
Landstrygerne 
Rådhusstræde 5 

6800 Varde 

Telefon 40159822 – 28600824   

 E Mail.: landstrygerne@hotmail.dk  

Hjemmeside: www.landstrygernevarde.dk 
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Så står vi igen foran starten på et nyt år i Landstrygerne og jeg håber at mange vil 

støtte op om vores arbejde. Så det ikke går som set er gået for Varde Marchen, som 

har måttet aflyse i maj mdr. ikke særlig heldig da de er med i vandrekalenderen. 

 

Jeg kan oplyse at vi i bestyrelsen allerede har været i gang, da vi Arrangerede 

årsmøde for DMF, hvor der deltog 68 personer fra hele Danmark. 

Og i den forbindelse vil jeg rose Arly endnu engang for den måde han fortalte om 

Varde efterhånden som vi kom frem på gåturen i Varde by. 

 

Allerede på tirsdag går det løs med turene tirsdag aften og så hver tirsdag i løbet af 

sommeren 

 

Også i år vil vi tage en tur til Børsmose, da vi har en dejlig område liggende lige 

omkring os. 

 

LadyWalk vi Irene komme ind på senere 

 

Stafet for livet har Elisabeth og Birgit lovet at tage en snak om, dog vil jeg lige gøre 

opmærksom på at vi mangler Hans`s campingvogn, men Irene har skaffet et stort 

telt i stedet. 

 

Så har vi taget noget nyt ind, nemlig en tur til Københavne - plantage ved Hovborg, 

hvor Holger Grumme er turfører og vil fortælle om området og om hvordan det hele 

blev til. En rigtig spændende tur. 

Men det er jo en tirsdag aften, hvor vi ikke kommer ud at gå kun hvor vi bliver ført 

rundt til forskellige mindesmærker ved Baldersbæk. 

 



Bente og Richard har lovet at lave en tur i området ved Sjelborg 

 

Turfører vil Irene komme ind på 

 

Vær opmærksom på samkørsel fra Havne pladsen, hvor vi fylder bilerne op, når vi 

tager væk fra Varde og betaler 20 kr. til føreren.  

Skulle vi leje en bus vil det kost ca. 50 kr. når vi kører præcis og ikke mindst til 

Hovborg. 

 

 

Udflugter: Der har været snakket noget om at vi har snydt Jer for at komme på en 

udflugt. Det har vi så haft oppe i bestyrelsen og vi er i tvivl om hvad vi gør, da vi 

synes det er rigtig hyggelig, men for 3 år siden da vi havde arrangeret tur til ……………  

Var der kun godt 2o tilmeldinger og så ringede vi rundt og vi kom op på jeg tror 34 

næste år havde vi arrangeret og bestilt bus til området ved Åbenrå, turen måtte vi 

aflyse på grund af manglende tilmelding Rosa og jeg tog der ned og det var en rigtig 

dejlig tur. For to år siden arrangerede vi en tur til Fyn, hvor vi var tre fra bestyrelsen 

som var ovre at tilrettelægge turen men der var kun 28 tilmeldinger, hvorfor vi 

måtte i telefonen og kom op på 37 som deltog i ture. En rigtig dejlig tur. 

Det er forklaring på hvorfor vi er tilbageholdende da vi hænger på bussen når vi 

bestiller den. 

 

  
  


