
FREDAG D. 29. APRIL 
    
Kl. 14.00 – 18.00:  Festteltet er åbent  

      
Kl. 14.00 – 16.30:  Dansens dag  

  Se omtale    

 
LØRDAG D. 30. APRIL    
 
Kl. 09.00 – 16.00: Åbning af Krolfcenter 
  Se omtale 
 
Kl. 10.00 – 22.30:  Festteltet er åbent 

(Ingen udskænkning af øl og spiritus til  
unge under 18 år) 

 
Kl. 12 .00 – 17.00:  Børnenes byfest 

  Se omtale 
 
Kl. 14.00 – 17.00: Jegerup Cup 
  Se omtale  
 
Kl. 18.00 – 22.30:  Helstegt pattegris i teltet  

Spisebilletter købes i baren, der 
sælges 150 stk. á 65 kr. 

Først til mølle så skynd dig  
 
Blue Night spiller op til dans 
Se omtale 

 
Kl. 19.00 – 21.00: Børnediskotek i Ungdomsklubben 

Entré 25 kr. 
 

SØNDAG D. 1. MAJ 
 
Kl. 08.30 – 21.30 Festteltet er åbent 

(Ingen udskænkning af øl og spiritus til 
unge under 18 år) 

 
Kl. 08.35 -   Flaghejsning v. sidste års modtager 

af ærespokalen Mette Krag - 
Hanne Steen spiller trompet 

Kl. 08.45 -  Fælles morgenkaffe og rundstykker i 
teltet 

 
Kl. 09.00 -  Gudstjeneste i teltet ved præst Eva 

Holm Riis. Der må nydes kaffe 
 
Kl. 10.00 – 12.00: Børnenes byfest 
  Se omtale  
 
Kl. 10.00 – 16.00: Bagagerumsmarked og tombola 

  Se omtale 
 
Kl. 10.00 -  Udstilling ved Jegerup Station 
 
Kl. 10.00 -   Krolf 
  Se omtale 
 
Kl. 10.00 -   Lokalhistorisk Forening 

  Se omtale  
 
Kl. 10.30 -  Versus 
  Se omtale 
 
Kl. 11.00 -   Volleyball-kamp 

  De gamle mod de knap så unge 
 
Kl. 12.00 –  Gratis sildebord, børnecafé og salg af 

pølser 

 



Kl. 13.00 – 15.00 Floorball workshop 

  Se omtale 
 
Kl. 13.00 -   Skat – turnering 
  Se omtale 
 
Kl. 15.00 – 16.30 Den Store Børnebagedyst 

  Se omtale 
 
Kl. 19.00 -  Sønderjysk kaffebord 

Konkurrence ved Lokalhistorisk 
Forening 
Musikalsk underholdning ved  
De hylende hunde 
Entré 65 kr. 

Se omtale 
   

MANDAG D. 2. MAJ 
 
Kl. 18.30 – 21.30: Festteltet er åbent 

(Ingen udskænkning af øl og spiritus til unge under 18 år) 
 
Kl. 19.00 -  Jegerup Løbet 2016 
  30 kr. pr. deltager  

Se omtale 
 
Kl. 19.30 -  Salg af kaffe og kage 
 

 
TIRSDAG D. 3. MAJ 
 
Kl. 18.30 – 21.30: Festteltet er åbent 

(Ingen udskænkning af øl og spiritus til 
unge under 18 år) 

 
Kl. 19.00 –   Fiskekast konkurrence 

  Se omtale 
 

ONSDAG D. 4. MAJ  
KL. 19.00 – 02.00 

 
(Ingen udskænkning af øl og spiritus til unge under 18 
år) 
 

 
SÅ ER DER FÆLLESSPISNING! 
TEMAET I ÅR ER ”BONDERØVSFEST”  
- SÅ MØD OP MED FRISK HALM I 
TRÆSKOENE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUSIK: HENRIK OG KLAUS 
Se omtale 
 
 
 
 



FREDAG D. 29. APRIL 
 
 

   
 
 
 

DANSENS DAG I JEGERUP 2016 
 
Fredag den 29. april fra kl. 14.00 til 16.30 
 

Dansens dag er for alle der har lyst til at prøve denne danseform, 
enten som ny eller øvet danser. 
 
Så kender du nogen der kunne have lyst til at prøve dette er der 
god mulighed for det denne dag, da programmet er tilrettelagt for 
de der ikke har prøvet det før. 
 
Du behøver ingen partner da seniordans består af mange mix 
danse så der hele tiden skiftes partner. 
 
Der vil være kaffepause med kage og fælles hygge. 
 
Entré incl. kaffe og kage 50 kr. 
 
Tilmelding senest 21. april til Kirsten på tlf. 2398 6900 eller 
mail kirstenptc@gmail.com 

 
 
HUSK SKIFTESKO 
 
 

LØRDAG D. 30. APRIL 
 
Frihedens Krolfcenter: Indbyder til officiel indvielse af 
vore nye baner i Jegerup og afholdelse af åbent Krolf 
stævne på Bygaden 18. 
 
Dagens program:  
kl. 9.00 Hold tildeling og betaling. 
kl. 9.30 Officiel indvielse af de 3 nye baner. 
kl. 10.00 Start på første runde.  
kl. 12.00 Start på anden runde. 
kl. 13.45 Start på finale runde. 
Startgebyr 40 kr. pr. deltager. 
1. præmie 1000 kr. 2. præmie 500 kr. 3. præmie 250 kr., 
der udloddes 10 gave præmier tilfældig fordelt mellem alle 
deltagere. 
Max. antal deltagere 96 spiller. 
 
Der spilles i 2 grupper i indledende runder, 3 bedste fra hver 
gruppe går videre til finale runden, hvor der spilles med 6 
spillere. 
Alle spiller minimum 4 baner (2x 2 baner i hver runde). 
Der spilles med blandet hold. 
 

Tilmelding med navn og klubnavn senest den 27. april 
2016 meget gerne klub vis 

til: bjbr@bbsyd.dk eller telefon: 74542376. 
 

Vi håber mange vil have lyst til at deltage ved 
indvielsen af vore nye baner. 
 
Med venlig hilsen og på gensyn 
Frihedens Krolfcenter 
 

 
 
 



(fortsat lørdag) 
 
BØRNENES BYFEST 
 

 
 
 
Kom og få en fantastik sjov dag i det kæmpe indendørs 
hoppeland.  
Her er der mulighed for, at se hvem der holder længst på 
rodeotyren, tage en kamp mod sin bedste ven i sumobrydning og 
ikke mindst bare at tonse rundt og give den gas på 
hoppeborgene, forhindringsbanen og de store rutchebaner.  
Der er en særlig hoppeborg til de helt små, så de kan også være 
med.  

Prisen pr. barn er 75,- incl. 1 x popcorn og 1 x sodavand    

 
 
Stigegolf på pladsen 

Et sjovt spil for alle aldre.  
Tag en dyst mod din ven, søster, far eller anden,  
og se hvem der først når op på 21 point?  

 

JEGERUP CUP 
 
Kl. 14.00 – 17.00 
 
I forbindelse med byfesten afholder JUIF en fodboldturnering. 
Diverse håndværkere og foreninger fra byen eller med  
tilknytning til byen deltager.  
Vi spiller 5-mands fodbold på håndboldmål.  
 
   

 
 
GRIS PÅ GRILL 
 

KL. 18.00 – 22.30 
 
Anker og Bent er klar med grisen kl. 18. Derefter spilles der op til 
dans ved Blue Night fra Jels som spiller 60´er og 70´er musik. 
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SØNDAG D. 1. MAJ  
 
BØRNENES BYFEST 
 

Kl. 10.00 – 12.00 på pladsen 

Stigegolf 

Fiskedam pris 10 kr.   

Kom og fisk efter pakker.  

Bliv ved til du fanger en. 

 

Dåsekast 

Underholdning for alle.  
Kom og se om du kan vælte alle dåserne 
ned.  

 

 

 
 
KROLF FOR ALLE, DER HAR LYST 
 
Kl. 10.00 –  
 
Vi starter kl. 10.00 med indskrivning og holdopdeling. 
Vi laver hold for både øvede og begyndere. 
De, der ikke selv har køller eller bold, kan låne  
dem på pladsen af Frihedens Krolfcenter. 
 
Der spilles med 4-5 spillere på hvert hold. 

 

BAGAGERUMSMARKED 
 
10.00-16.00  på Jegerups sportsplads. 
 
Her kan private sælge deres egne brugte ejendele. Det kan ske 
fra bilens bagagerum, trailer, bord eller en presenning på 
græsset.  
 
De private overskudslagre i pulterkammer, garage, kælder, loft, 
skuffer og skabe kan blive tømt og solgt. 
 
 

              
 
 
Kom og gør en god handel. 
 
Standplads for private op til 5 x 5 meter pr. stand 50 kr. 
Der er 50 standpladser. Tilmelding er nødvendig senest d. 26. 
april.  
Kontakt Michael Sørensen, tlf. 27640254 eller mhs@hoeg.dk. 

 
 

LOKALHISTORISK FORENING 
 
Lokalhistorisk Forening deltager som sædvanlig i sommerfesten. 
I år laver vi en udstilling i teltet og i vore lokaler på skolen med 
titlen: ”Jegerup Gård”.  
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(fortsat søndag) 
 

VERSUS 
 
I år har Heino udfordret Claus i Versus. Heino mener at han 
løber 7 km hurtigere end Claus cykler 21 km.  

Heino har derfor pudset løbeskoene og Claus har smurt 
cykelkæden ekstra godt, så alt er optimalt inden væddemålet går 
i gang. 

Ruten der skal bruges, er den samme som sidste år. Den starter 
og slutter på Bygaden ved indkørslen til skolen. 
Rundstrækningen er 7 km fordelt på Bygaden, Billundvej, 
Kestrupvej og Haderslev. Heino løber dermed 1 omgang og 
Claus cykler 3 omgange. Hvem vinder? Og hvad bliver forskellen 
imellem de to tider på Heino og Claus 

Selve løbet starter søndag kl. 10.30 og det koster 10 kr./bud at 
deltage i konkurrencen. Taloner udleveres og afleveres i baren, 
men husk at sidste frist for at afgive bud er søndag kl. 10.30  
Talonen skal indeholde navn på vinder samt tidsforskel (minutter 
og sekunder) Husk at underskrive talonen med dit navn.  
Vinderen af konkurrencen offentliggøres efterfølgende i teltet kl. 
12.30. 

Den der gætter vinderen OG tidsforskellen imellem de 2 
konkurrenter vinder 50 % af puljen. Den sidste halvdel går til 

JUIF. Er der ingen der rammer plet både på vinder og tidsforskel, 
vinder den der gætter vinderen OG rammer tættest på 
tidsforskellen. I tilfælde af flere bud på rigtig vinder og tidsforskel 
foretages lodtrækning. 

  

SKAT - TURNERING 

Kl. 13.00 i festteltet afholdes Skat-turnering for de kort-glade. 
Anker Stark står i år for en lille Skat-turnering, for de som har lyst 

til at spille kort. 

Tilmelding skal ske direkte til Anker eller i baren. Det koster en 
10´er at deltage. 

Der er naturligvis en lille præmie til vinderen. 

 

FLOORBALL WORKSHOP 

Kl. 13.00 – 15.00 i egehuset 

Sved på panden og styr på staven. Med masser af 
sammenhold, teknik og tempo er floorball en actionpacked 
holdsport for alle. 

Det går stærkt. Det giver sved på panden. Og frem for alt er det 
sjovt. Floorball er for alle – børn, unge og voksne. 

Floorball er en begyndervenlig stavsport. Måske kender du 
allerede den hvide bold med huller fra idrætstimerne. 

Vil du kæmpe dig op i rækkerne i turneringer? Give den gas til 
et stævne? Eller blot træne med for motionen og morskabens 
skyld? 

KOM MED TIL WORKSHOP OG MELD DIG TIL. VI STARTER 
OP I EFTERÅRET 2016.  

Der vil også være mulighed for at prøve floorball til et 
begynderstævne i maj 2016 – tilmelding kan ske på 
workshoppen. 
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(fortsat søndag) 

DEN STORE BØRNEBAGEDYST 

Kl. 15.00 – 16.30 

Nu kommer den store bagedyst for børn til Jegerup, og der stilles 
to flotte pokaler på højkant. En for flotteste lagkage og en for 
bedst smagende lagkage. Udover dette uddeles der diplomer til 
alle børn der deltager.  

Der stilles forskellige ingredienser til rådighed og så er det ellers 
bare med at klø på. 

Medbring selv forklæde. 

Pris for deltagelse: 25,- pr. barn  

Alle børn i alderen 5 til 12 år kan deltage. 

Publikum kan efterfølgende købe et stykke lagkage for 5 kr. 

 

 

 

 

 

 

Tilmelding og betaling skal ske senest søndag d. 24. april til:  

Trine Pedersen, Overbæksvej 20, Jegerup  

Skriv navn(e) og alder på barnet(børnene) på et stykke papir og 

aflever den og pengene i postkassen eller send en sms og betal 

via mobilepay / SWIPP 

 

SØNDERJYSK KAFFEBORD 

Kl. 19.00 – 21.30 

KONKURRENCE VED LOKALHISTORISK 

FORENING 

3 generationer dyster 

 

DE HYLENDE HUNDE  

De hylende hunde kommer fra Øster 
Lindet. Det er et lille kor der har 
eksisteret i snart 50 år, og de har et 
meget varieret repertoire.  
 

 
MANDAG D. 2. MAJ 
 
JEGERUP LØBET 2016 

 
Traditionen tro arrangeres der motionsløb i forbindelse med 
sommerfesten.   
 
Tag familien, naboen og vennerne med til en hyggelig motions-
aften, som foregår rundt på Jegerups fine stier og smukke natur. 
 
 
 
1. Rute.  3 km gåtur       
2. Rute.  6 km løbetur    
3. Rute.  9 km løbetur  
 
 
Pris: 30 kr. pr deltager. Går ubeskåret  til JUIF 



(fortsat mandag) 
 
Der vil være forfriskninger undervejs på ruten. 
 
Løbet skydes i gang mandag d. 2. maj kl. 19.00 med start i 
festteltet på sportspladsen. 
 
Tilmelding kan ske til René Lassen på mobilnr. 40901644 eller 
renelassen71@gmail.com eller mød op i teltet. 

 
 
TIRSDAG D. 3. MAJ 
 

FISKEKAST KONKURRENCE 
 
Kl. 19.00 står Henrik Jessen klar. 
Du skal selv have din fiskestang med. Der er både konkurrence 
for børn og for voksne. 
Man sidder på en stol og kaster ud 3 gange. Den der kommer 
tættest på tøjfisken har vundet. 
Blink og bly findes på pladsen. 
 

 

 
 
 
 
 
 

ONSDAG D. 4. MAJ 
 

  

FÆLLESSPISNING D. 4. MAJ KL. 19 
ÅRETS TEMA: BONDERØVSFEST 
 

 
 
 
I år vil vores lokale kokke igen fyre op under tønderne og lave 
maden. 
Kom og smag  
 
Vi er glade for igen at have Henrik og Klaus til at spille op til 
en fantastisk aften! 

 
     

   
 
 
PRIS KUN 150 KR. 
 
HUSK SIDSTE TILMELDING MANDAG D. 2. MAJ 
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