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I år er der ingen specielle landsdækkende begivenheder i støbeskeen, idet det på sidste formandsmøde 

blev vedtaget kun at afholde de store kampagner såsom Maritime Vandringer og Topture hvert tredje år i 

stedet for hvert andet. Det giver også lidt ro til bare at arrangere vandreture, som er det, vi er der for. 

Og Storstrøm gør det rigtig godt. Det blev åbenbart, efter jeg havde deltaget i en workshop, som blev 

oprettet som følge af en spørgeskemaundersøgelse blandt DVLs medlemmer.  

Undersøgelsen skulle belyse årsagen til den manglende stigning i medlemstallet generelt. Der kommer nye 
medlemmer til, men de falder fra igen. Og det store frafald, som Storstrøm har oplevet ved årsskiftet, fik 
mig til at tilmelde mig til en workshop om fastholdelse af medlemmer for at afdække de landsdækkende 
årsager til medlemsophør: coronarisiko, går ikke mere, forkerte dage, ingen ture, hvor jeg bor. Mit eget 
bidrag gik ud på at undersøge, om vores turudbud er dækkende – dvs. om turene foregår der, hvor 
medlemmerne bor. 

Ved hjælp af medlemskartoteket kan jeg se, i hvilket postnummer medlemmerne bor. Det kommer nok ikke 
som den store overraskelse, at de fleste bor i 47XX med Næstved, Vordingborg og Præstø. Men vi har også 
medlemmer i 46XX, 48XX og 49XX. Herefter talte jeg op, i hvilket postnummer turene startede. Og der viste 
sig at være meget stor overensstemmelse mellem medlemmernes bopæl og turenes udgangspunkt.  

Skemaet er et godt redskab til at belyse, om turene er fordelt jævnt i afdelingens dækningsområde. Her må 
jeg konkludere, at vi gør det godt i Storstrøm.  

Men så er der lige det med Møn. Møn hører jo også ind under 47XX, men det viste sig at der kun er 12 
medlemmer i postnumrene 4780 og 4790. Det er jo alt for få, og vi har derfor i bestyrelsen besluttet at øge 
indsatsen på Møn. Vi har fundet en ny turleder Inger Skov med bopæl i Stege. Og vi agter at afholde 
Vandrernes Dag på Møn for første gang.  

Vandrernes dag finder sted hvert år den 3. søndag i september – i år den 19/9. I Storstrøm afdeling har vi i 
år 6 vandreture: 2 i Næstved med Elsebeth Håkonssen og Jesper Selch. En tur i Vordingborg med Else Marie 
Mikkelsen og en tur ved Præstø med mig. 

I Lolland-Falster er der to ture, begge med udgangspunkt i Maribo, og med hhv. Kirsten Pedersen og Niels 
Jørgensen. Steen Henriksen vil lave en tur i Stege sammen med vores nye turleder. 

Foruden at opjustere indsatsen på Møn, er det bestyrelsens mål at lave flere længere, men også kortere 
ture. Min undersøgelse viste nemlig også, at selv om 78% af medlemmerne tilhører pensionistgruppen, så 
er kun 65% af de ny-indmeldte indenfor det sidste 1½ år pensionister. Det vil sige, at medlemmernes 
gennemsnitsalder er faldende. For at fastholde dem, skal vi udbyde flere længere ture.  

Dette er Vagn Johansen godt i gang med. Han har netop overstået en fin tur til Møn på 24 km, og han har 
en længere tur igen den 11/7 på 18 km med udgangspunkt i Præstø. 

Det er målet, at disse noget længere ture skal foregå om lørdagen, sådan at de almindelige søndagsture 
stadig vil være der. Men vi skal også imødekomme de vandrere, som er blevet ældre og ikke kan klare så 
meget. Her har vi i Næstved tradition for vores lidt kortere og lidt langsommere tirsdagsture. Det vil vi også 
prøve at få gang i på Lolland-Falster. 
 

Når det gælder turledere, kan jeg oplyse at vi pt. har 30 turledere på listen. 

Siden sidst er der kommet flere nye turledere til: 



I Næstved er det Else Marie Mikkelsen, som lige nåede at have en tur til Ulvshale sidste år. Endvidere har vi 

fået Jesper Selch, som har haft ture i foråret. Også Ruth Hindborg Sørensen og Bjarne Lund er nye 

turledere. De skal på turlederkursus i hhv. juni og september. 

I Lolland-Falster er der kommet Peter Terman Petersen, som allerede har haft ture. Søren Munch-

Christensen er ny turleder og skal på kursus i juni. Så er der Inger Skov, som skal på turlederkursus i 

september. 

Alt i alt synes jeg, at vi pt. er pænt dækket ind mht. turledere. Men vi modtager naturligvis gerne vandrere, 

som vil påtage sig den spændende opgave at lave ture for deres med-vandrere. 

Jeg må bedrøve jer med, at der desværre ikke bliver nogen bustur igen i år. Selv når og hvis alt bliver 

normalt mht. corona, er tiden forpasset til arrangere noget i år.  

Til gengæld satser vi på at juleafslutningen og nytårsturen bliver gennemført som vanligt. 

Nu vil I sikkert alle sammen gerne vide: hvornår kan vi begynde med samkørsel fra Rådmandshaven? 

Vi havde besluttet at se tiden lidt an og i givet fald genoptage samkørsel fra Rådmandshaven fra september, 

hvilket vil blive meddelt i VandreLiv nr. 5.  

Men da smittespredningen nu er lav, og de fleste - eller alle er vaccineret mod corona, har vi besluttet at 

tyvstarte med samkørsel allerede fra august, som typisk er lidt tynd hvad angår tilslutning til turene. 

For søndagsture sker der den ændring, at de fra 1.8 vil udgå fra startstedet i naturen kl. 10. Der vil ikke blive 

arrangeret samkørsel fra afdelingens side. Men for at vandrerne selv kan aftale at køre sammen, vil 

køretiden fra Rådmandshaven til startstedet vil blive angivet i turannoncen. 

Vi er, som allerede nævnt en stor afdeling, som dækker et stort geografisk område. Dette giver sig bl.a. 

udslag i, at fremmødet fra syd pga. afstanden er temmelig begrænset. Vi vil derfor som et forsøg prøve at 

afholde generalforsamlingen i Nykøbing næste år. 

 


