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Over Jerstal Bypark - Så langt nåede vi

25. årgang

I foråret 2015 gik arbejdet i gang på de to grunde, som gerne skulle blive til Over
Jerstal
Bypark. Udvalget gik mange ture i den tilgroede skov, på brakmarken ved børnehaven, i krattet ved skoven og på de tilgroede stier. Og hver gang tænkte vi: "Pyh
ha, det bliver noget af en opgave". Men lige så stille tog arbejdet form. Der blev
fældet træer i skoven og noget af krattet blev ryddet. 16. maj blev der indkaldt til
den allerførste arbejdsdag i parken. Første mål var at få ryddet op på grundene og
i skoven. 15 friske børn og voksne dukkede op, og der blev knoklet i mange timer. Udvalget indså ret hurtigt, at der i så stort et projekt er behov for maskiner.
Det kan ikke klares med hakke og skovl alene. Det viste sig, at opbakningen til
projektet var stor. Det var nemt at skaffe maskiner. Både traktorer og gravemaskiner blev stillet til rådighed, og pludselig gik det hurtigt. Stubbe blev gravet op,
buske og krat blev fjernet, huller dækket til og en lille sti gennem parken blev
markeret.
Hen over sommeren lå projektet stille,
men i september tog udvalget fat igen.
Der blev opstillet en skurvogn med udsigt over parken. Her kunne udvalget holde sine møder og hurtigt tag en tur ud på
arealet, hvis noget lige skulle tjekkes.
Og så tog arbejdet for alvor fart. Udvalget holdt møde hver fjortende dag med
lange dagsordener, og i september blev
der så igen indkaldt til arbejdsdag. 20
arbejdsomme mennesker mødte op med skovl og trillebør, men også traktorer og
fræsere. Der blev samlet sten, og krogrunden blev gjort klar til at der kunne sås
græs.
I starten af oktober blev græsset sået og på en ny arbejdsdag, blev stien gennem
skoven gjort færdig. På grunden ved Kartoffelcentralen blev den store nye sti anlagt midt i oktober. Der blev lagt stabilgrus, og stien blev rettet af og vibreret. På
samme dag blev der plantet næsten 200 meter læhegn, og en kælkebakke på krogrunden begyndte at tage form. 25 mennesker var i gang, og spejderne overraskede
alle med varm mad fra bål.
Et bypark projekt som dette kan naturligvis ikke gennemføres uden økonomiske
midler. Heldigvis har vi nydt godt af nogle fantastiske lokale sponsorer, der har
støttet op om projektet. Men også lån af de store maskiner har været en fantastisk
hjælp.
En ansøgning hos "Landistriksmidlerne" gav også en god slat penge i kassen.
Haderslev Kommune ser også meget positivt på vores projekt og har blandt andet
hjulpet til med anlæg af stien.
Nu venter en sidste arbejdsdag i parken, inden vi går i vinterhi. Vi forventer, at
den sidste del af stien i skoven på krogrunden bliver færdig, og at hele stien bliver belagt med grnitstenmel. Måske når vi også at plante et lille læhegn på krogrunden.
Fortsætter på side 4

Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Arrangementer for december, januar og februar 2015/16

Fredag den 27. november:

Er den sidste lotto før jul.

Torsdag den 3. december:

EU - valg

Tirsdag den 1. december kl. 9.30:
Fredag den 4. december kl. 18.00:

Mandag den 7. december kl. 14.00:
Fredag den 11. december kl. 14.00:

Fredslys, bliver bragt af Sct. Georgs Gilderne fra Vojens, Skausminde er vært
ved kaffe og julekage, derefter kommer børnehaveklassen og synger.
Julefrokost med mad og musik ved Yvonne Grill, pris 150,- kr.

Luciaoptog, medbring en pakke af værdi ca. 30,- kr. som er billet til kaffe og
æbleskiver, under kaffen er der amerikansk lotto om pakkerne, derefter Lucia
optog

Julehygge, medbring en pakke til ca. 30,- kr., så hygger vi med rafleleg, jule
sange, kaffe og julekage

Torsdag den 24. december kl. 10.00: Gudstjeneste på Skausminde

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, og på gensyn i 2016

2016

Samtidig siger vi tak til vore sponsere til julebasaren.

Aktiviteterne starter igen efter juleferien mandag den 4. januar 2016.

Torsdag den 14. januar kl. 19.00:

Underholdning med sang og musik af ”2som wos” kaffe og kage, pris: 50,- kr.

Søndag den 14. februar kl. 10.00:

Gudstjeneste på Skausminde

Torsdag den 17. marts kl. 19.00:

Musik og sang ved HARMONIKA BANDitterne

Torsdag den 11. februar kl. 18.30:
Onsdag den 24. februar kl. 14.00:

Fællesspisning, middag og kaffe max. 60 pers. Tilmelding senest 5. februar
pris: 80,- kr.
Generalforsamling

Mandag d. 21 sept. havde Skausminde 25
års jubilæum. Det var en rigtig hyggelig
dag med taler, underholdning og god mad.
der var ta` selv bord med alt hvad dertil
hører. Senere kom der is og ostelagkage
kaffe og småkager. Der var mødt rigtig
mange op dejligt at se så mange støtter
Skausminde.
S.A.T.I.

brugerrådet.

Tirsdag d. 15 sept. var vi på udflugt til Hvidsten kro og Mariager saltlager. Turen startede kl. 8 bussen var fuld og humøret højt. Da vi kom til
Ejer Bavnehøj fik vi kaffe og hjemmebagte boller ( super gode ) derefter
gik turen mod Hvidsten Kro. Da vi kom havde vi god tid til at gå rundt
og se på den historiske kro både ude og inde. Kl. 12 fik vi serveret en
rigtig god dansk bøf.Derefter gik turen videre til Mariager saltlager der
blev vi delt i 2 hold og med guide på fik vi rundvisning og fortælling om
fremstilling af forskellige slags salte ( rigtig interessant ) . Så kørte vi
tilbage til Hvidsten kro hvor vi fik kaffe og derefter vendte vi næsen
hjemad. En rigtig super god tur hvor også vejret var med os
S.A.T.I.

Vi er en flok damer på Skausminde som strikker hver mandag formiddag og nogle også om onsdagen. vi strikker
huer til nyfødte børn på sønderjyske sygehuse babytøj og tæpper til børn i kvindefængsler i Tanzania og så er der de
hjemløse her i Sønderjylland de får huer halstørklæder handsker sokker og ben varmer.
Er der nogen som har noget garn liggende i ikke skal bruge vil vi meget gerne have det.
Det kan afleveres på Skausminde i deres åbningstider og hvis der ikke er nogen på Skausminde så kan i aflevere hos
Maren Christensen, Hindbærvej 2 K eller Ingelise Nymann, Abkærvej 3.
ALT KAN BRUGES.
På forhånd mange tak.
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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
Mandag:

Tirsdag:
Onsdag:

Torsdag:
Fredag:

Brugerrådet 2015 / 16

Formand:
Leif Gregersen
Næstformand og sekretær:
Gunnar Skov
Kultur
Mona Ahrends
Kamma Kloster
Inger Hansen
Suppleant
Kassere

Viggo Villadsen
Jan Sørensen
Edith Brodersen

Aktivitetsoversigt

Tlf.: 2388 2138
Tlf.: 4227 1026
Tlf.: 2114 1647
Tlf.: 2161 6352
Tlf.: 2283 4806

Tlf.: 4128 3422
Tlf.: 6024 9984
Tlf.: 3051 1929

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

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

Kort og decopage
Billed maling
Seniordans

ved
ved
ved

Maren
Chr. Rasmussen

9,00-12,00

Legestue for kommunale dagplejer

19,00-21,00

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

Knipling, lige uger

Trolde-strømpenisser
Tæppe curling
Lotto, lige uger

ved

ved
ved

ved

Gurli J.

Gurli N.
Bodil

Brugerrådet

25 års jubilæumfest, den 21. september 2015

Så kom dagen som brugerrådet havde arbejdet på i lang tid, og man kan godt sige, at vi var spændte på hvordan dagen ville forløbe. Da klokken blev 12.15 var der kommet 95 personer som ville være med til at fejre vores jubilæum.
Formanden bød velkommen og takkede vores fremmødte samarbejdspartnere fra: Haderslev Kommune: Preben
Holmberg, og Anette Toftegård. Vera Hansen fra Bregnelunden i Vojens, samt Vedsted Menighedsrådsformand
Bent K. Andersen.
Der blev udleveret 2 fl. Vin til nulevende formænd igennem de sidste 25 år - til: Agnethe Pedersen, Vojens - 1997 1999.
Peter Sørensen, Over Jerstal - 2000 - 2009.
Brode Hansen, Vedsted - 2010
Michael
Skøtt, Haderslev - 2010.
Formanden takkede vores gode instruktører, for deres store arbejde gennem årene. En stor tak til de øvrige brugerrådsmedlemmer for et rigtigt godt samarbejde, samt en tak til alle dem der i årenes løb har givet en hånd med her på
SKAUSMINDE.
Brugerrådet takker for den store opmærksomhed der i dagens anledning er blevet tildelt i form af gaver, blomster og
pengegaver.
Formanden sluttede talen med ønsket om en rigtig hyggelig dag. Herefter var ordet frit, og første taler var Preben
Holmberg, anden taler var Bent K. Andersen, tredje taler var Christel Nielsen.
Så kom tidspunktet da HOTEL PAULI´s 2 kokke gik i aktion, og der blev serveret rigtig god og dejlig mad, en stor
tak for god service. Under kaffen blev forsamlingen underholdt af trioen ”Kun for sjov” og det var rigtig hyggeligt.
Inden dagen sluttede kl. 16.00 havde vi haft besøg af 108 personer, og det var vi rigtig godt tilfreds med i brugerrådet. Endnu engang tak for jeres store opbakning på dagen.
Leif Gregersen.
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Fortsat fra forsiden
Vinteren skal så bruges til at søge fonde. Vi synes selv, vi har
et fantastisk projekt, og er optimistiske i forhold til tildeling af
fondsmidler. Budgettet for en færdig bypark ligger i nærheden
af 1 million kroner. De helt dyre poster er bålhytte, belysning,
toiletbygning, legeredskaber og motionsredskaber. De høje
priser skyldes især, at man på offentlige arealer skal overholde
en lang række regler og bestemmelser. Man må ikke sætte
hvad som helst op. Vi har fået rigtig mange henvendelser med
gode idéer af den ene eller anden slags. Det er vi naturligvis
rigtig glade for. Bliv endelig ved med at byde ind.
Når vi starter op igen efter vinterpausen, tager vi blandt andet
fat på at etablere en krolfbane sammen med byens krolfinteresserede. En bålhytte og et kaffehus står også højt på listen.
Brug nu vinteren til at gå en tur i parken og nyd det fine projekt. Vi ses i parken.
På udvalgets vegne

Kim Skjønnemand

Træfældning omkring Vedsted Sø.

Der er stadig behov for pleje af skoven rundt om søen.
Derfor er det igen i år mulighed for at få gratis træ, på vise betingelser.
Man skal være medlem af folkekirken.
Man skal være bosiddende i Vedsted Sogn.
Man skal være med til at rydde arealerne for småkrat langs søbredden.
Man må ikke arbejde i skoven om søndagen på helligdage og når der er kirkelige handlinger.
Man skal være færdig med arbejdet senest den 15. april 2016.
Er man interesseret i træ på angivne betingelser, rettes der henvendelse til:
Ole Bakkegaard Olesen på mail senest den 27. november 2015.
obakkeo@hotmail.com
Med venlig hilsen
Vedsted Menighedsråd

25 års jubilæum ved Vedsted Kirke & Sogn.

Den 1. december 2015 – har Sognepræst Carsten Vigsø – 25 års jubilæum ved Vedsted Kirke og Sogn – som
den første – af de præster som har haft deres virke i Vedsted sogn – efter Sønderjylland blev genforenet med
Danmark i 1920.
Menighedsrådet har derfor besluttet – at afholde en Reception – som markering af 25 års Jubilæet – der afholdes i de
nye Menighedslokaler, i Fælleshuset i Vedsted - Søndag den 29. november 2015 - som samtidig er første søndag i
advent. - Programmet for dagen er:
Kl. 10,00 – Gudstjeneste i Vedsted Kirke – v. Carsten Vigsø – med kor.
Kl. ca. 11,30 – Receptionen starter i Menighedslokalerne – med festligholdelse af 25 års jubilæet – her vil Menighedsrådet være værter, ved en let frokost.
Kl. ca. 14,30 – Slutter Receptionen.
Carsten Vigsø, har gennem hans virke som sognepræst i Vedsted Kirke & Sogn, haft kontakt til de fleste i sognet –
og dermed også kendt af de fleste.
Carsten Vigsø har gennem sine 25 år døbt og konfirmeret rigtigt mange - hvoraf mange efterfølgende også er blevet
gift ved Carsten Vigsø – og de konfirmandhold der i disse år er på vej, har han for manges vedkommende også konfirmeret deres – begge, eller den ene forældre – tilbage i 1990erne.
Carsten Vigsø – er samtidig den sognepræst – der har haft sit virke længst – her i Vedsted sogn – efter at Sønderjylland kom tilbage som en del af Danmark i 1920.
Menighedsrådet håber rigtigt mange vil komme og lykønske Carsten Vigsø med 25 års Jubilæet – alle er meget velkomne –.

Bent K. Andersen
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Kom til jule- og loppemarked i Fælleshuset Vedsted

Lørdag d. 5. december vil der være mulighed for at gøre en god handel i
Fælleshuset Vedsted. Som en del af et større arrangement i Fælleshuset
denne dag arrangerer fritidsklubben nemlig jule- og loppemarked.
Der er mulighed for at erhverve sig en salgsbod for bare 50 kr. Så det er
nu, du skal rydde op i gemmerne eller i gang med at producere julestads,
så der kan tjenes lidt ekstra til julegaverne.
Du er også velkommen til blot at kigge forbi på selve dagen for at se, om
der er noget, der frister i boderne.
Markedet vil være åben fra kl. 11.00 – 16.00. I dette tidsrum vil der også
være mulighed for at besøge fritidsklubbens lokaler og for at købe gløgg
og julelækkerier til den søde tand.
For at booke en salgsbod skal du kontakte Lisbeth Johannsen mobil:
61766537 eller Line Christensen mobil: 50918728. Der vil være opstillet
borde til boderne (mål: 140x60 cm.) Overskuddet fra salg af boder går
ubeskåret til Fritidsklubben.

Ny sæson i fritidsklubben i Fælleshuset Vedsted

I september slog fritidsklubben dørene op for en ny sæson. Og vi er kommet godt fra start. Der bliver hygget,
drukket the, spillet bordtennis, leget i
gymnastiksal og meget mere hver
mandag eftermiddag.
Men vi har plads til mange flere børn,
så går du i 4. – 6. klasse, så kig endelig forbi. Det er gratis at komme i
klubben de første par gange.
Klubben har åben hver mandag
fra kl. 15.00 til 17.15. Bussen
fra Over Jerstal Skole kører
lige til døren.
Ved spørgsmål kan du kontakte
Lisbeth Johannsen mobil:
61766537 eller Line Christensen mobil: 50918728.
Skrevet af Lisbeth Johannsen og Line Christensen

HUSK
Fastelavnsfesten

Søndag den 7. februar kl. 14 - 16 i Over Jerstal hallen, vi
slår naturligvis katten af tønden. Der
vil være præmier til de bedste udklædte, også voksne.
Håber vi ses
Køb billetter hos Over Jerstal Autohandel eller bestil billetter online hos
John Holm mail: jholm@bbsyd.dk.

NARREHATTENE
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Over Jerstal Borgerforening

Formand Christian P. Broe Petersen
Mobil tlf.: 25 67 15 07

Salg af kartofler

Sponsorer som har givet kontante beløb til Parken i Over Jerstal

AKA Service
H.C. Norn Holding ApS
H.C. Norn Tømrer– og Snedkerforretning ApS
Johs. Møllers Maskiner A/S
KM Afrensning

Hovedgaden Øst 6
Vænget 12
Abkærvej 58
Tøndervej 7
Vojensvej 4

Over Jerstal
Over Jerstal
Over Jerstal
Arnitlund
Over Jerstal

6500 Vojens
6500 Vojens
6500 Vojens
6500 Vojens
6500 Vojens

Borgerforeningen takker for beløbene, som har medvirket til at vi er nået så langt som vi er nu.

Spejderne vil gerne sige tak for opmærksomheden ved vores 50 års jubilæum den 15/11/2015.

Vi begynder med at sælge juletræer søndag den 22/11/2015 de
kan købes i Over Jerstal på Hovedgaden Øst 6. Hvis du har lyst
til at være spejder, så kan du ringe, og høre mere om det på
20363220 eller på vores hjemmeside:
http://immervad.gruppesite.dk/. Husk også at tjekke vores Facebook side ”KFUM Vedsted/Over Jerstal”, her kan du se hvad vi
går og laver, samt billeder fra vores arrangementer.

Indvielse af de nye Menighedslokaler.

Den 5. december 2015 – er der officiel indvielse af de nye Menighedslokaler i fælleshuset i Vedsted – i Tidligere Vedsted skole – Skovbyvej 2 i Vedsted.
Menighedsrådet har nu afsluttet ombygningen af Konfirmand- og Menighedslokalerne i Fælleshuset – som blev noget forsinket på grund af, der var et par fejl leverancer m.v. – her ved slutningen af ombygningsprojektet.
Men nu er lokalerne færdige – og dermed også klar til indvielsen
Lørdag den 5. december 2015
Der vil samtidig med – være åbent i hele Fælleshuset – hvor det vil summe af aktiviteter – så det samtidigt med er
muligt at få en fornemmelse af alle de ting som også er aktiviteter i fælleshuset.
Programmet for Konfirmand- og Menighedslokalernes indvielse:
Kl. 11,00 – dørene åbnes – hvor der er mulighed for at besigtige lokalerne – og Vedsted kirkes kor optræder med et
par numre fra årets julekoncert.
Kl. ca. 11,30 – vil Borgmester H. P. Geil, foretage den officielle indvielse af de nyrenoverede lokaler.
I forlængelse heraf giver Vedsted Kirkes kor et par ekstra numre fra deres Julekoncert.
I forbindelse hermed er Menighedsrådet værter for lidt at spise.
Kl. – ca. 12,30 – er der Fernisering på den ophængte Maleriudstilling – hvor det er Vedsted kirkes Kirkesanger –
Jørgen Hørning – der er den udstillende kunstner – der vil komme flere udstillere fremadrettet.
Kl. ?? – Slut – når der ikke længere er mennesker i huset.
Menighedsrådet er meget glad og tilfreds med igen – at
have fået egne lokaler – til afvikling af konfirmandundervisningen og andre aktiviteter – i bred for stand.
Samtidig vil vi gerne sige Landsbyforeningen for Vedsted
og Omegn en stor tak fordi vi samtidig er blevet en del af
fællesskabet – med øvrige brugere i fælleshuset.
Så giv dig tid til at se og opleve, hvad der sker i Fælleshuset – alle er velkomne.

Bent K. Andersen
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Over Jerstal’s hjemmeside www.over-jerstal.info

Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Søndag den 29. november kl. 14,00 - 16,00 Juletræsfest

Sportshallen

Torsdag den 18. februar kl. 19,00

Skausminde

(For medlemmer)

Bankospil

Skausminde

(For medlemmer)

Andespil

Skausminde

(For medlemmer)

Søndag den 7. februar kl. 14,00 - 16,00

Fastelavnsfest

Torsdag den 25. februar kl. 19,30

Generalforsamling

Torsdag den 14. april kl. 19,00

Torsdag den 15. september kl. 19,00
Torsdag den 3. november kl. 19,00

Bankospil

Bankospil

Sportshallen
Skausminde

Skausminde

( For alle )

( For alle )

(For medlemmer)

(For medlemmer)

Bestyrelsen i Borgerforeningen efter generalforsamlingen

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:

Christian Broe Petersen
Kim Skjønnemand
Børge Hansen
Laila Westergaard
Bent Westergaard

2567 1507

2028 0638
6132 0501
2160 7046

ccp@petitoef.dk
kimskjonnemand@gmail.com
hugohejo@hotmail.com
laila14445@gmail.com
westergaard43@gmail.com

Suppleant:

Eva Jensen

2278 7385

evajensen04@gmail.com

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, til i første omgang en bypark.
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.
Har i en mailadresse vil jer meget gerne have den, da borgerforeningen vil gå over til at opkræve kontingent på mail.
Det gælder også jer der i forvejen er medlem, i må meget gerne sende jeres mailadresse til : b.hansen@bbsyd.dk

Loppemarked

Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal
Den forhenværende SPAR købmandsbutik.

Datoer for, hvornår der er de sidste loppemarkeder i år er:

Lørdag den 5. december
2016
Lørdag den 6. februar
Lørdag den 5. marts
Lørdag den 2. april

Kontakter: Anne-Grethe Hansen
Laila Westergaard

2219 1598
6132 0501
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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

OVER - JERSTAL

BADMINTONKLUB

FAMILIE BADMINTON // MOTIONSBADMINTON

Den 2. søndag kl. 10 - 12 i hver måned, d.v.s. næste gang er 13. december og det nye år 2016 er det 10. januar, 14.
februar, 13. marts og 10. april.
Baner kan bookes fra kl. 10 til 11 og kl. 11 til 12. Pris per bane / per time / per gang - i alt 50 kr.
Booking, spørgsmål - Flemming Toft tlf. 27 64 76 92 eller mail: mftoft@live.dk.
Motionsbadminton
Vi kan stadigvæk tilbyde ledig baner: torsdag kl. 17.00 - 18.00 eller kl. 18.00 - 19.00
Pris per bane: i alt 800 kr. for resten af sæsonen.
Tilmelding / spørgsmål: Flemming Toft tlf. 27 64 76 92

Se også på www.ojbadminton.dk

Julekoncert i Vedsted Kirke
Torsdag den 3. dec. Kl. 19.00

Kirkens kor, under ledelse af: Harrit Hørning,
Vil sammen med forskellige solister, synge og
spille den kommende julehøjtid ind.
Medvirkende solister:
Violin:
Søren Storm.
Esbjerg
Guitar:
Jacob Harsbo.
Esbjerg
Vokal:
Boris Jensen
Esbjerg
Trompet: Thomas Hørning Haderslev.
Koncerten er gratis og traditionen tro afsluttes der med: ”Dejlig er jorden” !
Alle er velkommen !
Arr: Menighedsrådet/organist HH
Fastelavn er mit navn………
Kulturudvalget & menighedsrådet inviterer hermed børn, forældre, bedsteforældre , samt alle andre i Vedsted og omegn, der måtte være interesseret, til fastelavn på Landbohjemmet.
Arrangementet bliver afholdt Søndag den 7. februar 2016.
Der er fastelavnsgudstjeneste i Vedsted Kirke, sammen med minikonfirmanderne kl. 9.30, derefter starter selve fastelavnsfesten på landbohjemmet (ca kl. 10.30)– vi håber, at rigtig mange vil deltage i begge arrangementer.
Der kan købes billetter ved Vedsted Købmand fra mandag den 25. Januar
2016 – sidste tilmelding Mandag den 1. februar 2016
Pris pr. barn kr. 30,00 dette inkluderer 1 stk.
slikpose, saft ad libitum samt 1 stk. fastelavnsbolle
Pris pr. voksen kr. 25.00 dette inkluderer kaffe/
the ad libitum samt 1 stk. fastelavnsbolle
Der betales ved tilmelding .
Vi glæder os til at se jer
:/Vedsted menighedsråd & Kulturudvalget
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Åbningstider
Efter aftale
Torsdag 13,00 - 18,00
Fredag 12,00 - 18,00

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

