
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære medlemmer 

Helt ekstraordinært kommer vi med et lille Nyhedsbrev her i sommervarmen. 

Årsagen er, at vi har en glædelig nyhed, som vi gerne vil dele med alle vores medlemmer, også dem, 

der ikke har været forbi Aktivhuset de sidste par torsdage. 

I foråret søgte Marianne Nordea Fonden om støtte til Greve Gangsport – dels til et telt, vi kunne bru-

ge til Lady Walk (og til den kommende Stafet for Livet) – dels til vores bus til Julemærkemarchen. 

Og vores ansøgning er imødekommet – med 12.000 kr. Tusind tak til Nordea Fonden. 

 Vi har nu investeret i et godt og solidt partytelt – et Flextent på 3 x 6 meter, der skal indvies den 

20. august 2016 på Mosede Fortet, hvor vi vil skilte med, at Nordea Fonden har støttet os. 

Og bus-pengene skal selvfølgelig bruges til Julemærkemarchen i december. 

Bestyrelsen 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

 Bestyrelsens hjørne. 

 Siden sidst.  

 Medlemmernes hjørne. Referat fra Gribskov og ”Julemærkemarchen” 

 Kommende aktiviteter.  

 Hvor kan jeg gå?- Udpluk fra Vandrekalenderen.  
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S IDEN S IDST 
Denne gang kan vi byde, ikke mindre end 5 nye medlemmer velkommen, det er Lis Bjarnø An-

dreasen, Lejla Christoffersen, Marianne Meincke og Jette og Jens Sejdenfaden. Vi håber I må få 

nogle gode timer sammen med os.  
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Bakketuren.  

Søndag den 14. august. 
Vi går først 6 eller 10 km. i Dyre-

haven, hvorefter vi spiser stegt 

flæsk. (eller platte efter eget valg)  

Det er kun for medlemmer, og  

tilmeldingslisten er lagt frem. 

Platten koster 128 kr. og stegt 

flæsk 138 kr. 

Sidste frist for tilmelding er den 4 . 

august. 

 

 

Stafet for Livet 

Lørdag den 20. august og søn-
dag den 21. august.  
Linda står i spidsen for et hold . 

Team Greve Gangsport & Venner. 

Vi stiller ikke hold, men opfordrer 

til at man selv melder sig på Lindas 

hold. Vi vil have vores nye telt 

med på pladsen. 

Er du ikke helt med på hvordan 

det foregår, kan du spørge Linda. 

 

 

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 ar-

rangementet, end der var sidste 

år. 

KOMMENDE AKTIVITETER 

 MEDLEMMERNES HJØRNE : 
FØDSELSDAGSTUR I  GRIBSKOV 

Vi formåede ikke at stille hold midt i en ferieperiode, men vi var alligevel 8 mand 

m/k, fordelt på 2 biler, der drog afsted til Gribskov lørdag den 9. juli 2016. 

Gribskovens Hårde Kerne – som gangsportsforeningen i Hillerød hedder – har et 

meget gammelt stråtækt hus i skoven, uden vand og med blot et camping-toilet. 

Der var ude-servering, og i stedet for smørrebrød, trakterede de med grillpølser – 

foruden naturligvis den gratis kaffe og fødselsdagslagkage, der er tradition på 

fødselsdagsturen.  

Det var skønt vejr og utrolig fredfyldt at gå i skoven – en tur der bestemt kan an-

befales en anden gang. 

Linda      ________________________________ 

 
JULEMÆRKEMARCH PÅ  DYRE-

HAVSBAKKEN  
Søndag den 17. juli deltog over 500 i den 5. Julemærkemarch 

fra Dyrehavsbakken rundt i Dyrehaven og tilbage til  Bakken. 

Marchen er en del af Bakkens arrangement ”Jul-i-Juli” og 

Julemændenes Verdenskonference. 

Bakkens Pjerrot sendte deltagerne ud på de forskellige ruter - 10 eller 5 km samt en ny 

rute på 6 km gennem Ulvedalene. Pjerrot og flere julemænd og – koner samt nissepiger 

ledte familier med børn på en 2,5 km lang rute rundt om Dyrehavsbakken og fortalte om 

Dyrehavsbakkens historie. 

Marchen er et velgørenhedsarrangement, som støtter Julemærkefonden. Fonden står for 

driften af de danske børnehjem og er helt afhængigt af private donationer og velgørenheds-

arrangementer. Begrænsede driftsmidler betyder, at der nu er en lang venteliste på over 

600 børn. Et ophold på et julemærkehjem, er en mulighed for børn, som har problemer 

med overvægt, mobning mm, at komme videre i livet. 

Vi har deltaget tidligere og oplevet store problemer med at 

finde vej, da de udleverede vandrekort var meget upræcise. 

Julemærkemarchen må ikke skilte i Dyrehaven. I år blev der 

udleveret rigtigt gode kort – en klar forbedring fra de forri-

ge år. 

Marchen er en god lejlighed til at gå en god lang tur i den 

skønne Dyrehave, besøge Dyrehavsbakken og samtidigt 

støtte det gode formål. Vi kan kun opfordre alle til at delta-

ge næste år. 

Inge og Søren Kristoffersen                     

 ______________________________ 

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. 

 

Mødeadresse: AKTIVHUSET-Olsbæk Strandvej 43– 2670 Greve 

Kontakt: e-mail: formand@grevegangsport.dk 

Hjemmeside: www.grevegangsport.dk 

CVR nr. 36 61 48 46     Konto nr. Nykredit Bank 5471 111 6071 

DATO NAVN HVEM BEMÆRKNING 

7.08 Mølleåvandring Gladsaxe Gangsport 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 


