
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  Kalenderen: 
  09. August  Grill på Torvet  
  15-17. August  Byfest 
  18. August   Varde Å Dag 
  19. August  Opstart Line Dance 
  29. August  Bane lodtrækning badminton 
  2. og 3. september Opstart badminton 
  05. september Opstart Yin Yoga 

            09-13. September           Sæsonstart Gymnastik 
            26. september           Hjertestarter kursus i Kærup 
            25. Oktober                            Knæk Cancer 

________________________________________________________________________ 
 

Varde Å Dag  
 søndag d. 18. august 2019 

 

Temaet for årets Varde Å Dag  
i Janderup i år er 

” Sundhed for krop og sjæl” 
 
Vi får besøg af flere forskellige terapeuter der vil stå til rådighed med råd og vejledning og 
du vil få mulighed for at afprøve deres terapeutiske kunnen på egen krop 
 

Falkoner Frank Skaarup vil lave opvisning på Ladepladsen med sine falke 
samt fortælle om dem. 
 

Udover aktiviteter på Ladepladsen vil også Torvet summe af liv. Her vil der være forskellige 
boder opstillet. Eventyrgården og Kirken har åbent - så kig endelig forbi og se hvad de viser 
frem. Der vil være gratis hestetransport mellem Ladepladsen og Torvet hele dagen  
 

Og så selvfølgelig tovtrækningen – i år er det Henrik Vej Kastrupsen der skal prøve at styre 
slagets gang. 
 

Se mere i vedlagte program eller 
følg med på hjemmesiden Vardeaadag.dk eller på Facebook 

- hvor programmet løbende vil blive opdateret. 
 



-----------------GYMNASTIK SÆSON 2019/2020---------------- 

SÆSONSTART UGE 37 
Bemærk - da Janderup gymnastik og Billum gymnastik 

har startet et samarbejde, træner et af holdene i Billum. 

Træner søges til Idræt om dagen!! 

HOLD:                                        DAG OG TIDSPUNKT: 

Voksen/Barn                            Mandag kl. 17.30-16.30              

Puslinge drenge (BHV.)          Torsdag kl. 17.30-16.30                      

Puslinge piger (BHV.)             Onsdag kl. 17.30-16.30                  

0-1 klasse                                 Onsdag kl. 18.30-17.30                  

2-3 klasse     TRÆNER I BILLUM     Onsdag kl. 17.00-18.15       

4-7 klasse                                 Torsdag kl. 19.00-17.30                 

Idræt om dagen                      Torsdag kl. 9.00 – 12.00 

forudsat at der findes en træner til Idræt om dagen!!! 

Voksen damehold                   Onsdag kl. 20.00-18.30                

 

”NYHED”    Bemærk voksen dameholdet!! 

Alle kvinder er velkomne, alder har ingen betydning, 

og du behøver ikke at have lavet gymnastik før. 

Holdet kommer til at bestå af en masser lækker gymnastik! 

Der er garanti for sved på panden og højt humør. 
 

FOR MERE INFO OG TILMELDING GÅ TIL JFS-SPORT.DK 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Nyhed Yin Yoga i Janderup. 
Yin Yoga. I Yin yoga arbejder vi med at skabe ro, balance, plads og velvære i krop og 

sind. Kom og find din indre ro med Yin Yoga. Tag en pause fra den travle hverdag, 

med Yin Yoga. Om du er ung, gammel, tyk, tynd, stiv, smidig, aktiv, inaktiv, kvinde, 

mand eller lige midt imellem, er Yin Yoga noget for dig.  

 

I yin yoga arbejder vi, med tæer, fødder, ben, hofter og lænden. Så skuldre og nakken få 

mere plads. Så kommer ro, velvære, balance og plads i din krop og dit sind. Så din krop 

bliver stærk og vil begynde at arbejde for dig, ikke i mod dig. Yin Yoga er godt for krop og 

sjæl. 

Yin Yoga lærer Gitte Berthelsen vil guide dig ind i yin yogaens siddende og liggende 

stillinger som vi holder i 2 til 5 minutter. Gitte er uddannet i yin yoga i asian style,med 

300 timers uddannelse, og har flere års undervisningserfaring. 

Opstart: Torsdag d. 5/9-19 kl 19:30 til 20:30 i Gymnastiksalen på Janderup skole. 

Pris: 750 kr for 10 gang (vi holder ferie i uge 42 og i uge 45) sidste gang er 21/11-19  

 

Tilmeld dig til Gitte på mobil: 2254 4711 

Mød op i lunt og behageligt tøj. Medbring et tæppe, en pude. 

  

Glæder mig til at se dig kh. Gitte Yin Yoga Vest 

 

 



Grill på Torvet 
Fredag d. 9. august kl 18.00 

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

______________________________________________________________________________ 
 

 

Støtteforeningen støtter skolegårdsprojekt med 65.000,-  
 

Projektet om at lave mere aktivitet for skolens børn i skolegården, er tæt på at være færdig. I 

samarbejde med skolens personale har støtteforeningen udarbejdet en plan med ideer til nye 

aktiviteter.  

Der er lavet asfalt pukler, som bliver flittigt brugt på løbehjul og der er lavet asfalt maling 

med bla. basket ball bane og en "skydeskive" De optegnede ting på belægningen, kan bruges 

både i frikvartererne, men også i forbindelse med undervisning. Endeligt er der indkøbt træ 

møbler, som Produktionsskolen i Varde har lavet, så man også kan hænge ud og hygge med 

kammeraterne.  

 

 

Tak til alle bidrag, der gør sådan et stort projekt muligt.  

Vi glæder os over, at der til skolestart er nye og sjove aktiviteter i skolegården, til byens 

børn.  

 

Hilsen Janderup skoles støtteforening.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LINEDANCE PÅ EVENTYRGÅRDEN I JANDERUP  

HAPPY FOOTSTEP  

KOM OG VÆR MED! 

Kan du lide at bevæge dig til god musik sammen med andre danseglade mennesker?  

Så vil jeg gerne invitere dig til at danse med hver mandag 

Bare mød op - Prøv at være med - Første gang er gratis - Alder og erfaring er underordnet 

Sæsonstart: D. 19. august 2019 

Nybegyndere: kl. 17.30 – Let øvede: kl. 18.35 – Øvede: kl. 20.05 

Kontingent for en sæson som er ca. 30 gange er 650 kr. 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe tlf. nr.: 294656 88 eller 29 31 99 66  

Du kan også besøge vores hjemmeside www.happyfootstep.dk 

Jeg glæder mig til at se dig/jer  

Med venlig hilsen 

Berend Ziengs 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Billum / Janderup Pensionist forening afholder flg. arrangementer  
på Eventyrgården i Janderup 
12. september kl 14.00 Musik v Flemming Baade 
26. september kl 14.00 Forstander Rødding Højskole 
10. oktober kl 14.00 Sønderborg Harmonikaklub 
24. oktober kl 14.00 Mette Frydendal Tarbensen, Oksbøl 
 7. november kl 14.00 Siva, harmonikamusik 
 
Kaffe og underholdning 50 kr – ikke medlemmer 75 kr 
 
Kontakt kasserer Erik Lauridsen, tlf. 61288543 , benl1@os.dk for yderligere information 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Ørnen, som blev lavet til Varde Å Dag i 2018 

 er nu opsat på Ladepladsen  

Den er udført af ”Save Niels” 

 kun ved hjælp af en motorsav 

 

 

http://www.happyfootstep.dk/
mailto:benl1@os.dk


Lokalforeningen har sponsoreret en tur til Vadehavscentret 
 

5. og 6. kl på Janderup skole har været en tur på Vadehavscentret. Lokalforeningen 
Janderup er partner med Nationalpark Vadehavet og har i den forbindelse 

sponsoreret en tur for eleverne. De havde en dejlig dag med rundvisning på centret 
og bagefter var de med traktorbussen til Mandø hvor de havde en naturformidler 
med til blandt andet at se nærmere på hvad der befinder sig på vadehavets bund 

 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Båltalen til Sankt Hans vækker stof til eftertanke ! 
 

Jess Kristensen var årets båltaler i år. Vi har fået lov at viderebringe hans tale. 

 Hermed et udpluk deraf: 
 

”Det at gøre noget for andre og fællesskabet er en af de ting der skal til for at vores lokal 

samfund kan blomstre og overleve. Det bliver man ikke rigere på pengepungen af ,men man 

bliver beriget med tak, venskaber( på tværs) og gør det muligt for alle andre at komme til 

folkelige (gratis) arrangementer.” 
 

”Som Varde har sin vision, ” Vi i naturen” har vi også i Janderup lavet vores egen vision:  

Byen ved åen. Her bobler det af energi 

Og du kan spørge dig selv, hvad gør jeg for at leve op til denne vision? 

Svarene vil være mange.., spektret vil være bredt afhængig af hvem du er og hvor du er i 

livet. Men vi har Alle en opgave med at leve op til visionen. den der bare læner sig tilbage og 

tænker, det vedgår ikke mig har på en måde meldt sig ud af fællesskabet.” 
 

”Vi er mange tilflyttere her i Janderup og vi kommer fra vidt forskellige steder også uden for 

landets grænser. 

Vi sætter hver især vores præg på byen i større eller mindre grad. Nogle har boet her i en helt 

menneskealder andre er nytilflyttede og skal først finde tilrette i Janderup. Vi bliver alle en 

del af fællesskabet. Hvis vi vil- for i Janderup har vi meget at byde på f.eks skole, børnehave, 

en god aktivitetshus, bager og en daglig brugs.  

Som vi alle bør støtte op om, for et lokalsamfund uden en daglig brugs vil kun gøre vores 

lokalsamfund fattigere. 

INTET KOMMER AF SIG SELV, NOGEN MÅ YDE FØR ANDRE KAN NYDE, 

SAMMEN ER VI STÆRKE. ” 
 

Hele talen kan læses på janderup.dk 



Hjertestarter i Kærup 
En vellykket indsamling ved hjerteforeningens landsindsamling har 

resulteret i, at Kærup har gået sig til en hjertestarter. Den er opsat på 
Kærup Beboerhus . Tusind TAK til alle der gjorde det muligt. 

 
Torsdag d. 26. september kl 19.00 i Kærup beboerhus  

vil der blive afholdt et GRATIS hjertestarter kursus for alle 
interesserede - dog er der begrænsede pladser –  

så derfor tilmelding senest d. 20 september til  
Ulla Hansen – tlf. 2230 4035 eller mail@hallumbyg.dk 

Hilsen Kærup Beboerforening 
___________________________________________________________________________ 

 

BADMINTON 2019-2020 
 

Så er den nye badmintonsæson på trapperne. 

Motionister/senior starter mandag, den 2. september. 

Ungdomsspillere starter tirsdag, den 3. september. 

Vi spiller i aktivitetshuset i Janderup. 
 

Tilmelding til badminton skal ske via foreningens 

hjemmeside www.JFS-sport.dk. 

Det gælder for både ungdomsspillere og motionister/senior. 

 

Torsdag, 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 

Tirsdage:  19.00 – 21.00  

Onsdage: 20.00 – 21.00  

Ungdomsspillere: 

Tirsdage: 17.00 – 19.00 

Fredage: 16.00 – 17.00 

Prisen for denne sæson er følgende: 

• Ungdomsspillere (pr. person)   750.- kr. 

• Motionister/senior (pr. bane) 1.600.- kr.  

For yderligere information kontakt: 

Ungdom: Klaus T. Kristiansen, 30701676, kk@mimontage.dk 

Motionister: Hans Olesen, 40869633, HO@dktrading.dk 

 

Vi glæder os til at se jer til en ny sæson 

 

Med venlig hilsen 

BADMINTONUDVALGET 
 

 

 

    

mailto:mail@hallumbyg.dk
http://www.jfs-sport.dk/


Torsdag d 15. august 2019 

17.00 Pladsen åbner 

18.00 Motorcykel- knallert- og veteranbiltræf 

18.00 – 20.00 Lokale smagsprøver 

20.00 Foredrag med Jørgen Skouboe Møller 

 

Fredag d. 16. august 2019 

17.00 Pladsen åbner 

17.30 – 19.00 Byg selv Burger 

19.30 – 22.00 Cocktailsmagning 

21.00 Raffelturnering 

 

Lørdag d. 17. august 2019 

09.00 Pladsen åbner 

09.00 – 10.00 Gratis morgenmad 

10.00 – 12.00 Slip tigerdyret løs 

10.00 – 12.00 Gratis Fitness 

10.00 – 13.00 Fodboldturnering 

10.30 Tour de Byfest 

13.00 Straffesparks konkurrence 

14.00 Pladsen lukker 

18.30 – 02.00 Teltbal 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LØRDAG D. 17. AUG. KL. 18.30 – 02.00 

BYENS TELTFEST 
Maden leveres af Eventyrgården 
Musikken leveres af DJ Jimi Rosa 

Indgang i teltet efter kl 21.00 – pris 50 kr 
Billetter købes (kontant) ved henvendelse til Stine Jakobsen 

Mobil 23373122 eller stineogkarsten@gmail.com 

Pris pr 

person 

150,- 

Foredrag med Jørgen Skouboe Møller 

Torsdag d. 15. august 2019 kl 20.00 

i teltet på Janderup Stadion 
 

Jørgen Skouboe Møller er et stort naturmenneske, skuespiller, 

idemand, jæger og meget mere. Han er bl.a. kendt for Tv-programmet 

”Nak og Æd” på DR2, hvor han sammen med kokken Nicolai Kirk 

går på jagt og efterfølgende tilbereder byttet 

Dette er et 2i1 foredrag. Først startes med fortællinger fra ”Nak og 

Æd” og efter pausen foredraget ”Mens vi venter på at dø” 

Der sælges kaffe/te og kage samt øl og vand før foredraget og i 

pausen 

Billetter kan købes i Dagli Brugsen Janderup eller ved 

henvendelse til Stine Jakobsen på mobil 23373122. 

Billetprisen er 75 kr. pr stk 
 



Vi står sammen om at knække Cancer - også i Janderup.  
 
Fredag D. 25. oktober kl 17 - 20.00 vil der igen i år være et 
Knæk Cancer arrangement på Torvet i Janderup, hvor 
håbet er, at mange vil komme forbi og støtte formålet. 
Det indsamlede beløb vil Lokalforeningen indsende til 
landsindsamlingen på TV2 som er lørdag aften d.26.10.19. 
 
Følg med på Facebook eller ved opslag i Dagli Brugsen for nærmere information ca. 14 dage før.  
______________________________________________________________________________ 
 

 
Tusind TAK for alle bidrag til julestjernen- som gør det muligt 
igen at få stjernen til at lyse i december 
Ønsker du også at give et bidrag så kan det indbetales på samme måde 
som kontingentet      skriv blot ”julestjerne” ved indbetalingen 
 
  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

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 
Deadline til næste blad er d. 7. november med udgivelse 
af bladet i uge 47 
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 
Her kan LokalNyt også læses samt 
meget andet omkring Janderup                                                             
                      Tryk sponsoreret af :   Andelskassen       

mailto:mail@hallumbyg.dk
mailto:stole.erna@gmail.com

