
  

 

LANDSBYDAG I JEGERUP LØRDAG DEN 15. SEPT. 2018 
 

Temaet i år er STREET FOOD & MUSIC  
 

Alle fra by og land inviteres til landsbydag i Jegerup, hvor temaet i år er Street Food og 
Music. Alle kan deltage i dagens aktiviteter. Det er gratis, og hvis man har lyst, kan man 
komme og sælge ud af sine ting på kræmmermarkedet. Eller man kan lave mad, gå på 
skattejagt, spille floorball, gå i fitness, lave blomster, kryddersnaps, æblemost, eller man 
kan blot hygge sig og nyde fællesskabet med børn og voksne.  
 
STREET FOOD 
Kom og vær med til en spændende maddag!  Alle er velkomne, og det er gratis! Pladsen mellem 
Egehuset og skolen omdannes til forskellige madværksteder, hvor der hele dagen laves og spises 
dejlig mad. Tag evt. selv materialer med, gerne fra have og natur. 

 

 

Street food ifølge fødevareministeren: 

Masser af madudsalg og-vogne med mere end pølser: Som i Japan med friskkogt nu-

delsuppe, som i Venedig med små udsalg af lækre madder, en mangfoldighed af grønt-
sagstapas, grove salater og frugtsalater, smørrebrød og madpakker med friskbagt rug-

brød med kartofler, æg, sild. Kun fantasien sætter grænser! 

 
 

 
JACOBS KRO (kryddersnapseværksted) 
Der vil være mulighed for at brygge kryddersnaps i ”Jacobs Kro”. Du skal kun betale det spiri-
tus/Vodka, du bruger til at lave din helt egen kryddersnaps. Krydderurter og vejledning er gratis. 
 
ÆBLEMOST 
Hvis du medbringer æbler, har vi en presse, hvor du kan lave dejlig æblemost. 
 
KARENS BLOMSTERVÆRKSTED I JEGERUP LØRDAG DEN 15. SEPT. 
I Karens blomsterværksted kan du under kyndig vejledning lære at lave dekorationer og buketter. 
Medbring dine egne blomster fra natur og have. 
 
FLOOR BALL I EGEHUSET I JEGERUP LØRDAG DEN 15. SEPT. 
Kom til en omgang floor ball i Egehuset i Jegerup. Det er gratis, og det giver sved på panden. 
 
 
 
 



  

EGEFITNESS I JEGERUP  
Fitnesscenteret holder åbent fra kl. 10 – 13 lørdag den 15. sept. Kom og prøv maskinerne i det 
nye, flotte fitnesscenter. Det er gratis at prøve. Egefitness er foreningsdrevet og har kyndige in-
struktører, der vejleder dig.  
  
KRÆMMERMARKED I JEGERUP LØRDAG DEN 15. SEPT. 
I forbindelse med Landsbydagen holdes et stort kræmmermarked i Jegerup. Det er gratis at have 
en stand, så nu får du mulighed for at finde nye ejere til dine gemte skatte. 
 
LOKALHISTORISK SKATTEJAGT I JEGERUP LØRDAG DEN 15. SEPT.  
Et af indslagene på Landsbydagen er Lokalhistorisk Forenings ”skattejagt”, hvor man føres igen-
nem Jegerup til 10 poster og undervejs samler bogstaver, der sættes sammen til et ord. 
 
Alle, der gætter ordet, deltager i lodtrækningen om chokolade. 

 
STREET MUSIC LØRDAG DEN 15. SEPT I JEGERUP 
 
Esben Kronborg er en ny singer/songwriter på den danske stjernehimmel. Vi har gjort et scoop, 
og Esben vil underholde med sin musik i 2 x 45 min. Mellem kl. 16 og 20.  
 
Hør ham her: 
https://www.youtube.com/watch?v=2vWVbdrMerk&list=PLnnYBtLthw_i9uFvfSN96NEb15bYAke
ZL&index=1 


