
Jegerups fremtid  
 

Arbejdet med en række temaer, der skal gøre det endnu bedre at bo i Jegerup er 

så småt i gang.  

 

Hvis du har lyst til at være med / arbejde med et eller flere emner, så kom til 

møde på Jegerup skole den 30. oktober kl. 19.00. Alle er velkomne.  

 

Der er nok af emner at tage fat på. Her er oversigten. Vi vil være glade for at få 

endnu flere med, jo flere input jo bedre.  

 

Tilflyttere, integration (tovholder Dorte Stetter) 

• Integration, fokus på udlændige- velkomst folder på dansk /engelsk 

• Introaften for tilflyttere / udlændinge 

• Gratis medlemskab i Idrætsforeninger for tilflyttere 

• Kommunikation i Jegerup foregår på flere sprog pga herboende udlændinge 

• Sprogkurser 

• Tilflytterkoordinator/mentor 

• Velkomstpakke til nye borgere 

• Fællesspisning 

• Kontaktperson på hver gade, specielt til ny tilflyttere 

 

Seniorer (tovholder Bibs m.fl.) 

• Senior kollektiv, hvor 11-mandsbanen ligger 

• Ældreboliger med værksted, evt ombygning af mejeriet 

• Mindre boliger til ældre og studerende 

• Nye lejeboliger, boligforeninger, bolighjælp 

• Oldekolle/ældrenetværk, frisør, fodterapeut, fællesspisning, gensidig hjælp 

 

Børnepasning (tovholder ikke fastsat endnu) 

• Børnepasning alle aldersgrupper 0-3, 3-6, børnefamilier vigtige, offentlig 

• Frivilligt bedsteforældrekorps 

• Børnepasningsordning 

Trafik/kørselsordning/indkøbsmuligheder (tovholder ikke fastsat endnu) 

• Indkøbsmulighed, købmand og idé om automatmad 

• Indkøbsnetværk fx. købmand i Sommersted, kører varer ud 1-2 gange i ugen 



• Grønne bænke, til ”kør sammen ordning” 

• Kørselsordning 

• Bus (er ok nu) 

• Cykelsti til  Vojens, sikker skolevej 

• Cykelsti mellem Sommersted og Vojens 

• Kirkesti Vojens-Jegerup (konfirmander) 

 

Unge (tovholder måske ungdomsklubben) 

• De unge som igangsættere 

• Mangler tilbud til unge 

• Mere reklame for ungdomsklub 

• Udvide ungdomsklubben, hente/bringe fra nærliggende områder 

 

Kultur/turister/hærvejsvandrere/pilgrimme (tovholder René Moslund) 

• Kreative tilbud, kunst kultur 

• Borgercafé- Kaffe, kage, snack og øl salg-kortspil-Herreklub-Dameklub-Foredrag-

Studiekreds/læseklub-sportsarrangementer-øl/vinsmagning-brødudsalg 

(indtægter finansiere andre klubber) 

• Borgerspisning/fællesarrangementer mellem foreninger 

• Eftermiddag fx med Alex. Kaffe og komik 

• Guidede ture rundt i Jegerup 

• Forsamlingshus – muligheder/optimering 

• Forskønnelse af viadukten 

• Gadefester 

• Evt. indkøb af fællestelt 

• Andre tilbud end idræt 

• Madklub 

• Besøgsvenner gamle / unge 

• Gensidig hjælp: ældre hjælper med børnene, til gengæld hjælper de yngre med 

indkøb 

• Arrangere gåture ”gåvært” (DGI har kurser) 

• Herreklub 

• Turister / pilgrimme overnatning 

• Shelter/hærvejsherberg/ primitiv overnatning til cyklister/vandre plus forplejning 

og toilet 

• Hvad aktiviteter kan der findes til dagtimerne? 



• Gåture i samarbejde med kirken 

• Kort/brochure over stisystem og gå-ruter 

• Biograf på skolen 

• Infotavle, (elektronisk koster 85.000kr) 

• Information ud af byen til begivenheder og gymnastik aktiviteter 

• Ingen opklappede (reserverede) stole til fester, evt. mødes ude og gå samlet ind 

• Byforskønnelse (svært pga privat ejendomsret) 

• Brug vores faciliteter(græsset) 

• Jordkølet bajer ? 

 

Egehuset, sport, anlæg (tovholdere egehusets bestyrelse og JUIF) 

• Udnytte potentialet i egehuset 

• Højtaler/mikrofoner/teleslynge i hal- skole-forsamlingshus 

• Multibane – reklamebaseret, evt på tennisbanen 

• Jegerup Wellness, vildmarksbad, sauna i kælderen 

• Udendørs skak 

 

Diverse, foreninger (ingen tovholder indtil videre) 

• Tilbud ”et liv fra vugge til krukke” 

• Vi er ressourcestærke i Jegerup 

• Opdatering af hjemmeside 

• Flere administratorer til hjemmeside 

• Mange foreninger, kan de struktureres bedre 

• Foreningsposter overgives til nye med ”praktikhjælp” eller en form for 

indkøringsperiode på ½ år 

• Praktik ”føl” i bestyrelserne 

• Ændring af vaner, ”for indspist” gøre plads til nye 

• Erhvervslejemål i kælderen, hvis ikke børnehus 

• Vådområde/natur med sø, tidligere forsøgt  


