
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

  Kalenderen: 
   

24. november Musik – kun for sjov 
                  27. november Mini julemarked kl 13-17 

 Nisseløb for børn, ”Tænding af 
julestjernen” med gratis gløgg og 
æbleskiver mm.                             

06. december  Energimøde i Aktivitetshuset              
07. december Julebanko 

        08. december Juleafslutning pensionistforening 
        14. december Jule fællessang 

14. december Adventsmusikgudstjeneste i Janderup 
Kirke kl 19.00 

        12. januar Davidsen Hørecenter 
        19. januar Sang og musik v/ Anette og Finn Fynbo 

      22. januar Fremvisningsarrangement 
      02. februar Musik og fortælling 
      16. februar Erik Buhl fortæller 
      02. marts Sang af højskolesangbogen 
      16. marts Generalforsamling Pensionistforening  
 
Se mere om arrangementerne i bladet. 

 

 
Støt op om de  mange 

 gode arrangementer der findes 
 i vores lokalområde, 

 ved at deltage. 
 

          Alle er velkomne.           
  



 
JULEN VARER LÆNGE, KOSTER MANGE PENGE….. 

  
Så husk din medlemsbonus i Dagli´ Brugsen. 
 

Nu nærmer den søde juletid sig med hastige skridt med alt, hvad den bringer 
med sig af hygge. 
I Brugsen glæder vi os, som altid, til at tage imod alle kunder, både medlemmer  
og ikke medlemmer af Brugsen. 
De som er medlemmer, skal være opmærksomme på den opsparede bonus,  
de har på deres medlemskort. 
Bonus er rigtige penge, man kan handle for! 
Der er helt sikkert mange medlemmer, som har helt styr på, hvor meget  
opsparet bonus, de har, og måske endda helt bevidst fordi, de sparer op til noget –  
måske december måned, som kan blive dyrere, end forventet. 
Omvendt kan det også ske, at nogle medlemmer ikke rigtig er klar over, 
hvad de efterhånden har til gode.  
Det gælder måske hyppigere hos de af vores medlemmer, som stadig bruger  
det røde medlemskort af plast.  
De som bruger Coop app´en har jo ’bonusboblen’ 
lige ved hånden på mobilen. 
Coop app´en kan alle medlemmer oprette  
ved at hente den på telefonen. 
Tilsammen har medlemmerne i Dagli'Brugsen Janderup 
en opsparet bonus pr. 1. oktober på kr. 94.028,02 

__________________________________________ 
 

Janderup- Billum Pensionistforening 
 

Foreningen afholder følgende arrangementer: 
 

24.11.2022  Musik – kun for sjov 
08.12.2022  Juleafslutning v/ Lise Hindsholm og Conny Rønne 
12.01.2023  Davidsen Hørecenter 
19.01.2023 Sang og musik v/ Anette og Finn Fynbo 
02.02.2023 Musik og fortælling v/ Folmer og Basserne 
16.02.2023 Erik Buhl fortæller om sit liv som politiker 
02.03.2023 Sang af højskolesangbogen v/ det muntre sangkor 
16.03.2023 Generalforsamling 
 
Alle arrangementer afholdes kl. 14 – 16 ca. i Aktivitetshuset Nybrovej 32, Janderup. 
Pris 50kr for medlemmer, Ikke medlemmer 75kr, inkl. kaffe og brød. 
 
Medlemskort kan købes ved henvendelse til kasserer Edith Jensen tlf. 20608317,  
eller mobilepay 1249GU, 150 kr. pr person, husk at opgive navn. 
 
Vedr. programmet kontakt Holger Thomsen tlf. 40308364 – HT4830@hotmail.com 



 

Nyt fra 
 Lokalforeningen. 

 
Velkomstambassadør 
 
I Janderup har vi fået en velkomstambassadør, Hans Olesen. Varde Kommune benytter 
Hans som kontaktperson i forbindelse med tilflyttere, der viser interesse for at bo i Varde 
Kommune og specielt i Janderup og omegn. Det kan være både som lejer og som huskøber.  
 
Overvejer du, eller kender du nogen, som overvejer at flytte til Janderup og omegn, er du 
velkommen til at kontakte Hans, der vil gerne fortælle om, hvad vi har at byde på, samt 
hjælpe med kontakt til relevante personer i byen. 
 
Hans er klar til at byde dig og din familie velkommen og kan kontaktes på 40869633  
eller ho@dktrading.dk    

______________________________ 
 

Lokalforeningens bestyrelse er nu næsten fuldtallig. 
 
Ved Lokalforeningens generalforsamlingen i foråret blev bestyrelsen bemyndiget til at finde 
det manglende medlem for at være fuldtallig. Det har vi nu fundet (vi mangler dog fortsat 
de 2 suppleanter) og bestyrelsens sammensætning er: 
 
Formand:                                    Ellen Margrethe Hansen 
Næstformand:              Mette Lorenzen 
Kasserer:                                     Søren Kølbæk 
Sekretær:                                    Birthe Ejlerskov Mortensen 
Medlemmer:                              Katrine Burgård 
                                                     Anne Sofie Iversen 
                                                     Trine Haven Olesen 

_______________________________ 
 

Julebelysning 
 
Lokalforeningen har besluttet, dels pga. opfordring fra Varde Kommune, dels for at 
minimere elforbruget generelt, at skrue lidt ned for julebelysningen i år. 
 
Vi tænder sædvanen tro julestjernen på mejeriskorstenen 1. søndag i advent (se program). 
Stjernen vil kun lyse i de mørke timer. Der bliver også sat juletræ op på Torvet, som i stedet 
for julelys bliver pyntet med julehjerter af børnehaven Svalehuset. 
 
Vores beslutning betyder også, at der i år ikke sættes julelys i træerne på Torvet. 

 

mailto:ho@dktrading.dk


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 



 
Janderup Stafetten 

 
 
Styrken i et lille lokalsamfund er, at vi kender og  
interesserer os for hinanden. 
Derfor har vi i Lokalt NYT Janderup søsat et nyt initiativ.  
I hvert nummer vil der blive stillet skarpt på en helt 
almindelig Janderup borger og dennes historie.  
 

 
Stafetten er givet til Lærke Hymøller Nielsen  
 
Navn: Lærke Hymøller Nielsen 
 
Alder: 37 år 

 
Adresse: Bymarken 18 

 
Profession: Jeg arbejder som pædagog i en daginstitution i Varde med børn i alderen 0-6 år. 
Derudover sidder jeg i bestyrelsen for Dagli’ Brugsen Janderup. 
 
Fritidsinteresser: Jeg elsker at spille fodbold og har gjort det siden jeg var helt lille. Vi har 
desværre ikke et damehold pt i Janderup, men hvis du eller du kender en der gerne vil 
spille, så lad mig det endelig høre, så vi kan få startet et hold op igen.  
 
Hvor møder vi dig? På vandreruterne “Janderup i bevægelse”, i brugsen og på stadion og i 
Aktivitetshuset, hvor jeg træner U4-U7 i fodbold hver onsdag. I kan også møde mig til 
Kræftens bekæmpelses landsindsamling, hvor jeg er indsamlingsleder i Janderup og Kærup. 
 
Hvor længe har du boet i Janderup? Jeg har boet i Janderup i 8 år. Jeg kommer oprindelig 
fra Kvong og flyttede senere til Varde. Vi valgte at flytte til Janderup, da vores børn skulle 
starte i skole. Både min mand og jeg er vokset op i mindre byer og for os var det vigtigt, at 
vores børn også skulle det. Her passede Janderup perfekt til os, da der både er BHV, skole, 
indkøbsmuligheder samt fritidsaktiviteter til både store og små. 
 
Hvad holder du allermest af, ved at bo i Janderup og omegn? Det gode og tætte 
fællesskab/venskaber jeg har fået skabt i Janderup igennem naboer, mine børn, 
bestyrelsesarbejde, sociale arrangementer mm. 
 
Det vidste du ikke om mig……… Jeg har vundet det danske mesterskab 2 gange som junior 
fodboldspiller. 
 
Hvem skal stafetten gives til næste gang? Søren Bøhm 

  
 



 
 

 

 

 

Julefællessang 

 

Kærup Beboerforeningen afholder, endnu en gang, 
 fællessangs arrangement i Kærup Beboerhus,  

denne gang med julesange  
 

Onsdag den 14. december 2022 fra kl. 19:00 
 

Arrangementet er gratis. 
 Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage i pausen. 

 Alle er meget velkomne, både børn, dem uden sangstemme  
og folk uden tilknytning til Kærup.  

Tag din nabo under armen til en hyggelig aften 
 med masser af julestemning og sang.  

 
Tilmelding er ikke nødvendig, 

 men for at sikre nok kaffe og kage, 
 må man gerne sende en sms til 20874301, 

 hvis man kommer.   
 

 

 

Fremvisningsarrangement  
 

Står du og skal holde din næste store fest i 2023? 
 Så kom til Kærup Beboerforenings fremvisningsarrangement  

 
Søndag den 22. januar 2023 fra kl 10-12 

 
Her fremviser Kærup Beboerforening Kærup Beboerhus for alle interesserede. 

 Således man kan se husets inventar, både hvordan bordene kan stilles op og pyntes, 
 samt hvilket service mv. der er til rådighed i huset. 

  
Giv endelig beskeden videre, 

 hvis du kender nogen 
 som er på udkig efter et dejligt sted  

at holde deres næste fest! 
 
 

 

 



 

 
Information ang. Lokalt Nyt bladet. 

 
Lokalt Nyt bladet er til gratis brug for alle foreninger i Janderup Sogn, hvor der kan 
informeres om kommende arrangementer, generalforsamlinger eller andet nyt. 
Bladet bliver husstands omdelt til alle husstande i Janderup sogn og bliver ligeledes lagt på 
www.Janderup.dk, samt på Lokalforeningens Facebook side.  
 
Bladet forventes udgivet 4 gange årligt: 
Uge 6 – Februar 
Uge 18 – Maj 
Uge 32 – August 
Uge 45 – November 
 
Indlæg til bladet skal være modtaget senest 3 uger før udgivelse. 
 
 

Ønskes der indlæg til bladet kan kontakt oplysninger ses nedenfor. 

 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Har du / din forening indlæg til næste blad  
så kontakt Ulla Hansen,  p.hallum@mail.dk eller  
Louise Hundebøll Krath Andersen, Louise_krath@hotmail.com  
Næste blad forventes udgivet i uge 6 med deadline d. 15. januar 
 

Formand for Lokalforeningen Janderup, Ellen Margrethe Hansen 
 tlf.  24 60 14 50  - terne4@mail.dk – 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 
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