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Siden sidst 

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

Generalforsamling 

Referat fra Generalforsamling i Landstrygerne den 26. oktober 2021 

Der var mødt 20 medlemmer op. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskabet fra kasseren 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse (følgende er på valg: Irene Riber, Rosa Ohrt) 

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

9. Valg af revisor (følgende er på valg: Hanne Petersen, Margit Madsen) 

10. Eventuelt 

Formanden bød velkommen 

Ad 1 

Valg af ordstyrer blev Niels Justesen, der konstaterede at dato for indkaldelse var 

overholdt 

Ad 2 

Valg af stemmetæller blev Hanne Petersen og Margit Madsen 

Ad 3 

Formandens beretning 

Når vi ser tilbage på vores træning og vandreture i 2021, har vi ikke været ramt af særlig 

mange forhindringer. 

Vores opstart blev dog lidt speciel, idet forsamlingsforbuddet inden døres stadigvæk var 

på 10 personer, vejret var ikke med os, så det blev stående eftermiddagskaffe med 

hjemmebag og påskeæg, i stedet for lagkage. Heldigvis var der overdækket, så vi stod i 

tørvejr, men en lidt kold fornøjelse. 

De første træningsaftner måtte vi også undlade at være i klublokalerne, men der gik 

heldigvis kun et par gange, så blev forbuddet ophævet, og livet vendte tilbage til næsten 

det normale. 

Det første arrangement var Naturvandring i Sdr. Plantage. Det var rigtig flot vejr indtil 

starttidspunktet, men alle var påklædt til turen igennem Plantagen, og vi havde læ i 

Stakladen.  
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Vi flyttede Naturvandringen sidste år, men kunne ikke afvikle det pga. corona, så det var 

lidt spændende hvordan det hele spændte af. Vi var dog nødt til at sende folk afsted 

med det samme der var købt startkort. Vi glæder os til næste år, hvor vi håber, det er 

normale forhold igen. 

Vandring for Lunden blev en rigtig fin oplevelse. Det var det første arrangement der blev 

holdt på Lunden, efter ophævelse af restriktionerne. Det kunne mærkes på beboerne, 

de var alle i rigtig fint humør og nød turen lige så meget som vi andre. Over skuddet var 

også rigtig fint. Senere fik vi en mail fra Annemette, som fortalte de havde købt en slush 

ice maskine for pengene. 

LadyWalk kaldte de Collect &Walk, da der stadigvæk var noget der hed corona. 

Landstrygerne valgte at hente trøjerne om mandagen og gå turen på vores normale 

træningsaften om tirsdagen, så havde mændene også mulighed for at gå den. Dog var 

der ikke nogen der havde lyst til at købe trøjen. 

Start juni var vi på 2. etape på Gendarmstien. Det blev lige så flot en tur som 1. etape, 

med rigtig flot vejr og alle begyndte allerede at snakke om 3. etape som blev afviklet den 

22. august, igen var vejret med os, det var den længste tur vi var ude på 22 km., de 

sidste 3 km. var i et meget kuperet terræn, det bugnede med mirabeller og brombær, så 

der blev gjort ophold mange gange for at spise af naturens herligheder. Vi kom i mål, fik 

vores kaffe, en øl og is til dem, som havde lyst til det.  

Sct. Hans vandringen blev igen afholdt i Varde Sommerland, med bål kaffe og kage, og 

midsommervisen blev også sunget samtidig med at heksen rejste til Bloksbjerg. 

I år har vi lavet 3 træningsture ud af huset, først var vi i Alslev hvor Ingrid og Laurits 

lavede ture, og vi fik besøg fra Varde Kultur og Fritid, som optog en lille video. Den kan 

ses på Varde kommunes hjemmeside. 

Derefter var vi i Guldager, hvor Karin lavede turene og til sidst ved Sjelborg hvor Bente 

og Richard igen havde lavet en fin tur. Der var rigtig fint tilslutning til alle turene, så det 

bliver noget vi fremover vil gøre brug af. Det er svært at blive ved med at finde ruter i 

Varde, især når det er 5 km. og vi gerne vil have andet en asfalt under fødderne. 

Vi har allerede fået tilsagn om, at pigerne fra Årre gerne vil lave en tur til næste år. Hvis 

andre har lyst, så meld gerne tilbage til bestyrelsen. 

Vores julefrokost i år bliver på Fritidscentret den 13. november. 

Julemærkemarchen er flyttet til Lykkesgårdskole den 5. december kl. 09.00 – 11.00. Rosa 

har allerede været ude for at tilrettelægge turene, så det glæder vi os til. 

Henne Mølleå er den 30. januar kl. 10.00 fra Badehotellet og frokosten er bestilt på 

Restaurant Stausø. Prisen bliver 125 kr.  

De sidste 2 etaper på Gendarmstien er fastlagt til weekenden den 11. – 12. juni. Vi har 

sat Ansager Turist på sagen. Bussen er reserveret, og jeg har prisen klar til vores opstart i 

2022, hvor det bliver en bindende tilmelding. Vi skal op på mindst 40 personer og højest 

50 personer, og det bliver først til mølle-princippet. 
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Til slut vil jeg gerne takke alle som har hjulpet ved de forskellige arrangementer vi har 

haft. Turfører, bagstoppere, rast og alle andre jeg ikke har nævnt her. Hvis vi ikke havde 

jeres hjælp, kan tingene ikke fungere. 

Tak for godt samarbejde i bestyrelsen. Stor tak til alle. 

Ad 4 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2020/21. Hanne Petersen og Margit Madsen havde 

gennemgået og ikke fundet noget at bemærke. Vi har stadig et pænt overskud, selvom 

medlemstallet er gået ned med 10 medlemmer. 

Ad 5 

Kontingentstigning blev drøftet og en enig forsamling stemte for en stigning på 25 kr. til 

et årskontingent på 150 kr. (Kontingentstigningen bruges til oprettelse af MobilePay, 

som koster 50 kr. pr. mdr. og hver indbetaling til kontoen koste 0,75 kr.) i stedet for at 

der kommer prisstigning på salg ved rast og i kælderen. 

Ad 6 

Der var ingen indkomne forslag 

Ad 7 

Irene Riber og Rosa Ohrt blev genvalgt 

Ad 8 

Som suppleanter blev Hanne Jørgensen og Niels Justesen valgt 

Ad 9 

Som revisorer blev Hanne Petersen og Margit Madsen genvalgt 

Ad 10 

Under eventuelt oplyste Irene Riber at Henne Mølleå er fastlagt til den 30. januar 2022, 

Restaurant Stausø er reserveret, prisen bliver 125 kr. 

De sidste 2 etaper på Gendarmstien er fastlagt til den 11. -12. juni 2022. Der skal være 

mindst 40 deltager for at gennemføre turen. Prisen vil være klar til opstartsdatoen. 

Bestyrelsen opfordrede til, at nogle ville melde sig til at bage til vores arrangementer. 

Formanden afsluttede med oplysning at årets kilometersluger og årets trofaste blev 

Hanne Moesgaard. 

Niels Justesen afsluttede med at takke for god ro og orden. 

Vi afsluttede aftenen med kaffe, boller bagt af Hanne Petersen og Rosa Ohrts æblekage. 
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Program for den resterende del af 2021 og 1. kvartal 2022 

13. november 2021 

Julefrokost. Tag jeres ægtefælde/samlever med til Landstrygernes julefrokost. Vi mødes 

kl. 11.00 foran Fritidscentret, Lerpøtvej, Varde. Prisen for julefrokosten er 175,00 kr. inkl. 

kaffe. Drikkevarerne køber vi selv. Landstrygerne giver 2 flasker snaps. Tilmelding til 

Rosa Ohrt tlf.: 40 15 98 22 eller ved at indbetale 175 kr. på reg.nr. 7700 konto 1116771 

senest den 9. november. Medbring evt. sange eller andet festlig underholdning. Alle har 

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

5. december 2021 

Julemærkemarch til støtte for julemærkehjemmene i Danmark. I år er startstedet flyttet 

til Lykkesgårdskole, Abildvej 25, Varde. 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 40,00 kr. Med medalje 

80,00 kr.  

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. 

30. januar 2022 

Vintertræning. Sidste år ændrede vi turen ved Henne Mølleå, men fik den aldrig prøvet 

af, det gør vi i 2022. 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 

25,00 kr. 

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 eller en overraskelse, som ikke indeholder fisk. 

Tilmelding senest den 24. januar 2022 ved at indbetale 125,00 kr. på foreningens konto 

nr. 7700 1116771 og skrive Stjerneskud eller overraskelse i meddelelser.  

3. april 2022 

Opstartsmøde kl. 14.00 på Lykkesgårdskole. 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. 

 

 

http://www.julemaerkemarchen.dk/
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5. april 2022 

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 2. 

træningsaften har vi så meget lys, at det er muligt at gå de 10 km. 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 

 

 

 

 

  

Træningstur i Guldager 

Sct. Hans Vandring 

3. etape på Gendarmstien 
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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   Hanne Jørgensen, Sønderhaven 95, Varde 
   mobil: 22 75 38 59 

mail: poulpind@gmail.com  

 
Suppleant 2   Niels Justesen, Hedebovej 1, Heager, Varde 
   mobil: 30 89 32 82 

mail: clement.justesen@live.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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