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Tæt på skole, børnehave, 
indkøb og bager

Tæt på sport, motion, 
kultur og sammenhold

Tæt på en storby og 
15 min. til Vesterhavet

Kom og bo tæt på den 
uspolerede natur

Her kan alle noget og 
sammen kan vi det hele

www.janderup.dk

7-kanten - Danmarks største 
amatørteaterforening er opstået 
i Janderup og mange har startet 
deres karriere her.

Folk & Kultur - Danmarks 
største arbejdende udstilling af 
kunst og kunsthåndværk hvert  
andet år på skolen.
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Transport - Der er gode bus- og 
togforbindelser til Varde og 
Esbjerg og mange cykelstier

Tæt på det hele - Her er både 
Brugs og Bager i gå afstand og 
gode børnepasningmuligheder.

Janderup - midt i naturen. Janderup ligger lige ved Varde å og kun 
15 min. kørsel fra de skønne strande ved Vesterhavet og samtidig tæt 
på større byer. Her er højt til himlen og plads til alle. G
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- Da vi skulle etablere os, faldt vi for Janderup området. Her mærker 
man nærværet. Som f.eks. naboen der hjælper vores dreng hjem fra 
skole, når hans cykel er punkteret. Eller det at kunne gøre en forskel i 
de forskellige foreninger. Her kan man både være sig selv og samtidig 
være involveret i det lille samfund. Med andre ord - her er man ikke 
usynlig, som vi har prøvet det i de større byer. At Janderup så også 
ligger tæt ved både Varde og Esbjerg og samtidig har en god Brugs og 
Bager gør den blot mere attraktiv.
For os er det et trygt og aktivt sted for hele familien.
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Janderup skole - her kan man gå til afslutningen af 6. klasse.
Med 120 elever er det en aktiv skole i et levende lokalsamfund.
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Aktivitetshuset - skabt af 
Janderup borgere - indeholder 
sportshal, børnehave, fitness, 
café og Lokalarkiv

Janderup kirke - er opført i 
1200 tallet og ligger smukt ved 
Varde Å. 

Ladepladsen - blev i gamle dage brugt som omladeplads for varer.
I dag er det en skøn plet, hvor der finder mange aktiviteter sted.
Janderup er også stedet hvor det vrimler med foreninger og aktive 
mennesker. - Her bobler det af energi.

Alle kan noget - sammen kan vi det hele - uanset om det er en 
grillfest på Torvet eller et helt nyt torv med skulptur, så er det noget vi 
gør sammen.

Camille Sommerfeldt - Sygeplejerske


