Kalenderen:
2. December
29. December
11. og 14. Februar

Eventyrlig Jul på Janderup Skole
Indsamling af juletræer
Gratis ”Giv Liv” Kursus

______________________________________________________________________________

Søndag d. 2. december vil der være julehygge og julestemning
på Janderup Skole fra kl 11.00 – 16.00.

Tag hele familien med
Der kan købes gammeldags hjemmelavet klar suppe med boller
og selvfølgelig også gløgg og æbleskiver mm
Jule koret og Julemanden kommer forbi og der bliver opført et Julespil af 5 kl.
Skolen vil være fuld af forskellige boder - så kom og gør en god handel
Fotografen er klar til at tage familie- eller børne billedet til julegaven.
Se programmet opslået i Dagli Brugsen eller på DAMBgruppen på Facebook.
DAMB gruppen er hele Janderups støtteforening.

Janderup Skoles Støtteforening informerer
TUSIND TAK for støtten til dette års Sponsorløb. Det
har været forrygende og børnene har løbet stærkt i år.
Knap 30000kr er der løbet ind i Sponsorater.
Hvis der endnu skulle være en enkelt sponsor som
mangler at indbetale kan det gøres på kontonr: 5998
1048651 eller mobile pay: 23 34 19 50
Tusinde tak til alle de frivillige som har hjulpet og bakket
op om denne dag.
Den 19.+20.november skal Skolens elever på udflugt til
Karensminde museumsgård, hvor de skal lære om ”livet
i gamle dage”.
Efter jul gentager vi en Biograftur til Varde for eleverne.
Skolens elever sælger igen i år Skolens Julekalender, og
vi håber I vil tage godt imod dem, hvis de kommer forbi.
Igen i år indsamler Skolens støtteforening ”gamle” juletræer den 29. december.
Nærmere info ved opslag i Brugsen
Med venlig hilsen Janderup Skoles Støtteforening
____________________________________________________________________________
_

Vi stod sammen om at knække
Cancer i Janderup.
For 3. år i træk blev der afholdt Knæk
Cancer i Janderup og med 4412,40 kr blev
det indsamlingsrekord.
Smykkepigerne fik indsamlet 550 kr.
Tusind tak til alle og ikke mindst til sponsorerne: Hair Trend, VJ Huse, Hair Zone,
Dagli Brugsen, Janderup Smede og VVS, Vognmand Bo Thestrup, Lokalforeningen Janderup,
CVH Gulve og Tømrer, Jydske Vestkysten, B.T´s Rengøring, Benny Schou, Erik Dyhr,
Per Jepsen og Go Varde.
Vinderne af Knæk Cancer konkurrencen blev, Kurt Nielsen, Tage Sørensen, Kjeld Nielsen og
Ditte Nilsen
Hilsen Evy Askebjerg, Johnni Sørensen og Else Sørensen
______________________________________________________________________________

Billum / Janderup Pensionist forening afholder flg. arrangementer:
6. december kl 14.00 Juleafslutning
3. januar kl 14.00 Indbydelse fra Indre Mission
17. januar kl 14.00 Musik ved Agnete og Poul Henning
31. januar kl 14.00 P. Mackenhauer ”SOS børnebyerne”
14. februar kl 14.00 Kolding Harmonikaklub
Kaffe og underholdning 50 kr. – ikke medlemmer 75 kr.

”Giv Liv” kursus - GRATIS
Lokalforeningen Janderup tilbyder nu to GRATIS ”Giv Liv”
kurser i samarbejde med Hjerteforeningen og Dansk Råd
for Genoplivning
Hurtig førstehjælp indenfor få minutter er afgørende, hvis et menneske falder om med
hjertestop. Chancen for at overleve falder med 10 pct for hvert minut, der går uden
førstehjælp, derfor er det vigtigt at gribe ind med det samme og den mest effektive
behandling af hjertestop opnås, når hjertemassage kombineres med brug af en
hjertestarter.
”Giv Liv” skal medvirke til at gøre livreddende førstehjælp til en folkesag. Dette skal gøres
ved at være med til at sikre, at langt flere danskere har basal viden om genoplivning og tør
træde til, i tilfælde af hjertestop.
Tilmeld dig det GRATIS kursus som afholdes i Aktivitetshuset i Janderup d.11 og 14. februar.
Kurset varer ca. 1 time og starter kl 19.00. Der er tilmelding til Anne Sofie Iversen på tlf
40151508 eller fie_iversen@hotmail.com senest d. 1. februar. Der er begrænsede antal
pladser. Ønskes bevis på deltagelse skal navn, adresse, årgang samt mail oplyses ved
tilmelding
_____________________________________________________________________________

Bro over Varde Å
ved Ladepladsen
Udviklingsrådet Varde Opland arbejder på
Inspiration af fremtidig bro
at få en gang- og cykelbro etableret over Varde Å
ved Ladepladsen i Janderup
Repræsentanter fra Janderup, Alslev og Billum Sogne og Lokalforeninger samarbejder med
ProVarde om at undersøge mulighederne for en fast forbindelse mellem Janderup og
Alslev.
Der er afholdt flere møder og bl.a. er de nærmeste naboer, deriblandt menighedsrådet,
informeret om hvad der er gang i.
På et møde med forskellige interessegrupper; Sejlklubben i Varde, Roklubben, Friluftsrådet,
Lystfiskerne, Nationalpark Vadehavet og adskillige andre, var alle meget positive og syntes
godt om ideen, dog er højden på broen et vigtigt punkt. Højden skal svare til Ndr.
Boulevardbroen og Tarphagebroen, så der kan sejles under den.
Klaus Bertram Fries, leder af Naturcenteret ved Varde kommune, som er bekendt
med regler og paragraffer, og hvilke myndigheder der måske bliver en udfordring er en stor
og positiv hjælp.
På nuværende tidspunkt er der en ansøgning inde ved Varde kommunes ”Vi i Naturen
Puljen” om støtte til forprojektet, dvs arkitekttegninger, ingeniørberegninger osv. Der
forventes svar på den ansøgning først på året 2019. Så ting tager tid.
Vi glæder os til at projektet bliver en realitet så vi alle kan tage en cykel / gåtur rundt til
Alslev og Varde og tilbage til Janderup

Lokalforeningen Janderup har udskiftet flodsøjlen på Ladepladsen da der var gået råd i den.
Der er kommet nye bånd omkring og tallene er pudset så den nu fremstår rigtig flot. Hvis du
ikke har set den, så er den et besøg værd. Flodsøjlen fortæller om hvor højt vandet har
stået ved stormflod

Lokalforeningen Janderup afholder generalforsamling d. 5. marts 2019
_____________________________________________________________________________

Varde Å Dag afholdes i 2019, søndag d. 18. august sæt allerede nu X i kalenderen
_____________________________________________________________________________

Der vil igen i år være juletræssalg
på Torvet i Janderup
Træerne betales i Dagli Brugsen
______________________________________________________________________________

Lokalforeningen Janderup vil hermed gerne takke alle som har givet en hånd med
ved de forskellige gøremål som foreningen står for - jeres hjælp er uundværlig.

Lokalforeningen Janderup
Ønsker Alle
En rigtig glædelig Jul
og et godt Nytår.
______________________________________________________________________________

Næste udgave af Lokalnyt udkommer i uge 7.
Har du indlæg til bladet kan du kontakte:
Ulla Hansen tlf. 22 30 40 35 eller
mail@hallumbyg.dk.
Der er deadline d. 27. januar.
Formand for Lokalforeningen Janderup, Erna Lønborg tlf. 2025 0484 stole.erna@gmail.com - kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet du ønsker drøftet
Har du lyst at hjælpe engang imellem så kontakt os endelig - enhver hjælp er kærkommen
Følg Lokalforeningen Janderup på
eller følg med på www. Janderup.dk
Tryk sponsoreret af : Andelskassen

