
 
 
 

 

 

 

 
 

 

   

 
 
 
 

 
 

 

  

  

Kalenderen: 
  

 26. 11  Fællessang i Aktivitetshuset 
30.11 – 8. 12  Juleuge i Janderup 
30.11 – 8. 12 Syvkanten spiller ”Jul på Slottet”   

 1. 12   Eventyrlig Jul på Eventyrgården 
 2.12  Fællesspisning på Eventyrgården 
 3. 12  ”Syng med” på Julesange på Eventyrgården 
 4.12  Julebanko i Aktivitetshuset 

5.12  Juleafslutning for pensionister på Eventyrgården 
6.12  Fællesspisning på Eventyrgården 
7.12  Juleåbent på Eventyrgården  
8.12   Juleåbent på Eventyrgården 
4.01  Juletræsindsamling 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alle aktiviteter i kalenderen 

 kan der læses mere om i bladet. 
 

Vi håber at rigtig mange har lyst at støtte op om 
arrangementerne så vi kan bibeholde det gode 

sammenhold og naboskab vi har her i byen. 
 

Alle arrangørerne gør et stort stykke arbejde i at 
tilrettelægge nogle gode arrangementer så kom og vis din 

interesse ved at støtte op 
 



 



 



 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
  

 
 
 
 
 

Malerier af  
Peder Østergaard Hansen:  
Arkivet har en del malerier, som det gerne 
udlåner. 
Kontakt mig på tlf: 4046 0489 for aftale om 
besigtigelse/udlån. 
(Alle malerierne har relation til Janderup!) 
Hilsen 
Gregers Grau 



Broen over Varde Å ved Ladepladsen. 
 
Lokalforeningen Janderup har i samarbejde med Alslev 
Borgerforening og ProVarde fået fremstillet en lille film, som 
viser hvordan det evt. kan tage sig ud når broen en gang står 
færdig.  
Hvis du ikke har set den endnu kan du se den ved at gå ind på www.janderup.dk   titlen er: "En dag 
ved Åen", - den er også i en udgave med undertekster som kan findes på YouTube. 
Penge til forprojektet er søgt hos Varde Kommune, som ikke har meddelt noget om udfaldet endnu, 
dog har vi tilsagn om de 25% af beløbet fra Nationalpark Vadehavet og et privat firma i Varde. 
 

Navnet på broen er for sjov blevet drøftet og både nogen i 
Janderup og nogen i Alslev, har foreslået at den skal hedde 
"Kræ Riwers Bro".  

 
Der bliver arbejdet videre med projektet, men det tager tid. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Nyt fra Støtteforeningen - Janderup skole 
 

Af hjertet tak til alle som har bidraget og hjulpet i forbindelse 
med sponsorløbet i år. Sponsorløbet bliver afholdt den sidste 
fredag før efterårsferien og børnene har i år kæmpet sig 
igennem den 1 km. lange rute i silende regnvejr. Alle var våde 
fra yderst til inderst men de var super seje og i år har de i alt 
indsamlet 32.500,-. Pengene bliver brugt på aktiviteter på eller 
udenfor skolen - alt sammen med formål at gøre noget ekstra 
for børnene.  
Første aktivitet bliver den årlige biograftur, hvor alle børn på skolen er inviteret med til 
en hyggelig eftermiddag i Varde Bio. En eftermiddag i hyggens og fællesskabets tegn.  
 

Inden længe er det jul og igen i år sælger skolens børn juleskrabe kalendere rundt 
omkring i byen. Så tag rigtig godt imod dem, også selvom der skulle komme flere børn 
til samme hus.  
 

Vi synes i støtteforeningen at vi har de sejeste og skønneste børn  
og personale på JANDERUP SKOLE. 
Tak for støtten til vores aktiviteter/tiltag og 
RIGTIG GLÆDELIG JUL TIL JER ALLE 
____________________________________________________________________________ 
_ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lørdag den 4. januar 2020 fra kl 11.00, 
indsamler støtteforeningen for Janderup skole dit gamle juletræ.  
Sæt dit træ ud til vejen med 25,- vedhæftet i en pose  
så kommer vi forbi og henter.  
Træet må gerne stå klar fra kl. 10.00 
 
Mvh Støtteforeningen for Janderup Skole 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFio-cqbHeAhUK-6QKHc3KBBUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.colourbox.dk/vektor/smukke-efteraar-trae-til-dit-design-vektor-3693237&psig=AOvVaw0n-94FXCoKcHsiPBv5oR5K&ust=1541097134417095
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http://www.janderup.dk/


Oversigt over foreninger i Janderup 
Såfremt din forening ikke er på denne liste, eller der er rettelser, kan der rettes henvendelse til Mette 

Lorenzen på mail : metkristine@mail.dk, så bliver det ændret her på listen og på Janderups hjemmeside. 
 
 
7 – kanten Den Vestjyske 

Amatørscene 

75 25 82 35 

www.7-kanten.dk  

Formand Inger Vad Vodskov 

Daglig leder Kent Steengård 

 

Aktivitetsgruppen 

Erik Dyhr Thomsen 

40 19 85 68 

 

Aktivitetshuset 

22 45 86 63 

Daglig leder Anne Sofie Iversen 

Formand Poul Thomsen 

22 87 68 05 

 

Byggegrunde i Janderup 

Bymarken 

Tinksmedvej 

www.varde.dk/janderup 

 

Find bolig i Janderup 

www.edc.dk 

www.home.dk 

www.nybolig.dk 

www.estate.dk 

www.boligportal.dk 

 

Børnehaven Svalehuset 

75 25 85 86 

Støtteforeningen til 

børnehaven? 

 

Dagli’ Brugsen Janderup 

75 25 80 03 

Uddeler Poul Erik Iversen 

Formand Hans Olesen 

40 86 96 33 

www.dagligbrugsen.dk  

 

DAMB gruppen 

(De Aktive Menneskers By) 

Ulla Hansen 

22 30 40 35 

dambgruppen@gmail.com 

 

Eventyrgården 

75 25 80 18 

Formand Odette van Medevoort 

 61 37 62 49 

 

Janderup - Billum Indre 

Mission 

Steffen Baun 

20 77 96 55 

 

Janderup Motionscenter 

For alle i tidsrummet 05-23 

Med spinninghold 

Kontakt: 

Helle 24 80 75 08 

Susanne 27 45 68 48 

Søren 28 18 11 75 

 

Folk og Kultur 

Formand Erik Dyhr 

40 19 85 68 

www.folkogkultur.dk  

 

Grandelaug 

Formand Gudmund K. Andersen 

20 67 83 67 

gudmundandersen@gmail.com  

 

Janderup Lokalhistorisk Arkiv 

Leder Gregers Grau 

40 46 04 89 

 

Janderup Skole 

Janderup  Skole SFO 

Janderup Skole Støtteforening 

www.janderup.dk 
 

JFS (Janderup Forenede 

Sportsklubber) 

Se hjemmeside 

www.jfs-sport.dk 

 

JFS Badminton 

www.jfs-sport.dk 

 

JFS Gymnastik 

www.jfs-sport.dk 

 

JFS Fitness 

www.jfs-sport.dk 

 

JFS Fodbold 

www.jfs-sport.dk 

 

JFS Kroket 

www.jfs-sport.dk 

 

Kærup Beboerforening 

Formand Preben Hallum 

51 27 46 06 

mail@hallumbyg.dk  

 

Lokalforeningen Janderup 

Formand Erna Lønborg 

20 25 04 84 

stole.erna@gmail.com  
 

 

 

Linedance  
Formand Berend Ziengs 

29 46 56 88 

berend@ziengs.dk 

www.happyfootstep.dk  

 

Janderup Vandværk 

Formand Helge Lorenzen 

60 20 41 88 

www.janderupvand.dk  

 

Janderup – Billum 

Venstreforening 

Formand Knud Richard Thomsen 

75 25 80 52/ 27 63 75 25 

 

Janderup – Billum 

Husflidsforening 

Erik N. Lauridsen 

75 25 85 43 

www.billum.dk  

 

Janderup Jagtforening 

Jan Nygaard 

75 25 90 10 

 

Janderup Bådelaug 

Formand Klaus Kristiansen 

30 70 16 76 

 

Mandagsklubben 

Erik Dyhr 

 

Menighedsrådet 

Formand Kurt Petersen 

51 38 84 58 

kupe61@gmail.com 

 

Team Vest Håndbold 

Janderup/ Billum/Oksbøl/Vrøgum 

www.teamvest.dk  

 

Tour de pedal 

Jes Kristensen 

26297005 

jpvk@mail.dk  

 

Varde og Omegns 

biavlerforening 

www.biavl.dk  

 

Varde og Omegns 

Folkedansforening 

www.dansvarde.dk 

mailto:metkristine@mail.dk
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mailto:mail@hallumbyg.dk
mailto:stole.erna@gmail.com
mailto:berend@ziengs.dk
http://www.happyfootstep.dk/
http://www.janderupvand.dk/
http://www.billum.dk/
mailto:kupe61@gmail.com
http://www.teamvest.dk/
mailto:jpvk@mail.dk
http://www.biavl.dk/
http://www.dansvarde.dk/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indsamlings rekord  
 

Der blev i år samlet 12.918 kr ind ved Knæk Cancer 
arrangementet på Torvet i Janderup d. 25.10 og solgt 120 
lysposer som kunne danne den fine Knæk Cancer stjerne vist på billedet.  
Det er i år 4. år arrangørerne står for arrangementet, men da det kræver lidt frivillige timer 
at stå for, så håber arrangørerne at der er nogle der har lyst at hjælpe til ved planlægningen 
af arrangementet så det også kan blive afholdt til næste år. Kontakt gerne Else 2196 8258  
Med venlig hilsen og tak for støtten 
Johnni Sørensen, Else Sørensen og Evy Askebjerg 
 _________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

______________________________________________________________________________   
 

Billum / Janderup Pensionist forening afholder flg. arrangementer på 
Eventyrgården: 
 
21. november kl 14.00  Hvad betyder god hørelse for livskvaliteten 
 5. december kl 14.00  Juleafslutning 
 9.  januar kl 14.00   Indbydelse fra Indre Mission 
23. januar kl 14.00   De glade spillemænd 
 6. februar kl 14.00   Bodil Råkjær Jensen, foredrag 
20. februar kl 14,00   Folmer og Basserne – musik 
 
Kaffe og underholdning 50 kr. – ikke medlemmer 75 kr. 
 
Kontakt Erik Lauridsen ved evt spørgsmål 6128 8543 
 

 
 

Foto Benny Skou 



Igen i år vil julestjernen  
lyse over Janderup, 
i toppen af mejeriskorstenen. 

 

Dette takket være alle jer der har indbetalt til den, 
sammen med Lokalforeningen Janderups kontingent indbetaling. 

 

Har du lyst til at yde et bidrag skal du være velkommen – det kan ske ved 
at indbetale et frivilligt beløb på kt 5998 5020 177 eller indbetale beløbet 
på mobilepay 60900. 
 
Ønskes kvittering derpå så kontakt kasserer Søren Kølbæk 
kirkestien3@hotmail.com 
 
Hilsen Lokalforeningen Janderup 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Varde Å Dag afholdes i 2020,  søndag d. 16. august - 
sæt allerede nu X i kalenderen 

 

______________________________________________________________________________ 
 

Lokalforeningen Janderup vil hermed gerne takke alle som har givet en hånd med 
 ved de forskellige gøremål som foreningen står for - jeres hjælp er uundværlig. 

Lokalforeningen Janderup 
Ønsker Alle 

En rigtig glædelig Jul 
og et godt Nytår. 

______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Næste udgave af Lokalnyt udkommer i uge 7. 
Har du indlæg til bladet kan du kontakte: 
Ulla Hansen tlf. 22 30 40 35 eller 
p.hallum@mail.dk. 
Der er deadline d. 23. januar. 
 

 
Formand  for Lokalforeningen Janderup, Erna Lønborg tlf.  2025 0484 -
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  

Følg Lokalforeningen Janderup på  
eller følg med på www. Janderup.dk 

                                                        
 
                
 
 
                        Tryk sponsoreret af :   Andelskassen       

mailto:kirkestien3@hotmail.com

