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Siden sidst 

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

Opstart 

I år fik vi lov til at holde vores opstart, dog ikke uden restriktioner. Forsamlingsforbuddet 

var 25 personer udendørs, så vi havde opdelt grupperne i 5 og 10 km. Havde sat 4 

turfører på, hvis vi blev for mange i grupperne. Det blev nu ikke nødvendigt, idet regnen 

silede ned helt indtil kl. 13.30. En del havde trodset vejret og dukkede op.  

Efter turen blev der serveret kaffe og kage udendørs, ved de overdækkede områder på 

Sct. Jacobi Skole. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag i næsten tørvejr. 

Første træningsaften 

Der var mødt rigtig mange op til den første træningsaften. 5 km. startede på den hårde 

måde, medens 10 km. gik ca. 7 km. for at være hjemme før mørkets frembrud. Desværre 

måtte vi droppe sammenkomst i klublokalerne, fordi forsamlingsforbuddet inde 

stadigvæk var 5 personer. 

Landstrygernes Naturvandring 

Igen måtte vi kæmpe med regnen, så det blev ikke det store tilløbsstykke. Det var første 

gang vi gik i Sdr. Plantage med afgang fra Stakladen, idet det måtte aflyses i 2020. Det 

var en rigtig vellykket dag, med god plads til alle. 

Vi må erkende, at det var en god beslutning at holde flyttedag. 

Vandring for Lunden 

Heldigvis artede vejret sig denne dag. Rigtig mange var mødt op og Lunden havde 21 

beboer med ude at gå. Det var det første arrangement efter nedlukningen, så der var 

glæde. Dog skulle vi bære mundbind inde i kantinen indtil vi satte os ved bordene med 

kaffen, men det gav ikke skår i glæden ved at se de glade beboere. 

LadyWalk 

Blev afholdt som ”Collect&Walk” Vi valgte at gå turen på en almindelig træningsaften, så 

kunne mændene også være med. De blev også tilbudt at købe en trøje, det var der ikke 

nogen der havde lyst til. 

Gendarmstien 

2. etape gik fra Sønderhav til Cathrinesminde teglværk, som var på 18 km. Vejret var 

rigtig flot og vi fik en fantastisk tur. 

Træningstur i Alslev 

Ingrid og Laurits havde lavet en 5 og 10 km. i rigtig flotte omgivelser. Vi holdt rast ved 

Alslev Hallen, hvor Varde Kommune dukkede op for at filme os.  
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Der kommer besked til os, når den er blevet færdig redigeret sidst på sommeren. De har 

været ude hos forskellige idrætsaktiviteter for at optage hvad der sker i kommunen, som 

skal bruges til at få flere til at dyrke idræt og deltage i foreningslivet. 

Sct. Hans vandring 

Turen gik ned i Varde sommerland, hvor bålet blev tændt og heksen brændt af, medens 

vi drak kaffe og sang midsommervisen.  

Træningstur i Guldager 

Karin havde lavet 5 og 10 km. turer. Det er rigtig interessant at komme ud at se lidt 

andet end Varde. Medlemmerne var mødt talstærkt op, så der er noget der tyder på, at 

vi skal blive ved med at lave nogle turer ud af huset. 

Aftentur ved Sjelborg 

Bente og Richard havde lavet turen ved Sjelborg igen i år, en rigtig stor succes en gang 

mere, med flot vejr og vi sluttede af med en rigtig fin solnedgang.  

Gendarmstien 

3. etape på Gendarmstien var lige så flot som de 2 andre etaper. Vejret var rigtigt 

vandrevejr, lidt overskyet indtil vi nåede frem til Gammelmark, som var endestation og 

kaffetid, så skinnede solen på os mens vi drak eftermiddagskaffe og købte en is, før 

turen gik til Varde igen. 

Sidste træningsaften 

Vi var flyttet ud til Lykkesgårdskolen, idet vi ikke kan bruge Sct. Jacobi Skole mere, den er 

ved at blive ændret til specialskole.  

Vi havde en rigtig hyggelig aften med smørrebrød og afslutningstale fra formanden.  

Naturvandring i Kærgård Plantage 

Rigtig mange var mødt op til en flot vandring i plantagen, hvor Flemming havde lavet en 

ny 10 km. rute.  Igen var vejret med os og alle nød at være ude i naturen. 

26. oktober 2021 

Generalforsamling. Bemærk at datoen er ændret, idet vi ikke kan leje os ind på skolen 

i efterårsferien. Vi mødes på Lykkesgårdskolen, Abildvej. Efter generalforsamlingen 

serveres der kaffe/te med boller og æblekage. Vi opfordrer jer til at møde op, og få 

indflydelse på klubbens arrangementer.  

Julefrokost den 13. november 2021 

Julemærkemarch den 5. december 2021 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

Der afholdes generalforsamling, tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00 i Lykkesgårdskolens 

kantine, Abildvej 25, Varde. 

 

Følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskabet ved kasseren 

5. Fastsættelse af kontingent (MobilePay) 

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: 

Bestyrelsesmedlem 

Irene Riber (modtager genvalg) 

Rosa Ohrt (modtager genvalg) 

8. Valg af suppleant: 

Følgende er på valg 

Kjeld Petersen (modtager ikke genvalg) 

Jørgen Jensen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af revisor 

På valg er: 

Margit Madsen (modtager genvalg) 
Hanne Petersen (modtager genvalg) 

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   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 9, Varde3 

 

Bankkonto   7700 1116771 

 

e-mail   landstrygerne@hotmail.dk 

Hjemmeside   www.landstrygernevarde.dk 
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