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Siden sidst: 

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

 

Opstartsmøde: 

Sæson 2018 startede på Sct. Jacobiskolen en uge tidligere i år på grund af Påsken. Rigtig mange 

gamle medlemmer var mødt frem, og rigtig mange nye havde også fundet vejen, så det lover 

godt for sæsonen. Rosa og Vagn havde lagt en fin 5 km. rute. Derefter var der kaffebord og 

formanden fortalte om de forskellige arrangementer. Der blev bl.a. efterlyst nogle flere turfører, 

især på 5 km. ruten. 

Vagn fremviste også den flotte pokal som Landstrygerne fik tildelt af Julemærkemarchen, idet vi 

er det startsted, der har indsendt det største overskud, procentvis af hver 100 kr. (98,2% af hver 

indbetalte 100 kr.) 

 

Første træningsaften: 

Rigtig mange var mødt op til den første træningsaften, hvor 5 km. starter ud med de 5 km. med 

det samme, hvor i mod 10 km. nøjes med at gå ca. 6 km. idet vi skal være hjemme før mørkets 

frembrud. En rigtig fin aften, med masser af snak, nu vi ikke har set hinanden siden julemærke-

marchen og vintertræningsturen ved Henne Mølleå. 

 

Skovens dag: 

Landstrygerne var igen med til skovens dag. Det blev arrangeret lidt anderledes i år. Vi lavede 

kun en 5 km. rute, som gik igennem skoven og ud til Nysø. Der var ikke så mange med på turen, 

men det blev alligevel en vellykket dag.  

Bestyrelsen har endnu ikke planlagt, om vi skal deltage til næste år. 

 

Landstrygernes Naturvandring: 

3, 5 og 10 km. gennem den skønne natur i Sdr. Hede Plantage. Vejret viste sig fra den gode side 

og mange var mødt op, for at opleve de lysegrønne farver. Efter turene, blev der serveret kaffe 

og kage i haven. 

 

Børsmose: 

Træningsaftenen den 22. maj var lagt om til Børsmose. Vi mødtes ved Børsmose camping. Rigtig 

mange var mødt op i det fine vejer, og vi fik en fantastisk tur igennem den barske natur ved 

Vesterhavet. Efter turen blev der serveret kaffe og kage nede på stranden, og de som havde lyst, 

blev der, for at se solnedgangen.  
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Vandring for Lunden: 

I år var vejrguderne med os, og rigtig mange var mødt op til Vandring for Lunden. Sidste år 

oplevede vi, at rigtig mange pårørende var mødt op, desværre svigtede de i år. Ellers et rigtig fint 

arrangement, hvor der blev samlet ca.5.600 kr. ind, som går til Lunden.  

Stafet for livet: 

57 havde meldt sig til stafetten, og der blev indsamlet ca. 22.000 kr. Et rigtig flot resultat.  

Vejret startede ud med at være rigtig flot, men hen på eftermiddagen begyndte det at regne, så 

regntøjet måtte frem i år, men ellers var det en rigtig flot stafet.  

Sct. Hans vandring: 

Sommeren havde bidt sig fast, og der var forbud mod at tænde bål, indtil dagen før Sct. Hans. 

Kjeld havde fået fat i heksen i sidste øjeblik, og hun blev brændt af med maner. Formanden 

holdt en flot båltale og Midsommervisen blev sunget efter kaffen.  

Udflugt til Nymindegab: 

Jørgen Jensen havde lavet en rigtig flot tur igennem terrænet i Nymindegab. Regnen nåede at 

stoppe før afgang, og solen smilede til os, samtidig med, at vi havde lidt vind, virkelig flot 

vandrevejr. 

På halvvejen blev frokosten indtaget, med snak og grin. En virkelig flot tur, som godt kan 

gentages. 

Aftentur i Sdr. Plantage: 

Hele sommeren har vi ikke bekymret os om vejret, men nu er det blevet ustabil igen, som den 

danske sommer plejer at være. Hanne Moesgaard mener ikke det regner om tirsdagene, og de 

kom til at passe for hende denne gang. En rigtig flot tur igennem Sdr. Plantage, hvor vi kunne se 

at der var kommen en del vand, så det er ved at blive grøn igen. Efter turen kunne der købes 

kage og kaffe og hyggesnakken gik livlig, før turen gik hjem.  

4. september 2018: 

Sidste træningsaften, vi mødes ved indgangen til Sct. Jacobiskole. Rosa og Vagn Ohrt har lavet 

en tur på ca. 5 km. Efter turen er der smørrebrød. Pris: kr. 60,00 inkl. 1 øl/vand. Tilmelding i 

klublokalerne eller ved at indbetale beløbet på konto nr. 7700 1116771 senest den 28. august 

2018. Husk at aflevere jeres orange træningskort. 

9. september 2018: 

Karlsgårde Dag. Pavillonen bliver 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. 

Det er en rigtig hyggelig dag, så mød op, hvis I har mulighed for det, og nyd turen rundt om 

Karlsgårde sø. 
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23. september 2018: 

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: Kærgårdsvej, 6854 Henne. Der arrangeres samkørsel fra P pladsen, 

Havnepladsen i varde kl. 09.15. 

Turen er med i DMF’s Vandrekalender, så der købes startkort á 20,00 kr. på P pladsen, 

Kærgårdsvej. 

Startgebyr dækker kaffe og kage, som serveres til 5 km. efter turen og 10 km. ude på rast. Det vil 

også være muligt at købe drikkevarer. 

23. oktober 2018: 

Generalforsamling. Vi mødes i klublokalerne kl. 19.00. Efter generalforsamlingen serveres der 

kaffe med Rosas æblekage til. Vi håber mange vil møde op, og få indflydelse på vores klub. 

Dagsorden er på sidste side. 

17. november 2018: 

Julefrokost. Tag jeres ægtefælde/samlever med til Landstrygernes julefrokost. 

Tid: kl. 11.00. Mødested: Restaurant Varde Golfklub, Gellerupvej 111, 6800 Varde. Prisen for 

julefrokosten er kr. 175,00 inkl. kaffe. Drikkevarerne køber vi selv, Landstrygerne giver 1 snaps. 

Tilmelding til Rosa Ohrt tlf.: 40 15 98 22 eller ved at indbetale 175 kr. på reg.nr. 7700 konto 

1116771 senest 12. november. 

Medbring evt. sange eller andet festlig underholdning. Alle har en gave med til en værdi på ca. 

30 kr. til det årlige pakkespil.  
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

Der afholdes generalforsamling, tirsdag den 23. oktober 2018 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: 

Arly Halkjær (modtager genvalg) 

Hans Hansen (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af suppleant: 

Følgende er på valg 

Kjeld Petersen (modtager genvalg) 

Karl Kjær Jensen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af revisor 

På valg er: 

Lene Hansen 
Hanne Petersen 

10. Eventuelt 

 

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

kilometersluger” og ”Årets trofaste” 
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 Bestyrelsen: 

 

Formand   Vagn Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 

   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   Arly Halkjær, Vibevej 11, Varde 
   tlf.: 62 60 19 20 Mobil: 40 20 48 77 

mail: irenearly@bbsyd.dk 
 
Bestyrelsesmedlem  Hans Hansen, Laboratorievej 4, Varde 
   mobil: 20 94 49 37 

 

Bestyrelsesmedlem  Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 
   tlf.: 40 15 98 22/27 14 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: 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   Hanne Petersen, Ølgodvej 16, Stundsig, Varde 

Revisor   Lene Hansen, Kærhøgevej 21, Varde 

Bankkonto   7700 1116771 

e-mail   Landstrygerne@hotmail.dk 

Hjemmeside   www.landstrygernevarde.dk 
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