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BESTYRELSENS HJØRNE
2013 er så småt ved at rinde ud.

res årlige Ishøj tur.

Vi har igen haft et godt gang-år med
flere spændende arrangementer, hvor
vore medlemmer har været trofaste
og bakket op om bestyrelsens arbejde.

Vi plejer at være begunstiget af godt
vejr, så bare tilmeld jer når tilmeldingslisten bliver fremlagt i januar.

Vi måtte desværre også tage afsked
med et særdeles afholdt og aktivt
bestyrelsesmedlem, Vivi døde den 2 .
november efter en lang og svær sygdomsperiode. Vi føler med hendes
efterladte. Æret være hendes minde.
Forberedelserne til næste år er allerede i gang, og vi kan her i Nyhedsbrevet offentliggøre datoer for de
første begivenheder vi har planlagt.
Som det fremgår, holder vi fast i vo-

Datoen for Generalforsamlingen er
også fastsat.
Vi håber ved den lejlighed at få valgt
et emne, som er villig til at indtage
posten som formand.
Vi håber i det hele taget, at 2014 må blive et
godt år for Greve
Gangsport.
I ønskes alle
EN GOD JUL OG ET
GODT NYTÅR
Bestyrelsen

MEDLEMMERNES HJØRNE
Søndag, den 13. oktober stillede vi hold til Rødovres Efterårsvandring. Vi var det største hold, og vi fik både diplom
og en erindringsgave.
Det var desværre en søndag hvor det støvregnede det
meste af tiden, men trods det var humøret højt, og alle fik
en god tur.
Rødovre skal have ros for de meget kønne ture de laver.
Det er altid en fornøjelse at komme i skoven på denne
årstid, og se de mange farver naturen har.
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Torsdag den 21. november, var der fødselsdag i Greve Gangsport
Foreningen blev 13 år. 34 medlemmer var mødt op for at
være med til at fejre begivenheden.
Efter en times gang, kom vi tilbage til et flot dækket fødselsdagsbord. Vi fik som sædvanlig lagkage, og selv om den ikke
var helt i overensstemmelse med bestillingen, smagte den
godt , alle fik en bid af kagen, og vi fik spist op.
Også sædvanen tro fik vi udloddet de fire erindringsgaver vi
havde fået for deltagelse i Havfruemarchen, Hedeland, Lady
Walk og Efterårsvandringen. De heldige var Nini, Solveig
( dobbelt heldig ) og Lissy.
En stor talk til
alle som var
med og sørgede
for hjælp og god
stemning.
Det var en hyggelig aften.

Gå motion er go'motion

KOMMENDE AKTIVITETER
Julemærkemarch den 1. dec.

Havfruemarch den 5. jan

Vi har aftalt at bussen holder klar ved
Greve Svømmehal kl. 08.45. Så vi kan
køre kl. 9 og være i Holbæk ved ti tiden,
hvor vi får startkort, og begiver os ud på
en af de to ruter, 5 eller 10 km.

Vi stiller igen hold til den årlige Havfruemarch Tilmelding senest 12. dec.

Når vi så kommer tilbage og har pustet
ud, kører vi til Maglesø Traktørsted,
hvor vi har et lokale for os selv, og det
ville jo se godt ud hvis så mange som
mulig vil bære klubbens røde trøje.
Her spiser vi frokost og hygger et par
timer, hvorefter bussen kører os hjem
igen. Vi håber vi får en god tur.

Juleafslutning den 12. dec.
Som sædvanlig slutter vi året af med en
kort gåtur, hvorefter vi hygger os med
gløgg og æbleskiver.

Nytårsstart torsdag den 9. jan.
Første træningsaften i 2014, er den 9.
jan.
Også denne aften vil vi gå en kort tur,
hvorefter vi ønsker hinanden godt nytår med et glas ”boblevand”

Ishøj-tur den 9. feb.
Tilmeldingsliste fremlægges i januar.

Generalforsamling 27. marts.
Tænk allerede nu over eventuelle emner til bestyrelsen, og punkter I ønsker behandlet.

