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Flemming Skov har sponseret byens juletræ i år!
TAK fra borgerforeningen

Mathias Madsen Skau, født 14. maj 1800 på Skaugaard i Hammelev,
kom i 1826 som nygift med Maren Michaelsen til Over Jerstal. Her skulle han
oprette et landbrug, på jord købt af kro – og gårdejer Hans Boisen på gård nr. 1
Vesterkroen i Over Jerstal. Det er på den jord at næsten hele den østlige del af
Over Jerstal ligger. Gården, han byggede, fik navnet Skadagergård. Mathias
Madsen Skau døde 25. januar 1837, 37 årgammel.
I 1827 fik han en søn, der fik navnet Mads Mathiesen Skau. Han blev
ejer af gården 1857 - 1892, og han blev gift i 1854 med Christine Brun. De får i
1860 en søn, Mathias Madsen Skau og i 1867 endnu en søn, Christian Madsen
Skau, som overtager gården i 1890.
Gårdejer Mads Mathiesen Skau opretter omkring 1883 en købmandshandel med landbrug på en del af jorden ved jernbanestationen i Over Jerstal. Denne købmandshandel køber sønnen Mathias Madsen Skau 3. januar 1887, og i
1890 får Mathias tilladelse til at drive gæstgiveri. Han bliver gift 25. september
1887 med Cathrine Marie Pedersen. I 1894 ansætter han den handelsuddannede
Laurids Jægesen Petersen som bestyrer af forretningen. Han stammer fra
Ålkjær i Nustrup sogn, og 2 år efter, i 1896 bliver han forpagter, indtil han i
1902 køber købmandsforretningen og gæstgiveriet, med bygninger og en del af
jorden.
Mathias Skau beholder ca. halvdelen af jorden, hvor han lod opføre en
smuk lystejendom ved siden af kroen. Lystejendommen fik senere navnet
Skausminde. Den del af jorden han havde beholdt, og som han ikke brugte som
landbrugsjord til lystejendommen, lå langs vejen til Haderslev, og da der, efter
at byen var blevet stationsby, stadig var brug for mange byggegrunde, så var
der god gang i salget af byggegrunde Han var også en god hjælper, når der var
problemer med byggeriet og andre ting.
Han var en hjælpsom konsulent. De store
udvidelser af kroen til hotel og købmandsforretningen til varehus, som L. J.
Petersen senere foretog, har Skau altid
fulgt med stor interesse. Mathias Skau
døde i 1942.
Der kan læses mere i lokalhistorisk årbog
2010

Borgerforeningen ønsker
alle en glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Arrangementer for december, januar og februar 2014/15 på Skausminde
Fredag den 28. november:
Er den sidste lotto før jul.
Onsdag den 3. december kl. 9.30:
Fredslyset kommer til Skausminde, bragt af Sct. Georgs Gilderne
fra Vojens. Når juledekorationen er tændt fra fredslyset, drikker vi kaffe og får julekage. Børnehaveklassen
kommer og underholder med sange. Skausminde giver kaffe og kage denne formiddag.
Fredag den 5. december kl. 18.00:

Julefrokost med musik ved Lars Thomsen, pris. 150.-kr.

Mandag den 8. december kl. 14.00:
Luciaoptog, medbring en pakke (værdi ca. 30 kr.) det er billetten
til kaffe og æbleskiver. Ved kaffen bliver der spillet amerikansk lotto om pakkerne. Kl. 15.30 kommer pigerne og går Lucia optog.
Fredag den 12. december kl. 14.00:
Julehygge, som begynder med julesange, kaffe og julekage, bagefter er der rafle leg , så medbring en pakke til 30 kr.
Onsdag den 24. december kl.10.00:

Julegudstjeneste

2015
Aktiviteter starter igen efter juleferien mandag den 5. januar 2015
Torsdag den 15. januar kl.19.00:
Foredrag med Jørn Buck med ”Da Sønderjylland vågnede-om
dansk national identitet i Sønderjylland” Entre. 75.-kr. inkl. kaffe og kage
Torsdag den 5. februar kl. 18.30:

Fællesspisning, max 60 personer- der er tilmelding. Pris 80. kr.

Onsdag den 25. februar kl. 14.00:

General forsamling

Torsdag den 26. marts kl. 19.00:

KUN FOR SJOV underholder med sang, musik og fællessang.

Torsdag den 25. sep. var der modeopvisning ved Stine, Holmberg & Tøj og Sko. Ved ankomsten fik gæsterne 1 gl.
vin og senere var der lodtrækning om 2 gavekort skænket af butikken. Vintermoden blev vist af lokale mænd og
kvinder, som indviede vores nye catwalk. En spændende aften.

Lørdag den 11. okt. havde vi høstfest, salen havde vi pyntet fint med halm og flotte grene, så med den gode mad og
Yvonnes dejlige musik blev det en rigtig god fest for de 65 deltagere.

Torsdag den 23. okt. Kom foredragsholder Astrid Qureshi med sit spændende foredrag ” Mit liv som kvinde i Pakistan ” gennem 30 år har hun været gift med sin pakistanske mand, de bor i Danmark, men i 1½ år har de boet i Pakistan, det var tiden der som hun fortalte om, samt havde klædedragter og smykker med, som vi også hørte betydningen af i Pakistan. Desværre var tilslutningen ikke så god.

Udflugt til Friedrichstat.
Tirsdag d. 9 sept. var vi på tur med Skausminde. Der var god tilslutning og humøret højt da vi startede turen med afgang kl. 8. Vi kørte så sydpå uden stop ved grænsebutikker ( heldigvis ) ca.15 km. før Fri. stat
var der en lille pause ( uden toilet ) hvor vi fik kaffe og boller. Derefter fortsatte vi til Fri. stat hvor vi alle
styrede direkte mod et toilet inden vi skulle på havnerundfart. Vi fik en dansk talende skibsfører som var en
rigtig lun fyr. Han fortalte en masse om byen og div. bygninger plus en masse vitser så vi fik mange billige
grin. Derefter var der middagsmad ( wienerschnitzel ) og så var der gåtur i byen på egen hånd en rigtig
hyggelig by. Derefter kørte vi mod Husum hvor vi fik kaffe og kage på Tante Jenny`s cafe. Så fik vi ca. en
time på egen hånd inden turen gik hjemad.
En rigtig god tur.
Astrid Sigrid Tove og Ingelise.
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Efterlysning af konfirmand billeder.
I forbindelse med indretning og udsmykning af Konfirmand og Sognelokalerne i Fælleshuset i Vedsted
(Vedsted skole), har vi fået alle konfirmand billederne hængt op.
Vi havde her billeder helt tilbage fra 1978 og helt frem til 2014 – men blev her gjort opmærksom på at der
var billeder helt tilbage til 1974 – men vi ved faktisk ikke om der skulle være taget billeder der ligger før
1974, og om der var ét eller to hold pr. årgang.
Vi har lånt billeder fra årene 1974 – 1975 – 1976 og 1977, som vi har fået lavet kopier af - med ét billede
pr. årgang, med store hold konfirmander.
Så vores efterlysning er – Har du et billede med alle konfirmander på fra før 1974, eller hvis der var
to hold billeder i årene frem til og med 1977 – så vil vi i Menighedsrådet meget gerne låne dit billeder
– vi vil så få lavet en kopi af billedet hos en fotograf og hænge det op sammen med alle de andre billeder – vi vil meget gerne om vores række af billeder kan blive helt komplet – du får selvfølgelig dit
billede tilbage når vi har fået lavet en kopi heraf.
Så vi anmoder alle der er konfirmeret i årene fra 1970 (eller før) til 1977, om at kigge i deres fotoalbum eller æsken med billeder, og se om der skulle være et konfirmandbillede imellem – og give os en
melding herom – på 8980@sogn.dk eller Tlf. 51 51 99 85.
Med venlig hilsen
P.M.V.

Bent K. Andersen
Året 2014.
Den store begivenhed i det kirkelige arbejde og dermed for Vedsted kirke og sogn, har helt sikkert været –
at vi igen har fået vores helt egne Konfirmand- og Sognelokale – der tidligere har været i Præstegården.
Menighedsrådet har indgået en lejeaftale med ”Landsbyforeningen for Vedsted Og Omegn” og Haderslev
kommune, om leje af to klasseværelser i Fælleshuset – den nedlagte Vedsted skole –. Det er fortsat Haderslev kommune der ejer den nedlagte skole.
Dette års hold af konfirmander – der skal konfirmeres i marts 2015 – får som de første, deres undervisning
i lokalerne – undervisningen er nu med den nye skolereform – ændret sådan, at der nu både er undervisning
i de første morgentimer, og igen om aftenen.
Så nu er det igen sådan, at konfirmanderne kommer til præsten og får deres konfirmandforberedelse, og
ikke præsten der kommer ind i børnenes klasseværelse på skolen – det har stor betydning for den oplevelse
børnene får af det, at gå til præst forud for deres konfirmation.
I menighedsrådet arbejder vi med planer om, at lokalerne skal ombygges og moderniseres, så de er mere
tidssvarende – både når det er som konfirmandlokale med konfirmandundervisningen, men også som sognelokale, til afholdelse af sogne- og menighedsmøder - foredrag – sangaftener – minikonfirmandundervisning, og meget andet.
Vi har en forventning om, at ombygningen kan ske hen over sommeren 2015 – men nærmere herom til foråret 2015.
Den søde juletid nærmer sig – og fra Menighedsrådet – Vedsted kirke – ønsker vi alle en glædelig jul og
er velsignet nytår – vi håber alle må få en dejlig og hyggelig juletid, sammen med dem i holder af – husk
der er julekoncert i Vedsted kirke, torsdag den 4. december 2014, kl. 19,00, med fri entre.
Husk også der er Lucia Gudstjeneste – Søndag den 7. december 2014, kl. 19,30 – hvor årets konfirmandpiger bærer lys rundt i kirken, samtidig med de synger Lucia sangen.
Glædelig juletid til alle.

Bent K. Andersen
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vedsted kirke & sogn
www.vedstedkirke.dk
december - januar - februar
2014—2015

Gudstjenester
December
Søndag

Carsten Vigsø
Præstevej 1, Vedsted
6500 Vojens
cvi@km.dk

Mandag
Søndag

8.
14.

Søndag

21.

Onsdag

Sognepræst
74 54 51 20
29 86 90 71
Mandag fridag!

Præstesekretær

25.

Fredag
Søndag

26.
28.
31.

74 54 51 20

Onsdag

Kirkegårdskontor

74 54 55 19

Januar

Kirkegårdsleder
Lars Ziemann

40 37 72 50

Organist
Harriet Hørning
hjhoerning@mail.dk

74 52 92 24
74 57 50 15

Kirkeværge
Christian Nielsen
grchrnielsen@gmail.com

Søndag

4.

Søndag

11.

Søndag

18.

Søndag

26.

74 52 92 24

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

24.

Torsdag

Birthe Nøddebo
bnh@km.dk

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

7.

Søndag

1.

Søndag

8.

Søndag

15.

Søndag

22.

21 25 15 03

74 54 53 63

Bent K. Andersen
8980fortrolig@sogn.dk

15.30
09.00

+

14.00
10.00
16.00
10.00

10.00
14.00

Hellig 3 Kongers søndag
Matt. 2,1-12, De vise mænd
1.s.e.H.3 k.
Luk. 2,41-52, Jesus som 12 årig
2.s.e.H.3 k., med kor, bagefter kirkekaffe
Johs. 2,1-11, Brylluppet i Kana
Sidste s.e.H.3 k.
Matt. 17,1-9, Forklarelsen på bjerget

10.00

Septuagesima ved/Trine L. Tayler
Matt. 20,1-16, Arbejderne i vingården
Septuagesima på Skausminde
Mark. 4,1-20, Sædemanden
Fastelavn
Matt. 3,13-17, Jesus døbes af Johannes
1.s. i fasten med kor, bagefter kirkekaffe
Matt. 4,1-11, Jesus fristes af Djævelen

09.00

2. s. i fasten v/Peter Kiel Nielsen
Matt. 15,21-28, Den Kanaanæiske kvinde

09.00

10.30
10.00
10.30

10.00
10.00
09.00

Marts
Søndag

Formand

19.30

Februar

Kasserer
Jørgen Hytting
vedstedkirke@bbsyd.dk

2. søndag i advent,
Lucia-adventsgudstjeneste
Luk. 21, 25 -36, De sidste tider
Lucia på Skausminde
3. søndag i advent
Matt. 11,2-10, Johannes Døber
4. søndag i advent
De 9 Læsninger, med kor
Gudstjenesten er i Hammelev Kirke!
Juleaften Skausminde
I Vedsted kirke
14.30
Luk. 2,1-14
Juledag
Luk. 2,1-14 Jesu fødsel
Ingen gudstjeneste i Vedsted kirke
Julesøndag
Luk. 2,25-40, Simeons lovsang
Nytårsgudstjeneste

1.

74 54 73 13

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

Over Jerstal Borgerforening

Familiegudstjeneste
Søndag, 30. november kl. 10,00 i Vedsted kirke. Konfirmander og eventuelt minikonfirmander medvirker

Julekoncert
Torsdag, 4. december kl. 19,00 i Vedsted kirke
Harpe v/Anne Marie Høst, tværfløjte v/Maja J. Blenner, trompet v/Thomas Hørning, kor v/Vedsted kirkes kor ledet af Harriet Hørning

Luciaoptog
Søndag, 7. december kl. 9,30 i Vedsted kirke
Mandag, 8. december kl. 15,30 på Skausminde

Juleafslutning
i Vedsted kirke torsdag, 18. dec. kl. 10,00. Børnehaven ?
Og dagplejerne fredag, 19. dec. Kl. 10,00 på Over Jerstal
Skole

Julefest
Fredag, 19. dec. kl. 19,00 i missionshuset i Over Jerstal.
Juletræet tændes og Carsten Vigsø taler om juleevangeliet

De ni Læsninger
Søndag, 21. dec. kl. 19,00 i Hammelev kirke.
Læsning ved denne fællesgudtjeneste for Vedsted og
Hammelev bliver lagt i hænderne på begge præsterne i de
to sogne. Der bliver også et eller flere musikalske indslag
undervejs i gudstjenesten

Nytårsgudstjeneste
Onsdag, 31. dec. Kl. 14,00 i Vedsted kirke. Tag afsked
med det gamle år, byd det nye år velkommen med en skål
og et festligt glas.

Fastelavnsgudstjeneste med minikonfirmander
Søndag, 15. februar kl. 9,30 i Vedsted kirke. Vær med sammen med VUF slår vi katten af tønden efter gudstjenesten!
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Formand Christian P. Broe Petersen
Mobil tlf.: 25 67 15 07
www.over-jerstal.info
Salg af kartofler

Over Jerstal Ungdomsklub
På Stationsvej lige ved siden af den gamle Kleinbahn station ligger Over Jerstal Ungdomsklub. Oprindelig blev det bygget som en idrætshal, hvor man f.eks. kunne spille badminton etc. Derefter blev det til
forsamlingshus med scene og hvad der nu hører til. Ca. 1966 købte den daværende Vedsted kommunen
bygningen, og ombyggede den for 65.000kr. (svarende til ca. 500.000kr. i dag).
Der er blevet holdt masser af julefester, klubfester, koncerter og meget andet i ungdomsklubben gennem tiden. De fleste der er opvokset i byen har nok en del minder fra stedet. De sidste år har den levet en
lidt stille tilværelse. Et frirum hvor de unge kunne mødes og slappe af fra alt det de skal i hverdagen. Men
måske også en lidt for stille tilværelse, hvor lidt for få i det hele taget var klar over, at den fandtes.
Gode kræfter i byen gik derfor i foråret sammen om, at få lidt mere til at ske i klubben. Der blev lagt
planer om LAN (computer) party, IT-Lab, Motorlære, klubfester og div. andre gode idéer. I Haderslev
kommune fandt man i år pludselig ud af, at klubben eksisterede. Desværre fordi man ledte efter besparelser. Man mente at kunne spare 70.000kr. om året på lys og varme. En håndfuld gode folk gik igen sammen
om, at få bevaret klubben i de unikke lokaler. Argumenterne var bl.a. at man lige har fået nyt fyr og nye
vinduer, som nok vil sænke regningen og at der er gang i så meget nyt i klubben, at pengene fremover vil
være givet endnu bedre ud. Udvalget fra kommunen læste argumenterne og var en tur ude og se klubben,
og heldigvis blev de enige om, at det var værd at bevare. Nu er det op til byen at stå sammen om at bruge
den bedst muligt fremover.
Der er blevet afholdt LAN party med fulde huse, og der er IT-Lab hver onsdag og motorlære om
mandagen. Der bliver holdt julehygge og i januar vil der blive holdt en stor fredags-klubfest med diskotek
og alt hvad der hører til.
Klubben er i dag åben for unge fra 4. klasse og op til 18 år. Mere info kan findes på den nye hjemmeside ojuk.overjerstal.dk (som er i øvrigt er lavet af Rasmus og Jeppe i klubbens IT-Lab).
Christian

Julen synges og spilles ind i Vedsted Kirke torsdag den 4. december kl. 19,00
Der vil blive spillet julemusik af:
Harpe

Anne Marie Høst,

Odense

Tværfløjte Maja J. Blenner,

Odense

Trompet

Haderslev

Thomas Hørning

Samt lyde korklang af Vedsted Kirkes kor
under ledelse af Harriet Hørning
Koncerten er gratis og traditionen tro
sluttes der af med
” Fællessalmen ” ” Dejlig er jorden ”
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Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Søndag den 30. november kl. 14,00
Lørdag den 6. December kl. 9,30
Torsdag den 12. februar kl. 19,00
Søndag den 15. februar kl. 14,00
Torsdag den 19. februar kl. 19,30
Torsdag den 9. april kl. 19,00
Fredag den 5. juni
Lørdag den 6. juni
Søndag den 7. juni
Onsdag den 10. juni
Torsdag den 11. juni
Fredag den 12. juni
Lørdag den 13. juni
Torsdag den 10. september kl. 19,00
Torsdag den 5. november kl. 19,00

Juletræsfest
Loppemarked
Bankospil
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Bankospil
Byfest
Byfest
Byfest
Byfest
Byfest
Byfest
Byfest
Bankospil
Andespil

Over Jerstal Hallen
Hovedgaden Øst 65
Skausminde
Over Jerstal Hallen
Skausminde
Skausminde
Sportspladsen
Sportspladsen
Sportspladsen
Sportspladsen
Sportspladsen
Sportspladsen
Sportspladsen
Skausminde
Skausminde

(For medlemmer)
(For medlemmer)
(For medlemmer)

(For medlemmer)
(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.
Nedrivning af kroen / hotellet er godt i
gang
Billedet er taget 16/11 2014

Skausvej 7, Over Jerstal, 6500 Vojens
Mark Stockfisch
Peter Henningsen
Mobil: 28 90 30 36
Mobil: 21 41 47 80
Tlf.: 74 54 75 68
Tlf.: 74 54 75 68
Mail: mark@oj-a.dk
Mail: peter@oj-a.dk

Det gæstgiveri der i 1890 bliver givet tilladelse til at drive, og
som senere får status af hotel, er det der nu er ved at blive revet ned. Det der bliver stående er den lukkede købmandsbutik.
Borgerforeningen overtager ejerskabet af grunden, som er på
4.354 m2, hvoraf der er 487 m2 vej.
I udviklingsplanen , som er blevet husstandsomdelt, har en
gruppe borgere foreslået at der i området bliver oprettet en
form for oplevelsespark.
I første omgang vil Borgerforeningen, det bliver forhåbentlig
til forår, få sået græs i området og vi har lavet en aftale med
landsbypedellen om at de vil vedligeholde med græsslåningen. Vi håber at det med tiden kan blive et attraktivt område
Borgerforeningen
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Over Jerstal & omegn`s Private dagpleje
Jeg hedder Charlotte og kommer oprindelig fra en lille by der hedder Taps nær Christiansfeld.
Jeg er uddannet pædagog og efter endt orlov fra vores første fødte, blev jeg tilbudt jobbet som dagplejer,noget jeg aldrig har fortrudt.
Da vi flyttede til Over Jerstal ville jeg gerne forsætte som dagplejer. Allerede den gang gik mine tanker på
at blive privat, men kommunen ville gerne bruge mig som kommunal dagplejer.
Da der er faldene børnetal vælger kommunen så at fyre
mig efter ca. 4 ½ år. Så er det jeg tænker….Hvorfor ikke
tage springet nu og blive privat børnepasser/dagplejer,måske et dårligt tidspunkt tænker mange pga. faldene børnetal. Men hvad pokker, hvis det er det man brænder for,
hvorfor så ikke gøre det.
Jeg elsker, at arbejde med denne målgruppe børn. Der sker
så meget i deres udvikling.
Julelys i barnets øjne, når der sker noget spændene. Deres smil der går lige i hjertet og de krammer man får, gør
bare ens arbejdsdag rigtig dejlig.
En ting der er vigtigt i mit arbejde er, at barnet føler sig trygt hos mig, for at kunne udfolde/udvikle sig.
Jeg går meget ind for, at møde barnet hvor det er og arbejder så ud fra det.
P.t. har jeg glæde af 2 børn og har derfor stadige ledige pladser. Så er I blevet meget mere nysgerrig efter at
vide hvem jeg er og hvad jeg står inde for, er I meget velkommen til at kontakte mig via telefon, sms eller
mail. I forpligter jer ikke til noget.
Mail adr: oj.privat.dagpleje@gmail.com

Lige lidt fra Loppeholdet
Lørdag d. 6. december fra kl.9.30 til 16.00 afholder vi årets
sidste loppemarked, og da det er i julemåneden har vi besluttet at
lave lidt Julemarked i forbindelse med loppemarked, så der kan
købes nye og brugte juleting. Der er 14 stander der indeholder alt
lige fra loppeting og nyt juleting. Der kan købes æbleskiver med
gløgg eller kaffe, samt der er fiskedam for børnene. Fra næste år
vil loppemarked blive afholdt den anden lørdag i måneden første
gang d.14. februar.
Der er plads til 14 stander a. ca. 3 meter 1 stand koster 100.
kr. og leje af bord 25. kr., kommer man flere gange i træk må man lade sine ting stå. Det er som reglen
fyldt op nogle har været med fra begyndelsen, vi hygger os og har det sjovt, så har du noget du / i mangler
at få solgt så kom og vær med. Tilmelding til Anne Grethe på tlf. 22 19 15 98 eller Laila tlf. 61 32 05 01
efter kl.16.00.
Dato for loppemarked i det nye år bliver
d. 14. februar d. 14 marts d.11. april d. 9. maj d. 20. juni (det
bliver den 3 lørdag, på grund af byfesten og den sidste inden
sommerferien)

Hilsen fra Loppeholdet

Tørning Mølles Støttekreds
Formand
Bjarne P. Beck
74 50 74 50 / 21 76 77 90.
Blev medlem og få rabat
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