
Oplysning: 
Aktivitetshusets hjertestarter er blevet tilgængelig hele døgnet. 

 Den hænger nu udenfor ved indgangen 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  Kalenderen: 
  30. April  Valborgaften  
  30. April   Tour de pedal Janderup 
  16. Maj  Fællesspisning på skolen 
  26. Maj   Sejltur med ”Æ Skiw” 
  28. Maj  Tur til Myrthuegård  
  23. Juni                         Sankt Hans på Ladepladsen 

            18. August          Varde Å Dag 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Kontingent til Lokalforeningen Janderup  
 

Støt  Lokalforeningen Janderup ved at indbetale et husstands kontingent på 150 kr   
Lokalforeningen arbejder for sammenholdet og fællesskabet i Janderup ved blandt andet 
at afholde Sankt Hans og  Varde Å Dag samt at vedligeholde Ladepladsen og udgive  
bladet Lokal Nyt Janderup  mm. 
Indbetales beløbet senest d. 1. maj  2019, så deltages der samtidig i lodtrækning 
om et gavekort på 300 kr til  
 

 
Indbetaling kan ske på Mobilepay 60900, på kt. nr 5998 5020 177  
eller ved at bruge vedlagte girokort. 
Husk at oplyse navn og adresse. 
 

Der kan samtidig med kontingentet 
indbetales et frivilligt beløb til julestjernen  
Alle beløb over 150 kr. tilgår julestjernen   

 

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

 
 



 

Lokalforeningen Janderup har efter generalforsamlingen 

d. 5. marts konstitueret sig således: 

Formand: Erna Lønborg 

Næstformand: Jonna Bjerrum 

Kasserer: Søren Kølbæk 

Sekretær: Ulla Hansen 

Anne Sofie Iversen, Mette Lorenzen, Odette van Medevoort 

 

  

Badminton   
Ungdomsbadminton i Janderup har i sæsonen 2018-2019 fået en 
opblomstring med 22 nye ungdomsspillere, hvilket gjorde at vi var 
nødsaget til at dele dem op på to hold for at få plads til dem 
alle, hvilket er positivt. 
 
Sæsonen har budt på aktivitet fra Janderup til 3-4 
begynderturneringer hvor der er høstet medaljer i stor stil.  
 
I den nye sæson har vi har tænkt os at fortsætte med 
begynderturneringer, og derudover er målet at nogen af spillerne  
skal prøve kræfter med de pointgivende også.  
  
Vel mødt til en ny sæson i Janderup badmintonklub.  
 

 

Janderup Bådelaug 
 

Der har i det forgangne år ikke været den store aktivitet fra vandsiden, herunder besøg af 

gæstebåde ved bådebroerne, hvilket vi håber på vil ændre sig hen over foråret og sommeren. 

Der er dog ofte kanoer der lægger til og gør brug af faciliteter på Ladepladsen. 
 

Mange borgere på egnen tager turen ned til åen, hvor de nyder udsigten over vandet fra 

bænkene på broerne, - det synes vi i bådelauget er meget positivt. 
 

Har du en båd og mangler en plads til den, eller kunne bare du tænke dig at være en del af 

bådelauget, så modtages nye medlemmer til hver en tid. Det er ikke en betingelse at have 

båd, for at være medlem. 
 

Vi er en lille forening, med få men stabile medlemmer. 

For et par år siden, blev der lavet en del renoverings arbejde på broerne, blandt andet 

udskiftning af de stolper, der er fundamentet af broerne. Hen over foråret skal vi have skiftet 

de stolper, der nu trænger. Da foreningen kun består af 6 medlemmer, er kontingent 

indtægterne, ikke det helt store, på trods af kontingent stigning. 
 

Er du blandt dem, der nyder at bruge broerne, og måske kunne tænke sig at bidrage til 

renoveringen, vil alt blive modtaget med stor tak, både i form af hjælp til renovering, men 

også gerne et økonomisk bidrag, lille som stor, alt vil gøre en forskel. 
 

Evt. bidrag kan indbetales til vores kasserer Karl Kristian Mortensen, 

på mobilpay 30 23 86 90 
 

Har du et par timer til overs, og vil hjælpe med lidt arbejdskraft, så kontakt gerne formand 

Klaus Times Kristiansen 30 70 16 76 
 



 

 
        

 
Valborgaften  

d. 30. april 
afholdes i  år på det grønne areal på 
 Nybrovej ved stien om til Mågevej 

 

Kom med og få en fortælling om  
Janderup for ca. 80 år siden 

 

Aftenen starter kl 19.00  
 

Tag selv en stol med  
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 



_________________________________________________________________________ 

 
 
 

🔎 KAN DU SKAFFE MEDLEMMER 🔍 

          til motionscentret i Janderup  
 

For hvert nyt betalende medlem du skaffer til motionscenteret, får du en måneds gratis 

træning i umiddelbar forlængelse af dit eget medlems skab. 
 

Du skal blot få det nye medlem til at sige det ved indmeldelse i vores lokale motionscenter, 

så sørger vi for at dit medlems skab forlænges med en måned. 
 

Tilbuddet gælder til 31.05.2019 
 

Tilmelding og betaling sker på www.janderup.halbooking.dk  
 

PRISER:  

3 mdr.   600,-  

6 mdr. 1.050,- 

1 år      1.800,- (150 kr./måned) 

+ nøglebrik/oprettelsesgebyr 150,-  
 

Med i prisen får du fri adgang til samtlige hold efter først til mølle. 

Nøglebrik kan hentes hver mandag i tidsrummet 19-19.30 i Aktivitetshusets cafe, dog i 

sommerperioden 1. april - 1. september  kun efter aftale på tlf. 27456848 - 41290766 
 

Er du fitness- eller yogainstruktør og kunne du tænke dig at være frivillig i vores 

motionscenter en time eller to om ugen er du meget velkommen til at kontakte os.  
 

Vi mangler:  

• fitnessinstruktør m/k til programlægning og gennemgang af maskiner med nye medlemmer 

i motionscenteret 

• yogainstruktør til 1-2 hold om ugen á 1 times varighed 
 

Mangler du et kursus for at kunne kalde dig instruktør finder vi også en løsning på det.  
 

For mere information kontakt  

Susanne 27456848, Helle 24807508, Mette 61726851, Jytte 41290766 

_________________________________________________________________________ 

 
Hakkeholdet er kommet rigtig godt fra start i år. 
Men der altid plads til flere. 
De næste gange vi mødes er onsdage den 24.april 
og den 22.maj. kl.10 ved bageren. 

   

Sæt X i kalenderen d. 16. maj 
Der er der igen fællesspisning kl 17.00 

 i skolegården på Janderup skole 

 

Alle er velkomne  

 

http://www.janderup.halbooking.dk/
http://www.janderup.halbooking.dk/


Har du været på Myrthuegård ? 

- ellers er muligheden der nu  

Tirsdag d. 28. maj   
 

 

Lokalforeningen Janderup er National Park partner og vil  
derfor gerne dele viden om Nationalparken ud til dig. 

Vi vil gerne invitere dig med på tur  
til Myrthuegård Natur- og Kulturformidlingscenter , 

 Myrtuevej 39, 6710 Esbjerg V.  

(Det er lige på den anden side af Tarphage broen 😉) 
 

Vi har booket en naturformidler der vil fortælle og vise rundt på stedet 
 – så grib chancen og tag med – det er virkelig spændende 

 for både børn og voksne 
 

Lokalforeningen Janderup  er vært med en sandwich 
og drikkevarer inden rundvisningen. 

 
Der er fælleskørsel fra Dagli Brugsen Janderup kl 17.00  og vi  mødes på 

Myrthuegård kl 17.30 til fællesspisning inden rundvisningen. 
 

Tilmelding er nødvendig pga. bespisning. Tilmeld dig og din familie 
 til Mette Lorenzen tlf 2615 8455 senest d. 23. maj. 

 
 Turen er GRATIS for medlemmer af Lokalforeningen Janderup, 

 er du ikke medlem endnu så bliv det for blot 150 kr. for hele husstanden.  
  Kan indbetales på Mobilepay 60900 eller på kt 5998 5020 177 

(Pris for ikke medlemmer er 100 kr. pr husstand) 
 

Har du lyst at se mere om Myrthuegård så kig her: 
http://myrthue.esbjergkommune.dk 

 
 
 
 
 

http://myrthue.esbjergkommune.dk/
http://myrthue.esbjergkommune.dk/


Nationalpark Dag 2019 – set fra vandsiden med Æ Skiw 
Vi fejrer dagen med sejlture på Varde Å, hvor du oplever nationalparken fra 

vandsiden og ser natur og kultur, du ikke altid kan se samt bliver klogere på den 

indenlandske del af nationalparken. 

Det er en årlig tradition af fejre den internationale nationalpark dag, og i år vælger vi at 

fokusere på et område af nationalparken, der ligger længst væk fra Vadehavet. Du ser og 

hører om baglandet i Varde Ådal og den unikke og uregulerede marsk og eng, som til 

stadighed oversvømmes, når det stormer efterår og vinter, og saltvandet trykkes langt ind fra 

Vadehavet. 
 

MØDESTED: Janderup Ladeplads, Åkirkevej 51, 6851 Janderup  

TURLEDER: NaturKulturVarde, tlf. 75222250 

PRIS VOKSNE: gratis PRIS BØRN: gratis 

BEMÆRK: Afvikles i samarbejde med Varde Kommune og Nationalpark Vadehavet.  

Tilmelding og mere info. www.naturkulturvarde.dk, maks. 20 pers. pr tur. 

Se annoncering i dagspressen, 

www.viinaturen.dk og Facebook 
 

SØNDAG 26. MAJ – 4 afgange 

Kl. 10.00-11.00 Tur 1 

Kl. 11.30-12.30 Tur 2 

Kl. 13.00-14.00 Tur 3 

Kl. 14.30-15.30 Tur 4 
 

Lokalforeningen Janderup vil grille på Ladepladsen så der er mulighed for at købe lidt mad 

 og nyde naturen på Ladepladsen før eller efter sejlturen. 
_________________________________________________________________________ 

 

Tour de pedal Janderup 2019  
 

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

Vi vil rigtig gerne byde alle 

 med ud i det dejlige grønne landskab. 

 Vi cykler fra Aktivitetshuset kl 19.00 på  følgende dage:  

 

    Tirsdag den   30/4 

Torsdag den  2/5 
 

 

Tirsdag den    7/5 

Torsdag den   9/5 
 

Tirsdag den   14/5 

Torsdag den  16/5 
 

Mandag den   20/5 

  Onsdag den   22/5 
 

  Mandag den   27/5 

Onsdag den   29/5 (afslutning)  
 

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

 hvor vi drikker en kop kaffe eller et glas saftevand og sludrer om vind og vejr 

Pris kun 20 kr pr deltager 

Hilsen udvalget 

http://www.naturkulturvarde.dk/
http://www.naturkulturvarde.dk/
http://www.viinaturen.dk/
http://www.viinaturen.dk/
http://www.viinaturen.dk/
http://www.viinaturen.dk/


 

 

 
 

  Sankt Hans Bål  
på Ladepladsen  

 
 

 
Kom til Sankt Hans for børn på Ladepladsen 

 
Vi gentager succesen  

 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
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
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


 
 

“Vi har brug for din hjælp!  
 
Kærup Beboerforening har startet en gruppe i 
Hjerteforeningens Landsuddeling, hvor vi kan gå 
os til en gratis hjertestarter. 
 
 

Vil du gå med? 
 
 

Landsuddeling er en landsindsamling, der er vendt på hovedet: Hver eneste krone 
bliver delt ud igen i form af hjertestartere til deltagerne: 
 
 

Hvis vi tilsammen kan samle ind på mindst 15 ruter den 28. april, så får vi en 
hjertestarter leveret og installeret i et varmeskab på Kærup Beboerhus helt gratis. 
Og vi kan også få et fælles 30 minutters kursus i genoplivning. 
 
 

Indsamlingsruterne tager 2-3 timer, og du kan gå der, hvor det passer dig bedst. 
 
 

Tag fat i mig eller kig selv på www.landsuddeling.dk, hvis du vil vide mere. Min 
gruppe hedder Kærup Beboerhus. 

 

 
Hilsen Ulla Hansen – tlf. 2230 4035 

 
____________________________________________________________________________________ 
 

Varde Å Dag -  søndag d. 18. august 2019 
 

Varde Å Dag finder igen sted på Torvet samt på Ladepladsen i 
Janderup. Der arbejdes ihærdigt på at få endnu en fantastisk dag  
med nye oplevelser og indtryk for alle aldre og for såvel  gæster 
samt for lokale Janderup borgere. 

 

        -  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 
Næste blad udkommer ca. 1. august med deadline: d. 15.07.19 
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.landsuddeling.dk/
http://www.landsuddeling.dk/
mailto:mail@hallumbyg.dk
mailto:mail@hallumbyg.dk

