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Der er gang i byparken
Af Kim Skjønnemand

Selv om både Parkens dag og Sankthans blev aflyst, har der i foråret og
hen over sommeren været adskillige
arrangementer i byparken. Det har
primært været private arrangementer.
Det er virkelig glædeligt, at så mange
gør brug af faciliteterne.

Side 2:
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Måske har corona-pandemien haft en
del af skylden. Anbefalingerne har
gået på, at arrangementer helst skulle
foregå udendørs. Og her har byparken
været et godt alternativ til en gildesal,
et mødelokale eller et forsamlingshus.
Både kaffehuset og aktivitetshytten
har været brugt flittigt.
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Redaktion:
Anne-Grethe tlf.: 22 19 15 98
Børge tlf.: 20 28 06 38

Der har bl.a. været afholdt menighedsrådsmøde, 6. klassernes gallafest, børnefødselsdage,
fællessangs-arrangement, en mindehøjtidelighed m.m.
Vi får ofte henvendelser, om man bare uden videre må bruge faciliteterne i parken. Og ja, det
må man i princippet gerne, men der kan være nogle praktiske ting, man lige skal være opmærksom på.
Kaffehuset og aktivitetshytten er altid åbne, og alle må bruge bygningerne. Vil man dog være
sikker på, at huset ikke er i brug, kan man reservere det ved henvendelse til byparkudvalget,
der sætter en seddel på døren med låners navn og reservationstidspunkt.
Ønsker man at bruge toiletvognen, kan den lånes for 50 kr. Man skal selv rengøre toilettet og
selv medbringe rengøringsartikler.
Der er også en gasgrill tilknyttet byparken. Den kan ligeledes lånes for 50 kr. Man medbringer
selv gas. Hvis man ønsker at flagre, ligger der et flag i kaffehuset.
Reglerne for lån af bygninger, toiletvogn og grill er midlertidige og ændres sandsynligvis efter
jul.

Henvendelse om lån af byparkens faciliteter kan ske på teleDistribution:
Laila, Tove, Astrid, Ingelise og Bent fon til:
Børge Hansen: 20280638
Henvendelse og indlæg til bladet
Hans Christian Jensen:
bedes sendt på mail:
52309340
overjerstalposten@bbsyd.dk eller
Søren Reese Hansen: 23390965
ojposten@stofanet .dk
Deadline for indlæg til næste blad Kim Skjønnemand: 23860812
er den 10. november 2020 Hvad eller på Messenger
der kommer efter den dato, kan
ikke forventes at komme med i næste udgave.

Arrangementer for september oktober og november på Skausminde
Mandag den 31. august kl. 9,00:

Opstarter efter ferien og corona,

Tirsdag den 8. september kl. 14,00 :

Sangeftermiddag,

pris 60,00 kr.

Tirsdag den 15. september kl. 7,30 fra O. J. og
7,45 fra Vedsted:

Udflugt se nærmere omtale længere nede,

pris 350,00 kr.

Fredag den 25. september kl. 18,00:

Høstfest,

pris 175,00 kr.

Lørdag den 3. oktober kl.10,00 - 15,00:

Knipledag

Torsdag den 8. oktober kl. 9,00 - 11,00:

Vaccination

Fredag den 9. oktober kl. 14,00:

Modeshoppen,

pris 60,00 kr.

Tirsdag den 27. oktober kl. 14,00:

Sang eftermiddag,

pris 60,00 kr.

Onsdag den 18. november kl. 18,30:

Lave juledekorationer

Lørdag den 21. november kl. 10,00 - 16,00:

Jule Bazar

Søndag den 22. november kl. 10,00 - 16,00:

Jule Bazar
Lottospil hver fredag i lige uger kl. 14,00
Sidste lotto før jul er den 13. november

Skrivefejl og ret til ændringer forbeholdes ( Corona )
Brugerrådet

Bemærk der er opstart på Skausminde den 31. august
Da jeg sidder her skrivende stund ved vi stadig ikke noget om hvordan det vil komme til at gå i efteråret. Vi har jo stadig Corona i
vores lille land og det bestemmer jo meget om hvad vi må gøre. Jeg håber at det bliver sådan at vi kan starte den 31. august. Vi har
planlagt en del til efteråret som vi gerne skal gøre sammen med jer.
Der er planlagt udflugt – høstfest og to sang eftermiddage hvor der bliver mulighed for at få rørt sangstemmen og vi får hygget os.
Den 8. oktober fra kl. 9.00 – 11.00 kan man blive vaccineret for influenza. Der er kaffe på kanden.
Vi har i vores ferie været henne og slibe og male bord og bænke udenfor. Håber i synes det pynter. Jeg var så heldig af få hjælp af
Laila og Bent Westergård
Jeg har lige talt med vores kontakt person fra kommunen. Hun siger vi må åbne den 31. august men stadig med forholdsregler om
afstand og afspritning så strikning – knipling- strømpenisser og tæppecurling er ok. Indtil videre ingen lotto da vi ikke har plads nok til
at holde reglerne.
MVH. Formanden
Vi har ang. udflugt kontaktet de forskellige steder vi skal besøge og fået grønt lys for at tage af sted. Turen går jo til glasmuseet i
Ebeltoft (har hørt at det skulle være meget flot og spændende at se)
Bagefter til Kattegatcentret i Grenå hvor det gerne skulle passe med at se fodring af hajer. Undervejs får vi noget at spise. Der er
afgang fra Over Jerstal kl. 7.30 og Vedsted Kl. 7.45. Der vil blive hængt tilmeldingsliste op på Skausminde kan også melde til ved
Jan på nr. 60249984 eller Ingelise nr. 24439443.
Sidste tilmelding er 8. september og den er bindende. Bemærk der er kort tid til tilmelding så vær hurtig.
Lørdag den 3. oktober prøver vi at holde lidt åbent hus hvor man kan komme og se kniplinger. Der vil være arbejdede stande og lidt
udstilling. Det er ikke kun i Tønder de knipler det gør de også i Over Jerstal.
Der er et hold hver mandag fra kl. 9.00. – 11.30 og tirsdage aftner i lige uger fra Kl. 19.00 – 21.30. Kom og se og evt. stille spørgsmål
måske det kunne have interesse. Der er kaffe på kanden.
Den 9. oktober får vi igen besøg af modeshoppen. Vores damer vil vise noget af tøjet og bagefter kan man selv prøve og evt. købe.
Der er flere rum med spejl hvor man i ro og fred kan prøve. Ind imellem får vi kaffen. Det plejer at være en rigtig hyggelig eftermiddag.
Fortsætter side 3

-

-

-

Brugerrådet 2020 / 21
Formand:

Jan Sørensen

Tlf.: 6024 9984
Mail: ujs73@hotmail.com
Næstformand: Ingelise Nymann Tlf.: 2443 9443
Mail: egoningelise@hotmail.dk
Sekretær:
Kamma Kloster Tlf.: 2161 6352
Mail: kammakloster@hotmail.com
Kultur:
Ane List
Tlf.: 5095 3347
Mail: prebenogane@webspeed.dk
Kultur:
Laila Westergaard
Kultur:
Ingelise Nymann
Køkken:
Connie Knudsen Tlf.: 2683 7108
Mail: fl.trans.oj@gmail.com
Suppleant:

Kassere:

Laila Westergaard Tlf.: 6132 0501
Mail: laila14445@gmail.com
Rolf Jensen
Tlf.: 2680 7346
Mail: rolfjensen@live.dk
Grethe Madsen

Tlf.: 6175 8909
Mail: gretemadsen56@gmail.com

Mandag:
09,00-11,30:
09,00-11,30:
09,00-11,30:
09,00-11,30:
13,00-16,00:

Hækling og strikning
Sten og sølv
Træværksted
Knipling
Kortspil

ved
ved
ved
ved

Brugerrådet
Maren
Viggo
Gurli Jacobsen

Tirsdag:
09,30-11,30: Fri
19,00-21,30: Knipling, lige uger

ved Gurli Jacobsen

Onsdag:
09,00-11,30: Kort og strikning
13,00-16,00: Billede maling

ved Maren

Torsdag:
09,00-11,00: Tæppe curling
ved Bodil Holm
12,30-15,00: Trolde - strømpenisser ved Gurli Nielsen
Fredag:
09,00-12,00: Legestue for kommunale dagplejer
14,00-16,00: Lotto, ( lige uger )
ved Brugerrådet

Fortsat fra side 2

Vi har i efteråret valgt at have to sang eftermiddage. Vi har haft så mange henvendelser om det. Folk synes det er så skønt at få rørt
sangstemmen og eftermiddagen flyver af sted. Vi får kaffen ind imellem. Vi må huske denne gang at sætte vand på bordene for man
bliver da godt nok tør i halsen af det.
Onsdag den 18.november laver vi juledekorationer til vores julebazar. Vi håber at det er rigtig mange der vil komme og hjælpe os. Vi
har mange meget dygtige og kreative damer og dekorationerne går som varmt brød. Hvis det er noget du har lyst til så kom endelig
men husk tilmelding af hensyn til kage til kaffen

Bord og bænke ved Skausminde Aktivitetscenter
Af Laila Westergaard

Skausmindes bord/bænke sæt som står udenfor var ved at være lidt slidt i træet og trængte til en opfriskning.
Derfor blev de taget ind til reparation. Der blev skiftet et par brædder på
nogle af bænkene og derefter blev de frisket op med en ny farve. Og nu er
de kommet ud og stå igen.
Så kommer du/I forbi Skausminde og lige trænger til en lille pause eller
kunne lige tænke sig at samles nogen om en kop kaffe så er de klar til
brug.

Venlig sommerhilsen fra
Skausmindes Brugerråd

Hjerte starter på Skausminde
Ved ikke om beboerne i Over Jerstal har lagt mærke til at hjertestarteren ved Skausminde Aktivitetscenter har haft lidt udfordringer
med bippen og hylen her i foråret.
Det er nu blevet ordnet. Hjertestarteren er blevet efterset og er nu
gjort offentlig på Trykfondens hjertestarter APP og hjemmeside.
Venlig hilsen
Skausmindes Brugerråd

AFLYST
På grund af CORVID 19 stadig gør at der er restriktioner og man skal holde 1 meters
afstand, bliver vi nødsaget til at aflyse Borgerforeningens bankospil d. 27
august. Vi ved at mange mangler det at komme ud blandt andre og spille banko, men

AFLYST

Venlig hilsen
Bent og Laila

Nyt sognekor for alle over 16 år, start 9. september kl. 19.00-21.00
Vedsted kirke starter et voksenkor for alle fra 16 år og opefter. Repertoiret er blandet, og sværhedsgraden tilstræbes at være, så alle
kan være. Det foregår i en hyggelig og afslappet stemning, hvor
sangglæden prioriteres højt. Sognekoret er tænkt som et lejlighedskor, der mødes nogle gange om året og øver op til en gudstjeneste
eller et andet arrangement.
Første øvegang er onsdag den 9. september, hvor vi øver kl. 19.0021.00 i Fælleshuset i Vedsted. Derudover mødes vi også den 16.,
23. og 30. september samme tid og sted. Vi øver til en fælles kor
gudstjeneste i Sommersted kirke søndag den 4. oktober kl. 10.30,
hvor vi vil synge et par sange selv og sammen med korene fra Hammelev og Sommersted/Oksenvad.
Det er helt gratis at være med i koret, og du er velkommen til at komme og prøve at være med for at se, om koret er noget for dig.

Nærmere oplysninger fås hos organist og korleder
Lene Jørgensen LENJO@km.dk eller mobil 61407699

Hos BS-reservedele
i Over Jerstal, har vi lavet et sommer tilbud de næste mange uger. Få din
bils air con tjekket og samtidig få fuld aircondition for 625,- kr. inkl.
Moms, dette tilbud er kun hvis systemet er tæt, ellers kan vi finde en pris
på evt. reparation af det, så slip for at svede.
Vi kan også tilbyde, at skifte dit kabine filter, spørg om pris til din bil.
Ring til:

–

Bo Sørensen 2267 4060 eller
Kent Holmegaard Larsen 9391 7174

Bare en lille oplysning til jer i Over Jerstal, hvis der nu går nogen rundt
og tænker, hvad pokker sker der i Outzens gamle værksted.
Jamen, det vil jeg da lige fortælle lidt om.
Jeg har startet et værksted op, hvor vi reparere biler, og klar gør dem til
syn, vi reparere også trailer og have maskiner, skal du have slebet din
kniv på græsslåmaskiner / havetraktor gør vi også det. Vi har også salg
af brugte have maskiner.
Står du, og lige skal have lidt svejset sammen, jamen så kom forbi, og
høre om det ikke er noget vi kan hjælpe med.
Og som noget nyt, rengør biler indvend så de står skarp, ud over det
kan vi også polere din bil udvendig, så den både står skarp indvendig og
udvendig.
Ud over det, holder BS reservedele også til der, firmaet sælger ruder &
reservedele til entreprenør maskiner, ved at flytte ned på Hovedgade
vest 93, har jeg også fået plads til lager.
Jeg sælger reservedele til næsten alle slags entreprenør maskiner og
sender ud til hele Danmark.
Men bliver I lidt nysgerrig, jamen så kig da ind eller ring 22674060.
Og selvfølgelig, har vi hånd sprit lige inden for døren, og holder den
afstand som påkræves i disse tider, bilerne bliver af sprittet inden udlevering.
Med venlig hilsen
Bo Sørensen

Hjertestartere
I Over Jerstal er der to hjertestartere, den
ene er ved Skausminde, Hovedgaden Øst 61
A, på vægen ved trappen ned til kælderen,
ud mod Hovedgaden.
Den anden er ved familien Schrøder Ved
Majen 6, på husmuren ved indgangen. Der
er adgang til begge alle døgnets 24 timer .

-

Borgerbudgettering 2020/21
Af Chr. Broe Petersen, taget fra Facebook

Igen i år står Borgerforeningen for Borgerbudgettering i Over Jerstal. Til dem der ikke kender det, så går det ud på, at Haderslev
kommune tildeler hvert lokalområde 50.000kr., som folk i byen så kan søge til diverse projekter, der kommer byen til gavn. Der er
stort set ingen begrænsninger på hvad det kan være. Man kan vælge som de fleste at få frivillige til at lave arbejdet, og søge til materialerne, men man kan også søge til det hele. De fleste beløb der søges er under 5.000kr., hvilket giver mange mulighed for at få
lavet flere forskellige ting i byen, men man kan også sagtens søge større beløb.
Det afgøres så ved afstemning blandt byens borgere, hvilke projekter der bliver til noget, og hvilke der ikke gør. Afstemningen bliver
normalt foretaget ved et møde, hvor man møder op
og stemmer, men pga. Corona bliver det gjort online i
år her i byen.
Vi er desværre lidt sent ude pga. lidt fejlkommunikation fra kommunen, så I bedes venligst sende jeres
forslag til mig inden fredag d. 28.aug., så vi kan nå
afstemning inden 1. sept. Af samme grund må alle
der ser dette også gerne gøre en indsats for at sprede ordet, hvis du skulle kende nogen der har gode
idéer til byen.
Forslag skal sendes til mig på cpp@petitoef.dk eller
via Messenger.
(Billedet viser de ting der blev søgt til og bevilget
sidste år og udført i løbet af i år)

Fællessang i byparken
Af Anne Grethe Hansen

Lørdag d. 15. august var der fællessang I Over JERSTAL byparken ca. 40 personer var mødt op for at deltage, vejret var bare perfekt, så alle hyggede sig. Fællessangen var i sammen arbejde med Vedsted sogns menighedsråd, Over Jerstal Bypark udvalget/
Borgerforening. Sangen blev ledet af Organist og korleder Lene Jørgensen, som blev ansat ved Vedsted Kirke i foråret, hun vil også
op starte Børnekor på Over Jerstal skole. Der blev sunget sange fra Højskolesangbogen som blev foreslået af de tilstedeværende,
det blev til en hel del smukke sange, og med god hjælp fra vores kirkesanger Laila. Dagen afsluttede med grillpølser og kartoffelsalat
som Menighedsrådet var vært ved. En rigtig hyggelig dag som vi håber at kunne gentage næste år.

Over Jerstal’s hjemmeside
www.over-jerstal.info
Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Torsdag den 5. november kl. 19,00 Andespil
Skausminde
Kun for medlemmer

Bestyrelsen i Borgerforeningen
Formand:

Christian Broe Petersen

Næstformand: Kim Skjønnemand
Sekretær:

Britta Frehr Sørensen

Medlem:

Brian Marcussen

Medlem:

Laila Westergaard

Suppleant:

Helle Westergaard

Uden for bestyrelsen
Kasserer:
Erik Bergstedt

25 67 15 07
cpp@petitoef.dk
23 86 08 12
kimskjonnemand@gmail.com
51 76 54 62
frehralbers@gmail.com
30 66 55 41
bmpulling@gmail.com
61 32 95 91
laila14445@gmail.com
21 75 19 54
hellemus62@gmail.com
51 48 15 12
erik.bergstedt@hotmail.com

Loppemarked
Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal
Den forhenværende SPAR købmandsbutik.

Der er åben mellem 9,30 og 15,30
Lørdag den 5. september
Lørdag den 3. oktober Lørdag den 7. november
Kontakter:

Anne-Grethe Hansen
Laila Westergaard

2219 1598, hele dagen
6132 0501, efter kl. 16,00

Loppemarkedet fortsætter indtil Niels og Mette får solgt deres butik

Håndbold i Over Jerstal
Find shorts og håndboldsko frem, for
NU STARTER VI EN NY SÆSON!
Første træning er torsdag d. 27. august
SES VI
Hold

Tirsdag

Torsdag

U4 piger/drenge

16.15 – 17.00

U6 piger/drenge

16.15 – 17.00

U7 piger/drenge

17.00 – 18.00

U8 piger/drenge

17.00 – 18.00

U9 piger/drenge

17.00 – 18.00

U11 drenge

18.00 – 19.00

U13 piger
U13 drenge

18.30 – 20.00
18.00 – 19.00

Senior Dame
Senior Herre

18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
20.00 – 21.00

20.00 – 22.00

20.30 – 22.00

Over Jerstal Badminton—Opstart sæson 2020/2021
SPIL MOTIONSBADMINTON I OVER JERSTAL
Træningsdage:
mandage og onsdage kl. 18 – 19 og kl. 19 – 20.
Opstart fra uge 36 – mandag d. 31 august og onsdag d. 2 september.
Ansvarlig, tilmelding, spørgsmål m.m. til Flemming Toft tlf. 2971 7692
Eller mail mftoft@live.dk

SPIL UNGDOMSBADMINTON I OVER JERSTAL
Træningsdage:
mandage og onsdage kl. 16-18 – er startet op.
Ansvarlig, tilmelding, spørgsmål m.m. til Tor Reinert tlf. 2834 5655
Eller mail torreinert@hotmail.com

SPIL SENIORBADMINTON I OVER JERSTAL
Træningsdage:
mandage og onsdage kl. 20-22 – er startet op.
Ansvarlig, tilmelding, spørgsmål m.m. til Jørgen Esmann tlf. 2990 6688.
Eller mail joergen.esmann@gmail.com

sport er sundt – det sjovest at være med – vi ses i hallen – OJB

