
   

   

 

 

 

 

Kære medlemmer 

 

G 
reve Gangsports bidrag til Vandrekalenderen - 

Greve Strand Vandring - nærmer sig med hastige 

skridt. Søndag den 16. juni kl. 9.00 går det løs, og 

heldigvis har vi fundet de hjælpere, vi skal bruge. Vi 

håber på rigtig mange deltagere, og gerne et pænt overskud. 

Alle jer, der ikke skal hjælpe til, vil vi gerne opfordre til at 

komme og gå en tur eller to. Tag meget gerne familie eller ven-

ner med. I ved jo, at der er mulighed for en god, billig frokost 

efter turen. 

Ligesom de sidste par år, deltager I som medlemmer gratis, 

hvis I møder op i rød klubbluse. For dem af jer, der ikke måtte 

have en klubbluse, giver den røde rygsækpose også gratis ad-

gang. Jeres gæster skal betale startgebyr på 20 kr. Det gælder 

dog ikke børn under 12 år, så tag endelig børne-/oldebørnene 

med også. 

Efter Greve Strand Vandingen står sommeren for døren, og af hensyn til vores nye medlemmer vil vi 

lige gøre opmærksom på, at der er sædvanlig træning torsdag aften hele sommeren. 

Vi har allerede nu fastlagt datoer for aktiviteter efter sommeren, så husk at kigge i vores aktivitetska-

lender, og få skrevet datoer ind i jeres egne kalendere.  

 

Varme pinse-hilsner 

 

Bestyrelsen 

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO JUNI 2019 

ÅRGANG 7 NUMMER 37 

 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde byde tre nye medlemmer velkommen. Bente Byrum Larsen, Lene Julskov og 

Kjeld Borring-Olsen.  

Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os. 

 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Siden sidst  

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter  

Hvor kan jeg gå?   
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GREVE STRAND  

VANDRING  
Søndag den 16. juni 
I år er alle sejl sat til. Vi har delt bro-

churer ud, og er blevet omtalt i pres-

sen. Så vi håber mange vil komme og 
gå en tur hos os, måske nyde en kop 
kaffe eller spise frokost, og dermed 

støtte vores forening. 

Så kære medlemmer - spred rygtet 

til venner og familie. Alle er vel-

komne. 

Bakketuren  
Søndag den 4. august 
Vi tager i Dyrehaven og går 6 eller 10 

km. hvorefter der er frokost på Den  

Hvide Hest. Tilmeldingslister og pri-

ser kommer senere. 

Vandrefestival  
Torsdag den 22. august 
Et ”åbent hus” arrangement. Flere 

informationer følger. 

Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 

Østsjællandsmarch 

Søndag den 8. september 
Nærmere følger. Tilmelding nødven-

dig. 

——————————————- 

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 :  
HEDELANDSVANDRING  

For 40. gang kunne Taaspidserne i Tåstrup afholde Hedelandsvandring. Og vi har 

gennem tiden prøvet lidt af hvert, hvad angår vejret. Denne gang var det koldt, og 

med nogle byger. Men det hindrede ikke de 24 del-

tagere fra Greve i at gennemføre. Som sædvanlig var 

de mange ruter velafmækede 

i det smukke ”naturlandskab.”  

Også forplejningen var i top, 

fine madder til rimelige pri-

ser.    

Vi var det største hold ud af 4 tilmeldte, og fik dermed en 

erkendtlighed, der vil blive udloddet når vi holder 19 års 

fødselsdag.   

LADY  W ALK  

Årets Lady Walk blev igen et tilløbsstykke. Vi havde 

20 ”ladies” med, som i de røde bluser var let gen-

kendelige  blandt de ca. 9000 deltagere. Det hele 

sluttede som sædvanlig med en sandwich og et glas 

vin eller vand.  

 
PRØVETUR  

Torsdag den 6. juni var vi 5 der skulle gå prøvetur på en af 10 km 

ruterne til Greve Strand Vandring. For at kunne nå tilbage til kaf-

fen i Aktivhuset, startede vi kl. 18 i højt humør. Den første times 

tid i skønt vejr, og undervejs blev vi underholdt af en nattergal og 

en fjern rumlen. Men denne rumlen blev pludselig til en vild tor-

den med nogle meget skræmmende lyn, så vi blev enige om at søge ly i en gang-

tunnel, da det også begyndte at regne. 

Her stod vi så i en halv times tid, mens der var et frygtelig vejr omkring os, med 

masser af regn, som afløbet i tunnellen slet ikke kunne klare, med det resultat, at 

vi stod med fødderne under vand. Så vi kunne lige så godt søge hjemad, hvilket vi 

gjorde. Efter kort tid fandt 3 en carport hvor der var læ, mens Lis og Hans skynd-

te sig hjemad, de var jo våde. Ejeren af carporten forbarmede sig over de 3, og 

tilbød et lift til Nini ,så hun kunne hente sin bil og dermed de to andre. Vi kom alle 

5 hjem, men vi var gennemblødte. 

Der er ingen der kan erindre, at vi nogensinde har haft et sådant vejr på vores 

klubdage. 

 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 

6.7 Fødselsdagstur i Gribskov Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 
21.7 Julemærkemarch på Bakken Julemærkehjemmene Se Vandrekalenderen 
27.7 Troldetur Taaspidserne Se Vandrekalenderen 

24.8 Gribskov vandring Gribskovens Hårde Kerne Se Vandrekalenderen 
31.8 Furesøvandring V. M. Alugod Se Vandrekalenderen 
8.9  Østsjællandsmarch Køge Vi stiller hold 


