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Siden sidst: 

Siden sidste nummer af Gang Nyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer. 

Opstartsmøde: 

Sæson 2016 startede traditionen tro med opstartsmøde på Sct. Jacobiskolen den 3. april 

kl. 14.00. Der var 76 fremmødte, heriblandt var der rigtigt mange nye ansigter, hvilket 

lover godt for den kommende sæson. Vi gik først en tur på ca. 5 km. og derefter var der 

kaffebord og formanden fortalte lidt om de forskellige arrangementer. 

Første træningsaften: 

Så gik startskuddet til første træningsaften. Trods regnvejret var 3 mødt op til 3 km. 18 

til 5 km. og 27 til 10 km.  

Efter turene var der rigtig mange, der valgte at være med til hyggeligt samvær i klub-

lokalerne. 

Landstrygernes Naturvandring: 

3, 5 og 10 kilometer gennem den forårsprægede natur i Sdr. Hede Plantage. Vejret var 

fantastisk flot og ca. 100 personer var mødt op for at opleve skoven i sin lysegrønne 

farve. Som noget nyt fik vi haven stillet til rådighed i år, hvor vi kunne sidde rundt 

omkring og nyde kaffen og aftensolen. 

Kongeåstien 1. etape: 

Igen var vejret med os. Solen skinnede fra en skyfri himmel, da vi startede ud kl. 08.00 

fra Havnepladsen og videre til samlingsstedet, hvor kaffe og rundstykker kunne nydes 

før bussen kom, for at køre os videre til startstedet ude ved Vadehavet. I det klare vejr 

kunne vi se både til Esbjerg og Ribe. 

Turen gik ind i landet. Første stop var Vilslev, hvor vi var så heldige at møde en af 

beboerne, som kunne fortælle os, om den gamle Købmandsgård, Toldstedet og 

Farveriet, vi var inde at se haven, hvor flot den lå ned til Kongeåen. 

Efter endt rast gik turen videre til Gredstedbro, hvor frokosten blev indtaget og snakken 

gik lystig. Det blev en god lang pause, men der var stadigvæk en lang tur tilbage, så vi 

måtte afsted. 

På det næste stykke var stien ikke klippet, så det blev i temmelig høj græs, og det blev 

lidt trættende. Undervejs stod et vandingsanlæg, og den eneste måde at komme 

igennem, uden at få en kold dukkert, var at løbe. 

Ved Jernvedlund blev vi enige om, at nu var det eftermiddagskaffen, vi skulle have. 

Turen var ved at trække tænder ud. Vi nåede alle i mål, godt trætte. Heldigvis var der 

kolde øl, vand og mere kaffe, så alle forsynede sig. En tur der blev lidt længere end 

forventet. Ca. 28 km. men alle havde haft en god tur, trods længden. 
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Stafet for livet. 

I år var vejret rigtig flot til stafet for livet. Landstrygerne stillede med det største hold. 65 

personer i alt. Der blev gået 1932 omgange à 400 m., lidt mindre end sidste år, men 

stadigvæk et flot resultat. Landstrygerne indsamlede det næststørste beløb på kr. 30.022 

så der bliver noget at leve op til næste år. 

Velgørenhedsvandring til fordel for Hospitalsklovnene: 

145 mødte op til velgørenhedsvandringen, så armene er ikke kommet ned endnu. Det er 

mange år siden vi har været så mange og Hanne Moesgaard kunne oplyse, at det højeste 

tal nogensinde har været 148, så det kan vi godt være stolte af. 

Sct. Hans vandring: 

Vejret var bare med os en gang mere, så det blev en rigtig flot aften. Turen gik ned i 

Varde sommerland, hvor alle fik kaffe og kage. Bålet som Hans havde sørget for, 

brændte rigtig flot og heksen røg til Bloksbjerg imens vi sang Midsommervisen.  

Kongeåstien 2. etape: 

Kl. 08.00 startede vi fra Havnepladsen i lidt diset vejr og turen gik til samlingsstedet, hvor 

kaffe og rundstykker kunne nydes i solskinsvejr før afgang med bussen, der skulle køre 

os til startstedet. 

Vi gik helt nede ved åen, over marker med græssende kreaturer og solen skinnede på os 

fra en skyfri himmel. Vi havde et par små pauser undervejs før vi nåede frem til 

middagsrast. 

Som noget nyt, var der arrangeret en tur for medlemmerne, der ikke er mobile nok til at 

gå den lange tur. Formiddagen blev brugt i Åtte Bjerge hvor de gik en tur på 2 – 3 km. 

langs en skovsø med åkander og op i skoven. 

Vi mødtes alle til fællesspisning af vores medbragte madpakker i Foldingbro, på planen 

bag ved kroen, hvor der var en dejlig plæne med borde og stole, som vi fik lov at 

benytte. 

Efter endt frokostpause, kørte bilerne videre til Skibelund, hvor de igen gik en lille tur og 

så de mange mindesten, som står i Skibelund Krat, før turen gik videre til mødestedet. 

Vandrene fortsatte langs Kongeåen, det blev lidt af en udfordring, idet stien ikke var 

vedligeholdt, så vi havde brændenælder, tidsler og høje rør. Det var med at få armene i 

vejret for ikke at blive brændt, samtidig havde der været skybryd, så der var rigtig meget 

vand på den smalle sti, og det var med at holde tungen lige i munden, for ikke at havne i 

et mudderhul. 

Vi nåede i mål godt trætte efter strabadserne og fik vores velfortjente kaffe med kage, 

før vi kørte hjem efter en fantastisk god oplevelse.  

Aftentur i Sdr. Plantage 

Igen smilede vejrguderne til os. Rigtig mange var mødt op til den flotte igennem 

plantage. 
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28. august 2016: 

Naturvandring i Kærgård Plantage 

Der er 5 og 10 km. ruter med turfører. 

Turen går fra P pladsen på Kærgårdsvej, gennem den dejlige natur med de tilsandede 

ege, til klitterne ved Vesterhavet og tilbage over heden gennem plantagen til 

udgangspunktet. 

Tid: Kl. 10.00. Mødested: P pladsen på Kærgårdsvej ca. 1 km. nord for vejen til Vrøgum. 

Der arrangeres samkørsel fra P pladsen, Havnepladsen i Varde kl. 09.30 

Turleder: Rosa og Vagn Ohrt. 

Pris: Gratis. 

Før turen starter, får vi en lille forfriskning og på 10 km. ruten er der rast, hvor der kan 

købes forfriskning og kaffe. 5 km. køber forfriskning og kaffe, når de er tilbage ved P 

pladsen. 

6. september 2016: 

Sidste træningsaften 

Vi mødes kl. 19.00 ved Sct. Jacobiskolen og går en tur på ca. 5 km. med Rosa og Vagn 

Ohrt som turførere. Efter turen er der smørrebrød til alle tilmeldte på Skoletorvet.  

Tilmelding senest den 30. august ved at indbetale beløbet på konto nr. 7700 1116771 

eller nede i klublokalerne. 

Pris: kr. 60,00 

11. september 2016 

Karlsgårde Dag 

Der bliver arrangeret konkurrence for børnene igen i år. Teltet vil blive slået op på den 

Runde plads, hvor vi vil snakke med alle interesserede og fortælle om Landstrygerne og 

vores arrangementer. Der er altid stor interesse for at høre om Landstrygerne. 

For at det kan lade sig gøre, har vi brug for hjælpere, vi skal helst bruge 16 personer, så 

der er mulighed for at afløse hinanden. Alle interesserede kan henvende sig til Lene 

Hansen tlf: 20 28 41 25 eller mail: landstrygerne@hotmail.dk 

17. september 2016 

Varde Marchen 

10, 25 og 50 km. Landstrygerne samler ikke et hold. Er man interesseret i at gå turen, 

kan der læses om arrangementet på Facebook og i dagspressen. Et eventuelt overskud 

fra marchen går ubeskåret til et arrangement for de pårørende til vores udstationerede 

soldater. 

12. november 2016 

Julefrokost 

Tid og sted bliver oplyst i næste Gang Nyt. 

mailto:landstrygerne@hotmail.dk
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling, tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 19.00 i klublokalerne, 

Rådhusstræde 5B, Varde. 

Følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskabet ved kasseren 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

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

generalforsamlingen 

7. Valg af bestyrelse 

Følgende er på valg efter tur: 

Lene Hansen (modtager ikke genvalg) 

Hans Hansen (modtager genvalg) 

8. Valg af suppleant: 

Følgende er på valg 

Kjeld Petersen (modtager genvalg) 

Karl Kjær Jensen (modtager genvalg) 

9. Valg af revisor 

På valg er: 

Anna Marie Olesen 

Bente Lauridsen 

10. Eventuelt 

Efter generalforsamlingen er der fælles kaffebord og herunder uddeling af pokaler til ”Årets 

kilometersluger” og ”Årets trofaste” 

Af hensyn til kaffebordet bedes man tilmelde sig til generalforsamlingen senest den 18. 

oktober 2016 på mail eller til bestyrelsen. 
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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 
  mobil: 20 28 41 25 mail: 

  lrechnagel@mail.dk 

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

 
Bestyrelsesmedlem Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, 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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