
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

     

 
Kalenderen: 

 

  16. februar  Erik Buhl fortæller i Aktivitetshuset              
28. februar  Janderup Synger sammen   

              2. marts  Sang fra højskolesangbogen  
15. marts   Vandværkets generalforsamling 

 16. marts  Pensionistforening generalforsamling 
 21. marts  Aktivitetshusets generalforsamling 
             23. marts  JFS generalforsamling 

25. marts  Gymnastik opvisning 
             28. marts  Idemøde  
                  28. marts  Lokalforeningens generalforsamling  
    1. april  Arbejdsdag Ladepladsen 10.00 – 13.00 
    4. april  Janderup Synger sammen 
 27. april  Dagli Brugsens generalforsamling 
        30. april  Valborgaften 

 
 

 
 

 
 

 
 

Læs nærmere om arrangementerne i bladet.  



 
 
 
 

 

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. 

   
 

 



 

 

 



 

 

Generalforsamlinger 

 
 
 

 

I Janderup har vi en god dagligvarebutik, og den betyder rigtig meget for vores 
hverdag i det lokale liv. Her mødes vi og får en kort snak, hvis vi har tid, eller vi gør 
blot vores indkøb.  
Den skaber rammen for aktivitet i vores midtby. 
Brugsens bestyrelse vil gerne at mange, helst alle, bakker op om butikken i et eller 
andet niveau; det gælder såvel medlemmer som ikke medlemmer af Brugsen. 
Det har en kæmpestor betydning for Janderup, at vi også har et indkøbssted. 
Hvis man ikke er medlem i dag, så tegn et medlemskab og få andel i de fordele det 
giver. Det giver samtidig mulighed for indflydelse og for, at ens mening bliver hørt. 
 
Mød op til vores generalforsamling den 27. april kl. 18.30 på Eventyrgården, hvor 
der i år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle 4 modtager genvalg. 
Ved at møde op til generalforsamlingen, er du/I med til at bakke op om butikken  
og ikke mindst bakke op om bestyrelsens arbejde.  

 

Aktivitetshuset 
afholder generalforsamling 

den 21/3-23 kl. 18.00. 

i Aktivitetshuset. 
 

 

 

Janderup- Billum pensionistforening 
afholder generalforsamling 

 den 16. marts kl. 14.00 

i Aktivitetshuset, Janderup 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Janderup Vandværk A.M.B.A. 
Generalforsamling afholdes i Aktivitetshuset 

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 19,30 

Dagsorden iflg. vedtægterne 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
4. Budget for det kommende år til godkendelse 

5. Indkomne forslag 
6. Valg af medlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Eventuelt 
 

Bestyrelsen 
 

Følg evt. dit vandværk på www.janderupvand.dk 
 

 

INDKALDELSE – GENERALFORSAMLING 
 

 

JFS indkalder til ordinær generalforsamling torsdag d. 23.03.2023 kl. 19.00 

i Aktivitetshusets cafe.  

Dagsorden ifølge vedtægter, som ses på www.jfs.-sport.dk  

På valg er:  

Formand Mette B. Lund (modtager genvalg)  

Søren B. Frederiksen (modtager genvalg) 

Forslag skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 09.03.2023.  
 

JFS står over for en spændende fremtid hvor du virkelig får mulighed for at influere på i 

hvilken retning klubben skal begive sig.  

Jeg kan derfor kun opfordre lige netop DIG til at møde op til generalforsamlingen og bakke 

op om foreningens arbejde og alle de mange frivillige der er med til at gøre JFS til det 

klubben er. Ingen bliver tvunget ind i bestyrelsen. Vi har de medlemmer vi skal bruge, men 

kan ærligt også sagtens være flere. 

Klubben går en spændende fremtid i møde, hvor vi nænsomt men kærligt skal have klubben 

tilpasset til det nye foreningsliv efter Corona og gjort klubben mere moderne – og vi har også 

plads til dig! 

Er du nysgerrig på at høre hvad det indebærer, er du meget velkommen til at kontakte 

formand Mette B. Lund på 5185 8820. 

På bestyrelsens vegne 

Mette Bach Lund 

Formand 

 

http://www.janderupvand.dk/


 

 
 

Gymnastik opvisning 
 
Kom og se vores dygtige gymnaster og spændende gæstehold til den 
lokale gymnastikopvisning 
lørdag d. 25. marts kl. 14.30 i Billum Hallen. 
 
Der er arrangeret hyggelig fællesspisning bagefter opvisningen. 
 
Mere info og tilmelding på Billum-if.dk 
 

Hilsen JFS/BIF GYMNASTIK 

 
 

 



 

 
 
 

 
Janderup- Billum Pensionistforening 
 
 

Foreningen afholder følgende arrangementer: 
 
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 

 



 
 
 
 

HJÆLP! 
 

Der kommer heldigvis en del nye tilflyttere til Janderup. 

Foreningerne i Janderup byder nye borgere velkommen med 

en velkomstpakke, men vi opdager ikke nødvendigvis alle 

nye der kommer til og derfor vil vi bede om hjælp, så alle 

tilflyttere kan føle sig velkomne.  

 

Har du kendskab til at nogen er flyttet til Janderup for nylig, 

eller får du det, vil vi bede dig kontakte: 

 

Hans Olesen, tlf: 40 86 96 33  

 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Nyttig viden……. 
 

Vi har mange foreninger her i Janderup 
og vi har samlet dem på en liste 
som findes på www.janderup.dk 

- så mangler du kontakt oplysninger 
på din forening så kan de ses der. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.janderup.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 Søren Bøhm  

 
Navn: Søren Bøhm 
 
Alder: 37 år 

 
Adresse: Ternevej 19 

 
Profession: Skolelærer på Boldesager skole i Esbjerg. Jeg har tidligere været ansat på 
Præstegårdskolen, også i Esbjerg. 
 
Fritidsinteresser: Min familie og mit lille firma Aerlighed, hvor jeg laver smykker af genbrugs 
og upcyclede materialer. 
 
Hvor møder vi dig? Først og fremmest møder man mig i Brugsen. Der er jo tit noget man 
lige står og mangler, især når man måske ikke er verdensmester i at planlægge.  Man kan 
også man se mig gå med hunden, sammen med min datter Margrethe og min kone 
Karoline. Med den fritidsinteresse jeg har, så kan man også være rimelige sikker på at se 
mig i mit værksted. 
 
Hvor længe har du boet i Janderup? I godt og vel to år. Vi er tilflyttere fra Tjæreborg hvor vi 
boede i nogle år. Inden da har både min kone og jeg boet i Århus og Esbjerg en periode. 
Vi flyttede til byen under Covid-19 pandemien, så det var svært at finde ud af hvad byen 
kunne byde på. Vi har heldigvis nogle super naboer, der hjalp os lidt på vej. 
 
Hvad holder du allermest af, ved at bo i Janderup og omegn? Jeg kan godt lide tempoet og 
naturen omkring byen. Jeg synes også det er dejligt der er nogle faste traditioner, omend at 
jeg synes nogle af dem kunne trænge til en opdatering :) Jeg kan også godt lide at der ikke 
er støj. 
 

Jeg bliver da også nødt til at nævne Varde Å dag. Sikke et godt arrangement. Da jeg fortalte 
om det til eks. kolleger, var de meget optagede af, et arrangement der kunne rumme både 
børn, unge og voksne. 
 
Det vidste du ikke om mig……… Jeg har spillet amerikansk fodbold i 15 år og været en del af 
det danske landshold. 
 
Hvem skal stafetten gives til næste gang? Mathias Stig Davidsen. 
 



 
 
 
 

Artikel skrevet af Inna fra Ukraine: 
 
 
I dag vil jeg fortælle dig om livet for ukrainere, der bor i en vidunderlig lille by i Danmark, 

der hedder Janderup. 

Der er mange mennesker iblandt os, der værdsætter stabilitet. Vi er mennesker, der ikke 

planlagde og ikke var klar til at bo i Danmark eller noget andet europæisk land, vi var ikke 

klar til at flytte. I Ukraine levede vi et almindeligt liv, opdrog børn, lavede planer inden for 

rammerne af vores land. Vi blev bragt til Danmark af krigen i vores hjemland. Vi troede 

aldrig, at alt kunne ændre sig på et øjeblik. På et tidspunkt forlod vi vores hjem, venner, 

slægtninge, arbejde. Vi forlod alt for at beskytte os og vores børn. 

Vi leder konstant efter arbejde, sender CV'er, browser jobsøgningssider. 

Ukrainere, der kom til Danmark før krigen, viste sig at være fremragende arbejdere. Dybest 

set er deres arbejde hårdt fysisk arbejde. Mange af os har en videregående uddannelse i 

Ukraine og eksamensbeviser inden for forskellige områder. Vi har eksperter i økonomi, 

finans, medicin og uddannelse. Vi arbejdede som økonom, læge, turistchef, assisterende 

direktør, højskolelærer, revisorer, bager, forretningsmand, kontorchef. Vi har et meget 

begrænset udvalg af jobs i Danmark. Her er vores tidligere erhvervserfaring og uddannelse 

uden sprogkundskaber ikke værdsat, og vi skal starte forfra. 

I Danmark lærer børn dansk og engelsk. I Ukraine lærte vi alle ukrainsk og russisk. Vi havde 

engelskundervisning, men det blev ikke givet meget tid og opmærksomhed. 

På grund af sprogbarrieren er der nogle gange vanskeligheder ved at kommunikere med 

danskerne Problemet løses dog i de fleste tilfælde ved tegnsprog, en oversætter i telefonen 

eller grundlæggende kendskab til engelsk. 

Vi går som børn igen i skole, hvor vi lærer dansk og lærer om din kultur. Hvem ville have 

troet, at en person på 64 år (dette er den ældste beboer af os) ville være nødt til at gå i skole 

igen og endda lave lektier nogle gange? Vi går der tre gange om ugen. Varde har en 

vidunderlig sprogskole og fremragende lærere. Takket være dem var de fleste af os allerede 

efter et par måneders træning i stand til at tale nogle vendinger og endda nogle gange holde 

en snak med danskerne. 

Vi er ikke så gode til det endnu, men der er lang vej endnu, og jeg tror på, at vi vil lære. Det 

er rart at blive forstået. Udover undervisning fortæller lærere os om traditionerne i Danmark, 

dets kultur, uddannelse, viser musikvideoer eller tegnefilm på dansk. Disse lektioner er altid 

interessante, og jeg tror, de er meget nødvendige. På denne måde lærer vi dit liv at kende i et 

accelereret tempo. 

Beskæftigelsen kompliceres også af manglen på kørekort. I min by i Ukraine var alt tæt på: 

arbejde, butikker, skole. Jeg havde ikke brug for en bil eller et kørekort. Og i Danmark er det 

i de fleste tilfælde en nødvendighed. 

Jeg kan rigtig godt lide byen Janderup, for den er også lille, og der er en skole, en butik og et 

busstoppested i nærheden. Det minder mig på en eller anden måde om min hjemby. Jeg kan 

også godt lide, at det er en sikker by, og luften er ren her. 

Børn elsker livet i Danmark. De integreres hurtigere og får nye venner med lethed. 

 

 

 



 

 

 

 Min søn talte engelsk. Min datter forstår og husker meget, men indtil videre er det svært for 

hende at tale dansk. Jeg tror, de er generte over at lave fejl. Men jeg er også sikker på, at 

hvert ord huskes et sted i underbevidstheden, og på et bestemt rigtige tidspunkt, når de hører 

det, vil de huske det. Skole her er meget nemmere end i Ukraine. Hjemmearbejde er sjældent 

tildelt. Meget foregår i form af et spil. Mine børn siger, at der er en rigtig god direktør og 

lærere. 

Indbyggerne i Janderup hjalp os fra de første dage. Fra de første dage af vores bosættelse 

blev ting bragt til os, folk gav deres cykler, møbler, tallerkener væk. Vi blev tilbudt hjælp til 

sprogindlæring, oversættelse, lægebesøg og meget mere. De er meget oprigtige, gæstfrie, 

venlige mennesker. Vi bliver ofte inviteret på besøg, og vi kommunikerer om forskellige 

emner. Vi er meget taknemmelige for deres støtte. Kommunikation og venskab med dem 

betyder meget for mig. 

Vi mødte ukrainere, der kom her længe før krigen. Og jeg kan med tillid sige, at i Danmark 

fandt jeg nye venner. Jeg tror også, at krigen forenede vores folk til én. 

Jo længere vi bor i Danmark, jo mere begynder jeg at blive knyttet til dette land. Vi ser også 

fremtidsudsigter for vores børn her. 

Men vores hjerter vil altid være hos Ukraine. 

Vores største drøm er, at krigen slutter hurtigst muligt, og at vi kan vende hjem. Det er bedre 

for en person at bo, hvor han vil være glad, og hvor han kan finde sin plads i samfundet, hvor 

han kan bringe maksimalt udbytte. 

Efter krigens afslutning vil der være ukrainere, som vil skabe familier her, finde arbejde og 

beslutte sig for at blive. For Danmark er et rigtig godt land at bo i, især for børn. Og børn er 

vores fremtid. 

 
Beklager mulige fejl eller forkert oversættelse. 

Med venlig hilsen, 

Inna Ko. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 
___________________________________________________________________________ 

Sæt X i kalenderen  

Søndag d 20. august 2023  
der er der igen Varde Å Dag i Janderup  
 

Har man interesse i at være med på holdet til at arrangere  
Varde Å Dag så kontakt gerne Ulla Hansen på 22304035. 
Vi er fire allerede men tager gerne flere med. 

______________________________________________________________________________ 
 

___ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
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 18 med deadline d. 12. april 
 

 

 

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 
 

Lokalforeningen Janderup er på  

Følg også med på www. Janderup.dk                                                   
 

        Sponsoreret af 
                                                    

http://www.janderup.dk/
mailto:p.hallum@mail.dk
mailto:Louise_krath@hotmail.com
mailto:-%20terne4@mail.dk

