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Siden sidst 

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

Julefrokost 

Den 13. november blev der afholdt julefrokost på Fritidscentret. Det var et meget lille 

hold på 18 personer. Irene havde lavet turen sammen med Rosa, en rigtig fin tur med 

rimeligt vejr. Efter turen fik vi en dejlig frokost, rigtig godt humør og råhygge. 

Julemærkemarch 

Heldigvis blev det muligt at gennemføre julemærkemarchen i år, der blev afholdt på 

Lykkesgårdskolen. Rigtig mange var mødt op og var ude på en dejlig tur i nogle andre 

omgivelser, dog holdt vi fast i rast på BMX-banen.  

Vi havde tørvejr indtil alle var hjemme.  

Vintertræningstur Henne Mølleå 

53 havde trodset stormvejret og var med på en rigtig flot tur. Vi havde ca. 500 m. nede 

på stranden med vinden lige imod os, så det var bare med at holde munden lukket, hvis 

vi ville undgå sand mellem tænderne. Turen gik videre over heden indtil vi nåede frem til 

rast, hvor det gjorde godt med en tår kaffe at skylle efter med, før turen gik videre.  

10 km. gik igennem klitterne ned til Henne Mølleå og 5 km. tog den korteste tur ned til 

bilerne og kørte videre til Restaurant Stausø, hvor 10 km. stødte til lidt senere. Vi fik en 

dejlig stjerneskud med efterfølgende kaffe og hjemmebagt kringle. 

Program for sommeren 2022 

3. april 2022 

Opstartsmøde kl. 14.00 på Lykkesgårdskolen. 

Vi mødes foran indgangen til skolen og går en tur på ca. 5 km. med Hanne, Christa, Rosa 

og Arly som turfører. Derefter er der kaffe med boller og lagkage. Formanden fortæller 

om sæsonens sommerens arrangementer. 

5. april 2022   

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. 

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

hjemmeside www.landstrygernevarde.dk under fanen Turfører. 

De første 2 tirsdage starter 10 km. blødt ud, idet vi skal være hjemme før mørkets 

frembrud. 

 

 

http://www.landstrygernevarde.dk/
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3. maj 2022 

Naturvandring i Sdr. Plantage 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 og efter turen kan der købes forfriskninger til 

rimelige priser. 

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

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

Bemærk: Ruterne er ikke kørestolsegnet. 

24. maj 2022 

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

naturoplevelser, man er også med til at støtte beboerne på Lunden. Salget af startkort, 

kaffe/te og kage går ubeskåret til at forsøde livet lidt for beboerne på Lunden. Derfor 

håber vi, at alle vil støtte op omkring arrangementet.  

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

Turleder: Irene Riber. Startkort til 30 kr. købes før start. 

3 og 5 km. er kørestolsegnede. Der kan købes forfriskninger under turen, og efter turen 

sælger Lundens personale kaffe/te og kage. 

30. maj 2022 

LadyWalk. I år tager pigerne til Tarm igen og går 7 eller 12 km. Rosa og Irene står for 

tilmeldingen, som vi skal have senest 26. april. Det koster kr. 170,00 som indeholder 

startgebyr, T-shirt og rygsæk med forfriskninger til turen. Der bliver samkørsel fra P-

pladsen nede ved åen. Tillader vejret det, kører vi kl. 17.00 og tager madpakker med, 

som vi spiser sammen før start kl. 18.30. 

11. – 12. juni 2022 

4. og 5 etape på Gendarmstien. Der er 10 ledige pladser til turen, som er først til mølle-

princippet. Vi starter turen bagfra i Skovby til Sønderborg, hvor vi overnatter på Hotel 

Scandic, Sønderborg. Dagen efter går vi fra Sønderborg til Gammelmark. Turen koster kr. 

1693,00 pr. person for bus, overnatning i dobbeltværelse, aftensmad, morgenmad og 

madpakke til næste dags vandretur. Der kan købes sodavand/vand og øl i bussen til 

rimelig pris. Landstrygerne har kaffe og rundstykker med til morgenkaffe i bussen, kaffe 

og kage til eftermiddagskaffe begge dage. 

Afgang fra Slotsgade ved klublokalerne kl. 07.00 lørdag morgen og hjemkomst senest kl. 

19.00 søndag aften. 

21. juni 2022 

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

19.00. Mødested: Klublokalerne. Pris: kr. 25,00 inkl. kaffe/te og kage. Startkort købes før 

start foran klublokalerne. 
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19. juli 2022 

Træningstur i Vrøgum Karin Laver en 5 og 10 km. Der kan købes kaffe/te og kage til en 

pris på 25,00 kr. Vi mødes ved Ballonparkenkl, Egevej 15, 6840 Oksbøl 19.00. Der er 

samkørsel fra P-pladsen ved åen, 6800 Varde kl. 18.30. 

16. august 2022 

Træningstur i Årre. Kate og Karin laver en aftentur på 5 og 10 km. Starttidspunktet er 

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

Vi mødes ved Årre skole, Skolegade 25, 6818 Årre. Der er samkørsel fra P-pladsen ved 

åen, 6800 Varde kl. 18.00. 

21. august 2022 

Udflugt. Vi prøver igen at lave en søndagsudflugt. Ansager turistfart er sat på sagen og 

vil vende tilbage med flere oplysninger, så vi har dem til vores opstart den 3. april. 

6. september 2022 

Sidste træningsaften. Vi mødes ved indgangen til Lykkesgårdskole kl. 19.00 og går en tur 

på ca. 5 km. Efter turen er der smørrebrød i skolens kantine. Pris 75,00 kr. inkl. 1 øl/vand 

og kaffe/te. 

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

MobilePay 89 43 42 senest den 30. august. 

 

Husk! kontingent skal være betalt senest den 1. april 2022 

150,00 kr. 

 

 

  

Henne Mølleå 2022 
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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 

MobilePay   89 43 42 

 

e-mail   landstrygerne@hotmail.dk 

Hjemmeside   www.landstrygernevarde.dk 

Facebook   Landstrygerne Varde 
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