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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer
Vi har tidligere skrevet til jer om, at Greve Kommune afholder Sundheds- og kulturuge i uge 22, det vil sige fra mandag den 25. – søndag
den 31. maj 2015, hvor klubber og foreninger inviterer borgerne indenfor, og hvor kommunen inviterer til markedsplads ved Borgerhuset om fredagen.
Vi sendte jer også plakat om markedsdagen, samt et program for ugen under titlen ”Sund & Sjov i Greve”. Som I måske allerede har opdaget, har Greve Gangsport tilbudt kommunens borgere, at de kan
komme og gå med på vores klubaften den 28. maj 2015.
Tag godt imod vores gæster denne aften – de kan være kommende medlemmer, hvis vi giver dem en
god oplevelse.
Gør også gerne lidt reklame for vores Greve Strand Vandring, som finder sted søndag den 14.
juni 2015, med start fra kl. 9.00 – 11.00, dog således at starttidspunktet er mellem kl. 9-10, hvis man
vil gå 20 km.
Vores brochure om Greve Strand Vandringen ligger fremme i Aktivhuset på klubaftenerne.
Vi opfordrer alle, der har mulighed herfor, til at sætte den 14. juni 2015 af til deltagelse i Greve Strand
Vandringen. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.
Rigtig god Pinse
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Som noget nyt vil vi bruge denne plads til at byde nye medlemmer
velkommen.
Siden sidst har vi fået 2 nye, nemlig
Aje Fraas og Jette Bjerre.
Og skal vi gå et par måneder længere tilbage, er også Else Bruhn kommet til.
Vi byder jer alle velkommen og håber I må få nogle gode oplevelser sammen
med os.

Har du købt en rygsæk?
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
FORÅRSTRIM I VÆRLØSE
Som tidligere omtalt, vil vi gerne opfordre til, at vi deltager mere aktivt i andre
klubbers arrangementer. Og som endnu et resultat af dette var vi med til
Forårstrim i Værløse.
Et helt igennem vellykket arrangement,
hvor 12 medlemmer deltog. Som det
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fremgår af billederne, skinnede solen,
og de nye rygsække blev vist frem
blandt 1000 vis af anemoner. Tak til
Rita (Henning) for en lille en til pausen.
Vi fik ingen holdpræmie. Vi blev ”spist
af” med kaffe og kage. Så ingen ting til
udlodning.

H E D E L A N D S V A ND R I N G
Konto nummer:

Den 2. maj var vi så i Hedeland. Her
mødte hele 26 medlemmer op, og
havde en skøn tur i den dejlige natur.
Også her var vejret med både arrangørerne og os
På billedet til venstre får Lisa overrakt
holdpræmien for største hold. En lille
taske samt et par svaner til ophængning.
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KOMMENDE AKTIVITETER
Greve Sundheds- og Kulturuge
Torsdag den 28. maj
I forbindelse med Greve Sundheds– og
Kulturuge holder vi ”åben hus” på vores
klubaften. Der har været omtale i Sydkysten den 21. maj, så vi forventer mange
gæster. Vi håber også medlemmerne møder talstærk op, gerne i de røde bluser,
så vi kan vise hvor mange vi er.

Greve Strand Vandring
Søndag den 14. juni
Så løber vores eget arrangement af stabelen.
Spred rygtet til familie og venner, så vi rigtig
kan få en god dag ud af anstrengelserne. Vi
håber Sydkysten optager et indlæg fra os, så vi
får lidt omtale.

Bakketuren
Søndag den 9. august
Vi har bestilt godt vejr til vores årlige tur til
Jægersborg Dyrehegn. Først samler vi appetit i
Dyrehaven, så ødelægger vi det hele med
stegt flæsk på Den Hvide Hest. Tilmelding
senest 30. juli.

Velgørenhedsmarch 20. august
Vi deltager i et velgørenhedsarrangement til
fordel for Børne Cancer Fonden. Nærmere
information i næste nummer af Nyhedsbrev.

LADY WALK
Så slap heldet op. På de seneste ture, vi har været med til, har vi været endog særdeles heldige med vejret, men ikke mandag den 18. maj. Det hele begyndte fint i
tørvejr, så der var ikke de store problemer i at få rejst teltet, men da starten gik
begyndte det så småt at regne.
Det blev desværre ved under hele
turen, så den hyggetime vi plejer at
have bagefter, fladede lidt ud. Der var
heller ingen der gik den lange tur.
Men sandwichene blev spist og vinen
drukket, og stemningen var fin, så
ingen af de fremmødte havde fortrudt
at komme.
Der skal her lyde en stor tak til hjælperne der pakkede om søndagen,
samt de der smurte sandwich og hjalp
på selve dagen.

GREVE STRAND VANDRING
Du kan allerede nu, bestemme dig til hvilken rute du vil gå.
Ruterne findes på side 3.
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Som Linda nævner, er det lige om lidt, vores eget arrangement sættes i gang.
Vi håber naturligvis mange vil møde op, og gå på opdagelse i vores skønne omegn.
Du kan se de 3 ruter her, og vælge den der passer dig bedst. Du må også gå dem alle hvis du vil.
Der er to på 10 kilometer og en på 6 kilometer. Rigtig god tur.
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