
   

   

 

 

 

 
 

Kære medlemmer 

 

Efteråret er over os, og det er nu mørkt, når vi skal ud at gå om torsdagen. Derfor er 

det en god idé at have en refleksbrik eller et refleksbånd på, når vi går. 

 

For dem, der helst går i dagslys, har vi et dagsarrangement i både november, december 

og januar - se under Kommende aktiviteter.  

 

Tilmelding til disse ture kan ske ved at sende en mail 

til formand@grevegangsport.dk eller en sms til Linda på 20230869. Dog kræver tilmel-

ding til Julemærkemarchen også, at du indbetaler deltagerprisen på vores konto. 

 

Er du på FaceBook, kan du blive medlem af vores lukkede FaceBook-gruppe. Du søger 

blot på Greve Gangsport, og anmoder om at blive medlem.  

 

På gruppens side lægges billeder op fra de ture vi har været på.  Der kan også annonce-

res, at man har/søger et ledig sæde , når vi skal på tur. Alle i gruppen kan slå noget op, 

hvis de har lyst. Der er p.t. 11 medlemmer i gruppen. 

 

Bestyrelsen  

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO OKT 2018 

ÅRGANG 6 NUMMER 33 

 

S IDEN S IDST 
 Vi glæder os over igen at kunne byde nye medlemmer velkommen. Denne gang er det Gitte 

Hansen og Grethe Jensen . Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os.. 

 

  

 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Siden sidst Stafet for Livet 

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter  

Hvor kan jeg gå?   Bernstorffs slot  

Øresundsmarch 30.sep 

mailto:formand@grevegangsport.dk
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Fødselsdag  

Torsdag den 15 november 

Vi kan i år fejre vores 18 års fød-

selsdag. Det foregår på den måde, 

at vi mødes som sædvanlig kl. 19 

men går kun til kl. 20. Derefter er 

der fælles kaffe/te og lagkage. Til-

melding er nødvendig, så vi ved 

hvor meget lagkage der skal købes. 

Julemærkemarch  

Søndag den 2. december 
Sidste års tur til Roskilde var en 

succes, så den gentager vi. March 

fra Liljeborg  og frokost i Viby. 

Tilmelding senest den 8. nov. 

Prisen er kr. 220, som inkluderer 

bus, frokost og startkort. 

Skal du have medalje eller skrabe-

lodder, koster det h.h.v 35 kr. og 

75 kr. ekstra. 
Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 
Tårnbyvandringen 

Søndag den 11. november. 
Tilmelding nødvendig.  

Hafruemarch 

Søndag den 6. januar 2018 
Tilmelding nødvendig. 

 
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.  

KOMMENDE AKTIVITETER 

  

MEDLEMMERNES HJØRNE : 
 

VANDREFESTIVAL  

Region Sjælland har i et samarbejde med en række kommuner, heriblandt 

Greve, besluttet sig for at få flere ud at gå. Kommunerne prøver så, at ind-

drage interesserede foreninger i dette arbejde. 

Vi har tidligere deltaget, og har sporet en voksende interesse. Også i år. 

Den 23. august, i forbindelse med en normal klubaften, kom der 28 af vo-

res egne medlemmer, og ikke mindre end 22 gæster. 

Vi havde to hold, et som gik ca. 4 km. og et som gik ca. 6 km.  

Efter gåturen bød foreningen på kaffe/te og kage, og alle kunne hygge sig 

lidt sammen.  

Det var, set fra vores side, en særdeles god aften, der også resulterede i 

nogle nye medlemmer. 

 
ØRESUNDSMARCHEN  

Søndag den 30. september stillede vi hold til Gladsaxe Gangsports Øre-

sundsmarch. Det er lidt falsk varebetegnelse, da ingen af turene går ned til 

Øresund. Med lidt held, kan man, fra et højt punkt på en af ruterne, være 

heldig at få et glimt af sundet.  

Men ikke desto mindre, var der lagt nogle meget flotte og velafmærkede 

ruter, i den smukke natur omkring Gentofte. 

Vi var det ene af to tilmeldte hold, og vi fik derfor en 

lille erindring. 

Vejret var perfekt, og de 11 

deltagere fra Greve Gang-

sport, havde da også en rig-

tig god formiddag. 

 

 

 

 

 VANDREKALENDER 
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 Vandrekalen-

deren på vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed. 

Linda bestyrer vores lukkede Facebook side, (Greve Gangsport) hvor du evt. kan 

se om nogen har valgt selv at deltage i en anden forenings arrangement. 

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 

4.11. Ole Rømer March Fodslaw Storkbh. Se Vandrekalenderen 
11.11 Tårnbyvandringen .Motionsforeningen Kbh-. Vi stiller hold 
17.11. Løvfaldsvandring Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 
25.11. Adventstrim Alugod, Værløse Se Vandrekalenderen 
2. 12 Julemærkemarch Julemærkehjemmene-. Vi stiller hold 
8.12 Juletur i Holbæk Holbæk Gangsport Se Vandrekalenderen 
6.1. 19 Havfruemarch Motionsforeningen Kbh Vi stiller hold 
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Stafet for Livet 

Team Greve Gangsport & Venner`s deltagelse i årets Stafet for 

Livet var ikke nogen udpræget succes. 

Indtil 5 dage før stafetten, var der kun 3 tilmeldte deltagere, 

heraf ét medlem fra Greve Gangsport. Heldigvis meldte 4 

medlemmer sig på holdet i de sidste dage – og tusind tak til 

de 7 seje deltagere (og et par medlemmer på besøg), der gik 

i alt 155 runder og indsamlede 1.150 kr. til 

Kræftens Bekæmpelse. 

De manglende deltagere gjorde, at vo-

res fine telt ikke blev stillet op. I stedet 

fik holdet husly hos et andet hold. 

Der var mange gode grunde til, at medlemmer, der ellers 

gerne ville deltage, ikke kunne i 2018. 

Jeg brænder stadig for sagen, men for at undgå en genta-

gelse til næste år, vil jeg i starten af 2019 lægge en liste 

frem, hvor man kan skrive sig på, hvis man 

ønsker at deltage i stafetten på 

Team Greve Gangsport & Venner. 

Jeg har besluttet mig for, at smertegrænsen 

for at oprette et hold i 2019, går ved 15 interesserede 

medlemmer/deltagere. Når vi op på 15 deltagere, vil hol-

det blive oprettet, hvorefter tilmelding kan finde sted på 

stafettens hjemmeside. Stafetten ligger 3. weekend i august 

– det vil sige 17.-18. august. 

På trods af mine bekymringer for holdet i år, havde jeg godt 

24 fantastiske timer på stafetten med rørende øjeblikke ved 

åbning og afslutning samt under lysceremonien, underholdning af 

solister og orkestre, konkurrencer, auktion, midnatsbanko samt Gin&Tonic-runde, walk 

& talk og dobbelt-op-runde om natten. Der skete noget på pladsen hele døgnet rundt. 

Jeg håber, at du har lyst til at deltage i 2019. 

Venlig hilsen 

Linda D. Winther - holdkaptajn 

 

 

 

 

 


