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Siden sidst 

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

 

DMF Repræsentantskabsmøde: 

Mange medlemmer var mødt op til vandreturen ved DMF Repræsentantskabsmødet. 

Arly og Vagn havde lavet en rigtig fin tur igennem Varde by på 5 og 10 km. Arly havde 

læst om de forskellige steder, hvor de stoppede op og han fortalte lidt om byen. 

En stor tak skal også lyde til hjælperne, der havde meldt sig. Det blev et rigtig vellykket 

arrangement. 

Opstartsmøde: 

Sæson 2019 startede på Sct. Jacobiskolen. Rigtig mange var mødt frem. Der var mange 

nye ansigter, som vi håber møder op til træning tirsdag aften. 

Rosa og Vagn havde lavet en fin 5 km. rute. Derefter var der kaffebord med boller og 

lagkager. Formanden fortalte om de forskellige arrangementer, og snakken gik rigtig fint. 

Alle var enige om, at det var godt at komme i gang igen. 

Første træningsaften: 

Det var et stort hold, der var mødt op til den første træningsaften. Der var mange nye 

ansigter. 5 km. ruten startede på den hårde måde, medens 10 km. nøjes med at gå ca. 6 

km. idet vi skal være hjemme før mørkets frembrud. Rigtig mange fandt ned i 

klublokalerne efter turene, hvor snakken gik lystig. 

Landstrygernes Naturvandring: 

5 og 10 km. gennem den skønne natur i Sdr. Hede Plantage. Vejret var rimeligt og mange 

var mødt op. Igen i år brugte vi haven til at servere kaffe og kage efter turen. 

Børsmose: 

Igen i år, havde Rosa og Vagn lavet en fin tur ved Børsmose. Det var meget blæsende og 

koldt, men mange trodsede det blæsende vejr, og var mødt op. Der blev ikke nogen 

solnedgang på stranden i år. Måske er vi mere heldige til næste år. 

LadyWalk: 

35 havde meldt sig til LadyWalk i år. Desværre var vejret heller ikke med os denne dag. 

Det var hundekoldt, men heldigvis kunne vi gå os til varmen. En rigtig fin dag. 

Vandring for Lunden: 

Rigtig mange mødte op til Vandring for Lunden, og vejret var også med os i år. Desværre 

så vi heller ikke de pårørende i år. Det er aftalt med Lunden, at næste år bliver datoen 

flyttet til den 26. maj, idet det både passer Lunden og Landstrygerne bedre. Der blev 

solgt startkort, rast og kaffe med kage for 4.300 kr. som går til Lunden. 
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Stafet for Livet: 

Vi har modtaget et brev fra Birgitte og Hanne, som beskriver Stafetten rigtig godt. 

Kære Landstrygere. 

Så er den danske sommer godt i gang😊 og vi er en del der holder ferie. 

Vi var et stort hold der deltog i Stafet for Livet i Ølgod d 15.-16.juni. 

Det var en fin stafet, noget færre deltagende og gæster fra byen- og ikke det bedste vejr. Men 
jeg tror ikke der var nogen der blev gennemblødte. 

Landstrygerne deltog med 54 personer dvs. 4 færre end sidst og vi er igen et af de største 
hold. Det synes jeg er FLOT når det samlede deltagerantal er faldet med ca. 400. 

Vi fik samlet over 30.000kr ind- fantastisk, det bliver bedre år for år. 

TUSIND TAK FOR ALLE SPONSORATER OG DONATIONER. Store som små, alt tæller i kampen 
mod kræften. Og pengene går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. 

Tusind tak til Irene og Arly for at have skaffet telt vi kunne være i- og et til at sove i. 

Det er et kæmpearbejde I har gjort, opstilling og nedtagning kræver meget. Heldigvis var der 
hjælpende hænder. 

Tusind tak til ALLE der deltog og som kom med lækkerier og i øvrigt sørgede for at vi havde en 
god og hyggelig stafet. 

Der rumles med planer om, at stafetten skal afvikles i en anden måned til næste år. Vi giver 
besked når der kommer nyt. 

Vi siger tak for tilliden som holdledere i 5 år og giver stafetten videre til en ny. 

Den/de der har lyst til at tage den må gerne melde ud til Hanne eller jeg, da der planlægges på 
den nye stafet allerede nu. Holdlederne inddrages dog først omkring april med et par møder. 
Indtil da er det evt. mails. Men kontakt endelig for at høre nærmere.  

Mange sommerhilsener fra Hanne og Birgitte 

Sct. Hans vandring: 

Vejret artede sig fint igen i år. 62 var mødt op til vores Sct. Hans vandring, som gik igennem 

Varde Sommerland. Bålpladsen blev benyttet til bålet, og der var også plads til en lille HEKS. I 

år var det kasseren, der holdt båltalen og midsommervisen blev sunget efter kaffen, derefter 

var alle klar til at gå videre. 

Baldersbæk Plantage: 

En rigtig interessant træningsaften. Det blev ikke til særlig mange kilometer, men alle var 

lutter ører til Holger Grummes fortælling om, hvordan plantagen var blevet til, og hvordan den 

var blevet renoveret, så den er værd at lave en udflugt til. Efter rundvisningen, kunne man 

købe kaffe og snakke om rundvisningen. 
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20. august 2019: 

Aftentur ved Sjelborg. I år har vi taget Sdr. Plantage af programmet, og tager i stedet for en 

tur til Sjelborg. Bente og Richard har lavet en 5 og 10 km. tur til os. Der kan købes kaffe/te og 

kage efter turen til 20,00 kr. Vi mødes ved Restaurant Rødhætte, Sjelborg Strandvej 40, 6710 

Esbjerg så vi er klar til at gå kl. 19.00. Der er samkørsel fra P-pladsen, Havnepladsen, 6800 

Varde kl. 18.30. 

3. september 2019: 

Sidste træningsaften. Vi mødes ved indgangen til Sct. Jacobiskole. Rosa og Vagn 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 27. august 

2019. 

8. september 2019: 

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. Tag familien med og nyd 

turen rundt om Karlsgårde sø. 

22. september 2019: 

Naturvandring i Kærgård Plantage. 5 og 10 km. ruter med turfører. Turen går fra P-pladsen på 

Kærgårdsvej, gennem de tilsandede ege, til klitterne ved Vesterhavet og tilbage over heden 

gennem plantagen til udgangspunktet. Tid: kl. 10.00. Mødested: Kærgårdsvej, 6854 Henne. 

Der er samkørsel fra P-pladsen, Havnepladsen, 6800 Varde kl. 09.15. Turen er med i DMF´s 

vandrekalender, så der købes startkort á kr. 20,00 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. 

22. oktober 2019: 

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

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

Dagsorden er på den sidste side. 

2. november 2019: 

Julefrokost. Tag jeres ægtefælde/samlever med til Landstrygernes julefrokost. Tid: kl. 11.00 

Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej, 6800 Varde. Prisen for julefrokosten er kr. 175,00 inkl. 

kaffe. Drikkevarerne køber vi selv, Landstrygerne giver en snaps. Tilmelding til Rosa Ohrt tlf.: 

40 15 98 22 eller ved at indbetale 175 kr. på reg.nr. 7700 konto 1116771 senest den 29. 

oktober. 

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 22. oktober 2019 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: 

Vagn Ohrt (modtager genvalg) 

Rosa Ohrt (modtager genvalg) 

Irene Riber (modtager genvalg 

8. Valg af suppleant: 

Følgende er på valg 

Kjeld Petersen (modtager ikke genvalg) 

Christa Funder (modtager 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  Henning Andersen, Gl. Gellerupvej 5, Varde 
   mobil: 51 21 34 39 
   mail: hanne.henning@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem  Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 
   tlf.: 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: stundsigglskole@live.dk 

 
Suppleant 2   Christa Funder, Sønderbro 11B, Varde 
   mobil: 40 57 20 01 

mail: christafunder@vip.cybercity.dk 

 

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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