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Siden sidst 

Siden sidste nummer af Gang Nyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer 

Opstart 

I år blev vores opstart holdt på Lykkesgårdskole, et rigtig fint sted, og ruterne blev også 

helt nye. 

Der var rigtig mange der var mødt op til nogle hyggelige timer, hvor formanden fortalte 

lidt om programmet hen over sommeren.  

Første træningsaften 

Det blev en rigtig god træningsaften, hvor 5 km. startede på den hårde måde, medens 

10 km. måtte nøjes med ca. 7 km. for at være hjemme før mørkets frembrug. Efter 

turene var en del i klublokalerne for at få lidt hyggeligt samvær. 

Landstrygernes Naturvandring 

Vejret var rigtig med os i år og mange var mødt op til en dejlig tur igennem Sdr. Plantage, 

efter turen blev der serveret kaffe/te og kage i Stakladen. 

Vandring for Lunden 

Regnen drillede fra start, så det blev udsat ca. 10 min. I år var det nye ruter, der var blevet 

lagt, idet huset på Brendstrupvej, hvor der tidligere var rast, var blevet solgt. Samtidig var 

kommunen ved at renovere fjernvarmen, så det var umuligt at komme igennem på 

Lundvej med kørestolene. 

Det blev igen en vellykket aften, med 22 glade beboere.  

LadyWalk 

i år havde 33 tilmeldt sig og Landstrygerne fik pokalen for største hold. Det må vi overgå 

til næste år.  

Vejret var med os, så det blev en rigtig fin tur ud over Skjern Enge. 

Gendarmstien 

Humøret var højt, da vi startede fra Varde kl. 07.00 lørdag morgen, alle glædede sig til de 

sidste 2 etaper på stien. 

Vi startede i Skovby på Als og vandrede frem til Vibæk Vandmølle, hvor vi spiste frokost. 

Turen gik videre Høruphav, hvor vi drak eftermiddagskaffe, før det sidste stykke til 

Stenholt, hvor bussen holdt, for at køre os til Hotel Scandic, hvor vi spiste aftensmad. 

Næste morgen kørte vi til Stenholt og fortsatte turen. Frokost blev indtaget ved Dybbøl 

Mølle og videre til Vemmingbund Strand, hvor vi fik eftermiddagskaffe, før de sidste 3 km. 

til Gammelmark. Alle var godt brugte, så der blev købt is og øl, for at blive kølet lidt ned. 

Hele længden på turen blev 37 km. En fantastisk flot tur. 
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Sct. Hans vandring 

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

drak kaffe og sang midsommervisen. 5 km. vendte næsen hjem og 10 km. gik videre på de 

resterende kilometer. 

Træningstur i Vrøgum 

En rigtig varm sommerdag, så der var ikke mødt så mange op som vi havde forventet. Det 

var en rigtig fin tur Karin Rosenberg havde lavet 

Træningstur i Årre 

Vi var flyttet ud af huset igen og vejret var også med os denne gang. Karin Junge og Cate 

Buur havde lavet turene. Det er rart at komme ud og se nogle nye vandreruter. 

Udflugt til Søby Brunkul lejr 

Det var en rigtig dejlig tur, hvor Ansager Turist stod for hele arrangementet, så 

bestyrelsen nød det også. Da vi kom til Søby, fik vi kaffe og rundstykker, før guiden kom 

og fortalte om lejren. En rigtig lun ældre herre, der både kunne fortælle det der var rigtig 

og skrøner. 

Vi kørte videre til stedet, hvor vi skulle spise middag. Et sted der lå langt ude på landet, 

men de kunne lave mad. 

Så gik turen videre til Deep Forest Art Land – Skovsnogen. En rigtig dejlig skov at gå rundt 

i, med mange interessante skulpturer. Dog skulle vi lige have en byge, men alle var klædt 

på efter det. 

Afslutning 

Så nåede vi til sidste træningsaften, som sluttede med en tur på ca. 5 km. Derefter fik vi 

smørrebrød, og formanden fortalte lidt om vinterens arrangementer.   

Program for resten af året 

18. september 2022 

Naturvandring i Kærgård Plantage. 5 og 10 km. ruter med turfører. Vi mødes på P-

pladsen, kærgårdsvej, hvor der købes startkort til 25 kr. før vi går gennem de tilsandede 

ege, til klitterne ved Vesterhavet og tilbage over heden gennem plantagen til 

udgangspunktet. Tid: kl. 10.00. Mødested: Kærgårdsvej, 6854 Henne. Der er samkørsel fra 

P-pladsen ved åen i Varde kl. 09.15. 

Startgebyr dækker kaffe og kage, som serveres til 5 km. efter turen og 10 km. ude på rast. 

Det vil også være muligt at købe drikkevarer til turen. 

18. oktober 

Generalforsamling i klublokalerne kl. 19.00 
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19. november  

Julefrokost på Fritidscentret kl. 11.00 

4. december 

Julemærkemarch på Lykkesgårdskole kl. 09.00 til 11.00 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

 

Der afholdes generalforsamling, tirsdag den 18. oktober 2022 kl. 19.00 i klublokalerne, 

Rådhusstræde 5 B, 6800 Varde 

 

Følgende dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Valg af stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Fremlæggelse af regnskabet ved kasseren 

5. Fastsættelse af kontingent 

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: 

Arly Halkjær (modtager genvalg) 

Christa Funder (modtager genvalg) 

Karin Rosenberg (modtager ikke genvalg) 

8. Valg af suppleant: 

Hanne Jørgensen (modtager genvalg) 

Niels Justesen (modtager genvalg) 

9. Valg af revisor: 

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   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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