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Bestyrelsen: 

Formand  Vagn Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

   tlf. 75 22 28 22 mobil 20 14 98 22 mail: vagn.ohrt@mail.dk 

Næstformand/ Richard Lauridsen, Sletten 23, Varde 

sekretær:  tlf. 97 44 36 26 mobil 40 46 67 73 mail: rclr@adslhome.dk 

Kasserer:  Lene Hansen, Kærhøgevej 21, Varde 

   tlf. 75 22 41 25 mobil 20 28 41 25 mail:  lrechnagel@mail.dk 

Turansvarlig  Thorkil Dam, Bøgelyvej 5, Nordenskov, Varde 

   tlf. 29 21 50 51 mail: hamnordenskov@msn.com 

Bestyrelsesmed: Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

   tlf. 75 22 28 22 mobil 40 15 98 22 mail: vagn.ohrt@mail.dk 

Suppleant 1:  Kjeld Petersen, Ølgodvej 16, Stundsig, Varde 

   tlf. 75 26 03 58 mobil 24 45 73 58 mail: stundsigglsko  

   le@live.dk 

Suppleant 2:  Hans Hansen, Laboratorievej 4. Varde 

Revisor  Anna Marie Olesen, Vejrup, Bramming 

Revisor  Bente Lauridsen, Sletten 23, Varde 

Landstrygernes mail: landstrygerne@hotmail.dk 

www.Landstrygernevarde.dk 

 

Sponsorer:   Hansen’s Bageri 

   Kvickly 

   Varde Ådal’ Lam 

   Vinspecialisten 

   Vadehavsbryggeriet 

   Cocio 

   EFB 

Bestyrelsen vil hermed sig tak for en god sæson med en meget flot opbakning til 

vore arrangementer.  
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Gang nyt nr. 96 
2014 
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Aktivitetskalender for den resterende del af 2014 

07.09.2014 Karlsgårdedag.  

  Landstrygerne vil være repræsenteret, og vi arrangerer fotoløb for børnene. 

 

14.09.2014 Naturvandring i Kærgård plantage 5 og 10 km.  

  Vi går fra P-pladsen op gennem de tilsandede ege over lidt hede til stranden  

  og slutter igen på P-pladsen. 

  Startsted: P-pladsen Kærgårdsvej ca. 1 km nord for vejen mod Vrøgum 

  Starttid: kl. 10.00 

  Samkørsel fra havnepladsen i Varde kl. 9.30. 

21.10.2014 Generalforsamling kl. 19.00 i Klublokalerne, Rådhusstræde. 

  Dagsorden iflg. vedtægterne. 

  På valg er Thorkil Dam og Lene Hansen. 

  Thorkil Dam modtager ikke genvalg. 

  Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til forman-

  den senest 14. oktober 2014. 

22.11.2014 Julefrokost 

  Mødested: Vestparkens Hus 

  Dagen starter kl. 11.00 med en rask gåtur 5—7 km. 

  Kl. 13.00  starter selve frokosten. 

  Underholdning ved julefrokostudvalget. 

  Alle medbringer godt humør, en gave til ca. kr. 25,00 til pakkespil og evt.  

  festlige sange. 

  Pris kr. 170,00 hvortil kommer drikkevarer, som købes på stedet til fornuftige 

  priser. 

  Tilmelding: Se vedhæftede tilmelding. 

07.12.2014 Julemærkemarch til støtte for Julemærkehjemmene i Dan   

  mark. 

  Startsted: Det gamle Posthus, indgang fra Engdraget 

  Starttid: kl. 9-11 afmærkede ruter 5 og 10 km. 

  Startkort købes før  påbegyndelse af ruten. 

  Alle skal være i mål kl. 14.00. 

  Vi håber på stor tilslutning ikke kun for klubbens medlemmer, men tag  

  familie, venner og naboer med på turen. Det går til et godt formål. 

  Startgebyr kr. 20, incl. diplom kr. 30 og incl. medalje kr. 60. 

  Overskuddet går ubeskåret til Julemærkehjemmene i Danmark. 
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Jubilæumsfesten på Kong Svend den 15.3.2014 

 

 

Her har vi så Vagn og Rosa i både original og 

kopi. 

Kopien skænket af Kurt Poulsen 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningsbilleder fra Kyst til Kyst den 

22.6.2016 
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Tilslutning til foreningens ture i 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstartsmødet  den 15.3.2014 

 

 

 

 

 

Træningstur den 1. april  2014 med 

Rosa i front på 10  

km. 
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14.12.2014 Landstrygernes ”Juletrim”, sidste tur inden jul. 

  Startsted: Klubhuset Rådhusstræde kl. 10,00-10,30. Ført rute 5 og 10 km. 

  Turene går ud nord for Varde (Frisvad). Bemærk 5 km ruten er kørestole 

  egnet, såfremt der ikke er sne. 

  Startkort købes før start på turen kr. 20,00. 

  Der kan købes suppe efter turen, hvor vi hygger os i klublokalerne.  

  

Øvrige information 

Nu er foreningens hjemmeside endelig kommet op at stå og fremover vil al information om foreningen 

kunne findes her. 

Du finder hjemmesiden under følgende adresse. www.landstrygernevarde.dk 

 

 Så er vi klar til afgang tirsdag den 19. august og de 

 fleste er klædt på til kampen med de tunge regn-

 vejrsskyer. 

 

 

 Det går over stok og sten med Hanne og Bente i 

 front gennem Arnbjerg og laaangt udenfor Varde by 

 på 10 km. 

 

 

 

 Så nåede vi endelig frem til rast, hvor Margit og 

 Kjeld får travlt med serveringen. Desværre løber 

 kaffekanden tom, men det tager ”de skuffede” med 

 godt humør. 

 

  

 Vel hjemme igen skal vi have ”kvittering” for vore 

 strabadser til senere opfølgning på hvem der har 

 gået længst i årets løb 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Der afholdes generalforsamling, tirsdag, den 21.10.14, kl. 19,00 i klublokalerne, 

Rådhusstræde 5, Varde 

Med følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandsberetning 

4. Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren 

5. Behandling af indkomne forslag.  

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage 

før generalforsamlingen 

6. Valg til bestyrelsen 

Følgende er på valg efter tur:  Lene Hansen (modtager genvalg) 

     Thorkil Dam (modtager ikke genvalg) 

7. Valg af suppleant:   Kjeld Petersen 

8. Valg af revisor:   Anne Marie Olesen 

9. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen er der fælles kaffebord og herunder uddeling af pokaler 

til Årets kilometersluger. 

Af hensyn til kaffebordet bedes man tilmelde sig til generalforsamlingen, senest den 

14.10.2014 på mail eller til bestyrelsen. 
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Julefrokost 2014 

 

 

 

Landstrygernes julefrokost afholdes lørdag den 22. november 2014 kl 11.00 

Mødested: Vestparkens Hus, Isbjerg Møllevej 4b, Varde. 

Vi starter med en rask travetur på ca. 5-7– km. Frokost kl. 13.00. 

Prisen for julefrokosten er kr. 170,- pr. person. 

Betaling og tilmelding senest den 8. november 2014 

Tilmelding til Hanne Petersen, Ølgodvej 16, 6800 Varde, tlf. 75260358 

eller e-mail: landstrygerne@hotmail.dk 

Indbetaling til reg. nr. 7700 konto 1116771. 

Medbring evt. sange eller andet festligt underholdning. 

Alle bedes medbringe gave til en værdi på ca. kr. 25,00—30,00 

til det årlige pakkespil. 

Drikkevarer kan købes til sædvanlig billig pris. 

Festudvalget håber på stor fremmøde. 

 


