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SVØM-LANGT-AFTEN

JUIF-bladet
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Forening Kontaktperson Telefon

4H Melanie Bonde 28 24 75 14

Bogcaféen Anna Kirstine Friedrichsen 61 70 35 83

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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Det nye år er allerede en måned gammel
og corona har været skyld i et par
aflysninger. Hos svømning skubbede vi
opstart en uge og det samme gjorde
gymnastik. Men forhåbentlig går vi mod
en tid hvor vi kan afholde alle hold, uden
alt for meget sygdom.

Vores generalforsamling afholdes fredag
den 25. februar kl. 19 på Kærvej 24.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Skulle der være nogen der har lyst til at
være en del af bestyrelsen eller hjælpe
med forskellige små og større opgaver
er I velkommen til at komme til
generalforsamlingen eller kontakte
undertegnede.

I år afholder vi igen Byfest sammen med
Borgerforeningen. Og når bladet er
udkommet er det første Byfestmøde
afholdt. Vi kunne godt bruge lidt friske

nye hænder, så meld jer endelig til
undertegnede, så vi kan få en god Byfest
op at stå igen.

Skulle man have lyst til at leje hallen eller
Kærvej 24 til noget børnefødselsdag
eller nogle aktive timer med børnene, er
dette en god mulighed. Hallen koster
175 kroner for to timer og 100 kroner
for efterfølgende timer og Kærvej 24
koster 75 kroner pr time. Kontakt blot
undertegnede for at høre om ledige tider.

Skulle der sidde nogen derude, der blot
ønsker at støtte JUIF, er der mulighed for
at blive passivmedlem, ved at overføre
100 kroner til Mobilpay nr. 62673

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

HUSK! Generalforsamling i JUIF
fredag d. 25. februar kl. 19.00

på Kærvej 24
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Med lidt forsinkelse (grundet Corona) er vi
igen tilbage i svømmehallen.

Svøm-langt-aften
I november blev svøm-langt-aften afviklet,
mange meter blev svømmet og der blev
uddelt mange mærker. Her svømmede de
super seje børn 11.050 meter i alt. Mathilde
svømmede med sine 2000 meter længst.
Clara-Marie svømmede næst længst med
sine 1500 meter og Sebastian nuppede
1250 meter.

Juleafslutning
I december havde vi igen besøg af
julemanden, hvor vi fik danset rundt om
juletræet i det mellemste bassin og sunget
julesange. Julemanden havde en julepose
med til børnene. Dette er et af
højdepunkterne i løbet af
svømmesæsonen. Årets sidste svømning
var kun for voksne, hvor lyset blev dæmpet
og der blev hygget og ønsket hinanden en
glædelig jul.

Svømmeundervisning
Der er igen svømmeundervisning fra 0. til
og med 2. klasse fra tirsdag i uge 8 til og
med uge 12.

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 skal 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.
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Poul Erik Dransfeldt Hunderup har været skoleleder de
sidste 3,5 år og har været ansat på skolen siden 2016. Poul
Erik er 51 år, bosiddende i Højer med familien. Han har
linjefag i tysk, idræt og biologi og har siden også læst
erhvervsøkonomi. Poul Erik underviser i naturfag og tysk
på skolen.

Kirsten er skolens sekretær, hun er 54
år og bor i Tønder sammen med sin
mand og 2 voksne sønner. Hendes
datter bor i Århus. Kirsten elsker
naturen og går mange lange ture.
Flere gange årligt rejser hun til Østrig,
hvor hun står på alpin ski.

Maria Larsen er 24 år og indskolingslærer på Jejsing
Friskole. kommer fra en lille by på Als. Lige nu bor hun i
Sønderborg. I fritiden læser hun meget litteratur, går til
badminton og eksperimenterer med bagning. Maria
underviser i dansk, matematik, kulturfag og sprog i 1. – 2.
klasse.

Keen Andersen er 40 år og bor i Jejsing og har boet her
siden 2005. Han har arbejdet på friskolen siden 2016. Keen
underviser i matematik, naturfag, idræt, valgfag,
samfundsfag og historie. Han underviser primært på
mellemtrinnet og i udskolingen. Fritiden bruges på jagt og
familien.

Hadil er nyansat og er uddannet
engelsk- og naturfagslærer. Hun  er
24 år og bor i Sønderborg. Hadil
elsker at være ude i den danske natur,
hvor hun kan plukke diverse frugter
eller finde planter, der kan spises.
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Maia er nyansat og i gang med sin bacheloruddannelse i
interkuturelpædagogik og dansk som andet sprog. Hun
bor på en gammel bondegård i Ballum sammen med sin
mand og lille datter. Hun elsker kunst og musik, at dyrke
egne grøntsager og passe dyrelivet på gården.

Maria Skov er 36 år og bor i Tønder. Hun har arbejdet på
Jejsing Friskole siden starten af 2020. Maria underviser i
dansk, engelsk, historie, samfundsfag, kristendoms-
kundskab og valgfag. Derudover er hun skolens
læsevejleder. Hun er klasselærer for 5.-6. klasse og
underviser mest på mellemtrinnet og i udskolingen. I fritiden
går Maria tur med sin hund.

Lene Jakobsen er skolens
børnehaveklasselærer.
Hun står også for SFO’en
og bor i Jejsing. Hun er
FDF-leder og spiller
fodbold.

Anne og Victor er skolens støttelærere, vikarer
og SFO-medarbejdere. De har god kendskab til
alle børn på skolen. Anne bor i Bylderup-Bov og
Victor i Tønder. Anne dyrker meget sport, hvor
Victor godt kan lide at game. Victor har selv
gået på Jejsing Skole.
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Vi havde en forrygende dejlig eftermiddag
til vores julefrokost. Humøret var højt, og
René sørgede for at vi fik os rørt til dejlig
musik. Hygge os, det kan vi. Foreningen siger
tak for god opbakning

Vores juletur til Boltinggaard gik også fin, der
var meget at se og købe. De havde en utrolig
dejlig hvid julegløgg. Bestemt et besøg værd.

Vi har udskudt vores general-forsamling til
d. 30. marts. Der plejer at være god
opbakning, så vi håber at flere kan forsamles
til den tid.

Underholdning v/ Ole Caspersen bliver
afholdt d. 9. februar som planlagt.

Vores “Kør selv” tur til Tønder Forsyning løber
af stablen d. 17. marts

Derudover er der tur til Stauning Whisky i
april, samt en 2-dags tur til Helgoland i maj.

Efter planen bliver der Seniorer frokost i juni,
i forbindelse med byfest.

Fast på programmet:
Stolegymnastik hver tirsdag kl. 10.30-11.30
Unnenlau hver d. 1. onsdag i måneden kl.
10.30-13.00

Bogcaféen i Jejsing - forår 2022
Kom og få en god snak med de andre i Bogcaféen.

Vi serverer kaffe/the og et stykke kage.

Find en spændende bog. Tag den med hjem og læs den.
Kom evt. med en bog til Bogcaféen, som andre kan have

glæde af.

Der er foredragsrække ved Horst Fries med billeder og fortællinger om Rørkær
med tilmelding til Anna Kirstine på mobil: 61703583, max deltagere 40. Rørkær
nord: d. 23.2. kl. 14 og denne gentages d. 9.3. kl. 19. Rørkær syd: d. 30.3. kl. 19.
Deltagelse i foredrag koster 20 kr./pers.

Birgitte Gabs - Dorthe Friedrichsen - Anneliese Bucka - Karen Hansen -
Karen Margrethe Boysen - Dorthe Olling - Anna Kirstine Friedrichsen
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Hostrup FDF Møde, 0.-4. + 5.-10. kl. I æ Kirkkro eller
Sandholmhytten

Torsdage
kl. 16.30-18.00

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

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

Hostrup Seniorer Stolegymnastik på Jejsing Friskole Tirsdage kl. 10.30-11.30

Krolf på sportspladsen Torsdage kl. 14.00-16.00

Bogcafé, Kærvej 24 Onsdage kl. 15.00-17.00

Petanque på Kærvej 24 Søndage kl. 16.00

Æ Unnenlaug, Borgerforeningens fællesspisning for
seniorer

Første onsdag i måneden
kl. 10.30-13.00

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
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lige til at tage ud og hænge op…

www.jejsing.infoland.dk


14



15

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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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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Plan for vinter 2022
Vi mødes hver torsdag kl. 16.30 til 18.00. 

I januar måned mødes vi på Jejsing friskole – ellers er det i Sandholmhytten. 

13. jan. Kommunikationsmærket - Morsekoder

20. jan. Kommunikationsmærket – Lille foto løb  

24. Jan. Info møde om landslejr 2022 på Jejsing friskole kl. 18.30 – 19.30 ( 3. klasse og op )

27. Jan  Kommunikationsmærket – afslutning med et kodeløb i Jejsing 

3. Feb.  Kirkemærket   Kirkeåret aktivitet 2

10. Feb. Vinterferie.

17. Feb. Kirkemærket   Male fastelavns tønder

24. feb. Kirkemærket   ( Fastelavn, kom gerne udklædt)

26. Feb. Avis indsamling

3. marts  Knob og stik – Hvordan starter vi?   Bål aktivitet (0. til 2. klasse)  
10. marts Knob og stik – Hvordan starter vi?   Bål aktivitet (0. til 2. klasse)

17. marts Knob og stik – vi skal til at bygge   Lege mærket ( 0. til 2. klasse)

24. marts.  Knob og stik – vi skal til at bygge   Lege mærket ( 0. til 2. klasse)

31. marts  Knob og stik – vi skal til at bygge   Lege mærket ( 0. til 2. klasse)

Hilsen 
Lene, Rebecca og Morten.
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LUP = landsbyudviklingsplan er lige på trapperne

Afslutningen af en lang proces er endelig ved at være afsluttet – LUPPEN er lige ved
at skulle gå i trykken.

Da vi i Borgerforeningens bestyrelse startede på processen i sommeren og efteråret
2019, regnede vi med, at vi havde en udviklingsplan klar til præsentation ved byfesten
2020. Men vor tro følgesvend Covid-19 stoppede alt: Mette Frederiksen lukkede hele
landet ned 11. marts og hermed også den stort anlagte udviklingsdag den 28. Marts.

Men i juni 2021 kunne vi se, at der var en mulighed for at komme i gang igen.
Konsulentfirmaet Demokracity med arkitekterne Jes Vagnby og Malene Dyrmose i
spidsen blev hyret til at hjælpe os med processen. Efter en række møder endte det
med, at vi fik en plan for arbejdet sat på skinner.
Første store step blev en bustur – ”På tur i Hostrup sogn” – 25. September.

Meningen med turen var, at vi på tværs af bopæl kunne mødes på en fælles udflugt,
hvor der blev gjort stop i alle byer. I hver af de små byer, Lydersholm, Solderup, Rørkær
og Hostrup blev der fortalt lidt om stedets historie fulgt op af en konkurrence for børn
og voksne. Dagen blev afsluttet med en visionsfase på friskolen, hvor deltagerne
gruppevis kunne komme med ideer til udviklingsmuligheder for hele sognet. Der blev
genereret rigtig mange forslag, der efterfølgende skulle danne grundlag for et
borgermøde i efteråret. Det viste sig at særligt ønsket om socialt samvær gik igen i
alle grupper. Dagen blev afsluttet med, at der blev serveret pølser, fadøl og vand, som
deltagerne kunne nyde i skolegården i dejligt solskin. Vi har grund til at mene, at de
80 deltagere havde en god dag.

Generalforsamling i Jejsing Borgerforening
Ordinær generalforsamling afholdes

den 24. marts kl. 19.00 i Jejsing Forsamlingshus.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes til
formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. Det vil sige 16. marts.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring kan ses på Jejsing Infoland.
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Den 22. november blev det varslede borgermøde afholdt i Jejsing Forsamlingshus.
Her mødte ca. 50 op. Mødet skulle bruges til at få konkretiseret ideer fra visionsmødet
og til at få dannet arbejdsgrupper, der kan arbejde videre med at realisere ideerne i
planen. Det lykkedes at få nedsat 3 arbejdsgrupper på mødet.

Arbejdsgrupper:

1. Organisering og kommunikation:
Line Damm Krogh, Helle Thomsen begge fra Rørkær. Anna Bucka
Vestergaard blev kontaktperson til bestyrelsen.

2. Oplevelser i naturen:
Flemming Schmidt, Lotte Gotthardsen (kom med senere)– begge
Rørkær, Camilla Olsen, Peter Michelsen – begge Jejsing. Heidi
Jensen blev kontaktperson til bestyrelsen.

3. Forskønnelse af Hostrup sogn:
Henrik Michelsen, Torben Bonde – begge Jejsing, Helle Thomsen
– Rørkær, Cees Barsingerhorn – Hostrup. Marjon Barsingerhorn
blev kontaktperson til bestyrelsen.

Det er meget tilfredsstillende og glædeligt, at det lykkedes at få disse grupper
etableret. Vi håber rigtig meget, at deres initiativ vil resultere i nye tiltag til
glæde for os alle.

Op mod jul modtog vi en næsten færdig skriftlig udviklingsplan fra Jes og Malene.
Håbet var, at vi kunne have fået bestyrelsens rettelser og tilføjelser klar samtidigt med
JUIF-bladet. Det lykkes ikke, da vi har måttet aflyse to bestyrelsesmøde grundet
corona- nærkontakter.

Vi er dog tæt på. Der vil blive trykt 100 eksemplarer, der kan bestilles hos mig: Peter
Kjer Hansen, peterkjerhansen@gmail.com, eller 61150707. Men alle vil kunne se det
hele på Jejsing Infoland, når den er klar.

Til slut: Hvis intentionerne i udviklingsplanen skal blive til noget, kræver det
engagement fra alle i sognet.

Peter Kjer Hansen
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for februar - juli 2022

- 28. februar: Fælles teatertur i Schweizerhalle ”Mustafas Kiosk”
- 27. marts: Indendørs Ringridning i 4H Aktivitetshallen
- 4. april: Generalforsamling for Tønderegnens 4H
- 10. april: Økodag
- 11. april: Påske kreadag
- Hundeagilitybane sættes frem i påsken.
- 4 . juni: Åbenrå Dyrskue
- 19.. juni: Ringridning
- Sommerferien: Madskoler
- 29. juli: Ribe Dyrskue
- August: 4H-Majslabyrint

I løbet af året samarbejder vi gerne med andre lokale
foreninger om aktiviteter og vi afholder bl.a. Ringridning til hest eller på
cykel, Orienteringsløb, Madskoler i vinterferien/sommerferien/efterårsferien,
foredrag, familieture med naturvejleder, deltagelse i Åbenrå og Ribe
dyrskuer, Kæledyrsdyrskue, Ponyskue, Mini ridestævne, Majslabyrint,
Hundeagility, Hesteagility, deltagelse i Økodag og Åbent Landbrug, fælles
Teaterture, Krea-dage i påsken og op til jul, bagedag…

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

AKTIVITETSPLAN

Kontakt-info og priser 2022
Medlemskab i 4H i 2022: 200 kr. pr. år pr. person/barn i husstanden,

som skal betales over www.4h.dk
Banekort for hallen for 4H-medlemmer til 100 kr. pr. måned pr. rytter. 150 kr. pr. måned uden 4H-
medlemskab. Leje af hallen betales direkte til Tønderegnens 4H-konto i Vestjysk Bank med reg.nr.

9824 konto-nr. 6580814571, husk navn, måned ( dag) og telefonnummer.
Er der nogen spørgsmål vedr. medlemskabet, så spørg endelig....

Hallen kan bookes for enkelt-timer også,
prisen for en time er så 35 kr. for medlemmer og 45 kr. for ikke-medlemmer.

Formand Melanie Bonde, mobil: 28247514 (arrangementer, madskoler mm, 4H-aktivitetshallen,
halkalender mm.). Næstformand Betina Brandt Ibsen. Bestyrelsesmedlem Anja Tramm Lund, mobil:
23749808. Bestyrelsesmedlem Grethe Rasmussen. Bestyrelsemedlem Marina Safronova. Suppleant

Rikke Petersen. Kasserer Carla Bonde, mobil: 23484483.
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Tekster til bladet sendes til juifblad@gmail.com,
vedhæftet dokument i  (ikke .odt),
eller ved at skrive teksten direkte i mailen. 

, 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


