Musik i teltet ved Esben Kronborg
Se omtale

FREDAG D. 24. MAJ
Kl. 15.00 – 19.00:

Festteltet er åbent
(Ingen udskænkning af øl og spiritus til
unge under 18 år)
Spisebilletter til gris sælges fra kl.
17.00
Se omtale

Kl. 15.30 – 18.00:

KROLF TOUR Jegerup
Se omtale

Kl. 19.00 – 21.00:

SØNDAG D. 26. 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 Jens Lassen Hanne Steen spiller trompet

Kl. 08.45 –

Fælles morgenkaffe og rundstykker i
teltet

Kl. 09.00 –

Gudstjeneste i teltet ved præst Lone
Marie Lundsgaard
Der må nydes kaffe

Kl. 10.00 –

Krolfturnering
Se omtale

Kl. 10.00 – 12.00

Aktiviteter for børn og voksne i
Egehuset
Se omtale

Kl. 10.30 – 12.00

Den Store Børnebagedyst
Se omtale

Kl. 12.00 –

Gratis sildebord og børnecafé samt
salg af pølser

Kl. 12.30 – 14.00

Underholdning ved Vojens Brass
Band
Se omtale

LØRDAG D. 25. MAJ
Kl. 13.00 – 24.00:

Kl. 13.00 – 17.00

Kl. 13.30 – 15.30

Festteltet er åbent
(Ingen udskænkning af øl og spiritus til
unge under 18 år)
Aktiviteter for børn og voksne i
Egehuset
Se omtale
Grøn spejder
Se omtale

Kl. 14.00 – 17.00:

JEGERUP CUP
Se omtale

Kl. 17.00 –

Kartoffeldyrkningskonkurrence
Se omtale

Kl. 18.00 – 24.00:

Gris på grill
Se omtale
Overrækkelse af Ærespokalen

Børnediskotek i Ungdomsklubben
Se omtale

SØNDAG D. 26. MAJ (fortsat)
Kl. 14.00 –

Kl. 14.00 – 16.00

EGELØBET – et forhindringsløb for
børn ml. 6 og 14 år
Se omtale
Udstilling af motorcykler og knallerter
Se omtale

MANDAG D. 27. 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
Se omtale

Kl. 19.30 -

Salg af kaffe og kage

TIRSDAG D. 28. 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

Kl. 20.00 –

Salg af kaffe og kage i pausen

ONSDAG D. 29. 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:

80´er og 90´er fest
GRILL BUFFET MED FLØDEKARTOFLER OG
SALATBUFFET – fra Partyservice ved Marius
Nielsen - https://www.partyservice-nielsen.de/
MUSIK: HENRIK OG KLAUS
Se omtale

FREDAG D. 24. MAJ

LØRDAG D. 25. MAJ

JUIF OG FRIHED KROLF JEGERUP inviterer hermed til et
lokalt krolf stævne på gadeplan.

AKTIVITETER FOR BØRN OG VOKSNE I
EGEHUSET

Kl. 15.30 – 18.00

Kl. 13.00 – 17.00

Stævnet afvikles på følgende måde:

Der er sat en redskabsbane op til fri afbenyttelse, og du har rig
mulighed for at hygge dig og lege sammen med dine venner.
Der er også stillet en floorballbane op, hvor du kan tage en kamp
mod dine forældre eller dine venner. Stave og bolde er i hallen.

Der vil blive udpeget en kontaktperson/holdleder for deltagende
gader eller bydel.
Kontaktpersonen samler mindst 4 personer (over 12 år) som
listes og afleveres til stævneledelsen på et givet tidspunkt.
Holdeneh der deltager skal være, så vidt det er muligt, bredt
udvalgt fra hele området der er tilmeldt.
Deltagerne mikses på hold af 4 personer per hold. Holdene
spiller hver 2 baner á 12 huller.
Stævneledelsen udregner gennemsnittet af slag på de tilmeldte
deltagende hold fra gader/bydele.
Det hold, der har gået de to baner med færreste slag, er vinder
af stævnet. Ved lighed på antal slag, udpeger holdet en spiller til
deltagelse i omspil mod et hul af gangen, indtil en vinder er
fundet.
Udnævnelse og præmieoverrækkelse finder sted i festteltet kort
efter stævnet.
Har en deltager udstyr (kølle og kugle) medbringes dette, krolf
klubben udlåner gerne.

OBS. Al leg og ophold i Egehuset er på eget ansvar.

GRØN SPEJDER
Kl. 13.30 – 15.30
KFUM Vojens Gruppe kommer og laver snobrød og popcorn
over bål.

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.

Med sportslig hilsen og på gensyn!
JUIF og FRIHED KROLF JEGERUP

Vi spiller 5-mands
fodbold på håndboldmål.
Vinderholdet får gratis billetter til spisningen om lørdagen –
10 stk.

LØRDAG D. 25. MAJ (fortsat)

GRIS PÅ GRILL

KARTOFFELKONKURRENCE 2019

KL. 18.00 – 24.00

Kl. 17.00 –
Anker og Hans Henrik
er klar med grisen
(kamstege) kl. 18.

Hvem kan dyrke de største kartofler i Jegerup under
ekstremt vanskelige forhold i det lunefulde danske
forårsvejr.
Kartoflerne opgraves kl. 10.00 hos første deltager, under ledelse
af Overkartoffeldommer Kaj Sandholdt.
Kartoflerne skal senest i jorden på friland den 13. april. Der må
gerne bruges plastik eller andet til afdækning. Organisk
gødningsvarme i jorden er ok. Kunstig tilført varme til planterne
som el-varme eller lignende er ikke tilladt hverken i jorden eller
over jorden! Højbede må ikke benyttes.
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.

Salg af spisebilletter til grisespisningen sælges fra fredag d.
24. 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.
JUIF´S ÆRESPOKAL OVERRÆKKES.

ESBEN KRONBORG SPILLER OP TIL DANS KL 19
Poserne fra deltagerne kommes i en kasse, der lukkes og
forsegles. Kassen åbnes af Overkartoffeldommeren der også
foretager indvejningen og udnævnelse af årets kartoffelavler
2019 samt 2. og 3. pladsen.
Efter indvejningen og udnævnelse af årets vindere vil de til
konkurrencen indleverede kartofler blive solgt på auktion i
festteltet.
Der er i år 9 deltagere til konkurrencen, som Jegerup Landsby
Forening er initiativtager til, og som også donerer præmierne til
konkurrencen.
Jegerup Kartoffellaug

Singer songwriter Esben Kronborg arbejder i øjeblikket på at
udgive sin tredje plade, denne gang med dansksprogede sange.
Albummet produceres sammen med Lars Skjærbæk, som han
også tidligere har kørt makkerskab med.
På sine to første plader har Esben Kronborg, med rockede
sange på engelsk, fået flotte anmeldelser og opnået pæn
radiorotation på P4. Det er både blevet til supportkoncerter for
Kim Larsen, Gnags og Tim Christensen samt egne shows på
Smukfest m.fl. Alex Nyborg Madsen P4 udtaler: “Der er rigtig
meget dansk talent derude, og et af talenterne
er Esben Kronborg, som har en masse at byde på.”

LØRDAG D. 25. MAJ (fortsat)

SØNDAG D. 26. MAJ

DET KAN VI FORVENTE

KROLFTURNERING FOR ALLE, DER HAR LYST

Med mere end 1000 koncerter siden 2011,
har Esben Kronborg prøvet det meste. Lige fra at spille på
Smukfest til at spille små Honky Tonks i Texas USA.

Vi starter kl. 10.00 med indskrivning og holdopdeling.
Der betales 40 kr. pr. deltager.

Vi kan forvente en brandvarm musiker, som i september er ude
med helt nye sange på sit første album med danske tekster. En
sjov og nærværende oplevelse med god musik og rablende
anekdoter og historier mellem sangene.

Vi laver hold for både øvede og begyndere. Der vil være dameog 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.

AKTIVITETER FOR BØRN OG VOKSNE I
EGEHUSET
Kl. 10.00 – 12.00
Og så kender vi jo Esben fra to tidligere arrangementer i
Jegerup, hvor han gjorde det rigtig godt.

BØRNEDISKOTEK
Kl. 19.00 – 21.00
Ungdomsklubben byder børn og unge indenfor til hygge og dans.
Entré 25 kr.

Der er sat en redskabsbane op til fri afbenyttelse, og du har rig
mulighed for at hygge dig og lege sammen med dine venner.
Der er også stillet en floorballbane op, hvor du kan tage en kamp
mod dine forældre eller dine venner. Stave og bolde er i hallen.
OBS. Al leg og ophold i Egehuset er på eget ansvar.

SØNDAG D. 26. MAJ (fortsat)

UNDERHOLDNING VED VOJENS BRASS BAND

DEN STORE BØRNEBAGEDYST

Kl. 12.30 – 14.00

Kl. 10.30 – 12.00

VBB blev etableret i 1958 som firmaorkester på Brdr. Gram A/S.
I 1986 skiftede orkesteret navn til Vojens Brass Band og brød
med fabrikken og blev et selvstændigt orkester.

Deltagerne bliver delt op i to aldersgrupper.
Der er flotte pokaler på højkant, både for flotteste og bedst
smagende lagkage - i begge aldersgrupper.
Alle ingredienser stilles til rådighed, så det er kun fantasien, der
sætter grænsen.
Medbring selv forklæde!
Tilmelding og betaling senest søndag d. 19. maj til:
Trine Pedersen, Overbæksvej 20, Jegerup. Postkassen eller via
sms og mobilepay til tlf.: 2621 5324. Navn(e) og alder oplyses.

OBS! Der er i år kun plads til 20 deltagere. Det er efter først til
mølle.

På hjemmefronten er VBB et uundværligt led i Vojens.
Selvfølgelig ses vi af mange ved Høtte optoget i august, men
især har vi et stort og trofast publikum ved de to årlige koncerter i
Vojens, nemlig forårskoncerten i april og efterårskoncerten i
november og vi er ikke flove over at fortælle, at der ved den
første efterårskoncert var flere musikere end tilhørere. Vi er en
fast del af Lysfesten d. 4. maj i Hadeslev, Ringridning i Vedsted
og meget mere. Vojens Brass Band er et orkester på godt 28
personer der musikalsk spænder vidt lige fra de klassiske
marcher til moderne toner som f. eks. arrangementer af Rasmus
Seebach. Vi anbefaler os med musik til mange forskellige
arrangementer: Firma arrangementer - Ringridning Kirkekoncerter - Fødselsdage - Byfest - Forårskoncert Efterårskoncert - Jule arrangementer.

SØNDAG D. 26. MAJ (fortsat)
Kl. 14.00 –
JEGERUP BYFEST INVITERER TIL EGELØBET
EN FED OPLEVELSE – KUN FOR BØRN
Er du et barn mellem 6*-14 år med mod og lyst til at prøve et løb
fyldt med sjove og udfordrende forhindringer?
SÅ skal du tilmelde dig EGELØBET☺
Ruten er 5 kilometer med ca. 15 forhindringer og foregår i
Jegerups omegn. Løbet startes med en fælles opvarmning i
Egehuset, hvorefter alle deltagere sendes afsted i små grupper
a’ ca. 10 løbere.
Du kan tilmelde dig som enkeltløber eller som en del af et hold.
Der kan dog max være 10 løbere på et hold.
Du må forvente, at tøj og sko hverken er rent eller tørt efter løbet.
Der vil derfor være mulighed for bad i Egehuset efterfølgende.
Lyder det som noget for dig? Så tilmeld dig på SMS til 28882304.
Ved tilmelding skal du skrive:
- Navn på deltager
- Alder
- Evt. det holdnavn som man skal tilknyttes.

Løbet kræver pga. sikkerhed en del voksne frivillige hjælpere,
som kan hjælpe til med opsætning/nedtagning af forhindringer og
som kan passe på dig undervejs mens du løber. Så hvis din mor,
far, bedsteforældre, onkler og tanter mm har mulighed for at give
en hånd med på dagen, må de meget gerne henvende sig til
Charlotte Wind på tlf. 28 92 16 31.
Venligste hilsner
Ivan, Charlotte, Benny, Sussi og JUIF

UDSTILLING AF MOTORCYKLER OG KNALLERTER
Kl. 14.00 – 16.00
Kom og se motorcykler og knallerter fra Haderslev og Vojens. Du
er velkommen til at tage din egen motorcykel eller knallert med.
De bliver udstillet på pladsen ved teltet.

MANDAG D. 27. MAJ
JEGERUP LØBET 2019
IGEN I ÅR OGSÅ CYKELTUR

Tilmeldingsfristen er d. 20. maj. 2019 eller indtil vi har nået
maxantal på 100 børn.
*OBS!! Deltagere på 6 og 7 år SKAL følges af en ung/voksen på
minimum 16 år, da dele af ruten vil foregå på trafikeret vej.
Prisen pr. deltager er 75,- kr. Alle børn modtager ved mål en
medalje samt en goodiebag med lidt spise/drikke.
Betaling skal ske på mobilepay box88511. Efter betaling
registreres din tilmelding som endegyldig og bindende.
Tilmeldte børn bedes møde op på løbsdagen mellem kl. 13.30
og 14.00 i Egehuset for registrering og udlevering af nummer.
Klokken 14.30 satser vi på, at kunne sende første gruppe afsted
ud på ruten.
FRIVILLIGE SØGES

Igen i år arrangeres der i forbindelse med Sommerfesten
motionsløb og cykeltur.
Tag familien, naboen og vennerne med til en hyggelig aktiv
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.

MANDAG D. 27. MAJ (fortsat)

Midt på aftenen vil der blive en kaffepause, hvor der kan købes
kaffe og kage for 25 kr. pr. person.

Der vil være forfriskninger undervejs på ruten.
Teltet åbnes kl. 18.30.
Løbet skydes i gang mandag d. 27. maj kl. 19.00 med start i
festteltet på sportspladsen.

Vi håber på en hyggelig aften og glæder os til at se jer.

Tilmelding kan ske til René Lassen på tlf. 40901644 el.
renelassen71@gmail.com eller mød op i teltet.

Med venlig hilsen
Edith og Solveig

ONSDAG D. 29. MAJ

FÆLLESSPISNING D. 29. MAJ KL. 19
ÅRETS TEMA: 80´ER OG 90´ER FEST

TIRSDAG D. 28. MAJ

GAMMELDAGS BANKOSPIL

Vi er glade for igen at have Henrik og Klaus til at spille op til
en fantastisk aften!

TIRSDAG DEN 28. MAJ KL. 19.00
I TELTET PÅ FESTPLADSEN
Vi har fornøjelsen at invitere til BANKO i teltet.
Bankospillet foregår på gammeldags facon. Der vil være 20 spil i
alt.
Præmierne vil primært være kødpakker. De sidste to præmier er
gavekurve. Der vil også være sidegevinster.

TIRSDAG D. 28. MAJ (fortsat)

PRIS KUN 160 KR.
HUSK SIDSTE TILMELDING MANDAG D. 27. MAJ.

