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Kære medlemmer 

 

S å blev det sommer – ifølge kalenderen – og det er nu lyst på hele gåturen og også 

når kaffen er drukket. 

Vi har fået rigtig gang i traditionerne igen. Hedelandsvandringen og Lady Walk har altid 

været faste punkter på programmet i Greve Gangsport. Se mere om begge ture og om 

Påskemarchen længere omme i bladet. 

Foran os har vi vores eget arrangement Greve Strand Vandring.  Vi har med nogen van-

skelighed fået alle hjælpere på plads, så vi kan gennemføre arrangementet. 

Som nævnt på generalforsamlingen, kan vi ikke tilbyde gratis deltagelse for vores med-

lemmer i år. Økonomien er ganske enkelt ikke til det, men vi krydser fingre for godt vejr 

og håber at se rigtig mange af jer, meget gerne i selskab med familie og venner, og så hå-

ber vi på mange gæster udefra. 

Husk, at vi har gangsport hver torsdag aften hele sommeren.  

Til august skal vi i Dyrehaven og på Bakken – se omtale af 

Bakketuren på side 3. Og den 1. september 2022 deltager vi i 

Vandrefestivalen, hvor vi byder borgerne i Greve velkommen 

på vores aftengåture. 

De bedste sommerhilsner 

Bestyrelsen 

Greve GangPost DATO: JUNI 2022 

ÅRGANG 10 NUMMER 58 

Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
… er der kommet dato for ”Grøn Dag” i Aktivhuset – se mere på side 3. 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Kommende arrangementer, herunder Greve Strand 

Vandring 

Brochure Greve Strand Vandring 

  

Hvor kan jeg gå?  
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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 

MobilePay 781680 

Dato Hvad Hvem Bemærkning 

2. juli Fødselsdagstur i 

Gribskov 

Gribskovens Hårde 

Kerne 

Tjek Vandrekalenderen 

17. juli Sommerjulemærke-

march på Bakken 

Julemærkemarchen Tjek Vandrekalenderen 

6. august Orø Rundt Holbæk Gangsport Tjek Vandrekalenderen 

20. august Gribskov Vandring Gribskovens Hårde 

Kerne 

Tjek Vandrekalenderen 

27. august Furesøvandring V. M. Alugod Tjek Vandrekalenderen 

    

At vi stiller hold betyder: 

-at vi skal være (normalt) 11 deltagere. 

-at klubben så betaler startgebyret.  

-at holdet modtager holdpræmie. 

Vi arrangerer samkørsel, hvis du har 

behov for kørelejlighed.  

VANDREKALENDER 
Her er et lille udpluk fra Vandrekalenderen, som måske kan have jeres inte-

resse. Husk selv at tjekke, om turene gennemføres. I kan finde et link til Vandrekalen-

deren 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. 

MEDLEMMERNES HJØRNE  

KOMMENDE AKTIVITETER  

Påskevandring fra Solrød Gl. Skole 

2. påskedag stillede vi hold til Påskevandringen fra Solrød Gl. Skole 

med 17 deltagere. Vejret var fint, og billeder- ne her 

er fra Jer- sie Landsby, hvor der var meget 

idyllisk. Desværre gik ruten udenom og 

ikke igen- nem Solrød Landsby, der ellers 

også er gan- ske idyllisk  

Hedelandsvandring 

Med 15 deltagere stillede vi hold til årets Hedelandsvandring, der næsten traditionen tro, bød på 

dejligt gåvejr. Vi fik en flot holdpræmie – 2 malerier – som skal udloddes til fødselsdagen. 

Lady Walk i stærkt reduceret udgave 

Det er ikke kun tilmeldingen fra Greve Gangsport, der har været lille i år. Lady Walk Køben-

havn havde kun fået ca. 3.500 forhåndstilmeldinger til arrangementet. 

Det betød, at der skulle pakkes mindre end halvdelen af de rygsække, der er pakket tidligere år. 

Vi havde 4 hjælpere ude i Værløse fredag den 27.5., men hele pakningen blev overstået allerede 

om lørda- gen, så vores hjælpere til om søndagen kom 

aldrig i spil. Heldig- vis havde vi også 3 

rutevag- ter med på selve da-

gen den 30.5., så forhå-

bentlig tjener vi pænt på 

hjælpen alli- gevel. 

Tusind tak til alle, der valgte at hjælpe – uanset om I kom i spil eller ej. 

Mandag aften var vi 11 damer, der trodsede vejrguderne og tog afsted til Tiøren. Da vi stod af 

metroen på Femøren begyndte det af dryppe, og inden vi overhovedet var kommet fra START, 

var vi godt våde.  Om der var nogen, der gennemførte hele 7-km ruten ved jeg 

ikke, men vi var i hvert fald en del, der kortede ruten af, for at komme hurtigt 

hjem igen. Hatten af for vores stakkels rutevagter, der måtte stå stille i 

regnen og dirigere folk. 

Den manglende deltagelse kunne også mærkes mandag 

aften, plænen foran scenen var gabende tom kl. 18.30, og der 

var god plads på ruten. 

Greve Strand Vandring, 
søndag den 12. juni. 
Her er alle velkomne. Spred 

rygtet til venner og bekend-

te. Vi sørger for godt vejr. 

 

Bakketuren søndag den 
7. august. 
Se omtalen side 3.  

 

Vandrefestival torsdag 
den 1. september. 
(med forbehold for ændring)  

 

Grøn dag i Aktivhuset-
fredag den 23. septem-
ber.  
Se omtalen næste side. 

 

 

 

 

 

Andre arrangementer, 

hvor vi stiller hold. 

Der er ikke planlagt noget. 
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Årlig Bakketur søndag den 7. august 2022 

Bestyrelsen har besluttet, at vi igen i år går 3 forskellige ruter, ca. 4 km. med indlagte pauser, plus 7 og 10 km, og at vi, ligesom sidste år, skal 

spise på Bøgely efterfølgende, med mulighed for at vælge mellem stjerneskud, pariserbøf, clubsandwich og burger. 

Når tiden nærmer sig, får I information om tilmelding og priser, men reserver allerede nu dagen i kalenderen. 

Grøn Dag i Aktivhuset fredag den 23. september 2022 

Cirka en gang årligt beder Brugerrådet om frivillige til Grøn Dag i Aktivhuset – ofte med så kort varsel, at vi ikke har kunnet nå at spørge jer 

medlemmer, om I vil give en hånd med. Det kan vi i år. 

Grøn Dag handler om at give huset indvendig en omgang hovedrengøring i skabe, køkken mv. og at rydde op udenfor – fjerne blade i ned-

faldsskakter, rense stierne op mv. Greve Gangsport har tidligere stillet med 2-3 mand, og hvis nogen har lyst til at give en hånd, så giv besked 

til Linda – direkte eller på tlf. 20230869  

Startsted: Aktivhuset. Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve 

Tog/bus    Nærmeste station er Hundige.1,7 km. fra startstedet 

  Bus 224 (mod Tune) holder 300 meter fra start.  

Distancer: 3 ruter. Ca. 6 - 8 og 12 km , 6 og 12 km har 2,5 km sammenfald.  

  Alle ruter er opmærkede. 

Starttid:  Kl. 9—12. Hvis du går mere end 12 km. så kl. 9—10 

  Alle skal være i mål senest kl. 1500 

  Ruterne tages ned fra kl. 1400 

Rasteplads: Ved start og mål.  

  Salg af kaffe/te og morgenbrød. Vand, øl og smørrebrød. 

  Betaling med MobilePay er mulig. 

Startgebyr: Kr. 25 incl. diplom, ruteskitse og div. Stempler. 

   Børn, under 12 år ifølge med en voksen, er gratis. 

Tilmelding: Ved start. Alle er velkomne. 

Hold:  Holdpræmie til hold med mindst 11 deltagere, 

  Holdtilmelding senest 6. juni. Bank: 5471 1116071 

Stempel: EVG—Greve Gangsport’s stempel. 

Oplysning og holdtilmelding: formand@grevegangsport.dk 

eller til formanden  tlf. 20230869 Linda eller 60631525 Lisa.  

GREVE GANGSPORT afholder motionstur for hele familien. 

SØNDAG DEN 12. JUNI 2022 


