
   

   

 

 

Kære medlemmer 

S om bekendt deltog vi i Vandrefestivalen den 19. august 2021. Der kom kun 6 personer udefra, 

så succesen var begrænset. Dog har vi efterfølgende fået 6 nye medlemmer, så det har altså en 

betydning, at vi er synlige for omverdenen. 

Tak til Monica og Lisbeth N, der havde bagt til os, og selv om der ikke kom mange gæster, så kom der 

rigtig mange af vores egne medlemmer, der fik glæde af bagværket. Resterne kom i fryseren, og vi nåe-

de da også at få nogle af Lisbeths muffins en enkelt torsdag aften, inden Aktivhuset havde strømafbry-

delse og resten af kagerne blev ødelagt – suk. 

Vi vil gerne minde om Køge Vandreforenings arrangement 43. Østsjællandsmarch, søndag den 

31. oktober 2021, hvor vi planlægger, at stille hold. Der er mulighed for at gå hhv. 5, 10 og 20 km. 

Starten går fra Hastrupskolen, Langelandsvej 70, Køge. Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 21. 

oktober 2021. Ved tilmelding beder vi dig oplyse, om du ønsker diplom og om du ønsker kørelejlig-

hed. 

Efteråret er over os, og vi vil gerne opfordre til, at I bærer en form for reflekser på vores aftenture. 

De gule refleksveste, som alle bilejere skal være i besiddelse af, er det allerbedste, men mindre kan gø-

re det. 

For de af jer, der ikke går om aftenen i mørket, så er der ovennævnte Østsjællandsmarch den 31.10., 

vores egen søndagsvandring den 14.11., kl. 10, fra Aktivhuset, samt julemærkemarchen den 5.12. som 

gå-muligheder i dagslys i resten af 2021. Om julemærkemarchen, se endvidere side 3. 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen 
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Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde byde 6 nye medlemmer velkommen. Ulla og Rene Bengtson, Inger E. Nielsen, Ulla 

Voetmann , Knud Benkjær og Birthe Starup. Vi håber I må få nogle hyggelige timer sammen med os.  

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne Julemærkemarchen 2021 

Siden sidst  

Kommende arrangementer  

Hvor kan jeg gå?  
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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 

Se næste side.  

 

Andre arrangementer.   

Vi stiller hold til: 

Køge Vandreforenings Øst-
sjællandsmarch 

søndag den 31 oktober. 
Se Bestyrelsens Hjørne. Bemærk 

Også at startstedet er flyttet til 

Langelandsvej 50. 

 

MF København 

Havfruemarch 

søndag den 9. januar. 
Tilmelding nødvendig 

 

 

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 AKTIV ITETER  

MEDLEMMERNES HJØRNE 

 
Tåspidsernes Efterårsvandring havde i år 

startsted fra Herstedøster skole. Her blev vi budt 

velkomne kl.9, og de mange deltagere (vel omkring  

85) kunne begive sig ud på en af de tre ture 6,10 

og 14 km. som kunne kombineres.  

6 km. turen var den mest populære blandt de 15 

af vores medlemmer der deltog. Dog var der nog-

le der gik både 10 og 14 km. Og endda begge dele. 

Det var et pragtfuldt gå vejr, overskyet men tørt, 

og Vestskoven viste sig fra sin pæneste side.  

 

 

 

 

 

 

    

 

Greve var eneste hold, og som traditionen byder var der hold-

præmie. 

Kaffe, kage og en flødebolle. 

Det betyder så, at vi ikke kan udlodde præmien, som vi plejer, 

da den blev fortæret på stedet. 
 

 

 

Dato Hvad Hvem Bemærkning 

31. okt. Østsjællandsmarch Køge Vandreforening Vi stiller hold. Tilmel-

ding nødvendig 

7. nov. Ole Rømer March Fodslaw Storkøben-

havn 

Tjek Vandrekalenderen 

13. nov. Tårnbyvandringen MF København Tjek Vandrekalenderen 

28. nov. Adventstrim V.M.Alugod Tjek Vandrekalenderen 

5. dec. Julemærkemarch Julemærkehjemmene Vi stiller hold. Tilmel-

ding nødvendig 

11. dec. Juletur i Holbæk Holbæk Gangsport Tjek Vandrekalenderen 

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 

nogen evt. selv gerne vil deltage i en anden forenings arrangement. 

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.  

Undervejs var det muligt at komme op på et af de høje-

ste punkter på Vestegnen , Hersted Høje 67 meter, 

hvorfra der er en herlig udsigt 
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Nu kan du melde dig til Julemærkemarch –  

sidste tilmeldingsfrist 11. november 2021 

Søndag den 5. december 2021 skal vi til Julemærkehjemmet i Skælskør og gå Julemærkemarch. 

Vi mødes ved Greve Svømmehal, hvorfra bussen kører kl. 08.00. Når vi har gået en dejlig tur i Skæl-

skør, kører vi nordpå til Viby Sj., hvor vi har bestilt julefrokost på Viby Kro til ca. kl. 13. 

Menuen er vist her på siden og koster 245 kr., som skal indbetales ved tilmelding eller senest 11. no-

vember 2021. Drikkevarer skal du afregne direkte med kroen. 

Beløbet, kr. 245,00, indbetales til Nykredit Bank, konto nr. 5471 111 6071, eller på MobilePay til Lisa 

på tlf. 60 63 15 25. 

Greve Gangsport betaler startgebyret samt bustransporten. Hvis du ønsker medalje eller 4 skrabe-

lodder, skal du yderligere indbetale kr. 40,- for medalje og kr. 70,- for de 4 skrabelodder. 

Der er plads til 50 personer i bussen, hvilket plejer at række. Men skulle der mangle pladser, stiller 

formanden gerne bil til rådighed, så vi kan få plads til 5 personer ekstra.. 

Tilmelding kan ske om torsdagen på den fremlagte liste, eller ved indbetaling af beløbet.. 

Det plejer at være en rigtig dejlig dag, som vi stærkt vil anbefale til vores nye medlemmer. 

MENU 

Marinerede sild - Kryddersild - Karrysild - Stegte sild i lage. 

Rejer m/ mayonnaise. 

Røget ål m/ røræg. 

Varme fiskefileter m/ remoulade. 

Hønsesalat. 

Tarteletter m/ høns i asparges. 

Leverpostej m/ champignon og bacon. 

Hjemmelavet frikadeller m/ surt. 

Varme finker m/ svesker. 

Blodpølse m/ æblemos, kanelsukker og sirup. 

Hjemmelavet sylte. 

Helstegt svinekam. 

Roastbeef m/ kartoffelsalat. 

Gammeldags æbleflæsk. 

Mørbradbøffer m/ bløde løg. 

Stor osteanretning - Frugtsalat og frisk frugt. 

Hjemmelavet rugbrød - Smør og fedt.  

Julemærkehjemmet– Skælskør 

VIBY KRO 


