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Positive tanker – part 2 

 

I sidste nummer af bladet skrev jeg en leder om, hvordan corona 
restriktionerne netop var blevet forlænget, og om hvordan folks negative 
tanker var begyndt at blive selvforstærkende, og at der simpelthen var for 
meget brok! Ved tilblivelsen af dette nummer af bladet blev jeg så glad, da 
jeg begyndte at læse de indkomne indlæg. I stedet for alle 
generalforsamlinger bare bliver udsat og udsat, så kan de forskellige 
bestyrelser nu bede folk om at sætte et forsigtigt kryds i kalenderen. 
Skolebørnene er mere eller mindre startet i skole igen, og forskellige 
former for udendørs idræt er startet op igen. I takt med at frisørerne, har 
ledige tider, så kan vi nu også blive klippet, og sidst men ikke mindst, så 
er vejret blevet varmere og de små grønne blade titter frem hist og her. 

Største delen af indlæggene til bladet er denne gang håbefulde og 
optimistiske, så redaktøren er glad  Og ja, I læste rigtigt – der er nu kun 
en enkelt redaktør tilbage på bladet, nemlig undertegnede! Min 
medredaktør Bjarne har valgt at stoppe, da han er flyttet til Brande og ikke 
længere har det store tilhørsforhold til byen. Jeg har besluttet at se, om 
ikke jeg kan klare tjansen selv – det skal have en chance! Jeg var ude og 
eftersøge en hjælper internt blandt vores skribenter i de forskellige 
foreninger, som kunne stå for at hente bladet hos trykkeriet. Egentlig 
havde jeg besluttet, at jeg også ville prøve lykken i bladet, men det var slet 
ikke nødvendigt! Der kom ikke mindre end fire henvendelser og rigtig 
meget positiv feedback – tusind tak for det   

En stor tak skal også lyde til Bjarne, som gang på gang har sat bladet 
sammen og i sidste øjeblik altid har kunnet nå at rette til, når enten jeg 
eller andre har glemt et indlæg eller skulle have noget rettet.  

Med en lille reference til forsiden, så vil jeg vove den påstand, at håbet 
spirer igen og vi går en lysere tid i møde. Bevar den positive holdning, så 
skal vi nok klare os ud på den anden side. 

     

Malene Friis Reinhardt   
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Pæn By affaldsindsamling 

 

Søndag den 25. april dukkede 24 
børn og voksne op i strålende 
solskin for at samle affald i og 
omkring Sommersted. 

 

Der blev samlet en stor bunke 
affald, som var blevet smidt i 
naturen. Vi glædede os dog over, 
at bunken ikke var så stor som 
de foregående år og tror det 
skyldes, at vi holder mængden af 
affald nede med den årlige 
affaldsindsamling. 

Vi undrer os alligevel over, at der 
er nogen, som stadig smider 
dåser, slikposer, flasker og andet 
ud i naturen. 

 

Efter et par timers arbejde var 
der tid til hygge med kaffe, vand 
og Churros, som Pia fra Min 
Købmand serverede. 

 

Tak til jer alle, som brugte et par 
timer med at gøre byen forårsklar 
– og til Min Købmand for Churros 
og andet godt. 

På vegne af Pæn By Gruppen 
Randi Dall Nielsen

 



5 

  

Mariannas Salon
Marianna Witt Jensen
Storegade 73
6560 Sommersted

Åben: 
Tirs-ons 11-17.30

KIG IND
NYT OG BRUGT

HOS GITTE
Henter/modtager alt det du ikke bruger mere

Storegade 119 • Sommersted • Gitte 42740032
Åbent mandag, tirsdag og torsdag 14 – 17 og fredag 11 – 14

Tlf. 21 95 80 09
Sommerstedss@gmail.com

www.ssservice.dk

Den lille Salon
Vestervej 1, Ørstedmark, Sommersted

53 85 81 17

Den lille Salon
Vestervej 1, Ørstedmark, Sommersted

53 85 81 17

Støt vore
annocører 

de støtter os!
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Købmandens klumme 

 

Så er der igen lidt nyt fra Min 
Købmand. Vanen tro plejer jeg at 
skrive lidt om det forgangne år, 
og evt. nye tiltag i årets første 
aktiv Sommersted blad, men da 
mit tidligere indlæg aldrig nåede 
redaktionen, må det blive i denne 
udgave i stedet. Måske der var 
gået corona-forsinkelse i 
butikkens computer, hvem ved  
men bedre sent end aldrig.  

2020 bød på endnu et fantastisk 
år for butikken. Vi har rendt rigtig 
stærk for at nå alt det vi ville, og 
samtidig bevare en høj standard i 
butikken. Ikke alene har vi endnu 
engang formået at sætte 
omsætningsrekord, men vi har 
også både forbedret og fornyet 
mange ting i butikken. 

Vi har bl.a. investeret i nye kølere 
til både kød og grøntafdeling, 
som efter en, ja jeg kan vel roligt 
skrive ”hed” opstart, nu kører 
upåklageligt. Det krævede lige et 
ventilationsanlæg også. Men 
intet er så skidt at det ikke er 
godt for noget andet. 
Sidstnævnte anlæg anvender 
varmen fra de nye kølere inde i 
butikken om vinteren, og smider 
overskydende varme udenfor om 
sommeren. Så væk er også alle 
de kuldegener vi døjede med 
inde butikken om vinteren  

Vi udskiftede også vores 
”vognpark” i 2020…. To nye 
palleløftere blev det til. Med den 
hastighed vi får varer hjem i, er 
det vigtigt med hjælpemidler der 
fungerer. De palleløftere vi 
tidligere havde, var af ældre dato 
og trængte til at gå på velfortjent 
pension. De endte dog med at 
gøre nytte til det sidste, da 
jernværdien i dem gik til byens 
akutbil.  

Vi kommer ikke uden om 2020 
og covid 19 ´s påvirkning uden at 
nævne den indflydelse det havde 
for vores pakkeudleveringer. For 
hold nu op, hvor Sommersted og 
omegn gik til tasterne og bestilte 
varer, nu hvor diverse 
nedlukninger gjorde, at der ikke 
kunne handles fysisk i andre 
butikker end os med bl.a. 
dagligvarer. Alene fra Black 
Friday i slutningen af november 
og til og med julehandlen, er der 
udleveret intet mindre end 
13.778 pakker fra butikken. 
Primært GLS pakker, men 
PostNord, Dao og Bring fulgte 
godt med. Så der var tempo på, 
både når pakkerne ankom og 
skulle registreres, men også når 
de skulle udleveres igen. 
Heldigvis var mange rigtig gode 
til at hente så snart der kom 
besked. Dog måtte vi et par 
enkelte gange komme med 
opfordring til afhentning, så der 
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kunne skabes plads til nye 
pakker og ikke mindst øvrige 
varer. Selvom julehandlen er et 
overstået kapitel, og mængden af 
pakker er dalet, er der stadig 
meget gang i nethandlen. De 4 
fragtfirmaer vi har i butikken 
melder alle om øget vækst i 
2021.  

I 2021 er der foreløbig også sket 
en del her på matriklen. Vi 
trængte til at få udskiftet vores 
lagerfryser, da den det seneste 
år har kostet en 
del i reparationer, 
og desuden var 
en værre 
strømsluger. Og 
nu da vi alligevel 
skulle have en ny, 
så kom den ene 
gode idé efter den 
anden frem i lyset, 
så enden på det 
blev, at vi 
simpelthen fik 
bygget lidt til, og dermed placeret 
den nye fryser i forlængelse af 
det eksisterende lager, hvilket 
også gav mulighed for at vi 
kunne udvide vores 
blomsterværksted til over dobbelt 
størrelse. Som ekstra bonus har 
vi nu meget mere lagerplads og 
dermed mulighed for at trække 
større mængder hjem af gode 
tilbud til jer  

  

2021 kommer også til at byde på 
nyt layout på alle Min Købmand 
butikker i Danmark. Dagrofa 
forventer alle butikker er 
implementeret inden udgangen 
af oktober. Det betyder vi har 
kunnet købe forskellige 
pakkeløsninger alt efter behovet 
for den enkelte butik. Så inden 
længe kommer der bl.a. nye 
facadeskilte op udenfor, nye 
rudeklæb og nye flag i 
flagstængerne. Alt sammen helt i 

tråd med de nye 
farver vi har på 
vores arbejdstøj. 

Jeg kan allerede 
nu løfte sløret for 

butikkens 
fødselsdagsgave i 
år. Vi har længe 
ønsket os 

elektroniske 
hyldeforkanter, så 
vi derved undgår 
at bruge en 

masse tid på at skifte dem vi har i 
dag i papir. Når der hver uge 
kommer ny tilbudsavis på gaden, 
bruger vi rask væk et par timer 
på at printe nye, sortere i bunker 
og sætte op efter lukketid. 
Ydermere er det nemt og 
minimerer prisfejl, da systemet 
kobles til kassesystemet og kun 
kræver et klik med 
computermusen. Det er helt 
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sikkert en god investering for 
både kunder, butik og personale. 

Nu hvor vi snakker gode 
investeringer, så gør vi hvad vi 
kan for at personalet også 
dygtiggøres. Til sommer har vi 
vores 1. elev færdiguddannet 
efter 2 år i butikken. Vi har haft 2 
på vin-uddannelse, hvor begge 
bestod den tilhørende eksamen. 
Derudover har de fastansatte 
været på nogle af Dagrofas 
kurser i bl.a. ledelse og ”trivsel 
på arbejdspladsen”. 

Apropos personale så er jeg 
INTET uden et fantastisk team af 
glade og engagerede 
medarbejdere. Vi er efterhånden 
en fin skare, som i skrivende 
stund tæller 15 personer. Flere 
har været med på holdet siden 
åbningen i 2017. Mange af de 
unge mennesker ønsker også at 
blive i butikken, efter de er fyldt 

18 år, og derved få mere ansvar, 
så det giver mig en tro på, her er 
rart at arbejde. Jeg vågner i hvert 
fald stadig op hver morgen med 
godt humør og glæder mig til at 
komme i butikken. Jeg har heller 
ikke grund til andet, for hver dag 
er der kunder der roser enten 
butikken eller personalet. Det gør 
mig utrolig glad, at mange i en 
sikkert travl hverdag bruger tid på 
at værdsætte os. Endda så 
meget at jeg for 4. år i træk er 
blevet nomineret til titlen som 
Danmarks sødeste kassedame i 
ugebladet Hjemmet. Tusind tak 
for det, og ikke mindst stadig 
TAK for jer og for den fortsatte 
opbakning til butikken. Sammen 
er vi stærkest. 

Med ønsket om en god sommer 
til alle. 

 

Pia og co.  

Køerne bag Revsøgaard er kommet på græs  

 



9 

  

Tovskovvej 26 – Mølby 
6560 Sommersted

v/Jens Hannesbo Pedersen

Al kundekontakt gennem 
Flemming Georgsen 

Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245

Køb * salg * bytte 

Import * Eksport 

Special- og engros’ biler 

Sørens Bilhandel Aps 
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted   

Tlf. +45 7454 2850     Mobil +45 40461193 

Fax  +45 7454 2856       E-mail: sas@pc.dk  

Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522

www.stiftsbogtrykkeriet.dk

H A D E R S L E V

S T I F T S B O G T RY K K E R I

... når det gælder om 
at sætte sort på hvidt

S VA N E M Æ R K E D E  T RY K S AG E R

LY N T RY K  ·  I N T E R N E T
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DIGITALTRYK

GRAFISK KOMMUNIKATION

INTERNET

Støt vore
annocører 

de støtter os!

Allan Hansen
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Når det gælder KØREKORT
så ring til

KØRESKOLEN 
74 50 61 05 

Finn Thomasen
www.styrekort.dk

ElmegårdenElmegårdenElmegårdenElmegården  
Forsamlingshus - 

Gårdbutik - Besøgsgård    
 

V/Lisbeth & Ryon Petersen 
Telefon 74 50 42 97 

www.elmegaarden.dk 
 
 

Åbningstider i gårdbutikken: 
Onsdag til lørdag kl. 14-17 
eller efter nærmere aftale 

Gårdmejeri

HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00

jp@hc-sport.dk
MIDT PÅ GÅGADEN

Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00

BOGFØRING & REGNSKAB
”Når kun det bedste er godt nok”

Jette  W. Guldager
Sølvgade 13

6560  Sommersted
Tlf.: 2334 8909

jwg@plusbogforing.dk
WWW:weedfaldbogfoering.dk

WEEDFALD
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Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF   

 

Den gode nyhed er at fodbolden ruller, og at vi har mange medlemmer på 
de forskellige hold. Ja på pigeholdet er de så mange, at vi måtte tilføje 
ekstra træningstid. Dejligt med succes. 

Men corona reglerne som hele tiden ændres giver meget bøvl: 

så må forældrene godt køre børnene til kamp, men de skal vente ude i 
bilen under kampen på grund af smittefaren. Så kommer der regler for 
hvor mange, der må være på toilettet af gangen - og må de stå op eller 
skal alle sidde ned og hvem skal tjekke det! 

Hele tiden kommer der nye skrivelser om hvordan reglerne skal forstås, 
og somme tider er logikken i det hele langt væk. Mange skrivelser, mange 
regler og meget at forholde sig til. Det kan være en alvorlig sygdom at få 
corona, det skal vi selvfølgelig have respekt for. 

Vi glæder os alle til at få vores frihed tilbage og ikke skulle tænke på 
regler, retningslinjer og håndsprit hele tiden men fokusere på sport. 

Så vores trænere skal her have et stort skulderklap. De klør på med 
træningen samtidig med, at de hele tiden er omstillingsparate i 
forhold til nye retningslinjer og regler. Trænerne er vores vigtigste 
ressource som vi skal pleje. 

Dejligt eksempelvis at opleve Østrogenerne og træner Lotte var frisk og 
startede op udenfor, selv når vejret var koldt og blæsende. Men damerne 
var friske på det, de fik noget gymnastik og noget snak og alle regler blev 
overholdt. En god kur mod corona-tristhed. 

Vi håber og tror på at vi til efterår kan starte op med indendørs aktiviteter 
og få en sæson uden afbrydelser og nedlukning. Det trænger vi til for både 
håndbold, badminton og gymnastik. To år med aflyste turneringer og 
gymnastikopvisninger er nok. 

Sammen finder vi løsninger, sammen er vi stærkest og sammen kommer 
vi stærkest ud af den her situation. 

På bestyrelsens vegne Peter Henningsen 
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Nyt fra Vennekredsen for Sommersted plejehjem! 

Plejehjemmet er stadig lukket for os besøgende udefra – også selvom 
beboere og personale alle er vaccinerede. For vennekredsen betyder det, 
at vi stadig ikke kan afholde de arrangementer, vi hvert år har på 
programmet. F.eks. fællessang, udflugter, læsegrupper mm. 

Det har været et hårdt år siden ”mor Mette” lukkede landet ned. Specielt 
har plejehjemsbeboerne været hårdt ramt – og har ikke kunnet få besøg af 
deres kære. Personalet har måttet ”give den en ekstra skalle”, skønt de i 
forvejen har været pressede. Ja! Kort sagt har dagligdagen på 
plejehjemmet været alt andet end normal. Derfor besluttede vi – i 
vennekredsens bestyrelse – at beboerne og personalet på plejehjemmet 
skulle have en påskehilsen, som en lille opmuntring. Judith og Hanne fra 
bestyrelsen legede ”påskeharen”, og afleverede lækkert chokolade samt 
et personligt brev til alle. Efter de tilbagemeldinger, vi har fået fra flere, var 
det et hit.  

Så snart vi alle er vaccinerede, og forsamlingsforbuddet bliver ophævet, 
står vennekredsen klar på sidelinjen. Vi er glade for at den dag snart 
nærmer sig. Foreløbigt er vores planer at genoptager vores faste program 
(fællessang med musik udefra, udflugter, kartoflens dag mm.) 

En pårørende til en af hjemmets beboere har glædet os med at donere et 
beløb, så vi kan sætte flere ting i gang. Det er vi meget taknemmelige for.  

Af hjertet TAK! 

Generalforsamlingen, som efter vedtægterne skulle afholdes i april 
måned, har vi igen måttet udsætte pga. forsamlingsforbuddet.På 
nuværende tidspunkt har vi en forhåbning om, at vi kan afholde den efter 
sommerferien. Sæt et lille forsigtigt X i kalenderen den 2.september. Mere 
herom i næste ”Aktiv Sommersted”. 

Til sidst vil vi i vennekredsens bestyrelse ønske Ann Grethe stort tillykke 
med ansættelsen som ny leder af Sommersted Plejehjem.  

De varmeste forårshilsener - på bestyrelsens vegne Stinne Prinds 
Carstensen 
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Fællesskolen Nustrup / sommersted 

Solen skinner, fuglene synger, indimellem sner det lidt, 
aktive børn drøner rundt i skolegården, og det forsøges 
dagligt, om man må komme ud uden overtøj på.  – Ikke 
bare er det blevet forår, der er også kommet liv på skolen 
igen. I har efter påske fået næsten alle elever tilbage, 0. - 
4. klasse er her hele tiden, mens 5. og 6. årgang er inde 

på skift.  

”Det er børnene der gør skolen til 
en skole, ellers er det jo bare et 
stort hus.”  Netop derfor har det 
så stor værdi, at vi nu igen er 
blevet en skole med næsten alle 
vores elever. Gensynsglæden og 
stor accept af rammer og 
retningslinjer, er måden vores 
elever har håndteret 
genåbningen på. De adskilte 
rammer, giver nærhed og stærke 
klassefællesskaber. Vi gør alt, 
hvad der er os muligt, for at 
passe på vores medarbejdere og 
elever, og dermed alle jer i 
lokalsamfundet der har relation til 
skolen. Hver uge får vi 2 besøg 
af testbilen, som tilbyder test til 
medarbejdere og elever i 5. og 6. 
årgang. Poderne har travlt når de 
rykker ind, der er nok at se til.  

Vi venter fortsat på den hverdag, 
hor 5. og 6. klasse også er 
tilbage på fuld tid, hvor børn og 
voksne kan færdes “frit” på 
skolen og i skolegården, men lige 
nu finder vi nye veje, og lykkedes 
i den hverdag vi har.  5. og 6. 
klasse er fortsat hjemsendt hver 

anden uge. De hænger trofast I, 
og jeg imponeres over at børn på 
deres alder fortsat knokler, 
møder til de virtuelle timer og gør 
deres allerbedste.  Dét sker fordi 
de bliver mødt af nærværende 
voksne på afstand, kammerater 
der som små frimærker hver dag 
toner frem på skærmen, og 
forældre eller bedsteforældre der 
bakker så meget op, som det 
overhovedet er muligt. Der er 
ingen tvivl om, at det er svært.  

Fra skolens side og med hjælp 
fra forældrerådet havde vi 
arrangeret at dagen op til 
vinterferien var surprise-dag.  
Alle elever havde modtaget en 
paptønde, en kongekrone, pap, 
silkepapir og en opskrift på 
fastelavnsboller – frem på 
skærmen tonede deres lærere 
udklædte, og straks blev 
eleverne også udklædte og 
brugte en dag på alle 
forberedelser til en fastelavnsfest 
for deres familier.  Den 
eftermiddag og aften, blev der 
holdt mange fastelavnsfester 
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rundt omkring. For en stund var 
der fest og farver, smil og ballade 
rundt i de små hjem.  ALLE tog 
godt imod og var med på ideen. 
Fantastisk. 

 

For de yngste var det heldigvis 
muligt at fejre fastelavn på 
skolen, og skønt at se de mange 
børn og voksne udklædt og klar 
til fastelavnsfest i den blændende 
hvide sne og høj solskin.  

Sneen gav plads til kreativitet og 
leg. Den gav mulighed for at 
spille rundbold i sne og 0. klasse 
greb chancen for at bygge 
snemænd på plejehjemmets 
arealer, til glæde for både unge 
og ældre. 

 

  

Sneen gav også pedellerne sved 
på panden, og I særdeleshed 
fordi de samtidig knoklede med 
at flytte møbler.  Vi er så heldige, 
så der er møbler i overskud når 
nu Erlev Skole er flyttet fra 
Buegade, og der er også 
overskud når nu Rådhuset 
begynder at flytte. Derfor er der 
nu en opgradering på vej af de 
ældste møbler vi har, og også i 
forhold til lærernes 
arbejdspladser. Det sætter vi stor 
pris på.  

Jeg ved, at der i mange 
postkasser ude i byen er 
afleveret hilsener fra skolens 
elever. Det har givet dejlige 
snakke om, hvad en hilsen til et 
fremmed menneske kan gøre i 
en underlig tid som denne, og 
glæden såvel som spændingen 
ved at skulle aflevere i en 
fremmed postkasse, og ikke 
kende reaktionen har været stor.  
Jeg er sikker på, at de af jer der 
nu har et hjerte hængende fra en 
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elev på skolen har værdsat det – 
TAK 

Med forårets komme, er der også 
for alvor sat gang i arbejdet med 
at skabe en god overgang til 
skolen fra børnehaven.  Vi vil 
gerne skabe sammenhæng og 
tryghed og for tiden er det vores 
børnehaveklasseleder Rikke, der 
er på ugentlige besøg i 
børnehaven.  Snart planlægger vi 
at børnene kan besøge skolen 
udendørs, og på den måde få 
kendskab til den nye verden der 
venter dem.  

Med ønsket om et par dejlige 
forårsmåneder, hvor det som 
altid er rart, at I går tur omkring 
skolen, så vi ved at vi er mange 
der passer godt på den. 

 

Venlig hilsen 

Jette og Birgit 

 

Skulle I have lyst til at følge os på 
facebook, er I særdeles 
velkomne på Fællesskolen 
Nustrup Sommersted
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Brugerrådet 

Brugerrådets første arrangement når vi må åbne igen er: 

at afholde generalforsamling!!! 

Hold øje med Sommersted Borgerforeningens Facebook side, opslag 
på tavlen ved Min Købmand, samt Info-tavlerne ved indkørslerne til 
byen. Og del gerne budskabet med hinanden, så vi kan få så mange, 
som muligt til at møde op, da vi har ét særligt vigtigt punkt på 
dagsordenen: Vi SKAL have ny formand! Uden ny formand, bliver vi 
nødt til at lukke Brugerrådet ned.  

Hvis du går med en idé, et ønske, eller en formand i maven, så kontakt 
meget gerne Jytte Silberbauer på tlf. 51914391 

 

Vi ønsker alle en dejlig sommer 

Kærlig hilsen Brugerrådet Sommersted Plejehjem – Lotte Mathiesen 
 

n



19

19 

Børnehåndbold 

Der har siden sidste sæson 
været en enormt stor fremgang i 
børnehåndbold i Sommersted IF. 
Sidste år var vi kun 5 spillere - i 
år er vi oppe på 35, fordelt på 
både drenge og piger i 
aldersgruppen 1. – 6. klasse fra 
skolerne Sommersted, 
Simmersted og Stepping.  

 

Ovenstående fremgang skyldes 
et godt samarbejde med 
Simmersted IF, som ikke 
længere har halkapacitet til at 
rumme indendørs håndbold i 
dette omfang. Derfor vil 
Sommersted IF fremover tilbyde 
indendørs håndbold i 
vintersæsonen, og Simmersted 
IF vil tilbyde Streethåndbold i 
sommersæsonen, på den nye 

Multibane i løbet af 2021. 
Nærmere info følger. 

 

Det er dejligt at se så mange 
glade børn til træningen. Der har 
været et stort gåpåmod over hele 
linjen, og børnene hurtigt har lært 
hinanden at kende, og skabt 
gode venskaber på kryds og 
tværs. Der har været mange ting 
at lære, men med børnenes store 
gåpåmod, så er vi kommet langt 
på de 2 måneder, vi nåede at 
spille inden nedlukningen.  

 

Aldersgruppen 1. - 3. klasse 
nåede endda at spille et enkelt 
stævne mod Vojens, inden vi 
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blev lukket ned. Det gik over al 
forventning, og den sværeste 
opgave viste sig at være at skifte 
ud - alle ville være på banen hele 
tiden  Det var en rigtig god 
oplevelse for dem alle, og vi 
håber på snart at komme ud og 
spille igen.  

 

4. - 6. klasse nåede desværre 
ikke at spille kamp. Dog er vi så 
mange i den aldersgruppe, at det 
under træningen er muligt at 
spille kamp mod hinanden. Der 
er en god fordeling af drenge og 
piger i den store gruppe, så 
meget af træningen foregår 
opdelt. Det har fungeret rigtig 
godt, og på trods af børn med 
helt forskellige udgangspunkter 
indenfor håndboldsporten, så er 
der hurtigt opstået en fælles 
forståelse for hinanden, og de 
rutinerede spillere, har været 
dygtige til at lære fra sig. 

Med det fremmøde vi oplevede 
inden nedlukningen, så er 
holdende delt i 2 aldersgrupper.   

1. – 3. klasse, som efter 
genoplukning vil træne hver 
onsdag fra 14:30 til 15:30 
(Opstart d.28.04. og afslutning i 
uge 24) 

4. – 6. klasse, som efter 
genoplukning vil træne hver 
onsdag fra 15:45-16:45 (Opstart 
d.05.05. og afslutning i uge 24) 

 

Der er naturligvis stadig masser 
af plads til nye spillere, og alle er 
velkomne. Man kan også 
sagtens være med, selvom man 
ikke har spillet håndbold før. 

Skulle der være spørgsmål til 
træningen, så er I meget 
velkomne til at kontakte Begitte 
på tlf. 51 38 87 27 eller Lone på 
tlf. 28 97 30 21. 

Vi glæder os til at komme i gang 
igen. 

Freja, Heidi, Lone og Begitte
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TORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED

 Tlf. 74 50 44 48

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69

ALT I TRÆ Grønnevang 27
6500 Sommersted

SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted

Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

 

Alt i svejse- og 
skæreudstyr - 

Professionel rådgivning 
 

TornboSvejs 
 

www.tornbosvejs.dk 
Lindholmvej 26 

DK-6710 Esbjerg V 
Tlf. 7515 8440 

• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte      
  fabrikater

Klinik for fodterapi 

                

v./ statsaut. Fodterapeut 

Ulla S. Jensen 
Mosebjergvej 12 
6560 Sommersted 
Tlf. 61284564 

Vestergade 8 · 6500 Vojens · 7454 1211

Støt vore 
annoncører

de støtter os!

TORBEN RAFN A/S
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Forårshilsen fra Sommersted frivillige brandværn 2021 

Vi har helt glemt at fortælle at årets brandmand gik til 
Flemming L. Petersen og årets akuthjælper fik Tina 
Nehlsen Kjær til den årlige generalforsamling, hvor 
kammeraterne stemmer om de 2 titler, så stort og velment 
tillykke til dem. 

Vi må stadig ikke mødes til øvelses aftener, men vi har 3 personer der 
skal starte på brandskolens grunduddannelse her i maj måned, så vi 
sender Mike Strårup, Andreas Hansen og Jonas Junge af sted. 

Vi har fået en ny brandmand optaget, og det er Frank Esbjerg, som er fuld 
uddannet og er flyttet til området. 
Velkommen til Frank  Heidi Hansen er 
tilbage fra orlov, så hun er også klar til at 
fortsætte brandmands uddannelsen, så snart 
muligheden byder sig. 

Der har været noget stille på antal af 
udrykninger for Brandbilerne, de har været 
kaldt ud 5 gange indtil nu i år og Akutbilen 
har været kaldt 27 gange.  

Vi ser frem til at kunne fungere under helt 
normale former igen snarest.  

Billedet er af vores gamle påhængsprøjte fra 
de spæde år, det dukkede for nogle måneder 
siden op i en Facebookgruppe for 
brandkøretøjer. 

God sommer til jer alle, pas på hinanden og omgivelserne, pas særlig på 
med at bruge ukrudtsbrænder tæt på bygninger.  

MVH  

Brandkaptajn 

Kristian Jochimsen 
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Så ruller fodbolden atter i Sommersted IF 

I Sommersted IF har vi taget hul 
på den 
udendørs 
fodboldtræn
ing. Vi kan i 
år tilbyde 
følgende 

hold: 

Bold og Leg drenge og piger, 
årgang 2015-2018 

Træningstidspunkt: Tirsdag kl. 
16:45-17:30 

Trænere: Louise Petersen og 
Anita Poulsen 

Kontingent 150,00 kr. for en hel 
sæson 

U7 3-mands drenge, årgang 
2013-2015 

Træningstidspunkt: Onsdag kl. 
17:00-17:45 

Trænere: Simon Nehlsen og 
Jytte Jepsen 

Kontingent 200,00 kr. for en hel 
sæson 

U10 5-mands drenge årgang 
2010-2012 

Træningstidspunkt: Tirsdag og 
torsdag kl. 17:30-18:45 

Trænere: Kasper Vinther og 
Mads Dam 

Kontingent: 300,00 kr. for en hel 
sæson 

U13 8-mands drenge, årgang 
2007-2009 

Træningstidspunkt: Tirsdag og 
torsdag kl. 17:30-18:45 

Trænere: Brian Seest-Hirschel 
og Thomas Gram Lange 

Kontingent: 350,00 kr. for en hel 
sæson 

Piger, årgang 2013 & 2014 

Træningstidspunkt: Tirsdag kl. 
16:45-17:30 

Træner: May-Britt Heissel Skov 

Kontingent: 250,00 kr. for en hel 
sæson 

Piger, årgang 2008-2012 

Træningstidspunkt: Tirsdag kl. 
17:30-18:30 

Træner: May-Britt Heissel Skov 

Kontingent: 250,00 kr. for en hel 
sæson 

Damer 7-mands 

Kampdag: Mandag (ingen 
træning) 

Holdleder: Linda Nehlsen 

Kontingent: 300,00 kr. for en halv 
sæson 
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Oldboys 

Kampdag: Onsdag (ingen 
træning) 

Holdleder: Gert Overgaard 
Madsen 

Kontingent: 500,00 kr. for en hel 
sæson 

Der er altid plads til flere, så tag gerne din kammerat eller veninde med til 
fodbold i Sommersted IF  

Covid-19 restriktioner 

Grundet covid-19 er der, i skrivende stund, fortsat nogle restriktioner vi 
skal indordne os under. 

- Det er pt. ikke muligt for forældre at overvære træningen. Spillerne 
afleveres og hentes på p-pladsen 

- Der må først mødes op til træning 5 minutter før træningen starter 
- Der er ikke mulighed for omklædning 
- Det er ikke muligt for forældre at overvære børnenes kampe 

Sker der ændringer i restriktionerne, vil I blive informeret af trænerne. 

På foreningens vegne 

May-Britt Heissel Skov 

 

Nyt fra bestyrelse i Sommersteds Borgerforening  

Generalforsamling i Sommersted Borgerforening er udskudt på ubestemt 
tid grundet Corona situationen. 

Er der personer i Sommersted der gerne vil med i bestyrelsen så giv 
endelig besked, da vi så vil forsøge at passe en generalforsamling ind når 
det giver mening. 

Vil det være muligt at få en sti mellem Sommersted og Lerte langs med 
jernbanen?  

Borgerforeningen i Sommersted og Landsbyforeningen for Oksenvad og 
Omegn ønsker, at få etableret en sti langs jernbanen mellem Sommersted 
og Lerte. 

Vores område gennemskæres af et par overordnede veje med megen 
trafik. Målet er at forbinde Sommersted med oplandet i et stisystem, uden 
om disse overordnede og trafikerede veje. 
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Derfor er vi ved at undersøge om det er muligt at skabe en sti, som giver 
den beboerne i Sommersted adgang til Jels via stier og mindre veje og en 
enkelt krydsning af Sommersted vej. 

Stien går i projektet under navnet "Jernbanestien" men vi tænker, at lade 
beboerne foreslå og vælge det endelige navn hvis det lykkes os at 
gennemføre sti-projektet. 

I øjeblikket er vi ved at undersøge om et sådant stiprojekt kan og må 
gennemføres samt forsøger at få et overblik over økonomien. 

Anders Mølbak Jensen 

 

Sommersted Lokalhistoriske Forening 

Siden sidst har der ikke været stor aktivitet i foreningen, ikke engang fra 
borgerne i Sommersted ang. Julebelysningens historie. Lidt må der da 
findes, og har man en historie at fortælle, som man ikke synes er af meget 
indhold, har det også værdi. Man kan også bare fortælle det på Facebook, 
det skal nok blive samlet op af arkivet. 

Jørgen Skovrup har stadigvæk billeder af de 5 banegårde og 4 skoler i 
Sommersted (se forrige nummer), og så har han lavet en ny DVD-udgave 
af Sommersted by. Det kan købes ved Jørgen eller henvendelse til 
bestyrelsen. 

Sommerstedvinen, sammen med medlemskortet, sælges stadigvæk hos 
Elmegårdens gårdbutik eller ved henvendelse til Anette Schultz på tlf. 42 
96 84 35, og da vi endnu ikke kommer rundt og sælger medlemskort, 
opfordres der til at støtte os. Hvis man ikke vil have vinen med kan 
medlemskortet erhverves ved at indbetale på 9737-000-3497259 eller 
mobilepay 42 96 84 35 (husk navn og adresse) så vil medlemskortet blive 
afleveret til jer. Kontingentet er pr. husstand 50 kr. og 35 kr. for enkelte 
personer. Hermed skal lyde en stor tak til dem, der allerede har støttet os! 

Der er Historisk Messe i Haderslev Idrætscenter d. 16. og 17. oktober, 
hvor vi regner med at deltage med en udstilling af Sommersted Festival. 

Vi regner også med at åbne arkivet i september måned. 

P.b.v. Anette Schultz 
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Tak til Søren  

For en rum tid siden fik vi i Sommersted IF 
en henvendelse fra Søren Spanggaard 
Christensen, som driver firmaet SOKA 
spedition i Skanderborg. Nogen af jer 
kender nok Søren fra hans barndom og 
ungdom i Sommersted. 

Søren ville gerne gøre noget for hans 
barndomsklub Sommersted IF, og når vi 
havde fundet ud af hvad vi ønskede os skulle vi bare sige til. Igennem 

hele Sørens barndom var hans 
mor Karen Marie, som dengang 
drev Soka spedition med adresse 
i Vojens, altid en venlig sponsor, 
hvis vi manglede trøjer etc. i 
Sommersted IF. 

Nu er det så Søren der er chefen i 
firmaet og ham der husker hans 
barndomsklub. Det er guld værd 
for os foreningsmennesker at få 
sådan en henvendelse, som 
værdsætter det arbejde vi gør. 
Det beviser også at Søren ikke 
har glemt os, selvom han ikke 
længere bor i området. 

Sørens rundhåndede sponsorat 
har gjort det mulig for os i 
Sommersted IF at give alle vores 

trænere en parade trøje. Nogle har fået trøjen, andre får den senere, når 
vi igen må lukke op. Og selvfølgelig er der Soka spedition logo trykt på 
ærmet. 

Så stor tak til Søren Soka for det flotte initiativ. 

Hanne Holm 
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Hans Christian Carstensen 
Afdelingsleder 
Storegade 52 
6560  Sommersted 
 
Tlf. 74 50 47 60 
E-mail: hc@danskkabeltv.dk 
Web: http://www.danskkabeltv.dk 
 
 

www.vingrotten.dk

 

  
Gardiner – Tæpper – 

Maling - Tapet  
Vestergade 21 6500 Vojens 

Tlf. 74-541201 

Din Gra� ske Totalleverandør
- til tiden

Vestergade 46 · 6500 Vojens · www.grethe-boisen.dk

Her kan De trygt henvende Dem døgnet rundt 

og få personlig hjælp og vejledning, når det drejer sig om 

begravelse eller bisættelse.

Vi kommer også gerne i Deres hjem!

Tlf. 74 54 29 12

Svarer døgnet rundt - alle ugens dage

VOJENS BEGRAVELSESFORRETNING
Brdr. Hove’s eftf.  

v/Irene Nissen og Bent Ravn 
Vestergade 37, 6500 Vojens 

Tlf. 74 54 13 07 

Ring trygt alle ugens dage,  
og få god personlig hjælp ved dødsfald.

Vi kommer gerne i Deres hjem.

Bent Ravn - 
Direkte tlf. 40 53 32 74 
www.vojens-begravelsesforretning.dk

Grundlagt 1929 - lokalt for Vojens og Haderslev.
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AKUTBILENS VENNER 

Som tidligere omtalt i dette blad, så har Akutbilens Venners bestyrelse har 
på grund af Corona besluttet at udskyde vores ordinære 
generalforsamling indtil videre. Vi følger nu nøje med i genåbningen af 
Danmark, og forventer at kunne indkalde til generalforsamlingen i løbet af 
maj eller juni måned. 

Generalforsamlingen vil blive varslet på vores hjemmeside, og ved 
annonce i lokalavis – samt på Sommersted.dk og Facebook. 

Er du/I ikke medlem af Akutbilens Venner, men vil gerne støtte op om 
arbejdet, og om det frivillige akut-beredskab i Sommersted, så kan du/i 
melde Jer ind ved at skrive til anders@akutbilensvenner.dk. Kontingentet 
er: 

Enlige               50,00 kr.  

Husstand: 100,00 kr. 

Firma             200,00 kr. 

Kontingentet kan betales ved at lave en indbetaling til os, hvor du/I anfører 
hvem det er fra – der kan betales på mobilepay 76547 eller ved 
bankoverførsel til Danske Bank reg. Nr. 3737 konto 3443136274. 

En opfordring fra vores kasserer – når I benytter Jer af MobilePay til 
betaling af kontingent, så skriv venligst adressen i tekstfeltet – det gør 
hans arbejde meget nemmere – derfor husk navn, adresse og 
medlemsnummer. 

På trods af Corona samler vi stadig jernskrot og dåser – og tjener en god 
skilling på sortering og salg af jernskrot – gammelt jern og alle metaller.  

Så vil vi stadig opfordre til at aflevere tomme dåser og jern affald ved Ivan 
på Søndermarksvej 2 i Sommersted. Har du/I større metal/jern ting 
stående, og har svært ved at få det transporteret til Søndermarksvej, så 
ring til Anders på tlf. 2337 5737 – så kan vi lave aftale om afhentning.  

Vi afhenter og modtager IKKE hårde hvidevarer – det er miljøaffald, og 
skal afleveres på kommunens genbrugsplads. 

Formand Anders Kjær  
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Tennis i SIF    
  

Ved hallen har Sommersted IF 2 
tennisbaner. Banerne er klargjorte og 
medlemmerne har startet sæsonen. 

Vi har god plads til nye medlemmer, så 
kunne tennis evt. være noget for dig / jer 
så kig med her. Vi byder gerne på en gratis 
prøvetime hvis du vil prøve hvad tennis er 
for noget. 

Vi har online booking af tider og du må spille så mange gange om ugen 
som du vil. Man sørger for at "feje" banerne efter brug så de er klar til de 
næste der skal spille. 

Adgang til tennisbanerne sker med nøgle, som man får udleveret som 
medlem. Mangler man en tennismakker eller flere skal man selv finde 
dem, men vi hjælper gerne med at søge en makker, hvis det er os muligt. 

Interesseret, så kontakt Peter Henningsen på tlf. / sms 23 43 61 82 eller e-
mail på sif@sommersted-if.dk 

Vi glæder os til nye medlemmer. 

Og kontingentet, ja det er kun Kr. 250,- for en hel sæson. 

Peter Henningsen 
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Troldemarken 

Endelig mærker vi forårets første tegn, fuglefløjt, 
grønne skud, varme og den lyse hverdag.  

Vores legeplads er i gang med at få et lille løft med 
nye ting til udendørsleg. Små sjove pilehytter, og en 
stor hængkøje med plads til 3 dejlige unger på én 
gang. Vi holder vores arbejdsfredag for forældrene 
her i maj, dog fordelt over flere fredage i maj så vi 

overholder alle regler. På disse dage håber vi på at få lavet det mega 
hyggeligt på vores legeplads.  

Her sidst i april tager børnehaven på tur til Perleholm i 3 dage. Det er altid 
en fornøjelse at komme ud under åben himmel og en masse spændende 
smådyr og andet godt.  Vuggestuen bliver hjemme og passer på hele 
huset, imens de leger over det hele, og undersøger hvert et hjørne af 
huset. Det er altid sjovt.  

Førskolebørnene er begyndt at komme på visit på skolen, og det er som 
altid en stor oplevelse for børnene at møde tidligere børn fra børnehaven 
og se den nye verden, der snart åbner sig for dem. Og hver gang tænker 
man både som forældre og personale: hold da op skal de allerede i skole 
til sommer? De er da næsten lige startet.  

Vi ses derude.  

Susanne Lindgaard Kjær 
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Det lokale U13 fodboldhold, har været så heldig at få nyt spillesæt.  

Der skal lyde en stor tak til vores sponsorere: Sommersted autoservice V/ 
Frede Bohnfeldt, El-installatør Svend Petersen Aps V/ Henrik Petersen og 
Klaus Mathiesen. 

Brian Seest-hirschel 
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Sverigesvej 4A

6100 Haderslev

Tlf. 74 52 27 17

www.mmth.dk

ÅBEN ALLE DAGE FRA  

7-20 
STOREGADE 2    TLF. 22864444 

 

V/  L I N DA NE H L S E N

MO B I L:  26824697
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Sommersted Plejehjem 

Kære borgere i Sommersted  

Her i maj måned er det forhåbentlig længe siden at der har været 
anledning til at læse om Sommersted plejehjem i Jydske Vestkysten. 
Mange af Jer har jo sikkert set den meget dårlige omtale af forholdene på 
Sommersted Plejehjem. JV skriver aldrig om den gode og fornøjelige 
historie, som giver energi og glæde. Vi er glade for vores plejehjem og har 
det godt.  

Bestyrelsen, lederen og alle ansatte er havnet i en orkan som ingen kan 
genkende. Sommersted plejehjem har ca. 40 beboere, som har mange 
forskellige sygdomme og mange forskellige behov. For rigtig mange af 
dem gælder at de har brug for pleje i mange timer af døgnet.  Alle ansatte 
gør deres bedste for at leve op til god pleje, hvor hver enkelt skal være i 
fokus med de ønsker og behov som der nu engang er. Plejepersonalet er 
også mennesker, som i en travl hverdag kan begå fejl. Vi bestræber os på 
at være nærværende og tilstede når vi udfører det daglige arbejde.  Fejl 
begås selvfølgelig, men vi synes overhovedet ikke at den kritik som vi 
bliver beskyldt for i JV, står i forhold til de faktiske oplevelser vi havde med 
de 3 familier, som aktuelt har fået rigtig megen spalteplads. Som ansatte i 
plejesektoren kan vi naturligvis ikke udtale os om hvordan vi har oplevet 
de 3 beboere samt samarbejdet med familierne.  Vi føler at både 
læserbreve og de to journalisters indlæg meget ensidigt beskriver meget 
følsomme emner, som hører under tavshedspligten. 

FAKTA er at der fra 2015 og til i dag har været klager fra 5 pårørende, 
heraf er 2 behandlet i Styrelsen for Patientsikkerhed, som ikke havde 
nogen bemærkninger til Sommersted plejehjem. 1 klager har fortsat sagen 
til behandling hos Styrelse for Patientsikkerhed/diciplinærnævnet. Fakta er 
at Haderslev kommune kan genvisitere til anden plejebolig. Dette har 
været på tale i 3 tilfælde, hvor 2 familier ikke ønskede at tage imod 
tilbuddet. En beboer har skiftet plejebolig. 

Lis-Birthe Sørensen, som har været leder i 10 år, var meget berørt af 
disse klager, der var meget personlige og hadefulde  og til sidst i maj 2020 
blev Lis-Birthe sygemeldt. Efter et halvt års sygemelding valgte hun at gå 
på pension. Perioden har yderligere været belastet, da corona har fyldt 
meget med restriktioner og afsavn. 
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Sommersted Plejehjem er en selvejende institution, hvilket der har været 
skrevet/talt meget om. En selvejende institution skal ikke generere et 
overskud, blot hvile i sig selv. Vi har en driftsoverenskomst med Haderslev 
Kommune (tidligere Vojens kommune). Haderslev Kommune visiterer 
borgere til Sommersted Plejehjem som til alle andre plejeboliger i 
kommunen. Alle beboere til plejeboliger vurderes og visiteres af Haderslev 
kommune. Sommersted Plejehjem følger alle de samme 
kvalitetsstandarder som alle de andre plejehjem/centre i kommunen, 
herunder modtages de samme tilbud om træning, ergoterapeut, tandpleje, 
kørsel mv. som der også bliver visiteret til. At blive tilbudt en plejebolig 
indeholder “kun” de ydelser, som der er visiteret til.  

Sommersted plejehjem har som selvejende institution flere muligheder for 
at foretage helt konkrete initiativer, som Haderslev kommune ikke skal 
godkende. Eksempelvis har bestyrelsen besluttet, at det er vigtigt, at der 
skal tilbydes aktiviteter i hverdagen, hvis det overhovedet er muligt. 

Sommersted Plejehjem ledes af en bestyrelse på 5-7 personer 

Bestyrelsen består p.t. af følgende personer: 

Laurids P. Juhl, Vojens 

Hans Christian Carstensen, Sommersted 

Markus Fink, Sommersted 

Susanne Dam, personalerepræsentant. 

Jan Christensen, Sommersted, næstformand 

Rita Juhl, Kastvraa, formand 

Der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder om året, 
bestyrelsesmedlemmerne honoreres med et meget beskedent honorar for 
hvert møde. 

Sommersted plejehjem har fra 1. april 2021 ansat Ann-Grete Edelberg, 
som ny leder på Sommersted Plejehjem, efter at hun har været 
konstitueret leder i et stykke tid.  

For mit eget vedkommende, så har jeg arbejdet frivilligt for Sommersted 
Plejehjem i over 25 år. Jeg kender Sommersted Plejehjem og jeg ved at vi 
har et godt plejehjem, så nu håber jeg der kommer ro på, så vi kan 
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koncentrere os om det væsentlige, at gøre hverdagen så god for vores 
beboere som muligt. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen på Sommersted Plejehjem/Rita Juhl 
formand 

Her præsenterer Ann-Grete Edelberg sig selv: 

Jeg vil være kendt af flere i Sommersted, da jeg har 
været ansat på plejehjemmet som centersygeplejerske 
i 5 år. Bor i cykelafstand fra plejehjemmet i 
nabokommunen.  Jeg er tilflytter på 20 år, gift med en 
sønderjyde, øbo og får aldrig lært at sige mojn.  Været 
sygeplejerske i over 30 år og har arbejdet på 
specialeafdeling i Aarhus, arbejdet med gamle 

menneske både som hjemmesygeplejerske og på andre plejehjem i 
Aarhus, Odense og Kolding kommuner. Jeg er optaget af ordentlighed og 
priser al omtanke velkommen. Har lavet frivilligt arbejde i over 40 år, hvor 
jeg oftest har siddet for bordenden. Håber at det sidste giver god mening, 
nu hvor jeg skal lede Sommersted plejehjem videre med alt hvad det 
indebærer. Jeg er fuld af god energi og glæder mig meget til at coronaen 
slipper taget i os, så vi igen kan mødes. 

Venlig hilsen  

Ann-Grete Edelberg 
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S N E D K E R -  &  T Ø M R E R A R B E J D E  U D F Ø R E S

GERT KRUSE

VESTERMARKSVEJ 3 · 6560 SOMMERSTED
TLF. 22 43 66 16

MAIL: vestmark3@mail.dk

v/Roland Nielsen
Tlf. 51 90 24 03

VVSommersted

3F-JOBFORMIDLING 
– DEN HURTIGSTE VEJ TIL JOB

3F Vojens
RING PÅ 70 30 08 94
3F KAN HJÆLPE DIG VIDERE I DIT ARBEJDSLIV,  UANSET OM DU ER LEDIG ELLER I JOB

Fagligt Fælles Forbund
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Aktivitetskalender – Sommersted  

 

På www.sommersted-if.dk 

finder du oplysninger om foreningens aktiviteter 

  

Dato Kl. Aktivitet Sted Forening/ 
Arrangør 

Onsdage i 
lige uger 

09:30-12:00 Åben arkiv. 
Åbningstider er først 

gældende, når vi rammer 
normale tilstande igen. 

Sommersted 
hallens 

mødelokaler 

Lokalhistorisk 
forening 

Første 
Mandag i 
måneden 

19:00-21:00 Åben arkiv. 
Åbningstider er først 

gældende, når vi rammer 
normale tilstande igen. 

Sommersted 
hallens 

mødelokaler 

Lokalhistorisk 
forening 

Hver 
Torsdag. 

Undtagen 
i skole 
ferier 

18:00-20:00 Svømning Vojens svømmehal S.I.F. 

Onsdage 14:30-15:30 1.-3. kl. børnehåndbold Hallen  
Onsdage 15:45-16:45 4.-6. kl. børnehåndbold Hallen  
Dato Kl. Aktivitet Sted Forening/ 

Arrangør 
Tirsdage 16:45-17:30 Bold og leg 

Drenge og piger 
Ved hallen S.I.F. 

Onsdage 17:00-17:45 U7 3-mands drenge 
(2013-2015) 

Ved hallen S.I.F. 

Tors. og 
Tors. 

17:30-18:45 U10 5-mands drenge 
(2010-2012) 

Ved hallen S.I.F. 

Tirs. og 
Tors. 

17:30-18:45 U13 8-mands drenge 
(2007-2009) 

Ved hallen S.I.F. 

Tirsdage 16:45-17:30 Piger årg. 2013-2014 Ved hallen S.I.F. 
Tirsdage 17:30-18:30 Piger årg. 2008-2012 Ved hallen S.I.F. 
Mandage  Kampdag damer 7-mands 

(ingen træning) 
Ved hallen S.I.F. 

Onsdage  Kampdag oldboys 
(ingen træning) 

Ved hallen S.I.F. 

2/9  Generalforsamling Plejehjemmet Vennekredsen 
16/10-
17/10 

 Lokalhistorisk forening til 
Hist. Messe i Haderslev 

 Lokalhistorisk 
forening 
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Aktivitetskalender – Oksenvad Landdistrikt 

OLA = Oksenvad Landdistrikts Aktivitetscenter, Øster Lindetvej 5 

Bedst i Medvind: Der er flere hold, der cykler ture, så du kan sagtens finde et hold, der passer dig. Følg 
med i facebook-gruppen ”Cykelklubben Bedst i Medvind Landevej & MTB”. 

Oksenvad Krolf: Der spilles krolf i Oksenvad onsdage kl. 18.30. Og der spilles turnering tirsdage. Kontakt 
Ejgil Wind, tlf: 6116 4355, for nærmere information. Der spilles på banen i krydset mellem Øster 
Lindetvej og Vadstedvej samt ved OLA. 

På www.oksenvad.dk under Aktivitetskalender, kan du finde mere information om de enkelte 
arrangementer. Denne bliver også løbende opdateret. 

  

Dato Kl. Aktivitet Sted Forening/ 
Arrangør 

Onsdage 18:30 Krolf Vadstedvej/ 
Øster Lindetvej 

Oksenvad Krolf 

Tirsdage 
Søndage 

18:00 
10:00 

Racerne cykler ture Lertevej 7, Lerte Bedst i Medvind 

Tirsdage 18:00 Hyggeholdet cykler ture Lertevej 7, Lerte Bedst i Medvind 

Søndage 9:00 MTB’erne cykler ture OLA Bedst i Medvind 

29/5 09:00 Arbejdsdag på OLA. Kom og giv 
en hånd. Vi giver mad og drikke 

undervejs 

OLA Oksenvad 
Landdistrikts 

Aktivitetscenter 
24/6 19:00 Generalforsamling i OIF, LBF & 

OLA Foreningerne er vært ved 
kaffe og kage 

OLA OIF, LBF & OLA 

25/6 18:00 Spis og hyg. Fællesspisning for 
medlemmer af LBF/ØB. Voksne 

50 kr., børn 25 kr. 

OLA Aktivitetsudvalge
t 
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