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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære Medlemmer
I søndags var omkring halvdelen af os afsted på den årlige Julemærkemarch. Vi havde dejligt vejr i Skælskør og nød turen, der sluttede
af med frokost på De Hvide Svaner ved Karrebæksminde.
Som afrunding på 2016 har vi blot vores traditionelle juleafslutning
med glögg og æbleskiver tilbage. Det er nu på torsdag, den 8. december, at vi for sidste gang mødes i år.
Det er også den 8. december, der er sidste frist for at tilmelde sig
Havfruemarchen den 8. januar 2017. Som navnet indikerer, er der
tale om en march i København, hvor vi bl.a. runder Den lille Havfrue på vejen. Og for dem, der ikke har prøvet før, må vi hellere
fortælle, at turen er på 10-11 km gennem København K og Ø.
Men vi håber naturligvis, at vi allerede ser jer igen til første klubaften i januar – nemlig den 5. Hvor vi efter en times gåtur,
får et glas ”boblevin” og kranskage og ønsker hinanden godt nytår.
Og måske mødes nogle af os allerede 1. januar, når Greve Kommune og Hjerteforeningen arrangerer Borgervandring på
Stranden - afgang fra Aktivhuset kl. 14.00.
Bestyrelsen vil gerne sige tak for året, der går på hæld, og ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På bestyrelsens vegne
Linda D. Winther
GLÆD DIG TIL 2017
I 1. halvår af 2017 har vi - foruden vores traditionelle ture til Ishøj i februar og til Hedeland i maj, også planlagt tur til Hvidovre i marts og til Værløse i april. Så glæd dig til
at komme ud på tur i weekenderne i løbet af foråret, hvor lyset kommer og alting pibler frem af jorden igen.
Se aktivitetekalenderen på side 3

SIDEN SIDST
Denne gang kan vi byde velkommen igen til Airi og Ib Steffensen. Begge har tidligere været med
hos os, og vi glæder os til at være sammen med jer igen, og vi håber i må få nogle hyggelige timer
med os.
PS: Vi har også fået nye bluser, så hvis du ikke allerede har sikret dig en, sælges de om torsdagen.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
1 6 . Å R S FØ D S E L S D A G
Torsdag den 17. nov. kunne foreningen fejre16 års
fødselsdag.

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

Det skete som sædvanlig ved, at vi først gik en
time, hvorefter der var gjort klar til kaffe/te og
lagkage. Traditionen tro, skulle vi have trukket lod,
om de holdpræmier vi har fået i årets løb.
Der var i alt 5 præmier, der tilfaldt: Inge Marsk,
Karen Pedersen, Eva Berg, Rita Jensen og Lisbeth Jønsson. Vi takker bridgeholdet
for at vi måtte låne deres lokale, så der var god plads til alle 36 fremmødte

S L OT S - V A N D R I N G H I L L E R Ø D

Sidste klubdag i 2016.
Torsdag den 8. december.

Gribskovens Hårde Kerne havde sørget for et fantastik fint vejr til deres Slots Vandring. Der var 14 medlemmer der havde meldt sig, men desværre var der
kun 12 på dagen, men de fik til gengæld en flot tur i
Hillerød. Holdpræmien var kaffe og kage til alle som
deltog.

Vi mødes som sædvanlig kl. 19 og
går en time. Derefter hygger vi
sammen og får glôgg og æbleskiver.

Første klubdag i 2017.
Torsdag den 5. januar.

JULEMÆRKEMARCH

Også her går vi en time, så vi kan
komme tilbage og hygge lidt sammen over et glas ”boblevand” og
kransekage.

Den årlige Julemærkemarch foregik i år i
Skælskør. 39 medlemmer mødte op da
bussen skulle køre fra Greve Svømmehal kl. 815. Vi var
fremme 0930, så dem der gerne ville gå 10 km. havde lidt
travlt, da vi skulle med bussen igen kl. 12. Alle nåede det, og
det var som sædvanlig en skøn oplevelse i et dejligt terræn,
samt i godt vejr.

Ishøjturen
Søndag den 12. februar
Vi går en tur ved søerne i Ishøj og
slutter med fælles frokost. Nærmere følger.

Generalforsamling
Torsdag 30. marts
Indkaldelse følger.

Andre arrangementer.

Så appetitten fejlede ikke noget, da vi satte os til
bords i De Hvide Svaner.
Her tilbragte vi nogle hyggelige timer i godt selskab og med masser af dejlig mad.
Kl. 1430 var alle klar til at stige ombord på bussen
og lade os transportere hjem.
Der var en lidt ”søvnig” stemning på hjemturen.

Vi forsøger at stille hold til:

DATO

NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

Havfruemarch
Søndag den 8. januar.

8.01

Havfruemarch

Motionsf. København

Vi stiller hold

29.01

Køge Å sti vandring

Køge Vandreforening

Se Vandrekalenderen

11.02

Euradax–March Avedøre Euradax Danmark

Se Vandrekalenderen

4/5.03

Vintertur ved Køge

Køge Vandreforening

Se Vandrekalenderen

12.03

Forårsvandring Rødovre

Rødovre Gangforening

Se Vandrekalenderen

18.03

Hillerød Vandring

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

26.03

Skoleskibsmarch

Hvidovre MF

Vi stiller hold

2.4

Krudtuglevandring

Krudtuglerne

Se Vandrekalenderen

8.04

Forårsmarch Allerød

Allerødderne

Se Vandrekalenderen

9.04

Mølleåvandring

Gladsaxe Gangsport

Se Vandrekalenderen

Sidste frist for tilmelding er 8. december. Tilmeldingsliste er fremlagt.

Skoleskibsmarch
Søndag den 26. marts.
Igen et nyt startsted. Hvidovre.
Nærmere følger.
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AKTIVITETSKALENDER
2017

Måned

Dato

Aktivitet

Bemærkning

jan

8

Havfruemarch

Tilmelding nødvendig

februar

12

Ishøjturen

Tilmelding nødvendig

marts

26

Skoleskibsmarch

Tilmelding nødvendig

marts

30

Generalforsamling

Tilmelding nødvendig

april

29

Forårstrim Værløse

Tilmelding nødvendig

maj

6

Hedelandsvandring

Tilmelding nødvendig

maj

29

Lady Walk

Tilmelding nødvendig

juni

11

Greve Strand Vandring

Offentligt arrangement

Bakketuren

Tilmelding nødvendig

august
august

19/20

Stafet for livet

Vi støtter

november

15

Fødselsdag 17 år

Tilmelding nødvendig

december

3

Julemærkemarch

Tilmelding nødvendig

december

14

Juleafslutning

Tilmelding ikke nødvendig

Dette er det foreløbige program for 2017. Efteråret vil indeholde traveture hos andre foreninger, men der er endnu ikke
taget stilling til hvilke.
I øvrigt vil vi opfordre alle til, at studere Vandrekalenderen. Du kan finde et link på vores hjemmeside. Der er rigtig mange
muligheder, også i nærområdet, for en rask gåtur, og lære nye områder at kende.
Rettelser og nyheder vil altid fremgå af vores hjemmeside

www.grevegangsport.dk
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