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BESTYRELSENS HJØRNE
Kære medlemmer

S

å fik vi gennemført vores første arrangement i år – Bakketuren. Se omtale
og billeder på side 3. Det var dejligt at kunne samles igen til mere end blot
en gåtur.

Næste arrangement er vores bidrag til Vandrefestivalen, hvor vi torsdag den 19. august
2021 har åbent hus, så alle interesserede kan komme og gå med os.
Vi har annonceret, at vi går 4, 5 og 6 km. Når vi kommer retur til Aktivhuset, vil der være kaffe/te og kage til medlemmerne såvel som til gæsterne.
Vi håber, at der kommer en del udefra, så vi kan vise, hvad vi står for. Tag gerne jeres røde bluser på denne aften, så vores gæster kan spotte medlemmerne og spørge ind til vores forening. Inviter også gerne din ægtefælle eller dine venner til at komme og gå med.
Vandrefestivalens ture annonceres i Sydkysten og på FaceBook, og på
www.vandrefestivalen.dk kan man se både turene i Greve Kommune og andre steder i
landet. I Greve Kommune er der ture fra 13. august – 4. september, så der er masser af
muligheder for at komme ud at motionere.
Sensommerhilsner
Bestyrelsen

SIDEN SIDST
…er vi igen begyndt at byde på kaffe/te og småkage efter gåturen - og det er gratis.
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BESTYRELSENS HJØRNE:

fo r ts a t

Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen holdt den 4. august sit første møde efter generalforsamlingen,
og konstituerede sig som følger;

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

KOMMENDE AKTIVITETER

Vandrefestival
Torsdag den 19 august.
Et ”åbenthus” arrangement i samarbejde med Greve Kommune. Alle er
velkomne.

Ekstra klub”aftner”
Søndag den 14. november og
søndag den 23. januar.
Vi mødes kl. 10 og går som vi plejer
om torsdagen, men bare i dagslys.

Julemækemarch
Søndag den 5. december
Nærmere senere. Tilmelding nødvendig.

Formand
Linda D. Winther
Kasserer
Lisa Berggreen
Sekretær
Lis Romny
Bestyrelsesmedlem Nini Borup
Bestyrelsesmedlem Käte B. Jensen
Suppleant
Lene Julskov
Suppleant
Jette Madsen
Søndagsture i klubben og andre weekendture

Der er en god idé at opdatere sin private kalender i god tid, så her får du lige et lille
overblik over vores planlagte lørdags- og søndagsture.
Vi laver søndagsture fra Aktivhuset den 14. november 2021 og den 23. januar 2022,
begge dage kl. 10, og med kaffe/te og en småkage efterfølgende .
Hold til andre klubbers arrangementer, er en del af de tilbud vi giver vores medlemmer
– ofte med samkørsel i bil. Vi har planer om at stille hold til Tåspidsernes Efterårsmarch
lørdag den 18. september 2021 samt til Køge Vandreforenings 43. Østsjællandsmarch,
der finder sted søndag den 31. oktober 2021.
Vi skal være minimum 11 deltagere for at kunne stille hold, og Greve Gangsport betaler
tilmeldingsgebyret.
Tilmeldingslister og brochurer vil blive lagt frem snarest muligt.
Søndag den 5. december 2021 arrangerer vi bustur til julemærkehjemmet i Skælskør,
og efter julemærkemarchen kører vi til Viby Kro til julefrokost. Greve Gangsport betaler
bustransport og startgebyr, mens frokost og drikkevarer er for egen regning.

Andre arrangementer.
Vi stiller hold til:

Tåspidsernes Efterårsmarch
lørdag den 18. september.
Tilmelding nødvendig

Køge Vandreforenings Østsjællandsmarch
søndag den 31 oktober.

V A N D R E K A L E N DE R
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
nogen evt. selv gerne vil deltage i en anden forenings arrangement.
Dato

Hvad

Hvem

Bemærkning

28. aug.

Furesøvandring

V. M. Alugod

Tjek Vandrekalenderen

4. sept.

Fødselsdagsvandring

Hvidovre MF.

Tjek Vandrekalenderen

18. sept..

Efterårsvandring

Taaspidserne

Vi stiller hold. Tilmelding nødvendig

10. okt.

March i Næstved

De blå baretter

Tjek Vandrekalenderen

31. okt.

Østsjællandsmarch

Køge Vandreforening

Vi stiller hold. Tilmelding nødvendig

Tilmelding nødvendig
At vi stiller hold betyder:
-at vi skal være (normalt) 11 deltagere.
-at klubben så betaler deltagergebyret.
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-at holdet modtager holdpræmie.
Normalt vil vi arrangere samkørsel, hvis
det er muligt.
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MEDLEMMERNES HJØRNE

BAKKETUREN 8.8.2021

Så blev vi sluppet løs. Endelig kunne vi se frem til den årlige Bakketur. Selv om
der var mørke skyer i horisonten, var 31 medlemmer klar til at tage kampen
op mod naturen. Der var røde bluser ved stationerne mellem Jersie og Hundige, og der var samling i de bagerste vogne.
Vi skulle skifte tog på Vesterport, så alle steg ud, men der var lidt kuk i køreplanen, så efter at have været inde i Tåstruptoget, fik Linda rede på at vi kunne fortsætte til Østerport, og derfra med
Kystbanen. Det lykkedes.
Vi kom lettere forsinket frem til Skovfogedegen, så vi ifølge alle traditioner, kunne få taget det obligatoriske billede, få dannet de tre hold, som
skulle gå hhv. ca. 4, 6 eller 10 km. Der var 5 på den ”lange” 14 på 6’eren,
og 12 på den ”korte.”
Vi var så heldige med vejret, kun nogle ganske få dråber og lidt rumlen i
det fjerne, ellers pragtfuld gå vejr. Der var også tid til et lille hvil.
To af holdene, mødtes
ved Eremitageslottet,
hvor der lige var tid til
”en lille en.”
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Så var det tilbage til

Bakken, hvor vi skulle spise 13.15.

Her skulle vi finde rede bestilt mad. Alle
serbøf, stjerneskud eller
var mad og den første
Tak for det.

staurant Bøgely, hvor foreningen havmedlemmer havde valget mellem pariburger. På nær kr. 50 i egenbetaling,
øl/vand betalt af Greve Gangsport.

Vi plejer at få nogle små mærker til bogen,
farten, men Lisa vil udlevere dem på de kom-

som bevis på vi har gået. De blev glemt i
mende klubaftner.

Alt i alt forløb det hele godt, alle var glade og

tilfredse da vi forlod Bøgely.

