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Kære Medlemmer 

I skrivende stund har vi kun en enkelt klubaften tilbage i 2014 – nemlig torsdag den 11. december, 

hvor vi runder aftenen og året af med gløgg og æbleskiver. 

Det har været et godt år for klubben, med fin medlemstilgang og et rigtigt flot fremmøde på hver 

eneste klubaften. Stor opbakning har der også været fra medlemmerne til vores egne arrangementer – blot kunne vi have ønsket 

os lidt flere deltagere udefra til vores åbne arrangementer. 

Efter nytår lægger vi ud med Havfruemarchen søndag den 4. januar, hvor Hans vil være klar med startkortene kl. 9 på Vibenhus 

Skole, Kertemindegade 10, 2100 København Ø. Der er fælles afgang (for egen regning) fra Greve Station med linie A mod Hille-

rød kl. 7.55. 

For dem, der ikke har tilmeldt sig Havfruemarchen, ses vi til første klubaften torsdag den 8. januar. 

Husk også at Greve Kommune og Hjerteforeningen plejer at arran-

gerer nytårsvandring fra Aktivhuset den 1. januar kl. 14. Hold øje 

med lokalavisen, da der endnu intet er offentliggjort herom. 

Med dette vil bestyrelsen gerne sige tak for året der gik, samt ønske 

jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne 

Linda D. Winther 
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MEDLEMMERNES HJØRNE 
GREVE GANGSPORT er blevet 14 år. Det blev sædvanen tro, fejret med kaffe, 

te og lagkage den 13. november i vores lokaler i Aktivhuset.  Ikke mindre end 

43 medlemmer var mødt op for at være med til at fejre dagen. 

Efter en times frisk vandring, kunne alle hygge sig ved bordene. Lisa havde lavet 

lodder, så vi kunne få uddelt vores to holdpræmier. Linda trak vinderne, og ved 

en sjov tilfældighed, blev Inge K. vinder af begge præmier.    
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Havfruemarch  
Søndag den 4. januar 

Tilmelding senest 11. dec.  
Første klubdag i 2015 
Torsdag den 8. januar 
Vi går først ca. 5 km. Hvorefter der er lidt 

”boblevand” og et stykke kransekage, så vi kan 

ønske hinanden Godt Nytår. 

Ishøj turen 
Søndag den 8. februar. 
Tilmeldingslisten fremlægges i januar og sidste 

frist er 29. januar.  Kun for medlemmer. 

Generalforsamling i marts 
Dagen er endnu ikke fastsat, den kommer 

samtidig med indkaldelsen. 

Greve Strand Vandring 
Søndag den 14. juni 
Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Vi kom-

mer tilbage med flere informationer senere. 

Vi skal også i år bruge hjælpere, det vender vi 

også tilbage til.. 

Lady Walk 18. maj 
Vi håber igen på stor tilslutning.  
Velgørenhedsmarch 20. august 
Vi deltager i et velgørenhedsarrangement til 

fordel for Børne Cancer Fonden. Nærmere 

senere. 

KOMMENDE AKTIVITETER 

Mødeadresse 

Aktivhuset 

Olsbæk Strandvej 43 

2670 Greve 

 

 

E-mail:formand@grevegangsport.dk 

Besøg vores hjemmeside: 

www.grevegangsport.dk 

Konto nummer: 

Nykredit Bank reg. nr. 5471 kto. 111 6071  

  

JULEMÆRKEMARCHEN 2014 
 

Kl. 8.45 mødte 40 glade deltagere ved Greve Svømmehal, hvor en 
dejlig bus ventede på os. På turen, der i år gik til Ringsted (nærmere 
bestemt Benløse Hallen), fik vi det traditionelle lille glas Enkelt. Vi 
kom i god tid, så vi kunne gå ind og købe en kop kaffe (desværre 
kunne man kun få brunekager og pebernødder til), men da det var 
første gang i nogle år, der blev taget initiativ til julemærkemarchen i 
Ringsted, bliver der sikkert rettet op på det til næste år). Så fik vi så 
meget desto mere appetit til 
frokosten!  

 

Kl. 10 bød en af initiativtager-
ne, Tina Sterup, velkommen 
og nævnte bl.a. i sin tale, at 
der var kommet hele 47 fra 
Greve Vandrelaug, men rigtigt 
navn, antal eller ej, vi var i 
hvert fald fint repræsenteret. Der var vist mødt omkring 200 i alt. 
Herefter kom Ringsteds borgmester og bidrog til velkomsten til den 
38. julemærkemarch, hvor han bl.a. nævnte, at salget af julemærker 
er reduceret betydeligt, men at man kan købe dem elektronisk på 
nettet og påføre dem den elektroniske julepost og hermed støtte den 
gode sag. 

 

I det lidt triste, grå vejr med blæst gik vi 
henholdsvis 5 eller 10 kilometer, og vejr-
guderne var så meget med os, at den 
forudsete regn først rigtigt kom, da vi 
vendte tilbage til hallen.  

Da alle var kommet tilbage, tog vi efter en lille pause med mulighed 
for at indtage lidt kaffe mv. omkring kl. 12.30 videre til Benløse Kro, 
ikke ret langt fra hallen. Her var der dækket fine borde i Den lille sal, 
som vi havde helt for os selv. Man bød på en rigtig lækker og veltilla-
vet buffet med alt, hvad hjertet begærer inden for julens kulinariske 
retter. Overordentlig mætte og tilfredse begav vi os atter tilbage med 
bussen til Greve. Der var temmelig stille i bussen, men da køreturen 
fra Benløse til Greve jo ikke er så lang, var der vist ikke så mange, 
der nåede at få en ”morfar”. 

 

Det var under alle omstændigheder en rigtig dejlig og hyggelig dag. 
Dejligt at bestyrelsen tager initiativ til at prøve nye steder!! 

 

Jette 

 

 

 

 

   


