
At etablere Aktiviteter ved Aktivitetshuset
som f.eks. springgrav, udendørs fitness o.l.

så det bliver til alle aldersgrupper

Rapportering fra projektgruppen:

Gruppen består af:

Peter Hegelund
3058 6309
famhegel@worldonline.dk

Flemming Buuer
6174 6584
flbuur@bbsyd.dk

Karsten Jakobsen
4273 5115
stineogkarsten@gmail.com

Poul Thomsen
2287 6805
malpoul@hotmail.com

Stine Jakobsen
2913 7426
stineogkarsten@gmail.com



At bevare 7-kanten i Janderup og/eller 
finde anvendelse for Eventyrgården

 

Rapportering fra projektgruppen:

7-kanten har meldt ud, at de ønsker en placering i Varde og på den måde mister Even-
tyrgården en indtægt på omkring 200.000 kr.
Eventyrgården arbejder selv på en plan for fremtidig eksistens og har bedt projektgrup-
pen om at parkere opgaven til sidst på året.

Kommentarer:

Der var et stort ønske om at gruppen gik i dialog med 7-kanten, for at høre om der find-
es en løsning, hvor de både kan være i Varde og i Janderup.
Der var enighed om at projektgruppen indkalder til et møde med både Eventyrgården, 
7-kanten og Aktivitetshuset, så alle ideer kan komme på bordet.

Gruppen består af:

Peter Sørensen
2941 5404
terne4@mail.dk

Svend Aage Hansen
jsaahansen@mail.dk

Henrik Christensen
5192 5156
hkc1963@gmail.com

Claus Vogt Hansen
4087 7798
clauscvh@hotmail.com



Information i og om Varde

 

Rapportering fra projektgruppen:

Der var enighed om at lade Lokalforeningen have ansvaret for den officielle 
kommunikation i og om Janderup. 
For at aflaste foreningen, bør der oprettes en Informationsgruppe på 2-3 personer, der 
får ansvar for at kommunikere til aviser, Lokalblad, Kirkeblad og på samtlige platforme. 
Det er også denne gruppe der teknisk vedligeholder hjemmesiden, pyloner og digital 
infotavle. Lokalforeningen har det overordnede og økonomiske ansvar.

Gruppen består af:

Erik Dyhr Thomsen
40198568
erik@dyhrthomsen.dk

Ulla Hansen
2230 4035
mail@hallumbyg.dk

Gregers Grau
g.grau@bbsyd.dk

Lise Hindsholm
2143 9392
lhi@km.dk

Mads Nielsen
8161 5553
klakxen@gmail.com



Udvikling eller afvikling af Mejeriet

 

Rapportering fra projektgruppen:

Gruppen ønsker at arbejde på at bevare Mejeriet.
Der arbejdes videre på at klarlægge Mejeriets tilstand - omfanget af reparationer og 
hvilket formål det skal tjene. Det kunne, som der tidligere har været arbejdet med, 
være et naturcenter (NaturKultur Varde har vist interesse for stedet).
Der er en masse ting der skal undersøges: Ejerforhold - tinglysninger - fremtidig drift og 
meget andet.

Gruppen vil søge inspiration fra lokale og vil udarbejde en forretningsplan

Kommentarer:

Der var forslag til overnatningssted i forbindelse med kyst til kyst stien.
Forslag om genbrugsbutik i mejeriet.
Frygt for at Mejeriet falder sammen, hvis det ikke bliver sikret snarest.

Gruppen består af:

Flemming Buur
6174 6583
flbuur@bbsyd.dk

Rasmus Bjørnskov
2992 2326
rasmusbjensen@gmail.com

H K Buhl
5144 1746
jhkbuhl@inkamail.dk

Erna Lønborg
2025 0484
loenborgjubii.dk

Mads Nielsen
8161 5553
klakxen@gmail.com

Kr. Hede
2982 1345
hede-jensen@mail.dk

Flemming Bech-Petersen
flemming@bech-petersen.dk



At etablere en fælles støtteforening
der koordinerer ideer i Janderup

Stine Jakobsen
tlf. 2913 7426
stineogkarsten@gmail.com

Ulla Hansen
2230 4035
mail@hallumbyg.dk

Rikke Hymøller
2554 8565
rikkeelbaek@yahoo.dk

Niels P. Nørregård
7525 8072
spaettevej2@bbsyd.dk

Inger Lundorff
2614 7694
inger.lundorff@gmail.com

Helle Svolgart
5141 3641
husvolgart@hotmail.com

Camilla S. Ahle
2849 8304
milleahle@bbsyd.dk

Rapportering fra gruppen:

Gruppen ønsker at skabe en paraplyorganisation, der kan rejse kapital til de mange
foreninger og arrangementer, der findes i Janderup.

Det skal være en selvstændig forening, der kan opbygge sine midler ved afholdelse af 
koncerter, arrangementer, banko og meget andet.

De foreninger eller institutioner der har behov, kan søge midler hos støtteforeningen.

Støtteforeningen vil samarbejde med Lokalforeningen, JFS og alle de øvrige foreninger og  
tilvejebringe midler og mandskab.

Man ønsker at samle alle foreninger til en dialog én til to gange om året

Kommentarer:
Det bør overvejes at knytte støtteforeningen til Lokalforeningen - også fordi Lokalforenin-
gen indgår i det etablerede samarbejde med Varde Kommune.

Projektgruppen består af:



Udeaktiviteter - naturlegeplads, vandrestier, 
cykelstier, outdoor-fitness m.m. i Janderup

 

Sanni Hansen
sanni_h@live.dk 
tlf. 2826 1933

Henrik Christensen 
hkc1963@gmail.com 
tlf. 5192 5156

Helle Rostgaard 
hellerostgaard@gmail.com 
tlf. 6127 2209.

Birte Agerbo 
birteagerbo@bbsyd.dk

Tove Grau 
t.grau@bbsyd.dk

Georg Græsholt 
georg.g@os.dk 
tlf. 2947 4032

Mette Lorenzen 
metkristine@mail.dk 
tlf. 2615 8455

Lise Hindsholm
lhi@km.dk 
tlf. 2143 9392

Rasmus Bjørnskov 
rasmusbjensen@gmail.com 
tlf. 2929 2326

Inger Bøgh Baun 
inger.b.b@stofanet.dk

Rapportering fra projektgruppen:

Man ønsker at integrere naturen i byen. I dag er det svært at finde den specielle natur, 
Janderup området indeholder.

Det kan gøres igennem en naturlegeplads, som skal være opbygget af naturmaterialer.
Legepladsen kunne f.eks. ligge ved spejderpladsen, ved Eventyrgården eller i nærheden 
af åen.
Gruppen vil søge inspiration i Billum, hvor de har noget tilsvarende, men også vende det 
med Eventyrgården.

Der var et ønske om at integrere naturen mere, ved at finde vandrestierne og gøre dem 
mere tilgængelige.

Ideer om fittness i naturen blev også vendt og koble spændende viden på turen, så det 
blev en oplevelse.

Foreløbig vil gruppen samle viden om området.

Der blev også talt om at vise de mange muligheder området har, på en planche på Torvet 
og i en folder.

Kommentarer:
Der blev gjort opmærksom på at Lokalforeningen er igang med at undersøge cykel- og 
vandrestier - og henvist til en mappe til tilflyttere.

Gruppen består af:



Kommentarer til Udviklingsplanen:

I visionen mangler der noget om idræt - motion - foreningsliv - børnefamilier

Naturen bør stå selvstændigt

Der skal være plads til alle - ikke kun ildsjæle, men også dem, der vil leve stille og roligt

Forord bør være kortere - vigtigt at fortælle historien med billeder

Kirken skal tænkes ind

Næste møde er den 28.9. kl. 19:00 på Eventyrgården


