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2021 har igen været et specielt år i Coronaens tegn. Vi startede året med et forsamlingsmax på 

vandreturene på 10 personer. I Storstrøm betød det, at vi fortsatte med dobbeltture. Dvs. vi nåede 

kun at have 2 dobbeltture:  den 3/1 til Ulslev Strand og den 5/1 til Stejlehøjen og Fårebakkerne 

med 40 deltagere på alle 4 ture. Da vi kom hjem og sad i sofaen, kunne vi i TV høre, at det 

udendørs forsamlingsloft nu blev sat ned til 5 personer, hvorefter det ikke gav mening at 

gennemføre turene. Dette kom til at gælde frem til 1. marts, hvor vi herefter måtte være 25 

deltagere. 

Den lange nedlukning gjorde også, at man ikke fik set sine vandrevenner. Skuffelsen var derfor 

stor, da vi endelig skulle mødes ved Hennings tur til Vester Broby og Næsbyholm den 3. marts. 

Vores ture er som bekendt ikke hemmelige, og da halvdelen af deltagerne viste sig at være fra 

Vestsjælland, blev det en slem skuffelse. Som en vandrer sagde, ”vi havde sådan glædet os til at se 

de andre”. For det er jo det DVL også er – et forum, hvor man ikke bare går, men også møder gode 

venner.  

Forsamlingsloftet blev gradvist hævet, men vi skulle stadig slås med tilmeldingssystemet, indtil 

den 21/5, hvor vi måtte være 100 personer udendørs, og derefter blev vi fri for tilmelding. Med 

vaccinernes indtog, blev smittefaren væsentligt reduceret, og endelig den 10/9 blev Corona ikke 

længere betegnet som kritisk sygdom, og ALT blev normalt igen. 

Med Omikron variantens ankomst vendte Corona dog tilbage igen som samfundskritisk sygdom, 

men denne gang fik det ikke indflydelse på vores vandreture. Så ikke mere snak om Corona for 

denne omgang. 

Og nu til tallene for 2021: Vores medlemstal var pr. 31.12.21 på 580 medlemmer mod 621 året før. 

Dvs. et fald på 41 medlemmer, som hovedsageligt stammer fra første kvartal af 2021. 

Medlemstallet har nu stabiliseret sig, men på et lavere niveau. Der kommer hele tiden nye til, men 

i 2021 meldte flere sig ud end ind. Dette har nok noget med Corona at gøre, men måske også med 

vores aldersgennemsnit. Det viser sig i en undersøgelse, som Steen Kobberø har lavet, at 

Storstrøm er en af landets ældste afdelinger mht. gennemsnitsalder. Gennemsnitsalderen er dog i 

2021 faldet fra 69,3 til 69 år på grund af flere ”unge” (dvs. under 60) blandt de ny-tilmeldte. 

Vi har som sagt aflyst alle ture i 2 måneder, men har i 2021 gennemført 211 ture mod 167 året før. 

Hertil kommer planlægningsmøder og generalforsamling, så der bliver i alt 228 aktiviteter. Det 

samlede antal deltagere på turene har været 3645 deltagere, dvs. 17,27 deltagere pr. tur. Vi har 

gået 41.262 km. 

På grund af Corona måtte vi udskyde generalforsamlingen, som skulle være afholdt den 20/3. Den 

blev i stedet afholdt den 19/6 med 44 deltagere og blev lidt neddroslet mht. traktementet. 

Vi fejrede DVL’s 91 års fødselsdag den 18 maj på Elsebeths tur til Næstelsø-Brandelev med en lille 

én og Elsebeths lækre hjemmebagte muffins.  



Der var ingen fælles bustur i 2021, da vi måtte aflyse - igen pga. Corona. Det skal vi råde bod på i 

år. 

Lørdag den 18/9 holdt vi turlederdag for vores dygtige turledere med ledsager. Turlederdagen er 

den dag, hvor afdelingen takker sine turledere for deres indsats. Det foregik i år på Danmarks 

Borgcenter i Vordingborg.  

Søndag den 19/9 var det Vandrernes Dag. Vi havde i Næstvedgruppen besluttet at give den hele 

armen med ture 4 forskellige steder: 2 ture i Næstved, én i Vordingborg og en tur ved Præstø. 

Lolland-Falster havde to ture ved Maribo. Der deltog i alt 76 vandrere i de seks ture – heraf 25 

ikke-medlemmer. 

Den 26/11 deltog 11 turledere i et on-line kursus i navigationssystemet Outdoor Active, som skal 

efterfølge ViewRanger. Disse navigationssystemer er gode redskaber for turlederne i 

planlægningen af ture. 

Den 1/12 var der Gløggtur i Hannenov Skov med 26 deltagere. Det var et rigtigt møgvejr med regn, 

som heldigvis holdt op, da vi skulle nyde gløggen og æbleskiverne. 

Den 7/12 var der juleafslutning med 58 deltagere i Næstved med ture i Herlufsholm Skovene og 

efterfølgende spisning. Det foregik under behørig iagttagelse af de nyindførte restriktioner med 

Coronapas og afspritning. 

Den 29/12 var der nytårsture både i syd og nord. Lolland-Falsters nytårstur foregik i Guldborg med 

en vandretur på 10 km og med boblevand og kransekage serveret på ruten. Der var 32 deltagere. 

Næstvedgruppen afholdt som sædvanligt nytårstur til Præstø med en lang og en kort tur med hhv. 

24 og 11 deltagere. Det var noget lavere end de forventede 70 deltagere. Vi kunne derfor aflevere 

halvdelen af de indkøbte flasker retur. Der kommer sædvanligvis omkr. 90 deltagere, men i år fik 

den stærkt smittende Omikron variant vandrerne til at blive hjemme. Og måske skyldtes fraværet 

også det glatte føre. 

Undskyld at jeg er kommet til at nævne Corona adskillige gange, selv om jeg lovede ikke at gøre 

det. 

Vores hjemmeside fungerer rigtig godt, selv om den måske er mindre besøgt end håbet. Én side er 

dog velbesøgt, nemlig siden med vandreture. Vi kan måske også blive bedre til at lægge indhold 

op. 

Til gengæld gør vi flittigt brug af vores nyhedsbreve til løbende at sende meddelelser ud. Vores 

nyhedsbrevs modtagerliste er på omkr. 450 personer. Heraf dog en del, som ikke er medlemmer i 

Storstrøm, men er tilmeldt vores nyhedsbrev fra andre afdelinger.  Af modtagerne er der ca. 75%, 

som åbner nyhedsbrevet, og 25%, der klikker på de forskellige artikler. Kultorvet påstår, at det er 

fint? Det er ikke alle medlemmer, der abonnerer på nyhedsbrevet, og jeg vil opfordre til, at man 

logger ind på sin medlemsprofil og tilmelder sig. Steen Henriksen kan forklare, hvordan man gør.  



Til slut vil jeg takke alle vores turledere og bestyrelsesmedlemmer for den store indsats I har ydet i 

det forløbne år. Selv om vi er en stor afdeling og delt i to grupper, har vi formået at samarbejde på 

bedste vis, og det er jeg som formand glad for. 


