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Forening Kontaktperson Telefon

4H Melanie Bonde 28 24 75 14

Bogcafé Anneliese Bucka 74 73 43 12

Borgerforeningen Peter Kjer Hansen 61 15 07 07

Golfbanen Kjeld Hansen 28 83 70 50

Hostrup FDF Morten Brodersen 30 30 42 92

Hostrup Sogns Jagtforening Henrik Michelsen 61 76 09 70

Hostrup Kirke Agnes Larsen 20 84 59 48

Hostrup Seniorer Karin Knudsen 29 80 28 55

Jejsing BørneUnivers Birthe Thomsen 74 92 87 10

Jejsing Friskole Poul Erik Hunderup 30 74 73 04

JUIF Fodbold Allan K. Hansen 23 11 20 27

JUIF Gymnastik Sofie Lund Nissen 52 58 50 68

JUIF Hockey Hans Michelsen 51 27 28 88

JUIF Svømning Lena J. Schmidt 61 33 90 13

Kindergarten Jeising Maria Petersen 74 92 86 61

Kærvej 24 Henrik Michelsen 61 76 09 70

Petanque Mogens Gabs 29 25 44 76

Rørkær-Jejsing Vandværk Aksel Jensen 24 98 30 89

Æ Syssellaug Anne Wollesen 52 39 33 65

Æ Unnenlaug Lis Mølgaard 20 23 49 86
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Så er det snart så vidt igen! Efter
snart halvandet år hvor vi har været
begrænset af diverse restriktioner
og hvor kun gymnastik og fodbold
har været i gang, så starter
svømning også op igen til
september.

Det har været længe ventet at vi
har kunnet få lov til at starte op
igen og så er det bare at håbe at vi
ikke skal lukke ned igen senere.

Til gengæld kunne vi godt bruge
lidt flere til at hjælpe med de
forskellige aktiviteter. Men det står
der sikkert mere om inde i bladet,
ellers er I mere end velkommen til
at kontakte mig hvis I har lyst til at
hjælpe til.
Her i sommerferien opdagede jeg
at der var nogen der har drukket

Smirnoff Ice omkring multihallen.
Det er også helt i orden, så længe
man rydder op efter sig selv. Men
desværre fandt jeg flere smadrede
flasker rundt om hallen og nede på
fodboldbanen. Dette er ikke i
orden! For det kan give rigtig
slemme skader. Så husk at rydde
op efter jer selv.

Det er selvfølgelig stadig muligt at
leje multihallen til
børnefødselsdage eller hvis man vil
spille badminton eller andet. I skal
blot kontakte mig for tider.

Formand
Werner Bucka

w.h.bucka@gmail.com
51291946

Åbningstider - Vinter:

Mandag-torsdag kl. 10.30-19.30

Fredag kl. 10.30-20.00

Lørdag kl. 11.00-20.00

Søndag kl. 11.00-19.30

Åbningstider - Sommer: Mandag-fredag kl. 10.30-20.00, Lørdag-søndag kl. 11.00-20.00

6270 Tønder ~ Tlf. 74 72 41 55
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Du kan blive medlem af Jejsing Friskoles Støtteforening for kun
100 kr. om året og derved bakke op om Støtteforeningen, der
arbejder for både at understøtte friskolen og alle dens aktiviteter,
men også for at bevare bygningen og området som et aktiv for
hele lokalsamfundet og som åbent omdrejningspunkt i Jejsing
by og hele oplandet.

Støtteforeningens Konto i Den Jyske Sparekasse kommer her:
Reg. nr.: 9824 kontonr.: 0003183963

Mange hilsner fra bestyrelsen
Hans Michelsen (formand),

Sten Hansen,
Christian Bohsen,

Susan Søkilde
og Melanie Bonde.
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FEDT – nu starter svømning endelig op
igen. Så sæt KRYDS d. 7. september fra
kl. 18.00-20.00. Vi svømmer hver
tirsdag (undtagen i skoleferien) til og
med maj måned.

Aktiviteter
Aktiviteter for svømmesæsonen
2021/2022

�� Der vil være undervisning,
Vandtilvænning gennem leg,
for børn i 0-2 klasse i ugerne
43-47 og 8-12 fra kl. 18.15-
18.45.

�� D. 23/11 vil der være ”Svøm-
langt-aften”, her har børnene
mulighed for at få et
svømmemærke.

�� Juleafslutning for børnene er d.
7/12.

�� Juleafslutning for voksne er d.
14/12.

�� Hygge/disko aften for børnene
er d. 11/1.

�� Aquafitness hver tirsdag ved
Karin Knudsen med opstart d.
21/9.

200 meter mærke
Det er vigtigt med fokus på at børn og
unge har svømmet 200 meter uden
hjælpemidler og pauser før de færdes i
det store bassin uden opsyn. Dette

fungerede godt i tidligere sæsoner, og
mange børn benyttede chancen for at
erhverve et 200 metermærke.  Vi vil
selvfølgelig igen være behjælpelige med
at de børn som ønsker at svømme sig til
200 metermærket igen for mulighed for
dette.

Betaling
Priserne vil være uændret, der er dog en
lille en ændring i forhold til betaling. Det
er IKKE længere muligt at betale via
netbank. Der skal nu betales med
mobilepay på følgende nr. 62673 (husk
navne på alle deltager) i hhv. september
og januar.

Børn (indtil de er konfirmeret)
+ pensionister       200 kr.
Voksne         300 kr.
Familiekontingent
(2 voksne og min. 3 børn)  1050 kr.
Gæstekort           30 kr.

Det er stadig muligt at have en gæst
med i svømmehallen, man kan dog IKKE
længere betale kontant, men kun med
mobilepay som vises til kassedame,
livredder eller kantvagt.

Kom gerne i god tid første gang, da I
skal registreres samt betale kontingent.

Vel mødt.
På vegne af bestyrelsen

Lena Schmidt
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Lørdag d. 19-6-21 var der arbejdsdag i
Kærvej 24 hvor der blev fældet træer,
revet buske op, taget gammelt hegn
ned, luget ukrudt, pudset ned og malet
træværk. Der vil snart være sået nyt græs
der hvor der er blevet fræset på
græsplænen. En stor tak til alle dem der
gav en hånd med den dag og for
hjælpen efterfølgende.

Huset bliver ikke brugt så meget som vi
i bestyrelsen kunne tænke os, så vi skal
have gang i nogle ideer til nogle aktivitet
til vinter som også kan generer lidt leje
indtægter. Om det skal være ”Fredags
terapi” for ensomme mænd mens resten
af familien ser vild med dans eller ”Sidste
nyt” for forviste kvinder fra stuen pga.
Formel 1 eller superliga fodbold søndag
eftermiddag, eller brætspil komsammen
for hele familien lørdag eftermiddag osv.
Der er brug for ideer, samt at man har

lyst til at være med til at føre dem ud i
livet.

Husets økonomi er baseret på vores 3
lejere, Jejsing UIF, Bogcafeen samt
Borgerforeningen. Dertil kommer der et
tilskud fra kommunen samt enkle
udlejninger til børnefødselsdage osv. Da
vi ikke vil konkurrere med vores
forsamlingshuse vil ting/fester der kan
holdes i forsamlingshusene ikke kunne
holdes i Kærvej 24.   Leje pris pr. time er
75 kr. for Kærvej 24.

Man må gerne kontakte en fra
bestyrelsen hvis man har en god ide.
Bestyrelsen består af: Birthe Thomsen,
Esben Pietsch, Hans Michelsen, Lars
Petersen, Henrik Michelsen

Henrik Michelsen
Mob: 6176970

Svømmeundervisning for børn i 0.-2. klasse!

I ugerne 43-47 og 8-12 (2022) er der svømmeundervisning for børn i 0.-2. klasse i
tidsrummet 18:15-18:45.

Gennem leg og forskellige øvelser vil vi have fokus på svømmefærdighederne til
crawl og rygcrawl, men også stifte bekendtskab med brystsvømning.

Niveauet vil stige hen over sæsonen, så det vil være rigtig godt hvis børnene følger
undervisningen hele sæsonen. I Uge 11 og 12 vil vi gennemgå de lærte færdigheder
og afslutningsvis får børnene et diplom hvor de kan se hvad de har lært :)
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Afholdte arrangementer:
D. 1. juli afholdte vi en forsinket
generalforsamling. Det foregik i
krolfhytten i dejligt vejr og i alt
61 deltog. Foreningen var vært
ved håndmadder.

D. 5. august var der spil og grill
ved krolfhytten. 63 deltog og
efter kaffen blev der spillet krolf,
stigegolf og dart til den store
guldmedalje. Vejret blev helt
fantastisk godt om
eftermiddagen. Hen imod aften
blev der grillet pølser og i alt 7
forskellige salater, som et par
frivillige og os fra bestyrelsen
havde lavet. Dagen sluttede med
kaffe og en is til hver. Alt i alt en
dejlig dag med glade deltagere.

Vi spiller krolf hver torsdag fra
kl. 14.00 til ca. 16.00 helt til
udgangen af oktober.

Gymnastik i multihallen er
startet igen og er hver tirsdag
fra kl. 10.30 til 11.30.

Når JUIF-bladet udkommer er vi
25 der har været i Cirkusrevyen
fredag d. 20. august og
Andelslandsbyen ” Nyvang”
lørdag d. 21. august. På
hjemvejen spiste vi aftensmad
på Hotel Vojens.

Vores nye program udkommer
sidst i september.

Åbner igen d. 1. september 2021



10



11



12



13

Hostrup sogns Jagtforening blev
stiftet i foråret 2021 med en idé om
at være med til at styrke
sammenholdet i vores lokal-
område, samt at være med til at
skabe nogle muligheder for jagt og
naturoplevelser ikke mindst for de
unge mennesker.

For at det kan lade sig gøre skal der
udvises velvillighed af de lokale
lodsejere og med de tilkende-
givelser vi har fået indtil videre, ser
det lovende ud.  Det er et stort
stykke arbejde som vi er gået i
gang med, som vil tage nogle år at
bygge op, men vi tror på det. Vi har
også en forhåbning om at kunne
leje Jagten af Menighedsrådet for
Hostrup sogn.

Vi har en idé om at der skal holdes
én stor fælles jagt en gang i
efteråret eller først på vinteren for
vores medlemmer, men vi er ikke så
langt endnu at vi kan sætte en dato
for dette. Her vil der for
interesserede være mulighed for at
se en parole og vildtparade samt at
være klapper hvis man er frisk på
en gang god motion.

Vores første arrangement er lørdag
d. 2-10-21 på Lund flugtskydnings-

bane fra kl. 10 til 14 hvor der vil
være mulighed for at træne til den
nye jagt sæson, dette arrangement
er for medlemmer af jagt-
foreningen samt jægere i Hostrup
sogn.

Der vil være mulighed for køb af øl
og vand ved jagtforeningen, duer
og patroner kan købes af Lund
flugtskydningsforening.

Har man gode ideer eller
spørgsmål kontakt da gerne en fra
bestyrelsen.

Bestyrelsen består af: Hans
Michelsen, Werner Bucka, Cees
Barsingerhorn, Harro Bucka, Keen
Andersen, Gert Nissen og Henrik
Michelsen.

Vi vil gerne have mange flere
medlemmer, så hvis dette har din
interesse kontakt Werner Bucka på
mobil: 51291946 eller send en
mail: w.h.bucka@gmail.com da han
er vores kasserer. Jæger/aktiv
medlemskontingent er 200 kr. pr. år
og støtte kontingent er 100 kr. pr.
år.

Henrik Michelsen
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Forening/Aktivitet Ugedag
Hostrup FDF Møde, 0.-4. + 5.-10. kl. I æ Kirkkro eller
Sandholmhytten

Torsdage
kl. 17.00-18.30

Hostrup Kirkes Børnekor, 2.-6. Kl. Torsdage
kl. 15.30-16.30

Fredagssang i Æ Kirkkro v/Agnes Larsen Fredage i ulige uger
kl. 10.00-11.30

Golf Juniorhold Forskellige tider
JUIF Svømning i Tønder Svømmehal (fra september til slut
maj) Tirsdage kl. 18.00-20.00

JUIF Hockey, herre senior i Multisalen Torsdage kl. 20.00-21.30
JUIF Fodbold på sportspladsen. (Junior 9-12 år, dato følger)
Herre senior Mandage kl. 19.00-20.30

4H Ridning Børnehold Forskellige tider

4H Haveklub, april-september i Hostrup Tirsdage kl. 15.30-17.00

Hundetræning i 4H-aktivitetshallen i Hostrup Onsdage kl. 18.45-20.00

Hostrup Seniorer Stolegymnastik på Jejsing Friskole Tirsdage kl. 10.00-11.00

Onsdage kl. 15.00-17.00

Petanque på Kærvej 24 Søndage kl. 16.00

Æ Unnenlaug, Borgerforeningens fællesspisning for
seniorer Første onsdag i måneden

Æ Syssellaug på Jejsing Friskole Onsdage kl. 19.00

Jejsing Borgerforening | Jejsing/Hostrup - Sønderjylland | Jejsing byfest | Jejsing
Friskole | Jejsing Børneunivers | Deutscher Kindergarten Jeising | FDF Hostrup |
Hostrup og Højst Pastorat | Hostrup Seniorer | Tønderegnens 4H | Jejsing
Ungdoms- og Idrætsforening | Rørkær, Sønderjylland DK

www.jejsing.infoland.dk - erstattes af ”Min Landsby 2.0”-app,
www.jejsingborneunivers.dk, www.kindergartenjeising.dk, www.JejsingFriskole.dk

www.jejsing.infoland.dk


15

lige til at tage ud og hænge op…

www.jejsing.infoland.dk
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OBS - OBS - OBS
Gennemførelse af arrangementer i kalenderen - også
de sæsonbetingede - afhænger af de corona-
restriktioner, som regeringen fremsætter. Der kan altså
forekomme ændringer efter JUIF-bladets udgivelse.
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Nu sker det!!

Gymnastiksæsonen 2021, er lige om hjørnet. Vi glæder os til at stable
endnu en sæson på benene, med masser af sjov og leg.

Opstart finder sted i uge 39.

Så hvis du har et barn, eller du kender en der har et barn, så send dem
hen til nogle sjove timer i Jejsing multihal.

Følgende hold er
Børnefræs (0.-3. Kl.) - Mandage kl. 16.30 - 18.00
Jejsing mix (4-9kl.) - Mandage kl. 18.30 - 20.00

De første 3 gange er prøve-træninger, så frygt ej at sende jeres børn
afsted.

I samme anledning leder vi med lys og lygte efter trænere til
henholdsvis puslinge og mor, far barn holdet.

Så hvis dette lyder interessant, så smid en besked til Sofie Lund Nissen,
tlf. 52585068
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Så er alle
kommet
tilbage efter
en dejlig lang
sommerferie.

Børn og personale har hen over
sommeren nydt det gode vejr og
tilbragt megen tid udenfor. Vi havde
en dejlig ude uge i spejderhytten,
med skønt sommervejr. Vi har lagt
Corona lidt bag os, og er ved at
finde den normale hverdag tilbage
igen. Vi ser frem til at kunne lave
diverse aktiviteter og holde fysiske
arrangementer i Universet.

Hen over sommeren er vores
Univers blevet frisket op, der er
blevet malet og vi har fået lagt nye
gulve i hele huset�  det er vi enormt
glade for, ”så har I lyst til at se de

nye lyse og store lokaler vi har, så
kig forbi.”

Vi vil i den kommende tid til at
arbejde med børneperspektiver, som
betyder at vi vil sætte fokus på
børnenes perspektiver i spil i praksis.
Børneperspektivet er
omdrejningspunkt for den nordiske
dagtilbuds tradition, hvor det at være
lydhør over for børnenes udtryk og
initiativer er forankret i en
børnesynet og den pædagogiske
praksis.
Den ny dagtilbuds lov sætter
børnenes perspektiver helt i front i
formåls beskrivelsen ved at
dagtilbud  ”skal  fremme børns
trivsel, læring, udvikling og dannelse
gennem trygge og pædagogiske
læringsmiljøer, hvor legen er
grundlæggende, og hvor der tages
udgangspunkt i et børneperspektiv”.
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Hvor mange børn kan I tælle?

½
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Endelig er corona-restriktionerne
lempet og der byder sig nu mulighed
for flere aktiviteter. Inden
sommerferien havde de større børn
besøg af en førstehjælps instruktør,
hvor de deltog i førstehjælps
undervisning i børnehøjde. Herefter
kunne børnene stolt kunne fremvise
deres diplom. Desuden blev der også
arrangeret overnatning i
Kindergarten. En stor oplevelse at
overnatte i Kindergarten uden for
den normale kontekst. Personalet
havde arrangeret en skattejagt, der
blev lavet mad over bål og hygget
en masse.

Det danske vejr kan til tider være
lunefuldt, men noget man i
Kindergarten Jeising holder af, er at
være ude uanset vind og vejr. Det
gælder blot om at have den rette

påklædning samt være kreativ.
Børnene elsker at kunne lege ude
også selvom det regner. Her er det
også muligt at lege med f.eks.
mudder eller når solen skinner så
tændes vandløbet. Der er bestemt
noget om devisen med at beskidte
børn er sunde børn.

For nyligt var hele Kindergarten også
på tur i den spændende Majslabyrint,
som 4H så flot har lavet. Her blev
labyrinten undersøgt og den
medbragte mad nydt i det fri.

I efteråret kan børnene se frem til
skoveuge samt det ugentlige besøg
i multisalen, hvor der kommer en
idrætslærer udefra og laver
gymnastik og motoriske øvelser med
børnene.
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Trafikken i Hostrup
Jejsing Borgerforening har igen
igen sendt brev til Teknik- og
Miljøudvalget vedr. Trafik-
forholdene i Hostrup. Anled-
ningen er, at borgere I byen har
konstateret, at der bliver kørt alt
for stærkt trods 40 kilometer-
zonen, og oversigtsforholdene i
svingene ved kirken er meget
dårlige.
De store hastigheder er
dokumenteret af politiets
hastighedskontrol - senest ved en
times målinger ved kirken. Der
blev noteret 8 overskridelser af

hastigheden, og i det ene tilfælde
lå den over 68 km/t.!  Heldigvis
skete der ikke noget.
Vi har foreslået, at der laves
pudechikaner både på
Solderupvej og Hostrupvej, og at
der laves en hastigheds-
begrænsning på 60 km/t mellem
Hostrup og Jejsing, så
hastigheden dæmpes i begge
retninger, inden man når ind i
byerne.
Endelig foreslår vi igen, at der
opsættes spejle i svingene ved
kirken.

Peter Kjer Hansen
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AKTIVITETSPLAN
for september-december 2021

● Majslabyrinten på Ebbedamvej er åben for alle – kvit og frit.

● 17. september: Majslabyrintløb for hele familien.

● 25. september: Præsentation af Madskoler og 4H på ”Smag på
Marsken”-fødevarefestival.

● Uge 42: Tre dage med Madskole på Løgumkloster Distriktsskole
og på Jejsing Friskole.

● 10. oktober: Ponydyrskue og kæledyrs-dyrskue ved 4H
Aktivitetshallen.

● Oktober: Tema om danske rovdyr

● 21. november kl. 13-16: Julekrea-dag for børn (juledekorationer,
decoupage, julegaver)

● 19. december: Juleopvisning/julestævne i 4H Aktivitetshallen

Der bliver skrevet på Tønderegnens 4H's offentlige Facebook
gruppeside omkring hvert arrangement, så følg den gerne.
Søg blot på Tønderegnens 4H :-)
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Tønderegnens 4H

inviterer hermed alle interesserede til
majslabyrint-aftenløb

Fredag d. 17. september kl. 18.30
Aftenløb 2021:

● Koster kr. 10,- pr. person på holdet. 0-3 år er gratis. I
kan tilmelde hold med 2-5 deltagere.

● Vi starter og slutter ved Bålhytten, Hostrupvej 32 i
Hostrup.

● Ruten er barnevognsduelig :)

● Tilmelding – senest onsdag d. 15. september hos
Melanie, mobil: 28 24 75 14

Der dystes om fine præmier.

Kom frisk! Vi glæder os til en super aften med jer :)

     – Sensommerhilsner fra
Tønderegnens

Tønderegnens 4H leder lige nu efter to frivillige
Madskoleinstruktører til en 3-dages Madskole på Jejsing Friskole
i uge 42. Det foregår i skolekøkkenet med 8 børn i alderen 8-12
år. Tilmelding som frivillig instruktør foregår på madskoler.dk
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Tekster til bladet sendes til juifblad@gmail.com,
vedhæftet dokument i word- eller .txt-format (ikke
.odt), eller ved at skrive teksten direkte i mailen. Billeder
skal ikke sættes ind i dokumentet, men vedhæftes som
billedfil (.jpeg/.jpg/.png).

pr. år. (plus moms)
1/1 side: kr. 2.100,-
1/2 side: kr. 1.100,-
1/3 side: kr. 750,-
1/4 side: kr. 600,-
1/6 side: kr. 400,-
1/12 side: kr. 250,-

Layout og opsætning:
Heidi Gjelstrup Klinge

tlf. 41 19 63 46
juifblad@gmail.com

Digitaltryk: Tinglev Bogtrykkeri


