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Kom På  Strejfernes Motionsture

Som I sikkert har bemærket 
har vi  i år fået lokal kunst, 
på forsiden af vores med-
lemsblad og vores klister-
mærker. Det er Line Larsen, 
der Tegner til forsiden af 
bladet og disse tegninger 
bliver også brugt til de run-
de klistermærker I får når I 
går Træningstur mandag.

På Tordags formiddags ture-
ne har vi fået lov til at bruge 
motiver fra Annelise Chris-
tensen’s malerier.
Så vi er stolte over at kun-
ne bruge kunst fra nogle af 
vores lokale kunstnere.

Som i så i sidste blad, har vi 
tur til MØN MARCHEN, 
og hvis du  ikke allerede 
har tilmeldt dig turen, så gør 
det nu, vi har et par enkel-
te pladser tilbage. Vi skal 
deltage i Klinterotternes 
March og I deres Jubilæum-
sfest, samt en lille sight-
seeing tur
ring og hør om der er flere 
pladser tilbage.

Vores træningture er startet 
efter julepausen, og vi er 
glade for at der kommer så 
mange på disse ture hvor vi 
gået en times tid, får talt om 
rigtig meget, når der trænes. 
Og på nogle af turene bliver 
der hygget efter gåturen. 
Så tag dine venner med på 
træningstur næste gang I 
skal ud og gå.

Vi har fået besked om at der 
har indsneget sig en lille fejl 
i Ladywalk brochuren. Det 
har vi fået rettet ved at der 
er kommet et lille klister-
mærke på Brochuren med 
rettelse at den rigtige dato 
for tilmelding.
Den rigtige dato skal være 
den 27. april, så hvis du 
har brochurer hvor der står 
anden dato så er det forkert. 
Vi håber at vi har forhindret 

den helt store katastrofe.

Hvis I skulle have tid eller 
lyst, skulle I købe Billet til 
Chris MacDonnald, som 
kommer i Nakskov teater-
sal den 24. marts, Billetter 
kan købes i meny, eller send 
Email til robbinhanssene-
vent@gmail.com og bestil 
din billet.
Vi tror det bliver en interes-
sant aften.

Jeg vil slutte af med at øns-
ke jer  et godt og motion-
rigt forår, håbe vi ser jer  på 
vores arrangementer og træ-
ningstur, VI SES

Nyt fra 
Kasseren

Skal man indbetale til 
Foreningen kan man gøre 
det på to måder

MobilePay 69 92 69
eller

Reg.nr. 0693 konto0045896
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TRÆLASTKOMPAGNIET

DIN LOKALE XL-BYG

TORBEN CHRISTENSEN - RØDBYVEJ 87 - 4900 NAKSKOV 

TLF. 5492 2711

Generalforsamling

Strejfernes Generalforsam-
lig, hvor der var mødt om-
krin 25 medlemmer op, for 
at være med til at lægge fo-
reningens retningslinier for 
det kommende år.
Dirigentvalget faldt på John 
Christensen, der konstatere-
de at Generalforsamlingen 
var rettidigt indkaldt.

Bestyrelse beretningen for-
talte palle om året der var 
gået og at man i år havde 
et Bevist underskud p.ga. 
vores jubilæums år, men der 
var heller ikke sparet på no-
get og han takkede alle der 
havde hjulpet Strejferne i 
det år der nu var gået.

Regnskabet blev gennem-
gået, og et medlem havde 
en kommentar til at hvorfor 
foreningen havde så mange 

penge stående på kontoen.

Svaret var at bestyrelsen 
vægtede at man kunne 
lave billige busture også i 
Fremtiden, hvor man også 
i fremtiden kunne dække 
evt. underskud tillige skulle 
vi nok regne at vi nok ikke 
har vores klublokale mange 
år endnu og skulle vi ud og 
finde nyt lokale var det rart 
at have lidt på kistebunden 
evt. til husleje og renovering

Fastsættelse kontingent var 
der forslag om at hæve kon-
tingentet til 130,- for enkelt 
medlemmer  og 150 kr for 
husstandsmedlemmer.
Dette blev godkendt og træ-
der i kraft fra 2021.

På valg var Susanne Larsen, 
Lone Jensen, Kjeld Peder-
sen, alle blev genvalgt

Bestyrelses suppleanter Hel-
le Pedersen, Brian Kraghof, 
her var det også genvalg

Valg af revisore Inge.Lise 
Andersen, Viva Jensen og 
revisor supleant Kirten Pe-
tersen 
Her blev det også genvalg.

Under eventuelt blev man 
orinteret om at man kun-
ne hente en årskalender fra 
Strejfernes hjemmeside, 
hvor alle datoer var plottet 
ind.

Bestyrelsen ønskede at man 
kom med forslag om kom-
mende busture for 2021 og 
der blev nævnt Tarp (Tysk-
land), Bornholm, Apeldoorn 
(Holland) og Skåneleden og 
Hallandsleden (Sverige)
Det er noget bestyrelsen ar-
bejder videre på.

Der blev forespurgt om man 
kunne finde andet spisested 
når vi var på Havfruemarch.

Og vi afsluttede generalfor-
samlingen med at råbe et 
hurra for vores forening

Ny Hjemmsside Kontakt os
ingen opgaver er for små
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www.nakskovwebtv.dkwww.nakskovwebtv.dk
Tag med Strejferne til Møn marchens 50 års jubilæumstur, hvor vi har lagt et prog-
ram, hvor vi ankommer til mønmarchen og går deres jubitur og hvor vi efter turen 
kører  lidt rundt på møn ser på på nogle af Møns seværdigheder.
Om aftenen vil vi deltage  i Klinterotternes Jubilæumsfest.

Søndag morgen efter morgenmaden, kører vi til startstedet  og går 6. km. ruten og cirka ved mid-
dagstid kører vi atter mod Nakskov og forventer at være hjemme lige før kaffe  tid.
Dette er forløbigt hvad der skal ske på turen, 

Vi skal overnatte på Møn Hostels og vandrehjem. ikke langt fra Startstedet
man skal selv medbringe sengelined.
Der må ikke medbringes drikkevarer, DET SKAL KØBES PÅ VANDREHJEMMET

Dette er med i Prisen:
Bus tur/retur - overnatning på Vandrehjem -  startkort inkl. diplom - Morgenmad (søndag)

Pris kr. 650,- Tilmelding senest den 30 marts 2020

der må påregnes et gebyr til aftenfesten (mad m.m) (pris 125,-)

Man må påregne at man er rimeligt gående på turen, da vi kommer til at gå en del

Agang Nakskov,   kl. 6,45 præcis
Afgang Højmølle kro  kl. 7,15

ankomst på startstedet  ca. kl. 8,00

(udførligt program får man når man stiger på bussen)

50. Møn March 02-05-2020
Møn EVG
Start/Mål: Magleby Præstegård 4791 Borre
Starttid: 7,00 - 13,00
Distance: 5, 10, 20, 30 og 40 km
Arrangør: Klinterotterne
Oplysning: Peter Klenz Larsen 55814112 
email pklenz@mail.dk

Den 2. og 3 maj 2020
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Vi Startede årets fastelavns-
tur kl 5,30, hvor de to ruter 
blev mærket op, og der blev 
gjort klar til motionstur og 
tøndeslagning.
Men vejret var ikke med os 
denne gang, Blæst ja strid 
blæst, og vejrudsigten havde 
også lovet en regnfuld dag.

Men der var en snes stykker 
der havde trodset vejrguder-
ne og kom for at få en mo-
tionstur.

Man købte startkort og man 
kunne se ruten på den stor 
info skærm som strejferne 
havde fået sat op i lokalet.

Inden start bød Formand 
Palle Larsen velkommen og 
sagde at han havde et med-
lem til stede som han ville 
hædrer med årets Strejfer-
pokal, som normalt bliver 
uddelt ved årets hjælperfest, 
men her kunne Jørgen ikke 
komme.
Pokale i år gik til Jørgen 
Lausten og tillige fik han en 

flaske vin som han havde 
vundet på sin klistermær-
kebog, så der var gaveregn 
inden vi skulle ud og gå.

Herefter ønskede Palle alle 
en rigtig god tur og man blev 
sendt afsted.

Turen gik ud på nogle af 
Nakskov mange stier og i 
skønne naturområder og alle 
havde en dejlig tur, trods 
den skarpe blæst.
Da man var kommet i mål   
skulle man vente til alle var 
kommet i mål,  så man hyg-
gede sig med en tår at drikke 
og en friskbagt fastelavns-
bolle.

Da alle var kommet i mål, 
gik vi ned i gården, hvor der 
var hængt en fastelavnstøn-
de op, lige klar til at banke 
løs på.

Man stillede op og begyndte  
en efter en at slå på tønden 
og man håbede alle at det 
var dem der blev kattekon-

ge.

Tønden hold ikke til alle 
disse tæsk, særlig længe. og 
med et veltilrettet slag, slog 
Viva jensen tønden itu, så alt 
tøndens indhold fløj ud til 
alle sider. Så var bundkon-
gen fundet. Et stykke tid ef-
ter var det Lone Jensens der 
slog det sidste brædt ned, 
BINGO, så var kattekongen 
fundet.

Så skulle de, Kattekonge 
og dronning krones, det 
blev de på behørig vis, og 
selvfølgelig var der også en 
lille præmie til de to dygtige 
“brænde Huggere”.

Vi var lige blevet færdig, 
med årets tøndeslagning, da 
begyndte og regne ret kraf-
tig, så dagens vejrudsigt var 
gået i opfyldelse
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Perlestikkergade 23A, 4900 Nakskov
Tlf. 54 92 20 01

DAHL
 LOLLAND APS

AUT. ELINSTALLATØR

Den 9. april 2020
Arrangør: “  Kignæs Radio Sport ” Solbakkevej 30, 3630 Jægerspris.

Start/mål:     Lejervej 4 . 3630 Jægerspris

Distancer:  5 km, 10 km, 20 km & 30 km.

Starttid:   5, 10 & 20 km: kl. 8.00 - 11.00
  30 km: kl. 8.00 - 10.00

Marchrute:  Ruterne vil være afmærket med pile og rødt / hvidt plastikstrimmel.

Rasteplads:  Start/mål og ude på ruterne.

Startgebyr:  Startkort og diplom med årets motiv for kr. 25
Stempel:  EVG - samt vores eget stempel
  Startkort Alle - der ønsker at gå turen, skal have start- kort, idet man ellers ikke
   kan købe på vores rastepladser.

Tilmelding:  Tilmelding ved start.

Oplysninger:  Førstehjælp ved rastepladser, radiodækning.
  Marchen foregår efter færdselsreglerne og er på eget ansvar

Marchansvarlig:  Henning Hansen Tlf. 61 67 39 88.

vi ses til
Ladywak i Nakskovkskov
mandag den 25. maj 2020
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36. Vintertur ved Køge                07-03-2020
Sjælland                                                  IVV & EVG
Start/Mål: Ellemarkskolen 4600 Køge
Starttid: 8.00 -11.00
Distance: 5, 10, 20 og 30
Arrangør: Køge Vandreforening
Oplysning: Lykke Gundesen 31713708 

36. Vintertur ved Køge                08-03-2020
Sjælland                                                  IVV & EVG
Start/Mål: Ellemarkskolen 4600 Køge
Starttid: 8.00 -11.00
Distance: 5, 10, 20 og 30
Arrangør: Køge Vandreforening
Oplysning: Lykke Gundesen 31713708 

Vandretur i forbindelse med DMF møde14-03-2020
Jylland                                                               IVV
Start/Mål: Kildebakkeskolen 7480 Vildbjerg
Starttid: 9,00
Distance: 5 & 10 km.
Arrangør: Marchforeningen Hosekræmmerne
Oplysning: Ingolf Brandt 20833358 20833358
email ei.brandt@fibermail.dk
 
Forårsvandring, Rødovre                        15-03-2020
København                                            EVG
Start/Mål: Skolen ved Milestedet 2610 Rødovre
Starttid: 9.00 - 12.00
Distance: 6, 10, 16 og 20 km
Arrangør: Rødovre Gangforening
Oplysning:Finn Christensen 21439011 
email fac@privat.dk

Den fynske hjemmeværnsmarch             22-03-2020
Fyn                                                               IVV
Start/Mål: Tommerup skole 5690 Tommerup
Starttid: kl. 8.00 - 13.00
Distance:  5, 10, 20 og 32 km.
Arrangør: HJV kompagni Middelfart
Oplysning:Lars Uhre Knudsen 40150936 64761819
email  larsuhreknudsen@gmail.com

Skoleskibsmarch                                 22-03-2020
København                                            EVG
Start/Mål: Aktivitetslokalet 2650 Hvidovre
Starttid: 9,00 - 11,00
Distance: 6, 11 og 12
Arrangør: Hvidovre MF
Oplysning:Dennis Henriksen 51481050 
email dennisogsanne@gmail.dk 

Forårsmarch, Allerød               04-04-2020
København                                            EVG
Start/Mål: Gildesalen 3450 Allerød
Starttid: 9,00 - 11,00
Distance: 5, 8, og 11
Arrangør: MGF. Allerødderne
Oplysning:Gerda Henriksen 48177547 
email gerdahenriksen1@gmail.com
 
Mølleåvandring                                 05-04-2020
København                                            EVG
Start/Mål: Fuglevad Vandmølle, 2800 Lyngby
Starttid: kl. 8.30 – 12.00
Distance: 5, 7, 12, 17 og 24 km
Arrangør: Gladsaxe Gangsport
Oplysning:Ivar Maibom 3834747

VI SCANNER dine gamle 
smalfilm over på DVD

Tlf: 42 17 68 06
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42. Nørrevangsmarch                05-04-2020
Jylland                                                                IVV
Start/Mål: Skovhuset 8900 Randers
Starttid: kl. 9.00 - 11.00
Distance: 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 23, 25, og 30 km.
Arrangør: Marchklubben Nørrevang
Oplysning:Jørgen Jørgensen 86441124 
email jorgen@granvej.net

Frederik den VII March                09-04-2020
Sjælland                                                               EVG
Start/Mål: Lejervej 4 3630 Jægerspris
Starttid: 8,00 - 11,00
Distance: 5, 10, 20 og 30 km
Arrangør: Kignæs Radio sport
Oplysning:61673988 
email kignaes.radio.sport@gmail.com

Forårstrim, Værløse                                  18-04-2020
København                                            EVG
Start/Mål: Satelitten 3500 Værløse
Starttid: kl. 9.00 – 13.00
Distance: 5, 10 og 20
Arrangør: V. M. Alugod
Oplysning:Henning Rose 44482461 
email hrrose@vip.cybercity.dk

Forårsvandring i Holbæk                26-04-2020
Sjælland                                                               IVV
Start/Mål: Multihuse 4300 Holbæk
Starttid: 9,00 - 13,00
Distance: 5, 10, 20, 25, 25, og 30
Arrangør: Holbæk Gangsport
Oplysning:Kirsten Frederiksen 60558445 
email hgs@kirsten-f.dk

50. Møn March                       02 og 03-05-2020
Møn                                                             EVG
Start/Mål: Magleby Præstegård 4791 Borre
Starttid: 7,00 - 13,00
Distance: 5, 10, 20, 30 og 40 km
Arrangør: Klinterotterne
Oplysning:Peter Klenz Larsen 55814112 
email pklenz@mail.dk

Morsdagtravetur i Dyrehaven               10-05-2020
København                                           EVG
Start/Mål: Klampenborg S-station ved P-plads 2930 
Starttid: Kl. 10.00 – 11.00
Distance: 5 og 11 km
Arrangør: Gladsaxe Gangsport
Oplysning:Ivar Maibom 38347472 

Byen Rundt 100 km                                17-05-2020
København                                            IVV
Start/Mål: Boesagerskolen 2765 Smørum
Starttid: kl. 6.00 mødetid 5,30
Distance: 100 km (Ført vandring med 6 km/t)
Arrangør: Walking.DK
Oplysning:Connie Fehrend 44652224 
email connie@walking.dk
 
De 3 broers vandring                               30-05-2020
Sjælland IVV
Start/Mål: Torvet Sakskøbing 4990 Sakskøbing
Starttid: kl. 8.00
Distance: 20, 30 og 40 km
Arrangør: Fodslaw Storstrøm
Oplysning:Hanne Tønnesen  21245437

Bestil Vandrekalenderen 2020eren 2020
allerede nu.          
Pris kr. 30,-
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Mød os på cyberspace

Årets Strejferpokal

Strejfer Pokalen  gik i år til Jør-
gen Laugsten og bestyrelsen 
valgte ham for hans gode 
humør på vores ture og til 
vores fester sætter han kulør 
på selkabet ved at danse med 
alle vores damer, hyggeligt.

Da Jørgen ikke kunne være til 
stedet ved åprets hjælperfest 
blev pokalen uddelt på vores 
fastelavnstur.

Tillige fik Jørgen en flaske 
vin, da hans klister mærke bog 
var blevet udtrukket.

Vi er glade for at kunne hæd-
rer Jørgen med årets Strejfer-
pokal.

Vi ønsker tillykke

Startsted:  Aktivitetslokalet  Lille Friheden 1 
  2650 Hvidovre

Distance:  6, 11 og 12 km

Starttid:   kl. 9.00 - 11.00

Region    Hovedstaden

Stempel:  EVG

Kontaktpersoner:Dennis Henriksen  Tlf: 5148 1050 

E-mail:   dennisoganne@gmail.com

Arrangør:  Hvidovre Mf.

Hjemmeside:  www.team-hvidovre.dk

den 22. marts 2020
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FRISØR
HJØRNET

V/ Dorte Holm
H. Christoffersensvej 3, 4960 Holeby

Telefon 54 60 61 68
Åbent hele ugen

Går du gang/stavgang/vand-
ringer, er noget af det vig-
tigste udstyr dit fodtøj. Få 
gode tips her til at finde de 
rigtige sko, der holder dig 
godt gående i lang tid.

Ved lang tids belastning af 
fødderne (ture på over 10 
km), og specielt på en varm 
sommerdag, vil fødderne 
vokse. Fødderne kan nemt 
vokse fra 1 til 1½ nr., og det 
stiller helt specielle krav til 
fodtøjet. Det er derfor vig-
tigt, at skoen købes mindst 
1 nr. større end sædvanligt. 
Hvor meget fødderne vokser 
er meget individuelt, og va-
riere fra person til person, så 
det er en god ide at lave en 
test på sine fødder om, hvor 
meget de vokser. Når du ved 
det, kan du vælge det rigtige 
fodtøj.

Her er nogle gode tommel-
fingerregler ved valg af fod-
tøj:

Vælg en sko der sidder tilpas 
tæt om bagfoden.
Skoen skal have en frigang 
fra tåen og til skospidsen på 
½ til 1 cm. Tæerne må aldrig 
kunne røre skospidsen, det 
kan hurtigt give blå negle 
(blodvabler under neglen).
Skoen skal være så bred, at 
selv om foden vokser, må 
den ikke hindre fodens/tæer-
nes naturlige bevægelse.
Køb ikke fodtøjet dagen før 
det skal bruges. Det er for-
nuftigt altid at foretage et 
par prøveture. Skoen kunne 
jo fx gnave i hælen, og det er 
rart, at vide på forhånd.
Har du svage ankler, skal 
du nok vælge en kortskaftet 
vandrestøvle.
Bruger du indlæg, skal du 

sørge for, at der er plads i 
skoen til dette.
Det kan anbefales, at vælge 
en vandtæt sko/støvle, så du 
altid har tørre fødder. Skal 
du gå med våde fødder en 
hel dag bliver dine fødder 
ødelagt, og de er meget sår-
bare og får hurtigt vabler.
Køber du sko af læder, vil 
det være en fordel også at 
købe noget til at behandle 
skoen med. De holder meget 
længere ved en effektiv be-
handling.
Husk også at købe en god 
sok i en længde der passer til 
fodtøjet.
 

Helle Køser’s
Fodpleje

Østergade 8 - 4970 Rødby

24 46 55 03
www.hatten.dk

vvs - va - stål - værktøj -luftarter

    A/S P. Hatten & co
Sandvikenvej 1.  4900 Nakskov,  Tlf. 54 92 18 11

Sletten 7, 4900 Nakskov
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Hvilken sko skal jeg vælge?
 
Kondisko:
Til normal gang og stav-
gang kan en kondisko være 
et rigtig godt valg. Det er 
vigtigt, at skoen sidder og 
støtter korrekt. Sålen skal 
helst være lidt stiv og tyk, så 
underlaget ikke kan mærkes 
gennem sålen. En sko med 
lidt svangstøtte vil være at 
foretrække. Såfremt terræ-
net er godt, kan lange ture 
på op til 40-50 km nemt fo-
retages, dog skal man ikke 
bære på mere end en mindre 
turrygsæk/bæltetaske.

Fordelen ved kondisko er, 
at den er let, har udluft-
ning på oversiden, har ofte 
stødabsorberende hæl og 
er normalt billig i indkøb. 
Der kan også fås kondisko i 
gode kvaliteter, der er meget 
dyre.

Ulempen er, at de ikke er 
vandtætte. En enkelt byge 
eller vådt græs giveren hur-
tigt våde fødder. I visse for-
retninger kan der købes et 
overtræk til forfoden.

Vandresko:
Et bedre stabilt fortøj er en 
vandresko. En vandresko 
støtter foden bedre, har en 
stiv og tyk sål med et groft 
mønster. På grund af sålens 
beskaffenhed mærker man 
næsten ikke et ujævnt un-
derlag. Vandresko er no-
get dyre ende kondisko, 

men holder formen bedre. 
Vandresko er mere robuste 
og støtter foden væsentlig 
mere. Skoene er ofte orto-
pædisk opbyggede. Skoene 
kan ofte fås i både dame- og 
herrestørrelser, og med va-
rierende bredde på forfoden.

Der findes sko med nylon-
væv og Goretex-membran 
på overside af skoen. De er 
dejlige lette, men ved me-
gen brug er de ikke vandtæt-
te mere.

Fordelene er, at de støtter 
bedre, er vandtætte (fx med 
Goretex-membran), men fo-
den kan alligevel ånde. De 
har også en mere skridsik-
ker sål. Oftest er de frems-
tillet af Læder/skind.

Ulempen er, at den er lidt 
tungere, og lidt dyrere end 
kondisko.

Vandrestøvler:
Skal der gås på stier med 
mange sten eller i sumpede 
områder, er en vandrestøvle 
langt at foretrække. Vand-
restøvler fås i en kort og 
lang udgave. Normalt vil 
en kort vandrestøvle være 
ideel. Den støtter foden og 
især anklen. Går man på 
meget ujævnt terræn, er der 
stor fare for at vrikke om på 
foden, med en forvridning 
til følge. En vandrestøvle 
støtter anklen og modvir-
ker denne form for skade. 
Vandrestøvler er vandtæt-

te og med en god sål. Har 
man vandrestøvler på, kan 
man gå uhindret gennem al 
slags terræn. Skal man gå 
med oppakning fra 10-20 
kg i vanskeligt terræn er 
en langskaftet vandrestøvle 
langt at foretrække.

Fordelene er, at de støt-
ter både fod og ankel, er 
vandtætte (fx med Gore-
tex-membran), men foden 
kan alligevel ånde. De har 
også en mere skridsikker 
sål. Du vil altid have varme 
og tørre fødder.

Ulempen er, at den er lidt 
tungere, og lidt dyrere end 
kondisko/vandresko.

Mange vandrer i de nordis-
ke lande, Island, Færøerne, 
England, Skotland og Ir-
land. Fælles for disse lande 
er, at stierne er små og til 
tider vanskelige. Samti-
dig kan der i disse områder 
være meget fugtigt, sumpet 
og regn. Tag derfor hensyn 
til disse betragtninger ved 
valg af fodtøj.
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Havnegade 69, 4900 Nakskov, Tlf, 54 92 02 22
Vi holder af mad

Bagt Blomkål

Ingredienser

1 blomkål
2 spsk smør, stuetempereret
1 øko citron, fintrevet skal
flagesalt
sort peber, friskkværnet
Til servering
1 spsk parmesan, friskrevet
1 håndfuld krydderurter, finthakket, fx 
bredbladet persille og timian

Skyl blomkålen, fjern bladene og dup 
blomkålet tørt med et rent klæde. Rør 
smørret med citronskal og et lille nip 
flagesalt. Fordel citronsmørret på hele 
blomkålens overflade, riv evt. lidt ekstra 
citronskal over og drys det med salt og 
friskkværnet sort peber.

Bag blomkålen i en forvarmet ovn ved 
175 grader varmluft i cirka 35-45 minut-
ter til det er gyldent på overfladen.
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FormiddagsturTorsdag

uge Dato:  Startsted: Starttid:

10 05 marts Lindevej 50 9,30
11 12 marts  Heesvej 37 9,30
12 19 marts Lindevej 50 9,30
13 26 marts  Heesvej 37 9,30

14 02 april  Lindevej 50 9,30
16 16 april  Lindevej 50 9,30
17 23 april  Heesvej 37 9,30
18 30 april  Lindevej 50 9,30

19 07 maj  Heesvej 37 9,30
20 14 maj  Lindevej 50 9,30

Alle Ture starter kl. 9,30
 Kom og vær med på vores formiddagsture. Vi går cirka 1 time i et tempo så alle 
kan følge med.

Bemærk  startsted på lige uger er: Lindevej 50, på ulige uger: Heesvej 37

Efter mandagstræningsturen, spiser vi vores medbragte mad, 
     (Drikkelse kan købes i klubben) 

kl. 19,00 starter vi så med at se filmen fra Strejfernes 40 års jubilæum
 Filmen længde er ca 80 min

 Kom og få en hyggelig aften med dine Vandrevenner

Opel i Nakskov /v/ Johnny 
SühlerOpel I Nakskov

v/ Allan Niemi
J. Suhler Aps
Rjukanvej 1

4900 Nakskov



15

Mandagsture Torsdagstur
Start fra Strejfernes, Klublokale

Klostergade 24, 4900 Nakskov
Start fra Strejfernes, Klublokale

Klostergade 24, 4900 Nakskov

Der gå’s i et moderat  tempo, så alle kan 
følge med.

Måned/Dato Tid  Turleder

02 marts   17,00 Bestyrelsen
09 marts   17,00 Bestyrelsen
16 marts   17,00 Bestyrelsen
23 marts   17,00 Bestyrelsen
30 marts   17,00 Bestyrelsen

06 april   17,00 Bestyrelsen
20 april   17,00 Bestyrelsen
27 april   17,00 Bestyrelsen

04 maj   17,00 Bestyrelsen
11 maj   17,00 Bestyrelsen

Efter turen udleveres der klistermærke 
til jeres Træningsbøger.

Vi går en tur på cirka en times tid

Måned/Dato Tid  Turleder

05 marts  17,00 Susanne
12 marts  17,00 Susanne
19 marts  17,00 Susanne
26 marts  17,00 Susanne

02 april   17,00 Susanne
23 april   17,00 Susanne
30 april   17,00 Susanne

07 maj   17,00 Susanne
14 maj   17,00 Susanne

Efter turen udleveres der klistermærke 
til jeres Træningsbøger.

HVEPSEmanden
Hvepse & Hvepsebo fjernes 

Tlf 21640338
Mail: Hvepsemanden4900@gmail.com  CVR 36738456

v/ Jan Hansen



Åbningstider salg:
Nykøbing F.   Mandag til 
Fredag 09:00 – 17:00 • Lørdag 11:00 – 14:00

Vordingborg   Mandag til 
Fredag 09:00 – 17:00 • Lørdag 10:00 – 13:00
Rødby   Mandag til
Fredag 09:00 – 17:00 • Lørdag 10:00 – 13:00

NYKØBING F.
Havnepladsen 2 · Tlf. 54 84 35 00

RØDBY
Færgevej 17 · Tlf. 54 60 52 02

VORDINGBORG
Næstvedvej 70 · Tlf. 55 37 60 30www.autocentro.dk

Tandlæge
Susanne Thrane

Mandag 9.00 – 17.30
Tirsdag 8.00 – 16.00
Onsdag 8.00 – 12.00
Torsdag 8.00 – 16.00
Fredag 8.00 – 15.00

Åbningstider

Tlf. 54606208
Skolevej 1, 4960 Holeby

Exam. assurandør Peter Kamper
Vestlolland

Tlf. 54 84 19 51 Mob. 21 13 80 08 
E-mail: pk@stofo.dk

www.stofo.dk/

 

 e.mail: Info@dan-rev.dk

Østergade 2, 4970 Rødby Telefon 54 60 24 20


