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GREVE GANGSPORT
I denne udgave
 Bestyrelsens hjørne.
 Siden sidst.
 Medlemmernes hjørne. Referat fra, Allerød, Vores fødselsdag og Julemærkemarchen.
 Kommende aktiviteter.
 Hvor kan jeg gå?- Udpluk fra Vandrekalenderen

BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer
Året lakker mod enden, og dermed nærmer vi os også sidste arrangement i Greve
Gangsport – vores juleafslutning med glögg og æbleskiver. Det er i år den 14. december, hvor begge hold går i 1 time, hvorefter vi hygger sammen.
Sådan starter vi også 2018, hvor vi den 4. januar serverer lidt bobler og kransekage
efter gåturen.
For de af jer, der ikke bryder sig om at gå i mørke, vil vi minde om de kommende 2 dagsarrangementer – nemlig Havfruemarchen i København den 7. januar samt om vores eget arrangement – Ishøjturen – der finder sted 11. februar .
Husk, at sidste frist for tilmelding til Havfruemarchen er torsdag den 14. december – altså til vores juleafslutning. Tilmelding kan også ske på mail til formand@grevegangsport.dk.
Til nye medlemmer kan vi oplyse, at Ishøj-turen er en gåtur i området omkring Ishøj Havn, med start- og slutsted ved Restaurant Hummeren, hvor vi,
traditionen tro, vil slutte af med en let frokost for egen regning. Der er mulighed for at bestille stjerneskud eller 3 håndmadder (læs: rigtig pæne stykker
smørrebrød). Tilmelding er derfor nødvendig, og nærmere herom følger.
De bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår til alle.
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi kan med glæde byde to nye medlemmer velkommen: Gitte Just og Birthe Larsen
Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os.
Husk du har mulighed for at købe rygsække eller bluser om torsdagen.
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MEDLEMMERNES HJØRNE:
F Ø D S E L S D A G S MA R C H I A L L E R Ø D
Kaffe og lagkage havde lokket 13 medlemmer til fødselsdagsmarch i
Allerød.
Det var for at sige det mildt, en lidt trist dag.
Det regnede, det var svært at finde startstedet og kun en af ruterne var mærket. Vi, der
gik 8 km. havde kun vejnavne og en sparsom beskrivelse, at
gå efter. Og det betød, at man flere steder var i tvivl, om
hvilken vej man skulle gå. Alle kom dog mere eller mindre
våde hjem, og belønningen var kaffe og lagkage.

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

Holdpræmien var en æske chokolade, som blev fortæret med
det samme.

Juleafslutning
Torsdag den 14. december.

FØDSELSDAG 17 ÅR
Den 15. november kunne foreningen fejre sin 17 års fødselsdag. Det gjorde vi så
torsdag den 16. 36 medlemmer havde meldt sig, og vi havde ”lånt” bridgeholdets
lokale..

Vi går en time, hvorefter der vil
være glögg og æbleskiver til alle.
Tilmelding ikke nødvendig.

Som sædvanlig, når vi fejrer enten det ene eller det andet, går vi en time, inden vi,
som til fødselsdagen, fik kaffe/te og lagkage.

”Nytårskur”
Torsdag den 4. januar

Når vi stiller hold til andre klubbers arrangementer, får vi som regel en holdpræmie. Disse præmier udlodder vi samme dag som vi holder fødselsdag.
Forudsætningen for at være med i lodtrækningen er, at man har deltaget i det pågældende arrangement, og at man fysisk er til stede når der
trækkes lod.

Vi går en time, og samles derefter
til et glas ”boblevand” og et stykke
kransekage. Tilmelding ikke nødvendig.

I år var der 4 præmier: Havfruemarcen, den vandt Anni, Skoleskibsmarcen den vandt Jette. Værløse fik Elisabeth. Hedeland
gik til Hans. Ladywalk gik også til Jette. Holdpræmien fra Værløse forsvandt. Se ovenfor. Endelig var der en præmie fra sidste
år, som ikke var blevet afhentet, den gik først til Linda, som
afslog, så den endte hos Lone.

Ishøjtur
Søndag den 11. februar
Afsæt søndagen til en rask gåtur
med efterfølgende frokost. Nærmere følger.

Igen en hyggelig aften.

V A N D R E K A L E N DE R

Andre arrangementer.

Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, som måske kan have jeres interesse.
Husk selv at tjekke, om turene gennemføres. Du kan finde et link til Vandrekalenderen på vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed.

Vi stiller hold til:

Havfruemarch i København
Søndag den 7. januar.
Tilmeldingslisten er lagt frem.
Sidste frist er den 14. december.

Påskevandring Solrød
Strand
Mandag den 2. april.
Tilmelding i løbet af marts
At vi stiller hold betyder, vi skal være
(normalt) 11 deltagere, og at klubben så
betaler deltagergebyret.
Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis
det er muligt.
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Ole prøver lykken

DATO

NAVN

HVEM

BEMÆRKNING

7.1

Havfruemarchen

Motionsforen. København

Vi stiller hold Tilmelding

28.1

Køge Å sti vandring

Køge Vandreforening

Se Vandrekalenderen

17.2

Euradax Vandring, Avedøre

Euradax Danmark

Se Vandrekalenderen

3/4. 3

Vintertur ved Køge

Køge Vandreforening

Se Vandrekalenderen

11.3

Forårsvandring Rødovre

Rødovre Gangforening

Se Vandrekalenderen

17.3

Hillerødvandring

Gribskovens Hårde Kerne

Se Vandrekalenderen

18.3

Skoleskibsmarch Hvidovre

Hvidovre Mf.

Se Vandrekalenderen

2.4

Påskevandring Solrød Strand

Køge Vandreforening

Vi stiller hold Tilmelding

8.4

Mølleåvandring

Gladsaxe Gangsport

Se Vandrekalenderen
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Traditionen tro deltog Greve Gangsport igen i årets Julemærkemarch.
Denne gang gik turen til Roskilde, hvor den tidligere Pandora stifter
Winnie Dahl netop har sponseret et nyt Julemærkehjem. Det 5. i
rækken.
Det er faktisk så nyt, at det ikke er indviet endnu. Det sker først når
Kronprinsesse Mary klipper snoren den 12. januar.

Roskildes borgmester Joy Mogensen bød de mange gæster velkommen, og fik sendt flokken ud på ruterne. Der
var to ruter. En på 5 km. og en på 10 km.

Greve Gangsport kunne mønstre 37 deltagere, til dette meget vellykkede arrangement. De
to ruter var meget fint mærkede med bånd og pile. 10 km. ruten var meget kuperet . Det
blev til 108 højdemeter, så ikke noget at sige til, at vi fik åndenød.
Men alle gennemførte og selv vejret var udmærket, med lidt støvregn i starten.
Klokken 1145 var der afgang med bussen til Viby Kro.
Her ankom vi, efter en lille rundtur i omegnen, i så god tid, at vi
måtte vente lidt på, at lokalet var klar.

Da vi så blev lukket ind, var der dækket op med stof dug og
servietter, og silden stod allerede klar, så vi straks kunne
begynde. Værten ville gerne, at vi, efterhånden som vi fik
vores øl eller vand, betalte med det samme. Det fremmede
ikke ligefrem processen, så det tog lidt tid inden alle havde
fået, og der kunne udbringes en fælles SKÅL

Maden var fortræffelig, og rigelig. Vi gik lidt fejl af hinanden. Værten troede, at alle vidste hvad der
ville komme, så han sagde ikke noget, men det betød, at da noget af det sidste kom ind, var der ikke
mange, der havde mere ”plads.”
Foreningen gav en kop kaffe/te inden vi skulle med bussen tilbage til Greve.

Den forholdsvis korte hjemtur blev brugt til "at slå mave" og i øvrigt tale om den gode
dag det havde været.
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AKTIVITETSKALENDER
2018

Måned

Dato

Aktivitet

Bemærkning

jan

7

Havfruemarch

Tilmelding nødvendig

februar

11

Ishøjturen

Tilmelding nødvendig

marts

22

Generalforsamling

Tilmelding nødvendig

april

2

Påskevandring ved Solrød

Tilmelding nødvendig

maj

5

Hedelandsvandring

Tilmelding nødvendig

maj

28

Lady Walk

Tilmelding nødvendig

juni

10

Greve Strand Vandring

Offentligt arrangement

august

12

Bakketuren

Tilmelding nødvendig

august

18/19

Stafet for livet

Vi støtter

August

?

Vandrefestival

Datoen kommer senere. Se
mere på
www.vandrefestival.dk

november

15

Fødselsdag 18 år

Tilmelding nødvendig

december

2

Julemærkemarch

Tilmelding nødvendig

december

13

Juleafslutning

Tilmelding ikke nødvendig

Dette er det foreløbige program for 2018. 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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