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BESTYRELSENS HJØRNE 

MEDLEMMERNES HJØRNE 
Lørdag den 3. maj var 

der Hedelandsvandring. 

Vi forsøgte at stille 

hold, men det var ikke 

muligt at få samlet 11 

medlemmer. 

De, der tog med, fik 

som sædvanlig en god 

oplevelse i skønne om-

givelser. 

 

 

 

 

 

Nu er sommeren kommet – med varme 

og lange lyse aftener. 

Vi håber, at det vil lokke flere medlem-

mer til at møde op torsdag aften, så vi 

får set lidt flere af jer. Vi har jo så mange 

pragtfulde områder at gå i, som rigtig 

kan nydes på denne årstid. 

Vi vil også gerne helt generelt være flere 

medlemmer i Greve Gangsport. 

Derfor arbejder bestyrelsen i øjeblikket 

på at lave en brochure, som vi regner 

med at få lagt ud i lægehuse, tandlægekli-

nikker, biblioteker og lignende steder, 

hvor der er mulighed for at hverve nye 

medlemmer. 

 

 

Er du som medlem glad for den ugentlige gåtur, 

men har lidt svært ved altid at komme ud af dø-

ren, så er det en oplagt mulighed at finde en ven 

eller to, at tage med – så er man flere om det, og 

holder hinanden op på at komme afsted. 

Den 2. august 2012 startede jeg selv i Greve 

Gangsport ved at tre veninder hev mig med. Jeg 

har ikke fortrudt et sekund. Det har været 2 år 

med mange gode stunder og oplevelser. 

På bestyrelsens veg-

ne 

Linda D. Winther 
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Bakketuren søndag den 3. 
august.  
Vi gentager succesen med en gåtur i Dy-

rehaven. Efter en forhåbentlig rask trave-
tur, hvor vi muligvis får træningen til Hu-
bertus jagten, at se, spiser vi stegt flæsk 

på Den Hvide hest. Det koster kun kr. 

110 at deltage. 

Sidste frist for tilmelding er den 24.7.  
Ud i det blå. 
Bliver ikke til noget i år. 

Men vi har meldt os til: 

Greve Kommunes Åben hus– 
arrangement. 
Det finder sted den 25. oktober i Karls-

lunde hallerne. Nærmere senere, men 

sæt kryds i kalenderen.  

KOMMENDE AKTIVITETER 

Mødeadresse 

Aktivhuset 

Olsbæk Strandvej 43 

2670 Greve 

 

 

E-mail:formand@grevegangsport.dk 

Gå motion er go'motion 

Besøg vores hjemmeside: 

www.grevegangsport.dk 

Konto nummer: 

Nykredit Bank reg. nr. 5471 kto. 111 6071  

Greve Strand Vandring   

Niels Jørgen byder velkommen til Greve Strand Van-

dring den 24. maj. Efter et par år med kun Greve 

Vandring om efteråret, vendte vi tilbage til en forårs-

tur. 

Og da vi ikke kunne starte fra vort normale start-

sted, Holmeagerskolen, måtte vi flytte til Aktivhuset. 

Dagene inden, havde meteorologerne truet med 

skybrud, men det udeblev heldigvis. Vi havde i stedet 

det flottest vejr, vi kunne ønske os. 

Der var lagt op til en fin dag, hvor vi håbede mange 

ville komme, og nyde omgivelserne i Greve. 

Der var 2 ture på 10 km. Og en på 6 km. Alle med en bid af stranden, så deltager-

ne kunne få lidt blæst i håret 

Vi havde fået trykt en masse brochurer, som medlemmerne flittigt havde fordelt, 

så mange kunne blive orienteret om dagen. Det var også lykkedes os at få en om-

tale i Sydkysten. 

Vi vidste dog på forhånd, at flere af vores naboklubber blev væk, da deres med-

lemmer skulle pakke til Lady Walk om mandagen, og at flere af vores egne med-

lemmer måtte melde fra - bl.a. skulle flere medlemmer til kroketturnering. Måske 

havde det også noget at sige, at der var varslet dårlige vejr, at vi havde flyttet ar-

rangementet et nyt sted hen og at arrangementet lå på en lørdag.  

De 84 deltagere blev belønnet med godt vejr, smukke omgivelser og mulighed for 

at købe smørebrød, der var langt mere lækkert, end det vi ser hos andre klubber. 

Tak for det til køkkenhjælperne og i øvrigt en stor tak til alle hjælpere for en for-

midabel indsats.  

 Næste Greve Strand Vandring bliver søndag den 14. juni 2015 - fra Aktivhuset - 

så sæt allerede nu kryds i kalenderen.  

LADY WALK 

Igen i år deltog  et hold piger i Lady Walk. Og igen var vi heldige 

med vejret. Selvom der var over 8000 tilmeldte, og vi bare var 23 

deltagere, så var vi meget synlige i vores røde trøjer. 

Efter en tur rundt i Amager Strandpark, blev der sluttet af med et 

glas rosé vin og en sandwich, i hyggeligt samvær med de 5 mænd 

som havde været hjælpere på ruten. 

Også her en stor tak til både de som hjalp med pakning af materiel, 

samt rutefolkene. Det giver alt sammen et bidrag til klubkassen. 

Størrelse på beløbet kender vi endnu ikke. 

Tak.  

Næste års Lady Walk er den 18. maj. 


