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Forord
Find fremtiden frem.

En udviklingsplan er et dynamisk og aktivt værktøj, der skal beskrive 
egne konkrete udviklingsmuligheder og indsatsområder i 
lokalsamfundet. 
Den er et udtryk for borgernes egne ønsker og prioriteringer. 
En udviklingsplan er med til at gøre os synlige på det kommunale 
landkort.
Den skaber sammenhold og giver en god signalværdi.

Formålet med en udviklingsplan er bla. 
at sætte sig synlige mål, skabe udvikling og konkrete resultater
at holde gryden i kog og fortælle de gode historier.
at embedsfolk og politikere får en godt forberedt samarbejdspartner.
at man har et arbejdspapir til at vedlægge ansøgninger til puljer og 
fonde.
Vores overordnede motto for samarbejde og lokal udvikling er: 

Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere.
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Janderup - byen med de mange muligheder
Janderup Sogn har 1372 indbyggere og en unik beliggenhed på 
kanten af Varde Ådal i Nationalpark Vadehavet og ganske tæt på 
Vesterhavets dejlige badestrande og storslåede natur.

Plads til børn og aktiviteter:
I Janderup er der en velfungerende 6 klasset, grøn skole og SFO. 
Lige ved siden af skolen er børnehaven Svalehuset og 
der findes gode kommunale og private dagplejere i byen. 

Aktivitetshuset rummer masser af muligheder med hal og 
spinningrum, fitness, multibane, sognearkiv og cafeteria. 
Her er plads og aktiviteter for alle aldre.

Erhverv og byggegrunde:
Janderup har nyrenoverede dagligvarebutikker: 
Dagli Brugsen, Hansens Bageri, 2 frisører og et bytorv, der bruges til 
mange aktiviteter året rundt. Der er desuden mange håndværkere, 
landbrug, minkavlere og småindustrier i området.
Der er ledige byggegrunde lige over for skole og AktivitetsHuset
. 
Her mødes man:
I forsamlingshuset Eventyrgården,Kærup beboerhus og Aktivitetshuset 
er der gode muligheder for at mødes og holde arrangementer.
Janderup er kendetegnet ved et meget aktivt foreningsliv med mange 
muligheder for sport, teater, dans og andre kulturelle aktiviteter.
Det er her du finder:
7- kanten – Danmarks største Amatørscene.
Folk & Kultur - Danmarks største arbejdende udstilling.

Byen ved åen:
Ladepladsen ligger ved Varde Å. Drej midt i byen mod kirken og hold til 
højre, så kommer du til Ladepladsen.
Ladepladsen med bålhytte og shelter og Janderup Kirke lige ned til 
Varde Å, er med i Varde kommunes Naturkulturkanon. 
Kirkeligt set samarbejder Janderup sogn med Billum og Alslev sogne. 

Du kan se mere på www.janderup.dk 
7
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Janderup - godt at vide
Janderup blev kåret til Årets landsby 2009 og det både i 
Varde kommune og på landsplan. 

Nemt at komme rundt: 
Der er gode cykelstier til Varde, Nr. Nebel, Oksbøl og resten af 
Eventyrets Land.
Der er daglige busforbindelser til Varde. 
Vestbanen har trinbræt i Janderup med mange forbindelser til Varde 
og Esbjerg.
Der er mange vandrestier i området, bla. ”Kyst til kyst” stien.
Der kører ca 5.000 biler gennem Janderup i døgnet og det er nemt at 
nå Blåvand, Tirpitz og motorvejen fra Janderup.
Der er gode bredbåndforbindelser og mobildækning i området.

Vidste du at:
Varde Å er et af Danmarks bedste fiskevande med en oprindelig 
laksestamme og der må fanges ca. 150 laks hvert år.

Den meget sjældne flodperlemusling lever fortsat i Varde Å. Muslingen 
er tegn på rent vand og den er vartegnet på Janderup Bytorv.
Der er fundet en meget stor skat med 300 ravperler ude på “Æ Wolm”.

Aktivitetshuset er en selvejende institution med børnehave, 
lokalarkiv og caféen Aktiv.  
Eventyrgården er et selvejende forsamlingshus med bestyrelse.

Der er fostret flere topprofessionelle fodboldspillere i Janderup JFS.

Janderup ligger på kanten af Varde ådal som en del af Nationalpark 
VadeHavet og var oprindelig en flodhavneby, helt tilbage fra 
vikingetiden, med omladeplads for købstaden Varde og toldsted nede 
ved Ladepladsen fra 1680 – 1692.
Der har også været færgefart og kro ved Ladepladsen.
I dag er Ladepladsen et rekreativt område.
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Vision 
for lokalområdet Janderup

At lokalområdet skal være et godt sted at bo, leve 
og være for alle.

At bosætning fastholdes og udbygges gennem 
en målrettet indsats - særligt for børnefamilierne.

At fællesskaber og traditioner udvikles i samspil 
og med respekt for hinanden.

At ildsjælene fortsat er Janderups DNA / brændstof
og at der passes godt på dem.
  
At natur, kultur og fysisk bevægelse bruges aktivt og er med til 
at give livet indhold og mening.
 
At lokalområdet gøres synligt og tilgængeligt gennem let 
adgang til oplysninger og informationer.

11



Indsatsområder

1.
Mejeriet - og hvordan vi arbejder med det, 
så det bliver et aktivt fyrtårn i Janderup.

2.
7-kanten og Eventyrgården 
- hvordan skal fremtiden se ud.

3.
Udeaktiviteter som naturlegeplads, 
naturstier, området ved Åen etc.

4.
Flere aktiviteter ved Aktivitetshuset, så det 
ikke kun er et sted for unge, men for alle i 
området.

5.
Information - endnu bedre information til 
borgererne, turister, tilflyttere, så Janderup 
bliver et kendt sted.

6.
Fælles forening 
Ønske om at skabe en 
paraplyorganisation, der kan rejse kapital til 
de mange foreninger og arrangementer, 
der  findes i Janderup.

12
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Janderup Mejeri
Hvordan aktiverer vi Mejeriet, 
så det bliver et aktivt fyrtårn i 
Janderup?

Projektgruppen ønsker at arbejde 
på at bevare Mejeriet.
Der arbejdes videre på at 
klarlægge Mejeriets tilstand - 
omfanget af reparationer og 
hvilket formål det skal tjene. 
Det kunne, som der tidligere 
har været arbejdet med, være et 
naturcenter. 
Der er en række ting der skal 
undersøges: Ejerforhold - tinglys-
ninger - fremtidig drift og meget 
andet.
Gruppen vil søge inspiration fra 
lokale og andre, der er lykkedes 
med lignende projekter.
Gruppen vil udarbejde en 
forretningsplan.

Man er opmærksom på at det er 
sidste udkald hvis Mejeriet skal 
reddes fra nedrivning.

14 1115

7-kanten - 
Eventyrgården
At bevare 7-kanten i Janderup og/
eller  finde anvendelse for 
Eventyrgården

7-kanten har meldt ud, at de 
ønsker en placering i Varde og på 
den måde mister Eventyrgården 
en indtægt på omkring 
200.000 kr.
Eventyrgården arbejder selv på 
en plan for fremtidig eksistens 
og har bedt projektgruppen om 
at parkere opgaven til sidst på 
året 2016.
Der er et stort ønske om at 
gruppen går i dialog med 
7-kanten, for at høre om der  
findes en løsning, hvor de både 
kan være i Varde og i Janderup.
Der var enighed om at 
projektgruppen indkalder til et 
møde med både Eventyrgården, 
7-kanten og Aktivitetshuset, så 
alle ideer kan komme på bordet.

Eventyrgården er fortsat et 
forsamlingshus, som alle kan 
leje.

1. 2.



Udeaktiviteter
Udeaktiviteter - naturlegeplads, 
vandrestier, cykelstier, outdoor- 
fitness m.m. i Janderup

Vi ønsker at integrere naturen i 
byen. I dag er det svært at  finde 
den specielle natur, Janderup 
området indeholder.
Det kan gøres igennem en 
naturlegeplads, som skal være 
opbygget af naturmaterialer. Der 
arbejdes på at finde et velegnet 
sted til legepladsen.
Gruppen vil søge inspiration, 
hvor de har noget tilsvarende.
Naturen skal integreres mere, 
ved at  finde vandrestierne og 
gøre dem mere tilgængelige.
Ideer om fitness i naturen og 
koble spændende viden på turen, 
så det bliver en oplevelse.
Ideer om at vise de mange 
muligheder området har, på en 
planche på Torvet og i en folder.

16 1117

Flere aktiviteter ved
Aktivitetshuset
Aktiviteter ved Aktivitetshuset 
som f.eks. springgrav, udendørs  
fitness o.l., så det bliver til alle 
aldersgrupper.

I fællesskab dyrker vi borgernær 
kultur, kroppen i bevægelse og 
oplevelser i naturen.

Forslag til aktiviteter:
Parkour foran hovedindgangen
Bålplads
Borde og bænke
Cykel og oplevelsessti
Ude fitnessmaskiner
Hoppepude ved Multibanen med 
lys og musik

3. 4.
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Her bobler det af energi!



Information
Information i og om Janderup

Der er enighed om at lade 
Lokalforeningen have ansvaret 
for den officielle kommunikation 
i og om Janderup.
For at aflaste foreningen, bør 
der oprettes en Informations-
gruppe på 2-3 personer, der får 
ansvar for at kommunikere til 
aviser, Lokalblad, Kirkeblad og på 
samtlige digitale platforme. Det 
er også denne gruppe der teknisk 
vedligeholder hjemmesiden, 
pyloner og digital infotavle. 
Lokalforeningen har det 
overordnede og økonomiske 
ansvar.
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Fælles forening
Etablere en fælles forening
der koordinerer ideer i Janderup

Der er ønske om at skabe en 
paraplyorganisation, der kan 
rejse kapital til de mange 
foreninger og arrangementer, 
der  findes i Janderup.
Det skal være en selvstændig 
forening, der kan opbygge sine 
midler ved afholdelse af 
koncerter, arrangementer, banko 
og meget andet.
De foreninger eller institutioner 
der har behov, kan søge midler 
hos foreningen.
Foreningen vil samarbejde med 
de øvrige foreninger og 
tilvejebringe midler og 
mandskab.
Man forelår at samle alle 
foreninger til en dialog én til to 
gange om året.

Foreningen referer til 
Lokalforeningen

5. 6.



Processen
Arbejdet med at lave Udviklingsplanen 
for Janderup startede med et ide-møde, 
hvor alle kunne komme frem med deres 
håb og ønsker for Janderup i fremtiden.
Ud af de mange spændende ideer blev 
der dannet seks grupper, som alle in-
teresserede kunne melde sig til.
Siden da har grupperne arbejdet med 
deres projekter og alle har afrapport-
eret på et fællesmøde.

Alle ideer og betragtninger har dannet 
grundlag for denne udviklingsplan.

Alle møder har været ledet af
H. C. Jensen og Erik Dyhr Thomsen, 
som også er forfattere til denne 
udviklingsplan.
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Organisering
De ni udviklingsråd i Varde Kommune skal først og fremmest binde hele 
Varde Kommune sammen på den gode måde. Udviklingsrådene er 
bindeleddet mellem byråd og den enkelte borger uanset hvor i den 
geografisk store kommune man befinder sig. Janderup er repræsenteret i 
Udviklingsrådet Varde Opland via Lokalforeningen Janderup. Varde Opland 
er repræsenteret i FUR (Fælles Udviklings Rådet)

4 32524

FUR
Udviklingsråd

9 udviklingsråd

Udviklingsrådet
Varde Opland
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28 329                                              Janderup - Kulturligvis!

Fremtiden
Ser man i bakspejlet er Janderup kendetegnet ved, at der til alle tider 
har været ildsjæle på egnen. Længe før ordet ildsjæle fandtes.
De mange nyskabelser viser det tydeligt: F.eks. Janderup Højskole, 
7-kanten, Folk og Kultur, JBS og Årets landsby i 2009.
Med sin unikke beliggenhed, gode infrastruktur og stærke 
foreningsliv er der et solidt grundlag for at bruge Varde kommunes 
logo ”Vi i Naturen”, til at markedsføre og udvikle Janderup i fremtiden.
Meget tyder på, at det at være en ildsjæl er en del af Janderups DNA. 
Hele processen og arbejdet med udviklingsplanen viser, at der 
stadigvæk er masser af energi og gå-på-mod i vores lille samfund. 
Med andre ord: 

Her bobler det af energi! 
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Janderup - byen ved åen
Historien kort
I Janderup sogn har fællesskabet og ildsjælene rødder langt tilbage 
i tiden. Det skyldes en enestående god beliggenhed med let adgang 
til havet ved sejlads og skibsfart på Varde Å lige fra de ældste tider 
med eget toldsted til nutidens oplevelsesture med sejlbåde, kanoer og 
kajakker.
Men også, at fra gammel tid har fællesskabet spillet en afgørende 
rolle. Et hurtigt rids afslører udsyn, pionerånd, iværksætteri med 
ildsjælene som den røde tråd og drivkraft.

- Hvis man ikke kender fortiden, forstår man ikke nutiden 
og egner sig ikke til at forme fremtiden.

1695   Det første skolehus opføres
1868 – 1918  Janderup folkehøjskole
1883 – 1966 Janderup Andelsmejeri
1896  Janderup Brugsforening
1898  Forsamlingshuset Missionshuset
1903   Vestbanen
1918 - 2015 Janderup Andelskasse
1970  Janderup Centralskole
  7- kanten den vestjyske Amatørscene
1972  Plejecenter Vidagerhus og Eventyrgården
1984  DONG gasbehandlingscenter Nybro
1984  Folk og Kultur – Danmarks største arbejdende udstilling
2002            AktivitetsHuset med børnehave, ungdomsklub og               
                      Lokalhistorisk arkiv
2009  Årets Landsby i Varde Kommune
  Årets Landsby i Danmark
2010 – 2012 Aktive ildsjæle i Norden
2016                Sogneforeningen og Lokalrådet slås sammen
2016                Janderup får sin egen udviklingsplan



www.janderup.dk                                 - Byen ved åen


