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Generalforsamling i Lokalforeningen Janderup
Forårsfest
Generalforsamling i Eventyrgården
Gymnastikopvisning
Loppemarked

GENERALFORSAMLING
i Lokalforeningen Janderup.
GRATIS spisning - stegt flæsk og persillesovs
- for medlemmer af Lokalforeningen Janderup

tirsdag d. 6. marts 2018 kl 18.00 på Eventyrgården
Tilmelding nødvendig til Kirsten Tobiasen 5090 4282
eller tobis@privat.dk senest d. 26.02.2017

Generalforsamling kl 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne
forslag bedes være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest d. 19.02.2017
Lokal Arkivet og DAMB aflægger årsberetning og regnskab
Nye medlemskaber kan tegnes denne aften
Bestyrelsen håber at mange vil møde op og støtte op omkring det frivillige arbejde i Lokalforeningen.

Dagsorden til Lokalforeningens generalforsamling:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 3 medlemmer til Lokalforeningens bestyrelse. På valg er:
Erna Lønborg - modtager genvalg
Kirsten Tobiasen - modtager genvalg
Gitte Vammen Jørgensen - modtager ikke genvalg
valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Årsberetning og regnskab fra DAMB
8. Årsberetning og regnskab for Janderup Lokalhistoriske Arkiv
9. Eventuelt

_

Eventyrgården afholder generalforsamling d. 21. marts kl 19.00
_____________________________________________________________________________

Grandelauget i Janderup.
Der er nok mange der ikke ved, at har man en matrikel i Janderup sogn, er man medlem af
grandelauget!
Grandstævnet var i det gamle landsbysamfund stedet, hvor man valgte oldermanden og
bestemte regler og tilrettelagde arbejdsopgaver for landsbyen.
Grandelauget har i mere end 100 år fungeret ved, at man holdt et årligt grandestævne. I
mange år sammen med Engvejens generalforsamling, og derfor har folk ment, at det kun
vedrørte de lodsejere, der ejede engparceller. Grandelauget er altid vært ved kaffen til de
fremmødte, idet lauget har små indtægter fra de arealer, som det administrerer bl.a. en
jordlod på Janderup Holm, en adgangsvej til åen i Janderup enge, Lerpøtterne, skøjtebanen
(v. bålpladsen ved åen) og nok også ladepladsen .
Desværre er den helt gamle protokol bortkommet omkring 1960, og trods en større
eftersøgning er det ikke lykkes at finde den.
Jeg synes, man skal fortsætte den gamle tradition, måske udvide til et tre mands udvalg,
som let kunne finde opgaver i f.eks. bevarelse af lukningstruede stier eller andre lignende
forhold i sognets interesse.
Afdøde Niels Vogt Hansen var oldermand i en årrække, og nu søges en afløser.
Der vil blive indkaldt til grandestævne/årsmøde i Grandelauget/Østre Engvej ved
bekendtgørelse i Ugeavisen. Alle grundejere i Janderup sogn har møderet.
Niels Peder Nørregaard.

Søndag d. 25 marts 2018 kl.10.00
er der gymnastikopvisning
i Aktivitetshuset Janderup
Her vil gymnastikforeningens hold lave opvisning og
der kommer besøg af et dansehold fra Århus samt
af Juniortræningsholdet som også vil give opvisning
Så mød op til en rigtig god dag med masser af frisk gymnastik.
.

Gymnastikudvalget Janderup

____________________________________________________________________________

Janderup Fitness
Fitness er for unge/seniorer – tykke/tynde OG dem midt imellem, med andre ord ALLE fra 15 år og op efter.
Når du har betalt og fået en nøglebrik, kan du frit træne i tidsrummet 05-23
Tilmelding og betaling på janderup.halbooking.dk
Eller i aktivitets huset hver mandag mellem 19 og 19.30
Priser:
- 3 mdr. 600;
-6 mdr. 1050;
-Årskort 1800;
Oprettelse af nøglebrik 150;
fitness kan tilbyde:
- motion for 60+ Tirsdag og fredag kl. 9.00 -10.00 Fitness er for alle, så kom og gi` en
skalle. Kom og træn hos Tove Sørensen og Petrea Jørgensen.
- ungdomshold 13-15 år piger og drenge. Mandag 17.45-19.00 de opvarmer i skolens gymnastiksal og
slutter træningen af i fitnesslokalet V/ Mette Dammark.
- Fatburner. Mandag kl. 19:00 til 19:45 V/ Inger Lundorff Jensen, FAT BURNER er for alle,
uanset alder, køn og tidligere træningserfaring. Alle øvelser tilpasses, så de passer præcist til dig.
- sunhed og velvære. Hver mandag kl. 20.00-21.00 V/ Anne Haven,
få lavet en personlig kostplan, bliv vejet og målt hver gang, få en snak om sundhed og træning.
- spinning. Tirsdag kl. 18.30 – 19.30 V/ Bo Dammark, torsdag kl. 19.00 – 20.00 V/ Susan Henneberg,
Lørdag kl. 9.00 – 10.00 V/ Rikke Mathiesen,
En super god måde at få pulsen op på – kom i form og få sved på panden.
- crossgym Torsdag kl. 19.00 til 20.00 V/ Katrine Falster-Hansen, Lærke Falster-Hansen og Gitte Elbæk
Mack, Også her kan alle være med, vi træner, sveder og har det sjovt.
Hvis du har et betalt medlemskab til Janderup fitness, kan du gå på alle disse hold i prisen.

(på nær sundhed og velvære, hvor prisen er et medlemskab plus 600;)
SPØRGSMÅL KONTAKT Susanne 27456848 eller JYTTE 41290766
se på Facebook under Janderup fitness.
___________________________________________________________________________

Støtteforeningen for Janderup skole holder igen i år
Loppemarked
På Janderup Skole
d. 8/4-18 fra kl. 10-14
Har du nogle ”lopper” du gerne vil af med, kan du
aflevere dem den 21. februar på skolen fra kl 15-17. Du
kan også kontakte os : Sanne 20640717 Heidi: 23470009
Mette:23341950 el. Mille: 28498304.

Hvis du har tid og lyst mangler vi altid frivillige hænder
til vores arrangementer, så kontakt os gerne.

Hakkeholdet i Janderup
mangler dig 
Der er ingen krav til dine kvalifikationer, blot du har lyst
til at give en hånd én eller flere gange i løbet af sæsonen.
Vi hygger os vældigt; men kunne godt bruge nogle flere
hjælpere. Har du ikke have og derfor heller ikke haveredskaber, kan det lånes.
Vi mødes på pladsen ved bageren kl. 10-12 hver den sidste onsdag i måneden.
28.03. - 25.04. - 30.05. - 27.06. - 25.07. - 29.08. og 26.09.
Eventuelt plus 15.08. i forbindelse med Varde-Å-dagen
Janderup Lokalforeningen sponserer brød, og man medbringer selv drikkevarer.
Alle er meget velkomne
Evt. spørgsmål: Jonna Bjerrum 21 63 11 59, bork.cykler@mail.tele.dk eller Facebook
______________________________________________________________________________

Førstehjælp med hjerte lunge redning.
Lokalforeningen Janderup har udbudt et 6 timers førstehjælpskursus med
hjerte lunge redning, her i februar for alle interesserede. Første aften er
afholdt og alle fik et godt og lærerigt udbytte af den undervisning som de to
instruktører gav. Der var både teori men også en del simuleret træning da
det kun er ved træning man finder ud af hvordan det rigtig skal gøres når det
gælder
Lokalforeningen var også vært for et genopfriskningskursus for de personer
som de tidligere to år havde deltaget på et hjertestarter kursus.

Håbet og ønsket med disse førstehjælps kurser er, at vi kan være med til at
redde liv. For jo flere der kan, des bedre er vi stillet.

______________________________________________________________________________

Har du indlæg til bladet kan du kontakte:
Ulla Hansen tlf. 22 30 40 35 / mail@hallumbyg.dk
Deadline til næste blad er d. 5. april med udgivelse af bladet i uge 16
Andet til Lokalforeningen Janderup, så kontakt:
Formand Erna Lønborg tlf. 2025 0484 / loenborg@jubii.dk
Har du lyst at hjælpe engang imellem så kontakt os endelig - enhver hjælp er kærkommen
Lokalforeningen Janderup er på
Følg også med på www. Janderup.dk

Sponsoreret af

