
Familiedag om Jegerup... 

NU OG I FREMTIDEN
Vi vil gerne invitere dig og din familie til en familiedag, hvor alle 
kan give deres mening til kende om Jegerup... nu og i fremtiden 

- lørdag den 31. august 2019 kl. 9.30 på Jegerup skole

Alle foreninger og interessegrupper i Jegerup har sammensat et 
program, som vi håber og tror, at hele byen vil bakke op om og 
være med til.

Vi har en aktiv landsby med nogle fantastiske fysiske rammer at 
udfolde os i. Vi har et flot multihus, den gamle skole, forsamlings- 
huset og naturen lige uden for døren med sportsplads, krolfbane, 
mange stisystemer osv. 

Alex Bødiker, kendt fra 
»Willys Kaffeklub«, vil 
guide os gennem dagen 
sammen med Haderslev 
Kommunes nye land-
distriktskoordinator 
Bitten Jensen. 
Vi skal snakke om hvad 
vi er gode til, hvad vi 
måske kan blive bedre 
til, og vi skal kigge 
på muligheder og ud-
fordringer.

Der vil være børneparkering med diverse aktiviteter, så de 
voksne kan få ro til at snakke og diskutere. 

Alex har slået sine folder i »Willys Kaffeklub«
- lige fra klubben startede i 1990

Til frokost vil der blive serveret dejlig mad og drikke. 
Alt er gratis!

Om aftenen inviteres alle med til »gammeldavs høstfest« med 
musik, underholdning og små konkurrencer i forsamlingshuset. 

Der serveres en lækker 
buffet. Maden er gratis, 
og drikkevarer købes til 
absolut rimelige priser. 

På bagsiden kan I læse et 
foreløbigt program.

Af hensyn til planlæg-
ning og bestilling af mad 
og drikke er vi nødt til at 
have tilmelding. 
Bibs Stark tager imod på 
Engkær 4, tel. 2893 5963 
eller mail til:
bibsstark@bbsyd.dk  
- senest d. 25. aug. 2019.

Vi håber, at I sammen med jeres naboer siger ja tak til 
invitationen, og vi glæder os meget til at se jer. 

Venlig hilsen
Alle foreninger i Jegerup 

Om aftenen mødes vi i forsamlingshuset til 
»Høstfest«, hvor der serveres en lækker buffet!



Program for Familiedagen:

Kl. 09.30    Fælles morgenkaffe på skolen

Kl. 10.00    Velkomst

      Introduktion v/Alex Bødiker

      Landdistriktskoordinator Bitten Jensen
      fortæller om kommunens nye fokusplaner

      Fælles diskussion af Jegerups styrker,  
      svagheder, muligheder og udfordringer...

      Hvad har vi? Hvad kan vi? Hvad kunne vi tænke os?

Kl. 12.30    Frokostbuffet (gratis)

Kl. 13.30    Opsamling, resumé og status

Kl. 14.00    Kaffe og afsluttende summen ved bordene

Kl. 18.00    Høstfest for voksne og børn i forsamlingshuset

      Lækker buffet (gratis), drikkevarer købes til rimelige priser 

      Musik, underholdning og små konkurrencer

Bitten Jensen 
Haderslev Kommunes 

Landdistrikskoordinator
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Lørdag den 31. august 2019 
på Jegerup skole

Jegerup

- en aktiv landsby




