
BESTYRELSENS HJØRNE 

MEDLEMMERNES HJØRNE 

Søndag den 21. oktober stillede vi hold til 

Efterårsvandringen i Rødovre. 

Vi var 18 fra GREVE GANGSPORT og 

dermed det største hold (og det eneste) 

Vi fik en flot erindringsgave, som vi ved vor 

fødselsdag, vil udlodde blandt de der del-

tog. 

Lisa tog et billede under turen, der ganske 

fint gengiver det pragtfulde efterårsvejr vi 

gik i. 

 

Ud over hjemmesiden, hvor vi gerne 

vil informere om foreningens virke, 

vil vi også gerne forsøge os med et 

periodisk nyhedsbrev. 

Her vil vi primært skrive om vore 

aktiviteter, både de som kommer og 

de der har været afholdt. 

Desuden vil vi blive glade, hvis nogle 

af medlemmerne vil komme med små 

eller store indlæg, oplevelser eller 

andet af interesse for vore medlem-

mer. 

Som det fremgår er pladsen jo ret 

begrænset. 

I næste nummer vil vi bl.a. informere 

om den kommende generalforsamling 

i marts.  

 

Men allerede nu, beder vi om, der 

dog ikke skulle være et af vore med-

lemmer der kunne overtales til at 

stille op som formand.  

Vi har gennem de seneste måneder 

forsøgt at lave en ”manual” for besty-

relsen, der både beskriver hvad der 

skal gøres, og hvem der skal gøre 

det.   

Et forsøg på at uddelegere opgaver-

ne. 

Vi håber der er en, der er villig til at 

tage udfordringen op. Der er massiv 

støtte fra de som nu udgør bestyrel-

sen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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ikke diplom, er merprisen kr. 20. 

Vi stopper tilmeldingen når bussen er 

fyldt, og det er ved ca. 50 deltagere. 

Juleafslutning 
Sidste klubaften i 2012 er torsdag den 

13. dec. Her vil vi gøre som vi plejer. 

Gå ca. 5 km. 

Derefter vil der være glögg og æbleski-

ver, som vi så kan hygge os med, og 

ønske hinanden god jul og godt nyt år. 

Her er tilmelding også nødvendig. 

Nytår 
Vi starter den 3. januar med at gå en 

kort tur, hvorefter vi ønsker hinanden 

godt nytår over et glas ”boblevin” og 

et stykke kransekage. 

Her er ikke tilmelding. 

Julemærkemarch 
Vi har igen i år besluttet at vi skal gå Ju-

lemærkemarch. Men for at det ikke skal 

blive for ens, har vi igen ændret sted. 

Vi tager i år til vore kolleger i Værløse, 

som i lighed med mange andre klubber, 

også arrangerer Julemærkemarch den 2. 

december. Turen går med bus fra Greve 

Svømmehal. Afg. Kl 0830. Efter vi har 

gået turen, kører vi til Ganløse kro, hvor 

julebufetten vil være klar mellem kl. 

1230 og 1300 . 

Tilmeldingslisten er lagt frem, og vi skal 

have tilmelding senest den 8. nov. 

Det koster kr. 200 pr. deltager. Og det 

dækker mad + bus +diplom. Vi har ikke 

inkluderet medalje i prisen 

Hvis man gerne vil have medalje koster 

den kr. 40. Ønsker man medalje men 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 

Mødeadresse 

Aktivhuset 

Olsbæk Strandvej 43 

2670 Greve 

 

E-mail:formand@grevegangsport.dk 

 

AKTIVITETSKALENDER 
 

Med dette nyhedsbrev følger også en aktivitetska-
lender. 

Skriv den ud og hæng den på opslagstavlen, så ved 
du hvornår der sker hvad. 

Gå motion er go'motion 

Besøg vor hjemmeside: 

ww.grevegangsport.dk 



Januar 3 Første træningsdag i 2013 ”Boblevin”  

Januar 6 Havfruemarch    Vi stiller hold 

Februar 10 Ishøjtur   Vi går en tur i Ishøj og derefter frokost  

Marts ? Generalforsamling Indkaldelse og dato følger 

Maj ? Hedelandsvandring Vi stiller hold 

Maj 27 Lady Walk Vi stiller hold 

August ? Bakketuren Efter en tur i Dyrehaven er der stegt flæsk 

August ? ECCO Walkaton  

September 1 Greve Vandring Vort eget arrangement 

November 21 13 års fødselsdag 

December 12 Sidste træningsdag i 2013 Glögg og æbleskiver 

   

  Der kan ske rettelser til ovenstående. Så snart vi har datoer for de aktiviteter 

der mangler dato, vil vi meddele dem. Men se i øvrigt på vor hjemmeside 

som altid vi være vedligeholdt. 

www.grevegangsport.dk 
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