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Byparken 
 Så er sommerferien for de flestes vedkommende vel overstået. Så nu er det så 
vidt at vi vil forsøge at få gang i etablering af byparken. Det første vi vil gå i gang 
med her efter ferien er at få anlagt noget græs, så det vil blive nemmere at holde. 
Til det indkalder vi til en arbejdslørdag den 5. september kl. 8,30 på parkerings-
pladsen ved den forhenværende SPAR butik. 
Er der nogen der er så heldig at ejer en traktor med en plov eller harve, som 
mangler at få den luftet, vil vi blive meget taknemlige hvis vedkommende vil 
komme og hjælpe med at jævne ud, for ellers er det med håndkraft. Det er ikke 
kun grunden hvor kroen har lagt, vi har også fået råderet over grunden ved siden 
af kartoffelcentralen, så der er en masse at gå i gang med. 

Over Jerstal byfest  
 Er også veloverstået. Selv om det var et næsten helt nyt hold der stod for arran-
gementet lykkedes det alligevel. En stor tak til alle der har givet en hånd med. 
Det ser ud til at byfesten har givet et overskud på omkring 44.000 kr. det er op-
rindelig meningen at pengene skal fordeles til de foreninger der er med i arrange-
mentet og noget til byforskønnelse, men i år har vi fået at vide, at hvis vi vil bru-
ge det store teltet igen til næste år, skal det godkendes for at vi kan få lov til at 
stille det op og det ved vi endnu ikke hvad koster. 
Til næste år er byfesten fastlagt i perioden 4. juni til 11. juni og da håber vi der 
er lige så mange der vil hjælpe til, for at det kan lykkes.  
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  Skausminde Aktivitetscenter 
Hovedgaden Øst 61A 

Arrangementer for september, oktober og november 2015 
 Aktiviteterne starter igen efter ferien mandag den 31. august  
 Fredag den 4. september er første lotto efter ferien. 
 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 (se annonce) 
 Torsdag den 24. september kl. 19.00 modeopvisning ved Stine, Holmberg Tøj og Sko. Pris: 50.-kr. inkl. kaffe og ka-
ge 
 Lørdag den 10. oktober kl. 18.00 høstfest, musik ved Yvonne Grill Pris. 150.00 kr.  
 Husk tidlig tilmelding til TV SYD 
 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 pers. 
 Lørdag den 21. og søndag den 22. november kl. 10.00 – 16.00 julebasar 
 Fredag den 4. december kl. 18.00 julefrokost Pris. 150.00 kr. 

************ 
Sommerferie 

Håber at alle har haft en god sommer, og er fyldt med energi og lyst til den nye sæson på Skausminde. 
I september lægger vi ud med 4 arrangementer plus alle de ting der sker i hverdagene. 
Så hjertelig velkommen,  

brugerrådet. 

Indvielse af sogne- og Konfirmandlokaler. 
 Der er for nuværende ved at blive lagt sidste hånd på ombygning- og renovering af sogne- og konfirmandloka-
lerne i Fælleshuset. 
 Håndværkerne når dog ikke lige at blive helt færdige, før det næste hold konfirmander starter op med at gå til konfir-
mationsforberedelse – så de må de første par gange bruge kirken i stedet. 
Lokalerne vil først stå klar til at kunne bruges til undervisning, m.v., hen mod midten af september 2015. 
 Indvielse – af lokalerne vil dog nok først finde sted sidst 
i oktober – måske endda først i november – for selv om 
lokalerne vil stå færdige – så går der lidt længere tid 
med en del af inventaret hertil – for her er der en længe-
re leveringsfrist – så det ikke lige vil være der når loka-
lerne står klar til brug. 
Herudover skal der hænges billeder – gardiner m.v. op – 
så det kan ses – at det r lokaler der skal bruges i forbin-
delse med kirken. 
Så hold øje med opslagene – for vi håber der vil komme 
rigtig mange til indvielsen. 
 Bent K. Andersen  
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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 
 
 

Brugerrådet 2015 
 Formand: Leif Gregersen  Tlf.: 2388 2138 
Næstformand og sekretær:  
  Gunnar Skov   Tlf.: 4227 1026 
Kultur Mona Ahrends  Tlf.: 2114 1647 
  Kamma Kloster  Tlf.: 2161 6352 
 Inger Hansen    Tlf.: 2283 4806 
 
Suppleant Viggo Villadsen   Tlf.: 4128 3422 
 Jan Sørensen   Tlf.: 6024 9984 
 
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 Billed maling  ved  Maren 
  19,30-21,30 Seniordans   ved  Chr. Rasmussen 
 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 

. 

Åbningstider 
Efter aftale 

Torsdag 13,00 - 
18,00 

Fredag 12,00 - 18,00 
Lørdag 09,00 - 16,00 

Skausminde Aktivitetscenter 
 

Inviterer 
 til 25 års jubilæum mandag den 21. september 2015 
 Vi holder reception fra kl. 12.00 – ca.16.00 
 Velkomst 
 kl. 12.30 – ca. 14.00 Buffet 
 Kaffe og underholdning 
 Alle er velkommen 
 Med venlig hilsen brugerrådet 
 Skausminde Aktivitetscenter 
 Hovedgaden 61 a. Over Jerstal 
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Sensommerkoncert. 
Af Organist Harriet Hørning. 
 Torsdag den, 24. september, får Vedsted Kirke, besøg af  
” Sound of Joy ”, fra Haderslev. 
Koret, som hører under Haderslev Musikskole, ledes af Mikaela 
Bang Jakobsen, som er uddannet på Syddansk Musikkonservatori-
um. 
Koret er et meget dygtigt gospel kor. Koret er begejstret for go-
spel traditionen og bestræber sig på, at levere den ægte vare. 
” Sound of Joy ”, havde debutkoncert i 2012 og har siden da, givet forårskoncerter, julekoncerter, o.a. for fulde huse. 
 Koncerten i Vedsted begynder kl.19.00 Der er gratis adgang. 

Indbydelse til usædvanlig koncert 
med tre sydafrikanske kunstnere 

 
Tirsdag den 10. november holdes i Vedsted Kirke en helt speciel koncert. Vi får besøg af 
The South African Opera Ensemble, som i to gange 45 minutter giver prøver på populære 
operaværker, musicals, sprituals & gospel samt afrikanske sange.  
 Ensemblet tæller sopran Loveline Madumo, baryton Thabang Senekal og pianaist Eugene 
Joubert – tre kunstnere, der udover at være skattede i Sydafrika alle er i færd med internatio-
nale karrierer. Der står både Fjernøsen, Nordamerika og dele af Europa på deres CV’er – og 
nu kommer Danmark til også. Deres optræden hos os er en af 20 koncerter i en landsomfat-

tende danmarksturné.  
Eugene Joubert har bl.a. spillet i Kennedy Centre for Performing 
Arts i Washington, og Thabang Senekal sang i 2014 titelpartiet i 
en ny sydafrikansk opera Madiba om Mandelas liv og gerninger. 
 Soweto-stjerne har stiftet fond Udover at have en meget stor stemme er sopran Loveline Madu-
mo en dygtig performer, som i sjælden grad ér det, hun synger. 
Hun er født og opvokset i Soweto – under apartheid de sortes South West Township i 
markant afstand fra de hvides Johannesburg og stadig i stort omfang en blikby, en fattig 
township med en millionbefolkning.  
Gode mennesker opdagede hendes stemme og sørgede for, i samspil med hendes forældre, 
at hun fik en uddannelse helt frem til konservatoriet. I tak-
nemlighed har hun stiftet en fond, Loveline Arts Foundation, 
med det formål at hjælpe musikalske børn i sydafrikanske 
townships til en uddannelse. Det er aftalt, at halvdelen af 

eventuelle overskud fra de 20 koncerter i Danmark tilfalder fonden.  
 Koncerten afholdes tirsdag den 10. november kl. 19.00 i Vedsted kirke. Entre til koncerten er 50 kr. incl. kaffe og brød i pausen. 
Koncerten arrangeres af 6 samarbejdende foreninger i Vedsted/Over Jerstal området:  
Over Jerstal Borgerforening, Vedsted ungdomsforening, Kultur i Landsbyen, Landsby-
foreningen for Vedsted og omegn, Skausminde og Vedsted menighedsråd. 
 Billetter sælges ved indgangen.  

Thabang Senekal 

Loveline Madumo 

Eugene Joubert 
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Over Jerstal Borgerforening 
Formand -  

Christian P. Broe Petersen 
Mobil tlf.: 25 67 15 07 
www.over-jerstal.info 

Salg af kartofler 

 

Menighedsmøde 8. september 2015. 
 Menighedsrådet indbyder alle Folkekirkemedlemmer til: 
 Menighedsmøde den 8. september 2015 kl. 19,00, på Skaus-

Minde i Over Jerstal. 
 Vi kan her bl.a. give et tilbageblik på, ombygning- og renovering af 
sogne- og konfirmandlokaler i Fælleshuset. 
Ombygningen er inde i sin afsluttende face – og skal efter planen stå 
færdig i uge 36-2015 – om meget kort tid. 
Herudover vil der blive orienteret omkring andre projekter og opga-
ver – som menighedsrådet har arbejdet med i det sidste åres tid. 
Nye projekter på vej, som er – udbygning af værksteds- og mand-
skabsforholdene – på kirkegården – etablering af ny materialeplads 
på – der hvor der nu er krolfbane – hvor vi planlægger at tage et 
mindre hjørne heraf – så der vil fortsat være plads til Krolfbane – det 
piller vi ikke ved – og et tredje projekt – her arbejder vi med at få 
udgifterne til opvarmningen af kirken bragt væsentligt ned – her har 
vi kontakt med nogle som kan vejlede os hermed. 
Herudover vil der blive redegjort for regnskabet 2014 – hvordan gik 
det – og for budgettet for 2016 og de udfordringer der har været med 
at få det på plads. 
Overstående og en række andre opgaver vil menighedsrådet, – med 
dias m.v. – give en bred orientering omkring – så der både bliver 
noget om året der er gået, og hvor vi ser frem mod det arbejde, som 
ligger for det kommende år. 
Så her har du muligheden for at blive meget klogere på hvad menig-
hedsrådet bruger tiden på.  
 – vi sørger for der er kaffe med brød til alle. 
Velkommen til – alle er velkomne – og der er ingen tilmelding. 
 Bent K. Andersen 

En festlig Sø-Gudstjene ved 
Vedsted Sø. 

Vejret holdt hvad metrologen havde lovet – der 
var tørvejr til vores udendørs Sø-gudstjeneste.  
Det blev det som vi gerne har villet det igennem flere år – en mere 
fri og afslappende Gudstjeneste – hvor også præsterne (Bjarne Chri-
stensen og Peter Kiel Nielsen) benyttede sig af friheden til at kunne 
gå lidt frem og tilbage – medens de læste de forskellige tekster, og 
prædiken – her var de ikke låst til alteret, eller prædikestol hvilket 
var helt tydeligt, de befandt sig rigtigt godt med. 
Altergangen blev også på en anden måde end i kirken – her fik man 
et lille stk. franskbrød som alterbrød og altervinen var skiftet ud med 
en økologisk druesaft – som Ole Olesen havde fremstillet hertil – her 
havde vi ikke noget knæfald – så vi gik i stedet, i en lang række for-
bi og fik brød og vin – Jesu legeme og blod.  
Fortsættes side 8 
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Nyt fra dagplejerne i Over Jerstal 

Fælles arrangenment for alle dagplejere i Bevtoft, Vedsted 
og Over Jerstal. Afholdt i Bevtoft hallen. Da vi er et samlet 
distrikt, mødes vi også på tværs, da gæstedagplejen også 
kan være på tværs. 

Børnehavebesøg inden børnene starter i børnehave og indvielse af 
den nye svævebane. 

Dagplejens dag fra Over Jerstal hallen. En dejlig 
dag med masser af bevægelse. På billedet kan man 
se at børnene lærer at vente på at det bliver deres 
tur. 

Høst Gudstjeneste.  
 Årets høstgudstjeneste er i år, søndag den 27. september 2015, kl. 10,00 – i Vedsted kirke. 
Her vor vi læser dette er høsten fortsat i fuld gang – i år lidt senere end andre år – men meget snart så er den 
overstået. 
 Det er gammel stik, at vi holder fest når høsten er i hus – her har kirken gennem næsten alle tider spillet en vigtig 
rolle – for her fejrer vi også, at høsten er overstået – samtidig med vi takker Gud for en god høst – så vi ikke behøver 
at være nervøse for om vi nu også har mad nok til at vi kan spise os mætte, få tøj på kroppen m.v. – indtil den næste 
høst er klar – for sådan er det bestemt ikke alle steder på vores fælles jord. 
Kirken vil denne søndag være festligt pyntet op, med et udpluk af hvad vi har fået ud af årets høst – og skulle du få 
lyst til at få en kurv æbler, eller en stor buket blomster, eller andet – fra kirkepynten med hjem – så er der en god mu-
lighed herfor – for efter Gudstjenesten bliver kirkepyntet solgt på aktion – hvor den der byder højest må tage det med 
hjem. 
Vedsted kirkes kor medvirker – hvor de synger et par salmer – samtidig med stemningen løfter sig flere grader op. 
Efter Gudstjenesten er der kirkekaffe – og i forbindelse hermed holdes aktionen over året høstpynt – hvor indtægten 
fra aktionen går ubeskåret til Hjertebørn – til hjælp og støtte, til et – eller flere – børns skolegang i et udviklingsland 
– for ca. 1.000,- kr. om året kan et barn få Skoleuniform, bøger m.v. – og dermed få mulighed for uddannelse og an-
det – få en bedre start på livet. 
    Så velkommen til en festlig høstgudstjeneste – som du vil gå hjem fra med taknemmelighed – over en god høst – og 
måske også noget af kirkepynten.   
Alle er velkommen – i Vedsted Kirke – her er plads til alle. Bent K. Andersen  
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Planlagte aktiviteter i Borgerforeningen: 
 

 
 Lørdag den 5. september kl. 8,30 Arbejdslørdag byparken  
 Torsdag den 10. september kl. 19,00 Bankospil   Skausminde  (For medlemmer) 
 Torsdag den 5. november kl. 19,00  Andespil   Skausminde  (For medlemmer) 
 Søndag den 29. november kl. 14,00  Juletræsfest   Sportshallen 
  

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 ind-
betalingen. 
 
Har i en mailadresse vil jer meget gerne have den, da borgerforenin-
gen vil gå over til at opkræve kontingent på mail. 
 
Det gælder også jer der i forvejen er medlem, i må meget gerne sen-
de jeres mailadresse til : b.hansen@bbsyd.dk 

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  

Skausvej 7, Over Jerstal, 6500 Vojens 

Over Jerstal’s hjemmeside www.over-jerstal.info 

Loppemarked 
Hovedgaden Øst 65, Over Jerstal 

Den forhenværende SPAR købmandsbutik. 
 Datoer for, hvornår der er de sidste loppemarkeder i år er: 
 Lørdag den 5. september 

Lørdag den 3. oktober 
Lørdag den 7. november 
Lørdag den 5. december 

 
Kontakter: Anne-Grethe Hansen  2219 1598 
  Laila Westergaard   6132 0501 

Bestyrelsen i Borgerforeningen efter generalforsamlingen 
 Formand: Christian Broe Petersen 2567 1507 ccp@petitoef.dk 

Næstformand: Kim Skjønnemand  kimskjonnemand@gmail.com 
Kasserer: Børge Hansen 2028 0638 hugohejo@hotmail.com 
Sekretær: Laila Westergaard 6132 0501 laila14445@gmail.com 
Medlem: Bent Westergaard 2160 7046 westergaard43@gmail.com 
 
Suppleant: Eva Jensen 2278 7385 evajensen04@gmail.com 
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Tørning Mølles Støttekreds 
Formand  

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

 OVER - JERSTAL 
BADMINTONKLUB 

Sæsonstart 2015 / 2016 Spilletider  
Ungdom: Mandage og onsdage  kl.  16 -  18. 
Start uge 36 // 1.gang  onsdag d. 2 september kl.16.00  
Tilmelding ved fremmøde.  
Ungdomstræner : Flemming Toft - tlf. 2764 7692  
Usu - ansvarlig: Tor Reinert - tlf. 2834 5655 
Motionsbadminton: Opstart uge 36  
Mandage og onsdage  kl. 18  -  19  //  kl.  19  -  20. 
Tilmelding/spørgsmål til Flemming Toft tlf. 27647692   
Senior: Mandage og onsdage  kl. 20 - 22.(er startet)  
Ansvarlig: Klaus B. Petersen - tlf. 5152 3251 
Sæsonen kører til slutningen af april måned 2016.  

Se også på www.ojbadminton.dk 
Vi ses i Over Jerstal Hallen  
Husk motion er sundt og sjovt.  

Fortsat fra side 5 
Men det som gjorde Gudstjenesten særligt festlig, var selvfølgelig de 
mange som kom og deltog heri – vi var i Menighedsrådet noget im-
poneret over der kom 90 personer – det var flere end vi havde for-
ventet – så vi blev noget nervøse for, om vi havde brød nok til den 
efterfølgende kirkekaffe, men det slog nu fint til. Men der er plads til 
mange flere – så kom bare. 
Vi fik mange tilbagemeldinger på, at det havde været en fin og af-
slappende Gudstjeneste – og det bestemt var noget som man gerne 
vil deltage i igen, til næste år – og vi gerne måtte gøre det lidt oftere 
end blot én enkelt gang om året. Det arbejdes der videre med i me-
nighedsrådet.  
Vi var mange til Sø-Gudstjeneste – men der er plads til mange flere 
– så vi har fremsat ønske om en 2. Pinsedags Frilufts-gudstjeneste – 
der er for alle kirker i kommunen, og afvikles forskellige steder 
rundt i kommunen – sidste gang var på Tørning Mølle. 
 Bent K. Andersen  


