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Denne lille pjece skulle gerne vise lidt om, hvad der er sket 

de sidste 40 år i Gangsportsforeningen 

LANDSTRYGERNE. 

Det har været lidt af et puslespil, men også rigtig sjovt at 

”grave” alle disse oplysninger frem. Jeg vil ikke garantere, 

at alle årstallene for, hvor mange år hver formand / 

kasserer / redaktører har siddet, er korrekt, men jeg tror og 

håber, det er tæt på. 

For at få alt dette på plads, er der en masse mennesker jeg 

skylder en tak. 

Først og fremmest Elisabeth Degnbol - Esbjerg, som ved 

hjælp af stempelbøger, blade og en god hukommelse, har 

kunnet huske rækkefølgen af formænd m.m. Lene Hansen 

– Varde, for at hun har sagt ja til at gennemlæse og 

revidere pjecen. 

Også en tak til Hans Peter Bech - Varde, Jørgen Damgaard 

- Varde, Helle og Poul Erik Johansen - Vejle, Mona og Arne 

Thomsen - Varde, Anne Marie og Ejvind Larsen – Varde, 

Inger Lise og Ole Østergaard - Esbjerg, Martin Bech - 

Varde, Gunner F. Nielsen – Ikast, Aase Jensen - Ansager 

m. fl. for diverse oplysninger. 

 

TILLYKKE MED JUBILÆET – godt gået. 

 

Birthe Rosendal Fischer 
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Marcher m.m.: 

Fra 1974 til 1979 er der blevet gået Karlsgårdemarch. I 

1980 ændrede den navn til Varde Bymarch.  

 

Første gang vi havde Unicefmarch var i 1975. Den 

eksisterer stadig, nu som Velgørenhedsmarch. Den 

startede med afgang fra Turistkontoret, men senere blev 

startstedet flyttet ud på Lunden, hvor det stadig er. 

 

I 1980 startede Varde Bymarch. I 1993 skiftede den navn til 

Vardemarch. Der var start og mål på den gamle Sct. Jacobi 

skole, senere fra Lykkesgårdsskolen. Marchen stoppede i 

2010. 

 

Julemærkemarch er i 2013 blevet afholdt for 37. gang, så 

den må være startet i 1976. Landstrygerne har været med 

siden 1980. 

 

Varde Center March startede i 1978 og sluttede i 1982. 

 

Fra 1983 til 1985 havde vi en march der hed 

Vestjydemarch. 

 

Fra 1986 afholdt vi Kartoffelmarch fra Alslev skole. Den 

stoppede i 2010. 
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Første gang man kan se Naturvandring er i 1991. Dengang 

startede marchen fra Thorstrup skole. Senere blev det  

 

Janderup skole og senere fra møbelforretningen 

Alexandersen. I dag er det fra Skadehøjvej her i Varde. 

 

I 1992 startede Sct. Hans Vandringen, som stadig 

eksisterer. 

 

Første gang Orienteringsmødet i marts er nævnt er i 1994. 

Jeg ved ikke om det har været afholdt før. 

 

Vi arbejdede i flere år sammen med Sydvestjysk Fodslaw. 

Der er lidt usikkerhed om, hvornår den forening blev 

nedlagt, men det var omkring 1994. 

 

Hver vinter siden – i hvert fald siden 1991, har 

medlemmerne stået for at lave vintertræningsture. 

 

I 1993 startede vi et samarbejde med Jydepotterne og 

lavede Midtjysk/ Vestjysk Weekend vandring, som 

stoppede i 1998. 

 

Ud over de marcher der her er nævnt, har vi altid haft 

deltagere til Vesterhavsmarchen, Ho Vandringen (er 

ophørt), Fanømarch (ophørt), Blåbjergmarch (ophørt), 

Eventyrmarch (ophørt), Lyngmarch (ophørt) og  
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julemotionstur. I mange år deltog vi også i 

Hærvejsmarchen, i Svendborgsundmarchen, i 

Hærvejsmarchen og i Fur Rundt m.fl. 

 

Desuden har vi haft deltagere på samtlige af DGaF´s 

vandreuger i udlandet, på Hærvejsvandringen, til Bornholm 

Rundt, til Neimegen, til DGaF´s vandreuge i Grønland (er 

kun afholdt en gang), til Bodensee Vandringen, til Nordkap, 

på ture i Norge, Sverige, Tyskland, Østri, Tjekkiet og sikkert 

flere steder. 

 

Fra LANDSTRYGERNE har vi også haft medlemmer 

siddende i div. bestyrelser. I DGaF’s hovedbestyrelse har 

siddet Svend Erik Svendsen, Ib Neergaard og Birthe R. 

Fischer (DGaF er i dag fusioneret med DAF). I                       

DMF´s regionsudvalg har Birthe siddet (udvalgene er i dag 

nedlagt) og i DMF´s hovedbestyrelse har Birthe også 

siddet. 

 

 
 

I 1967 blev FIVO dannet. I bestyrelsen sad to aktive mænd 

Laurids Larsen og Hans Peter Bech. De blev enige om, der 

manglede en vandreforening i Varde, og altså startede de 

en.  
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1974: 

Fra 1967 til 1974 fungerede Vandreforeningen som en 

slags løsgænger under FIVO. I FIVO´s bestyrelse sad på 

dette tidspunkt også Jørgen Damgaard. 

Den 23. februar 1974 blev foreningen ”selvstændig” og der 

blev afholdt en stiftende generalforsamling på 

Ungdomsgården (Varde Vandrehjem). Foreningen fik 

navnet LANDSTRYGERNE. Der blev valgt en bestyrelse og 

der blev vedtaget love. Foreningen skulle være for både 

gående og cyklister. 

 

Kontingentet blev sat til: Familiekontingent:         kr. 25,00 

                                       Voksne:                          kr. 15,00 

                                       Børn:                              kr. 10,00   

                 

Den første formand/sekretær blev Laurids Larsen, som 

også var næstformand i FIVO. Den første træningstur blev 

afholdt den 30. marts. Starten gik fra Varde Centret. Der 

deltog 20 på vandreturen og 2 på cykelturen. 

Træningsturene var indstillet i sommerhalvåret, men blev 

genoptaget i efteråret. De foregik om lørdagen. Første 

”udenbys” march var Vojensmarchen, som foregik søndag 

den 28. april 1974. Samme år var der en flok på 7 der 

deltog i Hærvejsmarchen.  

Den første march de lavede hed Karlsgårdemarch og den 

blev afviklet den 1. september 1974. Den startede fra  

pladsen ved Karlsgårdeværket og sluttede ved Thorstrup 

skole. 
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Til at sætte marchen i gang, havde de allieret sig med 

turistchef Kreilgaard fra Varde. Der deltog 105 gående og 

36 cyklister. 

 

 
 

1975: 

Første gang der afholdes Unicef march med start fra 

Turistkontoret. Starten blev sat i gang af Varde 

Blæseorkester. Overskuddet var på 1.600 kr. 

 

Vandreture og cykelture bliver delt. 

 

Der indledes samarbejde med Kasernen og 

Orienteringsklubben.   

 

 
 

1976: 

Træningsturene bliver lagt til tirsdag og torsdag aften. 
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1977: 

Laurids Larsen stopper som sekretær og Hanne Nielsen 

overtager. 

 

Karlsgårdemarchen afvikles uden deltagelse af cyklister. 

 

Den 3. november afgår Laurids Larsen ved en pludselig 

død. 

 

LANDSTRYGERNE tilmeldes Dansk March Forbund 

(DMF). 

 

 
 

1978: 

På generalforsamlingen den 15.1. valgtes som ny formand 

Hans J. Grün. 

Kontingentet blev som følgende:    familier:  30 kr. 

                                                        voksne:  20 kr. 

                                                        børn:      15 kr.  

Træningsturene bliver indtil 2. maj lagt på søndag kl. 13.00 

med start fra Varde Torv. I sommerhalvåret bliver de lagt til 

tirsdag aften kl. 19.00 med start samme sted. 

 

Der oprettes en march der hedder Varde Center March.  
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Den blev afholdt søndag den 21. maj med start af 

borgmesteren. Der var 186 deltagere. 

Der blev afholdt en Frihedsmarch torsdag den 4. maj med 

start fra Varde Centret kl. 14-15. Der var 86 deltagere. 

 

Karlsgårdemarchen afvikles for sidste gang med start fra 

Thorstrup. Der var 400 deltagere. 

 

Vi får mødelokale på Fritidscentret hvorfra træningsturene 

starter, men møder bliver afholdt i Bikuben. 

 

Første gang der afvikles Julemotionstur, som afholdes den 

3. december. Startstedet nævnes ikke, men der er 

afslutning i Bikubens mødelokale med amerikansk lotteri 

samt gratis gløgg og æbleskiver. 

 

 
 

1979: 

LANDSTRYGERNE tilmeldes Dansk Gangforbund (DGaF) 

 

Karlsgårdemarchen har nu start fra Varde Centret. 

 

Der oprettes en march der hedder DMF March Den 

afholdes den 1. august. Desværre oplyses ikke, hvor 

mange der deltog. 
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Den første bustur afholdes. Turen gik til Fur Marchen 

 

Julemotionsturen aflyses desværre – grunden er ikke  

oplyst. 

 

 
 

1980: 

I forbindelse med afholdelse af generalforsamling den 22. 

januar på Fritidscentret, blev der vist 2 film fra 

Hærvejsmarchen i 1976 og 1977. 

 

Kontingent:      familier  35 kr. 

                        voksne   20 kr.   

                        børn       15 kr.   

 

Der laves fra nu af to træningsture hver tirsdag, en for 

langsomt – og en for hurtigt gående – dvs. en kort (ca. 5 

km) og en lang (ca. 10 km) tur. 

 

Der afholdes en march der hedder Naturdagsmarchen, og 

den afvikles den 6. maj kl. 19.00. Der var 285 deltagere. 

 

Første gang der bruges kilometerbeviser til træningsture. 

Man kan samle kilometer til ærmemærker. 
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Karlsgårdemarchen skifter navn til Varde Bymarch  

 

Den 28. oktober afholdes en hyggeaften for medlemmerne 

med film (fra Bornholm Rundt), bankospil og kaffebord. Der 

var 40 deltagere. 

 

Første gang LANDSTRYGERNE afholder 

Julemærkemarch. Der er start fra den Kampmanske gård. 

Der var 150 deltagere. 

 

Udflugt til Hjerl Hede 

 

Der bliver for første gang indkøbt klubtrøjer og stofmærker. 

 

Sydvestjysk Fodslaw starter i Varde 

 

 
 

1981: 

Generalforsamlingen flyttes fra januar til oktober. 

 

Der afholdes en march som hedder Flygtningemarch. Den 

afvikles i samarbejde med Sydvestjysk Fodslaw og 

Civilforsvaret den 14. marts. Desværre ingen oplysninger 

om deltagerantal 
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Første gang der deltager delegerede fra 

LANDSTRYGERNE til DGaF´s Repræsentantskabsmøde 

 

Første gang Julemærkemarchen starter fra Varde Posthus 

 

Den 1. november afholdes DGaF´s jubilæumsmarch med 

67 deltagere. 

 

Bustur til Ødsted-Ringborgmarchen 

Bustur til Glamsbjergmarchen på Fyn 

 

Kontingent:   familier                 40 kr. 

                     voksne                  25 kr. 

                     børn (indtil 18 år)  15 kr.          

 

 
 

1982: 

Der afholdes en hygge- orienteringsaften den 23. februar. 

 

Varde Center marchen stopper og skifter navn til 

Vestjydemarch. Den afholdes den 22. maj. 

 

På grund af for mange ture med stempler, trues 

Landstrygerne med eksklusion af DMF, men slipper med en 

bøde på 350 kr. 
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LANDSTRYGERNE melder sig ud af FIVO og er hermed en 

selvstændig forening. 

 

Starten på træningsturene foregår i år fra Ungdomsgården 

(Varde Vandrehjem), og årets træningstur starter som en 

bingo march 

 

Første gang der laves vintertræningsture om søndagen. 

 

Udflugt til Rørbæk Sø 

 

Kontingent:   familier   60 kr. 

                     voksne   30 kr. 

                     børn       15 kr.  

 

 
 

 

1983: 

Lørdag den 21. maj afholdes Vestjydemarchen for første 

gang. Der var 214 deltagere. 

 

Sidste gang DMF marchen gennemføres. 

 

Første gang Unicefmarchen starter fra Plejecenter Lunden 
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Vi melder os ind i VIF og kan nu sende meddelelser i bladet 

”Varde Idræt og Fritid”. 

 

Vi deltager for 1. gang i VAKS aktiviteter 

 

Første gang vi afslutter sæsonen med snitter og kaffe 

 

Første gang der er rast på træningsturene. 

 

Første gang vi deltog i Bornholm Rundt. Vores hold var på 

11 medlemmer. 

 

Weekendtur til Lurmarchen 

 

Fælleskørsel til Vojens Træningsmarch. 

 

Udflugt til Nørreskovvandringen 

 

Kontingent:   familier  80 kr. 

                     voksne   40 kr. 

                     børn       20 kr. 
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1984: 

LANDSTRYGERNE fylder 10 år. Det fejres med en fest på 

Ungdomsgården den 24. februar med 27 medlemmer + 

familie og en jubilæumsmarch den 26. februar med start fra 

Lykkesgård skolen. Der var 321 deltagere 

 

Der indførtes ”Månedens hold march”, hvor man – så vidt 

muligt månedligt - stiller med et hold til en march et eller 

andet sted i Danmark.  

 

På generalforsamlingen indføres et nyt træningskort, hvor 

der hvert år op til generalforsamlingen vil blive talt kilometer 

sammen for det enkelte medlem. Det medlem der har gået 

flest træningskilometer vil blive udnævnt til ”Årets kilometer 

sluger”. Samtidig vil der hvert år på generalforsamlingen 

blive udnævnt et medlem som ”Årets Landstryger”. 

Lundvejens Bageri har skænket vandrepokaler til begge 

titler. 

 

Der deltager et hold på Bornholm Rundt 

 

Den 1. holdmarch - Vintermarch i Tistrup  

Den 2. holdmarch – Karlsgårdemarch  

Den 3. holdmarch – Sædding Borgerforenings March 

Den 4. holdmarch – Homarch 

Den 5. holdmarch – Nr. Snede 

Den 6. holdmarch - Lurmarchen 

Den 7. holdmarch – Artilleriets Jubilæums March   
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Udflugt til Flensborg 

 

Dette år blev der ikke udnævnt en kilometersluger, men 

”Årets Landstryger (e)” blev Arne Thomsen og hans hund 

Bølle Bob. 

 

 
 

1985: 

Der indledes et samarbejde med Fræserne og 

Jydepotterne. Man laver en brochure med fælles for- og 

bagside. Inden i reklamerer LANDSTRYGERNE for 

Vestjydemarchen, Fræserne for Vesterhavsmarchen og 

Jydepotterne for Lyngmarchen. 

 

Første gang der er mulighed for overnatning i forbindelse 

med Vestjydemarchen og Varde Bymarch. Grundet for få 

deltagere (104) besluttes, at Vestjydemarchen lukkes. 

 

Første gang der er rast på Julemærkemarchen. 

 

Der deltager et hold på Bornholm Rundt 

 

Fælleskørsel til Vojens March 

Fælleskørsel til Trekant Marchen i Vejle (turen var på 81 

km). 
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Udflugt til Nørreskovvandringen og efterfølgende til 

Sønderborg, hvorfra der var sejltur på ”Spritruten”. 

 

Årets kilometersluger: Egon Schlütter 

Årets Landstryger: blev Ejvind Larsen 

 

 
 

1986: 

I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings 75 års 

jubilæum, bliver nogle af tirsdagstræningsturene lavet som 

Naturtræningsture. Dette vil DMF ikke acceptere og truer 

derfor LANDSTRYGERNE med udelukkelse af 

medlemskab. Det bliver heldigvis ved truslen, men vi er ikke 

specielt populære.  

 

Første gang Kartoffelmarch afholdes. Der deltager 8 børn 

og 82 voksne. 

 

På generalforsamlingen ændres navn fra Marchforening til 

Gangforening. 

 

Bestyrelsens antal nedsættes fra 7 til 5 personer. 

 

Fælleskørsel til Vintermarch i Tistrup 

Fælleskørsel til Den Østjyske March i Vejle 
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Årets kilometersluger: Poul Erik Lund 

Årets landstryger: Tove Lund. 

 

 
 

1987: 

For dette år findes desværre ingen optegnelser. Der er ikke 

blevet skrevet noget fra generalforsamlingen i 1986 til et 

bestyrelsesmøde i 1988. 

 

Desværre ingen oplysninger om, hvem der blev årets 

kilometersluger og årets landstryger 

 

 
 

1988: 

For dette år ligger kun formandens beretning til 

generalforsamlingen, men følgende kan udledes deraf. 

 

Prøvede at arranger en Bingo march, men uden større 

held. 

 

 

Fælleskørsel til Vintermarch i Tistrup 

Fælleskørsel til Vojensmarchen 
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Bustur til Åbenråmarchen 

Bustur til Vitus Berings March i Horsens 

 

Weekendtur til Hærvejsmarchen 

 

Deltagelse på Bornholm Rundt 

 

Årets kilometersluger: Arne Thomsen 

Årets landstryger: Else Kristiansen (mormor) 

 

 
 

1989: 

 

Fra nu og til 1994 af er oplysningerne meget mangelfyldte, 

så det er kun ganske få ting, jeg har kunnet finde. 

 

LANDSTRYGERNE fylder 15 år. Det fejres med en 

jubilæumsfest den 24. februar (66 deltagere) og en 

jubilæumsmarch den 26. februar (146 deltager). 

 

Varde Bymarch fylder 10 år.  

 

Desværre ingen oplysninger om, hvem der blev årets 

kilometersluger og årets landstryger 
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1990: 

Mødested for træningsture var på Ungdomsgården 

(Vandrehjemmet) på Pramstedvej. 

 

Årets kilometersluger: Carsten Pedersen 

Årets landstryger: Hanne Nielsen 

 

Kontingent: børn              20 kr. 

                   enkeltperson 40 kr. 

                   familier          80 kr.  

 

 
       

1991: 

Weekend vandring – 62 km langs Varde og Holme Å 

 

Bustur til Gråsten Slotsmarch. 

Bustur til Virklund ved Silkeborg. 

 

Fælleskørsel til Mors Rundt 

Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) 

Fælleskørsel til Svendborgsund  (weekendtur) 

Fælleskørsel til Lurmarch i Egtved  
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Årets kilometersluger: Niels Kodal 

Årets landstryger: Else Kristiansen (mormor) 

 

Kontingent: enkeltpersoner  50 kr. 

                  familier            100 kr. 

 

 
 

1992: 

Vi fik nye mødelokaler hos Palles køreskole på hjørnet af 

Vestergade og Nørrevold. Herfra starter vi nu vores 

træningsture. 

 

Vi deltog i udstillingen ”Fritid 92” i den gamle Arnbjerghal. 

 

Vi sendte 2 repræsentanter – Heine og Birthe på besøg på 

Julemærkehjemmet i ”Fjordmark” i Kollund, hvor vi var med 

til planlægning af årets Julemærkemarch. 

 

Tur til Bornholm rundt  

 

Bustur til Thurømarch 

Bustur til Nørreskovvandring på Als 

 

Fælleskørsel til Midsommermarch i Grindsted 

Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) 

Fælleskørsel til Lurmarch i Egtved 
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Årets kilometersluger: Ellen Nielsen 

Årets landstryger: Heine K. Jensen 

 

 
 

1993: 

Vi deltog i IVV organisationens 25 års jubilæum ved at 

afholde en jubilæumsmarch 27. april. 

 

Vi deltog i den landsdækkende Danmarksvandring.  

 

Vi deltog i Varde Fodslaws bustur til Moesgård Vandringen i 

Aarhus. 

 

LANDSTRYGERNE ændrede logo, så der nu kun er en 

vandringsmand – og nu med en ring omkring. 

 

Bustur til Mors Rundt 

Bustur til Grejsdalen 

 

Fælleskørsel til Høstmarch i Grindsted 

Fælleskørsel til Troldemarch i Vejen 

 

Årets kilometersluger: Ellen Nielsen og Peder U. Pedersen 

Årets landstryger: Birthe R. Fischer 
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1994: 

LANDSTRYGERNE havde 20 års jubilæum.  Vi afholdt en 

jubilæumsmarch fra Lykkegårdsskolen den 26. februar med 

123 deltagere. Samme aften afholdtes jubilæumsfest i 

Nordenskov Forsamlingshus.  

 

Vi deltog i DMF´s landsdækkende ”Vandrestafetten”. 

Onsdag den 23. marts modtog vi stafetten fra Fræserne. 

Herefter holdt vi stafetten i bevægelse i 24 timer. Der var  

planlagt flere småture på 5 og 10 km. Kl. 22.30 var vi en  

flok der gik til Nordenskov, hvor Nelly og Niels Christian 

bød på varm suppe og kaffe. Derefter gik Svend og Jørn 

tilbage til Varde. Torsdag kl. 11.00 var vi en flok – med 

viceborgmester Kaj Nielsen i spidsen – der fulgte stafetten 

ud af Varde. Kl. 16.30 var vi igen en flok, der mødtes i 

Henne Stationsby og fulgtes ad til Nr. Nebel, hvor stafetten 

blev overdraget til Blåbjerg MF.  Jørn og Svend gik alle 24 

timer og nåede at gå 105 km. 

 

Vi deltog igen i den landsdækkende Danmarksvandring. 

 

Vi melder os ind i Radio Charlie 
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Bustur til Kalkbrændermarch ved Mønsted. 

Bustur til Blomstermarchen i Odense 

Bustur til Rørbæk March 

 

Fælleskørsel til Ansagermarch 

Fælleskørsel til Grejsdalen 

Fælleskørsel til Grænsemarchen (weekendtur) 

Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) 

Fælleskørsel til Rørbækmarchen 

 

Årets kilometersluger: Else Kristiansen (mormor) 

Årets landstryger: Nordenskov Forsamlingshus m/ 

forpagtere. 

 

Kontingent: familier   125 kr. 

                   voksne     70 kr.   

 

 
 

1995: 

Som noget nyt prøvede vi at lave en ”Kør ud og gå hjem” 

tur.  Vi var med bus og tog til Blåvand og gik til Varde. 

 

I forbindelse med Fest- og kulturugen afholdt vi en 5 eller 

10 km ført vandring fra klubhuset. 
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Vi deltager i en fakkelmarch i anledning af 4. maj. Turen 

sluttede ved Mindelunden i Arnbjerg 

 

Varde Fugleforening havde 20 års jubilæum. I den 

forbindelse afholdt de en udstilling i den gamle Vardehal. Vi 

var inviteret og bidrog med en bod samt en 5 km vandring 

lørdag samt hastighedsprøver, som foregik hele 

weekenden. 

 

Første gang vi afholder julefrokost. 

 

Første gang vi afholder Juletrim. 

 

Første gang vi kan få trykt LANDSTRYGERNES logo på 

eget tøj. 

 

De to hovedforbund DGaF og DMF havde fra 1989 lavet 

fælles Marchkalender, men det samarbejde ophørte 

desværre. Derefter var samarbejdet ikke eksisterende. Det  

var til stor gene for alle foreninger, da ture, kampagner o.l., 

ofte faldt på samme dato, så det var rigtig svært at 

planlægge ture m.m. I vort distrikt talte vi om, at noget 

måtte gøres. Det viste sig, at det kun var 

LANDSTRYGERNE og Globetrotterne, der turde deltage i 

så stort et arrangement. Vi planlagde mødet til at foregå i 

Varde. Vi kontaktede begge hovedforbund, og fik af aftalt  

en dag, hvor medlemmer fra begge hovedforbund kunne 

møde op. Det blev søndag den 21. maj. Vi fik begge  
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Hovedforbund til at sende invitationer til deres respektive 

foreninger. Vi lånte den lille sal på Lykkesgårdsskolen. 

Tilmeldingerne væltede ind, så vi måtte låne den store sal, 

hvor vi sad meget tæt. Mødet startede med frokost til dem, 

der havde forudbestilt (mange havde kørt rigtig langt for at 

deltage i mødet). Derefter var der en meget kort velkomst til 

mødet ved Birthe R. Fischer, hvorefter viceborgmester Kaj  

Nielsen bød velkommen til Varde samt åbnede mødet. 

Først var der taletid til hvert hovedforbund, derefter var det 

tid for deltagerne, til at stille spørgsmål, komme med forslag 

o.l. Der var mange spørgsmål, debatten var livlig, så kl. 16 

var vi nødt til at stoppe det hele, mange havde jo langt 

hjem. Resultatet udeblev ikke. Der kom et samarbejde 

mellem de to hovedforbund og en fælles Vandrekalender 

genopstod.  

 

Bustur til Hosekræmmermarch i Timring 

Bustur til Harrild Hede 

Bustur til Gudenåvandring i Randers 

 

Fælleskørsel til Lyngmarch i Grindsted 

Fælleskørsel til Eventyrmarch i Oksbøl 

 

Fælleskørsel til Hærvejsmarch (weekendtur) 

Fælleskørsel til Blåbjergmarchen 

 

Kontingent: enkeltmedlemmer  70 kr. 

                  familier                125 kr.   
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Årets kilometersluger: Svend Aage Pedersen (Svenne) 

Årets landstryger: Peder Enemark og hans tre børn Birgitte, 

Hans Jacob og Christian. 

 

 
 

1996: 

Vi deltog i Fræsernes weekendtur til Endelave. 

 

Vi tog en uge til Bornholm og deltog i Marchen ”Bornholm 

Rundt”. 

 

Vi deltog i DMF´ kampagnen ”De fire årstider”, og lavede en 

årstidstur hvert kvartal. 

 

Første gang vi får fremstillet en kasket med Landstrygernes 

logo. Vi får en aftale med trykkeriet om, at de vil lave loge 

på eget tøj f.eks. jakker, træningsdragter o.l. 

 

Vi deltog i DGaF´s 50 års jubilæums ture. Her kunne man 

samle stempler og så indløse enten en bronze – sølv- eller 

guldmedalje.  Vi lavede to stempelture. Resten af året 

lavede vi så mange fælleskørsler til jubilæumsstempelture  

over hele landet som muligt. Da kampagnen var slut, var vi 

tre fra LANDSTRYGERNE og tre fra Fræserne, der kørte 

med DGaF´s jubilæums tog fra Kolding til Høje Tåstrup  
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(toget samlede op hele vejen gennem Jylland og Fyn), og 

derefter med busser fra Høje Tåstrup til Brøndby, hvor vi  

deltog i DGaF´s reception. Dagen efter var vi på en 

jubilæumsmarch og om aftenen til jubilæumsfest i 

Brøndbyhallen. Om søndagen var der ”Dagen derpå” march 

som sluttede i Damhus Tivoli, hvor alle fik overrakt deres 

medaljer. Tre af de der var med fra LANDSTRYGERNE og 

Fræserne, havde gået sig til en guldmedalje. 

 

Vi deltog i Fritid 96 i den gamle Vardehal. 

 

Vi står for afholdelse af DMF regionsmøde 

 

Bustur til Teglværksvandringen 

Bustur til Harrild Hede 

 

Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) 

Fælleskørsel til Nørrevangsmarchen 

Fælleskørsel til Mindemarch i Tjele 

Fælleskørsel til madpakketur med Jydepotterne 

Fælleskørsel til Langli tur 
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Det år var vi rigtig aktiv. Vi var repræsenteret i 

Fastelavnstur på Fanø, Vandreugen på Mallorca,  

weekendtur til Endelave, Vestfyns Marchen, Bornholm 

Rundt, Fanømarchen, Fur Rundt, tur til Langli, vandring på 

Als samt to jubilæumsmarcher på Sjælland. Det år fik vi at 

vide at bestyrelsen var rimeligt undskyldt for deres 

”missere”, da de led af økuller – tja !!! 

 

Årets kilometersluger: Peder U. Pedersen 

Årets landstryger: Knud ”slagter” Nielsen 

 

 
 

1997: 

Vi lavede – i samarbejde med Globetrotterne, Jydepotterne 

og Fræserne bustur til indvielse af den nye jernbanetunnel i 

forbindelse med bygningen af den nye Storebæltsbro. Man 

kunne gå fra Nyborg til Sprogø, hvilket vi gjorde i et 

forrygende blæsevejr. De fleste tog toget tilbage til Nyborg. 

Der var 62 deltagere fra Varde, men i alt var vi tre busser 

afsted med 198 deltagere. 

 

I samarbejde med Globetrotterne lavede vi en sejl-gå-grill 

dag. Vi mødtes i Ansager, hvor der stod en bil, der samlede 

tøj, mad m.m. ind. De der ville sejle i kano, sejlede fra 

kanalen i Ansager og de der ville gå, fulgtes med en  
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turleder. Vi mødtes alle ved stemmeværket, hvor der var 

rejst et stort telt med plads til mange. Udenfor var der  

opstillet flere griller. Kun et hold havnede i vandet, men der 

var rigtig mange der gik våde i land, da sejladsen sluttede 

med en vældig vandkamp. Efter omklædning, blev det tid til 

at stege det medbragte kød. Div. salater, brød og 

drikkevarer kunne købes. Der var 100 deltagere 

 

Vi modtog en invitation fra firmaet Tellus Naturprodukter,  

om at deltage i deres demonstration af deres varer på hotel  

Arnbjerg (40 deltagere). Ham der demonstrerede, viste sig 

at være østriger og vant til at vandre rundt i bjergene i 

Østrig. I samarbejde med ham, lavede LANDSTRYGERNE 

deres første udenlandstur, som havde 42 deltagere. 

 

Roland Jeppesen lavede en tur, hvor vi gik fra Oksbøl til 

Vesterhavet og tilbage til Oksbøl via Børsmose og Grærup. 

 

Vi står for afholdelse af DMF´s bestyrelsesmøde 

 

Codan Forsikring forærer LANDSTRYGERNE 2 

udstillingsskabe i glas. De ophænges i klublokalet og 

bruges til pokaler m.m. 

 

Ejvind giver et interview til Radio Charlie  

 

Vi deltog i Fræsernes 25 års jubilæum 

Vi deltog i Fræsernes weekendtur til Læsø 
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Bustur til Høstmarch ved Randers 

 

Fælleskørsel til Brandemarch 

Fælleskørsel til Lyngmarch i Grindsted 

Fælleskørsel til Grænsemarch (weekendtur) 

Fælleskørsel til Kronhede Vandring i Herning 

Fælleskørsel til Svendborgsundmarchen (weekendtur) 

 Fælleskørsel til Grundlovsvandring i Vejle 

 Fælleskørsel til Eventyrmarch i Oksbøl 

Fælleskørsel til Vandring på Gendarmstien 

Fælleskørsel til Konge Å Marchen 

 Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) 

  Fælleskørsel til Fur Rundt  

 Fælleskørsel til Præriemarch i Nr. Snede 

Fælleskørsel til Troldemarch i Vejen 

Fælleskørsel til Rakkermarch i Skjern 

Fælleskørsel til Blåbjergmarch i Nr. Nebel 

Fælleskørsel til Kjeltringemarch i Ørre Hede 

Fælleskørsel til Løvfaldstur i Vejle 

Fælleskørsel til Beringsvandring i Horsens 

 Fælleskørsel til Teglværksvandringen 

Fælleskørsel til Harrild Hede 

Fælleskørsel til Hosekræmmermarch i Vildbjerg 

 

Årets kilometersluger: Svend Mortensen 

Årets Landstryger: Sandra Boel Hansen 
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1998: 

Roland lavede en vandretur fra Oksbøl Banegård til 

Blåvand fyr. Derfra tog vi bussen tilbage til Oksbøl. 

 

Vi deltager i Fræsernes weekendtur til Samsø. 

 

Vi deltager i Storebæltsbroens åbningsarrangement og går 

fra Sprogø til Korsør. 

 

Vi deltager i Danmarksvandringen. 

 

Grundet for lidt deltagere på 50 km ruten på Varde 

Marchen, slettes den distance. 

 

Varde Marchen får nu startsted på Jacobi skole 

 

Bustur til Gråsten Slotsmarch 

Fælleskørsel til Christiansfeld 

Fælleskørsel til Ansager 

Fælleskørsel til Eventyrmarch i Oksbøl 

Fælleskørsel til Langli tur. 

Fælleskørsel til Riberhusmarch 

 

 

 

32 

Årets kilometersluger: Ingrid Andersen 

Årets Landstryger: Svend Mortensen 

 

 
 

1999: 

LANDSTRYGERNE havde 25 års jubilæum. Vi afholdt en 

march den 20. februar  med start fra Konstruktøren på 

Roustvej (borgen ) med 160 deltagere.  Senere samme dag 

fejrede vi dagen i Næsbjerg Forsamlingshus med 45 

deltagere. Vi havde også ”dagen derpå” vandring. 

 

Vi var på en uges tur til Seeboden i Østrig. 

 

Roland og Svend M. lavede en tur fra Ho kro til Skallingen. 

Vi deltog i Vardes optog i anledning af Grundlovens 150 

årsdag.  

Bustur til Gråsten Slotsmarch 

 

Fælleskørsel til Brandemarchen 

Fælleskørsel til Eventyrmarchen i Oksbøl 

Fælleskørsel til Langli tur 

Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle 

Fælleskørsel til Løvfaldstur i Vejle. 

Fælleskørsel til Klostermarch i Thy 

Fælleskørsel til Fur Rundt 
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Årets kilometersluger: Peder U. Pedersen 

Årets Landstryger: Elisabeth Degnbol 

 

 
 

2000: 

Vi deltager i vandretur på Øresundsbroen i anledning af 

dens åbning. 

 

Vi inviteres til at deltage i Tellus demonstration på Hotel 

Arnbjerg. 

 

En lille flok deltog i DGaF´s tur til Grønland 

 

Tur til Bornholm Rundt 

 

Bustur til Blomstermarchen i Odense 

 

Fælleskørsel til Nytårsturen i Vejle 

Fælleskørsel til Brandemarch 

Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle 

Fælleskørsel til Riberhus March 

 

Årets kilometersluger: Peder U. Pedersen 

Årets landstryger: Martha Nielsen 
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 2001: Vi afholdt for første gang en Vise-billede-aften, hvor 
der vises billeder fra årets ture. Der var 17 deltagere. 

Vi havde 2 repræsentanter der deltog i 
Julemærkemarchens invitation til en tur til 
Julemærkehjemmet ”Fjordmark” i Kollund. 
 

Bustur til Blomstermarchen i Odense 

Bustur til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle 

 

Fælleskørsel til Ansager 

Fælleskørsel til Løvfaldsmarch i Vejle 

Fælleskørsel til Langli tur 

 

Årets kilometersluger: Ejvind Larsen 

Årets Landstryger: Anne Marie Larsen 
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2002: 

DGaF afholdt deres Repræsentantskabsmøde hos 

Jydepotterne i Grindsted. En lille flok fra 

LANDSTRYGERNE var med for at hjælpe til. 

Der arrangeres igen en vandreferie til Østrig. 
 
Der arrangeres en bowling aften. Der var 18 deltagere. 
 
Der arrangeres Vise-billede-aften (7 deltagere) 
 
Bustur til Blomstermarchen i Odense 
Bustur til Ryslingemarch 
 
Fælleskørsel til Lyngmarchen i Grindsted 
Fælleskørsel til Riberhusmarch 
 
Årets kilometersluger(e): Margit Gravesen og Peder U. 
Pedersen 
Årets landstryger: Leif Egeberg 
 

 
 

2003: 
Der arrangeres igen en Vise-billede-aften (8 deltagere) 
 
Vi arrangerer en SOS Børnemarch. Beløbet fra Marchen 
går til SOS-Børnebyerne. 
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Vi deltager i DMF´s kampagne ”Danmark rundt med 
Vandrestafetten” som afvikles fra marts 2003 til marts 2004. 
LANDSTRYGERNE og Fræserne arbejder sammen og har 
Stafetten fra den 4. – 8. oktober. Vi gik i alt 126,5 km og 
havde 138 deltagere. 
 
Der arrangeres en aftentur til Ecco i Bredebro, hvor vi har 
mulighed for at handle 2. sorterings sko/støvler til halv pris.  
På hjemvejen holder vi ind ved Ribe og spiser de 
medbragte madpakker. Der var 47 deltagere fra 
LANDSTRYGERNE og Fræserne. 
 
Vi deltog i messen ”Appetit på livet”. 
 
Blad nr. 50 udkommer. 
 
Bustur til Kertemindemarchen 
 
Fælleskørsel til Blåhøj 
Fælleskørsel til Tøndervandringen 
Fælleskørsel til Langli turen 
Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle 
Fælleskørsel til Uldjydemarch 
Fælleskørsel til Hærvejsmarchen (weekendtur) 
 
Årets kilometersluger: Ove Sørensen 
Årets Landstryger: Karen Sofie Hansen 
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2004: 
LANDSTRYGERNE afholder 30 års jubilæum med en fest 

den 14.2. i Tinghøj Forsamlingshus. Dagen efter afholdes 

jubilæumsmarch fra Lykkesgårdsskolen. 

På vores tirsdagstræningstur indføres for første gang både 

en 5 og en 10 km tur. 

 

Vi deltager i en Aloe Vera demonstration, som afholdes i 

vores klubhus. 

 

Vi deltager i Fræsernes Langli tur. 

 

Der arrangeres en vandreuge til Spindlerrüv Mlyn i Tjekkiet. 

 

Bustur til Mors 

 

Fælleskørsel til Blåvand/Homarchen 

Fælleskørsel til Riberhusmarch 

Fælleskørsel til Sensommermarch i Ansager 

 

Årets kilometersluger: Ove Sørensen 

Årets landstryger: Lilly Jensen. 
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2005: 

Grundet større arbejdspres på bestyrelsen, bliver 

tirsdagsturene lagt over til medlemmerne, som herefter selv 

skal melde sig som turledere.  

 

Bustur til Thurø 

Bustur til Sjællandsmarchen 

Fælleskørsel til Ansagermarch 

Fælleskørsel til Rakkermarch ved Bundsbæk Mølle 

Fælleskørsel til Riberhusmarch 

Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager 

Fælleskørsel til Langli tur 

 

Årets kilometersluger: Elisabeth Degnbol 

Årets landstryger: Margit Gravesen 

 

 
 

2006: 

Vi arrangerede en tur til Zakopane i Polen. 

 

Inger og Verner Nielsen laver et sommertilbud, nemlig en 

vandretur langs med Holme Å og kanal samt Ansager 

kanal. 

Bustur til Svinkløvmarchen i Thy 

Buskørsel til Morsømarchen 
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Fælleskørsel til Ansagermarchen 

Fælleskørsel til Kongeåmarchen 

Fælleskørsel til Sensommermarchen i Ansager 

Fælleskørsel til Langli turen 

 

Årets kilometersluger: Elisabeth Degnbol 

Årets landstryger: Christian Schou 

 

 
 

2007: 

Vi flyttede klublokale til de nuværende lokaler i 

Rådhusstræde. 

 

LANDSTRYGERNE ændrer logo, så Gangsportsforening 

nu er slettet. 

Inger og Verner Nielsen laver igen et sommertilbud. Denne 

gang ude i Sig. 

 

Redaktøren for bladet ”Gang Nyt” stopper, og da der ikke er 

nogen, der ønsker at overtage opgaven, stopper bladet. 

Fremover udsendes nyhedsbreve. 

 

Bustur til Svendborgsund 

Bustur til Fregatmarch 
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Fælleskørsel til Ansagermarch 

Fælleskørsel til Riberhusmarch 

Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager 

Årets kilometersluger: Karen Sofie Hansen 

Årets landstryger: Ove Sørensen 

 

 
 

2008: 

Der arrangeres en vandreuge i Harzen. 

 

Bustur til Klostermarch 

Bustur til Teglgårdsvandringen 

 

Fælleskørsel til Lyngmarch i Grindsted 

Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager 

 

Årets kilometersluger: Karen Sofie Hansen 

Årets landstryger: Lene Hansen 
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2009: 

Landstrygerne fylder 35 år. Det fejres med en fest i 

Rousthøje Forsamlingshus den 21. februar. 

 

Vi deltager i DMF´s kampagne ”Ture langs Drivervejen”. 

 

Vi deltager i Fræsernes tur til Manø. 

 

Bustur til Ræthingemarch i Ringe 

 

Fælleskørsel til Ansagermarch 

Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager 

Fælleskørsel til Langlitur 

 

Årets kilometersluger: Elisabeth Degnbol 

Årets landstryger: Hanne Moesgaard 

 

 
 

2010: 

Der arrangeres vandreuge til Bad Hof Gastein i Østrig. 

 

Bustur til Hadsund Brovandring 

Bustur til Rebildmarch 
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Fælleskørsel til Ansager Walking 

Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager 

Fælleskørsel til Riberhusmarch 

Fælleskørsel til Å og Ager vandring i Ansager 

 

Årets kilometersluger: Anna Holst 

Årets landstryger skifter nu navn til 

Årets trofaste: Aksel Kristensen 

 

 
 

2011: 

Bustur til Mors Rundt 

Bustur til Efterårsvandring ved Silkeborg 

 

 

Fælleskørsel til Vejlevandring 

Fælleskørsel til Lillebæltsvandring 

Fælleskørsel til Riberhusmarch 

 

Kontingent: enkeltmedlemmer 100 kr. 

                   børn                         25 kr. 

 

Årets kilometersluger: Anna Holst 

Årets trofaste: Ingrid Andersen 
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2012: 

Der arrangeres en vandreuge til ”Rhinen i flammer”. 

 

Ved udgangen af året melder vi os ud af DGaF. 

 

Bustur til Nationalpart Thy Vandring 

Bustur til Molsmarch 

 

Fælleskørsel til Sensommermarch i Ansager 

Fælleskørsel til Riberhusmarch 

Fælleskørsel til Løvfaldsmarch i Ansager 

Fælleskørsel til Å og Ager Vandring i Ansager 

 

 

Årets kilometersluger: Rosa Ohrt 

Årets trofaste: Rosa Ohrt, Vagn Ohrt og Hanne Petersen 

 

 
 

2013: 

Der arrangeres IT kursus i planlægning af ruter. 
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Der arrangeres de første 3 etaper i vandringen ”Kyst til 

kyst”. 

 

Klublokalet udvides med endnu et rum. 

 

Bustur til Mols Bjerge 

Bustur til Julemærkehjemmet i Kollund 

 

Fælleskørsel til Ansager Walking 

Fælleskørsel til Sensommervandring i Ansager 

Fælleskørsel til Løvfaldsvandring i Ansager 

 

Årets kilometersluger: Hanne T. Petersen 

Årets trofaste: Rosa Ohrt 

 

 
 

2014: 

 

LANDSTRYGERNE fylder 40 år. Det fejres den 15. marts.  

Der planlægges spisning på ”Kong Svend” 
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Formænd i Landstrygerne: 

1974 – 1977 Laurits Larsen 
1977 – 1980 Hans J. Grün 
1980 – 1982 Svend Aage Pedersen 
1982 – 1989 Ib Neergaard 
1989 – 1993 Hanne Nielsen 
1993 – 1994 Jørn Hansen 
1994 – 1994 Niels Christian Jørgensen 
1994 – 1997 Birthe Rosendal Fischer 
1997 – 2013 Hanne Moesgaard 
2013 -          Vagn Ohrt 
 
Det er ikke en fejl der er nævnt flere formænd i 1994. Det år 

var rimeligt turbulent. 

 

 

Kasserere i Landstrygerne: 

1974 - 1977 Karl J. Bargisen 

1977 - 1981 Verner Andersen 

1981 - 1982 Ib Neergaard 

1982 - 1986 Aage Andersen 

1986 - 1989 Hanne Nielsen 

1989 - 1990 Helle Johansen 

1991 - 1994 Birthe R. Fischer 

1994 - 2007 Ejvind Larsen 

2007 -          Lene Hansen 
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Redaktører af ”Gang Nyt”: 

1990 – 1994 Helle Johansen   (medred. Birthe R. Fischer) 

1994 – 1994 Jørn Hansen       (medred. – se 1990) 

1994 – 1995 Helle Johansen   (medred. Ulla Moslund) 

1995 – 2001 Helle Johansen   (medred. Birthe R. Fischer)  

2001 -  2005 Birthe R. Fischer (medred. Irene Ibsen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2005 – 2006 Birthe R. Fischer 

 

I 2006 blev bladet nedlagt, og herefter modtog 

medlemmerne nyhedsbrev, som bestyrelsen skrev. 

 

 

 

 

 Æresmedlemmer i Landstrygerne:   

 Ejvind Larsen blev udnævnt til æresmedlem på 

generalforsamlingen den 21. oktober 2008. Han fik 

udleveret et specialfremstillet kilometermærker, hvorpå det 

stod, at han var æresmedlem og havde gået 6000 

træningskilometer. 

Ejvind Larsen afgik ved døden den 30. januar 2014. 
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