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For et halvt år siden blev jeg for første gang medlem af byfestudvalget.
Jeg har i mange år beundret de mennesker, der år efter år lægger et
kæmpe stort arbejde i at skabe en god fest for byen og samtidig skaber et
økonomisk grundlag for sportsklubbernes eksistens.
Jeg har altid syntes af byfesten var noget særligt. Noget det samlede folk
i byen. Jeg kan også mærke det på mine børn. De glæder sig i lang tid før
festen og sparer op til de mange aktiviteter, de skal prøve.
Men det er også et hårdt arbejde. Når man har mødt udvalgsmedlemmerne søndag på oprydningsdagen, har man bestemt ikke misundt
dem det.
Nu har jeg selv været en del af det i år. Og ganske rigtigt. Det trak
tænder ud. Men det var bestemt det hele værd. Jeg har siddet i udvalg
med en flok mennesker, der virkelig har villet give byens borgere en på
opleveren. Nogle mennesker der med positiv energi og masser af gå-påmod har ydet en kæmpestor indsats. Alle nye tiltag og alle nye forslag
har man taget godt imod, og de er blevet behandlet med respekt. Lad og
prøve det! Lad os springe ud i det! Det gør vi! Go for it! Sådan har det
lydt, hver gang et nyt forslag er blevet kastet på bordet. Det er sådan man
skaber en god fest.
På det første møde jeg deltog i, gik snakken om festen skulle skæres ned til blot en enkelt weekend, eller om den måske helt skulle lukke.
Pludselig kom et helt tredje forslag på bordet. Hvad med at skrue op for
blusset? Hvad med at give den en ordentlig skalle? Satse lidt mere. Både
på nye tiltag og også økonomisk. Så må det briste eller bære. Vi tog
chancen. Der blev satset mange penge. Et dyrt program-hæfte, to dage
med hoppeland i hallen, gratis hoppeborge på pladsen, live musik og meget andet. Nu skulle det vise sig, om Over Jerstal var klar til at tage
imod.
Og jo. Det må man sige Over Jerstal var. Hold da op for en opbakning. Folk strømmede til pladsen, og der var stor tilslutning til alle arrangementerne. Man hyggede sig. Man glædede sig over de mange tiltag for
børnene, og man nød hinandens selskab over en øl i strålende sol.
Som arrangør var det en fantastisk oplevelse. Og alle de mange
positive ord der faldt undervejs. Det var en god satsning.
Jeg er rigtig glad for, at jeg blev en del af byfestudvalget. Det var en fornøjelse at være med. Og jeg er helt bestemt klar til næste år.
Jeg vil gerne sige tak til alle mine medsammensvorne i udvalget, tak til
alle, der hjalp til undervejs, og tusind tak til alle der bakkede op om byfestens nye koncept.
Kim Skjønnemand

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A
Brugerrådet 2014
Åbningstider
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

9,00—16,00
Lukket
9,00—16,00
9,00—16,00
14,00—16,00 lotto lige uger

Formand:
Leif Gregersen
Næstformand og sekretær:
Gunnar Skov
Kultur
Mona Ahrends
Kamma Kloster
Inge Hansen

Tlf.: 2388 2138

Suppleant

Viggo Villadsen
Jan Sørensen

Tlf.: 4128 3422
Tlf.: 6024 9984

Kassere

Edith Brodersen

Tlf.: 3051 1929

Tlf.: 4227 1026
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2161 6352
Tlf.: 2283 4806

Arrangementer på Skausminde
Mandag den 4. august kl. 9,00

Aktiviteterne starter igen efter ferien.

Torsdag den 28. august kl. 18,00

Fællesspisning, pris 80,00 kr. Der kan max. være 60 personer—der
er tilmelding.

Tirsdag den 9. september kl. 8,00

Udflugt til Friedichstadt. Start fra Vedsted Kirke kl. 8,00 og
Skausminde kl. 8,15, på vejen derned er der pause med boller og
kaffe. Pris 350,00 kr. inkl. middag og eftermiddagskaffe. Tilmelding senest den 1. september, max. 50 personer. Husk pas.

Torsdag den 25. september kl.
19,00

Modeopvisning ved Stine, Holmberg & Tøj og Sko. Pris 75,00 kr.

Lørdag den 11. oktober kl. 18,30

Høstfest, hvor Yvonne sørger for musikken. Pris 150,00 kr.

Torsdag den 23. oktober kl. 19,00

Foredrag ved Astrid Qureshi ” Mit liv som kvinde i Pakistan ” Pris
75,00 kr.

Menighedsudflugt
Som noget nyt prøver vi en menighedsudflugt hvor alle kan komme med, der er dog kun 50
pladser, så det er først til mølle—princippet. Turen går til den Geografisk Have i Kolding
Pris 75.00.kr. inkl. Kaffe
Tilmeldingen skal ske til Anne-Grethe Hansen på tlf. 22 19 15 98, senest 31. juli.
(Læs mere i kirkebladet eller side 5)
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Skausminde nyt. Vi vil gøre opmærksom på at fra 1 januar 2014 annoncerer vi ikke længer i
Lokalbladet, men vil bede jer om at følge med her i bladet, hvad der sker på Skausminde
Vi vil sørge for at dem som kommer fra områder uden for hvor bladet bliver omdelt, også har mulighed for at få det udleveret.
Der vil også altid ligge blade på Skausminde som man kan tage med.
Der kan følges med på www.over-jerstal.info og se under Skausmindes Aktiviteter. her vil alle nyhederne løbende blive tilføjet ,
Det er også en ting vi vil gøre jer opmærksom på, det er at kaffepriserne er steget lidt
NYE PRISER FRA 1. NOVEMBER
KAFFE MED BRØD KOSTER
KAFFE MED MEDBRAGT BRØD
ARRANGEMENTER

20.00.kr.
15.00.kr.
75.00.kr.

PÅ UDFLUGTER KAN PRISEN VARIERER EFTER, HVAD UDGIFTERNE ER PÅ TUREN.
Lottospil, 1 plade + kaffe

70,00 kr.

Aktivitetsoversigt
Mandag:

9,00-11,30
9,00-11,30
9,00-11,30
9,00-11,30
13,00-16,00
19,00-21,30
19,00-21,30

Håndarbejde
Sten og sølv
Træværksted
Knipling
Kortspil
Trolde-stømpenisser
Træværksted

ved
ved
ved
ved

Brugerrådet
Maren
Viggo
Gurli J.

ved
ved

Gurli N.
Viggo

Tirsdag:

19,00-21,00

Knipling, lige uger

ved

Gurli J.

Onsdag:

9,00-11,30
13,00-16,00
19,30-21,30

Kort og decopage
Billed maling
Seniordans

ved
ved
ved

Maren
Chr. Rasmussen

Torsdag:

9,00-11,30
14,00-16,00

Trolde-strømpenisser
Tæppe curling

ved
ved

Gurli N.
Bodil

Fredag:

9,00-12,00

Legestue for kommunale dagplejer

14,00-16,00

Lotto, lige uger
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ved

Brugerrådet

vedsted kirke & sogn
www.vedstedkirke.dk
december - januar - februar
2013—2014

Gudstjenester
Juni
Søndag 1.
Søndag 8.
Mandag 9.
Søndag 15.
Søndag 22.
Søndag 29.

Sognepræst
Carsten Vigsø
74 54 51 20
Præstevej 1, Vedsted
29 86 90 71
6500 Vojens Mandag fridag!
cvi@km.dk
Præstesekretær
Birthe Nøddebo
bnh@km.dk

Søndag 6.
Søndag 13.
Søndag 20.

Søvænget 1, Vedsted
Ma-Fr 9-9.30/12-12.30
vedsted.kirkekontor@mail.dk

10.00

3.s.e.trin.
Luk. 15,11-32, Den fortabte søn
4.s.e.trin.
Matt. 5,43-48, Elsk jeres fjender
5.s.e.trin.
Matt. 16,13-26, Peters bekendelse
6.s.e.trin.
Matt. 19,16-26, Den rige yngling

10.00

7.s.e.trin.
Matt. 10,24-31, Bekendelse uden frygt
8.s.e.trin.
Matt. 7,22-29, At høre og gøre derefter
9.s.e.trin., med kor, kirkekaffe ved søen
Fælles gudstjeneste for Vedsted,
Hammelev og Sommersted sogn
v/Bjarne Christensen og Peter Kiel Nielsen
Luk. 12,32-48, At vente på Herren
10.s.e.trin., v/Bjarne Christensen
Matt. 11,16-24, Dom over denne slægt
11.s.e.trin.
Luk. 7,36-50, Jesus og synderinden

09.00

2.s.e.trin., på Skausminde
Matt. 12,31-42, Bespottelse imod Ånden

10.00

10.00
11.00
10.00
09.00

Juli

74 54 51 20

Kirkegårdskontor 74 54 55 19

6.s.e. påske
Johs. 17,20-26, Bøn om de troendes enhed
Pinsedag, med kor, bagefter kirkekaffe
Johs. 14,15-21, Helligåndens komme
Fælles gudstjeneste i Gram
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
1.s.e.trin.
Luk. 12,13-21, Den rige bonde
2.s.e.trin. v/Bjarne Christensen
Luk. 14,25-35, Kristi efterfølgelse

Søndag 27.

10.00
09.00
10.30

August

Kirkegårdsleder
Lars Ziemann

40 37 72 50

Søndag 10.

Organist
Harriet Hørning
hjhoerning@mail.dk

Søndag 3.

74 52 92 24

Søndag 17.

Kirkesangere
Jørgen Hørning
hjhoerning@mail.dk
Lene Sørensen
lene@alfredsorensen.dk

74 52 92 24
74 57 50 15

Søndag 24.
Søndag 31

Kirkeværge
Christian Nielsen
grchr@dbmail.dk

21 25 15 03

Kasserer
Jørgen Hytting
vedstedkirke@dbmail.dk

Bent K. Andersen
8980fortrolig@sogn.dk

74 54 53 63

74 54 73 13

10.30

09.00
10.00

September
Søndag 7. 1

Formand

19.30

Kirkebilen kan bestilles hos Haderslev Taxa
tlf. 70 10 75 00
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Arrangementer Kirken

Over Jerstal Borgerforening

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Mandag, 9. juni kl. 11.00 i Gram
Haderslev Domprovsti har tradition for at holde en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag. Alle sogne i provstiet er derfor indbudt til at
være med til at gøre dagen særlig festlig. I år vil den traditionelle
pinsegudstjeneste blive afholdt i Gram slotshave. Der vil være et festligt program, og man er velkommen til at tage kaffekurven med, så
man kan nyde den smukke natur.

Sankt Hans aften
Mandag, 23. juni kl. 19.30 ved præstegården
Sankt Hans fejres i Vedsted sogn altid på en festlig måde ved Vedsted sø neden for præste-gårdshaven. Spejderne sørger for, at der er
bål på søen, og der er mulighed for at købe øl, vand, kaffe og grillpølser m/brød. Men man er selvfølgelig også meget velkommen til selv
at tage kaffekurven med. Båltalen er i år ved Keld Søberg.

Menighedsudflugt
Tirsdag, 5. august kl. 13.00
Menighedsrådets tur går i år til Geografisk Have i Kolding.
Der er afgang kl. 13.00 fra Skausminde, kl. 13.03 fra Slukefter Kro
og kl. 13.05 fra Vedsted skole. Hjemkomsten er planlagt til kl. 17.30.
Prisen for denne halvdagstur er kr. 75,00 inkl. kaffe, og der gælder
først-til-mølle-princippet. Alle er selvfølgelig velkomne, og menighedsrådet glæder sig til en hyggelig dag med spændende oplevelser.

Konfirmandindskrivning
Tirsdag, 26. august kl. 19.00 i Vedsted kirke
De kommende konfirmander, deres forældre, søskende og bedsteforældre
indbydes til en festlig gudstjeneste i Vedsted kirke. Efter gudstjenesten
indskrives eleverne og der gives samtidig en orientering om det videre
forløb og om, hvad konfirmationsundervisningen indebærer.
Menighedsrådet er vært ved kaffen.

Husk fødsels- og dåbsattest!!
Konfirmationen er Palmesøndag, den 29. marts 2015.
Konfirmationsdatoer længere frem i tiden kan du finde på hjemmesiden www.vedstedkirke.dk.
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Formand - Benny Nielsen
Mobil tlf.: 26 23 79 69
www.over-jerstal.info

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61 A
Over Jerstal, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 74 81
Formand - Leif Gregersen

Borgerforeningen
Lilholt Kirke
Skrydstrup sogn, Gram Herred

Kirken, hvis beliggenhed endnu omkring 1920 kunde påvises, skal søges på grænsen til Vedsted sogn,
øst for jernbanelinien og tæt nord for vejen fra Skrydstrup til Arnlund (indberetn. o. 1920). I Danske Atlas (1)
1781 kaldes den Lindeholt kirke, men 1638 omtales stedet som Nibbell kirke, og den var da en ruin, ødelagt i
gammel dage formedelst krig og fejde (2). Den nævnes ikke i ”Ribe Oldemoder”s kirkeliste, men da kirken har
ligget umiddelbart på grænsen til Slesvig stift, er den muligvis identisk med det øde kapel i Nubol i Barved
syssel, som ca. 1450 nævnes i Slesvig domkapitels register (3).
Udskiftningskortet fra 1790 anfører på stedet betegnelsen ”Kierregård” (indberetning 1921). Aagaard meddeler
1815 (4), at der da fandtes spor af kapel eller kirke, hvoraf man ved gravning havde fundet et lergulv, kampesten og murkalk, og at bygningenskulde have været kaldt ”Pavens Capel”. Ved anlæggelsen af jernbanen 1864
blev stenene brudt op, fordi de skulde anvendes til en lille dæmning vest for stedet; man iagttog da, at murene
havde længderetning i øst-vest, at der var en stor mængde rå kampesten i alle størrelser, og at der inden for murene fandtes flere skeletter og 5-6 store kranier med velbevarede tænder. Endvidere mente man at kune iagttage
tydelige brandspor, trækul og ildskørnede sten. I gården, på hvis mark tomten findes, ligger der fire granitkvadre som tærskelsten, og på selve tomten blev der endnu omkring 1920 oppløet granitflækker og menneskeben.

Kilder og Henvisninger
Museumsindberetninger af C. A. Jensen o. 1920 og K. Uldall 1921. Knud Aagaard: Beskrivelse af Tørning Lehn, 1815.—H. Hejselbjerg Paulsen, i den nordslesvigske kirke, 1945, I, 287.
(1) VII, 179; sml. Skrydstrup kirke p. 672 Lildholt. (2) Danske Samlinger 2. rk. IV, 115. (3) Quellensammlung
VI, 101, jfr. Hejselberg Paulsen I,287 og Sønderjyske Stednavne II, 1942, p. 463. (4) Aagaard: Beskrivelse p.
234 jfr. Danske Atlas VII, 179
Ovenstående er taget fra: Danmarks Kirker, Haderslev amt.

Til den kirke har der sandsynligvis været nogen kirkestier fra gårdene i Over Jerstal og Vojens, det er dem vi
håber på engang kan blive til en cykelsti mellem Over Jerstal og Vojens.
Borgerforeningen

SANKT HANS BÅL
Igen i år afholder borgerforeningen Sankthansbål, det sker på Spejderpladsen Abkærvej.
Der startes kl.19.00.hvor der sælges pølser og drikkevare, der kan også købes kaffe og
hjemme bagt kage samt slikposer til børn. Båltalerne er Bent Kloster. Træet til bålet bliver
igen i år sponsoreret af Thorkild Dalsgård, og det takker vi mange gange for, uden træ ingen
bål. Så nu håber vi bare at vejret er med os.
Mød op og få en hyggelig aften, jo flere der kommer jo sjover bliver det, også for dem som
lægger er stort arbejde i det.
Borgerforeningen
6

Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Mandag den 23. juni kl. 19,00

Sankthans bål Spejderpladsen
Der kan købes drikkevarer, pølser og kaffe med kage

Torsdag den 11. september kl. 19,00
Torsdag den 6. november kl. 19,00

Bankospil
Andespil

Skausminde
Skausminde

Kun for medlemmer
Kun for medlemmer

Bliv medlem af Over Jerstal Borgerforening !
Jo flere beboere i Over Jerstal der er medlem af Borgerforeningen, jo stærkere står vi når vi skal til at forhandle med kommunen, og søge midler ved forskellige fonde, om de projekter vi har i udviklingsplanen.
Det koster 50 kr. for et personligt medlemskab pr. år.
I kan melde jer ind ved at indbetale beløbet på reg.nr. 5362 konto nr. 0667737 og oplyse navn og adresse
ved indbetalingen.

Loppemarked
Som noget nyt har vi prøvet med loppe / kreativt marked i den gamle Spar butik på Hovedgaden Øst 65 i Over Jerstal. Vi har nu haft det 2 gange, den første lørdag i april og maj måneden fra kl.9.30 til 16.00 og det er gået meget fint, der har været 11 stande som har solgt
lige fra marmelade smykker dukketøj til loppeting, og alle er gået godt tilfredse hjem
Vi har det sidste gang inden sommerferien lørdag d.7. juni, og så er der lukket juli og august
måned. Vi starter op igen lørdag d. 6. september, så kom og være med hvis i har noget i gerne vil af med, lige meget hvad, alt kan sælges, vi har det både hyggeligt og sjov sammen,
også med dem som kommer forbi enten for at købe, kikke eller få en snak.
Det koster 100.kr for en stand på ca. 3 gange 3 meter. Så kom og vær med til at holde gang i
vores by, lidt er bedre som ingenting.
Tilmelding til Anne-Grethe på tlf. 221 915 98. eller Laila Westergaard tlf.. 61 320 501 efter
kl.16.
Hilsen Borgerforeningens lopper
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Håndbold i børnehøjde
Efteråret 2013 lykkedes det, at få startet et U8 pigehold op i håndbold. Vi var 11 piger fra 0. & 1. klasse(og
en enkelt fra 3. klasse) der hver torsdag fra oktober 2013 til og med marts 2014 trænede 1½ times håndbold henne i hallen. Fra starten var formålet at se, om der var basis for børnehåndbold igen i Over Jerstal –
og det kunne vi hurtigt konstatere at det var der….dejligt. I december var vi ude i Hammelev og deltage til
et håndboldstævne – og for mange af spillerne var det deres første medalje nogensinde, så det var en helt
fantastisk oplevelse. Vi glæder os til sæsonstart igen her i efteråret, hvor vi i år skal tilmeldes turneringen,
så vi rigtig kan komme ud og spille en masse håndbold, komme ud og møde en masse andre børn.
Mette Lauritsen og jeg (Susanne Poulsen) vil gerne sige alle vores spillere tusind tak for en herlig sæson,
tak for en masse dejlige timer sammen med jer alle til træning. I har været super skønne at være sammen
med, I har lært at gribe, kaste, drible, spille og ikke mindst været nogle fantastiske gode holdspillere. Tusind tak til jer forældre fordi vi har måttet låne jeres børn et par timer hver uge – vi håber, at de har fået
”blod på tanden” og kommer og træner sammen med os igen til efteråret.
Rigtig god sommer til jer alle
Susanne Poulsen
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