
   

   

 

 

 

Kære medlemmer 

Siden sidste Nyhedsbrev har vi deltaget i Lady Walk, afholdt Greve 

Strand Vandring, haft vores årlige Bakketur, samt tilbudt borgerne 

en gåtur som en del af Vandrefestivalen. 

Alle fire arrangementer har været med stor opbakning fra jer med-

lemmer, hvilket vi gerne vil sige tak for. 

Særligt tak til hjælperne til både Lady Walk og Greve Strand Van-

dring – med jeres hjælp har vi nu tjent ca. 6.000 kr. til klubben., fordelt med 4.500 kr. fra Lady Walk og 

godt 1.500 kr. fra Greve Strand Vandringen. 

At Greve Strand Vandringen ikke gav større overskud, skyldes dels, at der kom 50-60 færre deltagere 

end sidste år, og dels at vi brugte godt 700 kr. på en annonce i Sydkysten, tilsyneladende uden effekt. 

Med det hidtil største beløb fra Lady Walk, er vi sikret penge til vores bus til årets Julemærkemarch, 

hvor vi skal besøge det nye Julemærkehjem Liljeborg i Roskilde og efterfølgende skal vi til julebuffet på 

Viby Kro. 

Den 3. september 2017 forsøgte vi forgæves at stille hold til Østsjællandsmarch i Køge. 

Næste gang, vi vil prøve at stille hold, bliver lørdag den 21. oktober i Allerød, hvor Allerødderne hol-

der Fødselsdagsvandring. Der vil være mulighed for at gå 5, 8 eller 11 km. Her vil vi lave samkørsel fra 

Greve Svømmehal med afgang kl. 9, og tilmeldingslisten er allerede lagt frem. På tilmeldingslisten er der 

kolonner med mulighed for at krydse af, om det er en 4 eller 5 personers bil du har. Kommer du ikke 

ned om torsdagen, kan du skrive til formand@grevegangsport.dk og melde dig til. Husk da at skrive, 

om du stiller bil til rådighed og om det er en 4 eller 5 personers bil – eller om du ønsker kørelejlighed.  

Bestyrelsen 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne. 

 Siden sidst.  

 Medlemmernes hjørne. Referat fra, Bakketuren og Vandrefestivalen 

 Kommende aktiviteter.  

 Hvor kan jeg gå?- Udpluk fra Vandrekalenderen 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO SEP .  2017 

ÅRGANG 5 NUMMER 27 

 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde byde to nye medlemmer velkommen: Helle Traun og Hanne Lindholm 

Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os.  

 

Husk du har mulighed for at købe rygsække eller bluser om torsdagen. 

  

mailto:formand@grevegangsport.dk


 2 

2  

Greve Gangsports 

17 års fødselsdag  

Torsdag den 16. 
november 

Vi går en time, hvorefter der vil 

være kaffe og lagkage til alle. 

Nærmere følger. 

Julemærkemarch 

Søndag den 3. december 

Vi fortsætter traditionen. 

I år går turen til Roskilde, som har 

fået et nyt Julemærkehjem. Lilje-

borg. 

Så reserver datoen, nærmere føl-

ger. Tilmelding nødvendig. 

 

Andre arrangementer.   
Vi forsøger at stille hold til: 

 

Fødselsdagsmarch i 

Allerød 

Lørdag den 21. oktober. 
Tilmeldingslisten er lagt frem. 

Klubben dækker 

deltagergebyret, 

som i dagens anled-
ning også omfatter 

kaffe/te og lagkage 

 
At vi stiller hold betyder, vi skal være 

(normalt) 11 deltagere, og at klubben så 

betaler deltagergebyret.  

KOMMENDE AKTIVITETER 

 MEDLEMMERNES HJØRNE : 
BAKKETUREN  

Der er skrevet og sagt meget om det danske sommervejr indtil nu. Vejrudsigten 

blev også studeret indgående op til søndag den 13. aug. 

Men vejret var med os, og de 28 medlemmer der hav-

de valgt at deltage, fik en fin dag i rigtig godt ”gåvejr”. 

Ikke for varmt, ikke for koldt, men tørt.  

De fleste tog toget, og vi var fremme på Klampenborg 

station kl. 10.13, og som sædvanlig skulle vi lige forbi 

Skovfogedegen, inden vi startede.  

I år var det muligt at forsøge om den lange tur var en mulighed. Man kunne bryde 

efter godt 2 km. og gå direkte til Eremitagen. Det var der to der gjorde. Godt 

forsøgt.  

Der var samling ved slottet, hvor der var mulighed for et lille hvil og besøge toilet-

tet, samt nyde en ”lille en” inden turen gik tilbage til Bak-

ken. 

På Den Hvide Hest var der dækket op, så vi kunne nyde 

lidt læskende og stegt flæsk eller buffeten, som blev fore-

trukket af de fleste. 

Efter et par hyggelige timer, spredtes forsamlingen, nogle 

tog hjem og andre gik en tur på Bakken og fik en is eller en kop kaffe, inden de 

også tog hjem. 

VANDREFESTIVAL  
 

Med støtte fra Region Sjælland, står en række kommuner bag Vandrefestivalen. 

Greve Kommune har i samarbejde med Dansk Vandre-

laug, Dansk Naturfredningsforening, Tune Trim IF, Hjer-

teforeningens motionsklub, Greve Gangsport, Op på dup-

perne, Greve Museum og Naturstyrelsen arrangeret nog-

le vandreture i lokalområdet. 

Vi var med den 24. aug. hvor ikke mindre end 38 per-

soner dukkede op. Vi havde på forhånd annonceret, at 

turen skulle hedde ”Rundt om Greve Nord,” så vi kom forbi Tjur– Tejstgården, 

Gersagerparken, Grønlykkeparken, Hundigeparken med Heden og langs stranden 

hjem. Meningen var, at vi det sidste stykke skulle følge Hjertestien, men det var 

umuligt, da den er ufremkommelig. Hvorfor?? 

Der var gratis kaffe og småkager, da vi kom hjem.  

 VANDREKALENDER 

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 BEMÆRKNING 

17.9 Fødselsdagsvandring Hvidovre MF Se Vandrekalenderen 
23.9 Efterårsvandring Taaspidserne Se Vandrekalenderen 
24.9 Øresundsmarch Gladsaxe gangsport Se Vandrekalenderen 
21.10 Fødselsdagsmarch MFG Allerødderne Vi stiller hold 
5.11 Ole ¨Rømer march Fodslaw Storkøbenhavn Se Vandrekalenderen 
12.11 Tårnbyvandringen MF København Se Vandrekalenderen 
18.11 Slots Vandring Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 

På vej ”Rundt om Greve Nord” 


