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BESTYRELSENS HJØRNE
Turen til Maglesø.

servatoriet.

Vi er meget glade for den store opbakning vi har fået til Maglesøturen.

Vi vil også lave en kørselsvejledning
til førerne..

Vi håber vi kan indfri forventningerne.

Bestyrelsen

Hvis vores aftale med vejrguderne
holder, og vi får solskin, er det et
fantastisk flot område vi skal bevæge
os i.
Umiddelbart før turen aftaler vi hvor
mange der skal køre, så vi undgår
tomme sæder.
På side 2 er der en lille beskrivelse af
området.
Når vi har overstået det officielle
program, og vi skal hjem, kan vi kun
anbefale at man kører lidt rundt i
området. F.eks . forbi Brorfelde ob-

MEDLEMMERNES HJØRNE
Lørdag den 4 maj stillede vi hold til Hedelandsvandringen. Vi var 15 medlemmer der
sammen med rigtig mange andre, havde en
fin tur, i et herligt forårsvej.
Området er noget af det mest velegnede til
vandreture og naturoplevelser.
Tåspidserne, som arrangerer turene var for
en gangs skyld begunstiget af godt vejr, hvilket gav stort fremmøde. Vi var eneste hold,
og vi fik både diplom og erindringsgave.
Tak til Tåspidserne for et godt arrangement.
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Lady Walk
Den 27. maj startede 26 piger dette års Lady Walk, nu i nye
omgivelser.

Mødeadresse
Aktivhuset
Olsbæk Strandvej 43
2670 Greve
E-mail:formand@grevegangsport.dk

Besøg vores hjemmeside:
www.grevegangsport.dk

Gå motion er go'motion

Da vejret viste sig fra sin milde side, kom der også over 9000
deltagere. Så der var trængsel ved startstedet, hvilket resulterer
i at der er mange der går længe før den officielle start. Men
disciplinen på vort hold gør, at ingen starter før tiden. Der var
mulighed for både en 7 og 12 km. tur..
Efter turen var der samling i Greve Gangsports telt. Lisa, Lone
og Nini havde smurt sandwichs, og der var hvidvin/vand til
alle. Så der blev hygget en times tid, inden alle gik hver til sit.
Herfra stor tak til alle
hjælperne, både de der
pakkede om søndagen,
og de der hjalp på selve
dagen.
Der blev taget nogle billeder, som kan ses på
vores galleri på hjemmesiden.

KOMMENDE AKTIVITETER
Maglesø

Bakketuren.

3000m høje gletchere fra Stockholm og
Oslo tørnede sammen herude på Midtsjælland for mere end 15000 år siden.

Husk at sætte kryds i kalenderen til
vores næste udflugt til Dyrehaven.

Gletcherne efterlod enorme isklumper,
som skruede sig ned i morænen. Disse
dødisklumper var flere tusinde år om at
smelte, og på toppen aflejredes mængder
af sand og grus. Tilbage lå et landskab
med tætliggende og fladtoppede bakker
vekslende med dybe slugter og lavninger.
I et par af disse slugter ligger Maglesø og
Grøntved sø.
(Uddrag af Visitholbæks brochure)
Det er dette område vi skal gå i.
Hvis vi er heldige kan vi se: Musvåger,
tårnfalke, spurve– og duehøge. Fiskeørnen viser sig også somme tider.
God fornøjelse.

Det plejer at være en hyggelig dag med
skønne naturoplevelser og god solid
mad. Datoen er 11. august.

