
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

  Kalenderen: 
 14. september GoCook  on tour. 
 15. september Fællessang. 
 15. september Pensionistforening musik. 
            20. september  Generalforsamling Skolens  
   støtteforening. 

  29. september Foredrag.  
  13. oktober Musik ved Ellen og Conny. 

27. oktober Fortælling om oplevelser fra Ukraine til    
Danmark. 

10. november Fortælling: De fire Årstider. 
24. november Musik – kun for sjov. 
27. november Tænding af julestjernen. 

  
Se mere om alle arrangementer i bladet. 

 
Støt op om de  mange gode arrangementer der findes 

 i vores lokalområde ved at deltage. 
Alle er velkomne.           

  

________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nyt fra Dagli´ Brugsen 
 
Vi havde først i august fornøjelsen af at afholde Musik & Grill. 
Det var som vanligt godt besøgt og der var god stemning.  
Dejligt at have denne tradition, hvor vi kan mødes med borgere i byen  
og fra oplandet. 
 
Ved Varde Å-dag deltog vi fra Brugsen ved Ladepladsen, hvor vi havde 
Vikinge 5-kamp med blandt andet brændestabling, ring spil og kartoffel løb. 
En anden måde at møde og opleve vores kunder på,  
fremfor når vi mødes i butikken. 

 

 
 

Onsdag den 14. september kommer GoCook on Tour til Janderup. 
 

Bussen kan opleves ved Brugsen onsdag eftermiddag, hvor børn 
fra Janderup skolen vil lave mad. 
Missionen med GoCook er, at skabe den første generation af børn og unge,  
som er bedre til at lave mad, end deres forældre.  
Mere end 160.000 børn og unge er hvert år med i GoCook på skolerne og derhjemme.  
Når projektet ’GoCook on tour’ ruller ud, er formålet at inspirere børn og unge til at lave 
mad med gode råvarer gennem involvering, leg og læring. 
Børnene skal servere smagsprøver på deres ret til forældre, kunder og øvrige 
forbipasserende. 

 
 

 
 



 

Fællessang 

 

Efter succesen med Kærup Beboerforeningens første fællessangsarrangement i 

juni måned, afholder vi igen fællessang i Kærup Beboerhus  

 

Torsdag den 15. september 2022 fra kl. 19:00 

 

Arrangementer er gratis. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage i 

pausen. Alle er meget velkomne, både børn, dem uden sangstemme og folk uden 

tilknytning til Kærup. Så find din højskolesangbog frem og tag din nabo under 

armen til en hyggelig aften med særligt nye sange fra højskolesangbogen.  

 

Tilmelding er ikke nødvendig, men for at sikre nok kaffe og kage, må man gerne 

sende en sms til 20874301, såfremt man kommer.   

 

Hilsen 

Kærup Beboerforening 

 
 
 
 

Janderup- Billum Pensionistforening 
 
Foreningen afholder følgende arrangementer: 
 
15.09.2022  Kom og lyt til god harmonika musik v/ SIVA. 
29.09.2022  Foredrag ved Elsebeth Hansen- Historien om en ukendt farmor. 
13.10.2022  Musik v/ Ellen og Conny der synger og spiller. 
27.10.2022 Atem og Yana vil fortælle om deres oplevelser fra Ukraine til 

Danmark. 
10.11.2022 Fortælling, sang og lysbilleder: De fire Årstider v/ Mette og Poul. 
24.11.2022 Musik – kun for sjov. 
 
Alle arrangementer afholdes kl. 14 – 16 ca. i Aktivitetshuset Nybrovej 32, Janderup. 
Pris 50kr for medlemmer, Ikke medlemmer 75kr, inkl. kaffe og brød. 
 
Medlemskort kan købes ved henvendelse til kasserer Edith Jensen tlf. 20608317,  
eller mobilepay 1249GU, 150 kr. pr person, husk at opgive navn. 
 
Vedr. programmet kontakt Holger Thomsen tlf. 40308364 – HT4830@hotmail.com 



 

 
Nyt fra Janderup Skoles Støtteforening 

- Hjem-IS bil sidste skoledag, Generalforsamling d. 20/9 og startskud til Støtteforeningens 
Venner 
Et nyt skoleår er begyndt og skolen summer atter af livlig aktivitet og glade, 
forventningsfulde børn – men inden børnene gik på sommerferie, sendte Skolens 
Støtteforening en kold hilsen til alle børn og ansatte på Janderup Skole. Vanen tro blev 
sommerferien fejret med besøg af Hjem-IS bilen med is til alle. Noget der altid kan bringe 
smilet frem hos både store og små. 
 
D. 20/9 afholder Skolens Støtteforening generalforsamling kl. 19 i Skolens Festsal. Alle er 
velkomne til at kigge forbi og høre om Støtteforeningens arbejde og komme med input til, 
hvordan vi kan bidrage til at skabe de bedste rammer og oplevelser for skolens børn.   
 
Som noget nyt vil vi i år etablere Støtteforeningens Venner, der er tænkt som en åben 
gruppe af personer, der alle har sagt ja til ind imellem at hjælpe Støtteforeningen med 
forskellige opgaver. Det kunne være kagebagning, en vagt i en salgsbod, opvarmning af 
suppe til Skolernes Motionsdag / Sponsorløbet eller juletræsindsamling. Det er 
uforpligtende at melde sig til Støtteforeningens Venner – og alle er velkomne uanset, om 
man har børn på skolen. Du skal blot have interesse i at give Støtteforeningen en hjælpende 
hånd i arbejdet for at give skolens børn de bedste oplevelser igennem deres skoleår på 
Janderup Skole.  
Vil du gerne vide mere om Støtteforeningens Venner – eller ønsker at melde dig til denne 
gruppe?  
Så mød enten op til generalforsamlingen d. 20/9 – eller kontakt Louise på 
louise_krath@hotmail.com.    
 
Sammen står vi stærkere – lad os skabe et fællesskab for de bedste oplevelser for 
Janderups børn. 

 
 

mailto:louise_krath@hotmail.com


 

 
 

Lokalforeningen informerer 
 
 
I forbindelse med generalforsamlingen i marts efterlyste vi 
forslag til, hvordan vi kunne forskønne vores ellers dejlige by. 
Alle var velkomne til at indsende forslag og der ville blive 
trukket lod om 2 flasker vin på generalforsamlingen. 
 
 
Ikke alle havde set opslaget og derfor udvidede vi muligheden 
for at indsende forslag med en måned. 

 
Der indkom forslag til forskønnelse af byen på 4 lokaliteter fra Kirsten Falster, 
Kreative Haver. Lokalforeningen siger tak til Kirsten for de fine forslag med 2 
flasker vin og vi vil i samarbejde med hende arbejde videre med planerne hen 
over efteråret.  
 
Skulle der være nogen som har gode ideer til forskønnelse, er I fortsat 
velkommen til at fremsende forslagene til Ellen Margrethe på terne4@mail.dk,  
Lokalforeningen Janderup 
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Janderup Stafetten 
 
 
Styrken i et lille lokalsamfund er, at vi kender og  
interesserer os for hinanden. 
Derfor har vi i Lokalt NYT Janderup søsat et nyt initiativ.  
I hvert nummer vil der blive stillet skarpt på en helt 
almindelig Janderup borger og dennes historie.  
 

 
Stafetten er givet til Ellen Margrethe Hansen  
 
Navn: Ellen Margrethe Hansen 
 
Alder: Midt i 60’erne og gået på delvis pension pr. 31.12.21 – dog arbejder jeg fortsat som 
freelance ved      Varde Kommune 
 
Adresse: Jeg bor på Ternevej 
 
Profession: Ny formand for Lokalforeningen i Janderup og medlem af Udviklingsrådet for 
Varde Opland. 
 
Fritidsinteresser: Badminton, løb, vandre- og cykelferie og så interesserer jeg mig meget for 
haven både havearbejdet og det at nyde haven. 
 
Hvor møder vi dig? I møder mig næsten dagligt i brugsen. I kan også møde mig i 
Aktivitetshuset og i år har I også kunnet møde mig ved Folk og Kultur og så er der også store 
chancer for at møde mig på de nye vandrestier i og omkring Janderup. 
 
Hvor længe har du boet i Janderup? Jeg har boet 31 år i Janderup. Jeg kommer oprindelig 
fra Kvong og har boet nogle år i Næsbjerg. Beslutningen om at flytte til Janderup blev taget, 
da jeg mødte min mand Peter. Han havde selv bygget huset, hvor vi bor og han havde svært 
ved at skille sig af med både huset og det gode naboskab, som betyder meget for os begge. 
 
Hvad holder du allermest af, ved at bo i Janderup og omegn? Da jeg for mange år siden 
flyttede til Janderup, var jeg travlt optaget af arbejde (dengang arbejdede jeg i Silkeborg) og 
havde derfor ikke meget tid til at se mig omkring i omegnen. Men i de senere år har jeg 
virkelig fået øjnene op for naturen omkring Janderup og det er nok det jeg holder allermest 
af. Derudover betyder det meget at vi fortsat har både brugs, bager og håndværkere i byen. 
 
Det vidste du ikke om mig………at jeg kan få det største nyse anfald, når jeg har spist for 
meget. 
 
Hvem skal stafetten gives til næste gang? Lærke Hymøller 
 

 

  



 

Janderup Stationsbys historie 
 

Uddrag fra lokalarkivets bog: Janderup og Billum Sogne bind III 

 

I 1879 åbnedes den nye landevej fra Tændpibe til Skråvejens udmunding i Vesterled; før den 

tid var Hebovej færdselsåre til Varde.  

Det var faktisk den spæde begyndelse til byens opståen. 

 

Før vejen blev anlagt, var der af bygninger kun højskolen, men i 1883 kom mejeriet, i 1896 

brugsforeningen og i 1898 forsamlingshuset, en smedje med bebyggelse og ”Granly” hvor 

der var en hjulmager. 

Da banen kom i 1903, blev der mere interesse for at bygge i Janderup. De første huse blev 

dog mest bygget af ældre folk, som havde solgt deres gårde, men efterhånden kom der både 

bager, købmand, slagter og håndværkere såsom karetmager, smed, skomager, skrædder, 

cementstøber, maler, tømrere og murer. 

 

Fra banen komme og frem til afslutningen af 2. verdenskrig voksede byen meget langsomt. 

Der byggedes kun 1 – 2 huse årligt. Først i 40’erne og 50’erne begyndte der at komme gang i 

husbyggeriet. Byen fik dog allerede i mellemkrigstiden et vist bymæssigt præg, ved at der 

blev anlagt fortove og indført gadebelysning. 

 

Under besættelsen fik byen sit første kloakanlæg, men i 1966 var byen blevet for stor til 

anlægget så der måtte anlægges et nyt med mekanisk rensning. Senere er kravene til rensning 

blevet forstærket så i 1980 blev spildevandet ført fra Billum til Janderup gennem en 

trykledning til Varde, hvor det kunne blive renset endnu bedre.  

 

I 1944 fik byen sit første vandværk, der skulle betjene 30 medlemmer. Værket blev udvidet 

et par gang, men sidst i halvfjerdserne fik vi nogle tørre år, der bevirkede, at mange 

landmænd havde for lidt vand. En del gårde på Janderup mark og i Kærup blev tilsluttet, 

men det kunne det bestående værk ikke klare. Man besluttede derfor at bygge et helt nyt 

vandværk nordøst for byen ved Hebovej. 

 

Det offentlige deltog også i byudviklingen. I 1962 købte Janderup-Billum kommune 25tdr 

land nord og øst for byen og disse arealer udgør i dag ”Fuglekvarteret”. Arealerne nord for 

Hebovej er nu benyttet dels til beboelse og dels til den i 1970 åbnede centralskole med 

sportsplads.  

 

Senere, efter kommunesammenlægningen i 1970, har Varde Kommune købt jord til 

udstykning og bebyggelse ved Hebovej, Skråvejen og Nybrovej. 

 

I 1974 blev der i Janderup bygget en fællesantenne til modtagelse af fjernsyn. I 1977 blev 

der lagt jordkabel derfra til Billum. 

 

 

 

 

 

 



 

Lokalforeningen informerer…. 
 

Julestjernen tændes. 
 

Traditionen tro tænder vi julestjernen  
1. søndag i advent (27. november).  

 

I den forbindelse vil der blive et lille arrangement på ”Torvet” ved Brugsen. 

 
Program for arrangementet kan ses i det næste nummer af Lokal Nyt. 

 
Lokalforeningen 

 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Har du / din forening indlæg til næste blad  
så kontakt Ulla Hansen,  p.hallum@mail.dk eller  
Louise Hundebøll Krath Andersen, Louise_krath@hotmail.com  
Næste blad forventes udgivet i uge 46 med deadline d. 28. oktober 
 

Formand for Lokalforeningen Janderup, Ellen Margrethe Hansen 
 tlf.  24 60 14 50  - terne4@mail.dk – kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker 
drøftet 
 

Har du lyst at hjælpe en gang imellem så kontakt os endelig - enhver hjælp er 
kærkommen  

Lokalforeningen Janderup er på  

Følg også med på www. Janderup.dk                                                   
 

        Sponsoreret af 
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