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Projekt: Toiletvogn i Byparken. 
 

Over Jerstal Borgerforening og Byparkens udvalg har fået tildelt dkr. 100.000,- Fra Haderslev 
Kommune, som skal bruges til etablering, af en toiletvogn i Byparken. Toiletvognen bliver købt 
i november måned. Det bliver en vogn som er isoleret, med 2 toiletter, håndvaske, vand, lys 
og varme. 
Foran toiletvognen er der planlagt, at 
lave en platform, så gangbesværet 
Også kan benytte toiletvognen. 
Byparkens udvalg har en god dialog 
med Provas Haderslev og Haderslev 
Kommune omkring byggetilladelse, 
vand, el og vandafledning. 
 

Håber alt falder på plads, med myndig-
hederne, i løbet af vinteren, så Toilet-
vognen står klar i 2020 
 

Mere herom på et senere tidspunkt 
 

Hans Christian Jensen 

Bladudvalget ønsker jer alle en glædelig 
jul, samt et godt nytår. 

Borgerbudgettering 2019/2020 
 

Igen i år har Haderslev Kommune valgt at lægge 50.000 kr ud til borgerne i kommunens land-
distrikter. Penge, der skal bruges til projekter, som skal komme distriktets borgere til gode. 
Borgerne i Over Jerstal landdistrikt, som bl.a. også omfatter Abkær, skulle søndag den 3. nov. 
tage stilling til, hvilke projekter pengene skulle tildeles.  
Borgerne har, på samme vis som tidligere år, haft ca. en måneds tid til at indsende projektfor-
slag til Borgerforeningen, som administrerer foretagendet i Over Jerstal.  
 

Borgerforeningen havde modtaget ikke mindre end 17 forskellige ansøgninger til en værdi af 
59.605 kr. 
De fremmødte ved søndagens møde skulle ved simpel afstemning vælge hvilke projekter, pen-
gene skulle gå til. 
Der blev dog aldrig holdt valg, idet der var overført ca. 7000 kr fra sidste års Borgerbudgette-
ring til dette års budget. De sidste to tusinde kroner fandt Borgerforeningen i deres kassebe-
holdning, og således fik alle ansøgere deres ønske opfyldt.  
Stort til lykke til projektejerne. Og held og lykke med realiseringen.  
Projekterne skal være igangsat senest november 2020. 

Oversigt over projekterne på side 4 
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Arrangementer for november, december, januar og februar på Skausminde 

 

Onsdag den 20. november kl. 18,30:  Der laves juledekorationer på Skausminde 
 

Lørdag den 23. og søndag den 24. november  Julebazar, der kan købes æbleskiver og gløgg, kaffe og the med ostemadder . Gra- 
Kl. 10 - 16:      tis entre 
 

Onsdag den 4. december  Kl. 10,00:   Fredslys og besøg af 0. klasse fra Over Jerstal skole.  
 

Fredag den 6. december kl. 18,00:   Julefrokost, pris 175,00 kr. Evt. tilmelding på telefonnr.: 2114 1647 eller 2443 9443. 
 

Mandag den 9. december kl. 14.30:  Luciaoptog. Medbring en pakke til ca. 30 kr., som skal bruges til amerikansk lotteri. 
 

Fredag den 13.december kl. 14,00:   Julehygge. Medbring en pakke til ca. 30 kr. Vi spiller terningespil om dem. 
 

Tirsdag den 24. december kl. 10,00:  Julegudstjeneste. 
 

2020 
Torsdag den 16. januar kl. 19,00:   Genforeningsfest, pris 60,00 kr. 
 

Onsdag den 19. februar kl. 14,00:   Generalforsamling. 
 

Fredag den 28. februar kl. 14,00:   Besøg af modeshoppen. 
 

Bankospil hver fredag i lige uger 
 

 

Skrivefejl og ret til ændringer forbeholdes 
Brugerrådet� 

Uddybende om arrangementerne 
 
Lørdag den 23 nov. og søndag den 24. nov. afholder vi vores årlige julemarked  klokken 10 – 16 begge dage. Husk der er gratis en-
tre. Ved indgangen får man et nummer som der en gang i timen trækkes lod om en gevinst. 
Vi har forskellige boder, nisser, knipling og strikkede ting, malede sten, småkager, vores egen butik med mange forskellige ting. Igen 
i år er der mange frivillige der har lavet flotte juledekorationer og gravpynt som kan købes for rimelige penge. Fiskedam til børnene 
og tombola med en masse gode gevinster. I vores julecafe kan der købes kaffe, gløgg og æbleskiver og sodavand til børnene. 
Håber at se rigtig mange det plejer at være rigtig hyggelig og så når der sker noget i vores by så er det med at støtte op om det. 
 

Onsdag den 4. december kommer Fredslyset samtidig får vi besøg af 0. klasse fra Over Jerstal Skole hvor de vil optræde med et 
eller andet. Vi får kaffen og hygger os. 
 

Fredag den 6. december er der julefrokost kl. 18.00 Pris 175 kr. Der er plads til max 60 pers. så det er med at være hurtig hvis man 
vil med. Vores gode musiker Yvonne kommer og spiller. Hun plejer at gøre det rigtig godt. Tilmeldingslisten er hængt op, det kan evt. 
også være på telefonnummer: 2114 1647 eller 2443 9443. Sidste tilmelding er den 29. nov. og efter denne dag er tilmelding binden-
de. 
 

Mandag den 9 december kl. 14.30 er der luciaoptog. Vores kommende konfirmander kommer og går luciaoptog. Vi hygger, drikker 
kaffe og spiller amerikansk lotteri om de pakker der skal medbringes. Hver person medbringer en pakke til ca. 30.kr. 
 

Fredag den 13. december har vi juleafslutning. Da skal man også have en pakke med til ca. 30 kr. Vi spiller om dem ved at slå seks-
ere. Vi får kaffen og synger nogle julesange. 
 

2020 er 100 året for Danmarks genforening. I den anledning vil der blive arrangeret forskellige ting rundt om i Sønderjylland. Vi har 
på Skausminde valgt den 16. januar hvor vi får besøg af Ib Hansen som fortæller om emnet ” Danmark i lyst og nød ” og vi skal syn-
ge nogle sange fra den tid. Bagefter vil vi lave et mini sønderjysk kaffebord. Håber der er rigtig mange som vi støtte op om den aften. 

     Brugerrådet 
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Brugerrådet 2019 / 20 
 

Formand: Jan Sørensen  Tlf.: 6024 9984  
       Mail: ujs73@hotmail.com 
Næstformand: Mona Ahrends Tlf.: 2114 1647  
       Mail: monaahrends@post.tele.dk 
Sekretær: Kamma Kloster Tlf.: 2161 6352  
       Mail: kammakloster@hotmail.com 
Kultur: Ingelise Nymann Tlf.: 2443 9443  
       Mail: egoningelise@hotmail.dk 
Køkken: Connie Knudsen Tlf.: 2683 7108  
        Mail: fl.trans.oj@gmail.com 
 

Suppleant: Laila Westergaard Tlf.: 6132 0501  
       Mail: laila14445@gmail.com 
  Rolf Jensen   Tlf.: 2680 7346  
       Mail: rolfjensen@live.dk 
 

Kassere: Grethe Madsen Tlf.: 6175 8909  
       Mail: gretemadsen56@gmail.com 
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Mandag: 
09,00-11,30: Hækling og strikning ved Brugerrådet 
09,00-11,30: Sten og sølv  ved Maren 
09,00-11,30: Træværksted  ved Viggo 
09,00-11,30: Knipling   ved Gurli Jacobsen 
13,00-16,00: Kortspil 
 

Tirsdag: 
09,30-11,30: Fri 
19,00-21,30: Knipling, lige uger ved Gurli Jacobsen 
 

Onsdag: 
09,00-11,30: Kort og strikning 
13,00-16,00: Billede maling  ved Maren 
 

Torsdag: 
09,00-11,00: Tæppe curling  ved Bodil Holm 
14,00-16,00: Trolde - strømpenisser ved Gurli Nielsen 
 

Fredag: 
09,00-12,00: Legestue for kommunale dagplejer 
14,00-16,00: Lotto, ( lige uger ) ved Brugerrådet 

På tur med brugerne af Skausminde! 
 

Bent og jeg har for anden gang været med brugerne af Skausminde på tur. Denne gang gik turen til Fyn. 
 

Vi startede turen henne fra Skausminde om morgen, hvor vi blev samlet op af 
en bus. Da vi var kommet over Lillebæltsbroen holdte vi 
kaffe og tissepause på en rasteplads ved Middelfart. Deref-
ter fortsatte vi turen til Morten Korch Museum et i Brende-
rup, hvor der var en der fortalte om Morten Korch, derefter 
kørte vi hen til Kærsgaard Transportmuseum som også 
ligger i Brenderup. De har en af landets største samling af 
seletøj til heste. Og en stor udstilling af kaner, arbejdsvog-
ne, redskaber samt sneplove fra gammel tid. 

Da vi var færdig der kørte vi til Bogense, hvor vi fik middag på Bogense Hotel og en lille rundtur i Bogense og omegn med guide 
(Meget spændende). 
 

Bagefter gik turen til Ditlevs dal Bison Farm, hvor vi skulle med på en guidet bisonsafari i prærievogn ud på den nord-fynske prærie 
og opleve de store fascinerende bisonokser på tæt hold, og derefter fik vi eftermiddagskaffen i 
deres UHVWDXUDQW�RJ�PXOLJKHG�IRU�DU�KDQGOH�L�GHUHV�JnUGEXWLN�� 

Derefter gik turen hjemad til det sønderjyske. 
 

Selv om vi er af den yngre generation, vil vi da anbefale andre 
at tage med på disse ture som Skausminde arrangere. Så hvis 
man kunne tænke sig engang at komme med skal man bare 
holde øje med opslagene henne ved Skausminde. 
 

 
Hilsen Bent og Laila Westergaard 
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Efteråret 2019 
 

Vi startede ud med udflugt til Fyn. En rigtig god tur, der var noget at se for alle. Vi var også heldige med vejret det blæste meget og 
var koldt, men det regnede ikke. Der var 44 pers. med og der var plads til 50 så det var fint. 
 

Den 19. september var der tøj demo. Det var også godt synes jeg har heller ikke hørt andet og der blev handlet godt. Så jeg håber 
der kommer lige så mange næste år måske flere. Vi glæder os til de kommer næste år igen det bliver i februar måned. 
 

Den 10. oktober havde vi besøg af Harmonika Banditterne fra Kolding. De gør det fantastisk godt man kommer i rigtig godt humør og 
kan slet ikke lade være med at synge med. De sagde bagefter at de havde hygget sig lige så meget og vil gerne komme igen en an-
den gang. Vi var 37 personer så næste gang håber vi at se lidt flere. 
 

Søndag den 13. oktober var der gudstjeneste på Skausminde 
 

Den 25. oktober havde vi fællesspisning. Vi prøvede at holde det om middagen men der kom ikke flere af den grund så vi må se 
hvad vi gør næste gang. Vi var 40 pers. så der er plads til flere næste gang. 
 

Den 15. november er sidste gang lottospil inden jul og så er vi fremme ved vores årlige julebasar som er den 23. og 24. november 
 

Jeg vil gerne på brugerrådets vegne ønske alle en god jul og et godt nytår. Glæder os til at se jer i det nye år. 
 

                                                                                                                   MVH. Formanden Skausminde 

Fortsat fra forsiden 
Herunder ses en liste over dette års projekter. 

 

1 Nye puder til Abkærs 40 stole. 2.000,00   Annalie Jessen 
2 Skausminde: Bund til springvand 5.000,00  Jan Sørensen 
3 Bypark: Plastposer og kunstgødning 1.800,00  H C Jensen 
4 Bypark: Højtryksrenser 3.000,00  H C Jensen 
5 Bypark: Batteri til hækklipper 2.000,00  H C Jensen 
6 Bypark: Maling og pensler til kaffehus 2.000,00  H C Jensen 
7 Bypark: Maling og pensler til bålhytte 2.000,00  H C Jensen 
8 Bypark: Planter 1.000,00  H C Jensen 
9 Bypark: Drift af græsslåmaskine 5.500,00  H C Jensen 
10 Revy, fastelavn, juletræsfest: El klaver 5.000,00 Kim Skjønnemand 
11 Revy: Forbedringer til scenen 2.000,00  Kim Skjønnemand 
12 LAN Party: Præmier og udstyr 7.000,00 Christian Petersen 
13 Projektor til byfest, LAN, klub 4.500,00 Christian Petersen 
14 Klapstole til hallen 9.805,00  Malene Østergård 
15 Udskiftning af lys i julestjerner 4.000,00  Kent Norn 
16 Julestjerner med kugle i midten  1.000,00   Kent Norn 
17 Stiudvalg: Grus til rep. af sti. 2.000,00  Brian Marcussen 

Borgerforeningens bankospil 
 

Nu er vort første år ved at være forbi med overtagelsen af bankospillet efter at Anne Grethe og Børge som har haft det i mange år. 
Vi må sige det har været et knap så godt år for os med gæster til vores bankospil. 
Men årets sidste spil, nemlig andespillet var super godt besøgt. Der kom 63 gæster, hvor en del kom fra Vojens. 
Vi vil også gerne sige tak til Jan for at han ville råbe tal op til vort bankospil, det er vi rigtig glade for. 
 

Som noget nyt prøvede vi ved vort sidste bankospil i år at man kunne købe gæstekort og det var et hit, så det har vi tænkt os at fort-
sætte med i det nye år. 

Første bankospil i det nye år vil 
være d. 6 februar 2020 
De efterfølgende ligger 

23/4-2020 
27/8-2020 
5-11-2020 

Nu vil Bent og Jeg gerne sige tak for dette år. Håber vi alle ses igen i det nye 
år. 

Kan I alle sammen have en glædelig jul og et godt nytår. 
Hilsen 

Bent og Laila 

Så blev stien færdig 
fra Abkærparken til 
skolen. 
Der er blev sat 16 
planter langs stien, 
samt 1000 stk. på-
skeliljeløg. 
 

Gåturen kunne næ-
ste forår være om-
kring Abkærparken 
og se, 
Hvad der er blevet 
lavet af beboerne 
heromme. 
 

Til sidst - 1000 tak til alle, som har deltaget i denne 
sag. 
 

Hans Christian Jensen 
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Hjertestartere 
 

I Over Jerstal er der to hjertestartere, den ene er ved 
Skausminde, Hovedgaden Øst 61 A, på vægen ved 
trappen ned til kælderen, ud mod Hovedgaden.  
 
Den anden er ved familien Schrøder Ved Majen 6, 
på husmuren ved indgangen. 
 
Der er adgang til begge alle døgnets 24 timer  . 
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Tak for jeres indsats i Byparken. 
 

Vi er en lille gruppe mennesker på ca. 10 personer, som mødes I Bypar-
ken, hver 5-6 uge for, at gøre rent. Resultatet kan også ses hele somme-
ren igennem. Jeg vil gerne sige 1000 tak til alle, som har givet en hånd 
med hele sommeren. Uden jeres indsats og kræfter har Byparken set 
anderledes ud. Næste år er vi 12 personer, da der har meldt sig 2 til 
gruppen, som ønsker at give en hånd med.  
Velkommen til dem. Der er plads til flere, så meld jer gerne til underteg-
nede. 
Til sidst til jeg ønske jer alle en glædelig jul og håber vi ses år 2020. 
 

Hans Christian Jensen ,Mobil tlf. nr. 52 30 93 40 

 
 
 
 
 
 
 

Arbejdsdag i Byparken  
 

Der var kaldt ind til arbejdsdag i Byparken den 19.10.2019. Der kom ca. 
20 personer, som alle gav en hånd med. Efter ca. 4 timers arbejde var 
hele Byparken gennemgået. 
Der blev rengjort i alle de grønne områder, træerne blev beskåret, lagt 
træflis ud og meget andet. Det var en god dag for Byparken. Dagen blev 
ekstra god, da Anne Grethe Hansen havde bagt boller, som blev nydt 
med stor velbehag. 
Som afslutning for denne dag, serverede Søren pølser og brød med 
sikker og rolig hånd.    
Også 1000 tak til Hans Christian Norn for hans indsats med græsslånin-
gen I Byparken i hele sæsonen 2019.   
Jeg vil gerne på Byparkens udvalg sige alle 1000 tak for jeres store 
hjælp og forhåbentligt ses vi alle igen til foråret 2020. 
 

Glædelig jul til alle 
 

Hans Christian Jensen, Mobil tlf. nr. 52 30 93 40 
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Genforening 2020. 
Den 15. juni 2020 er 100 års dagen for Sønderjyllands genforening med Danmark. 

Hele 2020, vil være en lang markering og fejring af, det er 100 år siden Sønderjylland blev genforenet med Danmark i 1920 – efter at 
have været en del at det store Preussiske rige, siden krigen i 1864 – efter at have været tyske i 56 år – mere på –    

Også her i Vedsted sogn, har en gruppe af foreninger, fundet frem til at det skal markeres her hos os. 

Det første arrangement er den 16. januar 2020 – på Skausminde i Over Jerstal – læs omtale herom, andet sted i bladet. 

Herefter følger et historisk foredrag, den 10. februar 2020 kl. 19.00 – på Vedsted Landbohjem – med den landskendte forfatter, jour-
nalist m.m. Nis Boesdal der giver et historisk indblik i Sønderjydernes kamp, for forblive danske, og begejstringen ved igen at blive 
danske. 

Billetpris 75.00 kr. – billetter kan efter nytår købes hos Billetnet.dk og hos Købmanden i Vedsted – der vil komme opslag op herom. 

Efter Historie fortællingen af Nis Boesdal – er der kaffe med et uddrag af Sønderjysk kaffebord. Kagerne kommer fra – den gamle 
Ustrup bager og Åge på Vedsted Landbohjem, og de flittige og gode bagere i Vedsted. 

Nis Boesdal er en fremragende formidler, der med sine nærværende historiefortællinger fængsler 
sit publikum. 
Nis Boesdal er uddannet journalist og indledte sin karriere som DR-medarbejder i 1977. Fire år senere blev han tilknyttet 
tv-programmerne i det, der dengang hed Provinsafdelingen. Her startede han bl.a. det faste program “Børn og børn imel-
lem”. I 1985 var han endvidere med til at starte Østjyllands Radios børneprogram “Koks i Komakassen”. Siden blev han 
vært i “Giro 413”, “Go’ Danmark”, “Musikalske eventyr”, “Hvem, hvad og hvor i Danmark”, “P4panelet”, “Danmarksmester” 
og “Formiddag på 4’eren”. I 2008 var Nis Boesdal desuden også tv-vært i DR1-programmet “Formiddag med Nis Boes-
dal”. 
Billede af Nis Boesdal  

Lokalhistorisk Forening for Vojens og Området – har lovet at sammensætte en historisk udstilling om tiden før og efter 
1920 – der kan flyttes rundt.  

Foreløbig oversigt kalender over Aktiviteterne - Genforening 2020. 

 

Alle arrangementer vil få nærmere omtale i de kommende blade.  

Arrangør gruppen består af – Landsbyforeningen for Vedsted og Omegn (LVO) – Vedsted ungdoms og idrætsforening 
(VUF) – Vedsted Landbohjem – Vedsted Ringridderforening – Vedsted Vandværk – Vedsted Handels- og Håndværkerfor-
ening – Brugerrådet på Skausminde, Over Jerstal – Vedsted Menighedsråd og Lokalhistorisk forening for Vojens området. 

Arrangementerne gennemføres med støtte fra – Haderslev Kommunes Genforenings 2020 pulje. og foreningerne, nævnt 
ovenfor. 

Bent K. Andersen  

16. januar 2020, kl. 19.00 – på Skaus-
minde. 

Billetpris – 60,00 kr. m. kaffe 

Historiefortælling med sange fra tiden – før og efter 1920. 
Læs omtale heraf, andet sted i bladet. 

10. februar 2020, kl. 19.00 – på Ved-
sted Landbohjem. 
Billetpris: 75,00 kr. 

Historisk foredrag om tiden fra 1864 til 1920-30, ved Nis Boesdal – kampen om at be-
vare danskheden og vejen til igen at blive danske. 

Med efterfølgende Sønderjysk Kaffebord. 
25. marts 2020, kl. ?? – Fællesspis-

ning på Vedsted Landbohjem 
Fællesspisning, med god dansk mad, sammen med vi synger af sangene, de dansksin-

dede sang omkring 1920. 

14. juni 2020, med start kl. 09.30 – 
Vedsted kirke og Vedsted Landbohjem 

Billetpris – 50.00 kr. for voksne og 
25.00 for børn. 

Dagen før den 15. juni, som er 100 års dagen for genforeningen. 
Vi starter i kirken, hvorefter vi fortsætter på Vedsted landbohjem – hvor Sigurd Barrett 
vil fortælle, og ikke mindst synge om genforeningen 1920 – efterfulgt af lidt frokost, og 
herefter kommer Vojens koret og synger en række af sangene fra før og efter 1920. 

15. august 2020, eftermiddag 
Det Grønne hjørne. 

Gamle idræts lege – genforeningsløb, og andet, for børn og voksne – hvor vi slutter 
med der tændes op i grillen. 
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Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen: 
 

Torsdag den 6. februar kl. 19,00: Bankospil Skausminde 
 Kun for medlemmer 
 

Torsdag den 20. februar kl. 19,00: Generalforsamling Skausminde 
 Kun for medlemmer 
 

Torsdag den 23. april kl. 19,00: Bankospil Skausminde 
 Kun for medlemmer  
 

Torsdag den 27. august kl. 19,00: Bankospil Skausminde 
 Kun for medlemmer 
Torsdag den 5. november kl. 19,00 Andespil Skausminde 
 Kun for medlemmer 

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 15,30 
 

 

Lørdag den 4. januar Lørdag den 1. februar 
 

Lørdag den 7. marts  Lørdag den 4. april 
 

Lørdag den 2. maj  Lørdag den 6. juni 
 

Lørdag den 1. august Lørdag den 5. september 
 

Lørdag den 3. oktober Lørdag den 7. november 
 

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

 

Loppemarkedet fortsætter indtil Niels og Mette får solgt 
deres butik 

Bestyrelsen i Borgerforeningen  
 

Formand: Christian Broe Petersen  25 67 15 07   
    cpp@petitoef.dk 
Næstformand: Kim Skjønnemand  23 86 08 12  
    kimskjonnemand@gmail.com 
Sekretær: Jeppe Reese Hansen  20 36 32 20  
    jeppe.reese.hansen@gmail.com 
Medlem: Brian Marcussen  30 66 55 41  
    bmpulling@gmail.com  
Medlem: Hans Christian Jensen  52 30 93 40 
    hcj@post6.tele.dk 
Suppleant: Laila Westergaard  61 32 95 91  
    laila14445@gmail.com 
Uden for bestyrelsen 
Kasserer: Erik Bergstedt  51 48 15 12   
    erik.bergstedt@hotmail.com  
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Julekoncert i Vedsted Kirke, 
Onsdag den 4. december, kl.19.00 

 

Julekoncerten i Vedsted Kirke, byder i år på, mandskoret : “ LAUDATE “, med dirigent: 
Claus Aaskov, pianist: Henrik Tjagvad og trompetist: Jimmy Sode Larsen. 
Endvidere medvirker, Vedsted kirkes kor, under ledelse af, Harriet Hørning. 
 

Aftenens program byder på en blanding af klassisk og folkelig julemusik, med plads til 
et par fællessalmer. 

 

Traditionen tro, slutter koncerten med . “ Dejlig er jorden “ ! 
 

Alle er velkommen. 
 

fri entre. 
Mvh. 

Organist: Harriet Hørning 
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FIND NISSEHUEN FREM, OG KOM TIL ET PAR HYGGELIGE TIMER  
MED SANG, DANS, GLØGG, ÆBLESKIVER MM. 
NISSERNE AFHOLDER AMERIKANSK LOTTERI – HUSK KONTANTER HERTIL. 
KØB BILLETTERNE HOS OVER JERSTAL AUTOHANDEL – KONTANT, AFTALT BETALING. 
ELLER BESTIL ONLINE HOS DE GLADE HØNISSER, PÅ MAILADRESSEN:  
DEGLADENISSER@GMAIL.COM 
 

VOKSENBILLET:………………………………….…………………………. 20 KR. 
BØRNEBILLET INKL. SLIKPOSE..………………….……. ……………….20 KR. 
 

DER KAN BETALES MED KONTANTER OG MOBILEPAY PÅ DAGEN 

Julehygge i byparken. 
 

Søndag den 15. december kl. 14,00 - ca. 16,00, er der julehygge 
i byparken, hvor der kan købes gløgg eller kaffe og æbleskiver og 
til børnene saft og slikposer. 
Bålhytten vil blive julepyntet og er der tør vejer, tændes der bål i 
bål stedet, så der kan hygges ved åben ild. Hele overskuddet går 
til drift af byparken. 
 

Annelise og Anne Grethe 

Julemarked i Larsens Møbelforretning. 
 

I weekenden den 23. og. 24. november holder Anne Grethe 
Hansen julemarked i Brd. Larsen´s møbelforretning, der er 
åbent fra kl. 10 til kl. 16. Der vil også være muligt at købe møb-
ler begge dage. 
Varerne vil være at se fra vinduer i ugen op til weekenden 23. - 
24. 


