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Deadline for indlæg til næste blad 
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udgave.  

Grøn område i Byparken. 
 

På sidste borgerbudgetterings møde blev der bevilliget midler til Indkøb af planter til byparken. 
Planterne er købt og de bliver sat I jorden den 7 marts. Der er indkøbt 3 slags planter, som 
fordeles I Byparken, hvor de gamle er gået ud. Så om nogle år, skulle alt  gerne gro op og dan-
ne den flot grøn mur over imod den gamle Kartoffelcentral. 
I løbet af vinteren har 3 meldt sin ankomst til den grønne. Nu er vi oppe omkring 10 personer i 
denne gruppe. Dejligt, at der er nogle der vil ofre nogle af sine kræfter og tid på Byparken. 
Hvis nogen gerne vil deltage, så ring til mig eller på mail. 
Tlf. 52 30 93 40 -  hcj@post6.tele.dk      Hans Christian Jensen 

Hvordan holder vi gang i badminton i Over Jerstal.  
 

Jeg skriver på vegne af bestyrelsen i OJB - Over Jerstal Badmintonklub. Først lidt historie om 
klubben, OJB er stiftet i 1936. Min storebror René Toft var fra 60erne og ca. 40-50 år frem med 
som frivillig til at drive klubben, det var som træner, bestyrelsesmedlem, formand, bankospil på 
kroen, primusmotor for sportsugen som byfesten dengang hed. Storhedstiden var i 70- og 80’-
erne hvor klubben spillede i divisionerne, sågar var helt oppe i den næstbedste division. OJB 
var med til at afvikle 2 landskampe, den ene mod Kina i Åbenrå Idrætscenter og den anden 
mod Sverige i en propfyldt Over Jerstal Hal. Loftet holdt til larmen og tilskuernes jubel, mens 
gulvet ikke helt kunne modstå vægten på den ekstra opstillede store tribune, som desværre gik 
gennem gulvet, kampen blev gennemført og Danmark med spillere som blandt andet talte 
Flemming Delfs, Lene Køppen, Steen Skovgård m. flere vandt suverænt.  
 

Hvordan kommer vi helt derop igen – op på toppen af 
Dansk Badminton eller bare lidt op af skråningen? 

 

Hvordan får vi flere til at spille badminton i Over Jerstal og hvordan kan vi redde klubben? har 
du forslag, tiltag, nye ideer eller hvad som helst, som kan være med til at holde liv i badminton i 
Over Jerstal – så kom endelig ud af busken og vi i bestyrelsen vil gerne høre fra dig. Vi er kun 
et ring eller sms fra dig.  
Bestyrelsen er i dag sammensat af følgende:   
Formand   Klaus Bisballe Petersen tlf. 5152 3251 
Næstformand  or Reinert   tlf. 2834 5655   ansvarlig for ungdom 
Kasserer  Flemming Toft  tlf. 2971 7692     ansvarlig for motion 
Medlem  Jørgen Esmann  tlf. 2990 6638     ansvarlig for senior 
Medlem  Ivy Ahlstrøm   tlf. 4064 5482 
Medlem  Conny Outzen  tlf. 2871 5306 
Medlem   Majbritt Holmene   tlf. 6165 6239 
 
Vi vil alle gerne høre fra dig – giv et ring eller en sms og vi ringer gerne tilbage.  
Med sportslig hilsen og på klubbens vegne.  Flemming Toft.     
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Arrangementer for februar, marts, april og maj på Skausminde 

 

Fredag den 28. februar kl. 14,00:    Besøg af Modeshoppen,      pris 60,00 kr. 
 

Torsdag den 12. marts kl. 18,30     Fællesspisning,       pris 125,00 kr. 
 

Torsdag den 26. marts kl. 19,00:     Foredrag fortalt af en tidligere indsat,    pris 60,00 kr. 
 

Fredag den 24. april kl. 18,00:    Sommerfest, musik ved Folmer,     pris 175,00 kr. 
 

Tirsdag den 19. maj kl. 8,00 fra O.J kl. 8,15 fra Vedsted: Udflugt til Glasmuseum i Ebeltoft og Kattegatcenteret,  pris 350,00 kr. 
 

Fredag den 29. maj kl. 14,00:    Sidste banko før ferien. 
 

Bankospil hver fredag i lige uger 
 

Skrivefejl og ret til ændringer forbeholdes 
Brugerrådet� 

Vi går lige tilbage til det gamle år. Onsdag den 20. november lavede vi juledekorationer. Vi i brugerrådet vil gerne sige mange tusinde 
tak for den store indsats alle de frivillige damer gjorde. 
Alle de flotte dekorationer, sikke en iver og fantasi i havde. De blev mega flotte. Der blev lavet ca. 80 stk. og der var 3 til overs. 
Folk strømmede til lørdag og alle sigtede først efter dekorationerne og derefter de andre boder. 
Vi håber i alle møder op igen til næste gang. 
Hvis i har noget dekorationspynt i ikke skal bruge mere må i gerne aflevere på Skausminde. 
Vi havde en god og hyggelig julebazar med flest besøgende om lørdagen. Der er altid plads til flere. 
Vi siger også tusind tak for alle de sponcorgaver vi har fået fra nær og fjern. Det er med til at holde Skausminde i gang. 
De kom med fredslyset hvor der kom 22 børn fra 0. klasse og underholdt. der kom også 20 bedsteforældre. Den 6. dec. havde vi 
julefrokost. Der var 49 tilmeldte så der er plads til flere. En hyggelig aften. Lucia optog kom 12 konfirmander og 28 gæster. Til jule-
hygge var vi 35 pers.  
Vi sluttede af med et glas gløgg og ønskede hinanden en god jul. 
Så kom den store dag juleaften hvor der kl. 10 var gudstjeneste 23 pers. deltog. Det er altid en hyggelig formiddag. 

      Formanden 
 

Den 6. januar 2020 gik vi så i gang igen med de sædvanlige aktiviteter. Vi har haft lotto som er rigtig godt besøgt. Den 16. januar 
havde vi Genforeningsfest. Vi havde besøg af Ib Hansen som fortalte om tiden ved genforeningen. Derefter var der et mini sønder-
jysk kaffebord som alligevel blev stort. Der var 17- 18 slags kage så ingen gik sultne hjem. Vi var 50 pers. som rigtig hyggede sig så 
det var lige før vi ikke troede de ville hjem igen. 
I den skrivende stund skal vi have hjerte starte kursus. Der er tilmeldt 10 pers. så det skal nok blive godt. Den 19 marts er der gene-
ralforsamling som nok er overstået når i læser bladet. 
 

Den 28 februar kl. 14.00 får vi igen besøg af modeshoppen. Der er 4 damer som viser tøj som bagefter kan prøves og evt. købes det 
plejer at være en hyggelig eftermiddag. 
 

Den 26 marts har vi et foredrag som bliver fortalt af en tidligere indsat der begik en enkelt dum ting som kostede 7 års fængsel. Han 
fortæller om de udfordringer, tanker og problematikker der følger med en fængselsdom, når man som en ganske almindelig mand 
pludselig ender i fængsel. 
Synes det lyder spændende håber der er mange som også synes det. 
 

Den 24. april er der sommerfest. Folmer kommer og underholder og vi får noget godt mad. 
 

Den 19 maj er der udflugt. Turen går til glasmuseet i Ebeltoft. Vi ser hvad der alt kan laves og en guide vil fortælle en masse. Bagef-
ter skal vi i Kattegatcentret hvor der, hvis tiden passer, skal se hajer blive trænet og fodret. Der vil blive hængt skilt op om nærmere 
program når tiden nærmer sig. 

      Brugerrådet 
 

Gåtur: Jeg har hver onsdag formiddag en gåtur med afgang fra Skausminde kl. 9.00 hvor vi går rundt i Over Jerstal og omegn. Turen 
varer ca. 1 time ( 3-4 km. ) Vi går i et tempo, hvor alle kan være med og får rørt både kroppen og snakketøjet imens. Efter turen kan 
der købes kaffe og rundstykke for 20 kr. som vi nyder sammen med strikkedamerne. Alle er velkommen og man må gerne komme 
med ideer til ruter. 

      Connie 
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Brugerrådet 2020 / 21 
 

Formand: Jan Sørensen  Tlf.: 6024 9984  
       Mail: ujs73@hotmail.com 
Næstformand: Ingelise Nymann Tlf.: 2443 9443  
       Mail: egoningelise@hotmail.dk 
Sekretær: Kamma Kloster Tlf.: 2161 6352  
       Mail: kammakloster@hotmail.com 
Kultur: Ane List    Tlf.: 5095 3347  
       Mail: prebenogane@webspeed.dk 
Kultur:  Laila Westergaard 
Kultur:  Ingelise Nymann 
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 
12,30-15,00: Trolde - strømpenisser ved Gurli Nielsen 
 

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

&ŽƌĞĚƌĂŐ�ŽŵϭϬϬ�ĊƌƐ�'ĞŶĨŽƌĞŶŝŶŐ�Ě͘�ϭϲ�ũĂŶƵĂƌ�ϮϬϮϬ� 
 
Så fik Skausminde afholdt foredrag om 100 års genforening. Det var et godt og velbesøgt fore-
drag med ca. 50 gæster. 

 
 
Den lokalhistoriske forening for Vojens-området havde væ-
ret ude og stille nogle plancher op som viste noget om hvad 
der skete i vores område i gamle dage. Dem kunne man 
inden og efter foredraget gå hen og se/ læse på. 
 

 

Foredraget blev afholdt af Ib Hansen og emnet hed” I lyst 
og nød”. Han fortalte om årene op til genforeningen, hvor 
han også havde nogle sange som der blev sunget igen-
nem hans foredrag. 
 

Vi afsluttede aftenen med en miniudgave af det sønderjy-
ske kaffebord og hyggelig snak omkring bordene.   

 

 

På vegne af 
Skausminde 
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Menighedsrådsvalg 2020. 
Der er her I 2020 nyvalg til Menighedsrådet – har du lyst til at være med til at præge det kirkelige arbejde i – Vedsted kirke & Sogn – 
blive medlem af menighedsrådet, eller vælge medlemmer til det ny menighedsråd – så noter datoerne her nedenfor. 
Valget vil denne gang ske efter et helt nyt regelsæt – vedtaget af Folketinget. 
Valget skal nu ske ved en valgforsamling – men ved flere lister, skal der fortsat ske ved at gå hen og sætte sit kryds på en stemme-
seddel, som ved Folketingsvalg, m.fl. 
I de nye regler er følgende datoer forud fastsat: 
Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020, kl. 19.00  – i Fælleshuset, Skovbyvej 2, Vedsted – hvor der orienteres omkring me-
nighedsrådets arbejde i denne valgperiode, Regnskab og Budgettet – men også omkring valgreglerne – hvem kan stemme og væl-
ges til menighedsrådet, og hvordan foregår valget – nu ved en valgforsamling. 
Valgforsamlingen tirsdag den 15. september 2010, kl. 19.00 – i Fælleshuset, Skovbyvej 2, Vedsted – Her kan alle valgbare og 
stemmeberettigede deltage, og her vælges det nye menighedsråd. 
Der kan dog herefter fortsat indleveres en (flere) lister, dog senest den 22. september 2020 – og der vil så blive almindeligt afstem-
ningsvalg den 17. november 2020. 

Bent 

Ny organister i Vedsted kirke. 
Harriet Hørning – der har været Vedsted kirkes faste organist og korleder i 20 år, stoppede med udgangen af januar 2020 – efter 
eget ønske – for at få mere tid til hendes mange andre interesser. 
Menighedsrådet har nu i stedet ansat 2 organister. 
Lene Jørgensen – der også Organist ved Hammelev kirke – hun vil være ansvarlig for Vedsted kirkes korarbejde – Børnekor & vok-
senkor – Kirke & skolearbejde – minikonfirmander – konfirmander – koncerter m.v.                                                                       Lene 
vil lejlighedsvis også spille ved Gudstjenester, samt andre kirkelige handlinger.  Lene har 20 års erfaring som organist, er meget an-
svarsfuld og meget faglig dygtig.  
Anja - Eun Young Kim – er fra Syd Korea, har boet i Danmark i 2½ år, med mand og børn. De har her i 2019 købt hus i Gram.                                                                                                       
Hun vil spille ved Gudstjenester, bryllupper, begravelser m.v. – men hun vil også 
deltage sammen med Lene omkring korarbejde, Koncerter m.v.                                                                                        
Anja spiller første gang til Gudstjeneste – søndag den 1. marts 2020. kl. 10.00.            
Anja har gennem en årrække spillet som pianist – mest i Syd Korea, men også i 
Cambodia, hvor hun har arbejdet som missionær for Luthers Mission.                                                  
Anja er samtidig med, i gang med uddannelse som Organist på Løgumkloster Mu-
sikskole. 
I menighedsrådet glæder vi til samarbejdet med vores ny organister – og håber alle 
vil tage pænt i mod dem. 

Bent.  

Konfirmation 2020 i Vedsted kirke. 
Konfirmationen er Palmesøndag den 5. april 2020, kl. 10.00 – vi opfordrer alle til at 
hejse flaget på denne store dag, for vore konfirmanderne og deres familier. 
Konfirmandlisten kan læses i kirkebladet – og kommer også på 
www.vedstedkirke.dk  

Bent 

Genforening 2020. 
Fuldt hus til Genforeningsfest den 10. februar 2020 – på Landbohjemmet. 

I en fyldt sal med god stemning – hvor man sang – lyttede og spiste kager fra det næsten fuldendte Sønderjyske kaffebord – blev det 
en flot markering af, at det på denne aften var 100 år siden Sønderjyderne stemte sig tilbage til Danmark, efter at have været under 
Prøjsisk herredømme gennem 56 år. 10. februar er her 100 år efter stadig en dato, som rigtig mange sønderjyder – eller hele Dan-
mark mener skal fejres. 
Som altid kom Højskole Sangbogen frem, hvorfra der blev sunget flere af de kendte Fædrelandssange – indimellem blev der lyttet til 
et spændende historisk foredrag af den kendte Forfatter og Radio, TV mand Nis Boesdal, om tiden fra først i 1800 tallet, og frem 
næsten til nutiden. Men ingen genforeningsfest uden Sønderjysk kaffebord – med både kringle, flere forskellige lagkager og andre af 
de fine kager, Kong Kristian kage og selvfølgelig små kager – og der blev gået til fadene – det var med at smage så mange kager 
som muligt. 
En helt igennem fin og vellykket aften – tak for opbakningen til alle. 
Vi håber også at se Jer til kommende arrangementer. 

Bent 
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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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Motionsfodbold for mænd. 
 

Over Jerstal Fodboldklub inviterer alle friske 
mænd til fodboldhygge hver tirsdag  

kl. 19.15 – 20.15.  
Opstart tirsdag d. 7/4. 

Motionsfodbold for mænd er et tilbud til voksne mænd, der gerne vil spil-
le fodbold for at holde sig i form og nyde de mange gode sider af fod-
boldsporten.  
Motionsfodbold er for mænd, der gerne vil spille fodbold på uforpligtende 
vilkår og med udgangspunkt i det simple spil til to mål.  

Alle kan være med uanset niveau. 
”Træningen” foregår på fodboldbanerne ved O.J Hallen 
Ved spørgsmål kontakt Allan Hansen. Tlf.: 42 27 27 26. 

Med sportslige hilsner fra OJF Bestyrelsen. 

Toiletvogn 
 I samarbejde med Haderslev kommune er 
toiletvognen til Byparken købt og leveret. Det 
er en 2 delt toiletvogn, som er godt indrettet 
og passer til os alle i Byparken. Vi mangler 
dog en godkendelse fra Haderslev kommune 
omkring placering, diverse tilslutninger og 
hvad der ellers følger med sådan et projekt. 
Arbejdsgruppen arbejder på det hele, så alt 
kan være klar til foråret. Håber alt lykkes. 

Hans Christian Jensen 

JULEHYGGE I BYPARKEN  
Søndag d.15 december var der julehygge i bålhytten i 
Byparken. Trods storm og regn kom der ca. 50 personer 
og hyggede. Der var amerikansk lotteri og der kunne 
købes saft / kaffe / gløgg og æbleskiver, julemanden kom 
på besøg og alle hyggede sig i et par timer trods vejret. 
Hele overskuddet går til byparken. Vi takker alle sponsor 
der var med til at støtte op om det, og tak til Tor Jule-

mand. Vi forven-
ter at vender 
tilbage med jule-
hyggen d. 14 
december 2020.  

 

Hilsen Annelise 
og Anne Grethe   
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Juletræsfest med succes 
 

Endnu engang mødte rekord mange børn og voksne op til årets jule-
træsfest i Over Jerstal hallen – en eftermiddag med rigtig god stem-
ning og masser af julehygge.  
 

I 2019 blev der endnu engang sat rekord for deltagelse i borgerforeningens 
juletræsfest med 272 deltagere. Det var til stor glæde for arrangørerne af 
dagen, som virkelig kunne mærke den glæde og hygge, der spredtes og 
deltes mellem alle deltagende, både børn og voksne. 
 

Det er lige netop det, der er formålet med sådan et socialt arrangement i 
vores by, at borgere i alle aldre er sammen, har det sjovt og lærer hinanden 
at kende. 
 

Traditionen tro kom julemanden forbi, der blev sunget julesange og danset 
sanglege. Der blev uddelt godteposer til børnene, som også fik mulighed for at fortælle julemanden, hvad de ønskede sig til jul. Jule-
manden fik hjælp af alle sine søde nissepiger, som glade dansede rundt sammen med alle børnene. 
 

Juletræsfesten sluttede, traditionen tro med, at der var amerikansk lotteri. Her var mange flotte præmier, 
som blandt andet var sponsoreret af nogle af byens erhvervsdrivende.  
 

En stor tak til alle, der var med til at støtte op om denne dejlige fest.  
 

Og hermed også en lille opfordring til alle med interesse i, at festen forbliver denne succes: Vi løfter 
bedst i flok, så meld endeligt til, når der søges hjælpere til arrangementet. Det er få timers forberedelse, 
når bare vi deler opgaven. Og vi har det så sjovt sammen. 
 

De glade Hønisser takker alle for god opbakning og håber at se lige så mange glade folk til dette års 
juletræsfest. 

 
 
 
 
 
 

Skrevet af Lise Baumgardt 

Fællesspisning med fællessang 
onsdag den 25. marts 2020, kl. 18.00 

på Vedsted Landbohjem. 
Vi fortsætter markeringerne af 100 året for Genforeningen – med fællesspisning, sammen med vi synger nogle af vore 
kendte nationale sange fra Højskolesangbogen, samt nogle af de – Forbudte sange – sange som de danske Sønderjyder 
blev forbudt, at synge i årene fra 1864 til 1920. Et program for aftenen – der vil se ca. således ud 
Vi starter med at synge et par sange – hvorefter der spises – Karbonader med ærter og gulerødder – vi synger igen nogle 
sange, sammen med historier omkring sangene – efterfølgende kaffe med småkager og hvor vi igen synger sammen. 
Gert Karkov vil synge fór og lede os gennem sangen, sammen med historien omkring de enkelte sange – i samarbejde 
med Bente Petersen på klaver. 
Billetter – a. 75,00 kr. – købes hos – Let Køb i Vedsted og på MobilPay 2360 5635 – efter princippet – Først til mølle.   
Vi kan allerede nu oplyse – at arrangementet med Sigurd Barrett, den 14. juni er udsolgt. 

Bent 
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Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen: 
 
 

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

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

Lørdag den 9. maj kl. 10,00: Parkdag i byparken 
 

Tirsdag den 23. juni kl. 19,00: Sankt Hans bål i byparken 
 

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 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: Britta Frehr Sørensen  51 76 54 62  
    frehralbers@gmail.com 
Medlem: Brian Marcussen  30 66 55 41  
    bmpulling@gmail.com  
Medlem: Laila Westergaard  61 32 95 91 
    laila14445@gmail.com 
Suppleant: Helle Westergaard  21 75 19 54  
    hellemus62@gmail.com 
Uden for bestyrelsen 
Kasserer: Erik Bergstedt  51 48 15 12   
    erik.bergstedt@hotmail.com  
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Over Jerstal Badmintonklub 
Afholder Generalforsamling 

 

Torsdag d. 19 marts 2020 kl. 17.45 i Bowl’n Fun Haderslev 
Vinkelvej 17, 6100 Haderslev.  
Bowling fra kl. 18.00 til 19.00.  

Derefter spisning og afsluttende med generalforsamlingen.  
OJB betaler bowling, spisning og drikkevarer under spisning og generalforsamling. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne.  
Da vi skal have bestilt bowling og mad er det nødvendigt med tilmelding. 

Dette skal ske senest fredag d. 13 marts 2020 til  
Ivy Ahlstrøm tlf. 40645482 / mail: ivyahlstroem@hotmail.com eller 

Flemming Toft tlf.no 2971 7692 eller mail mftoft@live.dk  
Med venlig hilsen  Over Jerstal Badmintonklub. 

 
 
 
 
 
 
 

Over Jerstal Vandværk afholder ordinær generalforsamling 
 

Fredag den 27. marts 2020 kl. 19.30 
 

i kantinen ved hallen på Over Jerstal Skole 
      

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2019 
4. til godkendelse 
4. Forelæggelse af budget 2020 til godkendelse 
5. Forelæggelse af takstblad for 2021 til godkendelse 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg til bestyrelsen er: 
Kaj Schulz 
Jesper Johnsen 
Jan Eriksen 

På valg som suppleant til bestyrelsen er: 
Sten Lauritzen 
Andy Sørensen 

8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter 
På valg som revisor er: 
Niels Schulz 
Jesper Arendrup  

På valg som revisorsuppleant er: 
Jens Schulz 
John Holm 

9. Eventuelt 
 

Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse bedes tilmelding 
foretaget senest den 21. marts 2020 til Kjeld Greve på  
telefon 28297817 eller mail:  fam-greve@privat.dk 
 

  Bestyrelsen  

 
 
 
 
 
 

Træner + hjælpetræner søges. 
 

Over Jerstal Fodboldklub ønsker at starte et sandkasse-
hold (U5/U6) op for piger og drenge, men mangler træ-
nere. Så går du med en træner gemt i maven og har lyst 
til at arbejde med børn så er det dig/jer vi søger. 
Det er ikke nødvendigt med det store fodboldkendskab 
da det mest drejer sig om leg.  
Klubben tilbyder: 

Hjælp til opstart. 
Alle de trænerkurser du måtte ønske. 
Træningstrøje. 
Træningsdag og tidspunkt vælger man selv. 

Ved spørgsmål kontakt: 
Jan Eriksen 28 55 46 42 
 

Med sportslige hilsner OJF Bestyrelsen. 

Fælles Fodbold opstart for U7 + U8 + U9. 
 

Over Jerstal Fodboldklub starter fodbold op for piger og 
drenge. 
Træningen foregår på sportspladsen ved O.J Hallen.  
Vi træner/leger hver tirsdag fra kl. 16.30 – 17.30. 
Første træning er i uge 15, tirsdag d. 7/4 kl. 16.30.  
Vi håber at se en masse glade piger og drenge til leg og 
bold. 
Ved spørgsmål kontakt Allan Hansen 42 27 27 26. 
 

Med sportslige hilsner fra OJF Bestyrelsen. 


