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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

Så er vi gået ind i efteråret, og det begynder at blive mørkt, når vi går
torsdag aften. Derfor vil vi ind imellem tilbyde ture i weekenden.
Første gang vi vil stille hold bliver lørdag den 8. oktober til Løvfaldsvandring i Hvidovre, og igen lørdag den 19. november vil vi deltage i Slotsvandring i Hillerød, arrangeret af Gribskovens Hårde Kerne.
Ved turen til Hillerød vil vi arrangere samkørsel. På den måde koster turen kun en 20’er pr. person i transport til den, der lægger bil til, og turen kan tilbagelægges på bare 45
min.
Årets julemærkemarch har vi besluttet skal foregå i Skælskør, med efterfølgende julebuffet på De Hvide Svaner i Karrebæksminde. For vores mangeårige medlemmer ved vi, at det bliver et glædeligt gensyn.
I dette nyhedsbrev kan du læse om, hvordan det gik Team Greve Gangsport & Venner på Stafet for
Livet i Greve – 2016.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Denne gang kan vi byde velkommen til Erik Jacobsen. Vi håber du må få nogle gode timer sammen med os.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
BAKKETUREN
Sommeren 2016 har just ikke vist sig fra sin pæne side. Regnbyger og blæst. Men
den 14. august havde 33 medlemmer meget fint ”gåvejr” til den traditionelle Bakketur. Det var for øvrigt 10. gang.
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

KOMMENDE AKTIVITETER
Foreningens 16 års fødselsdag.
Torsdag den 17. november.

Turen gik i år samlet fra Hundige station,
da banen længere sydpå er under reparation. Omkring kl. 1025 var vi alle samlet
omkring den gamle eg, og ”familiebilledet”
blev taget.
Som sædvanlig var det to hold, et med Lisa
der skulle gå ca. 6 km. og et med Hans der skulle
gå 10 km.
Det lykkedes at mødes ved Eremitageslottet, så
alle kunne få en opstrammer inden turen gik tilbage til Bakken.

Vi mødes som sædvanlig kl. 19 og
går en time, hvorefter der vil være
hyggeligt samvær. Nærmere følger.

Julemærkemarch
Søndag den 4. december.
Vi har, som det fremgår under
”Bestyrelsens Hjørne” valgt at gå
tilbage til noget vi har prøvet før.
Vi går fra Julemærkehjemmet i
Skælskør, og spiser frokost på de
Hvide Svaner. Bussen kører fra
Greve Svømmehal kl. 0815.
Der kommer yderligere information om tilmelding i løbet af oktober.

Andre arrangementer.
Vi forsøger at stille hold til:

Løvfaldsvandring
Lørdag den 8. oktober.
Futterne i Hvidovre afholder Løvfaldsvandring. Startstedet er i nærheden af Friheden station. Tilmeldingsliste er fremlagt.

Slots-Vandring
Lørdag den 19. november.
Gribskovens Hårde Kerne afholder vandring omkring slottet i Hillerød. Samkørsel arrangeres. Tilmeldingsliste er fremlagt.
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På Den Hvide Hest var der rift om at få serveret
fadøl, så væskebalancen kunne genoprettes. Efterhånden er der flere der spiser platter, end de som
spiser stegt flæsk.
Efter maden er der mange der benytter sig af muligheden for at se lidt mere af
Bakken, og måske drikke en kop kaffe, inden turen går hjemad igen.
De fleste nåede også, at komme med
toget inden der kom en ordentlig
skylle. Men på det tidspunkt gjorde
det ikke noget, da havde det allerede
været en god dag..

______________________________
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

18.09

Skoleskibsmarch

Hvidovre Mf.

Se Vandrekalenderen

24.09

Tåstrupvandringen

Tåspidserne

Se Vandrekalenderen

25.09

Øresundsmarch

Gladsaxe Gangsport

Se Vandrekalenderen

8.10

Løvfaldsvandring

Futterne

Vi stiller hold

22.10

Fødselsdagsmarch

MFG Allerødderne

Se Vandrekalenderen

6.11

Ole Rømer March

Fodslaw, København

Se Vandrekalenderen

13.11

Taarnbyvandringen

Motionsforen. København

Se Vandrekalenderen

19.11

Slots—Vandring

Gribskovens Hårde Kerne

Vi stiller hold

27.11

Adventstrim

V.M.Alugod

Se Vandrekalenderen

4.12

Julemærkemarch

Flere steder

Vi stiller hold til Skælskør
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S T A FE T F O R L I V E T

Team Greve Gangsport & Venner
Det var tre trætte, men glade holdkaptajner - Käte, Lisbeth og Linda - der kunne pakke sammen
og tage hjem fra Stafet for Livet den 22. august 2016. Projektet var en succes!
Vores mål inden stafetten var på 20 deltagere og en indsamling på 2.000kr. Der var alene tilmeldt
20 af vores egne medlemmer fra Greve Gangsport, og derudover 7 venner.
I kraft af solgte lysposer, samt det, at vi fik skaffet en rundesponsor i firmaet Bygg-El Elektroteknik, der tilmed endte med at støtte os med hele 2.000 kr., gjorde, at holdets samlede indsamling
blev på 6.019 kr. Det var bare så flot.
På stafetten fik vi afprøvet vores nye telt, som jo er doneret af NordeaFonden. Det er forholdsvis
let at stille op på trods af størrelse og vægt, og det er rigtig flot og i en god kvalitet. Der var flere
af vores medlemmer forbi på stafetten for at hilse på og se teltet – det var rigtig hyggeligt.
Selv om sommervarmen manglede lidt i weekenden den 21.-22. august, var det vist kun mig selv,
der var ude at gå i regnen om natten. Søndag morgen kom havgusen væltende ind, og vi stod
med et telt, der var vådt både udvendigt og indvendigt.
Team Greve Gangsport & Venner blev noteret for 712 omgange på banen, svarende til 438 km.
Det er gennemsnitligt 16 km pr. holddeltager, men jeg ved, at nogle at vores deltagere gik langt
mere end dette.
Tusind tak for indsatsen til vores holddeltagere, samt til dem, der gav en hånd med, f.eks. med at
op- og nedtagning af telt og tørring af teltdug, samt til dem, der medbragte kage og kaffe.
Linda D. Winther
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