
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets generalforsamling er overstået.   

Lene valgte i år at træde ud af bestyrelsen 

og er blevet erstattet af Per Berthelsen, 

som herefter skal prøve at løfte den tunge 

arv efter Lene. 

Bestyrelsen siger mange tak for det store 

arbejde gennem mange år, som Lene har 

udført, og Lene blev efter 

generalforsamlingen udnævnt til 

æresmedlem at vandreforeningen 

Referat fra bestyrelsesmødet kan læses på vor hjemmeside  

          http://www.koegevandreforening.dk/125727287  

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Køge Vandreforening. 

 

http://www.koegevandreforening.dk/125727287


 

 

 

Vintertur ved Køge den 2. og 3. marts 2019... 
Vinterturen er det længste arrangement, som Køge 

Vandreklub afholder. Det starter fredag aften med 

opstilling af borde og stole samt indkvartering af de 

første vandrere, som på forhånd har meldt deres 

ankomst og bestilt aftensmad. Lørdag morgen samles 

alle hjælpere kl. 7 på Ellemarksskolen for fælles 

morgenbord, 

inden vi åbner kl. 

8 for salg af 

morgenmad for 

de overnattende 

og de tidligt fremmødte glade vandrere.  

Lørdagen deltog 124 glade vandrere på 

henholdsvis 5, 10, 20 og 30 km, og ruterne 

var forskellige hver dag. Lørdag gik turene syd 

på og for dem, der gik 20 og 30 km var der 

rast i Vedskølle gamle brugs, og søndagen gik 

turene nordpå. Denne gang var der mulighed 

for 20 og 30 km. Der var rast på 

Kirstinedalsskolen. 

Det var første gang, jeg skulle være hjælper til 

et arrange-

ment, så 

jeg mødte op søndag morgen kl. 7 for at være 

med i den fælles morgenmad med de andre 

hjælpere. Min opgave gik ud på at hjælpe til i 

køkkenet med at smøre mad m.v. Der var ikke så 

travlt denne dag, da mange spiste på rastestedet 

på Kirstinedalsskolen. Vi fik ryddet op og sat 

borde og stole på plads efter alle vandrerne. Jeg 

har allerede tilmeldt mig som frivillig til 

Påskevandringen den 22. april, hvor jeg skal 

sælge mad og drikkelse. 

En stor dag og en god oplevelse. 

Per 

Billeder er lånt fra Facebook. 

 Vandreture i 1. kvartal: 



  

Køge Åsti Vandring søndag, den 27. januar 2019 
En kold og våd vintermorgen samledes 77 

vandrere på Borup skole vil den årlige Køge Åsti 

Vandring. Der var kommet lidt sne dagen før, og 

på dagen begyndte det at småregne, så det var 

en dårlig cocktail, se bare på et par af billederne. 

De vandrere, der gik 20 og 30 km følte sig som 

”Stampe og Bambi” i Disneys tegnefilm. Jeg gik 

selv 10 km turen og var ved at falde flere gange. 

På vejen mødte jeg en dame, som ville deltage 

sammen med en veninde, men grundet det 

glatte føre kom de ikke til start. De ville komme 

igen næste år, når føret var bedre. Se videoen 

på vor Facebook side. 

______________________________________________________________________________ 

Påskevandringen den 22. april 2019 fra Solrød gl. Skole 
Til denne march skulle jeg hjælpe til med at 

sælge kaffe, te, øl, vand, mad og meget mere, 

og min kone, Jytte, skulle lave kaffe og te og 

andet. Det hele startede dagen før, da vi skulle 

medbringe 2 forskellige bradepandekager, som 

gæsterne kunne nyde efter gåturen.  

Solen skinnede fra en skyfri himmel hele 

dagen, og sædvanen tro holdt 

viceborgmesteren, Kim Sunesen, starttalen for de 

mange fremmødte kl. 9.  

169 deltagere var ude at gå i det gode vejr og nød 

de dejligt afvekslende ture på 6, 10 og 11 km. Se 

bare på vor Facebook side.  

Tak til dem, som har skrevet og lagt billeder ind. 

Se mere på 
https://www.facebook.com/groups/1935606239783108/ 

 

https://www.facebook.com/groups/1935606239783108/


Afslutning på onsdagsmotion den 24. april 
Traditionen tro sluttede onsdagsmotion den sidste 

onsdag i april med en fælles gåtur på ca. 1 time. 

Halvdelen gik mod nord og den anden halvdel mod 

syd. De udvalgte hjælpere i 

vandreklubben benyttede 

tiden til at opsætte pyntede 

borde og stole i den ene af 

Køgehallerne. Vi blev samlet 

til sild og smørrebrød. 

Det var 22. gang, den blev holdt og 9. gang, det foregik i Køgehallerne. Vi 

var 148 deltagere, der leverede den sædvanlige gode stemning. 

Årets fodtudse ved onsdagsmotion blev Lissie Jakobsen med et fremmøde 

på 31 gange ud af 31 mulige. Stort tillykke til Lissie Jakobsen. 

Vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor vi skal mødes/starte fra til 

september, men vi vil offentlig gøre dette på vor hjemmeside og Facebook, 

så snart vi ved besked. 

Start på sommermotion den 1. maj  
For alle dem, som gerne vil holde formen ved lige 

sommeren igennem, starter sommermotion den 1. 

maj. 

Da Atletikhuset er revet ned, vil start og slut på 

turene være fra Crickethuset, hvor alle gerne 

skulle være kommet forbi på en af de tidligere 

onsdagsture. Eller se på kortet. 

Det er som 

sædvanlig Harry, 

som står for sommermotionen. 

Den første gåtur forløb, som den skulle. Harry bød alle de 

fremmødte velkommen til dette års 

sommermotion, hvor han 

læste de nye regler for brug 

af Crickethuset højt inden 

afgang. Der er de 

sædvanlige ture på 8, 6 og 

4 km, med kaffe og småkager efter turene under 

halvtaget. Denne dag startede 95 deltagere i 

sommermotion, og vejret viste sig pludselig fra en helt 

anden side med kulde- blæsende og kraftig vind, og 

solen havde også forladt os. 

Regler for brug af crickethuset: 

Når vi kommer, er det ind ad fordøren, hvor der findes 2 M/K toiletter. Når holdene kommer hjem 

og sidder omme under halvtaget, er fordøren lukket af sikkerheds grunde.  



Mandagsvandring den 29. april 
Det var første gang, vi gik mandagstur med temaet 

”De 6 glemte kæmper”, hvor vi mødtes på en 

P-plads Lervangen/Hakkemosevej i Tåstrup.  

Vi var 22 fremmødte, klar til denne første tur på 5 

eller 10 km. Der var ingen, der gik 3 km.  

Jeg gik selv på 5 km turen, som gik gennem mange 

kønne grønne områder i Tåstrup. Der var også tid til 

at ”være sur” på vejen, og Irene kom frem med en 

Nordsøolie og små klare glas.  

 

Først efter at have gået ca. 4,5 km kom vi frem til Teddy 

Venlig, og herfra var der kun ca. 200 m. til 

parkeringspladsen, hvor vi nød en øl eller sodavand.  

 

 

Husk Ladywalk den 27. maj 

 
Der er tilmeldt ca.40 deltagere til Ladywalk, og det er kommet bestyrelsen for øre, at 4 af 

deltagerne vil tage til Agger for at gå turen.  

Vi ønsker de 4 deltagere en god tur. 

 Netcafe 
Netcafeen holdt afslutning den 15. april med smørrebrød fra Wika og medbragt øl og sodavand. Vi 

har fået en ekstra bærbar PC, som det er muligt at benytte om mandagen mellem kl. 10 og 11.30 

for de medlemmer af vandreforeningen, som ikke selv har en bærbar PC, og har spørgsmål til 

brug af programmer, internet, Facebook m.v. 

Vi er klar igen mandag, den 2. september ved siden af gymnastiksalen på Ellemarkskolen. 

 



Kommende arrangementer 

 



 

 



Huskeliste over datoer 

Mandag, den 6. maj ”De 6 glemte kæmper” 
Tirsdag, den 7. maj Tirsdagsmotion 
Onsdag, den 8. maj Sommermotion 
Tirsdag, den 14. maj Tirsdagsmotion 
Onsdag, den 15. maj Sommermotion. 
Mandag, den 20. maj ”De 6 glemte kæmper” 
Tirsdag, den 21. maj Tirsdagsmotion 
Onsdag, den 22. maj Sommermotion 
Tirsdag, den 28. maj Tirsdagsmotion 
Onsdag, den 29. maj Sommermotion 
Søndag, den 2. juni Madpakketur til Dyrehaven med bus 
Tirsdag, den 4. juni Tirsdagsmotion 
Onsdag, den 5. juni Sommermotion 
Tirsdag, den 11. juni Tirsdagsmotion 
Onsdag, den 12. juni Sommermotion 
Tirsdag den 18. juni Tirsdagsmotion slutter 
Onsdag, den 19. juni Sommermotion frem til 28. august 
Lørdag, den 22. juni Madpakketur til ”De 6 glemte kæmper” 
Tirsdag, den 6. august Tirsdagsmotion begynder ny sæson 
Søndag, den 11. august Klintevandring 
Tirsdag, den 13. august Tirsdagsmotion 
Tirsdag, den 20. - 23. august Sommertur til Rügen 
Onsdag, den 4. september Vintermotion stater 
Søndag, den 8. september Østsjællandsmarch 
Næste nummer af Klubnyt udkommer til august...  

 

https://www.facebook.com/groups/1935606239783108/ 
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