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Kære medlemmer 

S ommeren er slut, vi kan allerede mærke de kølige nætter, og ja, det er mørkt når vi 

lukker, slukker og tilslutter alarmen i Aktivhuset torsdag aften. 

Derfor er det også blevet tid til, at vi skal ud af gå mindst én søndag (eller lørdag) om 

måneden. 

Første arrangement er: 

Taaspidsernes Efterårsvandring, lørdag den 17. september 2022, fra Herste-

døster skole, 

Trippendalsvej 2, 2620 Albertslund 

Der er 3 ruter på hhv. 6, 10 og 14 km, og så kan man kombinere til 20, 24 og 30 km, hvis 

man ønsker. Der er kort tilmeldingsfrist – faktisk skal vi have din tilmelding på torsdag 

den 8.9. 

Hvis du ikke kommer på torsdag, så send en mail til formand@grevegangsport.dk og op-

lys hvor langt du vil gå, om du ønsker diplom samt om du har brug for kørelejlighed til 

Herstedøster, så finder vi ud af det også. 

De fleste af os plejer at møde op til starttidspunktet kl. 9.00, men det er faktisk muligt at 

starte helt frem til kl. 12, såfremt man ikke vil gå mere end max 14 km. 

De bedste efterårshilsner 

Bestyrelsen 
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ÅRGANG 10 NUMMER 59 

Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
Vi kan med glæde byde et nyt medlem velkommen. Inger West Hybholt. Vi håber 

du må få nogle gode timer sammen med os. 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Kommende arrangementer  Aktivitetsliste 

  

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. okt. Fødselsdagsvan-

dring 

Hvidovre MF Tjek Vandrekalenderen 

12. nov. Tårnbyvandringen MF København Tjek Vandrekalenderen 

19.nov. Løvfaldsvandring Gribskovens Hårde 

Kerne 

Tjek Vandrekalenderen 

27. nov. Adventstrim 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 

interesse. Husk selv at tjekke, om turene gennemføres. I kan finde et link 

til Vandrekalenderen på vores hjemmeside. HUSK samkørsel er næ-

sten altid en mulighed. 

På vores lukkede Facebook side, (Grevegangsport) holder Linda jer op-

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

BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT 

KOMMENDE AKTIVITETER  

Ekstra ”klubaftner” 

Søndag den 23. oktober 
kl. 10. 

 Søndag 
den 13. 
november 
kl. 14 
(med lag-
kage.) 

 

Julemærkemarch Ølsted-
med frokost på Lynge 
Kro. Søndag den 4. de-
cember. 
Mere følger.  

Juleafslutning 8 decem-
ber. 

Nytårskur med bobler 
den 5. januar 

Andre arrangementer, 

hvor vi stiller hold. 

Taaspidsernes efterårsvan-
dring lørdag den 17. sept. 

De blå Baretters March, 
Næstved søndag den 9. okt. 

Tilmelding nødvendig. 

 

Greve Strand Vandring 2022 en succes 

I dejligt solskinsvejr kunne vi byde velkommen til 

årets Greve Strand Vandring den 11. juni. 

Der var ingen tilmeldte hold, og vi var lidt skeptiske, 

da alle hjælperne om morgenen skulle byde på, hvor 

mange der ville komme. Flere underbød vores tidlige-

re bundrekord på 78 deltagere. 

Men solen smilede også til Greve Gangsport. Vi fik 98 deltagere, hvilket genererede et ende-

ligt overskud på 

kr. 3.358,20. 

Ud over deltagerantallet, så skyldes overskuddet også det flotte smørrebrød, som Gitte og 

Marianne A producerede i køkkenet. Det blev revet væk, og rost af rigtig mange. 

Stor tak til alle hjælpere – i huset såvel som på ruterne – og tak til jer medlemmer for at 

komme og gå på dagen. 

Bakketuren 7. august 2022 

I let skyet vejr med strejf af sol, tog 30 medlemmer afsted på 

årets Bakketur. Det var perfekt gå-vejr, tørt og ikke for varmt. 

Traditionen tro, var der fællesfoto foran den gamle eg ved 

strandvejen, ligesom der var 1 Enkelt til deltagerne undervejs på turen. 

Igen i år var der 3 ture med hhv. Lisa, Linda og Hans. Og igen – fristes man til at sige – 

kunne Linda ikke finde ud af at lægge en 7-km rute, så mellem-holdet endte med at gå 

knapt 9 km. Alle tog det pænt, også selvom vi kom ud i ufremkommeligt moseområde. 

Frokosten blev indtaget på Restaurant Bøgely, hvor vi i år blev placeret indenfor. Bagefter 

var der frit slag, og flere gik en tur rundt på Bakken, før de satte næsen hjemad. 

Vandrefestivalen 2022 

Torsdag den 1. september 2022 var Greve Gangsport arrangør af 3 ture i forbindelse med 

Vandrefestivalen. Vi fik besøg af 9 personer udefra, og i alt var vi 35 personer ude at gå – 

dejligt med større besøgsantal end sidste år, og dejligt, at så mange af jer fandt vej hen til os 

denne aften. Efter turen var der banankage, æble/kanelkage, drømmekage og brownie til kaf-

fen/teen, hvor snakken gik lystigt mellem medlemmer og gæster. Gæsterne virkede begejstre-

de, så lad og krydse fingre for, at aftenen kaster nogle nye medlemmer af sig. 
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AKTIVITETSLISTE 
2022/2023 

Måned Dato Aktivitet Bemærkning 

Sept.  17 Taaspidsernes Efterårsvandring  Tilmelding nødvendig. 

Okt. 9 De Blå Baretters March, Næstved  Tilmelding nødvendig. 

Okt. 23 Søndagsgangtur Start kl. 10.00. 

Nov. 13 Søndagsgangtur m/lagkage Start kl. 14.00. 

Dec. 4 Julemærkemarch—Ølsted og Lyn-

ge Kro 

 Tilmelding nødvendig 

 Egenbetaling. 

Dec. 8 Juleafslutning m/gløgg og æbleski-

ver 

Ingen tilmelding  

2023    

Jan. 5 Nytårskur m/bobler og kransekage Ingen tilmelding 

Feb. 12 Ishøjtur Tilmelding nødvendig 

Maj 22 Lady Walk Tilmelding nødvendig 

 Egenbetaling. 

Jun. 18 Greve Strand Vandring Åben for alle/offentlig 

    

    

    

    

Dette er det foreløbige program for 2. halvår af 2022. Rettelser og nyheder vil altid fremgå af vores hjemmeside. 

 www.grevegangsport.dk  


