Kalenderen:
3. Marts
5. Marts.
17. Marts
19. Marts
19. Marts
22. marts
25. marts
7. April

Janderup synger sammen
Teater og Spisning
Lokalforeningen Generalforsamling
Pensionistforening Generalforsamling
JFS Generalforsamling
Gymnastik opvisning
Eventyrgården Generalforsamling
Janderup synger sammen

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foråret er generalforsamlingernes tid.
Lokalforeningen Janderup vil gerne opfodre til, at man møder op til
generalforsamlingerne der kommer. Alle foreninger i Janderup gør et stort
arbejde, for at gøre Janderup til en attraktiv by og sogn, at bo og være i.
Dette kan du som borger værdsætte ved at deltage til generalforsamlingerne
og derved vise din støtte.
”Frygten” for at deltage i generalforsamlinger ligger tit i, at man er bange for, at
blive valgt ind i bestyrelsen. Denne frygt er ubegrundet, da ingen bestyrelser
ønsker medlemmer, som ikke har lyst og interesse i, at yde en frivillig indsats i
en forening. Så der er ingen grund til ikke at komme og høre foreningernes
årsberetning og hvad fremtidsplaner de måtte have. Bestyrelserne vil dermed få
et energi boost som vil gøre arbejdsglæden større, når man ved, at det er til glæde
og interesse for mange.

___________________________________________________________________________

Billum / Janderup Pensionist forening afholder flg. arrangementer på
Eventyrgården:
20. februar kl 14.00 Folmer og Basserne - musik
5. marts kl 14.00 Per Lunde Lauridsen – Herregårde i Vestjylland
19. marts kl 14.00 Generalforsamling
Kaffe og underholdning 50 kr. – ikke medlemmer 75 kr.
Kontakt Erik Lauridsen for mere info på 61288543 eller mail: BenL1@os.dk

9 lokale hold vil vise flot gymnastik og vi håber at rigtig mange
vil komme og se alle holdene

___________________________________________________________________________

Hakkeholdet i
Janderup
Hakkeholdet fortsætter i 2020.
Har man lyst at deltage møder man
bare op – tidspunkter annonceres på
Facebook samt opslag i Brugsen.
Alle kan hjælpe og der hygges og
hakkes fra kl. 10-12. Lokalforeningen
giver brød til den medbragte kaffe.
Kontakt Jonna Bjerrum 2163 1159 ved spørgsmål

GENERALFORSAMLING
i Lokalforeningen Janderup.
tirsdag d. 17. marts 2020 kl. 19.00 på Eventyrgården
Dagsorden iflg. vedtægterne
Forslag bedes være bestyrelsen skriftligt i hænde
senest d. 3.3.2020
DAMB, Grandelauget og Lokal Arkivet aflægger årsberetning
Kom og hør hvad der sker i dit lokalsamfund
og støt op om det arbejde bestyrelsen laver ved at vise din interesse.
Der er ingen, der mod sin vilje, bliver pålagt bestyrelsesarbejde – så kom glad…

Dagsorden til Lokalforeningens generalforsamling:
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
Byprojekt ang mejeriet
Vidagerhus´ fremtid
5. Valg af 3 medlemmer til Lokalforeningens bestyrelse.
På valg er: Erna Lønborg,
Mette Lorenzen,
Jonna Bjerrum – 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 den ledige plads 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

GENERALFORSAMLING I JANDERUP FORENEDE SPORTSKLUBBER

Der afholdes ordinær generalforsamling i Janderup Forende Sportsklubber
torsdag d. 19. marts kl. 19.00 i Aktivitetshusets mødelokale på balkonen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Beretning ved hovedbestyrelsesformanden.
4. Beretning fra udvalgene ved udvalgsformændene.
5. Regnskabsberetning ved hovedkassereren
6. Indkomne forslag.
7. Valg til forretningsudvalget (jf. § 11 stk. 3)
På valg er:
Marni Jørgensen – modtager ikke genvalg
Søren B. Frederiksen – modtager genvalg
Hovedbestyrelsen indstiller
Stine Jakobsen
Mette B. Lund
8. Valg af revisor, skal være regnskabskyndig.
9. Eventuelt.
Alle er velkomne!

_______________________________________________________________________________________

Janderup lokalhistoriske Arkiv i Aktivitetshuset
Arkivet indsamler Janderups historie og gemmer den!
Vi på arkivet vil derfor meget gerne have oplysninger om vores medborgere, især fra dem,
der de senere år er er kommet til Janderup sogn.
Vi opfordrer til at gå ind på ARKIV.DK og der søge på Janderup og på jeres egen adresse.
Der skulle I gerne kunne finde oplysning om ejer(ne)s navn(e), fødselsår,
erhverv/uddannelse.
Se hvad vi har af oplysninger og kan I hjælpe os med at opdatere, så send det, vi mangler
til g.grau@bbsyd.dk Har I et aktuelt familiebillede med navne på, så vil vi også være
meget taknemmelige for det!
Tak fra arkivleder Gregers Grau, Højen 4, tlf. 4046 0489.

Kæmpe opbakning til ny Linedance-forening i Janderup
Med succes har Linedance-foreningen Happy Footstep i Janderup danset sin første sæson
som selvstændig forening godt i gang.
Efter de første tre danseaftener var der allerede flere medlemmer, end der var sidste år. 16
af klubbens medlemmer danser på flere hold. Helt præcist er der 62 medlemmer mod 55 i
sidste sæson.
Instruktør Berend Ziengs siger: ” Det er spændende hvert år, hvor mange der melder sig til.
Især i år har vi kigget nøje på antallet, fordi vi nu er gået selvstændige. Bestyrelsen, de
frivillige og jeg er taknemmelige for opbakningen. Vi er glade for, at så mange linedansere
har lyst til at bevæge kroppen og have det sjovt med hinanden og os. ”
Som ny forening har bestyrelsen deltaget i DGI møder og forsøger at være deltagende og
opsøgende i forhold til sådanne arrangementer. Happy Footsteps udgangspunkt er i den
sammenhæng, at være samarbejdende på tværs af foreninger samt at have et udviklende
fokus, hvor 3 af klubbens medlemmer fx har været på instruktørkursus ultimo januar 2020.
Tradition og fornyelse
Happy Footstep-foreningen har både sørget for at holde traditionerne i hævd men også
fornyet sig. Man har holdt fast i:
• Der danses som altid hver mandag i Eventyrgården
• Der er stadig tre hold (begyndere, let øvede og øvede)
• Der er stadig en pizza-aften hver sæson (Sidst var d. 18. oktober med gæsteinstruktører
fra Hamborg)
• Instruktøren er stadig Berend Ziengs
Af nye tiltag kan nævnes den nye bestyrelse og frivillige, der alle har hjulpet til få at få
foreningen danset godt i gang. Derudover har foreningen fået en ny hjemmeside med en
kalender, så man kan følge med i, hvornår der er danseaftener og ekstra arrangementer.
Hjemmesiden hedder happyfootstep.dk
Grin på trods af regnvejr
Som vanlig optrådte Happy Footstep ved Varde Å dag – denne gang i regnvejr. Men på
trods af at vejret ikke bød op til dans, hyggede både dansere og tilskuere sig ved de to
opvisninger, der blev afholdt i et telt på Ladepladsen samt på P pladsen ved Brugsen.
”Sammenholdet i linedance gør, at vi har det sjovt uanset vejret. Vi holder os i gang
sammen og griner meget sammen. Første danseaften er altid gratis, så jeg kan kun opfordre
nysgerrige til at kigge forbi og prøve linedance af,” slutter Berend Ziengs.

Generalforsamling i Eventyrgården
d. 25. marts kl 19.00
Kom og hør hvordan det går på Eventyrgården
Alle er velkomne
Der vil være lidt traktement til kaffen
Mvh Eventyrgårdens bestyrelse
______________________________________________________________________________

Næste udgave af Lokal Nyt udkommer i uge 17/18
Har du indlæg til bladet kan du kontakte:
Ulla Hansen tlf. 22 30 40 35 - p.hallum@mail.dk
Der er deadline d 1. april
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 engang imellem så kontakt os endelig - enhver hjælp er kærkommen
Lokalforeningen Janderup er på
Følg også med på www. Janderup.dk
Sponsoreret af

