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Over Jerstal Hotel.
I februar 2012 henvendte jeg mig til Kommunen, på vegne af Bor-

gerforeningen, om der er en mulighed for at få fra nedrivningspuljen til
Over Jerstal Hotel, som jo efterhånden ligner en ruin. Puljen er på det
tispunkt opbrugt, men jeg kan henvende mig igen om 3 - 4 måneder. Da
jeg henvender mig igen, får jeg at vide Hotellet er blevet registreret som
et muligt emne. I august 2012, da jeg igen henvender mig til Kommu-
nen, oplyser de at Hotellet er kommet med på listen til, når næste pulje
bliver frigivet i 2013.

Den 25. juni 2013 om formiddagen får jeg et opkald fra Henrik,
den medarbejder fra Kommunen der har med nedrivningspuljen at gøre,
han er blevet kontaktet af DR tv´s lokale afdeling i Aabenraa, om de i
Haderslev Kommune har en bygning som er et muligt emne til nedriv-
ning, for så vil de være der omkring kl. 12, for de skulle have lavet et
indslag til den landsdækkende tv-avis kl. 18,00. Over Jerstal var den af-
ten med i landsdækkende tv-avis.

Det næste der sker er, at Henrik går i forhandling med advokaten
for konkursboet og det ender ud i at Kommunen køber Hotellet. Her i
slutning af juni har Borgerforeningens bestyrelse underskrevet en trans-
port skøde, hvor Borgerforeningen overtager Hotel og grund for en kro-
ne, og Kommunen skal river Hotellet ned og fjerner det hele. Ifølge skø-
det skal Hotellet være fjernet ved udgang af 2014. Det kan måske blive
lidt forsinket. Henrik er lige nu i gang med at indhente tilbud på nedriv-
ningen. Tinglysning af skødet, hvor Borgerforeningen overtager, er sat i
gang.

Så næste år er der ikke længere forhindringer som er i vejen for at
starte med forskønnelse af området på Hotel grunden. Vi mangler bare
nogen som er gode til at søge penge ved fonte, for det er nok den vej vi
skal gå, for at skaffe penge til projektet som vi er blevet enige om i ud-
viklingsplanen som blev omdelt i slutningen af 2013.

Børge

For Over Jerstal og omegn
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Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Åbningstider

Mandag: 9,00—16,00
Tirsdag: Lukket
Onsdag: 9,00—16,00
Torsdag: 9,00—16,00
Fredag: 14,00—16,00 lotto lige

uger

Arrangementer på Skausminde

Tirsdag den 9. september kl. 8,00 Udflugt til Friedichstadt med start fra Vedsted Kirke kl. 8,00 og
Skausminde kl. 8,15, når vi er fremme er der kaffe med 1 bolle.
Derefter sejltur, middag, tid på egen hånd og på hjemvejen er der
eftermiddagskaffe. Pris 350,00 kr. Tilmelding senest den 1. septem-
ber, max. 50 personer. Husk pas og euro.

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 ”
Astrid Qureshi er en meget spændende foredragsholder, som fortæl-
ler om et meget anderledes liv i Pakistan. Pris 75,00 kr.

Søndag den 7. september kl. 10,00 Gudstjeneste på Skausminde.

Lørdag den 22. november og søn-
dag den 23. november kl. 10,00 -
16,00

Julebasar

Fredag den 5. december Julefrokost

Brugerrådet 2014

Formand: Leif Gregersen Tlf.: 2388 2138
Næstformand og sekretær:

Gunnar Skov Tlf.: 4227 1026
Kultur Mona Ahrends Tlf.: 2114 1647

Kamma Kloster Tlf.: 2161 6352
Inge Hansen Tlf.: 2283 4806

Suppleant Viggo Villadsen Tlf.: 4128 3422
Jan Sørensen Tlf.: 6024 9984

Kassere Edith Brodersen Tlf.: 3051 1929

Stenslibning - sten og sølvsmykker

Jeg vil gerne gøre opmærksom på at alle er vel-
kommen til at deltage i aktiviteterne på Skaus-
minde aktivitetscenter.
Vi har et godt værksted i kælderen, hvor jeg gerne
vejleder i stenslibning og sølvsmykker til dem der
har lyst til at prøve. Det er mandag fra kl. 9,00 til
11,30. kom og se om det er noget for dig, alle er
velkmmen.

Hilsen Maren

Strikke – cafe

Mandag kl. 9,00 - 11,30 mødes flere og strikker,
og vi kan være mange flere.
Så har du lyst til lidt hygge og samvær, samtidig
med du kan strikke eller hvad for håndarbejde du
bedst kan lide.
Du må gerne lave noget til Skausminde, men du
må også tage din egen håndarbejde med, det står
dig frit for.
Hvis der er nogen der har små garnrester, tager vi
med tak imod dem, alt kan bruges.

Strikke caféen
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Besøg Julemærkehjemmet i Kollund med Kulturudvalget
Over Jerstal Håndboldklub

Tirsdag den 30. September inviterer Kulturudvalget til et spændende arrangement på Julemærkehjemmet i
Kollund – som altid er alle velkomne 

Arrangementet starter kl. 18.30 og koster kr. 150,00 pr. person – som betales på Julemærkehjemmet.
Vi mødes på adressen: Fjordvejen 20, Kollund, 6340 Kruså

Inkluderet i prisen er :
Middag bestående af spændende salater, kød og kartofler inkl. vin - som serveres kl. 18.30
Vi deles op i små grupper og får rundvisning af børnene på stedet, hvor børnene fortæller om deres hverdag
på hjemmet.
Til slut samles vi alle igen, får serveret kaffe og lidt sødt til ganen, samtidig fortæller forstander Vibeke
Sørensen om Julemærkehjemmets organisation, om børnene og om deres hverdag.

Af hensyn til bespisningen er tilmelding nødvendigt og kan foretages til undertegnede på tlf.nr.: 24273039
eller mailadresse: susanne.poulsen@privat .dk  senest fredag den 5. september 2014.
Da der er begrænsede pladser – er tilmeldingen efter ”først til mølle princippet”

Vi håber, at se rigtig mange til nogle hyggelige og  ( mon ikke) rigtig spændende timer på Julemærkehjem-
met.

På Kulturudvalgets vegne
Susanne Poulsen

Aktivitetsoversigt
Mandag: 9,00-11,30 Håndarbejde ved Brugerrådet

9,00-11,30 Sten og sølv ved Maren
9,00-11,30 Træværksted ved Viggo
9,00-11,30 Knipling ved Gurli J.
13,00-16,00 Kortspil
19,00-21,30 Trolde-stømpenisser ved Gurli N.
19,00-21,30 Træværksted ved Viggo

Tirsdag: 19,00-21,00 Knipling, lige uger ved Gurli J.

Onsdag: 9,00-11,30 Kort og decopage ved
13,00-16,00 Billed maling ved Maren
19,30-21,30 Seniordans ved Chr. Rasmussen

Torsdag: 9,00-11,30 Trolde-strømpenisser ved Gurli N.
14,00-16,00 Tæppe curling ved Bodil

Fredag: 9,00-12,00 Legestue for kommunale dagplejer

14,00-16,00 Lotto, lige uger ved Brugerrådet

Malehold
Vi har også et malehold, som mødes onsdag fra kl.
13,00 - 15,30 og prøver at male lidt, men det er
lige så meget for hyggen og det med kaffe pausen.
Vi syntes vi har det rigtig hyggelig med hinanden.
Så hvis det er noget for dig at prøve, så kig ind.

Velkommen Maren

Vi starter efter ferien onsdag den 10. september.

Træværksted
Der er også noget for dem som kan lide at arbej-
de i træ. Viggo står for at vejlede dem som kun-
ne tænke sig det.
Viggo er der mandag kl. 9,00 - 11,30 og igen
19,00 - 21,30, så kig ind hvis det er noget for
dig, hold dig ikke tilbage, alle er velkommen.

Træværkstedet
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Sognepræst

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

Præstesekretær

Birthe Nøddebo 74 54 51 20
bnh@km.dk

Kirkegårdskontor 74 54 55 19

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

Kirkegårdsleder

Lars Ziemann 40 37 72 50

Organist

Harriet Hørning 74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk

Kirkesangere

Jørgen Hørning 74 52 92 24
hjhoerning@mail.dk
Lene Sørensen 74 57 50 15
lene@alfredsorensen.dk

Kirkeværge

Christian Nielsen 21 25 15 03
grchrnielsen@gmail.com

Kasserer

Jørgen Hytting 74 54 53 63
vedstedkirke@bbsyd.dk

Formand

Bent K. Andersen 74 54 73 13
8980fortrolig@sogn.dk

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

2013—2014
September

Søndag 7. 12.s.e.trin., på Skausminde 10.00
Matt. 12,31-42, Bespottelse imod Ånden

Søndag 14. 13.s.e.trin. 10.00
Matt. 20,20-28, Zebedæus-sønnernes bøn

Søndag 21. 14.s.e.trin. Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
Fælles musikgudstjeneste i Sommersted kirke
v/Peter Kiel Nielsen. 3 kor medvirker. 10.30
John. 5,1-15, Manden ved dammen

Søndag 28. Høstgudstjeneste, med kor og kirkekaffe 10.00
Luk. 10,38-42, Martha og Maria

Oktober

Søndag 5. 16.s.e.trin., v/Peter Kiel Nielsen 09.00
Johs. 11,19-45, Opvækkelsen af Lazarus

Søndag 12. 17.s.e.trin., med kor og kirkekaffe 10.30
Mark. 2,14-22, Jesus spiser med toldere

Søndag 19. 18.s.e.trin., på Skausminde 10.00
Johs. 15,1-11, Det sande vintræ

Søndag 26. 19.s.e.trin. 14.00
Johs. 1,35-51, Discipelkaldelse

November

Søndag 2. Alle Helgens dag, med kor og kirkekaffe 10.00
Matt. 5,13-16, I er jordens salt

Søndag 9. 21.s.e.trin., v/Trine Lydeking Taylor 09.00
Luk. 13.1-9, Tårnet i Siloam

Søndag 16. 22.s.e.trin. 09.00
Matt. 18,1-14, Den største i Himmeriget

Søndag 23. Sidste søndag i kirkeåret 10.00
Matt. 11,25-30, Kom hid til mig...

Søndag 30. 1. søndag i advent, Familiegudstjeneste 10.00
Luk. 4, 16-30, Jesus i Nazarets synagoge

December

Søndag 7. Lucia adventsgudstjeneste 19.30
Pigerne fra 7. klasse går Luciaoptog.
Luk. 21,25-36, De sidste tiders tegn

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

Gudstjenester
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Arrangementer Kirken

Hvis skolernes timeplan tillader det,
tilbyder sognepræsten og medhjæl-
per lærer Mette Carstens undervis-

ning for minikonfirmander i 3. klasse.
Undervisningen finder i givet fald sted i Vedsted kirke og af-
sluttes med en festlig familiegudstjeneste 1. søndag i advent,
altså den 30. november.
Nærmere orientering, datoer og andre praktiske forhold gives
skriftligt til klasserne, men vil også fremgå af kirkens hjemme-
side www.vedstedkirke.dk.

Nationalmuseet
Vedsted kirke er kommet på museum! Nationalmuseet har på
sin hjemmeside en oversigt over Danmarks kirker, og selvføl-
gelig er Vedsted kirke også blevet optaget. Du kan læse mere
på danmarkskirker.natmus.dk/soenderjyllands-amt/vedsted-
kirke/

Musikgudstjeneste
Søndag, 21. september kl. 10.30
I Sommersted afholdes en festlig fælles musikgudstjeneste for
Vedsted,
Sommersted og Hammelev sogn, hvor korene for de tre sogne
medvirker.

Over Jerstal Borgerforening
Formand -

Christian P. Broe Petersen
Mobil tlf.: 25 67 15 07
www.over-jerstal.info

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61 A

Over Jerstal, 6500 Vojens
Tlf.: 74 54 74 81

Formand - Leif Gregersen

Kirkekoncert
Torsdag, 11. september kl. 19.00
Koncerten - med Henrik Rønnow på
trompet og Inga Lindmark på orgel -
bliver præget af festlig og iørefal-
dende barok- og renæssancemusik
og en fantasi over nogle af de mest
kendte svenske sommersalmer. Ud
over musikken byder Henrik Røn-
now og Inga Lind-mark på fortæl-
linger om den musik, de spiller, om
komponisterne bag den og ikke
mindst om de instrumenter, som de spiller på.
Menighedsrådet inviterer til pizza på Vedsted Landbohjem in-
den koncerten
(drikkevarer for egen regning). Tilmelding sker på vedstedkir-
ke@bbsyd.dk eller
7454 5363 / 2889 5363.

Minikonfirmander
Efteråret 2014

Henrik
Rønnow,
trompet

Inga Lind-
mark,
orgel

Høstgudstjeneste
Søndag, 28. september kl. 10.00
Det har været en god sommer, og høsten er
kommet i hus. Der er meget at sige tak for,
og det vil vi sammen gøre ved høstgudstjene-
sten i Vedsted kirke!
Vedsted kirkes kor medvirker med festlige
indslag, og efter gudstjenesten er menigheds-

rådet vært ved en kop kaffe.
Også spejderne er med og lægger årets afgrøder ved alteret.
Blomsterne og afgrøderne, som kirken er pyntet med i dagens
anledning, sælges efter gudstjenesten, og beløbet indgår i årets
høstoffer.
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Udflugt Vedsted sogns menighed.
Tirsdag d. 5. august havde menighedsrådet som noget nyt prøvet at lave
en udflugt, hvor alle var velkommen til at deltage i. Turen gik til Den
Geografiske Have i Kolding. Det blev en meget vellykket tur, hvor alle
hyggede sig, og mente at de kunne havde brugt meget mere tid, der var
mange busker og blomster som var delt op fra forskellige lande
En meget fin rosenhave Kolding mini by var også en oplevelse, en ting
som mange ikke var klar over fandtes.

Tak til dem som deltog og var med til at gøre eftermiddagen hyggelig

Anne Grethe

Geografisk have

Kolding miniby
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Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Lørdag den 6. september kl. 9,30 Loppemarked Hovedgaden Øst 65 ( Købmandsbutikken )
Torsdag den 11. september kl. 19,00 Bankospil Skausminde Kun for medlemmer
Lørdag den 5. oktober kl. 9,30 Loppemarked Hovedgaden Øst 65 ( Købmandsbutikken )
Lørdag den 1. november kl. 9,30 Loppemarked Hovedgaden Øst 65 ( Købmandsbutikken )
Torsdag den 6. november kl. 19,00 Andespil Skausminde Kun for medlemmer
Lørdag den 6. December kl. 9,30 Loppemarked Hovedgaden Øst 65 ( Købmandsbutikken )

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 for-
handle 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.

Lopper / kreativ/hobby marked

Loppemarked i købmandsbutikken har haft en god
start, vi starter igen op d. 6 september. Lørdag d. 6
december er det planer at vi vil lave lidt jule loppe
marked, så ligger i inde med nyt eller gamle jule
ting / pynt i vil sælge så meld jer i god tid, det kan
være alt, også ting du selv fremstiller og det behø-
ver ikke være juleting alt kan sælges, så kom i gang
med at rydde op og få en god chance for at komme
af med det Der er plads til 15 stander a. ca. 3 m.
som koster 100. kr. pr. gang.

Kom og vær med og få en hyggelig dag .



8

OVER - JERSTAL
BADMINTONKLUB

Sæsonstart 2014 / 2015 Spilletider
Ungdom: Mandage og onsdage kl. 16 - 18.

Start uge 36 // 1.gang mandag d. 1 september kl. 16
Tilmelding ved fremmøde.
Ansvarlig: Jesper Arendrup - tlf. 7454 7575

Motionsbadminton: Opstart uge 36

Mandage og onsdage kl. 18 - 19 // kl. 19 - 20.
Tilmelding/spørgsmål til Flemming Toft tlf. 2764 7692

Senior: Mandage og onsdage kl. 20 - 22.
Ansvarlig: Ivy Ahlstrøm - tlf. 4064 5482

Sæsonen kører til slutningen af april måned 2015.

Se også på www.ojbadminton.dk
Vi ses i Over Jerstal Hallen
Husk motion er sundt og sjovt.

OVER - JERSTAL BADMINTONKLUB

Håndboldopstart for U8 piger

Hej Piger!
Så er det tid til, at finde håndboldtøjet frem fra skabet igen og få tjekket om håndboldskoene stadig passer –
for nu starter håndboldsæsonen igen :

Træningen for (årgang 2006-2007) starter Torsdag den 9. Oktober (uge 41).

Vi træner fra kl. 15.30 til kl. 17.00. Ligesom sidste år – går jeg meget gerne inden om SFO og tager børne-
ne med – men husk at give SFO besked herom.

Jeg glæder mig meget til at komme i gang igen og husk – det gør absolut ingenting, hvis du aldrig har spil-
let håndbold før – det skal du snart få lært 

Så kære piger, er I med på leg, spil, godt kammeratskab og masser af sjove timer –så mød op i Over Jerstal
Hallen Torsdag den 9. Oktober kl. 15.30 – jeg glæder mig til vi ses.

Masser af sportslige hilsner fra Susanne Poulsen (Lærke’s mor)

P.s: Hvis mor og/eller far (eller selvfølgelig dig selv) har spørgsmål – så ring endelig på tlf.nr.: 24273039
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