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Kære medlemmer  

Efter en dejlig Bakketur i skønt vejr, blev det tid til at afvikle Velgøren-

hedsvandring 2015 til fordel for Børne Cancer Fonden.  

Vi vil gerne takke vores medlemmer for den store opbakning til arrange-

mentet. 38 medlemmer gik med, men hele 42 startkort blev solgt, vi ud-

delte 8 diplomer og fik afsat kaffe, te og kage til et samlet udbytte på kr. 

1.648,00. Tusind tak for det. Se også omtale andet steds i Nyhedsbrevet. 

Nu vi har fat i økonomien, så kan vi fortælle, at årets overskud fra Greve 

Strand Vandringen blev på kr. 3.400,00, mod kr. 1.142,00 i 2014. Endvidere har vi modtaget kr. 

4.100,00, mod kr. 3.100,00 i 2014 fra Samvirket for vores indsats ved årets Lady Walk. Tusind tak til 

alle jer, der bidrog til disse indtægter. 

Hen over sommeren har vi haft vikarer på den lange tur – tak til Lisbeth, Niels Jørgen og Karin, for at 

stille op hertil. Som Hans jævnligt har fortalt, er alle velkomne til at skrive sig på listen til at føre en tur 

engang imellem, og denne opfordring er hermed atter bragt. 

Greve Gangsport har modtaget en invitation fra Danmarks Naturfredningsforening i Greve til at delta-

ge i Naturens Dag  søndag den 13. september 2015. Vi har i bestyrelsen valgt ikke at deltage i arrange-

mentet, men skal hermed opfordre vores medlemmer til at kigge forbi Olsbæk Eng og Rævebakkerne, 

hvor arrangementet løber af stablen mellem kl. 11-15. 

 

Varme efterårshilsner 

 

Bestyrelsen  

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne . 

 Siden sidst.  

 Medlemmernes hjørne. Bakketuren og Velgørenhedsvandring  

 Kommende aktiviteter.    

 Hvor kan jeg gå? 
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S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde igen byde nye medlemmer velkommen. Denne gang er det ægteparret Birte og 

Bjarne Jensen, samt Ole Pæl Christensen, Jette Andersen, Lillie Sand Mortensen og Lis Andersen.  

Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os, og endnu engang velkommen. 
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ECCO Walkathon  
Søndag den 20. september 
Vi stiller ikke hold, men opfordrer til  

man tilmelder sig individuelt. 

 

Troldeskovvandring 
Søndag den 4. oktober 
Som omtalt tidligere, vil vi gerne 

prøve at stille hold til andre arran-

gementer. 

Denne gang er det Krudtuglernes 

Troldeskovvandring i Frederiks-

værk. 

Tilmeldingslisten er klar i septem-

ber, og vi forestiller os, at vi kan 

blive enige om en form for sam-

kørsel, så de der stiller bil til rådig-

hed får dækket benzinudgiften. 

Men det vender vi tilbage til. 

 

Greve Gangsport Fødselsdag 
Torsdag den 19. november 
Vi kan i år fejre 15 års fødselsdag, 

og det gør vi som sædvanlig ved 

først at gå er times tid, og dernæst 

drikke kaffe/te og spise lagkage. 

Tilmelding nødvendig. Listen frem-

lægges i oktober. 

  

Julemærkemarch 
Søndag den 6. december 
Turen går igen i år til Ringsted, 

med frokost på Benløse Kro. 

Nærmere senere.  

KOMMENDE AKTIVITETER 

 MEDLEMMERNES HJØRNE : 
BAKKETUREN 

Sommeren 2015 havde både i juni og juli ikke vist sig fra sin bedte side, men netop 

den 9. august havde 31 medlemmer det dejligste vejr til årets Bakketur. 

Vi startede fra Klampenborg station kl. 1015 med kurs mod Skovfogedegen, hvor 

vi fik taget de første billeder. 

Derfra gik de to grupper med h.h.v Hans og Lisa i spidsen hver sin vej, men med 

fælles mål: Eremitagen. 

Efter en times tid var der samling, og 

udskænkning af en lille opstrammer. 

Så skulle gruppebilledet tages inden 

vi kunne gå tilbage mod Bakken. 

Der var bestilt stegt flæsk eller plat-

ter til alle på Den Hvide Hest. 

Stemningen var i top, og der blev skålet 

flittig mellem bordene. 

Da det hele var overstået, valgte flere at gå 

rundt på Bakken på egen hånd, og måske 

drikke lidt kaffe eller se nærmere på 

”Korsbæk”. 

Tak til alle for en dejlig dag med god stemning. 

_______________________________________ 

VELGØRENHEDSVANDRING  
Den 20 august havde Greve Gangsport tilmeldt sig Velgøringhedsvandring 2015. 

Formålet var at samle penge ind til Børne Cancer Fonden. 

Vi havde som sædvanlig håbet, at se en masse mennesker komme, for at gå en af 

de to ture. 

Der kom mange, men desværre ikke nogen vi ikke kendte i forvejen. 

Opbakningen blandt foreningens medlemmer var massiv, næsten halvdelen mødte 

op. Meget flot. Vejret var fantastisk til en god travetur langs vandet. 

Mange støttede også arrangementet ved efter gåturen, at købe te eller kaffe og et 

stykke af Lindas hjemmebag. 

_____________________________________ 

Vandrekalender for 2016 

Vandrekalenderen udkommer indenfor de næste par måneder, og vi har bestilt et 

mindre antal. Når de kommer, kan de købes hos Lisa om torsdagen, og det er 

efter princippet først til mølle. Prisen er kr. 30. 

Husk at kalenderen er tilgængelig på nettet, der er link fra vores hjemmeside. 

Vi ved godt, at ikke alle er lige fortrolige med, at gå på internettet, og vi vil derfor, 

som en lille serviceoplysning, fremover her bringe et uddrag af arrangementer i 

vores nærhed. 

 

 

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve 

Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk 

Hjemmeside: www.grevegangsport.dk 

CVR nr. 36 61 48 46     Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071 

DATO NAVN HVEM 

6.9 Østsjællandsmarch Køge 

12.9 Løvfaldsvandring Futterne 

19.9 Taastrupvandring Taaspidserne 

20.9 Ecco Walkathon Ecco 

20.9 Skoleskibsmarch Hvidovre 

27.9 Øresundsmarch Gladsaxe 

3.10 40 års jubilæum Hvidovre 

   


