
   

   

 

 

 

Kære medlemmer 

F 
ra torsdag den 10. september er der igen kaffe/te efter vores gåture. Vi beder alle afspritte 

hænder inden I skænker op. Foreløbig bliver der ikke småkager til kaffen, men i stedet køber vi 

lidt sødt, der er indpakket separat. 

 

Vi vil dække op med kopper på hveranden plads, hvilket vi beder jer respektere. Er der pladsmangel i 

fællesrummet, er der mulighed for også at sidde i karnappen. 

 

Smittetrykket stiger igen, så vi beder jer huske at holde afstand, holde en god håndhygiejne samt blive 

hjemme, hvis I ikke er helt raske. 

 

I dette nummer af Greve GangPost finder I en opdateret aktivitetsliste over de aktiviteter, vi har plan-

lagt for det næste halve års tid. Så frem med kalenderen, så I kan få noteret datoerne i god tid. 

 

Vi vil særligt fremhæve de 4 planlagte søndagsvandringer i vinterhalvåret, hvor vi håber at se en masse 

af jer, der ikke ønsker, at gå i mørke.  

 

Bemærk, at søndagsvandringen den 22. november 2020 samtidig vil være med fejring af klubbens 20 års 

fødselsdag, og at det vil kræve tilmelding af deltage. Men det vil I høre mere om i begyndelsen af no-

vember. 

 

Alt må jo nødvendigvis være med forbehold for restriktioner og mulighed for gennemførelse, men vi 

håber på, at der bliver mere normale tilstande fremover. 

 

Vel mødt 

Bestyrelsen 

 

BESTYRELSENS HJØRNE 

Greve GangPost DATO:SEPTEMBER 2020 

ÅRGANG 8 NUMMER 45 

Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
Coronaen har desværre ikke forladt os, og vi er gået gennem en sommer med færre deltagere til vores 

torsdagsture end sædvanlig. Vi håber kaffen/teen kan lokke flere frem. 

 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Siden sidst  

Medlemmernes hjørne.  

Kommende aktiviteter med aktivitetsliste 

Hvor kan jeg gå?   
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Fødselsdag 20 år  
Søndag den 22. november 

Vi går en time og derefter ??? 

Nærmere i november. 

Tilmelding nødvendig. 

Julemærkemarch. 

Søndag den 6. dec. 
Vi tager ud og deltager i en march, og 

derefter er der frokost. 

Vi køre i bus. 

Nærmere følger. 

Sidste klubdag i 2020. 

Torsdag den 10. december 
Vi slutter med glögg og æbleskiver. 

 

Andre arrangementer.   
Vi stiller hold til: 

Løvfaldsvandring 

Lørdag , 14. november 
Gribskovens Hårde Kerne i Hille-

rød. Nærmere følger. 
 
At vi stiller hold betyder: 

-at vi skal være (normalt) 11 deltagere. 

-at klubben så betaler deltagergebyret.  

-at holdet modtager holdpræmie. 

Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis 

det er muligt.  

 

AKTIV ITETER  

  

MEDLEMMERNES HJØRNE: 
 

BAKKETUREN  
2020 har indtil nu på alle måder været et mærkeligt år. Corona Virus. Begrænsninger, 

isolation og frygt for smitte. 

Derfor var vi spændte på, om vi kunne gennemføre, stort set det eneste af vores planlag-

te arrangementer i 2020. 

Det lykkedes. Der var ikke færre end 36 medlemmer der meldte sig. Der var dog 4 der 

blev forhindret i sidste øjeblik, men 32 var også en fortræffelig tilslutning.  

Samtlige kom med toget til Klampenborg, hvor vi var fremme kl. 10. Flere plejer lige at 

frekventere toiletterne inden start, men nu er der kommet lås, der kun åbnes, hvis man 

putter en femmer i automaten. Men, de der skulle, kom til, og vi kunne begive os mod 

egen, hvor vi fik taget det obligatoriske billede. 

Der skulle dannes to hold. Lisa ville på grund af den stærke varme (sol) ikke love, at vi 

kunne mødes ved slottet, som vi plejer, men nu kunne vi 

se, hvordan det gik med at udholde varmen. Alle havde 

heldigvis 

taget vand 

med, og 

begge hold 

søgte så 

meget skygge 

som mulig undervejs. Begge hold mødtes ved 

Eremitageslottet, men ikke som vi plejer 

foran slottet, men i skygge i den lille lund der 

ligger nord for slottet. Der fik vi en lille op-

strammer, inden turen gik tilbage mod bak-

ken. 

Alle kom godt tilbage til Dyrehavsbakken, hvor vi hurtig fandt vores pladser i restaurant 

Valentino, og der gik ikke lang tid, inden alle havde fået noget i glassene, så vi kunne sige 

skål. Maden blev ikke serveret som platte, som vi var blevet stillet i udsigt, men på et 

stort fad. Et til hvert bord. 

Der var en glimrende stemning under frokosten, og der var vist ingen der gik sultne fra 

bordet. 

Mange sluttede dagen, med en kop kaffe i en af de mange restauranter, inden hjemturen 

 
VANDREKALENDER 

Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, som måske kan have jeres interesse. Husk 

selv at tjekke, om turene gennemføres. I kan finde et link til Vandrekalenderen på vores 

hjemmeside. HUSK samkørsel er næsten altid en mulighed. 

På vores lukkede Facebook side, (Grevegangsport) holder Linda jer opdateret, hvis no-

gen evt. selv gerne vil 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 Hvad Hvem Bemærkning 

24. okt. Østsjællandsmarch Køge Vandreforening Tjek Vandrekalenderen 

1. nov. Ole Rømer March Fodslaw København Tjek Vandrekalenderen 

7. nov. Tårnbyvandringen Motionsforeningen 

Kbh 

Tjek Vandrekalenderen 

    

    

    

I 2019 flokkedes vi 

foran slottet 

I 2020 flokkedes vi ved Skovfogedegen 

Og i skyggen bag slottet 
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Måned Dato Aktivitet Bemærkning 

oktober 11 Søndagstur Som alm. klubaften 

november 14 Løvfaldstur Tilmelding nødvendig 

november 22 Søndagstur mm Tilmelding nødvendig.  

december 6 Julemærkemarch Tilmelding nødvendig 

december 10 Juleafslutning m. glögg Tilmelding nødvendig 

januar 7 Nytårskur med bobler Ingen Tilmelding  

januar 10 Havfruemarch Tilmelding nødvendig 

februar 7 Ishøjtur  Tilmelding nødvendig 

marts 7 Søndagstur  Som alm. klubaften 

marts 28 Krudtuglevandringen  Tilmelding nødvendig 

april 18 Søndagstur Som alm. klubaften 

maj 1 Hedelandsvandring Tilmelding nødvendig 

maj 31 Lady Walk Tilmelding nødvendig 

juni 6 Greve Strand Vandring Åben for alle 

AKTIVITETSLISTE 
2020/2021 

Dette er det foreløbige program for 2020/2021. P.g.a. Corona-situationen kan der hurtig komme ændringer, men rettelser og 

nyheder vil altid fremgå af vores hjemmeside 

 www.grevegangsport.dk  


