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Greve GangPost DATO: JANUAR 2023 

ÅRGANG 11 NUMMER 61 

Lysner det ? 

S IDEN S IDST 
…har vi igen måttet konstatere, at det efter Covid-19 fortsat er meget svært at samle vores medlemmer 

om arrangementerne – således også om Havfruemarchen, hvor vi for første gang ikke er istand til at stille 

hold. 

Faste rubrikker Ekstra 

Bestyrelsens hjørne Omtale af Julemærkemarchen 

Kommende arrangementer  Kontingent 

  

  

  

Kære medlemmer 

V i håber, at I alle er kommet godt igennem jule- og nytårspausen, og er klar til nogle gode trave-

ture i det nye år. 

På aktivitetslisten kan I se, hvornår der er dagsture i weekenden, hvis I ikke er meget for at gå i 

mørke. Der er allerede en søndagsgangsport 29. januar og vores egen Ishøj-tur 12. februar – se også side 2. 

Den 23. marts 2023 skal vi have vores ordinære generalforsamling efter torsdagsgåturen. Der er 3 bestyrelsesmed-

lemmer på valg, hvoraf vi allerede nu ved, at 2 af dem ikke genopstiller. 

Lisa og jeg (Linda) er ikke på valg, og vores 2 suppleanter, Marianne N og Birgitte, vil gerne genvælges, så det er 2, 

måske 3 bestyrelsesmedlemmer, vi står og mangler til marts. 

Vi har 5-6 bestyrelsesmøder om året, hvor vi mangler en god referent iblandt os. Det ville også være dejligt, hvis vi 

kunne sprede den ugentlige kaffebrygning og opvask ud på flere hænder. Og ind imellem skal der købes lidt ind in-

den torsdag aften. 

Så nej, det er ikke de helt store forkromede kompetencer vi efterspørger – bare lyst og overskud faktisk. 

Selvom der er mere end 4 måneder til LadyWalk 2023, så skal vi allerede om en måneds tid melde ind, om og hvor 

mange hjælpere vi kan stille med. Det plejer at være hyggeligt. 

Vi plejer også at tjene en god skilling til klubben ved at hjælpe. Desværre var der ikke noget overskud at dele ud af i 

2022, men det regner man med, at der bliver igen i 2023. 

LadyWalk ligger i år allerede den 22. maj, og derfor vil det formentlig være 19.-21. maj, at der er brug for hjælpere 

til pakning af muleposer samt den 22. maj, at der er brug for rutevagter – her er det alene vores mænd, vi er på 

udkig efter. 

Godt nytår 

Bestyrelsen 
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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 

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 
På vores hjemmeside er der et link til Vandrekalenderen, som måske kan inspirere til 

en travetur, hos nogle af vores naboforeninger. I Vandrekalenderen er der markering 

for, om turen gennemføres, eller måske er ændret eller helt aflyst. HUSK samkør-

sel er næsten altid en mulighed. 

 

BESTYRELSENS HJØRNE FORTSAT 

KOMMENDE AKTIVITETER  

Nytårskur med bobler 
den 5. januar. 

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 
Vi kunne ikke stille hold, men man 
er selvfølgelig velkommen alligevel, 
blot skal man selv betale startgebyr.  

 

Påskevandring 10. april fra 
Solrød. 

Tilmelding er nødvendig. 

 
 

Kontingent for 2023 

Det er blevet tid til betaling af årskontingent for 2023. Prisen er fortsat 150 kr. 

for enkeltmedlem og 250 kr. for husstandsmedlemsskab. Ifølge vores vedtægt er 

betalingsfristen 15. januar, men vi er tilfredse med at få din indbetaling senest 

2.februar 2023. 

Opret gerne Greve Gangsport som fast betalingsmodtager i din netbank. Vores 

konto i Danske Bank har reg.nr. 9570, kontonr. 13509395. Har du allerede Gre-

ve Gangsport stående som fast betalingsmodtager, så husk at ændre kontonum-

meret. Vi skiftede jo bank her i efteråret. 

Det er også muligt at betale med MobilePay på nr. 781 680. 

Konto nr. Danske Bank 9570 1350 9395 

Ishøj-turen 

Søndag den 12. februar løber vores eget interne arrangement ”Ishøj-turen” af 

stablen. Igen i år starter vi fra Greve Marina og slutter af med at spise på Café 

Mågen på Hundige Havnevej 2. 

Vi mødes til gåturene kl. 10.00, og der er bestilt borde på Café Mågen kl. 12.15.  

Der vil være 3 førte ture på hhv. ca. 5, 7 og 10 km, med Lisa, Linda og Hans 

som turførere. 

Ved tilmelding skal du beslutte og betale for det du vil spise. Der er følgende 

muligheder; 

Sejlermenu m/fiskefilet – kr. 85,- 

Sejlermenu m/sildemad – kr. 85,- 

Sejlermenu består af fiskefilet/sild + 2 stk. uspec. smørrebrød samt 1 snaps + 1 

alm. øl. 

Stjerneskud – kr. 118,- eksklusive drikkevarer 

Flæskestegsandwich – kr. 70,- eksklusive drikkevarer 

Tilmeldingsfristen er tirsdag den 31. januar 2023, og tilmelding sker ved betaling 

på MobilePay 781680 eller til vores konto i Danske Bank, nr. 9570-13509395. 

Indbetaler du 85 kr. for en sejlermenu, så husk at skrive ”fiskefilet” eller ”sild” i 

tekstfeltet. 

Mågen ved spisetid 

2022 
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Julemærkemarchen 2022 

 

Søndag den 4. december drog 26 medlemmer afsted på tur til Øl-

sted skole, hvor vi ankom lige i tide til velkomsttaler og musik fra 

Helsingør Pigegarde. 

De af os, der skulle gå 6,6 km, kunne 

følges med pigegarden til Julemær-

kehjemmet Kildemose. De af os, 

der gik 10 km skulle en anden vej. 

Det var to smukke ture – i tørvejr, men 

overskyet og koldt. Desværre var der ikke julemarked i 

Ølsted-hallen, så vi fik ikke shoppet på turen. 

 

Efter gåturene kørte vi til Lynge Kro 

til en overdådig buffet. Pladsen var lidt 

trang i det lokale vi havde fået, men vi var jo for få til at fylde 

det store lokale, vi havde for 3 år siden. 

 

 

Alt i alt en rigtig dejlig dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Juleafslutning 8. december 

Traditionen tro, var der glögg og æbleskiver efter årets sidste gangsport-aften. Tilslutningen 

var beskeden, men det er svært at konkurrere med Stig Rossen i Portalen. 

 

 

 


