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I juni måned fik Borgerforeningen tildelt 62.000 kr. fra Friluftsrådet og 10.000 kr. fra Nordea 
fonden til medfinansiering af den store aktivitetshytte, som man har ønsket opstillet i Byparken.  
Dermed har Borgerforeningen og arbejdsgruppen omkring Byparken samlet næsten 190.000 
kr. 
Hele aktivitetshytte-projektet løber op i ca. 250.000 kr. Men nu er der penge nok til at projektet 
kan igangsættes. 
Hytten bliver en ottekantet træhytte med en diameter på 8 meter udformet som en alm. bålhyt-
te. I ca. halvdelen af hyttens vægge bliver der monteret aftagelige vinduer og en stor dobbelt-
dør. Der skal lægges flisegulv og der opstilles bord-bænke-sæt. 
Der er ca. et halvt års ventetid på leveringen, så projektgruppen regner med at opstillingen kan 
begyndes engang i februar - marts måned. 
Aktivitetshytten skal kunne bruges af alle. Tanken er, at skolen og børnehaven kan bruge den 
til forskellige udendørs aktiviteter omkring naturen og at den også kan bruges af Ungdomsklub-
ben og Skausminde.  
Herudover skal hytten bruges til fødselsdage, små koncerter, foredrag, fester m.m. 
Når økonomien tillader, bliver der opstillet grill og der laves bålplads. 
 

Vi forventer, at hytte og bord-bænke-sæt står klar til foråret. 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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Igen i år har Haderslev Kommune valgt at lægge 50.000 kr. ud til borgerne i de forskellige lo-
kalsamfund. Pengene gives i første omgang til Borgerforeningen, som så forpligter sig på at 
uddele pengene til små lokale projekter, som byens borgere byder ind med. 
Fremgangsmåden bliver præcis som sidste år. Der holdes et opstartsmøde på Skausminde 
tirsdag den 12. september kl. 19.00. Her kan interesserede få yderligere info om, hvordan for-
løbet bliver. Det er også på dette møde, man kan give hinanden gode idéer. 
Der er et par vigtige detaljer, som alle skal være bevidste om. Hvis man har en god idé til et 
projekt, så skal man selv sørge for, at projektet bliver gennemført. Det er altså ikke Borgerfor-
eningen, der løser opgaven. Man kan altså ikke bare aflevere en god idé og så forvente, at 
nogle andre gennemfører projektet. Det skal man selv sørge for. 
Ligeledes skal man være opmærksom på, at man ikke uden videre kan lave projekter der be-
rører andre. Der skal naturligvis indhentes tilladelse. Hvis man fx ønsker at opsætte en bænk 
på kommunens grund, så skal man huske at spørge kommunen, og på samme måde, hvis 
man ønsker at lave noget i byparken, så skal man lige forhøre sig hos arbejdsgruppen først. 
Det er byens borgere, der stemmer om, hvilke projekter der bliver til noget. Alle der møder op 
til det afsluttende møde sidst på efteråret (dato udmeldes senere) har stemmeret. Og de pro-
jekter, der får flest stemmer, får tildelt pengene.  
Man kan selvfølgelig godt søge om alle 50.000 kr. til ét enkelt projekt, men vi foreslår, som 
sidste år, at man forsøger at holde sig inden for ca. 5.000 kr.pr. projekt. På den måde kan der 
igangsættes flere projekter. 
Der er ikke nogen regler for, hvilke projekter der kan søges penge til. Det er ene og alene bor-
gene, der bestemmer. 
Sidste år blev der bl.a. uddelt penge til et julemandskostume, blomster i rundkørslen, bord-
bænkesæt i byparken, wifi i hallen og meget meget mere. 
Mød op den 12. sept. og få yderligere info. 
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Arrangementer i september, oktober og november 2017 på Skausminde 

Aktiviteterne starter igen efter ferien, mandag den 4. september. 

Fredag den 8. september kl. 14.00  Er der lotto. 
 

Onsdag den 13. september   Er der udflugt til Esbjerg Fiskerimuseum og Olsens Paradis, middag på Jerne Kro 
Kl. 8,00 fra Vedsted og kl. 8,15 fra  og eftermiddagskaffe på Centralhotellet i Holsted, pris 350,- kr., max 50 personer 
Skausminde Aktivitetscenter  tilmelding mellem den 4. og 8. september 
 

Torsdag den 28. september kl. 18.30 Fællesspisning med underholdning, max 60 personer, pris: 100,- kr. 
 

Torsdag den 12. oktober kl. 14.00   Foredrag ved Lorenz P. Christensen ”at ældes med ynde”, pris 50,- kr. 
Obs., læg mærket til tidspunktet! 
 

Fredag den 17. november   Er sidste lotto i år 
 

Onsdag den 22. november kl. 19,00 Laves der dekorationer 
 

Lørdag den  25. og søndag den 26.  Julebasar 
November kl. 10,00 til 16,00 
 

Lørdag  den 2. december kl. 18,00  Julefrokost, max 60 personer, pris 150,- kr., senest tilmelding den 27. november 
 

Brugerrådet. 

Brækket arm på forårsudflugt. 
Det var både med og uden rollator, en flok ældre fra Skausminde tog på udflugt, i maj 2017. 
Der var stadig behov for en let jakke, for at holde varmen – paraplyen blev der til gengæld ikke brug for. 
Første stop var Gråsten slotshave, her nød vi at alle forårsblomstrende planter stod i fuld blomst, så her var meget at se på, og hånd-
værkere havde travlt med forårets renoveringsarbejder, både på slottet og slotshaven, så begge dele kunne være klar til, når de kon-
gelige kommer på deres årlige sommerophold. 
Efter middagen på Skovby kro, gik turen videre til Havnbjergs højeste punkt, en ca. 49 meter høj bakke, her står Havnbjerg vindmøl-
le, fra 1836. De sidste ca. 200 meter er der stadig kun en smal, men stejl jordvej, der måtte tilbagelægges til fods – en udfordring for 
især dem som går med rollator – men da vi så først var kommet op, var der en storslået udsigt ud over landskabet og Lillebælt. Møl-
len er i 1960erne totalt renoveret og ført tilbage til dens oprindelige udseende, og i dag ejes den af Mads Clausens fond. 
Dagens højdepunkt var et besøg på Jollmands Gård i Holm, ved Nordborg. En ældgammel bindingsværks gård fra ca. 1700 – der 

har form som en fiskekrog – og  står som den oprindelig blev 
bygget, inde og ude. En flok frivillige har, over en årrække 
total renoveret den, med økonomisk hjælp fra forskellige fon-
de – her får man syn for, hvad landbrug var tilbage i gamle 
dage. 
Vi havde her desværre et lille uheld – en af deltagerne faldt 
over et meget højt dørtrin og ned på de hårde brosten, og slog 
den ene arm alvorligt. 
Her stor ros til Chauffør Heinz, fra Agerskov Turistfart – der 
straks hentede førstehjælpskassen og fik hendes arm bundet 
op, så den fik fast støtte – men lagkagen på det smukke Dyvig 
Badehotel, ville hun have med.  
Herfra gik turen hjemad, forbi skadestuen – hvor det blev kon-
stateret, at armen var brækket – men er nu igen groet fint 
sammen og klar til at holde på penslen, på malerholdet 
Næste udflugt – den 13. september 2017 – går turen til bl.a. 
Fiskeri- & Søfartsmuseet i Esbjerg.     

Bent K. Andersen. 



� 

  

 
 

6NDXVPLQGH�$NWLYLWHWVFHQWHU 
+RYHGJDGHQ��VW���$ 

 
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 

Brugerrådet 2017 / 18 
 

Formand: Jan List Sørensen  Tlf.: 6024 9984 
Næstformand:  Mona Ahrends   Tlf.: 2114 1647 
Sekretær Kamma Kloster   Tlf.: 2161 6352 
  Inger Hansen   Tlf.: 2283 4806 
 Inge Lise Nymann  Tlf.: 2443 9443 
 
Suppleant Bent K. Andersen   Tlf.: 5151 9985 
 Carsten Jacobsen   Tlf.: 7454 7254 
 
Kassere Edith Brodersen   Tlf.: 3051 1929 

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 Billede maling   ved  Maren 
 

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 

Ja, så er ferien forbi og vi håber det bliver et godt efterår, hvor vi 

skal på udflugt og have fællesspisning og senere har vi jo rigtig 
travlt, men vi glæder os til at se jer.  

MVH Brugerrådet 

Ny udstiller i Fælleshuset.  
 

Der er ny kunstudstilling i Fælleshuset i Vedsted, pr. september 
2017. 
Udstiller er Ingelise Christensen fra Haderslev. 
Ingelise betegner sig som figurativ maler – hvor hun maler med man-
ge skønne farver. 
Hendes kunstneriske interesse startede tilbage i år 2000, og er så blevet dyrket mere efter hun stoppede på arbejdsmarkedet. 
Egentlig startede hun med keramik – krukker m.v. – men kom så i kontakt med maleriet, som fængede hende og siden har hun holdt 
fast ved maleriet, og keramikken gled efterhånden helt ud. 
Ingelise har flere udstillinger bag sig, bl.a. i Aabenraa og på centret for torturofre i Haderslev.  
Vi ser frem til, at kunne se på hendes flotte billeder, de næste måneder. 
 

Bent K. Andersen. 
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Offentligt Menighedsmøde 2017.  
 

Menighedsrådet inviterer til – Orienterende møde 
Onsdag den 6. september 2017, kl. 19,00 

I Menighedslokalet i Fælleshuset i Vedsted. 
 

Der er nu næsten gået et år, med nyt menighedsråd – hvordan har det påvir-
ket det kirkelige arbejde. 
Det kan du blive meget klogere på, denne aften – hvor menighedsrådet vil 
give en gennemgang af de aktiviteter, der har præget det sidste år, og om 
forventningerne til det næste år – samt orientere omkring økonomien, set 
bagud med regnskabet for 2015 og fremad med budgettet for 2018.  
Menighedsrådet gir kaffen. 

Bent K. Andersen       

Musik Gudstjeneste 2017.  
 

Søndag den 1. oktober 2017 kl. 10,30 - I Sommer-
sted kirke. 

 
Der er kortræf – hvor også Vedsted kirkekor medvirker. 
Der er denne søndag Musik og sang Gudstjeneste for Sommersted, Hamme-
lev og Vedsted – i år i Sommersted kirke – kommer til Vedsted kirke i 2018. 
Ud over sangkorene, medvirker også de tre sognepræster – og næsten ny 
ansatte sognepræst, Niels Jørgen Holm, Sommersted prædiker.  
Der er også fællessang, hvor vi alle får lov til at synge med. 

Bent K. Andersen 

2-4 
Gode ideer opstår nogen gange på de 
mest mærkelige tidspunkter og steder. Det 
samme gælder ideen om OJQ, som op-
stod i kælderen under skolen, da vi stod 
på hoved i kasserne med jule- og faste-
lavnspynt. Midt i valget mellem “Skal vi 
gemme disse julehjerter”? og “Mangler vi 
flere tallerkner”? var der en, der tænkte 
højt: “Skal vi ikke lave en husmoderfor-
ening?” 
Ideen om at kalde det en husmoderfor-
ening blev dog fejet af banen. Det var alli-
gevel lidt for retro. I stedet opstod ideen 
om at samle Over Jerstals og omegns 
kvinder i en gruppe, der hører under Over 
Jerstal Borgerforening ved navnet OJQ. 
Udvalget består af 5 medlemmer: Kirsten Hjort Kloster, Malene Engelund Østergaard, Tanja Hansen, Linda Elisabeth Petersen og 
Britta Frehr Sørensen.  
OJQ handler om  at øge det sociale og fællesskabet for kvinder over 18 år i Over Jerstal og omegn. Gruppen blev præsenteret ved 
dette års byfest og har i løbet af kort tid fået 113 medlemmer på Facebook. 
Udvalget er ved at lægge sidste hånd på retningslinjerne for medlemskabet og dette års arrangementer. Som udgangspunkt vil der 
være 9 arrangementer i løbet af et år. Et af de første arrangementer bliver en vægtergang i Haderslev d. 13. september. Arrange-
mentet er kun for medlemmer.  
Hvis du vil vide mere om OJQ, og se hvilke andre arrangementer, der er på plakaten, så find os på Facebook.  
/Britta Frehr Sørensen 
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 16. september 2017 fra klokken 10 
til 12! 
OJHK har deltaget i Dansk Håndbold Forbunds projekt Klub-Building, og vi er nu 
helt skarpe på hvordan vi skal drive en succesfuld klub.  
 

Og det vil vi gerne fortælle jer en hel masse om! 
Vi har arrangeret aktiviteter i hallen for børnene, og så håber vi at alle voksne vil 
møde klubbens frivillige og lytte til vores idéer. 
 

Det foregår i Over Jerstal Hallens kantine. 
Der er ikke mødepligt, men vi håber naturligvis på stort fremmøde. 
 

Hvis I måtte have spørgsmål til dette kan I ringe til Jesper Johnsen 
på telefon: 5215 0846. 
 

Så kom og bliv klogere på OJHK, vores værdier og tanker og mød  alle de frivillige, 
der driver klubben! 
 

Med sportslig hilsen 
Bestyrelsen 
Over Jerstal Håndboldklub.  
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Immervad Gruppe 
 

Prøv spejderlivet gratis. 
 
 

 
Spejderne i Over Jerstal / Vedsted, inviterer alle, i alderen fra 6 til 99 år. Til at prøve at være spejder. Fra mandag den 21. august og 
helt ind til efterårsferien i år, kan alle komme gratis til spejder. Om det er store eller små, ung eller gammel, så er alle velkommen. Vi 
håber at se rigtig mange. Møderne er fra kl. 17:15 til 18:45, og det kræver ingen særlige evner, intet særligt udstyr, kun lysten til at se 
hvad spejder også kan være. Husk dog altid at have tøj på som gerne må blive en lille smule beskidt, og som passer til vejret. For vi 
opholder os det meste af tiden ude i det fri. 
Spejdermøderne foregår på Spejdernes plads på Abkærvej, lige ved siden af ringridder pladsen. 
Så tag hinanden i hænderne, og kom og få nogle spændende og sjove oplevelser. 
For yderligere oplysninger, ring til Anton på tlf. nr. 20583627 

Høst-Gudstjeneste 2017. 
 

Søndag den 24. september 2017, kl. 10,00  
er der høstgudstjeneste i Vedsted kirke. 

 

Medens høstmaskinerne kæmper med at få årets høst i hus – mel-
lem regnbygerne – er forberedelserne til året høstgudstjeneste gået 
i gang. 
 

Kirken vil som de foregående år være pyntet, med mange forskelli-
ge kornsorter – frugt og bær m.v. – og selvfølgelig også mad mas-
ser af blomster – så det vil være tydeligt for end hver – at med den-
ne gudstjeneste fejrer vi – at årets høst er ved at være i hus – og 
forhåbentlig – har det været en god høst – der sikrer vi trykt kan gå 
vinteren i møde. 
 

De grønne spejdere, KFUM Immervad gruppe medvirker med Dan-
nebrogsfanen. 
 

Kirkens velsyngende kor medvirker, de vil synge et par af høstens 
salmer og bibeltekster – et flot og festligt indslag i Gudstjenesten. 
 

I forlængelse af Gudstjenesten er der kirkekaffe – og under kaffen 
holdes der aktion over de mange kurve og krukker med frugt og 
grønt, og de mange flotte buketter. 
Det beløb der indkommer herved går ubeskåret til året kollekt, der 
doneres til én eller to af de mange kirkelige humanitære hjælpepro-
grammer – alt afhængig af hvor stort et beløb der indkommer. 
 

Så Høst-Gudstjenesten er altid noget ud over det sædvanlige – en 
rigtig fest-gudstjeneste – hvor vi siger tak for alt som høsten har 
givet os. 
 

Alle er naturligvis velkomne – og kirkebilen kan bestilles ved Hader-
slev Taxa 
 

Bent K. Andersen.  
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Planlagte aktiviteter i  
Borgerforeningen: 

 
 

Tirsdag den 12. september kl. 19,00: Infomøde Skausminde 
 Borgerbudgettering  
 I år, 50.000,- kr. 
 

Torsdag den 14. september kl. 19,00: Bankospil Skausminde 
 ( For medlemmer ) 
 

Torsdag den 2. november kl. 19,00:  Andespil Skausminde
 (For medlemmer) 
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Over Jerstal’s hjemmeside  
www.over-jerstal.info 

Loppemarked 
Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal 

Den forhenværende SPAR købmandsbutik. 
 

Der er åben mellem 9,30 og 16,00 
 

Lørdag den 2. september 
 

Lørdag den 7. oktober   Lørdag den 4. november 
 
 

Kontakter: Anne-Grethe Hansen  2219 1598, hele dagen 
  Laila Westergaard   6132 0501, efter kl. 16,00 
 

Loppemarkedet fortsætter indtil Niel og Mette får solgt deres butik 

Bestyrelsen i Borgerforeningen  
 

Formand: Christian Broe Petersen  2567 1507
 cpp@petitoef.dk 
 

Næstformand: Kim Skjønnemand  2386 0812
 kimskjonnemand@gmail.com 
 

Kasserer: Børge Hansen  2028 0638 
 hugohejo@hotmail.com 
 

Sekretær: Kit Walmar  2054 0770
 kit.walmar@hotmail.com 
 

Medlen: Søren Hansen  2339 0965 
 asreesehansen@gmail.com 
 

Suppleant: Hans Chr. Jensen  7454 7777
 hcj@post6.tele.dk  
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Skrydstrup Square Dansere er klar til ny sæson  
 
Square danserne fra Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening er klar til at starte på en ny 
sæson med Traditionel Square Dance, mandag den 4. september kl. 19.00  på Over Jer-
stal skole, i Gymnastiksalen. Det er 23. sæson der tages hul på.  
 

Alle, både nye, øvede samt dansere uden dansepartner er meget velkomne til at deltage. 
Det er ikke svært at danse herre….  Jo flere vi er, des sjovere. Dansen ledes af Niels Erik 
Kofoed, fra Haderslev.   
 

Square Dance giver god motion, der er et godt socialt sammenhold, og vi vil gerne have 
netop dig med. 
 

En vigtig del af danseaftenen er kaffepausen, ca halvvejs på danseaftenen.  
 

Tag ægtefællen /gerne børn over 12 år / vennerne / veninderne / naboerne med under armen og mød op til dans fra starten af den 
nye sæson.      
 

Det er gratis at deltage de første tre danseaftener, kom og prøv om det er noget for dig. Husk sko som ikke giver striber på gulvet, 
kaffekurv samt godt humør.   
 

Vi har det altså sjovt og hyggeligt 
 

Med venlig dansehilsen og for mere information kan  
 

Alice Kindt  
Formand for Skrydstrup Square Dance 
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Koncert med ” Trio col Basso ” i Vedsted Kirke, 
søndag den, 17. september kl.14.30 

 

Stryger trioen er fra Haderslev, og består af : Freja Guldberg Larsen, violin. Silke Kirstine Kidholm, violin og Ida Guldberg Larsen på 
cello. 
 

Trioen  blev dannet i 2014, af tre ambitiøse unge musikere, som foruden at turnere rundt i landet, for at give koncerter også modtager 
undervisning af anerkendte kunstnere. 
I anledning af Niels W. Gades 200 års fødselsdag i 2017, turnerer Trio col Basso, fortiden med, fortælling og musik af den danske 
komponist. 
 

Til koncerten i Vedsted Kirke, vil der blive spillet et blandet repertoire med toner af forskellige komponister. 
 

Glæd dig til denne oplevelse på en søndag eftermiddag i september. 
 

Koncerten vil vare ca. en time og der er fri entre. 


