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Siden sidst 

Der er ikke sket så meget siden sidste Gang Nyt. Der blev skrevet aflyst på alle 

arrangementer undtagen den virtuelle Julemærkemarch. Fire bestyrelsesmedlemmer 

var på Sct. Jacobi Skole fra kl. 09.00 til 11.00, så forudbestilte varer kunne afhentes, og 

enkelte startkort blev der også solgt, men flertallet havde tilmeldt sig online. I alt 192 

havde tilmeldt sig imod 252 i 2019, så det var rigtig flot. 

Arly Halkjær fortsætter som kasserer i foreningen, idet Karin syntes det blev for meget 

for hende. 

28. marts 2021: 

Opstartsmøde kl. 14.00 på Sct. Jacobi Skole. 

Vi mødes foran indgangen til skolen og går en tur på ca. 5. km. Når I kommer til skolen, 

stiller I jer ved gruppen der går 5 km. eller gruppen der går 10 km. (10 km. vil være ca. 6 

km.). Vi skal overholde forsamlingsforbuddet på max 25 personer. Vi har 4 turfører, så 

mød bare talstærkt op.  

Efter turen serverer vi udendørs kaffe og kage. Det vil være muligt at bruge toiletterne 

inde på skolen. 

Det bliver lidt svært for formanden at fortælle om sommerens aktiviteter, så det må I 

læse i Gang Nyt. 

06. april 2021: 

Første træningsaften med afgang fra klubhuset kl. 19.00. 

Herefter træning hver tirsdag med afgang fra klubhuset kl. 19.00, hvis ikke andet er 

arrangeret. De første 3 tirsdage starter 10 km. lidt blødt ud, idet vi skal være hjemme før 

mørkets frembrud.  

Pga. af forsamlingsforbuddet, vil det være tydelig afmærket hvilken gruppe I stiller jer i. 

Turfører efter planen der hænger på opslagstavlen i klublokalerne, eller på vores 

hjemmeside www.landstrygernevarde.dk under fanen Turfører. 

04. maj 2021: 

Landstrygernes Naturvandring 5 og 10 km. gennem den forårsprægede natur i Sdr. 

Plantage. Ruterne er afmærkede så godt, at alle kan finde rundt og man kan gå i det 

tempo, der passer en bedst. Undervejs, samt efter turen, kan der købes forfriskninger til 

rimelige priser. 

Tid: kl. 19.00-19.30. Mødested: Varde Natur Kultur, Gl. Skovridderbolig, Roustvej 111, 

6800 Varde. Turleder Irene Riber. Pris: kr. 25,00 inkl. kaffe/te og kage. 

Bemærk: Ruten er ikke kørestolsegnet. 

Vær opmærksom på, at Naturvandringen er flytter til den Gl. 

Skovridderbolig!! 

Hvis der stadigvæk er forsamlingsforbud, bliver I sendt afsted, når der er 

købt startkort. 

 

http://www.landstrygernevarde.dk/
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25. maj 2021: 

Vandring for Lunden 3, 5 og 10 km. ruter hvor man ikke kun får frisk luft og Naturoplevelser. 

Man kan også være med til at støtte beboerne på Lunden. Beløbet for startkort og kagesalg 

går ubeskåret til at forsøde livet lidt for beboerne på Lunden, især efter den lange nedlukning 

pga. coronaen. Derfor håber vi, at alle vil støtte op omkring Vandring for Lunden. 

Tid: kl. 19.00. Mødested: Bo- og genoptræningscenter Lunden, Lundvej 135 A, 6800 Varde. 

Turleder: Irene Riber. Pris: kr. 30,00. 

De afmærkede ruter på 3 og 5 km. er kørestolsegnede. Der kan købes forfriskninger til 

rimelige priser under turen, og efter turen kan der købes kaffe/te og kage i Lundens kantine. 

Igen er vi nødt til at tænke på forsamlingsforbuddet. Der vil blive gjort 

opmærksom på ved køb af startkort, hvordan vi takler det. 

30 - 31. maj 2021: 

LadyWalk er arrangeret over to dage i år. 31. maj. Det bliver holdt som ”Collect&Walk”. Det 

betyder, at vi vælger et tidspunkt, hvor bestyrelsen henter de bestilte trøjer og vi udlever 

trøjerne tirsdag den 1. juni, hvor vi har almindelig træningsaften, hvor vi går vores egen 

LadyWalk. Det betyder at mændene kan få lov at være med til LadyWalk i år. 

Alle der vil støtte op omkring LadyWalk, skal tilmelde sig ved at indbetale 150 kr. på 

Landstrygernes konto nr. 7700 1116771 senest den 9. april. I meddelelse skriver hvilken str. 

trøje I skal have.  

6. juni 2021: 

Gendarmstien 2. etape. Vi går fra Sønderhav til Cathrinesminde teglværk. Turen er 18 km. Det 

bliver igen med bus, så vi alle kan slappe af både før og efter turen. Vi kører fra klublokalerne 

kl. 07.00 med forventet hjemkomst kl. ca. 18.00. I har selv madpakke med til middag. 

Landstrygerne har morgenkaffe med rundstykke og eftermiddagskaffen med. Prisen bliver kr. 

200,00 for medlemmer og kr. 225,00 for ikke medlemmer. 

Turen bliver kun gennemført med 40 deltager eller derover. Bindende tilmelding ved at 

indbetale beløbet på konto nr. 7700 1116771 og skriver Gendarmstien i meddelelser senest 

den 24. maj. 

08. juni 2021: 

Træningstur i Alslev: Ingrid og Laurits laver 5 og 10 km. Der bliver serveret Kaffe/te og kage til 

en pris på kr. 25,00. Tid: kl. 19.00. Mødested: Alslev Hallen, Bredgade 1 B, Alslev. Der er 

samkørsel fra P-pladsen ved åen, 6800 Varde kl. 18.40. 

22. juni 2021: 

Sct. Hans vandring med bål og kaffe. Der er 5 og 10 km. ruter med turfører. Tid. kl. 19.00. 

Mødested: Klublokalerne, Rådhusstræde 5 B, 6800 Varde. Pris: kr. 25,00 inkl. kaffe/te og kage. 

Startkort købes før start foran klublokalerne. 
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20. juli 2021: 

Træningstur i Guldager. Karin laver en 5 og 10 km. Der bliver serveret kaffe/te og kage 

til en pris på kr. 25,00. Tid: 19.00 Mødested: Guldager kirke, Kirkevænget 7, 6710 

Esbjerg. Der er samkørsel fra P-pladsen ved åen, 6800 Varde kl. 18.35. 

10. august 2021: 

Aftentur ved Sjelborg. Bente og Richard laver en 5 og 10 km. Starttidspunktet er 18.30 

så det ikke bliver for mørkt. Der bliver serveret kaffe/te og kage til en pris på kr. 25,00. 

Mødested: Restaurant Rødhætte, Sjelborg Strandvej 40, 6710 Esbjerg. Der er samkørsel 

fra P-pladsen ved åen, 6800 Varde kl. 18.00. 

22. august 2021: 

Gendarmstien 3. etape. Vi går fra Cathrinesminde til Gammelmark. Turen er 21 km. Vi 

kører i bus fra klublokalerne kl. 07.00 med forventet hjemkomst kl. 19.00. Igen har I selv 

madpakke med til middag og Landstrygerne har morgenkaffe med rundstykker og 

eftermiddagskaffe med. Prisen bliver kr. 200,00 for medlemmer og 225,00 for ikke 

medlemmer.  

Turen bliver kun gennemført med 40 deltager eller derover. Bindende tilmelding ved at 

indbetale beløbet på konto nr. 7700 1116771 og skriver Gendarmstien i meddelelser 

senest den 09. august. 

7. september 2021: 

Sidste træningsaften. Vi mødes ved indgangen til Sct. Jacobi Skole. Først går vi en tur på 

ca. 5 km. Efter turen er der smørrebrød i skolens kantine. Pris: kr. 70,00 inkl. 1 øl/vand 

og kaffe/te. 

Tilmelding i klublokalerne eller ved at indbetale beløbet på konto nr. 7700 1116771 

senest den 1. september. 

 

 

Husk! kontingent skal være betalt senest den 1. april 

2021. 

kr. 125,00 
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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   Arly Halkjær, Vibevej 11, Varde 
   mobil: 40 20 48 77 
   mail: irenearly@bbsyd.dk   
 
Sekretær   Christa Funder, Sønderbro 11B, Varde 
   mobil: 40 57 20 01 

   mail: christafunder@vip.cybercity.dk  

Bestyrelsesmedlem  Karin Rosenberg, Chr. Richards Vej 11, Varde

   mobil: 23 48 99 70 

   mail: krosen@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   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 11, Varde3 

 

Bankkonto   7700 1116771 

 

e-mail   landstrygerne@hotmail.dk 

Hjemmeside   www.landstrygernevarde.dk 
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