
   

   

 

 

 

 

Kære medlemmer 

S 
å er sommerferieperioden ved at være slut, og vi vil gerne takke Niels Jørgen, Ka-

rin, Henning og Knud-Erik, som har vikarieret som turførere hen over somme-

ren. 

Efter en vellykket Bakketur i søndags er næste “arrangement” Vandrefestivalen 

Greve 2019. Vi tilbyder to førte ture (4 km og 6 km) torsdag den 22. august kl. 19. Der 

er ingen 5 km-tur denne aften. Til gengæld er der hjemmebag til kaffen, hvor vi håber at 

gæsterne vil slå sig ned og høre lidt om Greve Gangsport. I må meget gerne møde op i 

røde bluser denne aften, så gæsterne kan se, hvem de kan spørge om klubben. 

 

Første dagstur i efteråret hvor vi stiller hold, er Østsjællandsmarchen søndag den 8. sep-

tember. Vi vil arrangere samkørsel til Køge. 

 

På generalforsamlingen i marts fortalte vi, at vi ville starte 

en hvervekampagne. Siden da har vi fået 10 nye medlemmer. 

Det er bare fantastisk. Tak for, at I har taget så godt imod 

dem. 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen  

BESTYRELSENS HJØRNE 

I denne udgave 

GREVE GANGSPORT 

NYHEDSBREV 
DATO AUGUST 2019 

ÅRGANG 7 NUMMER 38 

 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde byde syv nye medlemmer velkommen. Sanne og Stig Buchholz, Ruth Møntegaard, 

Tove Svendsen Valesin, Birthe Kempf og Kirsten og Poul Houkjær. Vi håber I må få nogle gode ti-

mer sammen med os. 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Siden sidst  

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter  

Hvor kan jeg gå?   

Tidlig morgen den 16. juni 
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Vandrefestival  
Torsdag den 22. august 
Et ”åbent hus” arrangement i samar-
bejde med Region Sjælland og Greve 

Kommune. (se under bestyrelsens hjørne) 

19 års fødselsdag 
Torsdag den 14. november 

Nærmere følger. Tilmelding nødven-

dig. 

 

Julemærkemarch  
Søndag den 1. december 
Nærmere følger. 

 

Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 

 

Østsjællandsmarch 

Søndag den 8. september 
Tilmelding nødvendig. Når vi ved 

hvem der kommer, vil vi forsøge at 

lave samkørsel fra Greve Svømmehal. 

 

De blå baretter. Næstved 

Søndag den 13. oktober 
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 :  
GREVE STRAND  VANDRING 

Søndag den 16. juni kl. 7 møder der16 morgenfriske hjælpere op ved Aktivhuset, 

klar til at forberede dagens arrangement. Der skal flyttes borde. Køkkenet skal 

klargøres, så der kan smøres smørrebrød, og sælges drikkevarer. Nogle skal ud 

for at mærke ruter, og det hele skal være klar, til at modtage de første gæster ca. 

8.30. Hjælperne skal da også lige have en kop morgenkaffe/te inden det hele går 

løs. 

Men alt blev nået til tiden, og så er det jo kun at håbe, der kommer nogen og går. 

Det gjorde der heldigvis. Vejret var med os, 

så vi kunne tælle ikke mindre end 110 gæ-

ster. Der var en god stemning og købelyst, så 

der kom også lidt penge i klubkassen. 

Vi kan se tilbage på en dejlig, men travl dag, 

hvor alt klappede, takket være de mange 

hjælpere og positive gæster. 

BAKKETUREN 
Vejret var fint, humøret højt, og snakken gik livligt i S toget mod København. Rej-

seplanen havde fortalt os, vi skulle skifte til Regionaltog på Hovedbanen, for at 

komme til Klampenborg. Vi ombestemte os undervejs, så vi skiftede på Østerport. 

Der var bare ikke styr på hvilken perron toget kørte fra, så der opstod lidt forvir-

ring. Vi kom dog med det rigtige tog, og netop som vi forlod perronen, kunne vi 

se et S-tog hvorpå der stod …….KLAMPENBORG 

Vi fik dog samlet 33 af de 

34 deltagere foran Skovfogedegen til det obligato-

riske billede. 

Der var som sædvanlig 2 hold, som mødtes ved 

Eremitageslottet, til en lille 

en og en pause. 

Turen sluttede i fin stemning med buffet eller stegt flæsk på 

Den Hvide Hest. 

 

 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 

DA-

TO 

NAVN HVEM BEMÆRKNING 

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

14.9 Fødselsdagsvandring M.F. Hvidovre Se Vandrekalenderen 
21.9 Efterårsvandring Taaspidserne Se Vandrekalenderen 
29.9 Øresundsmarch Gladsaxe Gangsport Se Vandrekalenderen 
13.10 De Blå Baretters March Næstved De Blå Baretter Vi stiller hold 


