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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære Medlemmer
Så kom sommeren, og med juni måneds komme, er det også tid til Greve Strand
Vandring. I år falder arrangementet søndag den 12. juni med start fra kl. 9.00.
Hjælperne er på plads, så nu mangler vi bare en masse deltagere. Vi håber selvfølgelig at I, vores medlemmer, vil bakke op om arrangementet og komme og
deltage i vandringen.
Tag gerne familie eller venner med – gang er for alle aldre, og man taler så dejligt sammen, når man går. Og så
er det jo en billig forlystelse – startgebyr 20 kr., og børn under 12 år er gratis ifølge med voksne.
Hvis du har prøvet smørrebrødet på Havfruemarchen, så vil du blive glædeligt overrasket over, hvor lækkert
det er, det smørrebrød, vores hjælpere laver. Så støt også gerne vores café – jo større omsætning, des bedre –
og priserne er jo rimelige.
I denne udgave af Nyhedsbrevet finder du omtaler af forårets vandringer, som vi har deltaget i.
Som noget nyt har vi valgt at prøve at stille hold i sommerperioden. Du vil derfor finde tilmeldingsseddel på vores klubaftener til ”Fødselsdagstur i Gribskov”, der finder sted lørdag den 9. juli
2016. Det er med start Helsingevej 2, 3400 Hillerød, og vi prøver at arrangere samkørsel. Det er kutyme i klubben, at den der lægger bil til, modtager 20 kr. fra hver
passager.
Andet steds i Nyhedsbrevet vil du finde omtale af Stafet for Livet – Greve, der finder sted 20.-21. august 2016 på Mosede Fortet.
Sommerhilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Så kan vi igen byde et nyt medlem velkommen, det er Annie Holm Jørgensen. Vi håber du må få
nogle gode timer sammen med os.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
PÅSKEVANDRING I SOLRØD
Den 28. marts 2. påskedag prøvede vi at
stille hold til Køges Påskevandring. Vi kunne
ikke mønstre de 11 der skulle til. Men der
var alligevel 7 der kom til start og fik en flot
tur i Karlstrup Kalkgrav og omegn.
Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve
Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk

_______________________________________

Hjemmeside: www.grevegangsport.dk
CVR nr. 36 61 48 46

KOMMENDE AKTIVITETER
Greve Strand Vandring
Søndag den 12. juni.
Vi håber på godt vejr og stor tilslutning.

Andre arrangementer
Vi forsøger at stille hold til

43. Fødselsdagstur i Gribskov.
Lørdag den 9. juli.
I løbet af juni vil der være tilmeldingsliste fremlagt. Vi opfordrer til
samkørsel, da startstedet ligger
lidt uden for alfarvej. Helsingevej
2. 3400 Hillerød. Der er 5,10 og
15 kilometer ruter.

Bakketuren.
Søndag den 14. august.
Vi går først 6 eller 10 km. i Dyrehaven, hvorefter vi spiser stegt
flæsk.
Det er kun for medlemmer, og
der bliver lagt tilmeldingsliste frem
i løbet af juli.

Ecco Walkathon
Søndag den 11. september.
Vi stiller ikke hold, men opfordrer
til at man selv melder sig. Og vi
håber så der er mere styr på arrangementet, end der var sidste
år.
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FORÅRSTRIM I VÆRLØSE

Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071

Lørdag den 16. april var der 16 der havde tilmeldt sig Værløse.
Der var desværre 3 afbud, men for de resterende, var det en
oplevelse. Vi var igen heldige med vejret, og de har virkelig
meget natur at byde på, ude i Værløse. De skal også have ros
nogle meget fine ”madder”.

fin
for

_____________________________________
H E D E L A N D S V A ND R I N G

Det er ikke altid, at det lykkes os at stille hold, når andre klubber holder arrangementer. Men Taaspidsernes Hedelandsvandring er altid et hit.
I år stillede vi med hele 28 medlemmer, og var dermed det størst tilmeldte hold.
Og holdpræmien, bestående af 2 små fine malerier, blev hjembragt til udlodning på
næste generalforsamling.
Selv om jeg har været medlem af Greve Gangsport siden august 2012, var det min
første Hedelandsvandring - men bestemt ikke den sidste.
Selvfølgelig kender jeg da Hedeland - men alligevel kom jeg rundt på steder, jeg
ikke havde været før.
Vejret var med os - sol, og blæst til at
køle os af, for det blev en varm tur
på 10 km i det smukke, kuperede
terræn.
Efterfølgende var det dejligt at hvile
benene, mens vi indtog et par håndmadder og lidt koldt at drikke.
Siden har jeg erfaret, at hvis man begiver sig ud på 14 km eller mere, er
der en rast på vejen med varm suppe,
der på trods af varmen, blev revet væk.
Måske skulle man træne bentøjet op til at kunne klare en længere distance næste
år, så man kan smage på Ingrids (formanden for Taaspidserne) suppe.
Linda___________________________________

Udpluk fra vandrekalenderen
Ud over de ture i andre foreninger, som ses her til venstre, kan vi nævne nogle
arrangementer i vores nærområde ,som måske kan have jeres interesse. Husk selv
at tjekke, at turene gennemføres. Du kan finde et link til Vandrekalenderen på
vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed.
DATO

NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

26.06

Sejerø Rundt

Holbæk Gangsport

Se Vandrekalenderen

9.07

Fødselsdagstur Gribskov

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

17.07

Julemærkemarch på
Bakken

Julemærkemarch

Se Vandrekalenderen

27.08

Værløsemarch

V.M.Alugod

Se Vandrekalenderen

3.09

Gribskov marchen

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

18.09

Skoleskibsmarch

Hvidovre Mf.

Se Vandrekalenderen
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Greve Gangsport var igen i år involveret i Ladywalk, som for 4. gang blev
afholdt på Tiøren.
Fredag den 27. havde 10 medlemmer været i Kastrup for at deltage i pakningen af de over 8000 poser, der skulle uddeles.
Så begynder pladsen at fyldes

Og på selve dagen, stillede vi med 5 medlemmer som vejvisere for de mange
kvinder der skulle ud på en 12 eller 7 km. rute. Så stor tak til alle hjælpere.

Men inden de fem gik ud på ruterne have de rejst et telt, hvor alle kunne samles efter turen, og nyde et glas rosèvin og en
hjemmesmurt sandwichbolle.
Der var 20 medlemmer der havde meldt sig til turen. De fleste gik den
korte tur, men alle fik en god oplevelse i det meget friske vejr. Det
holdt tørvejr under hele turen, og alle kom forbi teltet, hvor der var
fælles hygge en times tid, inden det blev for koldt, til at sidde stille.

Tirsdag den 24. maj kunne man se denne annonce i Sydkysten.
Den er vi meget taknemmelige for. Vi håber jo, at den vil give nogle
Greveborgere lyst til en travetur på en af vores ruter.
Vi har alt planlagt, så vi kan tage godt imod vores gæster, og give
dem en god oplevelse.
Vejret plejer at være godt når vi afholder Greve Stand Vandring, så
det håber vi selvfølgelig holder.
Hvis der er nogle der har en god ide til, hvor man evt. kunne uddele
nogle af vores brochurer om turen, har vi stadig et par hundrede..
Så sig endelig til.
Kom og gør en god dag endnu bedre.

Team Greve Gangsport & Venner
Du har med sidste Nyhedsbrev modtaget en invitation til at deltage i Stafet for Livet – Greve på holdet Team Greve
Gangsport & Venner, hvor Linda D. Winther er officiel holdkaptain, men hvor Käte Jensen og Elisabeth Heilstrup
ligeledes står bag holdet.
På bordet i klubhuset vil du fremover kunne finde invitationen, samt det officielle program for stafetten, der også
kan ses på http://www.stafetforlivet.dk/stafet/greve. På denne internetside kan du ligeledes finde vores hold og tilmelde dig.
Når tiden nærmer sig, vil der blive lagt et skema over hvem, der skal gå, hvornår. Der vil blive taget hensyn til holddeltagernes ønsker, og vi kan allerede nu oplyse, at natten vil blive dækket ind af Linda og et par unge mennesker.
Hilsen Elisabeth, Käte og Linda.
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