
!
Vi har gode tilbud til børn	

Der er hele to daginstitutioner i Jejsing, en 
dansk og en tysk børnehave, suppleret af vores 
friskole med tilhørende SFO. 
Vi har et optimalt børne- og idrætscenter med 
daginstitution, skolefritidsordning, skole og 
idrætshal under samme tag.  
Udenfor er der legepladser, med  motorikbane, 
en multibane og flere fodboldbaner. !
For forældrene betyder det, at man kun skal 
aflevere og hente børn et sted. 

!
SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE 

 	


!Jejsing

 Hostrup - Rørkær - 

Lydersholm - Solderup

Her er man i nærhed med naturen uden at give 
afkald på alle moderne faciliteter. 

I bil har vi 10 min til Tønder, og kun en halv time til 
Flensborg. 

Skal du til en lufthavn, har vi 1 1/2 time til Billund og 
2 timer til Hamborg. 

Vil du i teatret, er Tønder,Toftlund, Esbjerg, Kolding, 
Flensborg og Sønderborg inden for en time, mens 
Aarhus, Odense, Kiel og Hamborg er inden for 2 
timer.  Dvs.vi kan vælge mellem 10 gode teatre, og 
alligevel være hjemme i rimelig tid. 

Bor du i Jejsing, har du tilmed bedre råd, fordi 
huslejen er billig, og fordi vi kan handle ind til 
fornuftige priser på den ene eller den anden side af 
grænsen. !

Golfbane med 18 huller er i gå-afstand

Børnenes paradis


Jejsing Friskole og Jejsing Børneunivers

Fritid 


Vi er selv med til at give fritiden indhold. 
Meget samles af idrætsforeningen JUIF, der 
tilbyder fodbold, håndbold, gymnastik, løb 
mm.

Sammen med borgerforeningen har JUIF 
etableret en multibane ved friskolen. Banen 
er siden blevet til børnenes samlingsted.



For seniorer

Æ Unnenlaug holder til på Jejsing Friskole.  

Her mødes enlige og ældre for at lave mad og 
for at spise i fællesskab. 
Her spiser vi helst ikke i ensomhed. 

For alle i sognet arrangerer borgerforeningen 
jævnligt fællesspisning med et kulturelt indslag i 
Jejsing forsamlingshus.

Kærvej 24Midt i naturen

For de hesteinteresserede tilbyder 4H 
rideundervisning og hjælper også med at 
finde opstaldning til heste hos vore 
landmænd. 

4H  arbejder sammen med FDF om andre 
aktiviteter i naturen.

Området byder sig til med gode vandrestier.  

Der er rigtig mange fine markveje og en sti 
rundt om golfbanen

Borgerforeningen 

www.jejsing.dk 

Email:  Borgerforeningen@jejsing.dk

Huset fungerer som et medborgerhus, med 
flere forskellige funktioner: 
1. Klublokale for JUIF 
2. Mødelokale 
3. Bogcafe´

Vi passer godt på vores ældre.

FDF har en meget flot hytte i Sandholm plan-
tage og mødelokale i  “Æ Kirkkro”

Bogcaféen er ny i Jejsing 

Her kan man hente og bytte bøger hver onsdag 
mellem kl. 15 og 17.  
Bøgerne er gratis, og kaffen sælges til rimelige 
priser.
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