
 
 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 Kalenderen: 
 11. August  Grillfest på Torvet 
 16 - 19 Augsut Byfest  
 20. August  Varde Å Dag 
 29. September Stand Up  

               28. Oktober              Knæk Cancer   
______________________________________________________________________________ 
 

 

Grillfest på Torvet 
Fredag d. 11. august kl 18.00  
er der igen grillfest på Torvet arrangeret af 
Andelskassen, Hansens Bageri og 
Dagli Brugsen.  
Kom og få en hyggelig  aften sammen med 
gode naboer fra hele byen. 
Alle er hjertelig velkommen. 
 

 

 
 

 

Kom og få en sjov og latterfyldt 
aften sammen med dine venner 
og 2 af Danmarks sjoveste og 
hotteste komikere Brian Lykke 
og Ruben Søltoft. 
 

Dørene og baren åbnes kl 19.00. 
Showet starter kl 20.00 
Arrangementet slutter kl 01.00 
Billetpris 200 kr + gebyr 
(pris v/indgangen 250kr) 
Billetter kan købes på 
www.vardebilletten.dk og i Dagli' Brugsen Janderup 
(unummererede pladser) 

 



 

er til lands, til vands 

 og i luften 

 

 

 

 

 

i  Janderup  
Søndag d. 20. august 2017 

 kl. 10.00 - 16.00 
 
 

I  år vil der igen være livlig aktivitet på Ladepladsen og på Torvet til Varde Å Dag 
 

Her er nævnt nogle af de aktiviteter der kan opleves i Janderup  
 

Ladepladsen: 
Tovtrækning  Janderup - Alslev kl. 10.30 

Folkedans  kl. 11.30 
Nationalpark Vadehavets nye skib  

Helikopter Rundflyvning 
Alpacaer  
Land art 

Aktiviteter og boder 
Bakskuld  

Gratis hestevognskørsel   
 

Torvet: 
Kræmmermarked 

Linedance kl. 12.30 
Folkedans kl. 14.30 

 

Kreative Haver: 
Åben Have 

Staude marked 
 

Kirken  
Koncert kl 13.00 

 

...se mere på vardeaadag.dk eller på Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Oplevelser for alle 

sanser og med 

aktiviteter og tilbud for 

hele familien.... 



 
BADMINTON 2017-2018 

 
 

Så er den nye badmintonsæson  

på trapperne – motionister starter mandag, den 4. september.  

Ungdoms- og seniorspillere starter tirsdag, den 5. september. 

 

Tilmelding til badminton skal ske via foreningens hjemmeside www.JFS-sport.dk. Det gælder for både 

ungdomsspillere, miniton samt for motionister. 

 

Tirsdag, den 29. august, kl. 19.30 er der lodtrækning  

om baner kun for motionister. 
 

Trænings og spilletider: 

Motionister: 

Mandage:  18.30 - 19.30, 19.30 – 20.30 og 20.30 – 21.30 

Onsdage: 19.30 – 20.30,  

Tirsdage:  19.30 – 20.30  

Ungdomsspillere: 

Tirsdag 17.00 – 18.00:  U9, U11  

Tirsdag 18.00 – 19.30: U13 – U17 

Miniton: 

Lørdag formiddag 9.30 – 10.30 start 9. september 

 

Prisen for denne sæson er følgende: 

Ungdomsspillere (pr. person)               750.- kr. 

Motionister (pr. bane)                 1.550.- kr.  

Miniton                    350,- kr.  

 

Vi glæder os til at se jer til en ny sæson 

 

Med venlig hilsen 

BADMINTONUDVALGET 

____________________________________________________________________________ 
 

 

Byfesten i Janderup foregår i år fra d. 16. august til  
d. 19. august ved Aktivitetshuset og på stadion i Janderup 
Der vil blandt andet være badmintonkampe om onsdagen 
samt fodboldkampe torsdag og lørdag. Torsdag kl 18.00 vil 
der være motorcykel og biltræf og fredag kl 17.15 - 18.45 vil 
der være Byg selv Burger, derefter er der børnedisco og 
Rafleturnering. 
Lørdagen starter med gratis morgenmad - sponsoreret af 
Hansens Bageri, og derefter er der sæbekasserace, 

bankospil, kroketkamp, straffesparkskonkurrence og fodboldturnering  mm 
Om aftenen er der Fest i teltet fra kl 18.30 - 02.00 med 
 Gris og Lokal Dansemusik leveret af 
"Genbrugspladsen" Billetter kan købes ved 
henvendelse til Stine Jakobsen tlf. 2337 3122 eller 
stineogkarsten@gmail.com. Prisen er 250 kr pr person. 
 

 

 

http://www.jfs-sport.dk/


 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
Vi står sammen om at knække Cancer - også i Janderup. 
D. 28. oktober kl 17 - 19.00 vil der være et arrangement på Torvet, hvor man kan købe 
lysposer samt tænde dem. Man kan også indbetale via Mobilepay til Lokalforeningen på 
60900 mrk. Knæk Cancer. Efterfølgende vil Lokalforeningen indsende det samle beløb til 
landsindsamlingen på TV2 samme aften. 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Arkivet i Janderup 
Nu har vi fået vort arkiv digitaliseret! Gå ind på www.arkiv.dk og søg Janderup arkiv. 

Derefter kan I søge på adresse og/eller navn. Hvis I finder noget, der er forkert eller mangler, 

så mail til: info@janderup-lokalarkiv.dk. 

Vi ønsker at give korrekte oplysninger! 
______________________________________________________________________________ 

  Janderups Hakkehold 
Janderups hakkehold holder byen pæn. De mødes hver den sidste onsdag 
i måneden hos Bageren/ Hansens Hjørne  kl 10 - 12.00, dog er datoen 
ændret for næste gang til d. 16. august. 
Hakkeholdet  er ganske frivilligt og har 
man lyst, møder man bare op.  Janderup 
Lokalforening sponserer brød og  

            deltagerne medbringer selv kaffe mm. 
Det er dejligt at nogen har lyst og energi til at gøre 
Janderup til en pæn og dejlig by at bo i.  Tusind TAK. 
 Kontaktperson er Jonna Bjerrum tlf. 2163 1159 hvis man 
ønsker nærmere info 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Har du indlæg til bladet kan du kontakte: 
Ulla Hansen tlf. 22 30 40 35  /  mail@hallumbyg.dk 
eller 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                                                          
    
                     Tryk sponsoreret af :   Andelskassen       

Linedance  

Linedance starter med en ny frisk sæson uge 33, mandag d. 14 august 2017. 

Håber mange vil finde vejen (igen) til vores dejlige og hyggelige dansested: 

Eventyrgården, Vesterled 52 Janderup.  

Alle er velkomne - både nye og erfarne dansere. 

Info: www.happyfootstep.dk   

PS: Man kan også følge os på fb gruppe Happy Footstep 

 

http://www.arkiv.dk/
mailto:info@janderup-lokalarkiv.dk
http://www.happyfootstep.dk/

