
 1 

1  

Kære medlem 

 

D u sidder nu med sidste nummer af Greve GangPost for i år.  

Jul og Nytår nærmer sig, og det er tiden for traditioner. Dem har vi også et par stykker af i 

Greve Gangsport, både før og efter Nytår. 

Den første tradition er Julemærkemarchen, hvor tilmeldingsfristen nu er slut. I år tager vi til Ølsted, 

hvilket kun kan lade sig gøre, fordi NordeaFonden bevilligede os et tilskud på 5.000 kr. til bussen. Tu-

sind tak til NordeaFonden. 

Den 8. december går vi på juleferie i klubben. Det vil sige, at der ikke er klubaftener den 15., 22. og 29. 

december, men vi mødes igen torsdag den 5. januar 2023. 

Helt som vi plejer, slutter vi året af den 8. december med glögg og æbleskiver kl. 20.10, og helt som vi 

også plejer, starter vi det nye år med kransekage og bobler den 5. januar kl. 20.10. 

Og så kan vi genoptage endnu en tradition – nemlig Havfruemarchen den 8. januar 2023. 

Se separat omtale af denne. 

Nu et lille tilbageblik på efteråret. Vi har haft 2 søndagsvandringer, én den 23. oktober med18 deltage-

re og én den 13. november med 34 deltagere. Om det alene er lagkagerne, der gjorde udslaget, eller 

om tidspunktet kl. 14 også var medvirkende til flere deltagere i november end i oktober, må komme 

an på en prøve. I hvert fald laver vi den næste søndagsvandring kl. 14 den 29. januar. 

 

De bedste ønsker om en glædelig jul og et godt nytår 

Bestyrelsen 

Greve GangPost DATO: NOVEMBER 2022 

ÅRGANG 10 NUMMER 60 

Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
har vi i forlængelse af Vandrefestivalen, fået 3 nye medlemmer.  Velkommen til 

Dorthe Engel Nielsen,  Anne Eriksen og Jan Fenstrup.  Vi håber I må blive glade 

for jeres medlemskab af klubben. 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne  

Kommende arrangementer  Aktivitetskalender 

  

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      

MobilePay 781680 

Dato Hvad Hvem Bemærkning 

31. dec. Nytårstravetur Køge Vandreforening Tjek Vandrekalenderen 

8. Jan. Havfruemarchen Motionsforeningen 

Kbh. 

Vi stiller hold 

4. feb. Vintertur ved Køge Køge Vandreforening Tjek Vandrekalenderen 

18. mar. Hillerød Vandring Gribskovens Hårde 

Kerne 

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 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. 

BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT 

KOMMENDE AKTIVITETER  

Juleafslutning 8. decem-
ber. 

Nytårskur med bobler 
den 5. januar. 

Julemærkemarch Ølsted 
med frokost på Lynge 
Kro. Søndag den 4. de-
cember. Se omtalen. 

Ekstra ”klubaftner” 

Søndag den 29. januar og 
søndag den 12. marts. 
Begge dage kl. 14. 
 

Ishøjturen 12. februar kl. 
10 fra Mågen i Hundi-
ge/Greve Marina. 
Frokost i Mågen.  

Andre arrangementer, 

hvor vi stiller hold. 

Havfruemarch 8. januar 
Se omtalen. 

Påskevandring 10. april fra 
Solrød. 

Tilmelding til begge arrange-
menter er nødvendig. 

 

Konto nr. Danske Bank 9570 1350 9395 

Havfruemarch søndag den 8. januar 2023  

Vi har med glæde konstateret, at der nu igen vil være Havfruemarch først 

i januar måned, og selvfølgelig stiller vi hold. Tilmeldingslisten er allerede 

lagt frem, og sidste tilmeldingsfrist er til vores juleafslutning den 8. decem-

ber 2022. Kommer du ikke ned og går hos os, så kan du også tilmelde dig 

på mail til formand@grevegangsport.dk. Søndag den 8. januar 2023 mødes 

vi på Greve Station kl. 8.00. Vi skal med A-toget kl. 8.04 til Østerport St. 

og derfra med Metro til Poul Henningsens Plads St. Arrangementet star-

ter fra Vibenhus Skole kl. 9.00 (senest kl. 11.00, hvis man vælger at tage af 

sted senere). Ved Langelinie er der pitstop med en forfriskning. Husk, at 

man altid kan støtte den arrangerende klub ved at købe morgenmad/-kaffe 

før turen eller smørrebrød/kage og drikkevarer efter turen.  

Til deltagerne i Julemærkemarchen søndag den 4. decem-

ber  

Vi har erfaret, at Helsingør pigegarde vil gå i front på 6 km turen fra Øl-

sted skole til Julemærkehjemmet Kildemose, samt at velkomsttalerne star-

ter kl. 8.55, og marchen forventes at starte meget tæt på kl. 9.00. Derfor 

vil vi gerne afsted fra Greve Svømmehal 5-10 min. før kl. 8, hvis det er 

muligt, så kom gerne senest kl. 7.50. Vi venter selvfølgelig med at køre til 

kl. 8, hvis der mangler nogen.  

Opdater din nye 2023-kalender  

Med dette nummer af Greve GangPost følger en ny opdateret Aktivi-

tetsliste. Listen indeholder både de arrangementer vi selv afholder og 

de arrangementer i vores naboklubber, som vi forventer at stille hold 

til. Vær særligt opmærksom på, at de ”typiske” datoer for Hedelands-

vandringen og Lady Walk er flyttet, så ”plejer” holder ikke i år. Det er 

Store Bededag og Pinsen, der forstyrrer billedet.  
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AKTIVITETSKALENDER 
2023 

1 ST. HALVÅR 
 

Måned Dato Aktivitet Bemærkning 

Jan.  5 Nytårskur-Kransekage/bobler Tilmelding ikke nødvendig. 

Jan.. 8 Havfruemarch Vi stiller hold. 

Jan. 29 Søndagsvandring Start kl. 14. 

Feb. 12 Ishøjturen Greve Marina Mågen Tilmelding nødvendig 

Mar. 12 Søndagsvandring   Start kl. 14 

 

Mar. 23 Generalforsamling Tilmelding nødvendig til efterføl-

gende spisning.  

Apr. 10 Påskevandring fra Solrød Gl. Skole Vi stiller hold. 

Maj 13 Hedelandsvandring Vi stiller hold 

Maj 22 Lady Walk 

Telt og forplejning ved + 20 delt. 

Vi stiller hold 

 

Jun. 18 Greve Strand Vandring Åben for alle/offentlig 

    

    

    

    

Dette er det foreløbige program for 1st.. halvår af 2023. Rettelser og nyheder vil altid fremgå af 

vores hjemmeside. 

 www.grevegangsport.dk  


