
   

   

 

 

 

 

 

Kære medlemmer 

  

Å 
ret går på hæld, og selvom der har været hindringer undervejs, så kan vi glæde os 

over, at vi både fik gennemført vores Bakketur i august og Julemærkemarchen i 

søndags. Se omtale og fotos fra sidstnævnte tur på side 3. 

 

Vi slutter 2021 af med glögg og æbleskiver på torsdag efter en times gang. Der vil også 

være kaffe og te. Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Efter jule- og nytårspausen starter vi igen torsdag den 6. januar 2022, hvor vi ligeledes 

går en time, og derefter hygger med et stykke kransekage og et glas bobler. 

 

Den 9. januar er der Havfruemarch - se side 2. Vi stiller hold og tilmelding haster. 

 

Til slut vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Hjertevarme julehilsner 

 

Bestyrelsen  

 

BESTYRELSENS HJØRNE 

Greve GangPost DATO: DECEMBER 2021 

ÅRGANG 9 NUMMER 54 

Lysner det ? 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Medlemmernes hjørne Sammendrag fra Julemærkemarchen 
2021 

Kommende arrangementer  

Hvor kan jeg gå?  

  

GODT NYTÅR 
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Første dag i 2022 er den  

6. januar. 

 

Ekstra ”klub aften” 

Søndag den 23. januar.     
Vi mødes kl. 10 og går som vi plejer 

om torsdagen, men bare i dagslys. 

  

 

Andre arrangementer.   

Vi stiller hold til: 

 

MF København 

Havfruemarch 

søndag den 9. januar. 
 

Ud over Havfruemarchen er der end-

nu ikke planlagt hvilke andre ture vi 

skal deltage i næste år. 

Så snart det er på plads, melder vi 

ud.. 

  

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 

 
Østsjællandsmarchen den 31.10. Køge. 

 

Den sidste søndag i oktober, blev en af de bedste efterårsdage i 2021. Vi var 13 deltagere 

fra Greve Gangsport, som gerne ville ud at gå i det gode vejr. Det viste sig at der var til-

meldt 2 hold. Alugod med 14 deltagere og vi med 13. 

Der var hold præmie . En fin æske chokolade. 

Der var heldigvis mange der gerne ville deltage i arrangementet. Omkring 100 blev det til. 

Vi valgte 11 km. turen, da det var den, som havde mest ”natur” Vi blev ikke skuffede Vi fik 

en smuk tur i efteråsfarverne både i det åbne land og i skovene. 

Turen var mærket meget fint, så det var nemt at orientere sig. 

De fleste sluttede en god formiddag, med et par pæne stykker 

smørrebrød . 

Dato Hvad Hvem Bemærkning 

30. jan. Køge Å sti vandring Køge Vandreforening Tjek Vandrekalenderen 

5. og 6. 

marts 

Vintertur ved Køge Køge Vandreforening Tjek Vandrekalenderen 

19. marts Hillerød Vandring Gribskovens Hårde 

Kerne 

Tjek Vandrekalenderen 

27. marts Krudtuglevandring Gangf. Krudtuglerne Tjek Vandrekalenderen 

3. april Mølleåvandring Gladsaxe Gangsport Tjek Vandrekalenderen 

24. april Forårsvandring 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.  

Nini tog et bilede af Birthe, 

Knud Erik og Hans 

Et lille udsnit fra ”Foreninger” i Ugeavisen Køge 3. nov 

2021 

Harry Wejendorp 

Havfruemarch 9. januar 2022 
Havfruemarchen 2022 gennemføres søndag den 9. januar, med start kl. 9, fra 
Vibenhus Skole, Kertemindegade 10, København Ø. 
Vi kører samlet i s-tog fra Hundige station kl. 8.07 (Greve station kl. 8.04). 
Der er to distancer på hhv. 7 og 11 km. Ved Langelinie serveres en bitter eller 
juice. 
Tilmelding er nødvendig. Hvis du ikke kommer på torsdag den 9.12., kan til-
melding ske på mail til formand@grevegangsport.dk. Husk at oplyse hvor man-
ge km du vil gå, samt om du ønsker diplom. 

mailto:formand@grevegangsport.dk
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Vi gennemførte årets Julemærkemarch. Selv om der var mange spekulationer. 

Kan vi? Må vi? 

Men vi både måtte og kunne. Og hurra for det. 

Præcis kl. 8 kørte bussen fra Greve Svømmehal med kurs mod Skælskør. 

Der var oprindelig tilmeldt 31 medlemmer, men efter lidt afbud 

og ”indbud”  endte vi med at 26 medlemmer vovede at trodse 

både Corona og en ikke alt for optimistisk vejrudsigt. 

Da vi nåede frem, var starteren i gang med at sende de mange 

deltagere afsted. (de ventede omkring 700 

deltagere) 

Der var lidt trafik i starten, men efter at 

vore veje skiltes, ( 5 og 10 km ruterne 

splittede) blev der mere plads. 

På 10 km. Ruten var der en rast, hvor  

der blev serveret varm cacao og småkager. 

Ca. to timer efter starten, var alle kommet i mål, og vi kunne igen stige på bussen. Denne 

gang med kurs mod Viby Kro, hvor vi endelig ikke måtte komme for tidligt. Det gjorde vi 

så heller ikke. Vi var meget præcise. 

Så var der mad. Rigtig god mad. Så der blev spist og hygget ved 

de runde borde. 

Ved 16 tiden var alle parate til at komme hjemad.  

Der var noget stille i bussen da vi kørte hjem, godt trætte og 

mætte, efter en god lang dag. 

 


