
BESTYRELSENS HJØRNE 

MEDLEMMERNES HJØRNE 

Søndag, den 16. juni var 33 medlemmer en 

tur rundt om Maglesø. Vi kørte i 7 biler fra 

Olsbækken kl. 9, og var klar til turen kl. 10. 

En herlig tur hvor vi var tilsmilet af godt vejr 

mens vi gik. Efter en strabasserende tur op 

og ned ad bakkerne, trængte vi til noget at 

styrke os på og der var så dækket op på 

Maglesø Traktørsted, hvor vi fik smørre-

brød og øl/vand. Vi takker Knud-Erik for 

hjælpen med 10 km. turen.  

Et arrangement vi må overveje at gentage til 

næste år. 

 

 

Greve Vandring. 

Den 1. september afholdt vi Greve 

Vandring. 

Inden starten var der spænding på: 

Kommer vores lille notits i Sydky-

sten? Hvordan bliver vejret? O.s.v. 

Vi kom ikke i Sydkysten, hvilket givet 

var medvirkende til det forholdsvis 

lave deltagerantal. Der kom kun 79, 

men det glædelige var, at mange af de 

fremmødte var medlemmer og alle  

købte mere. Vi kunne også præstere 

noget meget indbydende smørre-

brød. Så stor tak til køkkenet. Vejret 

var overvejende med os, det holdt 

tørt mens de fleste var ude på ruten. 

Ruterne var iflg. mange deltagere, fint 

mærket op. En lille skønhedsplet var 

at vi fik pillet for tidlig ned. Det gik 

ud over 3 deltagere, hvilket vi meget 

beklager. 

Men alt i alt gik det fint, og nu kan vi 

så se frem til næste gang, som er 24. 

maj 2014, men med AKTIVHUSET 

som base. 

En stor tak til alle hjælperne. 
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Det er den 13. oktober. 

Tilmeldingsliste vil blive fremlagt i Ak-

tivhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 års fødselsdag 
I november kan vi fejre vores 13 års fød-

selsdag, så mon ikke vi efter en kortere 

tur, får lidt lagkage? 

Datoen er den 21. november, men vi 

kommer med tilmeldingsliste senere. 

Julemærkemarch 
Årets Julemærkemarch er den 1. dec. 

Vi er i gang med at undersøge mulighe-

der, men der vist ikke mange, der vil 

gentage den ”kolde” fornøjelse i Ganlø-

se? 

Så snart vi har nyt, skal vi nok melde ud, 

men reserver dagen. 

Rødovre. 

Vi planlægger at tilmelde hold til Efter-

årsvandringen i Rødovre. 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 

Mødeadresse 

Aktivhuset 

Olsbæk Strandvej 43 

2670 Greve 

 

E-mail:formand@grevegangsport.dk 

Bakketuren 

 

Søndag den 11. august, samledes en flok af vore medlemmer 
til, den efterhånden, traditionelle Bakketur.  

Vejret var godt, humøret højt, da vi alle var ankommet til 
Klampenborg station. 

Der kunne igen i år blive to hold, et der gik ca. 10 km, og et 
der gik ca. 7 km. 

Først skulle vi lige ”klappe” den gamle eg, inden turen gik ud i 
Dyrehaven. Begge hold mødtes ved Eremitageslottet, hvor der 
var en lille opstrammer, inden turen gik tilbage til Bakken. 

Der var stegt flæsk ad libitum (eller platte) og der var en rigtig 
god stemning mens vi spiste.  

Efter maden var der 
”fri leg” på Bakken, 
hvor flere, enten fik 
kaffe eller en is. 

Alt i alt en dejlig 
dag, som vi håber  
kan gentages næste 
år. 

 Gå motion er go'motion 
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