Kalenderen:
31. maj
Tour de pedal - start
3. juni
Lokalforeningen generalforsamling
23. juni
Sankt Hans på Ladepladsen
15. august
Varde Å Dag
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vi arbejder for lokalområdet –
Vil du være med til at støtte op om det?
Bliv medlem af Lokalforeningen Janderup ved at indbetale
et årligt husstandskontingent på 200 kr.
Støtten er blandt andet afgørende for, at vi kan afholde arrangementer
som Valborgaften, Sankt Hans og Varde Å Dag, at Ladepladsen, borde og bænke
kan vedligeholdes, samt at der til stadighed kan finansieres nye tiltag, og udgives
dette blad.

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 julebelysningen.
Alle beløb over 200 kr. tilgår julebelysningen.

Støt sognet - og sammenholdet - sammen kan vi mere !!!

Tour de pedal Janderup 2021
Vi cykler fra Aktivitets huset kl. 19.00
Mandag den 31/5
Onsdag den 2/6
Mandag den 7/6
Onsdag den 9/6
Mandag den 14/6
Onsdag den 16/6
Mandag den 21/6
Onsdag den 23/6
Mandag den 28/6
Onsdag den 30/6 (afslutning)

Alle er velkomne til at cykle med.
Kontakt Henrik på 2126 8897 ved spørgsmål

Lokalforeningen Janderup
afholder generalforsamling
torsdag d. 3. juni 2021 kl. 19.00 på Eventyrgården
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag bedes være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest d. 25.5.2021
DAMB, Grandelauget og Lokal Arkivet aflægger årsberetning

Dagsorden til Lokalforeningens generalforsamling:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af 4 medlemmer til Lokalforeningens bestyrelse.
På valg er: Søren Kølbæk,
Anna Sofie Iversen,
Odette van Medevoort – modtager ikke genvalg
Ulla Hansen – modtager ikke genvalg
valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Årsberetning fra DAMB
8. Årsberetning fra Grandelauget
9. Årsberetning for Janderup Lokalhistoriske Arkiv
10. Eventuelt

Lokalforeningens bestyrelse håber at der er én eller flere borgere
der brænder for at arbejde for byen og sognet og derved har lyst at
stille op til de ledige pladser i bestyrelsen. Vil man høre mere om
bestyrelsesarbejdet er man velkommen til at kontakte Erna Lønborg
tlf 20 25 04 84 / stole.erna@gmail.com eller en af de andre
bestyrelsesmedlemmer
– men husk - ingen bliver tvunget ind i bestyrelsen

Hakkeholdet gør stadig et stort
stykke arbejde for byen,
men der er plads til flere på holdet.
Cirka hver 5. uge mødes en flok glade og ihærdige godtfolk
og hakker, fejer og river byens torv. Til stor glæde for os alle,
ser det flot og indbydende ud, indtil de mødes igen.
”Hakkeholdet” er IKKE et lukket hold,
ALLE er velkomne til disse formiddage eller aftner.
Vi kan afsløre, at det er et par gode og hyggelige timer,
og vi slutter af med en kop kaffe og et
stykke kage eller en sodavand/øl.
Næste gang vi mødes er onsdag den 19. maj kl. 17.00.
Medbring selv haveredskaber.
Følg med på Lokalforeningens og byens facebookside
(6851 Janderup) for kommende ”hakninger”,
eller kontakt Trine Haven Olesen – tlf 2567 7217

På Ladepladsen er der blevet renoveret storkerede og
hængt stærekasser op.
Vi havde assistance af Hans Skov fra foreningen Storkene.dk
til at få reden sat i stand, og han havde
god viden han delte ud af. Bl.a. at
træerne rundt om reden ikke måtte
blive for store. Helst holdes fri under og
rundt om reden. Han kom også med den ide at sætte
stærekasser op på pælen - for stære er ikke en trussel for
storken og så vil det give liv.
Vi lagde det på Facebook, om ikke der var nogen
der havde lyst til at lave stærekasser, og det var
der. Der kom mange fine kasser, og da vi også
kontaktede skolen, kom der da rigtig gang i
produktionen. 4. Klasse fik nogle materialer, bl.a.
en stor plade som Lokalforeningen havde brugt
som skilt.

I bålhytten er der lavet en udstilling
som fortæller om stære og storke, og
der beskrives, hvordan eleverne har
arbejdet ihærdigt med emnet.

Kom på Ladepladsen og se udstillingen og stærekasserne
– det er et besøg værd.

Janderup i bevægelse 5 vandre-og bevægelsesstier på vej.
Janderup er en by i bevægelse, og på trods af en langvarig nedlukning i landet,
sker der mange ting lige rundt omkring os.
Lokalforeningen kan fx afsløre, at der inden længe er intet mindre end
fem skønne vandre- og bevægelses-stier at betræde i Janderup og omegn.
Stierne tager alle deres udgangspunkt ved Torvet, hvor der kommer et
oversigtskort over ruterne. Ruterne er hhv. 3 km, 4,5 km, 6,5 km, 8 km og 10,5
km, og de bliver markeret op, så man ikke er i tvivl om retningen.
På bevægelsesstierne bliver man blandt andet ledt forbi Lerpøtterne,
Ladepladsen og engen med de brede vidder. Til Vester Janderup og til Holmen.
Til Adeleng, Hyllerslev og Hallumvad.
Der er så mange skønne steder, som kun venter på at blive betrådt.
Med tiden håber vi, at vi kan supplere bevægelsesstierne med bl.a. historier
og fortællinger om skønne steder og sjove begivenheder fra og om vores
by og sogn.
Vi håber stierne kan give anledning til glæde og bevægelse for mange,
og blive flittig brugt af private, foreninger, skolen og børnehaven,
og måske kan de indbyde turister og gæster til at opleve vores skønne natur.

Lokalforeningen valgte at støtte op om den landsdækkende
affaldsindsamlingsdag d 18. april og opfordrede til
at man gik en tur for at vi alle kunne få en ren og
pæn by, uden affald i vejkanterne.
Mange valgte at gå en tur og det blev (desværre)
også til en del affald.
Tusind TAK for hjælpen.

__________________________________________________________

En ihærdig flok gav en hånd med ved
arbejdsdagene på Ladepladsen.
Der er ydet en kæmpe indsats af alle
for at få det til at se så godt ud.
Tusind TAK til alle der hjalp til.

_________________________________________________________________

Arkivet i Aktivitetshuset er ved at
“gå til” i malerier af Peder Østergaard Hansen.
Det er malerier af Ladepladsen med kirken og Skipperhuset,
af kirken, af personer fra Janderup.
Malerierne gives efter først til mølle-princippet!
Aftal med arkivet om at se malerierne. Der er 17!
Ligeledes vil vi gerne sælge vores sognebøger, udgivet o. 1980.
Bøgerne er en beskrivelse af Janderup og Billum sognes geografi,
institutioner, virksomheder, og beboere fra 1800-tallet og op til o. 1980.
Pris: 50,-kr/stk.
Kontakt arkivet for aftale på tlf.: 40460489/Gregers Grau

Vi har flere hjertestartere i Kærup og Janderup.
Vidste du, at du kan blive hjerteløber og derved
være med til at redde liv. Se mere på:
Hjertestarter.dk/hjerteloeber.
__________________________________________________________
Vi forventer at kunne afholde
Sankt Hans d. 23. juni
på Ladepladsen.
______________________________________________________________________________

Følg med på www.janderup.dk / facebook og opslag i Dagli Brugsen
______________________________________________________________________________
___

Vi forventer at kunne afholde
Varde Å Dag d 15. august i år

_______________________________________________________________________________________
__

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

