
 
 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

  Kalenderen: 
 1.-29. juni Tour de pedal  
     23. juni  Sankt Hans på Ladepladsen 
           9.-17. juli  Folk & Kultur 
                  5. august Musik og grill på Torvet 
     21. august Varde Å Dag 

            
   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Støt sognet  -  og sammenholdet  -   sammen kan vi mere !!! 
 

 



Tour de pedal Janderup 2022 
 

Vi cykler fra Aktivitets huset kl. 19.00 
 

 
Mandag den 30/5 
Onsdag den 1/6 

 
Mandag den 6/6 Pinse (fri) 
Onsdag den 8/6 

 
Mandag den 13/6 
Onsdag den 15/6 

 

 
 
 
 
 
 Alle er velkomne til at cykle med. 
  

Deltager gebyr 40kr, som går til afslutning. 
Grill, øl og vand samt kaffe og kage. 
 

 Sidste aften trækkes der lod om sponsor præmier. 
 

Husk at medbringe drikkevarer til turene. 
 
Hilsen  
Udvalget 

___________________________________________   
 

Hjælp søges……. 
Lokalt NYT Janderup er et husstands omdelt blad til alle ca 600 husstande i 
6851 Janderup. Bladet omdeles af flere frivillige borgere der bruger ca. 
1 – 1½time på omdelingen. Denne hjælp er fantastisk og utrolig højt værdsat. 

Men…….. 
Vi mangler hjælp til at få et par ruter bemandet - 
så har du lyst at gå / cykle / køre en rute så 
kontakt gerne Ellen Margrethe Hansen tlf.  24 60 14 50  - terne4@mail.dk 

 

Mandag den 20/6 
Onsdag den 22/6 
  
Mandag den 27/6  
Onsdag den 29/6 (afslutning) 

mailto:-%20terne4@mail.dk


 

 
Vi elsker vort land 

Men ved midsommer mest…. 
 

 
Midsommeren er lige om hjørnet og naturen står i flor. 

Lad os fejre det sammen ved den hyggelige tradition 
med båltænding og hygge på Ladepladsen. 

 
 
 

Sankt Hans aften for både børn og voksne  

på Ladepladsen den 23. juni 

Kom og nyd en hyggelig aften på Ladepladsen – en aften for hele familien.  

KL. 18.00  åbner boderne med salg af pølser, brød og drikkevarer. Derefter tænder vi 

børnebålet og børnene kan varme ”snobrød” omkring bålet. 

 

Program for det traditionelle Sankt Hans bål: 

Kl. 19.00 Boderne er fortsat åbne med mulighed for  

at købe øl og vand samt kaffe og kage. 

Kl. 19.45 Båltale ved Tina Krabbenhøft på Ladepladsen 

Kl. 20.00 Det ”store” bål vest for Ladepladsen tændes  

og midsommervisen synges 

Vi glæder os til at se jer 

Arrangør: Lokalforeningen 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

HAR DU LYST TIL AT SPILLE 

KROKET…? 
 

Så kom og besøg os på banen i Janderup hver mandag kl. 13.30. 

 

Vi spiller hver mandag kl. 13.30 i Janderup, og hver torsdag kl. 13.30 i Billum.  

 

Vi griner og hygger os i hinandens selskab mens vi får frisk luft og motioneret 

hjernecellerne, for kroket er både for krop og sjæl.  

Vi får altid medbragt kaffe og kage – og vi har altid en ekstra kop med, så mød bare op! 

Alle kan være med og vi har både ekstra udstyr og dygtige læremestre, der hellere end gerne 

lærer fra sig. De første 6 gange er gratis. 

Grib chancen og tag gerne naboen med – vi har højt til himlen, masser af godt humør og 

plads til alle aldre. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Edith Pedersen på tlf. 5135 5018. 
 
 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

NYT – NYT – NYT!  
Janderup Stafetten i Lokalt NYT. 

 
Styrken i et lille lokalsamfund er, at vi kender og interesserer os for hinanden. Derfor vil vi 
fra næste nummer af Lokalt NYT Janderup søsætte et nyt initiativ. I hvert nummer vil der 
blive stillet skarpt på en helt almindelig Janderup borger og dennes historie.  
 
Der findes så mange interessante historier i Janderup – historier, som imponerer, gør os 
stolte, pirrer vores nysgerrighed og får os til at forstå, hvad vores by er gjort af. Det er disse 
historier vi gerne vil have frem i lyset – men ikke mindst, så vil vi gerne have de historier 
frem, som I som Janderup borger syntes er interessante at høre om. 
 
Vi modtager meget gerne forslag til, hvem Janderup Stafetten skal gå til.  
Send forslag til Louise på louise_krath@hotmail.com.  

 

mailto:louise_krath@hotmail.com


 
 
 

Efter mange års udfordringer med det gamle mejeri, så er tiden talt 
og mejeriet bliver snart nedrevet. I den forbindelse er Arkivet 
blevet spurgt, om de kunne fortælle lidt historie om mejeriet. 

 

 

 

Mejerihistorie! 
Det oprindelige mejeri blev bygget i 1883 som fællesmejeri, der i 1904 blev til et 
andelsmejeri. 
Der var mejeri i perioden 1883 til 1966. 
Den nuværende bygning er fra 1913 med senere tilbygninger i 1952. 
Den første bygning blev 1913 istandsat og ombygget. Senere blev bygningen forlænget og 
der kom en sidebygning til. 
Efter 1966 var der til 1995 bødkeri-virksomhed.  
Fra 1995 til 2005 var der vintapperi. Da det stoppede, forfaldt bygningerne en del. 
Der blev dog afholdt julemarkeder i nogle år. Til sidst var bygningen også for ringe til det. 
Der var tanker om at fjerne en del af bygningen og lave den til en markedsplads. 
En kort tid var der antikvitetshandel i bygningen. 
Hele ”mejerihistorien” kan læses i bogen, Janderup og Billum sogne, bind I. 
Det forventes, at skorstenen bliver stående en del år, da den indeholder mobilantenne.  
 
Arkivet/Gregers Grau. 
 

 

 
Det oprindelige mejeri taget o 1899. 

 
 



 
Skoleudflugt til Ribe Vikingecenter 

- sponsoreret af Janderup Skoles Støtteforening 
D. 25. maj var store tur-dag på Janderup Skole. Skolens Støtteforening havde inviteret hele 
skolen på dagsudflugt til Ribe Vikingecenter. En sjov og lærerig tur, hvor børnene fik indblik 
i, hvordan livet var i vikingetiden, hvordan vikingerne boede, hvordan de arbejdede og 
hvordan det var at være barn i vikingetiden.  
Eleverne fik også lejlighed til at prøve kræfter med bueskydning, krigertræning og 
træsnitning. Dagen blev sluttet af med et flot falkoner-show, hvor eleverne oplevede de 
store rovfugle helt tæt på og få heldige prøvede selv at være falkoner og mærke fuglenes 
kraft, når de lettede og landede på handsken.  
Efter en hel dag i kyndige hænder hos Ribes vaskeægte vikinger, vendte eleverne hjem godt 
fyldt op med oplevelser og historier fra vikingetiden – indtryk der blev brugt i den 
efterfølgende uges emneuge om Vikinger. 
Tak til alle sponsorer og hjælpere, der bakker op om Støtteforeningens arrangementer.  
I gør det muligt at give skolens børn unikke oplevelser, som denne dag hos Ribe 
Vikingecenter. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
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. 
 

__________________________________________________________ 
 

Arkivet i Aktivitetshuset 
 

Arkivet vil være på skolen under FOLK og KULTUR 2022 
 (lør. 9/7 - 17/7) med et “miniarkiv”. 

Vi vil meget gerne i kontakt med alle borgere i Janderup sogn, 
for at få opdateret arkivalierne. 

Vi gemmer oplysningerne til vore efterkommere! 
Der kommer borgere til arkivet, som spørger ind til tidligere beboere. 

Derfor er det vigtigt, at vi kender historien. 
Alle fortrolige oplysninger, vi får, bliver forvaltet efter arkivreglerne 

og bliver tidligst offentliggjort 10 år efter dødsfald. 

 
Vi tager malerier med, som vi vil forære til interesserede! 

 
Kontakt arkivet tlf.: 40460489/Gregers Grau 

http://www.janderup.dk/


 
Varde Å Dag 2022 

 
Søndag den 21.8. afholdes der Varde Å Dag på Ladepladsen i Janderup. 
Pladsen åbner kl. 10.00, og der vil dagen igennem være mange forskellige boder og 
spændende aktiviteter for store og små, både på og omkring Ladepladsen, 
i kirken og et enkelt sted i byen. 

Å-dagen på Ladepladsen står i vikingernes 
tegn, og vi får besøg af vikingegruppen RIPA, 
der vil optræde med kampshow, og fremvise 
flotte dragter og våben fra vikingetiden.  
 
Der vil være rovfugleshow med en høg og en 
ugle, mulighed for at prøve bueskydning, 
vikingelege og et lerværksted for børn, hvor 
man kan forme og få brændt sine egne 
vikingesmykker over bål.  
 

Der vil være en bred palette af boder på pladsen; bl.a. kan nævnes keramik, 
smykkefremstilling, mjød, øl og honning, og ikke mindst salg af brugskunst i træ. 
Nationalpark Vadehavets skib lægger til i havnen, og der er mulighed for at komme 
ombord og kigge på udstillingen. 
Kirken er åben, og der vil være fortælling om kirkens historie og betydning i og 
for sognet gennem tiden, og over middag spiller kirkens musikalske personale op til 
fællessang på Ladepladsen. 
Borgmester Mads Sørensen kommer og er dommer i den store konkurrence 
i ”Mini-bigballe-rulning”. 
Dagen igennem byder Kirsten Falster, Kreative Haver, velkommen til havevandring 
på Skråvejen 7 i Janderup. 
På pladsen kan der købes lækkert mad fra Tistrup slagtehus, som serverer helstegt 
pattegris med tilbehør, og skolens støtteforening sælger kaffe og kage, samt øl og vand. 
 

Hold øje med programmet eller kig ind på Vardeaadag.dk 
eller følg med på facebooksiden for Varde Å Dag 

 
Kom og deltag i en skøn og aktiv dag på og omkring Ladepladsen. 

 
Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen. 

 
 
 

 



I Dagli´Brugsen har vi i april måned afholdt vores årlige generalforsamling.  
Vi bød på velsmurte smørrebrød og kage til kaffen, og et indlæg fra  
Borgmester Mads Sørensen, der fortalte om sine første 100 dage som borgmester. 
Efterfølgende svarede han på spørgsmål fra de mange fremmødte.                                       
Derefter blev selve generalforsamlingen afholdt, og formanden kunne berette 
om endnu et godt år for vores lokale dagligvarebutik. 
 
Brugsforeningens bestyrelse er herefter sammensat af flg. personer:  
Lærke Hymøller, Janni Pedersen, Ulla Mortensen,  
Lotte Jørgensen, Preben Pedersen, Steen Iversen og Hans Olesen. 
 
Til orientering skal taget på Brugsen i løbet af nærmeste fremtid have en renovering, og vi 
skal have sat et plankeværk op bag ved Brugsen, som skal afskærme blandt andet for 
papaffaldet. 
 
Musik & Grill bliver i år afholdt fredag den 5. august. Sæt allerede kryds i kalenderen nu 
Efter to år, hvor arrangementet desværre har været aflyst, glæder vi os til at være 
medarrangør af det igen! 
 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________ 

 
___ 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 36 med deadline d. 12. august 
 

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 
                                                   

 
           

mailto:p.hallum@mail.dk
mailto:Louise_krath@hotmail.com
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