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Siden sidst: 

Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: 

Generalforsamling: 

Den 20. oktober blev der afholdt generalforsamling. Der var ikke så stor fremmøde som sædvanlig. Selve 

generalforsamlingen foregik i en god atmosfære, med gode debatter. 

Irene Riber blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Richard Lauridsen, der ikke modtog genvalg. Kjeld 

Petersen blev genvalgt som 1. supplant og Karl Kjær Jensen blev valgt som ny 2. supplant. 

Aftenen sluttede med kaffe og hjemmebagte boller og æblekage. 

Referat, formandens beretning og regnskabet er lagt ud på vores hjemmeside www.landstrygernevarde.dk 

Hvis der er nogle, der ikke har adgang til hjemmesiden kan de henvende sig til bestyrelsen, så vil vi sørge for 

at det bliver udleveret til jer. 

 

Julefrokost 2015: 

Den 14. november er der julefrokost i Vestparkens hus hvor vi starter med en rask travetur på ca. 5 – 7 km. 

Frokosten starter kl. 13.00. HUSK at medbringe en gave til en værdi på ca. 25 – 30 kr. til det årlige pakkespil. 

Alle kan medbringe sange elle festligt underholdning. 

Program for den resterende del af 2015 og 1. kvartal 2016: 

06. december 2015: 

Julemærkemarch til støtte for julemærkehjemmene i Danmark. 

Startsted: Det gamle Posthus, indgang fra Engdraget. 

Starttid: Kl.: 9.00 – 11.00 afmærkede ruter 5 og 10 km. 

Startkort købes før påbegyndelse af ruten. Alle skal være i mål senest kl. 14.00. 

Vi håber på stor tilslutning ikke kun fra 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 

Marcherne er åbne for alle, men deltagelse sker på eget ansvar og gennemføres uanset vejret. Da de 

fleste marcher går gennem naturskønne områder med skov og lyng, må rygeforbud uden for 

rastepladserne tages som en selvfølge. I øvrigt holdes de almindelige færdselsregler. 

Hunde skal føres i snor. 

31. januar 2016: 

Vintertræning. Inger og Verner arrangerer igen en tur ved Henne med start kl. 10.00 ved Henne Mølleå 

kros parkeringsplads. Der vil være fælleskørsel fra P-plads ved Havnepladsen, Varde kl. 09.15. Vi går 3, 5 og 

10 km. Turfører: Inger, Verner og Vagn. 

Efter turen vil der være mulighed for at deltage i frokosten på Henne Mølleå kro, som i dagens anledning 

serverer stjerneskud til. Er man ikke til fisk vil der være mulighed for at bestille pariserbøf. 

Tilmelding senest den 22. januar 2016 ved at indbetale 140 kr. på foreningens konto nr. 7700 1116771 og 

skrive Henne Mølleå i meddelse. 
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8. marts 2016: 

Møde med turfører: Som noget nyt, vil vi arrangerer et møde med gamle såvel som nye turfører i 

klublokalerne, Rådhusstræde 5 b, Varde. Vagn vil gennemgå, hvordan man kan lave en tur på Google Earth 

og hvordan vi alle vil hjælpe nye turfører i gang. Da vi altid mangler turfører, vil vi opfordre NYE TURFØRER 

til at melde sig til denne aften. 

Landstrygerne vil være vært med smørrebrød og øl/vand, kaffe/te.  

Af hensyn til smørrebrød ønskes tilmelding senest den 1. marts 2016 på mail: landstrygerne@hotmail.dk 

eller til Irene Riber på tlf.: 28 60 08 24. 

 

16. marts 2016: 

Kursus i hjertemassage: Vi gentager sussesen med et kursus i hjertemassage/hjertestarter. 

Sted: Klublokalerne, Rådhusstræde 5 b. 

Tilmelding:  sker til Vagn tlf.: 20 14 98 22 eller på mail: landstrygerne@hotmail.dk senest den 8. marts 2016. 

3. april 2016: 

Opstartsmøde kl. 14.00 på Sct. Jacobiskolen. 

Af hensyn til kaffebordet ønskes tilmelding senest den 27. marts 2016 på mail landstrygerne@hotmail.dk 

eller Lene Hansen på tlf. 20 28 41 25. 

5.april 2016: 

Første træningsaften i 2016 med afgang fra klubhuset kl. 19.00. 

Herefter træning hver tirsdag med afgang fra klubhuset kl. 19.00, hvis ikke andet er arrangeret. 

Turfører efter planen der hænger på opslagstavlen i klublokalerne. 

 

VARDE NISSE TRI – FOR 4. GANG: 

Lørdag den 28. november 2015: gennemføres denne sjove og aktive event, der er med til at synliggøre 

Varde som Nissernes by i Danmark og samtidig give en masse mennesker en uforglemmelig oplevelse. 

Vi er blevet kontaktet af udvalget for VARDE NISSE TRI, som fortalte os, at de som noget nyt laver en 

vandrerute. Walk and Talk hedder ruten på 5 km. gennem byens gader og biblioteket. 

De har fået lavet huer og trøjer til dagen, man køber sættet for kr. 85, som samtidig er startnummer, der 

også er et lod. 

Overskuddet af arrangementet, hvis der skabes et, bidrager de (som i 2014) til foreningen ”Varde gi’ det 

videre” 

Vi vil hermed opfordre alle fra Landstrygerne til at deltage i arrangementet. Tilmelding sker på  

www.varde-nisse-tri.dk som er nødvendig for at kunne deltage. Starttidspunkt kl. 11.50. 

 

OBS! Kontingent bedes indbetalt på reg.nr. 7700 konto 1116771 senest den 15. januar 2016. 

Kr. 125 for personer over 18 år og kr. 50 for personer under. 

 

 

 

mailto:landstrygerne@hotmail.dk
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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/ Irene Riber, Vibevej 11, Varde 
Sekretær  tlf.: 62 60 19 20 mobil: 28 60 08 24 mail: 

  irenearly@bbsyd.dk 

 
Kasserer  Lene Hansen, Kærhøgevej 21, Varde 
  tlf.: 75 22 41 25 mobil: 20 28 41 25 mail: 

  lrechnagel@mail.dk 

 
Bestyrelsesmedlem Hans Hansen, Laboratorievej 4, Varde 
  mobil: 20 94 49 37 

 
Bestyrelsesmedlem Rosa Ohrt, Laboratorievej 4, Varde 
  tlf.: 75 22 28 22 mobil: 40 15 98 22 

  vagn.ohrt@mail.dk 

 
Suppleant 1  Kjeld Petersen, Ølgodvej 16, Stundsig, Varde 
  tlf.: 75 26 03 58 mobil: 24 45 73 58 mail: 

  stundsigglskole@live.dk 

 
Suppleant 2  Karl Kjær Jensen, Frøstrupvej 251, Outrup 
  tlf.: 75 26 00 69 mobil: 26 40 74 15 mail: 

  kkjaerj@gmail.com 

 

Revisor  Anne Marie Olesen, Vejrup, Bramming 

Revisor  Bente Lauridsen, Sletten 23, Varde 

Bankkonto  7700 1116771 

e-mail  Landstrygerne@hotmail.dk 

Hjemmeside  www.landstrygernevarde.dk  
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