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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

V

i har fra Dansk Idræts Forbund modtaget nye opdaterede retningslinier på baggrund af de seneste Corona-restriktioner. Heraf fremgår bl.a.:
”Sociale aktiviteter:

Frem til foreløbig den 2. januar 2021 bør alle sociale aktiviteter i forbindelse med idrætsaktiviteter aflyses. Dette gælder fx fester, fællesspisning, klubaftener mv., og anbefalingen
omfatter både sociale aktiviteter før og efter idrætsaktiviteter, ligesom det også gælder
for selvstændige arrangementer.”
Det får desværre konsekvenser for mange af vores planlagte arrangementer.
Se en detaljeret gennemgang på næste side.
Det er selvfølgelig trist, at så mange af vores traditioner går fløjten i disse tider, men vi
håber, at vi kan tage revanche senere.
Pas godt på jer selv.
Positive hilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
Vi kan med glæde byde 4 nye medlemmer velkommen. Lisbeth Neve , Marianne Neve Petersen, Birgitte
Lemming og Lena Thomsen. Vi håber I må få nogle gode timer sammen med os.
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BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT:
Greve Gangsports 20 års fødselsdag
Vi har allerede meldt ud, at vi ikke kan markere og fejre vores 20 års fødselsdag, således
som vi havde planlagt.
Der vil dog stadig være en søndags-gåtur den 22. november kl. 10 fra Aktivhuset. Vi går
hhv. 7 km og en rolig 5 km.
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

AKTIVITETER

Julemærkemarch og julefrokost på Viby Kro
Med de nye retningslinier må vi ikke holde julefrokost. Vi ved endnu ikke, om Julemærkemarcherne rundt omkring overhovedet bliver afholdt, men vi har i bestyrelsen valgt
ikke at deltage i år, når vi ikke kan gennemføre den efterfølgende frokost, som vi plejer.
Juleafslutning 10. december
Vores tradition med at runde året af med gløgg og æbleskiver kan heller ikke gennemføres. Torsdag den 10. december bliver sidste aften med gåture i 2020.
Havfruemarchen 10. januar 2021

Som det desværre tydelig fremgår
af Linda´s redegørelse, er der ingen planlagte aktiviteter.

Fra Motionsforeningen København, der arrangerer Havfruemarchen, har vi fået besked
om, at den er aflyst i 2021. Det gælder også foreningens øvrige ture - Tårnbyvandringen
og Nissehueturen - hvis nogen af jer havde tænkt at deltage der.

Vi lover at følge situationen nøje, og
hvis der skulle vise sig sprækker i restriktionerne, melder vi ud omgående,.

Vi starter sæsonen 2021 med gang torsdag den 7. januar kl. 19. Om det bliver muligt at
samles over et glas bobler og et stykke kransekage er endnu uvist, men da vi jo ikke har
tilmeldingskrav til Nytårskuren, kan vi afvente situationen til den tid, og træffe beslutning
med kort varsel.

Nytårskur 7. januar 2021

Hjælp Julemærkehjemmene

Som klub plejer vi at støtte Julemærkehjemmene ved vores deltagelse i Julemærkemarchen, og ved jeres køb på startstedet.
Det er en vigtig indtægtskilde for Julemærkehjemmene, idet der jo stort set ikke
længere sendes julekort med julemærker på.
Bestyrelsen har derfor vedtaget at donere det forventede startgebyr til Julemærkehjemmene.
Det er kr. 1500

Lys forude!!
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Hvis man gerne selv vil støtte, direkte til Julemærkehjemmene, kan man donere til
MobilePaynr. 671041 med valgfrit beløb, eller sende 100 kr. ved SMS til 1217 med
teksten “julehjem”.
Kærlige julehilsner
Linda

