Kalenderen:
28. november
Virtuel fællessang og stjernetænding.
Pagoden Foodtruck

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Julestjernen vil lyse over Janderup,
i toppen af mejeriskorstenen.
Men inden den kan det skal der lidt penge til.
Derfor håber vi at mange har lyst at støtte julestjernen
med et frivilligt beløb.
I år har vi i Lokalforeningen valgt IKKE at opkræve kontingent
da Covid-19 jo desværre har aflyst næsten alt
- så måske der er lidt mere til julestjernen i år

Har du lyst til at yde et bidrag skal du være velkommen – det kan ske ved at indbetale et
frivilligt beløb på kt 5998 5020 177 eller indbetale beløbet på mobilepay 60900.
Ønskes kvittering derpå så kontakt kasserer Søren Kølbæk - kirkestien3@hotmail.com

I år fornyer vi juletraditionen
med virtuel fællessang og
stjernetænding.

Sæt dig godt til rette i din sofa. Fyld dit krus med gløgg, tag en varm æbleskive,
og lad tonerne fra dejlig sang og lyset fra stjernen over byen, flyde sammen med
følelsen af fællesskabet med din by og glæden ved julens snarlige komme.
Vær med, når vi lørdag den 28. november kl. 17.00 sammen og dog hver for sig,
tænder stjernen og sender det live på Facebook og hjemmesiden, efterfulgt af
fællessang og historiefortælling med Georg Græsholt, der vil hjælpe os med at
synge julen ind – virtuelt på facebook og hjemmesiden - Janderup.dk
Arrangementet varer ca. 20min.
Som en ekstra krølle på halen, kan du denne aften helt slippe stressen og lade
andre om at stå for aftensmaden.
Pagoden Food Truck triller nemlig ind på Torvet i Janderup og vil holde der
mellem kl. 16.30-19.00, hvor der kan hentes lækkert hjemmelavet fastfood i
god kvalitet og rigelig mængde. Der vil være forudbestilling, så vi kan overholde
forsamlingsreglen.
Savner du også fællesskabet og de gode arrangementer i denne tid, hvor Corona
fylder meget i vores hverdag og tanker, så lad os mødes virtuelt og dele
optimismen og juleglæden. Syng sammen med os andre med på de gode sange,
hils julen velkommen og nyd en eftermiddag og aften sammen og hver for sig i
byen, hvor vi lever det gode liv.

Lokalforeningen
Janderup

www.Janderup.dk

Menuerne er:
Efterårs bøfsandwich med.
Brød, rødbede relish, bøf af Guldager Highland Cattle , saute med kål og gulerødder, semi dry
blomme tomater, Dijon sovs, gule perleløg og ristet løg
85 kr.
Ribbensandwich delux med
Brød, aioli, rødkål, ribbensteg, syltede agurk, syltet rødløg og purløgs dressing
75 kr.
Pulled beef delux med
Brød, trøffel Mayo, salat, pulled beef, agurke relish og båd kartofler
75 kr.
Vi har også vores hjemmelavet gløgg/mørketidens glæder/hyggenbryg med til jer, så I kan få en
smagsprøve på den

Pagoden foodtrucks vil annoncere med forudbestilling på
deres Facebookside @Pagodenfoodtrucks
hvor der også vil være en lille konkurrence i dagens anledning.
For de, som ikke er på Facebook, men som ønsker at holde fri i køkkenet, så kan bestillingen
afgives til Trine på tlf 25677217 eller Ulla 22304035 senest kl 13.30 d. 28.11.2020.
Der skal oplyses navn, hvilken menu, antal og ca afhentningstidspunkt - så vil de bestille
maden og man skal så selv afhente på Torvet i Janderup.

Efterlysning af flagkomité
Vi har i Janderup flag og flagstænger der kan opstilles i byen.
Vi påtænker at der ved indfaldsvejene på Vesterled permanent
skal stå tre flagstænger med ”Janderup flag”,
når ikke Dannebrog skal vejre deri.
På Hansens hjørne ved Torvet tænker vi at der skal være vimpler i til dagligt.
Disse flagstænger kan så benyttes, når der er store fejringer i byen, såsom konfirmation og
byfest mm. Det ville være dejligt hvis der var et par personer som kunne have lyst til at stå
for op og nedtagning af flagene, når der var brug for det – altså en lille flagkomité. Har du
lyst til at hjælpe eller kender du nogen der har, så send gerne besked til Mette Lorenzen –
metkristine@mail.dk eller ring på 26158455.
Det er Folk og Kultur ved Erik Dyhr Thomsen der står for
flagstængerne.

Sammen kan vi mere.

_______________________________________________
Vidagerhus
Vi må væbne os med tålmodighed i sagen om, til hvad og hvordan Vidagerhus skal bruges i
fremtiden. Da der i begyndelsen af oktober var budrunde på huset, blev alle de 4 indkomne
bud afvist af en enig kommunalbestyrelse.
De fire bud på Vidagerhus
•
•
•
o

Bud 1 - Pris: 550.000 kroner. Formål: Bo- og behandlingstilbud til voksne
udviklingshæmmede med særlige behov.
Bud 2 - Pris: 2.000.000 kroner. Formål: Bo- og opholdssted for sårbare unge.
Bud 3 - Pris: 2.100.000 kroner. Formål: Privat plejehjem
Bud 4 - Pris: 3.963.000 kroner. Formål: Botilbud med højt støttebehov

Borgmester Erik Buhl begrunder afslag 1, 2 og 4 med, at det vurderes, at der ikke er behov
for bo- og behandlingssted i byen, når der lige er lukket et tilsvarende.
Bud 3 blev afvist og var ”for langt fra at vinde”, udtaler Erik Buhl, og uddyber, at der er
”stramme regler for det” (at etablere friplejehjem).
Sidste nyt i sagen er en overvejelse af om Vidagerhus evt kan udlejes for en længere
periode i stedet for at nedrives.
For byen håber vi, der snarest kommer en afklaring på, hvad
bygningerne og evt grunden kan og skal bruges til.

Borgerinddragende aktivitet kan få tilskud
Igennem Udviklingsrådet i Varde Kommune, får Janderup
hvert år et beløb, som skal bruges på borgerinddragende
aktiviteter. I Janderup får vi tildelt 14.500 kr som kan
fordeles på én eller flere aktiviteter. Har du eller din
forening et arrangement, som er borgerinddragende, så kan der søges fra puljen
med beskrivelse af arrangement og aktivitet.
Ansøgningsfristen for 2021 er 1. marts.
Ansøgningen sendes skriftligt til Erna Lønborg / stole.erna@gmail.com
Lokalforeningen Janderup forbeholder sig retten til at vælge frit blandt de
indkomne forslag
En borgerinddragende aktivitet er noget som vi alle er velkomne til at deltage i
og som vil være til glæde og fornøjelse for rigtig mange. Det kan være alt fra
fællesspisning, til ture og forbedringer / udsmykninger af sognet samt
arrangementer og markedsføring af Janderup.

Årets juletræ på Torvet er i år sponsoreret af Stefan
Mortensen fra Elkærdam. Han henvendte sig i sommers til
Lokalforeningen, for at tilbyde træet, da det var blevet for
stort på stedet det stod. I stedet for, at det bare blev
fældet straks, ville han gerne at træet kunne glæde andre en
sidste gang. Dejligt at der tænkes på byen og Lokalforeningen
Janderup vil gerne takke mange gange for den fine donation.

_______________________________________
Janderup lokalhistoriske Arkiv
Arkivet holder principielt lukket i denne tid; men hvis du har brug for hjælp fra arkivet,
så ring 2196 3130 og få en aftale.
Har du materialer, arkivalier og/eller billeder, så vil vi meget gerne have det.
Jeg går lejlighedsvis i arkivet og behandler forespørgsler, som kommer via mail.
Hilsen Gregers Grau

Kreativitet og samvær.
I Brugs-kunsten Billum er alle
velkomne til socialt samvær
og kreative hyggetimer.
Hver mandag og onsdag er der
håndarbejds workshop kl 10-14.
Første mandag i måneden kl 1417 er der eftermiddags café
for pensionister.
Tidligere har vi også haft aftenhygge en aften om måneden,
og dette kan tages op igen, hvis interessen er der.
Derudover tilbyder jeg forskellige kurser i patchwork og taskesyning
både under aftenskolen og privat.
Ring hvis I er en gruppe der gerne vil hygge sammen i et
inspirerende lokale, så kan vi aftale nærmere.
Pga Corona restriktionerne skal man tilmelde sig på forhånd.
Der må kun være 10 ialt og der skal holdes afstand.
Pris for en workshop er 40 kr inklusiv kaffe/te.
Se mere på hjemmesiden: www.kathrinedesign.dk
Med venlig hilsen
Kathrine Møller, tlf. 23285149

_______________________________________

Dagligdagen er anderledes for os alle, hvor vi skal passe
på hinanden og ikke må mødes til arrangementer,
fester og andet socialt samvær.
Vi savner nok også alle de lokale arrangementer, hvor vi
møder genboen og de andre Janderup borgere
vi plejede at få en snak med.
Har du et forslag til hvordan vi kan være sociale uden dog at
være sammen, så hører vi meget gerne fra dig.
Vi er sikre på at der er mange der efterspørger dette.
Sammen - men hver for sig.
Skriv til Erna Lønborg – stole.erna@gmail.com eller ring på 20250484 og fortæl os
dine ideer - så kan vi måske prøve at få ideen bragt til live.

Lokalforeningen Janderup har konstitueret sig således efter
den udskudte generalforsamling d. 17. juni 2020.
Formand samt repr. i URVO:
Erna Lønborg
Næstformand:
Anna Sofie Iversen
Kasserer:
Søren Kølbæk
Sekretær:
Ulla Hansen
Medlemmer:
Mette Lorenzen
Odette van Meedevort
Marianne Rasmussen
Suppleanter:
Erling Thrane
Carsten Grøndahl
URVO repr. uden for bestyrelsen:
Trine Haven Olesen

_______________________________________
www.Janderup.dk
Janderups hjemmeside er blevet opdateret. Har du, eller din forening,
noget I gerne vil have på hjemmesiden så kontakt
webmaster Erik Dyhr Thomsen – erik@dyhrthomsen.dk.
Har du været inde på siden og se de små film der er blevet lavet og den lille folder ???
- ellers skynd dig at kigge på www.janderup.dk

_____________________________________
Har du set at Ladepladsen har fået sin egen Facebook side.
Ladepladsen Janderup Vestj
Brug den – fortæl om dine oplevelser på Ladepladsen

Det traditionelle Julemarked i Janderup er
desværre aflyst i år pga Covid-19.
Alle ønskes en rigtig glædelig jul.
Hilsen DAMB-gruppen

______________________________________________________________________________

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.
______________________________________________________________________________________
__

Vil du / din forening have besked - pr mail - om udgivelse / deadline til bladet
så kontakt Ulla Hansen, p.hallum@mail.dk
Formand for Lokalforeningen Janderup,Erna Lønborg tlf. 20 25 04 84 stole.erna@gmail.com – 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

