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Siden sidst 

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

Naturvandring i Kærgård Plantage.  

Det blev en hyggelig formiddag. Vejret var strålende og mange var mødt frem til 

efterårsturen i plantagen og langs stranden. 

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling i Landstrygerne den 20. oktober 2020 

Der var mødt 22 medlemmer op 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskabet fra kassereren 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse (følgende er på valg: Arly Halkjær, Christa Funder og et 

bestyrelsesmedlem) 

8. Valg af suppleant ( følgende er på valg: Kjeld Petersen, Jørgen Jensen) 

9. Valg af revisor ( følgende er på valg ( Lene Hansen og Hanne Petersen) 

10. Eventuelt      

Formanden bød velkommen 

Ad 1 

Valg af ordstyrer blev Richard Lauridsen, der konstaterede at dato for indkaldelse var 

overholdt. 

Ad 2 

Valg  af stemmetæller blev Bente Hansen og Inge Jensen 

Ad 3 

 

Bestyrelsens beretning ved formanden. 

Så nåede vi frem til dette års generalforsamling, dog ikke uden forhindringer. 

Når vi ser tilbage på dette år, startede vi op med Henne Mølleå, som igen blev en dejlig 

tur langs åen og ind over engene og klitterne, videre langs Vesterhavet og   tilbage til 

udgangspunktet. 
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Efter turen fik vi frokost på Restaurant Stausø, dog skal vi have ændret på menuen, så 

det kun er den ene ret, der er fisk. 

Efter Henne Mølleå, startede forhindringerne. 

På grund af CORONAEN, måtte vi aflyse opstarten, Naturvandringen og Vandring for 

Lunden. Vi opfordrede medlemmerne til at betale startgebyret på 30 kr. til Vandring for 

Lunden. En del tog opfordringen op og indbetalte de 30 kr. eller mere. Det blev til 1670 

kr. Landstrygernes kasse gav 1030 kr. så der i alt blev sendt 2.700 kr. til at forsøde 

dagligdagen for beboerne. Jeg skal hilse fra Annemette Ugelvig og sige tusind tak, hun 

glædede sig over, at vi tænkte på dem i de svære coronatider. 

Vi mistede vores næstformand, som fik en hjerneblødning i en alder på bare 67 år. Lad 

os mindes ham med 1 minuts stilhed.  

Vi måtte helt hen til den 9. juni, før der blev åbnet op for forsamlingsforbuddet fra 10 til 

50 personer. Det gav dog lidt udfordringer, idet flere end 50 var mødt op den første 

træningsdag. Vi løste det ved, at 10 km. stod i den ene ende og 5 km. i den anden ende. 

Vi havde indkøbt engangshåndklæder, sprit og handsker, så vi ikke overtrådte nogle af 

forbuddene. 

Vi modtog retningslinjerne fra DMF, hvilket også betød, at hvis vi serverede noget skulle 

det være pakket ind i film eller plastikposer, hvilket også er blevet overholdt. 

Det første arrangement var Sct. Hans Vandring, igen måtte vi dele op i 5 og 10 km. idet 

flere end 50 var mødt op. Til kaffen og afbrænding af heksen, fordelte vi os på den store 

plads, så der var rigeligt med plads til alle. 

Næste tur var Gendarmstien. Vi lejede en bus og 51 havde tilmeldt sig. Vejret var med 

os, så det blev en rigtig vellykket tur. Vi fortsætter med 2. etape først på året i 2021 og 3. 

etape sidst på året. Igen lejer vi bus og tilmelding sker efter først til mølle princippet. 

Turene til Vejers og Sjelborg, var der også stor run på, så vi forventer at lave dem til 

næste år igen.  

Bente og Richard har sagt ja til Sjelborg, hvis helbredet er til det, og det regner vi med. 

Den sidste tur, var Kærgård Plantage. Igen havde vi det skønneste septembervejr, så det 

blev en rigtig god tur. 

Vi har igen i år fået mange nye medlemmer, det fik vi også sidste år, men desværre er 

mange af dem stoppet igen, så vi håber inderligt, at de nye der er kommet til i år, vil 

fortsætte til næste år. 

Vores julefrokost er den 14. november på Fritidscentret. Vi starter kl. 11.00 med at gå 5 

km. og derefter får vores frokost. Vi ved ikke om forsamlingsforbuddet stadigvæk er på 

50 personer, derfor er det igen først til mølle princippet. 

6. december har vi Julemærkemarch. Hvordan den kommer til at løbe af stablen, ved vi 

heller ikke noget om endnu. Vi håber selvfølgelig, at det kan arrangeres på sædvanlig vis. 

Så snart vi har fået en melding om afviklingen, vil bestyrelsen sende det ud på mail. 
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Til slut vil jeg gerne takke alle som har hjulpet ved de forskellige arrangementer vi har 

haft. Turfører, bagstoppere, kollegaer i bestyrelsen og alle andre jeg ikke har nævnt ved 

navn. Hvis vi ikke havde jeres hjælp, kan tingene ikke fungere. 

Stor tak til alle.  

Ad 4   
Kassereren fortalte at vi er 118 medlem, samme som 2019. Der var indkøbt køleskab, 

håndklæde holder. Derfor det store  beløb på 7105,00 kr. Huslejen som den plejer 

21.000 kr. Kommunen giver 12.728 kr. Dette forventer vi også at få i 2021. Der blev 

sendt 11.548,00 kr. til Julemærkehjemmene. 

Ad 5 

Kontingentet bliver uændret i 2021. 

Ad 6 

Der var ingen indkomne forslag. 

Ad 7 

Arly Halkjær og Christa Funder blev genvalgt. Karin Rosenberg blev valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem 

Ad 8 

Som suppleanter blev Kjeld Petersen og Jørgen Jensen genvalgt. 

Ad 9 

Som Revisorer blev Hanne Petersen genvalgt og Margit Madsen blev valgt ind i stedet 

for Lene Hansen. 

Ad 10 

Under evt. blev der drøftet Ture/ Turfører. Alle blev igen opfordret til at melde sig med 

nogle nye spændende ture. Bl.a. en tur til Alslev blev drøftet. 

Årets Kilometer sluger blev igen Hanne Mosgaard, som også fik rødvin for fleste gange 

fremmødt. 

Hanne Petersen og Karin Nielsen var også mødt op lige så mange gange. Så der var også 

rødvin til dem. 

Richard Lauridsen afsluttede med at takke for god ro og orden. 

Efter generalforsamlingen blev der serveret kaffe med Hannes gode hjemmebagte 

boller, og Rosas dejlige hjemme lavet æblekage fra egen avl. 

Program for den resterende del af 2020 og 1. kvartal 2021 

14. november 2020 

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

konto 1116771 senest den 7. november. Medbring evt. sange eller andet festlig 

underholdning. Alle har en gave med til en værdi på ca. 30 kr. til det årlige pakkespil.  

På grund af forsamlingsforbuddet er julefrokosten desværre aflyst   

6. december 2020 

Julemærkemarch til støtte for julemærkehjemmene i Danmark. Startsted: Sct. Jacobi 

Skole. Starttid: kl. 09.00-11.00 på afmærkede ruter 5 og 10 km. Startkort kan købes på 

forhånd www.julemaerkemarchen.dk eller ved startstedet før påbegyndelse af ruten. 

Alle skal være i mål senest kl. 13.30. 

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. 40,00. Med medalje kr. 

80,00. 

Overskuddet går ubeskåret til julemærkehjemmene i Danmark. 

Marcherne er åbne for alle, men deltagelse sker på eget ansvar og gennemføres 

uanset vejret. Det er almindelige færdselsregler der gælder. Hunde skal føres i snor. 5 

km. er kørestolsegnet. 

Igen er vi nødt til at gøre opmærksom på, at på grund af Covid-19 kan der 

være ændringer i arrangementet. 

31. januar 2021 

Vintertræning: I år er vores tur til Henne Mølleå ændret. Vi mødes ved p-pladsen nede 

ved Henne Strand kl. 10.00. Turen går ud i de dejlige omgivelser ved Henne Strand, der 

vil stadigvæk være rast ved Inger og Verners sommerhus, hvor der serveres kaffe/te 

med kage og en lille en til ganen. Pris: kr. 25,00.  

Der er fælleskørsel fra P-pladsen nede ved åen i Varde kl. 09.15. 

Efter turen kører vi til Restaurant Stausø, hvor vi spiser vores frokost. Menuen er 

Stjerneskud elle en platte. 

Tilmelding senest den 22. januar 2021 ved at indbetale kr. 100,00 på foreningens 

konto nr. 7700 1116771 og skrive Stjerneskud eller Platte i meddelelser. 

28. marts 2021 

Opstartsmøde kl. 14.00 på Sct. Jacobi Skole. Vi starter med en travetur på ca. 5 km. med 

Rosa og Arly som turfører. Efter turen er der kaffe/te og lagkage. Formanden fortæller 

om vores arrangementer hen over sommeren. 

30. marts 2021 

Første træningsaften med afgang fra klublokalerne kl. 19.00. 

10 km. starter med ca. 6 km. den første aften og stiger gradvis op til de 10 km. efter 3. 

træningsaften. Herefter træning hver tirsdag med afgang fra klublokalerne kl. 19.00, hvis 

ikke andet er arrangeret. Turfører efter planen der hænger på opslagstavlen i 

klublokalerne 

http://www.julemaerkemarchen.dk/
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Bestyrelsen: 

 

Formand   Irene Riber, Vibevej 11, Varde 

   mobil: 28 60 08 24 

mail: irenearly@bbsyd.dk  

 

Næstformand   Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde 
   mobil: 40 15 98 22 

mail: rosa.ohrt@icloud.com 

 
Kasserer   Karin Rosenberg, Chr. Richardts Vej 11, Varde 
   mobil: 23 48 99 70 
   mail: krosen@mail.dk 
 
Sekretær   Christa Funder, Sønderbro 11B, Varde 
   mobil: 40 57 20 01 
   mail: christafunder@vip.cybercity.dk  

Bestyrelsesmedlem  Arly Halkjær, Vibevej 11, Varde 
   mobil: 40 20 48 77 
   mail: irenearly@bbsyd.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   Jørgen Jensen, Kærsangervej 9, Varde 
   mobil: 29 27 81 40 

mail: ijjensen@turbopost.dk  

 

Revisor   Hanne Petersen, Ølgodvej 16, Stundsig, Varde 

Revisor   Margit Madsen, Kærhøgevej 9, Varde 

 

Bankkonto   7700 1116771 

 

e-mail   landstrygerne@hotmail.dk 

Hjemmeside   www.landstrygernevarde.dk 
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