
FREDAG D. 4. MAJ 
    
Kl. 14.00 – 17.00:  Dansens dag  
  Se omtale   
 
Kl. 15.00 – 19.00:  Festteltet er åbent 

Spisebilletter til gris sælges fra kl. 
17.00 
Se omtale 
  

LØRDAG D. 5. MAJ    
 
Kl. 13.00 – 24.00:  Festteltet er åbent 

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

 
Kl. 13.00 – 17.00 Børnenes byfest 
  Hoppeborge 
  Se omtale 
 
Kl. 14.00 – 17.00: Jegerup Cup 
  Se omtale 
 
Kl. 15.00 –  Kartoffeldyrkningskonkurrence 
  Se omtale 
 
Kl. 18.00 – 24.00:  Gris på grill  

Se omtale 
 
Overrækkelse af Æres-pokalen 
 

  Musik ved Lorens og band 
Se omtale 

 
Kl. 19.00 – 21.00: Børnediskotek i Ungdomsklubben 
  Se omtale 

SØNDAG D. 6. MAJ 
 
Kl. 08.30 – 19.00 Festteltet er åbent 

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

 
Kl. 08.35 –   Flaghejsning v. sidste års modtager 

af ærespokalen Signe Nielsen - 
Hanne Steen spiller trompet 
 

Kl. 08.45 – Fælles morgenkaffe og rundstykker i 
teltet 

 
Kl. 09.00 – Gudstjeneste i teltet ved præst Niels- 

Bjørn Christensen-Dalsgaard. 
Der må nydes kaffe 

 
Kl. 10.00 –  Krolfturnering 
  Se omtale 
 
Kl. 11.00 –  Indslag ved Lokalhistorisk Forening 
 
Kl. 11.00 –  Taekwondo Team Haderslev 
  Se omtale 
 
Kl. 12.00 –  Gratis sildebord og børnecafé samt 

salg af pølser 
 
 Underholdning ved Den sønderjyske 

Pigegarde 
 Se omtale 
 
Kl. 13.15 – 14.15 Børnenes byfest 

Gittes trylleshow 
  Se omtale 
 
 
 



SØNDAG D. 6. MAJ (fortsat) 
 
Kl. 14.30 – 16.30 Børnenes byfest 

Den Store Børnebagedyst 5 – 8 år 
  Se omtale 
 
  Den Store Børnebagedyst 9 – 14 år 
  Se omtale 
 

MANDAG D. 7. 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 2018 – nu også med 

mulighed for at cykle ☺ 
  30 kr. pr. deltager  

Se omtale 
 
Kl. 19.30 -  Salg af kaffe og kage 
 
 
 

TIRSDAG D. 8. MAJ 
 
Kl. 18.30 – 21.30: Festteltet er åbent 

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

 
Kl. 19.00 – 21.00 Banko 
  Se omtale 
 
 

 
 

ONSDAG D. 9. 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 ”MASKERADE”  
- SÅ HUSK MASKEN OG MÅSKE DEN STORE 
BALKJOLE ☺ 
 
MUSIK: HENRIK OG KLAUS 
Se omtale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FREDAG D. 4. MAJ 
 
 

   
 
 
 

DANSENS DAG I JEGERUP MULTIHAL 
 
Fredag den 4. maj fra kl. 14.00 – 16.30 
 
14.00 Seniordansen starter 
15.00 Kaffebord og sang 
15.45 Seniordans fortsætter 
16.30 Afslutning 
 
Ledere: Margit Jakobsen, Jels 
 Erling Møller Kristensen, Løgumkloster 
 
Tilmelding til Margit på mail: carstens@tdcadsl.dk eller mobil 
50967040 senest d. 29. april. 
 
Pris kr. 50,00. 
Beløbet betales ved ankomst. 
 
Husk at oplyse navn og by ved tilmelding og husk skiftesko. 
 
Venlig hilsen  
Dansk Senior Dans  
Region Sønderjylland 
 

LØRDAG D. 5. MAJ 
 
BØRNENES BYFEST 
 
Kl. 13.00 – 17.00 
 
Der vil være 2 hoppeborge - en med rutsjebane og en med 
forhindringer. 
 

 
 

Det koster 50,00 kr., og det er incl. en popcorn og en slush-ice. 
 
 

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.  

 

mailto:carstens@tdcadsl.dk


LØRDAG D. 5. MAJ (fortsat) 
 

KARTOFFELKONKURRENCE 2018 
 
Kl. 15.00 –  
 
Et nyt tiltag til sommerfesten 2018 som går ud på noget så vigtigt 
som: Hvem kan dyrke de største kartofler i Jegerup under 
ekstremt vanskelige forhold i det lunefulde danske forårsvejr. 
 
Kriterierne for deltagerne følger herunder: 
Konkurrencedagen bliver lørdag de. 5. maj ved JUIF´s 
Sommerfest. Kartoflerne opgraves kl.0900 hos første deltager 
(lodtrækning), under ledelse af overkartoffeldommer Claus 
Carstens. Kartoflerne skal senest i jorden på friland den 15. 
marts. Der må gerne bruges plastik eller andet til afdækning. 
Kunstig tilført varme til planterne, som el-varme eller lignende er 
ikke tilladt. Hverken i jorden eller over jorden! 
 

Der er ingen grænse for hvor mange stammer deltager ønsker at 
dyrke, men deltager udpeger selv de fem planter der skal bruges 
til afvejning. De af deltageren udpegede stammer er bindende og 
kan ikke fortrydes efter opgravning. De opgravede kartofler 
gøres fri for jord og kommes i en plastpose der mærkes med 
navn på deltageren. 
 
Poserne fra deltagerne kommes i en kasse der lukkes og 
forsegles. Kassen åbnes af overkartoffeldommer Claus 
Carstens. Claus foretager også indvejningen og udnævnelse af 
årets kartoffelavler 2018 samt 2. og 3. pladsen. 
Der er tilmeldt syv deltagere til konkurrencen, som Jegerup 
Landsbyforening er initiativtager til, som også donerer 
præmierne til konkurrencen. 

                      

GRIS PÅ GRILL 
 
KL. 18.00 – 24.00 
 

Anker og Hans Henrik er 
klar med grisen kl. 18.  
JUIF´s ærespokal 
uddeles. 
 
 
 
 
 
 

 
Salg af spisebilletter til grisefesten sælges fra fredag d. 4. 
maj kl. 17.00 i teltet.  
 

Der sælges 150 stk. á  75 kr for voksne og 35 kr. for børn. 
Bemærk der kan ikke bestilles billetter på forhånd. 
 
 

LORENS OG BAND SPILLER OP TIL DANS 

 

 
 

 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ-OeQv4zaAhXHaFAKHdMWAcoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/cartoon-kartoffel-haeve-sine-haender-vektor-3460816&psig=AOvVaw35WYR3lN_xrMwn15C6qw_J&ust=1522239735117170
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ-OeQv4zaAhXHaFAKHdMWAcoQjRx6BAgAEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/cartoon-kartoffel-haeve-sine-haender-vektor-3460816&psig=AOvVaw35WYR3lN_xrMwn15C6qw_J&ust=1522239735117170


LØRDAG D. 5. MAJ (fortsat) 
 
BØRNEDISKOTEK 
 
Kl. 19.00 – 21.00 
 
Ungdomsklubben byder børn og unge indenfor til hygge og dans. 
Entré 25 kr. 
 
 

SØNDAG D. 6. MAJ  
 

KROLFTURNERING FOR ALLE, DER HAR LYST 

Vi starter kl. 10.00 med indskrivning og holdopdeling. 
Der betales 40 kr. pr. deltager. 
 
Vi laver hold for både øvede og begyndere. Der vil være dame- 
og herrehold. 
De, der ikke selv har køller eller bold, kan låne  
dem på pladsen af Frihedens Krolfcenter. 
 
Derefter spilles de indledende runder (min. 3 baner). 
Der spilles med 4-5 spillere på hvert hold. De 6 bedste damer og 
herrer går videre til finalerunden. 
 
Til frokost er der gratis sildebord. Efter frokost spilles 
finalerunder. Der vil være små præmier til vinderne og til alle, der 
har fået hole-in-one. 
 
 

 
 
 
 
 
 

SØNDAG D. 6. MAJ 
 
TAEKWONDO TEAM HADERSLEV 
 
Kl. 11.00 – 
 
Taekwondo Team Haderslev er en moderne klub, så samtidig 
med respekten for den gamle koreanske kampsport, arbejder vi 
hårdt på altid at være opdateret med de nyeste træningsmetoder 
og gøre træningen alsidig og spændende.  
Vi prioriterer konditionstræning og effektivt selvforsvar højt, men 
træner alle aspekter af Taekwondo. 
 

  

 
 
Kom og prøv Taekwondo – prøv lidt selvforsvar og spark ☺ 
 
 



SØNDAG D. 6. MAJ (fortsat) 
 
DEN SØNDERJYSKE PIGEGARDE 
 
Kl. 12.00 –  
 
I 1984 blev Den sønderjyske Pigegarde stiftet i Gram. Siden 
1992 har Garden holdt til i Rødding. 
Garden består af ca. 40 musikalske piger i alderen fra 8 - 25 år.  
Garden er opdelt i et tambourkorps, et trommekorps og et 
brassband. 
Gardens uniform er en efterligning af Det ridende canadiske 
Politi. Den sønderjyske Pigegarde har deltaget i mange 
konkurrencer i march, tattoo og koncerter og har vundet et utal af 
gange, og de har derfor en imponerende samling af pokaler. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

GITTES TRYLLESHOW 
 
Kl. 13.15 – 14.15 
 
Gitte Jensen kommer fra Kolding og tryller både for børn og 
voksne. Hun underholder og forbløffer, og du vil blive imponeret  
 
og få et godt grin. For Gitte optræder med trylleri, der tryllebinder 
og forbløffer både store og små.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dspigegarde.dk/home/image.jpeg?attredirects=0
http://www.gittestrylleri.dk/Tryl/Virksomheder.html


SØNDAG D. 6. MAJ (fortsat) 
 

 

 

MANDAG D. 7. MAJ 
 
JEGERUP LØBET 2018 

 
NYT: I ÅR OGSÅ CYKELTUR 
 
Igen i år arrangeres der i forbindelse med Sommerfesten 
motionsløb. Som noget nyt i år vil der også være mulighed for en 
cykeltur. 
Tag familien, naboen og vennerne med til en hyggelig motions 
aften, som tilrettelægges rundt ad Jegerups fine stier og smukke 
natur. 
 
1. Rute.  3 km. gåtur       
2. Rute.  6 km. løbetur    
3. Rute.  9 km. løbetur  
4. Rute.  14 km. cykeltur 
 
Pris: 30 kr. pr deltager som ubeskåret går til JUIF. 
 
Der vil være forfriskninger undervejs på ruten. 
 
Løbet skydes i gang mandag d. 7. maj kl. 19.00 med start i 
festteltet på sportspladsen. 
 
Tilmelding kan ske til René Lassen på tlf. 40901644 el. 
renelassen71@gmail.com  eller mød op i teltet. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:renelassen71@gmail.com


TIRSDAG D. 8. MAJ 
 

 
GAMMELDAGS BANKOSPIL 

 
TIRSDAG DEN 08. MAJ KL. 19.00  

I TELTET PÅ FESTPLADSEN 
 
Vi har fornøjelsen at invitere til BANKO i teltet. 
  
Bankospillet foregår på gammeldags facon, hvor der spilles med 
en fuld række. Herefter ryddes pladen. Der bliver 16 spil med 
gevinst ved én fuld række og 6 spil med gevinst ved en fuld 
plade, i alt 22 spil. 
 
Præmierne vil primært være kødpakker. De sidste to præmier er 
gavekurve. Der vil også være sidegevinster.  
 
Midt på aftenen vil der blive en kaffepause, hvor der kan købes 
kaffe og kage for 25 kr. pr. person. 
 
Teltet åbnes kl. 18.30. 
 
Vi håber på en hyggelig aften og glæder os til at se jer. 
 
Med venlig hilsen 
Edith og Solveig 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ONSDAG D. 9. MAJ 
 

FÆLLESSPISNING D. 9. MAJ KL. 19 
ÅRETS TEMA: MASKERADE 

         
 
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. 7. MAJ 
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