
   

 
LAXI, Fredag den 29. juli 2011 
 
 
 
 

 

 

 

Pladsen vi ligger på bliver normalt 

kun brugt til afholdelse af Ho 

fåremarked som altid afholdes i 

sidste week-end i august. 

Ho fåremarkeds oprindelse hænger 

uløseligt sammen med sandbanken 

Skallingen der dukkede op af 

vadehavet for 300-400 år siden

. 

Efterhånden som halvøen tog form, 

og blev bevokset med græs, 

begyndte bønderne i Ho sogn at 

drage nytte af den form, man kender 

fra andre egne af landet, som 

 

 

 

 

 

 

 

 fællesjorde, almindinger og 

overdrev.  

Af et notat fra 1845 fremgår det, at 

der samme år blev tilvejebragt en 

overenskomst mellem beboerne i Ho 

sogn om at Skallingen skulle deles i 

forhold efter den nye Matrikel der 

var kommet  

kort forinden.  

Efter udskiftning og matrikulering af 

Skallingen i begyndelsen af 

1930’erne afløstes jordfællesskabet 

af et interessantskab. 

Af vedtægterne fra 1891 fremgår 

det, at interessantskabet bestod af 

alle, som beviseligt havde andel i Ho 

Sogns Fællesejendom, matr. Nr. 71 

Skallingen. 

Der blev afholdt 2 årlige 

generalforsamlinger indtil 1923 da 

man gik  

over til kun at afholde en i februar. 

Generalforsamlingerne foregik 

dengang som nu på Ho 

Forsamlingshus/kro. 

laxi posten VI 

HO Fåremarked. 
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Skallingen blev udnyttet gennem 

brug af tagrør, revlingeris, lyng, 

græs og hø og desuden til jagt og 

græsning af kreaturer og, ikke 

mindst, får. 

 
Ho fåremarked er opstået i 

forbindelse med hjemtagning af 

dyrene fra Skallingen, hvor man derv 

den sammen i en fold ved Ho 

forsamlingshus/kro. Dette foregik 

som regel den 24 august eller i nogle 

tilfælde den 4 lørdag i august. Her 

solgte fåreavlerne de lam, som de 

ikke selv skulle bruge, hvorefter de 

resterende blev drevet ud på 

Skallingen igen.  

Græsningen sluttede normalt ikke 

før den 21. december. 

Efter at man i 1967 begyndte at 

sælge jagtkort til Skallingen, blev 

der ikke sat får ud efter 

fåremarkedet. 

Helt fra gammeltid blev der udvist 

en udpræget fællesskabsfølelse i 

forbindelse med driften af 

Skallingen. Man tænkte også den 

gang i sociale baner og tog sig af de 

dårligst stillede i Ho sogn ved at give 

af det fælles udbytte. 

Der er vanskeligt at fastslå, hvornår 

det første fåremarked fandt sted. 

Oprindeligt var det alene et 

fåremarked, og forskellige kilder 

siger, at der kunne være mange får, i 

1930’erne omkring 1200-1400. I 

midten af 1930’erne var der for 

første gang et markeds og gøglertelt 

på Ho fåremarked. 

Med ændringerne i landbrugets 

struktur skrumpede fårenes antal 

ind, og Fåremarkedet har i dag 

udviklet sig mere i retning af gøgl, 

kræmmermarked og tivoli. 

Allerede i begyndelsen af 1980’erne 

udviklede markedet sig således at 

der opstod store trafikale 

vanskeligheder under afholdelse af 

det årlige Ho fåremarked. 
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Hej far! 

 

Ka’ du ikke lige sætte 

forlængere på pedalerne, så 

jeg kan køre en lille 

romantisk tur med min 

veninde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Bertelsen 

Så blev det afsløret hvad det hvide 

telt der står ved grillpladsen skal 

bruges til. 

Teltet har indtil nu indeholdt en 

trailer med bla. grillkul. 

Der er flere der har undret sig over 

om det ikke er lidt flot at have en 

stort telt bare til dette. 

Torsdag over middag ankom en 

kæmpe trailer med påskriften  

Team Bertelsen 

Og de, i LandRoverkredse kendte Per 

og Jan Bertelsen og deres stab 

begyndte at etablere endnu en shop 

med ”nødvendigt” LandRover gear. 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.landroverexperience.dk/
http://www.team-bertelsen.dk/


  Nyhedsavis for Region Midtjyllands Landsarrangement 2011  
 

Side 4 

Frederik’s pølsevogn 

Torsdag var en stille dag, med 

hensyn til konkurrencer i terænet. 

Pølsevognen blev derfor opstillet ved 

teltet på campen. 

Her var der til gengæld ikke stille. 

Dagen igennem var der søgning til 

pølsevognen.

 
Pølsevognen serverer ikke de 

sædvanlige industripølser fra de 

store slagterier, men får leveret 

pølserne fra den sønderjydske 

pølsespecialist Lampe som gennem 

generationer har lavet pølser til de 

kræsne sønderjydske ganer.  
 

 

Lejrens flotteste bil? 

Smag og behag er forskellig og der 

er rigtig mange lækre biler på LAXI 

 
 

En af mine favoritter er denne 

utrolig smukke og originale 80” fra 

1950.  

Den bor normalt i Dragør og ejeren 

hedder Verner. 

 
Kig forbi og hils på den 61’årige 

Landy. Den bor temmeligt langt oppe 

i campen, til venstre for hovedvejen 

gennem campen. 

 

 

 

 
 

Kolofon: 

LAXI posten er skrevet til Landsarrangement 2011.  

Ansvarshavende for bladet er regionsleder Benny Jepsen. 

Bladet er lavet af Flemming Thomsen og Thomas Holm Krogh. Forslag til indhold til kommende 

dages aktuelle stof kan indleveres i informationen  
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Dagens Program 

 

Fredag d. 29/7 
07:00 Morgenbrød kan afhentes i 

teltet 

08:00 Frikørsel i Oksbøl (husk 

kort) 

08:00 5-bils trophy (start på 

banerne kl. 09:00) 

14:00 Finale i børnetrial 

18:00 Fællesgrill er klar til brug 

18:00 Seneste tidspunkt for 

bestilling af morgenbrød 

21:00 Resultater for Trophy & 

orientering om dagen i 

morgen  

Hele dagen: GPS løb 

Hele dagen: 4wd.nu challenge 2011 

for bestilling af morgenbrød 

08:00 Frikørsel 

08:00 5-bils trophy (start på 

banerne kl. 09:00) 

Hele dagen GPS løb 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hvad der skete i går  

Hunderally 

-Eller skulle vi kalde det 

hundetrial 

 

I går løb der for første gang på Land 

Rover arrangement, hunderally af 

stablen. Det burde nok hedde 

hundetrial i stedet 

 
Rally er en ny hundesport, som har 

vundet mere og mere ind i de seneste 

par år. Her handler det om at have 

et godt samarbejde med hunden og 

hunde skal udvise glæde. Ekvipagen 

http://www.uniq-import.dk/
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skal igennem 15-20 skilte på en 

12x25meter stor bane. Skiltene kan 

f.eks. være et venstre sving, gå 

rundt om hunden og slalom. Alle 

starter med 100 point, og disse kan 

mistes ved f.eks. at udføre et skilt 

forkert eller have stram line på 

hunden. Herefter tæller tiden. Det 

nytter altså ikke at være hurtig, hvis 

øvelserne ikke er korrekt udført.

 
Med logrende haler gennemført 16 

hunde banen. Vi havde et par dejlige 

timer, som startede med lidt 

opvarmning af både hundene og 

førerne. Lidt afpudsning fra 

mandagens træning skulle der også 

til. Klokken 13:45 startede vi med de 

hunde som skulle på greenlaning – vi 

håber I nåede at komme med.  

Den yngste deltagende hund var knap 

1år, mens den ældste var 13år. Rigtig 

dejligt at se så mange hunde – i alle 

aldre og arter. 

Vi håber at vi gentager succesen på 

et af vore andre arrangementer – 

måske til påsketræffet 2012. 

Resultaterne blev:  

 

 
 

  

Nr. Deltager Medlemsnr. Point Tid

1 Johannes Jakobsen 6810 98 2,13

2 Elna-Marie Skipper 4773 86 2,33

3 Peter Strutze 2005 67 2,22

4 Charlotte Grand 7677 66 3,43

1 Signe Berndorff Hansen 6538 89 2,24

2 Karsten Bakmand 3141 83 1,58

3 Louise Kofod Jensen 8322 79 1,33

4 Hanna Andersen 7310 79 2,30

5 Inger Jepsen 2711 66 2,21

6 Inga Nielsen 2128 51 3,08

1 Rigmor Jakobsen 14 år 88 2,03

2 Sissel Petersen 10 år 83 3,00

3 Nanna Thomsen 14 år 81 2,22

4 Tobias Petersen 13 år 70 2,35

5 Andrea Ingstrup 8 år 67 4,19

6 Kathrine Holten 14 år 50 3,40

Små hunde

Store hunde

Børn

http://www.4hunde.dk/catalog/product_info.php?products_id=30&osCsid=9bb937cebbcf079f393f265b69db8643
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Tegnekonkurrence 

Tegn en Land Rover 

konkurrence 

 
 

Torsdag blev de – lidt hurtigt – lavet 

en tegnekonkurrence for børnene. 

 

Nogle af de mange flotte tegninger 

kan beundres i teltet. 

  

Vi har desværre ikke udstyr til at 

scanne billederne til LAXI-posten. 

 

 

 

Hvordan det er at 

være barn på LAXI  
 

 

Det er sjovt at være barn på LAXI når der 

er så mange sjove ting vi kan lave.  

En af de aller bedste ting er hoppebogen, 

men det er også sjovt med badminton, 

bolde og sandkasserne. 

Men det er lidt en skam at der ikke er 

mudder ude i terrænet. 

Når man er barn keder man sig ikke et 

sekundt, der er altid nogle man kan lege 

med. Man får rigtig mange gode nye 

venner. 

En rigtig god ting er også at man må være 

meget længe oppe  

Og det er fedt at man kan få grønt bevis og 

køre i den lille bil – det er bare sejt.  

Men ikke så fedt at vi ikke må komme ind i 

ungdomsteltet, da jeg er for lille. 

 hilsen Cecilie 
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RANGE ROVER EVOQUE - 

DEN NYE BIL I KLASSEN   

Historien om Range Rover Evoque begyndte for 

alvor tilbage i september 2009, hvor det blev 

bekræftet, at den skulle sættes i produktion. 

Dengang hed den LRX, og blev introduceret som 

Land Rovers nye konceptbil. Senere blev det 

afsløret, at den fantastiske bil skulle være en 

Range Rover ved navn Evoque, og at den ville få 

en enestående lighed til konceptbilen. I maj kom 

de længe ventede priser på den urbane luksus 

SUV, og interessen for den nye bil er bestemt 

ikke blevet mindre herefter. 

En Range Rover som aldrig før 

Aldrig nogensinde før i historien har der eksisteret 

en Range Rover, der i sit design har været så 

kompakt. Og aldrig nogensinde har der eksisteret 

en Range Rover der i sin ydeevne har været så 

effektiv. 

 

Range Rover Evoque fås både som 5-dørsmodel 

og coupé. 

Som et ekstra plus har den det laveste 

brændstofforbrug set hos en Range Rover indtil 

nu. eD4 Diesel Coupé er også tilgængelig med 

forhjulstræk og vil være lige så sjovt at køre og 

endnu mere økonomisk – med et CO2 udslip på 

under 130 g / km. 

Det er tydeligt at se, at Range Rover Evoque er 

skabt med inspiration fra byens urbane scene. En 

skarp attitude og en helt unik profil kombineret 

med adrætte køreegenskaber og raffineret 

ydelser sørger for at denne bil uden tvivl fortsat vil 

vække opmærksomhed overalt.   

En bil til enhver stil 

Du kan skræddersy din egen Range Rover 

Evoque, så den afspejler din individuelle smag og 

livsstil, med et fristende udvalg af farver, finish og 

luksusdesign baseret på tre forskellige 

designtemaer:  

Pure - det reneste udtryk inspireret af LRX 

konceptet. 

Prestige - det ultimative inden for Range Rover 

luksus. 

Dynamic - den mere sports-inspireret variant af 

Range Rover Evoque. 

Mulighederne er mange – valget er dit.  

 

Range Rover Evoque er på gaden i september – 
kom og oplev den hos din lokale Land Rover 
forhandler. Vil du vide mere så besøg 
www.landrover.dk 
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Børnenes side 

Kan du regne? 

Lidt sværere i dag med gange: 

 
 

 

Keder du dig? 

Tegn et stort troldehoved på jorden med en pind. Nu 

gælder det om at skubbe nogle af dine venner ind i 

troldehovedet. Den, som ikke kommer indenfor 

troldehovedet, har vundet. 

 

Find vej 

Nu er der rod i ledningerne. Kan du finde ud af hvilken 

vej ledningen går? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gemmer sig herunder?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens tegning 

Den nye baby Range Rover EVogue skal også have en 

gang maling. Værsgo at komme i gang:  
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Land Rover historien 

•1990 90" og 110" bliver branded som Defender. 

 
De nye ”defendere” præsenteres parallelt med 

lancheringen af Discovery.  

 
Sammen med branding af bilerne introduceres en ny 

200TDi motor. I ´93 følges denne af Land Rovers 

300TDi motor. 

 

•1994 British Aerospace sælger Rover Group til BMW. 

•1994 Range Rover forandres totalt, og præsenteres 

som P38 Range Rover. Igen vises Range Roveren som 

4x4 mærkernes ultimative luksusvogn med alt hvad 

der findes af udstyr. Dog uden samtidigt at give køb 

på de fantastiske off road egenskaber.  

 
 

 

•1996 Classic Range Rover, som stadig blev lavet 

parallel med den nye P38, stoppede i produktion.  

 
 

•1997  Den nye baby Land Rover, Freelander, blev 

introduceret. Den var designet til at tage 

konkurrencen op med andre små 4x4 køretøjer på 

markedet. Freelanderen introduceres i en hardback 3-

dørs og en stationwagon og bliver hurtigt Europas 

best sælgende 4x4. 

 
Freelander Hardback 

 

 
Freelander Stationwagon  

http://www.cars-data.com/en/land-rover-discovery-suv-offroad-1990-1994-1316/foto.html
http://www.cars-data.com/en/land-rover-range-rover-todo-terreno-1994-2002-1336/foto5.html
http://www.cars-data.com/en/land-rover-range-rover-suv-offroad-1988-1995-1335/foto1.html
http://www.cars-data.com/en/land-rover-freelander-hardback-todo-terreno-1998-2000-1324/foto.html
http://www.cars-data.com/en/land-rover-freelander-station-wagon-todo-terreno-1998-2000-1329/foto.html
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Lokalområdet 

 

Varde er en gammel by, hvis alder ikke kendes med 

sikkerhed, men den kan spores tilbage til den tidlige 

middelalder og nævnes i skriftlige kilder allerede 

omkring år 1100. I år 1442 fik Varde 

købstadsprivilegier og kunne således i 1992 fejre 550 

års købstadsjubilæum.  

 
På trods af at Varde gennem tiderne har været ramt 

af en række storbrande – senest i 1821 – er der 

mange velbevarede, smukke bygninger, bl.a. Sct. 

Jacobi Kirke på Torvet, Den Kampmannske Gaard,  

Den Palludanske Gaard, Den Schultz’ske Gaard og 

Sillasens Hus på Torvet. Mange af gadeforløbene i den 

indre by er stadig som i middelalderen, og her kan 

man se huse, der har bevaret deres oprindelige 

karakter.  

 

Minibyen Varde er en oplevelse for hele familien. 

Arnbjerganlægget danner en smuk ramme om en 

stadig voksende turistattraktion - en miniatureudgave 

af det gamle Varde i skala 1:10, som in natura stort set 

er forsvundet - bl.a. på grund af vardensernes 

uheldige omgang med åben ild i begyndelsen af 1800-

tallet.  

 
Ølgod er i dag kendt for at være en driftig by med 

gode handels-muligheder og mange arbejdspladser i 

landbrug, industri, håndværk og handel. Området er i 

dag præget af moderne landbrug med mange husdyr 

og industri-virksomheder med HTH køkkenfabrik som 

den største og mest kendte. Forretninger og 

spisesteder er året rundt klar til at byde lokale og 

besøgende på en god handel og en god oplevelse, og 

det nystartede Ølgod Bryghus serverer i weekenden 

den gode lokale øl.  

 
Ølgod som navn møder vi første gang i forbindelse 

med kirkebyggeriet omkring år 1200. Oprindelse og 

betydning af navnet kan ikke forklares, men har uden 

tvivl religiøs betydning under navnet Ol-Guth. Helt 

tilbage i oldtiden fandt bønderne Ølgod området 

attraktivt, og mere end 500 gravhøje i området 

fortæller historien om datidens samfund.  

 

Ølgod museum er indrettet i kulturhuset. Her findes 

en udstilling om Ølgodegnens historie i perioden 

1850-1900. I 1882 startede verdens første 

andelsmejeri i Ølgod, Hjedding Andelsmejeri. 

Bygningen står i dag som museum og fortæller 

historien om en egn, hvor initiativ og virkelyst er i 

højsædet. 

 

I Tistrup ligger Janus Bygningen, der har skiftende 

særudstillinger indenfor moderne billedkunst, 

skulptur og kunsthåndværk. En af dem - Kunstnernes 

Sommerudstilling – har eksisteret siden 1973 og er i 

øvrigt en af Danmarks få statsanerkendte, 

censurerede udstillinger. 
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BAGsiden 

 

Daily quote: 
“How do you get oil into a Land Rover? Throw the oils 

over the engine and it will leak in” 

 

SUDOKU 

 
 

Læreren spørger eleverne:  

"Hvem kan vise hvor Amerika ligger?"  

Gitte rakte fingeren op.  

"Ja, Gitte - vil du pege på kortet?"  

"Flot, Gitte," sagde læreren.  

"Hvem kan sige mig, hvem der fandt Amerika?"  

Hans rakte hånden op, blev valgt og svarede: "Gitte!" 

 

Der var engang en bugtaler, der lavede et show med 

sin dukke. Vitserne handlede primært om Århusianere 

og deres dumhed, men efter mange grove vitser, 

rejste en Århusianer sig op og sagde:  

"Nu kan det være nok! Vi Århusianere er faktisk ikke 

så dumme, som folk tror! Jeg vil ikke finde mig i det 

længere!"  

Bugtaleren skynder sig at sige:  

"Undskyld, det er jo bare et show, og det hele er for 

sjov, så du skal ikke tage det personligt."  

Så siger Århusianeren irriteret:  

"Det er jo ikke dig, jeg snakker til, det er den idiot, du 

har på skødet!” 

 

Kan man kalde et containerskib lastet med stoffer, for 

en speedbåd? 

 

En kannibal er ude at flyve. Stewardessen spørger 

venligt om herren kunne tænke sig at se menukortet.  

- "Nej tak," svarer kannibalen, "jeg vil hellere se 

passagerkortet!" 

 

Dagens billede: 

 
 

A man and his friend are playing golf one day at their 

local golf course. One of the guys is about to chip onto 

the green when he sees a long funeral procession on 

the road next to the course. He stops in mid-swing, 

takes off his golf cap, closes his eyes, and bows down 

in prayer. His friend says: “Wow, that is the most 

thoughtful and touching thing I have ever seen. You 

truly are a kind man.”  

The man then replies: “Yeah, well we were married 35 

years.” 

 

Two guys are sitting on a bar stool. One starts to insult 

the other one. He screams, “I slept with your 

mother!” The bar gets quiet as everyone listens to see 

what the other weasel will do. The first again yells, “I 

SLEPT WITH YOUR MOTHER!”  

The other says, “Go home dad you’re drunk” 

 

“I want to die peacefully in my sleep like my 

grandfather. Not screaming in terror like his 

passengers.” 


