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Byens nye park

I 2012 fik Borgerforeningen penge til at lave en udviklingsplan for Over
Jerstal. Planen var færdig i oktober 2013, hvor den blev overrakt til borgmesteren.
Af udviklingsplanen fremgik det bl.a., at der var tanker om at anlægge en bypark
på den gamle kro-grund.
Side 2:
Der blev arbejdet videre med tankerne, og i december 2014 lykkedes det at
Skausminde´
få revet den gamle kro bygning ned, og Borgerforeningen købte grunden.
Kro-grunden grænser mod syd op til en anden lille grund, som tilhører komSide 3:
munen,
og som har ligget hen til erhverv. Borgerforeningen tog kontakt til komSkausminde
munen i håb om, at også denne grund kunne inddrages som en del af byparken.
Dette accepterede kommunen og Borgerforeningen fik brugsret over grunden.
Side 4:
Borgerforeningen har yderligere forsøgt at få brugsret over en strimmel
Koncert, Konfirmandlokaler
jord, der ligger mellem kro-grunden og skinnerne. Denne grund tilhører Bane Danmark. Det største irritationsmoment omkring denne grund ligger i, at den henligger
Side 5:
Samarbejde Vedsted, Borgermø- i forfalden stand, og derved kunne komme til at skæmme en ny fin bypark. Borgerforeningen har indbudt Bane Danmark til en snak om vores idéer, men de har
de
netop i denne uge meddelt, at vi ikke på nogen måde kan gøre brug af grunden.
Til den anden side, mod øst, grænser grunden op til en strimmel jord, som
Side 6:
tilhører
boligforeningen. Her har boligforeningen været positivt indstillet på idéen
Informationer O. J. Vandværk
om en bypark og har givet Borgerforeningen lov til at inddrage grunden i parken.
Kim Skjønnemand
Side 7:
Borgerforeningen

Købmandsbutik

Side 8:
Ringridning, ren by
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I november 2012 lukkede Spar købmanden her i Over Jerstal. De nærmeste
dagligvare butikker var herefter enten Vedsted, Bevtoft eller Vojens, meget ærgerlig, for nu kunne man ikke ”bare” smutte hen efter en l mælk, eller hvad man nu
manglede.
På borgermødet den 16. april var der foruden byparken, et punkt på dagsordene og det var at få en købmand eller anden form for dagligvarebutik til byen
igen.
Der kom mange gode forslag frem på bordet, blandt andet møbelforretningen, ved krydset ved O. J. Autohandel eller på marken vest for Vojens vej. Der
blev også foreslået at få et tankanlæg i forbindelse med en eventuel købmandsbutik.
Der blev nedsat et udvalg som så vil arbejde med at finde ud af om der er
muligheder for at få en butik tilbage til Over Jerstal.

VEDSTED SOGNS MENIGHEDSRÅD

Vi har igen i år en halvdags bus tur for sognets borger, den går i år til Wellings
Landsby museum i Mejlby og der efter er der kaffe på Gram Slotskro
Det bliver torsdag d. 13-8-2015 og alle er velkommen til at deltage
AFGANG fra Vedsted Fælleshus kl. 13.00. AFGANG fra Skausminde kl. 13.19.
Pris 75,00 kr. og Max 52 personer
Hjemkomst kl. ca. 17.30.
Tilmelding senest d. 6-8-2015
Til Ole Olsen 74 54 54 86 / 28 60 90 20, Anne Grethe 74 54 73 97 / 22 19 15 98
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Skausminde Aktivitetscenter
Hovedgaden Øst 61A

Ingen arrangementer i juni, juli og august 2015 på Skausminde
Aktiviteterne starter igen efter ferien mandag den 31. august
Fredag den 4. september er første lotto efter sommerferien

Tirsdag den 15. september udflugt fra Vedsted Kirke kl. 8.00 og fra Skausminde kl. 8.15. Turen går til Hvidsten kro
og Mariager Saltcenter pris 350.-kr. Tilmelding fra den 31. august til den 11. september.
Mandag den 21. september, 25 års jubilæum

Torsdag den 24. september kl. 19.00 modeopvisning ved Stine, Holmberg Tøj og Sko. Pris: 50.-kr. inkl. kaffe og kage
Husk tidlig tilmelding

Tirsdag den 27. oktober kl.17.45 fra Skausminde, besøg på TV-Syd, pris: 75.-kr. inkl. privat kørsel, kaffe og kage.
Tilmelding fra den 31. august til den 20. september. Max 50 personer

Vi siger tak for en rigtig god sæson og ønsker alle en dejlig sommer.

SKAUSMINDE AKTIVITETSCENTER:

Holder åbent hus for eventuelt nye brugere:

Torsdag, den 28. maj 2015, mellem kl. 19,00 - 21,00

Brugerrådet vil gerne fremvise vores lokaler og fortælle jer lidt om de aktiviteter vi har at tilbyde jer på centeret.

Vi er af den opfattelse, at der er rigtig mange derude, som kunne nyde godt af de mange tilbud vi har her på centeret.
Kom nu ud af busken, alle jer der kun kender Skausminde udefra,det koster ikke noget, og vi er sikre på, at i bliver
overrasket over det vi kan tilbyde jer af aktiviteter.
Vi byder på et hyggeligt hold snak over en kop kaffe, som vi giver til alle som møder frem.
Alle uanset alder er velkomne. - Vel mødt.

Brugerrådet
Leif Gregersen
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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

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

Tlf.: 2388 2138

Suppleant

Viggo Villadsen
Jan Sørensen

Tlf.: 4128 3422
Tlf.: 6024 9984

Kassere

Edith Brodersen

Tlf.: 3051 1929

Aktivitetsoversigt

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

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

19,00-21,00

Knipling, lige uger

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

Trolde-strømpenisser
Tæppe curling

14,00-16,00

Lotto, lige uger

9,00-12,00

ved

Gurli J.

Maren
Chr. Rasmussen

ved
ved

Gurli N.
Bodil

ved

Brugerrådet

Legestue for kommunale dagplejer

”Kun for sjov”

Torsdag den 25. marts, var der underholdning af ”Kun for
sjov”. De underholdt os med deres dejlige sange, og efter
kaffen var der fællessange som publikum valgte fra sanghæfter som trioen havde med, en god aften for ca. 40 deltagere.

Modeopvisning

Torsdag den 23. april, var der modeopvisning ved Stine,
Holmberg & Tøj og Sko. Butikken har et stort udvalg af tøj
til et bredt publikum og indehaveren Alice er frisk ved mikrofonen, og sammen med de lokale mannequiner er det
altid en god aften, som havde ca. 60 deltagere.
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Åbningstider
Efter aftale
Torsdag 13,00 - 18,00
Fredag 12,00 - 18,00
Lørdag 09,00 - 16,00

Gudstjenesterne bliver ikke længere offentliggjort her i bladet, det er

fordi Over Jerstal Posten og Dit sted har lavet en aftale med menighedsrådet om, at kirkebladet bliver omdelt sammen med henholdsvis O. J. Posten og Dit Sted
Redaktionen

Sommerkoncert i Vedsted Kirke

Tirsdag den 16. juni kl. 19,00, vil Haderslev Drengekor
fylde kirkerummet med deres smukke korklang.
Koret ledes af domorganist: Henrik Skærbæk Jespersen,
og der er gratis entre

Meget snart går ombygningen af konfirmandlokalerne i Fælleshuset i gang.

Haderslev byråd har godkendt en ny lejeaftale, omkring lokalerne på Tidl. Vedsted skole – helt frem til 2040 – 25 år.

Efterfølgende har kommunen godkendt Menighedrådets planer omkring ombygning og renovering af konfirmand- og
sognelokalerne.
Menighedsrådet havde alle tegninger og planer til ombygningen klar – så nu er arbejdet blevet sat i gang.

Tegninger og udbudsmaterialet har været sendt til en række udvalgte håndværkere - der her i uge 19 har afleveret
deres pristilbud herpå – som arkitekten nu sidder og vurderer nærmere.

For at kunne gå i gang med arbejdet mangler der dog en formel byggetilladelse fra Haderslev kommune – men den
ventes at foreligge – her meget snart.
Så i Menighedsrådet har vi forhåbninger om, at arbejdet kan påbegyndes i slutningen af maj eller først i Juni 2015.
Ombygningsarbejdet forventes afsluttet til september 2015.

Arbejdet har været udbudt i indbudt Licitation, som fag-entrepriser – hvor der er indbudt 3 firmaer for hvert område
til at give bud herpå – her har rigtig mange af vore lokale håndværkere været med som tilbudsgivere – hvem der får
de enkelte entrepriser, er endnu ikke afklaret.
At byggeperioden ligger i tiden – maj til september – ser vi som en stor fordel – da det falder sammen med at der
ikke er så meget gang i de indendørs aktiviteter – og dermed vil det ikke være til den stor gene herfor – og så passer
det med, at de nyrenoverede lokaler står klar til at tage imod, når det nye hold konfirmander, der skal konfirmeres til
foråret 2016, de starter.

Så her meget snart – skal vi sige – UNDSKYLD VI RODER – men det bliver virkeligt godt når roderiet det er overstået
Med venlig hilsen
P.M.V.

Bent K. Andersen
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Det første arrangement som Over Jerstal og Vedsted havde i

fællesskab på Vedsted Landbohjem, foredraget med John Engelbrecht tirsdag den 14.
april var en stor succes.
Der var kommet 84 for at høre John Engelbrecht og de blev ikke skuffede. Næsten to
timer med hans morsomme fortolkning af
det danske sprog fik publikum til at skraldergrine.
Og så var det kaffepausen - 10 flotte lagkager og fadene blev næsten tømte.
En alle tiders aften, så det er ikke sidste gang vi arrangerer noget i fællesskab med Vedsted i stedet for hver i sær at forsøge
sig med at trække publikum.
Vi skal have et evalueringsmøde og det håber jeg giver mere
underholdning til efteråret

Over Jerstal Borgerforening
Formand Christian P. Broe Petersen
Mobil tlf.: 25 67 15 07
www.over-jerstal.info
Salg af kartofler

B.H.

Masser af idéer på Borgermødet

Den 16. april indkaldte Borgerforeningen til borgermøde på
Skausminde.
Her var byparken et af punkterne på dagsordenen. Omkring
100 mennesker dukkede op, og der blev arbejdet med idéer til,
hvad byparken kunne indeholde, og hvordan den skulle se ud.
Der kom rigtig mange fine forslag på bordet. Bl.a. krolfbane,
bålhytte, toiletbygning, petanque-bane, friluftsscene, legeplads, stier, bænke, beplantning og meget, meget mere.
Samtidig tilkendegav ca. 50 af de fremmødte, at de gerne vil
bidrage med arbejdskraft af den ene eller anden slags, når arbejdet med parken går i gang.
Der blev også nedsat et udvalg, som nu skal til at samle trådene, indhente tilbud, søge økonomiske midler, lave arbejdsplan
og igangsætte arbejdet.
Det er et meget stort projekt at anlægge en bypark. Det kommer til at tage flere år. Det vigtigste er, at vi kommer i gang,
og at man løbende kan se fremskridt. Noget af det første der
vil ske er, at der ryddes op i underskoven, at der fældes træer,
at der sås græs, og at de første stier anlægges.
Vi arbejder meget på at få underføringen under banen inddraget i byparken, så de to bydele bliver knyttet bedre sammen.
Tanken er, at der skal laves en trappe fra cykelstien og direkte
op i parken. Belysningen og beplantningen skal desuden forbedres betydeligt.
Fra en central plads i parken skal der gå stier ud til alle verdenshjørner og binde allerede eksisterende stier sammen. Der
skal også være stier ned til ringriderpladsen og spejderpladsen.
Derved bliver der også bedre forbindelse til Abkærparken.
Det er vigtigt for Borgerforeningen, at projektet involverer så
mange som muligt af byens borgere. Her er processen mindst
lige så vigtig som resultatet. Kun på den måde får man ejerskab over parken.
Vi glæder os rigtig meget i Borgerforeningen over den store
opbakning og interesse. Vi glæder os til at komme igang, og
forhåbentlig vil der opstå et fællesskab undervejs. Hvis vi
allesammen arbejder sammen og trækker samme vej, så kan
parken blive et fantastisk samlingspunkt for os alle.
Kim Skjønnemand
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Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen:
Tirsdag den 23. juni kl. 19,00

St. Hans fest

Torsdag den 10. september kl. 19,00

Bankospil

Torsdag den 5. november kl. 19,00
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Medlem:
Suppleant:

Spejderpladsen Abkærvej

Skausminde

Andespil

Skausminde

(For medlemmer)

(For medlemmer)

Bestyrelsen i Borgerforeningen efter generalforsamlingen
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

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
Datoen for, hvornår der er det sidste loppemarked før sommerferien er:

Lørdag den 20. juni

Kontakter: Anne-Grethe Hansen
Laila Westergaard

2219 1598
6132 0501

Skausvej 7, Over Jerstal, 6500 Vojens

Mark Stockfisch
Mobil: 28 90 30 36
Tlf.: 74 54 75 68
Mail: mark@oj-a.dk

Peter Henningsen
Mobil: 21 41 47 80
Tlf.: 74 54 75 68
Mail: peter@oj-a.dk
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OVER JERSTAL RINGRIDERFORENING AFHOLDER

RINGRIDNING

SØNDAG DEN 28. JUNI KL. 12.00
Kl. 12.00
Kl. 12.15
Kl. 15.30

Rytterne samles på pladsen
Dysten starter i galgerne. I pausen er der cykelringridning for børn
Kongeomridning om konge, kronprins og prins
Tilmelding KAN ske til følgende forridere:
1.
Henrik Sørensen, Over Jerstal
2.
Hans Jørgen Juhl, Toftlund
3.
Åge Kjeldstrøm, Bevtoft
4.
Egon Breum, Ustrup
5.
Chr. Jepsen, Højrup
6.
Rene Toftebjerg, Uldal

tlf. 21 26 90 25
tlf. 74 83 54 60
tlf. 74 51 44 32
tlf. 74 54 51 67
tlf. 74 82 60 13
tlf. 29 42 64 42

Forridere bedes selv tage trækkere og skrivere med!
BØRN GRATIS - PRÆMIER TIL ALLE
Der påhviler hver rytter at have ansvarsforsikret
På pladsen findes: Telt, hvor der kan købes forskellige forfriskninger
De lokale spejdere arrangerer ting for børn og sælger is og pølser
TOILETVOGN: Lej en dobbelt toiletvogn hos Over Jerstal Ringrideforening
Bestil hos Henrik Sørensen, tlf. 21 26 90 25
Der afholdes generalforsamling mandag den 25. januar 2016 kl. 19.30 på Plantagevej 7 i Over Jerstal

REN BY

Søndag d.19. april havde Borgerforeningen REN BY.
Der var mødt ca. 20 frem til at hjælpe, og der blev
samlet 60 - 70 kg brandbart ca. 560 dåser og 22 med
pant 1 juletræ 1 træ palle – jernstang - træstykker m.m.
Vi havde en dejlig formiddag med godt vejer, den sluttede med at vi samles ved Kim Sørensen på Hovedgade Øst 66 til pølser med brød, samt øl og vand (vi takker for husly) Håber at alle vil være med igen næste år
og at der kommer flere som kunne få tid til at hjælpe
os, Vi har det hyggeligt, og vi siger STORT TAK TIL
DEM SOM HJALP
Hilsen Anne Grethe

Tørning Mølles Støttekreds
Formand
Bjarne P. Beck

74 50 74 50 / 21 76 77 90.
Bliv medlem og få rabat
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