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Aktivitetsgruppe for fast- og
langtidsboende er startet
Fredag den 29. oktober blev det
første møde for fast- og
langtidsboende i Jegum Ferieland
afholdt i Caféen med 25-30
deltagere.
Tanken med mødet var at give
deltagerne mulighed for at lære
hinanden at kende. Desuden blev
der snakket om muligheden for
fælles aktiviteter, især i
vinterhalvåret, og endelig at få
dannet et fællesskab så det er
sjovt, godt og trygt at være
fastboer i Jegum Ferieland.
Det blev et livligt og særdeles positivt møde, hvor en række ideer og forslag til
fælles aktiviteter kom på bordet. - Gruppen var dog også indstillet på at starte
stille og roligt op, og besluttede at igangsætte følgende aktiviteter i uge 44:
• Centeret • Centeret • Centeret • Centeret -

Hver tirsdag kl. 10 – Cykelgruppe
Hver onsdag kl. 14 – Gågruppe
Torsdage i lige uger kl. 19 – Hyggeaften (evt. med fællesspisning)
Hver fredag kl. 16 – FREDAGSBAR

Startskuddet lød altså
allerede i denne uge og
tirsdag lagde cykelgruppen
ud med en tur til Filsø.
Onsdag var 11 deltagere
på vandretur i Jegum og
torsdag var der
hyggeaften, som 20
deltagere indledte med
fællesspisning i Caféen.
Et rigtig fint initiativ, som
Grundejerforeningen kun
kan bifalde, ikke mindst
fordi gruppen pointerer, at alle er velkommen til at deltage. Er du f.eks. i
Jegum en onsdag kan du blot møde op ved Centeret og deltage i dagens
vandretur.

Specialbrygget Jegum Ferieland
pilsner
Sammen med Jegum Café og Købmand har
grundejerforeningen lavet et samarbejde med
Oksbøl Bryghus, hvilket har resulteret i en
specialbrygget øl, som naturligvis er døbt
”Jegum Ferieland”.
Oksbøl Bryghus er startet i 2020 og ligger i
Vestergade 8, hvor brygger Tom Mikkelsen
har etableret bryghus i baglokalerne i en
tidligere slagterforretning.
”Vi har fremstillet en øl, som er i stil med
classic typen”, oplyser Tom Mikkelsen. ”Den
er rødbrun i farven og kommer med en dejlig
friskhed, som følges op af en let bitterhed i
eftersmagen”.
Jegum Ferieland pilsneren bliver kun sat til
salg hos Jegum Café og Købmand. Prisen for
en flaske med 50 cl bliver formentlig 40,- kr.,
oplyser forpagter May-Britt Nissen.
Du kan købe pilsneren i butikken eller bestille
den hos May-Britt: mynissen@live.dk

Ferielukning hos Café og Købmand
Jegum Café og Købmand holder lukket i uge 45 og 46. - Vores
flittige forpagter drager på en velfortjent ferie med sin familie.
Vi benytter lejligheden til at ønske May-Britt og Johannes en
rigtig god ferie.
I uge 47 er der åbent igen.

Masser af aktivitet
i efterårsferien

Efterårsferien havde åbenlyst fået rigtig
mange til at henlægge ferien til Jegum
Ferieland og selv om vejret ikke alle dage
artede sig som vi gerne ville, så blev de
mange aktiviteter et tilløbsstykke for børn
og voksne i alle aldre.
Vi tyvstartede allerede torsdag med
bålhygge og snobrødsbagning. Søndag var
der klovnesjov for børn og barnlige sjæle.
Det var nu nok klatrevæggen der blev det
store hit. Både søndag og mandag var der
rigtig mange, som prøvede kræfter med
væggen, der havde baner i forskellig
sværhedsgrad, og de fleste lærte noget
om tyngdekraft og nok også om at tro på
sig selv – stole på, at man tør og kan.
Torsdag tog vi lidt forskud og fejrede
Halloween – med bål og uhyggelige
væsener.

Plan for affaldshåndtering på vej
Affaldssorteringen skal fremover
følge et EU direktiv, som betyder,
at affald skal sorteres i 10
fraktioner.
DIN Forsyning og Varde
Kommune startede i efteråret
2020 planlægningen af, hvorledes
affaldshåndteringen i kommunens
sommerhusområder fremover skal foregå. Til det
arbejde bad man om input fra ca. 40
grundejerforeninger, herunder også Jegum
Ferieland. Din Forsyning har så arbejdet med at
lave et oplæg, der skal behandles og godkendes
i Plan og teknik-udvalget hos Varde Kommune,
som i sidste ende beslutter den fremtidige
affaldsplan.
Fra pålidelig kilde har vi erfaret, at sommerhuse
i fremtiden skal frasortere madaffald fra
restaffald i en todelt skraldespand. De otte andre
ting skal også sorteres og kan så afleveres ved
miljøstationerne, som bibeholdes for at mindske
antallet af skraldespande.

