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SAMMENHOLD

KONTAKTPERSONER:

·  Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening/JUIF: juif.dk
    Jette Laustsen Larsen tel 2082 5617 ·   jettell21@gmail.com

·  Jegerup Landsbyforening: jegerup.dk/landsbyforening
    Solveig Larsen tel 3190 7780 ·   slarsen5@bbsyd.dk

·  egehuset/multihuset: jegerup.dk/egehuset-hallen 
    Michael Sørensen tel 2764 0254 ·   mhs@hoeg.dk

·  Lokalhistorisk forening: jegeruplokal.dk
    Anne Kjestine Jensen tel 5071 7888

·  Jegerup Menighedsråd: jegerupkirke.dk
    Lars-Ole Thomsen tel 2216 4546

·  Jegerup forsamlingshus: jegerup.dk/forsamlingshus
    Solveig Larsen tel 3190 7780 eller Edith Jepsen tel 5129 2988

·  Jegerup Vandværk: jegerup.dk/jegerup-vandvaerk
    Anker Stark tel 2196 9026 eller Rolf Hansen tel 4090 8698

Din kontakt: ……………………………………………...........................................…….



Kære tilflytter!

Med denne lille velkomstpakke vil Jegerup Landsbyforening gerne byde Jer 
velkommen i byen. Vi er glade for, at I har valgt at bosætte jer i Jegerup. Byens 
officielle hjemmeside ses på jegerup.dk. Her ligger bl.a. rigtig mange billeder fra 
forskellige begivenheder og aktiviteter.

Vi synes selv, at byen har meget at byde på i forhold til størrelsen, og vi vil meget 
gerne have tilflyttere til at tage del i byens liv og aktiviteter. 

Jegerup har en række foreninger, og vi vil gerne lige kort præsentere dem. 

JUIF eller Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening har lige fejret 100 års jubilæum 
og er den ældste og også største forening i byen. På juif.dk kan I læse om de 
forskellige tilbud og aktiviteter indenfor sport. JUIF har et flot fitnesscenter på 
skolen, hvor man kan komme på alle tider af  døgnet.

Egehuset/multihuset er en selvejende hal, som drives af  JUIF. Her foregår de 
indendørs sportslige aktiviteter. F.eks. kan man leje badmintontimer eller holde 
børnefødselsdag i egehuset og klubhuset.

Jegerups Lokalhistoriske forening har stor 
viden om Jegerups historie før og nu. På 
hjemmesiden jegeruplokal.dk kan man 
se alle huse i sognet, oversigt over gader 
og veje og meget mere.

Jegerup kirke og menighedsråd kan følges 
på jegerupkirke.dk. Det er en gammel, 
men levende kirke med mange aktiviteter. 

 
Jegerup Landsbyforenings formål er at 
styrke den fortsatte udvikling i og omkring 
Jegerup som et aktivt samfund. 
Foreningen har en aftale med Haderslev 
Kommune om den nedlagte skole, som er 
blevet til Jegerup Fritids- og kulturcenter. 
Også forsamlingshuset er omfattet af  
denne aftale. Huset er løbende renoveret 
og ses på jegerup.dk/forsamlingshus.

Landsbyforeningens grønne gruppe 
tager sig at Jegerups omfattende 
stisystemer og grønne områder i og 
omkring byen. 

Her er også en jagtforening og en 
cykelklub jock.dk - samt et lille 
bibliotek på »Den gamle Skole« 
(Jegerup Fritids- og kulturcenter).

I er altid velkomne til at kontakte 
Landsbyforeningen, såfremt I har 
spørgsmål, ideer eller forslag, der kan 
gøre Jegerup endnu bedre at bo i.  

      Med venlig hilsen
      Jegerup Landsbyforening  
      Solveig Larsen
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Et flot fitnesscenter på skolen Sportslige aktiviteter ved egehuset

En kirke med mange aktiviteter

Jegerup Fritids- og kulturcenter

»Grøn Gruppe« gør byen kønnere


