Kalenderen:
22. marts
Lokalforeningens generalforsamling
30. april
Valborgaften i Præstegårdshaven
23. juni
Sankt Hans på Ladepladsen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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,
eller på konto. nr. 5998 5020 177
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 !!!

Landsbyforskønnelse – forslag ønskes
Varde Kommune har hvert år udloddet en pulje på 100.000 kr. til forskønnelse af kommunes landsbyer.
Det betyder at borger-/sogneforeninger gennem Udviklingsrådene kan søge om midler til forskønnelsen.
Forskønnelse kan være omlægning eller renovering af et grønt område eller plads (offentligt), som på den
ene eller anden måde er blevet lidt trist at se på.
Lokalforeningen vil gerne have dit bud/din ide til, hvilket område eller plads, du synes, der trænger til
forskønnelse. Du må også gerne medsende dit bud, hvordan området kan forskønnes.
Send dit forslag til Lokalforeningens formand, Erna Lønborg på stole.erna@gmail.com, senest den 18.
marts 2022 og du vil deltage i lodtrækningen om 2 flasker vin.
Vinderen vil blive udtrukket på Lokalforeningens generalforsamling, den 22. marts 2022.

Lokalforeningen Janderup
afholder generalforsamling
Tirsdag den 22. marts 2022, kl. 19.00 på Eventyrgården
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest den 15. marts 2022
DAMB, Grandelauget og Janderup Lokalhistoriske Arkiv aflægger årsberetning

Dagsorden til Lokalforeningens generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og 2 stemmetællere
Formandens beretning til godkendelse
Fremlæggelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
På valg er:
Erna Lønborg (modtager ikke genvalg)
Mette Lorenzen
Marianne Rasmussen (modtager ikke genvalg)
6. Valg af revisorer
7. Årsberetning fra DAMB
8. Årsberetning fra Grandelauget
9. Årsberetning fra Janderup Lokalhistoriske Arkiv
10. Eventuelt
a. Lodtrækning blandt indkomne forslag til byforskønnelse

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 du høre mere om
bestyrelsesarbejdet er du velkommen til at kontakte Erna Lønborg
mobil nr. 20 25 04 84 / stole.erna@gmail.com eller en af de andre
bestyrelsesmedlemmer
– men husk - ingen bliver tvunget ind i bestyrelsen

Hakkehold på Torvet
Foråret nærmer sig, og det hele pibler op af jorden. Det betyder også, at det er ved at være
tid for ”hakning” på Torvet. Den første gang i år bliver onsdag den 23.3. kl. 10.00, og alle er
hjertelig velkommen.
Det tager et par timer, og vi kan afsløre,
at det er rigtig hyggeligt. Medbring gerne egne redskaber.
Der serveres kaffe og kage.
Kontaktperson: Mette Lorenzen, metkristine@mail.dk

Valborgaften
Den 30. april afholdes traditionen tro Valborgaften. Aftenen afholdes i præstegårdshaven, hvor bålet
tændes og Lise og Georg vil fortælle historie.
Lokalforeningen er vært, og serverer kage og kaffe.
Vi fejrer aftenen uden krumspring den 30. april, kl. 19.00
i præstegårdshaven, Vesterled 45.
Alle er velkomne.

Venlig hilsen Lokalforeningen
______________________________________________________________________________________

Lokalforeningen orienterer:
Det gamle mejeri
Om kort tid kan vi tale om, ”dengang Janderup havde et gammelt
mejeri”. Om ganske kort tid er det nemlig væk, og tilbage står en tom
grund og venter på, at der bliver bygget fire nye, ældre-venlige boliger.
Det er Joachim Hovgaard, der er bygherre på husene.
Skorstenen får lov til at stå i 4 år endnu, da der er en aftale
med Telenor, der skal overholdes. Joachim fortæller, at
skorstenen til den tid kan fjernes uden problemer, og uden
fare for at skade de etablerede boliger.

Byggegrunde på Bymarken
”Her leves det gode liv”. Os, der bor i Janderup, ved det er sandt, men mon ikke vi sammen kan få
budskabet ud over bygrænsen og få nogle gjort nysgerrige på, hvad Janderup faktisk byder på?
Vi har 6 gode byggegrunde på Bymarken. Når de 5 grunde er solgt, har kommunen givet håndslag på, at
”Bymarken 2”, overfor skolen, udstykkes. Det vil være et stort aktiv for byen.
Lad os derfor hjælpe hinanden med at sprede budskabet om det gode liv i Janderup by og opland. Fortæl
om fællesskab og foreningsliv, gode forretninger, børnehave og skole, og få flere til at få øjnene op for,
hvad vi har at tilbyde.
Der arbejdes på at sætte et nyt skilt op ved Bymarken, ligesom byggegrundene den næste tid bliver
promoveret på Facebook. Del gerne opslaget, så det kommer vidt omkring.

Fælles foreningsgruppe i Janderup
- Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele.
Hen over efteråret og vinteren er der blevet afholdt to møder på tværs af foreninger i Janderup. Der er
nedsat en gruppe med repræsentanter for de forskellige foreninger, som i fællesskab vil koordinere
aktiviteter og arrangementer i og for byen, ligesom der vil være indbyrdes hjælp og støtte i hinanden til at
gennemføre arrangementer.
Ønsket er, at vi ved at hjælpe og involvere hinanden, kan vi vedligeholde interessen og engagementet i af
drive og opretholde det gode foreningsliv, så der fortsat i fremtiden er aktivitet og liv i vores by.

_________________________________________________________________
Janderup Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet ønsker hjælp til at kunne formidle den kommende historie. Vi vil meget gerne have fotos af
medlemmerne i jeres familie, gerne som gruppebillede med navne, pasfotos med navn er også fint.
Så er vi meget interesseret i dokumenter vedr. køb/salg af ejendom. Det er ok med fotokopi.
Papirer, I har fået fra arvesager, må I også gerne overdrage til arkivet, f.eks. gamle dåbsattester,
slægtsbøger eller anetavler vil også være af stor værdi.
Vi er på arkivet mandage formiddage og efter aftale.
På Arkivets vegne, Gregers Grau.

Generalforsamling
i Janderup Vandværk
afholdes i aktivitetshuset
onsdag den 16.03.2022 kl. 19,30

Dagsorden iht, vedtægterne
se den på WWW.janderupvand.dk

Bestyrelsen

Janderup Skoles Støtteforening er igen aktiv
– og giver unikke oplevelser til skolens børn
Efter en længere periode med Corona og begrænsede muligheder for sociale aktiviteter, så er Janderup
Skoles Støtteforening igen i gang med indsamlingsaktiviteter og arrangementer med gode oplevelser til
skolens børn.
På skolernes motionsdag dagen inden efterårsferien blev der atter afholdt sponsorløb på skolen. Børnene
havde forud for dagen i stor stil indsamlet sponsorkontrakter – og på selve dagen blev der givet max gas på
ruten. Store som små løb i alt 603 km svarende til et gennemsnit på over 6 km pr. deltager. Tak til alle
sponsorer for et rigtig flot indsamlingsresultat.
Nogle af pengene gik i november til en fælles biograftur for alle skolens elever. I alt var 106 elever samlet i
Varde Bio til præmiere på filmen Familien Jul & Nissehotellet. Det var en stor succes og børnene glædede
sig over at være samlet om denne fælles oplevelse.
Traditionen tro blev der i november igen blændet op for salg af julekalendere – og december blev sluttet af
med indsamling af juletræer. Nogle af de udtjente juletræer gik i år til Virkelyst Alpaca Farm, hvor dyrene
fik sig en lækker nytårsmiddag.
I foråret 2022 ser vi frem til, at vi igen kan invitere skolens børn på en fælles udflugt. Hvor turen går hen, er
endnu ikke fastlagt – men ét er sikkert: Børnene skal have én på opleveren.
Tak til alle sponsorer og hjælpere, der bakker op om Støtteforeningens arrangementer.
I gør det muligt at give skolens børn nogle unikke oplevelser.

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.
______________________________________________________________________________

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

Vi forventer at kunne afholde
Varde Å Dag i år

_______________________________________________________________________________________
__

Vil du / din forening have besked - pr mail - om udgivelse / deadline til bladet
så kontakt Ellen Margrethe Hansen, terne4@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

