
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  Kalenderen: 
  30. April  Valborgaften  
    3. maj   Tour de Janderup 
    5. Maj   Indvielse af cykelbaner 
    7. Maj  Grandestævne 
    9. Maj  JFS – gratis aftensmad  
  27. Maj   Sejltur med ”Æ Skiw”  

                                   23. Juni           Sankt Hans på Ladepladsen 
                                   7. – 15. Juli          Folk & Kultur 
            19. August          Varde Å Dag 
______________________________________________________________________________ 
 

Skal julestjernen op igen…???  

 

        Så kan du være med til at hjælpe 
ved at give et bidrag 

 

Hvert år koster det ca. 8000 kr at få julestjernen på Det gl Mejeri op og ned. 
Hvis Janderup fortsat skal nyde synet i december, 
kræver det byens  økonomiske opbakning hvert år. 
Alle kan indbetale – på Mobilepay 60900 eller på kt 5998 5020 177 
med et selvvalgt beløb eller ved at benytte vedlagte girokort 
Ønskes kvittering på indbetaling kontakt da Lokalforeningen 
Følg indsamlingen på indsamlingssøjlen i Brugsen og se om vi i fællesskab når målet . 
 

Kontingent til Lokalforeningen Janderup  
Støt  Lokalforeningen Janderup ved at indbetale et husstands kontingent på 150 kr   
Lokalforeningen arbejder for sammenholdet og fællesskabet 
samt vedligeholder Ladepladsen mm. 
Indbetales beløbet senest d. 1. maj  2018, så deltages der samtidig i lodtrækning 
om et gavekort på 300 kr  
 

Indbetaling kan ske på Mobilepay 60900, på kt. nr 5998 5020 177  
eller ved at bruge vedlagte girokort. 
Husk at oplyse navn og adresse. 

 

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

 



Indvielse af cykelbanerne og 2 minus 1 vejen langs Nybrovej 
Lørdag d. 5. maj kl 12 – 14.00 

 

Lokalforeningen Janderup har efter generalforsamlingen 

d. 6. marts konstitueret sig således: 

Formand: Erna Lønborg 

Næstformand: Lars Tobiasen 

Kasserer: Søren Kølbæk 

Sekretær: Ulla Hansen 

Anne Sofie Iversen, Kirsten Tobiasen og Jonna Bjerrum 

 

 

 

 

Krocket i Janderup 
Vi er en  lille flok som spiller Krocket, men vi kunne godt tænke os at udbrede kendskabet til 
flere. Kom og prøv / kig eller få en snak  om spillet - vi har køller I kan låne, så I kan finde ud 
af om det er noget for jer, inden I melder jer ind. 
Vi spiller mandag og onsdag, om vinteren spiller vi fra kl. 14:00, om sommeren fra kl. 18:30.  
Krocket er et spil for alle, i alle aldre  
Årlig kontingent er 300,00 kr. 
Janderup Krocketklub er en del af JFS 
For yderligere oplysning kontakt Niels Jørgensen tlf. Mobil 2066 9376 
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Folk & Kultur d. 7. – 15. Juli 2018 
Danmarks største arbejdende udstilling med Kunst og Kunsthåndværk. 
Udstillingen foregår på Janderup Skole og indeholder, udover 85 arbejdende 
stande, en række spændende kulturelle indslag. 
 
 

I samarbejde med Kærup Beboerforening og Lokalforeningen Janderup inviterer Varde 
Kommune til åbningen af de nye cykelbaner samt 2 minus 1 vejen. 

Lørdag d. 5. maj kl 12 – 14.00 
 

Lokalforeningen Janderup og Kærup Beboerforening 
opfordrer alle til at møde op så vi kan få en festlig dag. 

Der cykles i fælles flok fra Dagli Brugsen Janderup og fra Kærup Beboerhus kl 11.30. 
Find cyklerne eller de sjove/anderledes køretøjer frem fra skuret og kom og vær med til 

indvielsen. Vi pynter køretøjerne op med flag – alle er velkomne. 
I Beboerhuset vil der blive vist hvordan man færdes på en 2 minus 1 vej 

 

Program: 
Kl. 12.00: Indvielse af cykelbanerne og 2 minus 1 vejen på Nybrovej v. nr. 70. 
Åbningstale v. Preben Friis-Hauge 
Velkomsttale v. Preben Hallum Hansen og Erna Lønborg 
Snoren klippes 
Cykelbanerne og 2 minus 1 vejen tages i brug af cyklende/gående/løbere 
Kl. 12.25: Egen transport til Kærup Beboerhus, Nybrovej nr. 111. 
Kl. 12.40: I Kærup Beboerhus byder Varde kommune på øl & vand og 
foreningerne giver sandwich, pølsehorn samt kaffe, kage og softice. 
Kl. 13.00: Et par ord fra projektlederen Mille Graarup, Varde kommune 



 

 

 

 
 

        Vil du med på tur.. 
 

Valborgaften  
d. 30. april 

afholdes i  år ved teltslagningspladsen 
ved Søren Hansen i Hyllerslev 

Vi mødes på Adelengvej 25  
 

Kom med og nyd et par timer i naturen. 
Aftenen starter kl 19.00 hvor der vil blive 

 vist rundt og fortalt lidt om stedet. 
 

 Lokalforeningen Janderup er vært med øl og vand  
samt kaffe/te og lidt mundgodt. 

 
Valborg bålet vil blive tændt og vi vil nyde 

 sommerens komme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Valborgaften er tærsklen til sommeren, hvor jorden 

forvandles til frodighed og træerne indhylles i et 
lysegrønt slør. Græsset gror så det kan ses og 

fuglene har travlt med at bygge rede. Alt dette 
fejrer vi med et lille forårsarrangement, samtidig 

med at vi kommer forskellige  steder rundt i sognet 
og hører om de mange spændende steder vi har lige 

rundt om os. 
 



Grandestævne. 
Der afholdes grandestævne, mandag d. 7. maj 2018, 
kl. 19,00  i Aktivitetshuset i Janderup. 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Orientering om grandelauget 

3. Drøftelse af laugets fremtid 

4. Evt valg af oldermand/udvalg 

5. Eventuelt 

På grandelaugets vegne 

Niels Peder Nørregaard/ Svend Aage Hansen. 

 

 

Grandelauget i Janderup. 
Som tidligere omtalt i Lokalnyt, er der et Grandelaug i Janderup, som alle der har en 
matrikel i Janderup sogn er medlem af. 
Da Niels Vogt Hansen, der var oldermand for lauget, desværre er død, skal der findes en 
afløser/nedsættes en udvalg, eller findes en anden løsning på administrationen af de 
arealer og veje der hører under lauget. Der indkaldes derfor til grandestævne/årsmøde i 
Grandelauget, til en drøftelse af laugets fremtid. Ved mødet vil der blive givet en kort 
orientering om lauget. Vi opfordrer til, at alle interesserede grundejere i Janderup sogn, 
møder op til grandestævnet 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________ 

JANDERUP FORENEDE 

SPORTSKLUBBER HAR BRUG 

FOR FLERE HÆNDER… 
 

Derfor vil vi gerne invitere til en snak og gratis aftensmad d. 9. maj 2018 kl. 17.00-19.00 i 

aktivitetshuset.  

Tag bare ungerne med – vi har sørget for underholdning til dem også. 

Pt. er det en skare af Tordenskjolds tapre soldater, der får tingene op at stå i vores dejlige 

lille by, men de er ved at være trætte, og nye kræfter må og skal tage over. 

Hvis ikke vi gør noget nu, vil vores foreningsliv for både store og små, dø ud. Det er ikke en 

kliche – det er en kendsgerning. Et lukket foreningsliv er måske ikke så slemt som en lukket 

skole, men et lukket foreningsliv vil betyde mindre sammenhold og på sigt betyde at børnene 

går i skole der hvor de dyrker sport. 

Så tag din nabo under armen og kom d. 9. maj og hør hvad det indebærer at være medlem af 

en bestyrelse eller en arbejdsgruppe – vi lover Jer: det er ikke så omfattende som mange tror! 

Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig – dette sker på facebook eller på sms 31618747 

Vi glæder os til at se Jer d. 9. maj! 

 

 



 

Har du prøvet en tur med ”Æ Skiw” ? 

ellers er muligheden der nu. 

Søndag d. 27. maj –  
på Nationalparkdagen 2018 

 

 

Der sejles fra Varde til Janderup 
med afgang fra P.pladsen ved 
Torvegadebroen kl 10.30 
 
Der sejles fra Ladepladsen i  
Janderup til Varde kl 13.00 
 
På begge ture vil der være en formidler ombord som fortæller lidt om området 
og derudover lidt kaffe og kage til alle 
Sejlturen tager ca. 1½ time og der er plads til 20 personer   
 
På Ladepladsen i Janderup vil der være en sandwich og øl/vand til alle deltagere 
Vi kan sørge for transport hjem fra afstignings stedet 
 
Pris for sejltur inkl forplejning  - 100 kr pr person 
Børn under 12 år - 50 kr 

 
Tilmelding efter "Først til mølle", 
da der er begrænsede pladser, 
skal ske til Jonna fra Lokalforeningen Janderup 
på  tlf. 2163 1159 senest d. 20. maj.  
Tilmelding er først bindende ved betaling. 
Der kan betales med Mobilepay på 60900  
eller på kt 5998 5020 177 
Børn kan kun deltage iflg. med voksne. 

 
 
 
 

 

 

 

 



Kære cykelmotionister i Janderup 

Tour de Janderup 2018 
 

Så er det ved at være tiden igen hvor vi samles til hyggelige cykelture. 

 

Vi vil rigtig gerne byde alle med ud i det dejlige 

 grønne landskab som vi har, her ude i vores område 

Vi står klar til at byde jer velkommen fra  

d. 3. maj 2018 kl 19.00 ved Janderup Aktivitetshus 

Der cykles hver mandag og torsdag 

 

Men der skal ikke kun cykles, der er også plads til en lille hygge pause 

 hvor vi drikker en kop kaffe eller et glas saftevand og sludrer om vind og vejr 

 

Pris kun 20 kr for HELE maj måned 
 

Dato for de aftner som vi cykler:  

 

Torsdag d. 3-5-2018 

Mandag d. 7-5-2018 

Torsdag d. 11–5-2018 aflyst (Kristi himmelfartsdag) 

Mandag d. 14–5-2018 

Torsdag d. 17–5-2018 

Mandag d. 21–5–2018 aflyst (2. pinsedag) 

Torsdag d. 24–5-2018 

Mandag d. 28–5-2018  

Torsdag d. 31–5-2018 

Vi glæder os til at cykle sammen med jer 

m.v.h. 

Jeanette og Benny Dammark                                
_________________________________________________________________________ 

 

Janderup Prisen 
I 2014 modtog Erik Dyhr, Janderup Prisen,  
for sin indsats som lokal ildsjæl. 
Det er en ærefuld pris, som ikke uddeles på noget bestemt 
tidspunkt, men når der er behov. 
Modtagerens opgave er at give prisen videre og det gjorde 
Erik Dyhr d. 11. april til Dagli Brugsens generalforsamling 
Erik Dyhrs ord var: 

Janderup Prisen  går til Paul Erik Juul Iversen som gennem sit daglige arbejde udviser 
en indlevelse, nærvær, humør og energi langt ud over det sædvanlige. Paul Erik 
fungerer både som psykolog og rådgiver uden nogensinde at have taget eksamen i dette 
og på trods af travlhed, der gør at han ofte må bruge arme, ben og mund samtidig - har  
han altid en kvik bemærkning til alle. 
Modtageren af Janderup Prisen er også et eksempel på, at man slet ikke behøves at bo i 
Janderup, for at tilføre området energi. 
 

Gå ind og få naboen med ud til 

en hyggelig cykeltur 

 

 



 

  Sankt Hans Bål  
på Ladepladsen  

 
 

 
Kom til Sankt Hans for børn på Ladepladsen 

 
Vi gentager succesen  

 Vi laver et Sankt Hans bål for børn,  
med alt hvad der dertil hører af heks og bål. 

 
Sankt Hans aften for børn 
 løber af stablen d. 23. juni 

 
Program: 

• Kl 18.00  åbner boderne med salg af pølser, brød og drikkevarer                       

     - derefter tændes  Børne Sankt Hans Bålet                        

 
 

Kom til det traditionelle Sankt 
Hans Bål 

 
Som sædvanligt afholdes det 

traditionelle Sankt Hans 
 også på Ladepladsen d. 23. juni. 

 
Program: 

• Kl. 19.00 Grill pølser, øl og vand 

samt kaffe og kage kan købes.   

• Kl. 19.45 Båltale  

• Kl. 20.00 Bålet tændes og 

midsommervisen synges 

 

 

 

Arrangør: Lokalforeningen Janderup 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209047072678429&set=gm.10153447193680959&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209047072678429&set=gm.10153447193680959&type=3


Nyt fra Eventyrgården.  
Pr. 1 juli har Eventyrgården nye forpagtere. Louise Sihm Kloster og 

Peter Marczak har valgt at udvide deres ”forretning” Endrup Kro til 

også at omfatte Eventyrgården. Den officielle åbning finder sted d. 

3. august, hvor der inviteres til åbningsreception fra kl. 14 til 17.  

Der arbejdes i øjeblikket på et nyt logo, ny hjemmeside osv. 

Yderligere er der afsat 2 arbejdsdage d. 24. juni samt 1. juli, hvor det håbes, at byens borgere 

har lyst til at give en hånd med. Peter og Louise vil naturligvis sørge for forplejning til 

arbejdende folk. 

Fremtidigt vil Eventyrgårdens primære fokus være at fungere som selskabsrestaurant, som 

også kan levere maden til private fester og erhvervsarrangementer. Har man brug for en 

totalløsning inkl. personale, opdækning osv. er det også muligt.  

Håbet er at få skabt masser af liv på Eventyrgården. Derfor vil der også være arrangementer 

som Mortens aften, pinsemorgenhygge, ålegilde og ikke mindst en stor offentlig julefrokost, 

som i år bliver fredag d. 30. november. 

Lokalerne kan som hidtil dog også lejes - eneste krav er, at maden købes af Eventyrgården.  

Har man brug for at rette henvendelse til de nye forpagtere gøres dette foreløbigt 

på tlf. 75 19 15 00 eller kontakt@endrupkro.dk 
____________________________________________________________________________________ 
 

Varde Å Dag -  søndag d. 19. august 2018 
 

Varde Å Dag finder igen sted på Torvet samt på Ladepladsen i 
Janderup. Varde Kommune fejrer hvert år vores unikke 
naturområder og Varde Å Dag er ét af de markante markeringer som 
Kommunen  vægter højt. 

 

I Janderup vil  vi i år få besøg af ”Save Niels” som vil vise 
os hvad man kan lave med en motorsav og en stor 
træstamme. 

                 ”Æ Skiw”  vil også komme på besøg 
 

Selvfølgelig skal der  igen i år være tovtrækning mellem Alslev og Janderup. 
Der vil blive mange andre spændende boder og oplevelser denne dag  
-  så følg med på hjemmesiden Vardeaadag.dk eller på Facebook 
 - hvor programmet løbende vil blive opdateret. 
____________________________________________________________________________ 
 

Har du indlæg til bladet kan du kontakte: 
Ulla Hansen tlf. 22 30 40 35  /  mail@hallumbyg.dk 
eller andet til Lokalforeningen Janderup, så kontakt: 
Formand Erna Lønborg tlf.  2025 0484 / stole.erna@gmail.com 
 

Har du lyst at hjælpe engang imellem så kontakt os endelig - enhver hjælp er kærkommen  

Lokalforeningen Janderup er på  
Følg også med på www. Janderup.dk                                                          
    
                      Tryk sponsoreret af :   Andelskassen       

Save Niels 

www.saveniels.dk 

mailto:kontakt@endrupkro.dk

