
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  Kalenderen: 
  10. August  Grill på Torvet  
  13. Augsut  Opstart Linedance 
  16-18. August  Byfest 
  19. August   Varde Å Dag 
  23. August  Tilmelding Badminton 
   2. September Buffet og Quartet 
  3-7. September                     Sæsonstart Syvkanten 

            10-14. September           Sæsonstart Gymnastik 
             26. Oktober           Knæk cancer 
             30. November           Julefrokost  

__________________________________________________________________________ 
 

Varde Å Dag -  søndag d. 19. august 2018 
 

Varde Å Dag i Janderup vil i år indeholde flere nye attraktioner. 
 

Vi får besøg af ”Save Niels” som vil bruge sin motorsav til at save et 
kunststykke ud af en 1,5 m høj træstamme. Skulpturen skal 
efterfølgende stå på Ladepladsen. 
Derudover kommer der aktører der forvandler 
genbrugstræ til ”genbrugsguld” og der er også 
mulighed for selv at være en del af et lille 
træprojekt. 
 

Vestjysk Motorveteran klub kommer på besøg og viser deres biler frem. 
”Æ Skiw” vil sejle små ture på Varde Å med afgang fra Ladepladsen.      
 

Hebo Fiskesø deltager og vil vise hvordan man kan røge sine fisk med 
forskellige krydderier og de har smagsprøver derpå også 
 

Det vil være muligt at smage kanin pølser samt at klappe en alpaca 
 

Janderup Vandværk, Kirken og Eventyrgården deltager og derudover vil der være boder på 
Torvet af forskellig art. Det hele bindes sammen med gratis transport kørsel med 
naturbussen 
 

Og så selvfølgelig tovtrækningen mellem Alslev og Janderup. 
I år har vi fået Borgmester Erik Buhl til at styre slagets gang. 
 

Der vil være mange andre spændende boder og oplevelser denne dag…..  
-  så følg med på hjemmesiden Vardeaadag.dk eller på Facebook 
 - hvor programmet løbende vil blive opdateret. 
 

Save Niels 

www.saveniels.dk 



 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Janderup lokalhistoriske Arkiv: 
Arkivet deltog på ”Folk og Kultur” med et “miniarkiv”. Mange kiggede ind og fik en god snak 
om aner, der engang havde boet i Janderup sogn. Flere blev meget overraskede over, at vi 
havde så detaljerede oplysninger om deres bolig og hvem, der tidligere havde boet der. 
Dertil kunne vi vise, hvordan huset tidligere havde set ud. 
Så et besøg på Arkivet kan give gode oplysninger, og vi vil også gerne opdateres, så 
kommende borgere kan se, hvad der sker her og nu. 
Vi er i Aktivitetshuset man- og tirsdage formiddage, og kommer gerne efter aftale. 
Vi har ferie til 3. sept., men kan komme, hvis vi er hjemme.  
 
Hilsen Gregers Grau 
______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
 
 



Grill på Torvet 
Fredag d. 10. august kl 18.00 

Alle er velkomne 
Arr: Hansens Bageri, Andelskassen, Dagli Brugsen 

______________________________________________________________________________ 
 

Linedance Happy Footstep Janderup 
 
Vi starter den nye sæson op mandag d.13 august.  
Kan du lide at bevæge dig til god musik i hyggelige omgivelser, sammen med andre? 
Så vil jeg invitere dig med til linedance hver mandag på Eventyrgården - 
uanset om du har en partner eller ej.   
Alder og erfaring er underordnet -- ligesom tøj og sko -- bare mød op 
og tag gerne en ven med!   
Til nye dansere er der gratis prøvetime(første aften 17.30 og 18.30). 
Hvis du har spørgsmål, så tager jeg meget gerne en god snak.  
Bare giv et kald. Tlf.2946 5688 (Berend).  
I kan følge os på FB gruppe Happy Footstep 
 

Man kan tilmelde sig på www.happyfootstep.dk.  
______________________________________________________________________________ 
 

Vi står sammen om at knække Cancer - også i Janderup.  
Fredag D. 26. oktober kl 17 - 20.00 vil der igen i år være 
et arrangement på Torvet, hvor man kan købe lysposer 
med fyrfadslys til 50 kr samt tænde dem. 
Der kan også indbetales via Mobilepay til 
Lokalforeningen Janderup  på 60900 mrk. Knæk Cancer. 
Efterfølgende vil Lokalforeningen indsende det samle 
beløb til landsindsamlingen på TV2 som er 
lørdag aften d.27 oktober. 
Hilsen Else og Evy. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Smørrebrøds Buffet med Århus Lounge Quartet 
d. 2. september og Julefrokost d. 30. november 
er nye tiltag som forpagterne på Eventyrgården 
håber at mange vil støtte op om.  

Der kan reserveres plads på 
kontakt@eventyrgaarden.dk eller 75258018 

http://www.happyfootstep.dk/
mailto:kontakt@eventyrgaarden.dk


 

Børneteaterundervisning i 7-kanten 2018/19 

Mikrohold 3 - 5 år: Øvedag torsdag kl. 16.15 - 

17.30  

Instruktør: Rikke Antonsen. Føl: Bjørk 

Mikkelsen, Nikoline Hendriksen og Nanna 

Rønne Kristensen 

Lillehold 0. - 2. klasse: Øvedag onsdag kl. 

16.45 - 18.15 

Instruktør: Mikkeline Schlüter og Clara 

Peitersen. Føl: Lærke S. Rasmussen 

 

Mellemhold 3. - 5. klasse: Øvedag tirsdag kl. 

16.45 - 18.15 

Instruktør: Sofie Platz, Kristoffer Mathisen. 

Føl: Christine Kittelmann, 

 

Storehold 6. - 7. klasse: Øvedag mandag kl. 

16.15 - 17.45  

Instruktør: Rikke Schlüter og Mette Iversen 

 

Børneteaterfestival den 6. og 7. april 2019 

 

Ret til ændringer forbeholdes, sæsonstart i uge 36, tilmelding via hjemmesiden www.7-kanten.dk fra uge 25 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Tusind TAK for alle bidrag til julestjernen- vi har nået 10.000 kr 
som gør det muligt igen at få stjernen til at lyse i december 
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Er du medlem af Lokalforeningen Janderup ?…. Ellers kan du  blive det ved at indbetale et 
årskontingent på 150 kr for en husstand. Indbetal på mobilepay 60900 eller på kt 5998 
5020177 – husk navn og adresse. 

  …..Sammen kan vi mere😊….. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

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 / stole.erna@gmail.com 
 

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       

http://www.7-kanten.dk/

