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FEBRUAR 

Vi er godt i gang med året 2019, og vores første 

arrangement, Køge Åsti Vandringen, er overstået.  

Generalforsamling…  

Køge Vandreforening afholder generalforsamling tirsdag, den 19. 

februar 2019 — men ikke på skolen, som skrevet i novemberbladet, 

men i Ellehuset på Parkvej 128 kl. 19:35.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal skriftligt være 

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.  

 

Aftenen starter kl. 18.30 fra Ellehuset, Parkvej 128 med en lille 

gåtur. Turen ender ved Ellehuset på Parkvej 128, hvor 

generalforsamlingen skal afholdes. 

Håber, vi ses... 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Køge Vandreforening. 

Fra bestyrelsen... 



 2 

Siden sidst kan vi fortælle:  

Julemærkemarchen... 

Igen i året 2018 var 

Julemærkemarchen et tilløbsstykke 

— hvor vi i Køge Vandreforening igen 

stillede med det største hold i hele 

Danmark 266 deltagere — rigtigt godt gået… 

Det er 16. gang, at Køge Vandreforening ligger på 

førstepladsen på landsplan 

På landsplan er Skælskør det startsted, som har 

flest deltagere tæt forfulgt af Køge, som er 

nummer to. 

Bestyrelsen er glade og stolte af det flotte resultat.   

 

 

Nytårstravetur… 

Dagen startede fint, men vi fik dog lidt småregn til 

sidst, men ellers var det dejligt vandrevejr for de 

109 gængere. De 11 hjælpere havde da også nok 

at lave, da det jo er et arrangement med meget 

hygge. 

På dagen blev der i alt travet 1030km — godt 

gået… 

Så skriver vi 2019 og håber, at I alle må få et godt 

år med mange gode oplevelser ude i naturen 

sammen med andre vandere.  

 

 

Havfruemarchen... 

Den første søndag i januar stillede vi traditionen 

tro hold til Havfruemarchen i København. Det er 

en dejlig tur bl.a. ned om havnen og forbi den lille 

Havfrue. Der deltog da også 38 på holdet.  

 

Køge Åsti Vandring… 

Vejrudsigten lovede ikke det bedste. 

Dagen kom, men det var dog ikke 

snestorm som lovet, men gråt og 

fugtigt, og med kun 77  gængere var 

det en stille dag. 

 

 

Vintertur ved Køge... 

Som er næste arrangement. Du kan se brochuren 

på næste side. 

 

 

Fra bestyrelsen... 

Vi er nu oppe på 60 medlemmer i 

facebookgruppen Køge Vandre-

forening. 

En del medlemmer er begyndt at 

dele deres oplevelser på vandre-

ture rundt på Sjælland i weeken-

derne. 

Du må gerne se og opleve disse 

minder og/eller selv lægge tekst 

og billeder på vor facebookside  

https://

www.facebook.com/19356062397

83108/?ref=bookmarks 
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Start/mål: Ellemarkskolen, Gymnasievej 10, 4600 Køge.  

Skolen er åben fredag fra kl. 17 for indkvartering. 
 
Deltagergebyr: 20 kr. pr. dag, ønskes diplom er prisen 25 kr. Børn under 12 år ifølge med voksen går gratis. 
Betaling med MobilePay er mulig. 
 

Distancer: Lørdag & Søndag: 5, 10, 20 og 30km. Nye ruter hver dag. 
 
Starttid: Lørdag & Søndag: kl. 9 til 11 for 5, 10 og 20km — Kl. 9 til 9:30 for 30km 
Alle skal være i mål kl. 16  
 
Stempler: Køge Vandreforening speciel og EVG eller IVV 
 
Rast, hvor der sælges let forplejning, findes ved start/mål og ude på ruten. Medbragt mad og drikke må 
ikke indtages på start/rastested. 
 
Ruterne er lagt i naturskønne områder, vekslende med skov, åbne enge, asfalt og grusveje.  
Deltagelse: Alle deltager på eget ansvar. Færdselsregler og regler for færdsel i naturen skal overholdes. Hunde må gerne 
deltage, når blot de holdes i snor overalt. 

 
Ruterne er godt afmærket med rød/hvide strimler og pile. 
 
Holddeltagelse: Et hold skal bestå af mindst 10 deltagere til diplom. Der er holderindring til det største hold og 
holddiplom til alle hold. Tilmelding/betaling til hold skal ske senest den 20. februar 2019. Der skal foreligge en 
navneliste på deltagerne med angivelse af, hvilken dag holdet går holdtur.  

 
Overnatning: Der er mulighed for at overnatte på skolen.  
Prisen er 15 kr. pr. nat. Morgenmad kan købes. Tilmelding/betaling til 
overnatning og evt. hold skal ske senest den 20. februar 2019. 
 
 
 
Lørdag aften er der mulighed for at købe et lille måltid mad til 90 kr. Det skal bestilles og betales inden den 20. februar 
2019. Drikkevarer kan købes i baren.  

Køge Vandreforening inviterer på travetur. 
 

Vintertur ved Køge... 
Lørdag 2. og søndag 3. marts 2019 

En kort, en lang, valget er dit. Alle er velkomne… 

Tilmelding og betaling til: Niels Bo Christensen,  
Nordea konto: 1438 0252255907 

Tilmelding og betaling til: Niels Bo Christensen,  
Nordea konto: 1438 0252255907 
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Fra bestyrelsen... 
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Fra bestyrelsen... 

Afslutning  af onsdagsmotion… 

Onsdag, den 24. april holder vi sæsonafslutningen for onsdagsmotion med 

fællesspisning i Køgehallen. For et beskedent beløb på 50 kr. er der smørrebrød med 

en snaps. Efterfølgende er der kaffe (øl og vand kan købes). 

Vi starter med en lille gåtur, som ender ved Køgehallen, hvor der er dækket fint op, og 

så hygger vi os nogle timer sammen. Vandrepokalen for at have deltaget flest gange på 

onsdagsmotion bliver overrakt ved denne lejlighed. Det er vigtigt at betale og blive 

skrevet på listen, hvilket man kan gøre hos Lene, som sidder klar med listerne fra 

onsdag, den 27. marts. 

Det er planen lige nu, men vi forbeholder os ret til ændringer.              Vi ses! 

Fra bestyrelsen… - Bustur til Dyrehaven og Bakken... 

Søndagstur til Dyrehavsbakken i bus... 

Igen i år tager vi en tur i Dyrehaven med et smut på Bakken. Det bliver søndag, den 2. juni.  

Vi har lejet en bus, og vil du med, koster billetten  40,- kr. 

Med start fra Ellemarkskolen kl. 10 kører vi direkte til Raadvad. Der vil være en ført tur på 5 og 

10km, hvorunder man spiser sin medbragte mad ved Eremitageslottet — herefter kan man gøre, 

hvad man har lyst til. Bussen kører tilbage fra Bakkens p-plads til Køge kl. 18.  

HUSK !  Bussen kører tilbage præcis kl. 18. Er det for  

tidligt for dig, må du selv sørge for hjemtransport.    

Du skal selv medbringe mad og drikkevarer.  

Der vil være en liste, så man kan betale og blive skrevet på listen — det bliver efter princippet 

”først til mølle”. 

Vi har bestilt dejligt vejr, så kom med, så fylder vi bussen op til en dag i det grønne. 

Fra bestyrelsen… - Onsdagsmotion... 

SOS børnebyer...  

Igen i år vil vi gerne støtte SOS børnebyer. Vi synes, de gør en stor 

forskel for børnene ude i verden. Derfor giver foreningen kaffen, og I putter penge i bøssen. 

Datoen er ikke sat, men det plejer at være midt i april. 
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Aftenture, hvor vi kører ud i landet… 

Vandreforeningen vil gerne genoplive en gammel tradition. Vi skal have aftenture, 

hvor vi kører ud i landet for at se nyt… Før kaldte vi det ”aftentur på torsdage”.  

Nu bliver det mandage, og turene har et tema. Vi skal på jagt efter De Seks Glemte Kæmper i Rødovre, 

Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Høje Taastrup. 

Datoerne er mandag, den 29. april 

    mandag, den 6. maj og  

      mandag, den 20. maj 

Disse tre aftenture vil starte kl. 18:30 på startstedet, som vil blive meddelt senere… Ruterne er på 

henholdsvis ca. 5 og 10 km. På disse tre ture vil vi finde fire af de seks kæmper. 

Vi skal også have en madpakketur med samme tema. Her skal vi finde de sidste to kæmper. Her vil der 

være ruter på henholdsvis ca. 8 og en på ca. 18km. Hvis vi kan finde en turleder, vil der også blive en tur 

på ca. 3 til 4 km.  

Det bliver en lørdag, datoen er ikke fastlagt endnu. Så man må holde øje med opslagstavle, hjemmeside 

og Facebook. 

På madpakketuren vil der være samkørsel fra Ellemarkskolen. Her fordeler vi os i bilerne alt efter 

turlængde og andre interesser. 

Mere nyt senere på opslagstavle, 

hjemmeside og Facebook... 

Fra bestyrelsen... 

Vil du vide mere om kæmperne så tjek  https://thomasdambo.dk/works/de-glemte-kaemper/ 

Kom og vær med til at hilse på Teddy Venlig, 

Lille Tilde, Oscar under Broen, Sovende Louis, 

Thomas på Bjerget og Bakketop Trine. 

Når du kigger på Lille Tilde, skal du vide, at kunst-

neren Thomas Dambo har skjult 28 fuglehuse 

rundt omkring på Tildes krop. 

https://thomasdambo.dk/works/de-glemte-kaemper/
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Fra bestyrelsen… - Augustturen... 

Bestyrelsens rejseudvalg: Lykke, Torben, Anitta 

og Niels-Bo vil i august 2019 i samarbejde med 

Ørslev Rejser A/S invitere Køge Vandreforenings 

medlemmer på en fire dages sommerbustur. 

Turen går til Stralsund og til øen Rügen beliggen-

de på Nordkysten  i det tidligere DDR, ca. 60 km 

fra Rostock.  

Vi skal bo på det 4 stjernede hotel Arcona i Stral-

sund. 

Med hotellet som udgangspunkt vil vi arrangere 

udflugter til områdets seværdigheder og vandre-

stier.  

Der vil hver dag blive arrangeret førte vandringer 

á 3, 6 og 10 km længde. 

Vi vedlægger et lille fotogalleri over en del af de 

seværdigheder som vi vil besøge på turen. 

Turens guide er Niels-Bo. 

 

Turens pris vil være 3500,00 kr. + 750,00 kr. for 

enkeltværelse. 

For turens gennemførelse kræves min. 35 delta-

gere.  

Ved mere end 52 tilmeldte gennemføres lodtræk-

ning på førstkommende onsdagsmøde efter til-

meldingsfristens udløb. 

Vi ser frem til din tilmelding fra 2 dage efter den-

ne indbydelse er lagt ud på vores hjemmeside, 

på Facebook og udsendt i Klubnyt. Deadline for 

tilmelding er 1. april 2019, og I vil umiddelbart 

efter blive kontaktet pr. telefon eller mail.   

Tilmelding til denne tur kan ske på mail til  
anije@live.dk og på telefon 2022 2939.  
 

Hvis turen gennemføres, vil du blive bedt om at 

indbetale depositum på kr. 1000,00 inden 10 da-

ge på konto nr. 2360 0758782433.  

Herefter sker resten af opkrævningen af Ørslev 

Rejser A/S. 

Med venlig hilsen 

Rejseudvalget i Køge Vandreforening 

Lykke, Torben, Anitta og Niels-Bo. 

Prisen indeholder: 

 Bustransfer i 4 dage, start i Køge, den 

20. august kl. 07.00,   

 Hjemkomst den 23. august kl. ca. 20. 

 Gratis kaffe ombord og morgenbrød 

første dag. 

 Indkvartering på det 4 stjernede Hotel 

Arcona i Stralsund.  

 Halvpension i 3 dage med festmåltid 

sidste dag. 

 Entre til programsatte udstillinger og 

besøg. 

 Snacks og drikkevarer til event 

solnedgang. 

Sommertur til Rügen 20. – 23. august 2019 

Vi skal bo i Stralsund 
Jeg glæder mig allerede...  

mailto:anije@live.dk
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På turens første dag skal vi bl.a. be-
søge ”Technik Museum Pütnitz”, et 
meget interessant museum, som i 
DDR tiden var en fremskudt flyve-
plads med tilhørende hangarer for 

det russiske luftvåben. Alt er restaureret, fly, missiler, biler og alt 
andet militært isenkram.    

På rejsens 3. dag tager vi 
til Putbus Slotspark og ar-
rangerer vandreture i 
cirklen i ”Den hvide by”. 

Senere på 3. dagen tager vi toget ”Rasender 
Roland” til badebyen Binz.  

På 2. dagen besøger 
vi udsigtstårnet 
”Adlerhorst” med en 
600 m vandretur til 
det 40 m høje ud-
sigtstårn. Der er dog 
også en elevator!  

Fra bestyrelsen… - Augustturen... 

Appetitvækker… til Augustturen 
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Tirsdag, den 19. februar - Generalforsamling...  

Lørdag, den 2. marts - Vintertur ved Køge... 

Søndag, den 3. marts - Vintertur ved Køge... 

Mandag, den 22. april - Påskevandring... 

Onsdag, den 24. april - Onsdagsmotion slutter sin sæson med en frokost... 

Mandag, den 29. april - Aftentur. Tema: ”Find kæmperne”...  

Onsdag, den 3. maj - Sommermotion starter sin sæson...  

Mandag, den 6. maj -  Aftentur. Tema: ”Find kæmperne”... 

Mandag, den 20. maj - Aftentur. Tema: ”Find kæmperne”... 

Mandag, den 27. maj - Ladywalk. Holdtur for ”piger” 

Søndag, den 2. juni -  Bustur til Dyrehaven og Bakken... 

? - Madpakketur.  Tema: ”Find de sidste to kæmper”...  

Næste nummer af Klubnyt udkommer i maj 2019... 

Net Cafe… 

Net cafeen holder ved — hver 

mandag frem til den 27. maj. 

Det er som vanlig fra kl. 10 til ca. 

11:30.  

Vi har lokale på Ellemarkskolen ved 

Gymnastiksalen.   

Du er velkommen. Det er ikke 

klasseundervisning, så du kan til 

enhver tid komme med dit problem, 

og vi vil forsøge at løse det sammen 

med dig. Vi hygger os også med en 

kop kaffe og tager fat på de nye ting, 

der opstår. 

Kan du da ikke gøre 

noget rigtigt!!!! 

Køge Vandreforenings huskeliste... 

Fredag, den 1. marts er der 

kun åben på Ellemarkskolen 

for indkvartering fra kl. 17... 

Ladywalk… 

Igen i år vil vi stille hold til Ladywalk. Det er den 

sidste mandag i maj, altså den 27. maj, og holdet 

sidste år var på ikke mindre end 31 dejlige 

kvinder. Så lad os se, om ikke vi kan gøre det lige 

så godt i år… 

Lis Berg vil som vanlig skrive op og tage imod 

betaling, hun skal også have blusestørrelse… 

Når tiden nærmer sig, vil Lis komme med listen... 


