
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  Kalenderen: 
  23. April  Loppemarked på Skolen 
  26. April.  Foredrag med Kurt Leth " Kaffe med Kurt" 
  30. April  Valborgaften i Kærup Beboerhus 
   04. Maj  "Janderup i Fremtiden"   
  21. Maj   Kanotur fra Varde til Janderup 
  23. Juni  Sankt Hans på Ladepladsen 
  17 - 19 Augsut  Byfest  
  20. August  Varde Å Dag   
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

  Er det dig.........  
der skal vinde lodtrækningen om 

et gavekort til    på 300,- kr.? 
 

Vær med i kampen ved at indbetale et husstands kontingent  
på kr. 150,- til Lokalforeningen Janderup 
 inden d. 1. maj 2017. 
Der vil blive trukket lod blandt alle rettidige indbetalinger. 
 

Indbetaling kan ske ved at indsætte kr. 150,- i Andelskassen 
på kt. nr 5998 5020 177 eller ved at bruge vedlagte girokort. 
Der kan også betales via MobilPay 2467 9021  til kasserer Søren Kølbæk 
Husk at oplyse navn og adresse. 
Det er også muligt at støtte Julebelysningen i Janderup med et selvvalgt beløb. 
Et evt. selvvalgt beløb lægges til kontingentet. 
 

 

Støt sognet  -  og sammenholdet  -   så kan vi mere !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Kurt Leth fra TV Syd, kommer til Janderup. 
Onsdag d. 26. april kl 19.00 på Eventyrgården  

kan man høre Kurt Leth fortælle om  hans mange oplevelser som journalist 

 og om nogle af de mange forskellige mennesker han har mødt. 

Billetter kan købes i Dagli Brugsen eller på vardebilletten.dk 

Prisen er 100 kr pr person inkl kaffe og kage. 
arrangør: DAMB 

____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Linedance  
Happy Footstep blev oprettet i 2006 og nu har vi 2017,  

derfor holder vi en jubilæumsfest 10+1 hvor der kommer 

ca 70 linedansere fra hele Jylland og danser i rigtig  

western stil på Eventyrgården. 

 

Sommerdans starter allerede d.1 maj 

 og fortsætter til og med d.26 juni.  

Hver mandag på Eventyrgården. Mød op og prøv det.  

Se mere på HappyFootstep.dk  eller følg os på Facebook  
 

 

 

 

SÅ ER DET TID AT RYDDE OP I ALLE ”GEMMERNE”. 

VI VIL GERNE HAVE ALLE JERES ”LOPPER” 
TIL ÅRETS  LOPPEMARKED PÅ SKOLEN 

SØNDAG  DEN 23. APRIL   KL 10-14 
VI SAMLER IND  ONSDAG DEN 19. APRIL 2017 KL. 15-17 

 
DER VIL DER VÆRE EN  REPRÆSENTANT FRA JANDERUP SKOLES STØTTEFORENING  

TIL STEDE FOR AT MODTAGE LOPPERNE VED JANDERUP SKOLES HOVEDINDGANG. 

HILSEN - JANDERUP SKOLES STØTTEFORENING 

PS : VI HENTER OGSÅ GERNE ”LOPPERNE” . KONTAKT JANE SØRENSEN 26799930 

ELLER CAMILLE SOMMERFELDT AHLER 28498304 



 

 

 

Valborgaften  
d. 30. april 

afholdes i  år i Kærup Beboerhus, 
Nybrovej 111, Kærup  

 

Aftenen starter kl 19.00 hvor der vil blive vist rundt og 
fortalt lidt om stedet. 

 Lokalforeningen Janderup er vært med øl og vand samt 
kaffe/te og lidt mundgodt. 

Valborg bålet vil blive tændt og vi vil nyde 
 sommerens komme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementet er gratis  - så kom med - ung som ældre -  og få 
et par hyggelige timer sammen med alle os andre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Valborgaften er tærsklen til sommeren, hvor jorden 

forvandles til frodighed og træerne indhylles i et 
lysegrønt slør. Græsset gror så det kan ses og 

fuglene har travlt med at bygge rede. Alt dette 
fejrer vi med et lille forårsarrangement, samtidig 

med at vi kommer forskellige  steder rundt i sognet 
og hører om de mange spændende steder vi har lige 

rundt om os. 
 



 
 

 
 
 

Kom og hør hvor langt projektgrupperne er i deres arbejde med at få 
Janderups udviklingsplan gjort til virkelighed 

Alle er velkomne 
Torsdag d. 4. maj kl 19.00 i Aktivitetshuset. 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

Kære cykelmotionister i Janderup 

Tour de Janderup 
 

Så er det ved at være tiden igen hvor vi samles til hyggelige cykelture. 

 

Vi vil rigtig gerne byde gamle som nye deltagere med ud i det dejlige 

 grønne landskab som vi har her ude i vores område 

Vi står klar til at byde jer velkommen fra  

d. 1. maj 2017 kl 19.00 ved Janderup Aktivitetshus 

Der cykles hver mandag og torsdag 

 

Men der skal ikke kun cykles, der er også plads til en lille pause 

 hvor vi drikker en kop kaffe eller et glas saftevand 

 

Pris kun 20 kr for HELE maj måned 

 

Vi glæder os til at hygge sammen med jer 

m.v.h. 

Jeanette og Benny Dammark 
 

 

                                      

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Arkivet i Janderup 
Arkivet opfordrer alle til at sende en kopi af “relevante” skrivelser, der går fra borgere og 

foreninger til kommune mv. Disse skrivelser er en del af vores historie, og den vil vi meget 

gerne gemme på Arkivet. Send til g.grau@bbsyd.dk 

Når vi på Arkivet ser, der er kommet tilflyttere til sognet, kontakter vi dem for at få detaljer 

på navne og vi vil meget gerne have portrætbilleder af tilflytterne. Det er en del af sognets 

historie. 

 

Gå ind og få naboen med ud til 

en hyggelig cykeltur 

 

 

http://g.grauatbbsyd.dk/


Kanotur i Nationalpark 
Vadehavet 

 
 
 
 

i Danmarks eneste vestvendte uregulerede å. 
Søndag d. 21. maj - Nationalparkdagen 2017 

 

 

Kom og vær med til en hyggelig familie kanotur 
på Varde Å, fra Varde til Ladepladsen i Janderup. 

Vi afslutter med at grille på Ladepladsen. 
 

Vi mødes kl 10.30 ved Varde Roklubs 
lokaler på Dr. Margrethesvej 17,Varde  
Derefter går turen i kano til  
Ladepladsen i Janderup. 
På Ladepladsen grilles der 
fra kl ca. 12.30 
 
 

Kanotur og grillmad pr. person kr. 175,- 
Grillmad pr. person kr. 75,- 
Børn under 10 år      ½ pris  
Drikkevarer kan købes  på Ladepladsen. 

 
 

 
Tilmelding efter "Først til mølle", da der er begrænsede pladser, 
skal ske til Gitte fra Lokalforeningen Janderup 
på  tlf. 2874 7306 senest d. 1. maj.  
Tilmelding er først bindende ved betaling. 
Børn kan kun deltage iflg. med voksne. 

 
 
 
 



    Opstart i Janderup, Billum, Oksbøl 4H 

Så starter vi en ny sæson. 

Vi glæder os til at se dig og høre, hvad du skal have med til 4H i år. 

Om det er bagning, kanin, hund, kalv, din cykel eller noget helt, helt andet som 

du synes er spændende.  
 

Vi mødes til tilmelding ved huggehusene på Janderup Skole. 

Fredag d. 28. april, kl. 16.00 – 17.30. 

 

Så ta´ din mor eller far i hånden. 

Der er snobrød og kaffe på kanden. 

Hilsen Janderup Billum Oksbøl 4H  

Karna Møller: 21 74 40 34 
 

KOM OG SE OM DET ER NOGET FOR DIG 
 

HÅND, HOVED, HJERTE OG HELBRED 
 

WWW.4H.DK 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
 

           Janderup Hakkehold 
Janderup har fået et Hakkehold. De mødes hver den sidste 
onsdag i måneden hos Bageren/ Hansens Hjørne  og næste 
gang er onsdag d. 26. april kl 10 - 12.00. Hakkeholdet  er ganske 
frivilligt og har man lyst, møder man bare op.  Janderup 
Lokalforening sponsorer brød og deltagerne medbringer 
selv kaffe mm, så man har også tid til at hygge 
sammen.  

Til første arbejdsdag blev Hansens Hjørne rengjort og der blev gravet 3 
trillebørfulde blomsterløg op i vest enden af byen som senere skal 
genanvendes. Beplantningen i byenderne skal nemlig fornyes til efteråret. 
Kontaktperson er Jonna Bjerrum tlf. 2163 1159 hvis man ønsker nærmere 
info 

Janderup Sogneforening har d. 2. marts afholdt 

generalforsamling hvor en navneændring blev vedtaget.  

Vi hedder nu Lokalforeningen Janderup 

og har konstitueret os således: 

Formand: Erna Lønborg,  

Næstformand: Gitte Vammen Jørgensen,  

Kasserer: Søren Kølbæk,  

Sekretær:Ulla Hansen  

Lars Tobiasen, Kirsten Tobiasen og  

Anne Sofie Iversen 



 

 
 

  Sankt Hans Bål  
på Ladepladsen  

 
 

 
Kom til Sankt Hans for børn på Ladepladsen 

 
Vi gentager succesen fra sidste år 

 med at  afholde Sankt Hans for børn.  
 

Vi laver et Sankt Hans bål for børn,  
med alt hvad der dertil hører af heks og bål. 

 
Sankt Hans aften for børn 
 løber af stablen d. 23. juni 

 
Program: 

 Kl 18.00  åbner boderne med salg af pølser, brød og drikkevarer                       

     - derefter tændes  Børne Sankt Hans Bålet                        

 
 

Kom til det traditionelle Sankt 
Hans Bål 

 
Som sædvanligt afholdes det 

traditionelle Sankt Hans 
 også på Ladepladsen d. 23. juni. 

 
Program: 

 Kl. 19.00 Grill pølser, øl og vand 

samt kaffe og kage kan købes.   

 Kl. 19.45 Båltale  

 Kl. 20.00 Bålet tændes og 

midsommervisen synges 

 

 

 

Arrangør: Lokalforeningen Janderup 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209047072678429&set=gm.10153447193680959&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209047072678429&set=gm.10153447193680959&type=3


Varde Å Dag 
 søndag d. 20. august 2017 

 
Varde Å Dag finder igen sted på Torvet 
samt på Ladepladsen i Janderup. Varde 
Kommune fejrer hvert år vores unikke 
naturområder og Varde Å Dag er ét af de 
fire markante markeringer som  

     Kommunen vægter højt. 
 
I Janderup vil Nationalpark Vadehavets nye skib "Vadehavet" blandt andet komme på 
besøg, og hvis vejr og vand er til det, vil det være muligt at få en lille sejltur også. Der vil 
blive fortalt om skibet og andre historier af skipperne ombord. 
 

Det vil også blive muligt at komme op og se 
Janderup og omegn fra luften. Helikopterfirmaet 
Heli Company vil være til stede på Ladepladsen 
hele dagen, hvor man mod betaling kan komme 
op og få en helikoptertur.  
Turen kan bookes allerede nu ved henvendelse til 
Ulla Hansen tlf 2230 4035 eller 
 mail@hallumbyg.dk eller 
 på Helicompany.dk (fra d. 01.07.2017) 

 
Prisen er 300 kr for ca 5 min, eller 500 kr for ca 10 min  -  det er specielle Varde Å dags 
priser.  Der fyldes op til 3 personer pr tur. 
Helikopterturen er også en rigtig god gave idé til både Mors eller Fars dag . 
 
Selvfølgelig skal der  igen i år være tovtrækning mellem Alslev og Janderup. 
Der vil blive mange andre spændende boder og oplevelser denne dag  
-  så følg med på hjemmesiden Vardeaadag.dk eller på Facebook 
 - hvor programmet løbende vil blive opdateret. 
____________________________________________________________________________ 
 

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       


