Kalenderen:
20. november
Arkivet – Åbne døre
28. november
Juletræet tændes på Torvet
Se pensionistforeningens program i bladet.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lokalforeningen Janderup har konstitueret sig således
efter generalforsamlingen d. 3. juni 2021:
Formand samt repr. i URVO:
Erna Lønborg
Næstformand:
Anna Sofie Iversen
Kasserer:
Søren Kølbæk
Sekretær:
Ellen Margrethe Hansen
Medlemmer:
Mette Lorenzen
Marianne Rasmussen
Karoline Bøhm
URVO repr. uden for bestyrelsen:
Trine Haven Olesen

Kom og træn i dit lokale fitnesscenter her i Janderup.

Vores fitnesscenter ligger i Aktivitetshuset (Nybrovej 32), her kan du træne hver dag fra kl.
5.00 – 23.00.
I centeret finder du udstyr til både konditions- og styrketræning. Er du mere til hold tilbyder
vi på nuværende tidspunkt spinning et par gange i ugen. Hvis du er interesseret i andre
hold, så kom endelig med idéer Eller hvis du selv kunne tænke dig at instruere et hold så
hører vi gerne fra dig.
Vi har uddannede instruktører der hjælper dig godt i gang med træningen, og der er altid
mulighed for sparring med en instruktør efter aftale.
Janderup fitness drives på frivillig basis på lige fod med andre foreninger, så der er ikke
døgnbemanding som i de store centre, men vi yder stadig den bedst mulige service for
vores medlemmer.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte en af os eller skrive til os på vores
facebook side ”Janderup Fitness”.
Tilmeld dig på: www.jfs-sport.dk
Når du er meldt ind skal du hente app’en Memberlink denne bruges til at komme ind.
Priser for fitness inkl. hold:
·
·
·
·

1 måned 250 kr.
3 måneder 600 kr.
6 måneder 1.050 kr.
12 måneder 1.800 kr.

Kontakt personer:
·
·
·
·
·

Sarah Jakobsen 21850654
Mathias Stig Davidsen 29343545
Maja Ebdrup 25137531
Donna Louise Sørensen 231152788
Janni Kongerslev 20928937

Kom og syng med..
når julestjernen og juletræet
på Torvet tændes
den 28. november kl 17.00
Der er julestemning på Torvet hele dagen med hyggelige juleboder og
mulighed for at købe lidt godt til ganen.
Der er skattejagt for børn – med præmie.
Her finder du også idéen til aftensmaden.
Madvognen ”Guldkyllingen” holder på Torvet og har åbent fra kl 16 – 19.
Du kan købe lækre grillkyllinger med tilbehør. Forudbestilling på mobil nr.
3144 1102 – se i øvrigt Guldkyllingens Facebook side.

Dagens program:
Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 16.30
Kl. 17.00
Kl. 19.00

Boderne åbner
Guldkyllingen åbner
Fællessang med Georg
Græsholt
Julestjernen og juletræet
tændes
Guldkyllingen lukker

Vi håber I vil kigge forbi til en hyggelig dag.
Venlig hilsen
Lokalforeningen Janderup

Janderup – Billum Pensionist forenings program 2021 – 2022

11. november
25. november

kl 14.00
kl 14.00

09. december
13. januar
20. januar
03. februar
17. februar
03. marts
17. marts

kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00
kl 14.00

Musik, Harmonikatrioen
Foredrag, Mette og Poul Norup, Kulturrejse langs
jyske vestkyst
Juleafslutning, Bodil Raakjær og Connie
Inviteret af Indre Mission (i Missionshuset)
Musik, Siva
Foredrag, Erik Dyhr-Thomsen – Lego
Musik, Ellen og Conny Kristiansen
Foredrag, Karin og Mik
Generalforsamling

Kaffe og kage samt underholdning

50 kr for medlemmer
75 kr for ikke medlemmer

På bestyrelsens vegne – Edith tlf. 20608317

Snør de gode sko og tag på oplevelse
på de nye bevægelsesruter i og omkring Janderup.
De nye stier i og omkring Janderup står færdige, og er klar til at tage imod
vandrere, cyklister og andre som kan have lyst til luft, natur og bevægelse. De
fire skønne stier tager sit udgangspunkt på Torvet, hvor der er et oversigtskort
med ruterne indtegnet, og i terrænet bliver man trygt guidet omkring med
tydelige gule, grønne, blå og røde pile. Ruterne er på henholdsvis 3 km, 5 km, 7
km og 10 km, og Holmen, Lerpøtterne, Adeleng, Hallumvad, Vester Janderup,
Ladepladsen er kun et udpluk af de skønne steder, man ledes omkring. Stierne er
etableret med støtte fra Lokalforeningen og ved hjælp af de borgerinddragelse
midler.

Årets Skulderklap
Ulla Hansen modtog i efteråret
”Årets Skulderklap 2019”
– en pris som Sydbank og Jydske Vestkysten
uddeler til personer, grupper eller
foreninger, der gør en markant indsats.
Pga Covid 19 har uddelingen først
fundet sted i år.

Lokalforeningen ønsker Ulla endnu engang tillykke med prisen
og tak for din kæmpe indsats i Lokalforeningen.

__________________________________________________________

Åbne døre på arkivet lørdag d. 20. november
På nævnte dag mellem kl 10 og 12
vil vi vise arkivet (I Aktivitetshuset) frem
for interesserede og fortælle om,
hvordan vi gemmer Janderup sogns historie.
Vi kan også give hjælp til slægtsforskere,
der søger aner i Janderup sogn.
Har du interesse i arkivarbejde,
så kan vi hjælpe dig på vej med kurser mv.
Arkivarbejde er en spændende udfordring
og så er jobbet ulønnet!
På arkivets vegne,
Gregers Grau

Porten til Eventyrets land.
Fredag den 24. september var der officiel indvielse af byens nye skulptur
”Eventyrbog” af kunstneren Sys Svinding, på hjørnet ved indkørslen til
Eventyrgården.
Skulpturen er skænket byen af Poul Erik Bech fonden, og arbejdet med
fundamentet og belægning er sket ved hjælp af indsamling i byen og sponsering
af pengegaver og arbejdskraft.
Alle takkes for velvilje, opbakning, enhver støtte og samarbejde.
De ca. 85 fremmødte, der havde trodset det lidt ustadige vejr, nød en hyggelig
eftermiddag og aften med bobler, kransekage, taler, eventyr og officiel
indvielse, efterfulgt af pølser, øl, sodavand og god snak.
Med mottoet ”Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele”, fik
Janderup endnu et skønt og rekreativt område, der i mange år fremover, vil
være til glæde for byens borgere, for gæster og forbipasserende.

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

