
 
 

 



Flyt til Over Jerstal – en by med liv og udvikling. 

Vi er så glade for vores by, at vi har lavet en lille brochure, som kort gennemgår alle 

fordelene ved at bo i Over Jerstal: 

 

Årets Lokalsamfund:  

Byen blev kåret til Årets lokalsamfund 2016 i 

Haderslev Kommune. Begrundelsen var blandt 

andet, at vi forstår at favne alle aldersgrupper, 

har mange engagerede ildsjæle, byfesten og 

ikke mindst byparken. 

 

 

 

Over Jerstal Bypark: 

Nedrivningen af den gamle kro på Hovedgaden 
Øst startede 20. oktober 2014, og siden er der 
lagt mange frivillige timer i byparken. Byparken 
er i dag et sted hvor man kan mødes med 
kaffekurven ved de opstillede bord/bænke-sæt, 
gå ture, lege på de store græsarealer eller bruge 
kælkebakken om vinteren. Byparken er stadig 
under udvikling, og der er bl.a. planer om en 
toiletbygning og en bålhytte. Der arrangeres 
jævnligt arbejdslørdage, hvor der også er plads 
til hygge med kaffe og kage. 

 

Fastelavnsfest i Over Jerstal Hallen: 

Hvert år holder vi en kæmpe fastelavnsfest i 
Over Jerstal Hallen, som år efter år oplever 
større tilslutning. Vi plejer at være omkring 
200 glade børn og voksne til at slå katten af 
tønden, lege sanglege og så kårer vi bedste 
udklædning i de forskellige aldersgrupper. 
Priserne er nede i et niveau hvor alle kan 
være med, og det stigende deltagerantal 
vidner om vores succes med et arrangement, 
der rammer alle aldersgrupper.  
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Juletræsfest 1. søndag i advent: 

Den 1. søndag i advent afholdes 

den traditionsrige juletræsfest i 

hallen. Vi plejer at være 250 

forventningsfulde børn og voksne, 

og julemanden plejer at komme 

forbi med slikposer til børnene. Vi 

danser om juletræet, synger 

julesange og hygger med familie, 

naboer og venner. Julemanden 

sætter sig gerne i lænestolen, så 

børn i alle aldre kan få sig en lille 

sludder med ham. 

 

 Et rigt foreningsliv:  

Vi har i Over Jerstal følgende foreninger: 

 Over Jerstal Badmintonklub 

 Over Jerstal Håndbold Klub 

 Over Jerstal Fodbold Klub 

 Over Jerstal Borgerforening 

 Over Jerstal Ringriderforening 

 KFUM Spejderne i Over Jerstal 

 Kultursamarbejdet VOJ (Vedsted og Over 

Jerstal) 

 

 

 

 

 



Flyt til Over Jerstal – en by med liv og udvikling. 

Yderligere aktiviteter i byen: 

 Over Jerstal Ungdomsklub 

 Frivillig hundetræning 

 Arbejdslørdage i byparken 

 Skausminde Aktivitetscenter, som arrangerer foredrag, lotto, modeopvisninger 

samt kreative værksteder 

 Ren By- arrangement sammen med Danmarks Naturfredningsforening 

 Loppemarked den 1. lørdag i hver måned i den tidligere købmandsbutik 

 Samt en masse frivillige tiltag, som organiseres via Facebook-grupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offentlig Transport: 

Vi har i Over Jerstal gode busforbindelser til byerne omkring 

os. Blandt andet: 

Haderslev, Vojens, Toftlund, Tønder, Agerskov og 

Løgumkloster 

Desuden er der daglige skolebusser, som fragter skolebørn 

til og fra Vojens 

Velkommen til vores by.  

Der er mange ildsjæle i Over Jerstal. Og det er igennem dem, at tingene vokser og sker. Vi 

er stolte af de mange aktiviteter vores by har at tilbyde, og glæder os til at byde 

velkommen til nye beboere.                                                                       

Transport i bil: 

Over Jerstal er centralt 

placeret i forhold til byerne 

omkring os. 

Vi har her illustreret afstande 

målt i tid til et udvalg af byer. 

Bemærk, at der kun er ca. 10 

minutter til motorvejen. 


