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

Opstart
Vores opstart blev udsat indtil den 9. juni, på grund af corona, så rigtig mange var mødt
op til den første træningsaften. Der var godt gang i snakketøjet og det var rigtig dejlig at
være i gang igen.
Forholdsreglerne var selvfølgelig overholdt, med både sprit, handsker og holde afstand.

Sct. Hans vandring
Vi havde rigtig fint vejr i år. Turene gik ned til Varde Sommerland, bålet blev tændt og
heksen sat på plads. Igen blev der taget højde for afstand, så midsommervisen kunne
synges, men båltalen blev sparet væk, idet afstanden var for stor til, at alle kunne høre,
hvad der blev sagt.

Gendarmstien
Vi startede med bus fra Varde kl. 07.00. Humøret var højt og vejret var perfekt til turen.
Det var en rigtig flot tur igennem en varieret natur, men også lidt anstrengende, idet
terrænet havde en del stigninger, så alle var godt brugte på vejen hjem.

Vejers
Rosa og Vagn havde lavet en dejlig tur i Vejers. Igen var vejret med os, og for mange var
det, steder de aldrig havde set før, selvom de tit havde gået ture derude.

Aftentur ved Sjelborg
Igen i år, valgte vi at tage til Sjelborg. Bente og Richard havde lavet nogle fine turer
derude. Mange havde taget turen til Sjelborg i stedet for stranden, selvom det næsten
var for varmt at vandre. Kaffen blev drukket ved de parkerede biler, før 10 km. gik videre
og 5 km. havde rigtig god tid til at nyde kaffen før hjemturen.

Sidste træningsaften
Det blev en rigtig hyggelig aften. Vi mødte op ved Sct. Jacobi Skole, og startede med en 5
og 6 km. tur med Rosa og Arly som turfører. Efter turen, var der smørrebrød til alle, med
hyggesnak og afslutningstale fra bestyrelsen, ved formanden, som takkede for denne
sæsons træning. Der har været et flot fremmøde da træningen endelig kom i gang.

20. september 2020
Naturvandring i Kærgård Plantage. 5 og 10 km. ruter med turfører. Vi mødes på Ppladsen, 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, 6800 Varde kl. 09.15.
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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.

20. oktober 2020
Generalforsamling. Vi mødes i klublokalerne kl. 19.00. Efter generalforsamlingen
serveres der kaffe/te med boller og æblekage. Vi opfordrer jer til at møde op, og få
indflydelse på klubbens arrangementer.
Dagsorden er på den sidste side

14. november 2020
Julefrokost. Tag jeres ægtefælde/samlever med til Landstrygernes julefrokost. Tid: kl.
11.00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej, 6800 Varde. Prisen for julefrokosten er kr.
175,00 inkl. kaffe. Drikkevarerne køber vi selv, Landstrygerne giver en snaps. Tilmelding
til Rosa Ohrt tlf.: 40 15 98 22 eller ved at indbetale 175 kr. på reg.nr. 7700 konto
1116771 senest den 7. november.
Medbring evt. sange eller andet festlig underholdning. Alle har en gave med til en værdi
på ca. 30 kr. til det årlige pakkespil.

1. etape på Gendarmstien 2020
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Der afholdes generalforsamling, tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19.00 i klublokalerne,
Rådhusstræde 5B, Varde.

Følgende dagsorden:

Valg af ordstyrer
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskabet ved kasseren
Fastsættelse af kontingent
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 (ubesat)
Arly Halkjær (modtager genvalg)
Christa Funder (modtager genvalg)
8. Valg af suppleant:
Følgende er på valg
Kjeld Petersen (modtager genvalg)
Jørgen Jensen (modtager genvalg)
9. Valg af revisor
På valg er:
Lene Hansen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hanne Petersen
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

Ubesat

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

Rosa Ohrt, Laboratorievej 10, Varde
tlf.: 40 15 98 22
mail: vagn.ohrt@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

Lene Hansen, Kærhøgevej 21, Varde

Bankkonto

7700 1116771

e-mail

landstrygerne@hotmail.dk

Hjemmeside

www.landstrygernevarde.dk
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