
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vi benytter for tiden Krickethuset på Køge 

Stadion som samlingssted for Sommermotion. 

Da Kommunen snart skal til at rive de gamle stadion- 

bygninger ned, bliver vi midlertidig hjemløse, indtil 

Cafeteriet i Køge Hallerne flytter til den nye hal.  

Derfor har Jørgen 

Poulsen lavet aftale med 

Kricket-spillerne, at vi de 

første 3 onsdage i 

september låner 

Krickethuset. 

Formand: 
Torben Højby Hansen 
Mindehøjvej 1  
4673 Rødvig Stevns 

 56528598 
torbenhoejby@hotmail.com 
 
Næstformand: 
Lykke Gundesen 
Gymnasievej 81 3. tv. 
4600 Køge 

 31713708 
lykke.gundesen@gmail.com 
 
Kasserer: 
Niels-Bo Christensen 
Nyvej 3 
4600 Køge 

 40285233 
nbc@reo-pack.com 
 
Webmaster: 
Per Berthelsen 
Tyttebærvej 21 
4600 Køge 

 61158739 
perberthelsen@gmail.com 
 
Bjørn Jørgensen 
Snogebækvej 67 
4600 Køge 

 40305268 
bjoern-joergensen@live.com 
 
Køge Vandreforening Bank: 
Nordea, 1438 025 225 5907 
 
Ansvarshavende redaktør 
Per Berthelsen 
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”De 6 glemte kæmper” Mandag, den 6. maj 2019... 
Vi mødtes på parkeringspladsen ved Tueholmsøen. Rendsagervej 1-3, 2625 

Vallensbæk. Med start kl. 18.30. Vi var mødt lidt over 20 
personer. Der var 2 ruter på denne tur, ca. 5 km og ca. 10 
km. Jeg valgte at gå med på 5 km turen. Begge hold gik 
samlet til Lille Tilde, og herfra gik vi i hver vor retning.  
 

Da der ligger 1 kæmpe i hver forstadskommune, 

er det heldigt, at Vallensbæk og Albertslund 

kommuner har valgt at lægge deres kæmper på 

hver side af Store Vejleå, så vi fik en god tur rundt 

i området og passerede Store Vejleå flere gange. 

Inden vi nåede frem til ”Thomas på bjerget”, holdt vi et 
hvil, hvor vi fik et glas ”Survand”? ”Thomas på bjerget” 
var lagt på 
Albertslund Bakke, 
og det var godt nok 
på ad bakke for at 

komme til Thomas. Efter et godt fotostop gik vi 
tilbage til P-pladsen for at få lidt at drikke, inden 
vi kørte hjem. 
Per. 

 

”De 6 glemte kæmper” Mandag, den 20. maj 2019... 
Nu kom turen til den sidste mandagstur for 

denne gang, og vi mødtes lidt over 30 

deltagere på en herlig lun forsommeraften 

på parkeringspladsen bag Kunstmuseet 

Arken kl. 

18.30. 

Da 

Oscar 

under broen ikke ligger så langt fra P-pladsen, gik 

10 km holdet først, og vi på 5 km holdet startede 

lidt senere.  

 Vandreture i 2. kvartal: 



Efter et godt fotostop fortsatte turen rundt i det 

skønne grønne område, som Ishøj kommune 

havde fået anlagt.  

Da vi kom tilbage til P-pladsen, havde jeg fået 

nøglerne til Torbens bil, så vi kunne købe øl 

og sodavand, inden 10 km holdet kom tilbage 

fra deres rute. 

Madpakketur til ”De 6 Glemte kæmper”… 
Lørdag, den 22. juni var blevet udvalgt til 

madpakketur for at besøge de 2 sidste af i 

alt 6 kæmper, Bakke Top Trine og Sovende 

Louis. 

For første gang var der også en 3 km 

vandretur med på en madpakketur, så for 

at få det til at gå op, startede 9 og 19 km 

holdene fra Ellemarkskolen klokken 8.30, 

og 3 km holdet mødtes kl. 9.30. 

Vi kørte til parkeringspladsen i Brøndbysko-

ven bag Engtoftegård, Vestre Gade 22, hvor 

19 km holdet gik mod nord og 9 km holdet 

mod syd. Efter at have gået en dejlig tur mod 

syd, hvor vi kom gennem filmbyen, mødte vi 

Bakke Top Trine, som lå på en skrænt med 

geder og køer på de tilstødende marker.  

Turen tilbage gik langs med Vest Volden, hvor 

vi passerede motorveje og gamle militærbroer, 

inden vi mødtes med de 2 andre hold til fælles 

frokost. Efter frokosten kørte 3 og 9 km 

holdene i bil til parkeringspladsen ved 

Espelundens Idrætsanlæg. 

 

Herfra var det ikke langt til Sovende Louis, som vi 

fandt på en lille bakketop med tæt bevoksning. 

Figuren var lavet, så børn og barnlige sjæle kunne 

kravle gennem munden og ned i maven på figuren. 

 

En dejlig tur med godt vejr. Samtidigt skal der lyde en stor tak til de 3, Jan, Børge, 

Jørgen og Niels for de 4 dejlige ture. (3 mands-ture og madpakketuren). 



 



Lady Walk 2019… 
Så blev det tid til Lady Walk 2019.   

Vi var 4 fra Køge Vandreforening, der tog 

afsted til Agger i Nordjylland. Turen derop 

foregik i en lille ”City go”, som Lene kørte så 

flot, både ud og hjem. 

Da vi kom til Agger Badehotel, der normalt 

havde lukket mandag og tirsdag (Vi var de 

eneste fire, der overnattede der), blev vi 

beværtet med kaffe og chokolade.  

Da vi hentede vores startkort og bluser, fik vi 

at vide, at der var tilmeldt 6482, det næststørste hold i Danmark. 

Mange piger, når man tænker på, at der kun er 363 

indbyggere i Agger. Det både regnede og blæste, men vi 

gennemførte de 12 km.  

Indbyggerne havde glædet sig til vi kom, og der var hejst 

flag i hele byen. Det var en meget flot tur rundt om Flade 

sø. Da vi kom i mål, blev vi mødt med bl.a. musik, boder 

og et øltelt. Vores aftensmad købte vi i Vesterhavshytten.  

Næste morgen fik vi et skønt morgenmåltid, inden turen 

atter gik mod Køge. 

Hilsen fra Clara, Tove, Lene og Anitta 

Dette er taget fra vor Facebook side, hvor blandt andet Lis Jensen, Irene Nielsen og 

Bente Nielsen har skrevet om Lady Walk i København samt deres billeder. 

 



Der var 9.054 deltagere på tiøren på Amager den 25. maj til Lady Walk med 

distancer på 7 eller 12 km. 

Alle er velkomne til at se resten af billederne på Køge Vandreforenings Facebook 

side. 

Er du ikke på Facebook, og godt vil vide mere om dette, er du velkommen i Net 

Caféen på Ellemarkskolen, mandage kl. 10 til 11.30 fra den 2. september eller 

kontakt mig enten tirsdag aften eller onsdag formiddag.  

Vandretur til Santiago… 
 

Mange tak for alle de mange Facebook hilsner, som 

jeg fik undervejs. Turen gik gennem mange flotte 

byer, og der var mange ting at se. Det var en utrolig 

oplevelse.  

Jeg kom i snak med 

mange mennesker, 

selv om jeg ikke 

kunne forstå meget 

af, hvad de sagde. Når de opdagede, at jeg havde 

lidt problemer med vejrtrækningen, hjalp de mig med 

at komme op af bakkerne. Hernede hjalp vi 

hinanden. Jeg sov 

på mange 

forskellige 

pilgrimshjem, hvor 

der altid var en kop 

kaffe, når jeg kom. 

Jeg gik gennem byer som var meget øde, da de 

unge forlod byen for at arbejde i storbyen, men kom tilbage senere for at ordne 

huset, så det blev til et sommerhus.  

Jeg havde en sten med hjemmefra, som jeg skulle skrive et ønske på, som man har 

gjort i mange år.  

Jeg fik de fleste stempler i mit pilgrimspas i kirker 

og de steder, hvor jeg sov.  Det har været en smuk 

og dejlig oplevelse at gennemføre turen.    

En hilsen fra Bente. 

  



Bakketur til Dyrehaven med bus… 
Kalenderen skriver den 2. juni, og det er dagen, 

hvor Køge Vandreforening afholder sin traditionelle 

bakketur med bus fra Ellemarkskolen kl. 10. 

Jeg startede hjemmefra på cykel til Ellemarksko-

len, hvor jeg mødtes med 51 glade og forvent-

ningsfulde 

vandrere, 

som skulle med bussen.  

I år var der lavet en lille ændring til turen, 

som gik ud på, at vi blev sat af ved Hjortekær 

porten til Dyrehaven og gik samlet op til 

Eremitageslottet, hvor vi spiste egen 

medbragt madpakke og drikkevarer.  

Her delte vi os, så en del gik 10 km, og resten gik 

knap 5 km. Jeg havde ikke før været på Bakke- 

turen, så jeg havde valgt at gå 10 km turen. Turen 

startede med at gå nordpå til Raadvad og videre 

rundt ved Stampedam, inden vi igen nåede frem 

til Hjortekær porten. Herfra gennem Ulvedalen og 

frem til Bakken, hvor vi mødte en del af 5 km 

holdet på Malmøkroen – 25éren. Herefter gik jeg rundt og så på Bakken, snakkede 

med dem jeg mødte, som også gik rundt, inden bussen kørte tilbage til Køge kl. 17.  

Se flere billeder på vor facebookside. 
https://www.facebook.com/groups/1935606239783108/ 

 

Net Café… 
Køge Vandreforenings Net Café starter igen mandag, den 2. september kl. 10 til 11.30 i lokalerne 

ved siden af gymnastiksalen på Ellemarkskolen. 

Net Cafeen er for alle medlemmer, som har problemer med pc’er, 

printer, programmer og virussikkerhed m.v.  

Vi hjælper den enkelte med f.eks. billedredigering, lagring i 

forskellige mapper, backup, mail, internetadgang, Facebook, 

smartphones og meget mere. 

Har du ikke selv en bærbar pc, har Køge Vandreforening én, som 

kan bruges i Cafetiden. 

Venlig hilsen fra Lene og Per. 

  

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


Kommende arrangementer… 

 

 

 
Søndag 11. august 2019 

  

 

Arrangør: Køge Vandreforening 

Startsted: Stevns Fyr, Fyrvej 2,  

4660 Store Heddinge.  

Distancer: 5, 10 og 20 km. Ruterne er lagt 
som sløjfer og kan derfor kombineres, som 
man ønsker... 

Start tid: kl. 9 til 11 for 5 og 10km 

 Kl. 9 til 9:30 for 20km 

Alle skal være i mål kl. 15. 

Der er rast ved start/mål. 

  

 

 

Ruterne er afmærket med rød/hvide strimler 
og pile. 

Der stemples med Køge speciel, IVV og EVG. 

Deltagergebyr: 20,- kr., med diplom 25,- kr.  

Børn under 12år ifølge med voksen går gratis. 

Betaling med MobilePay er mulig. 

Deltagelse er på eget ansvar. Færdselsregler 
og regler for færdsel i naturen skal følges. 
Hunde må gerne være med, skal dog være i 
snor hele tiden. 

 
 
  

Se mere på http://koegevandreforening.dk eller vor 

Klintevandring på Stevns Klint 

Alias Trampestien 

http://koegevandreforening.dk/


 



 



Din egen side… 
På denne side kan du skrive din egen oplevelse på en tur, som du gerne vil 

dele med os andre læsere af bladet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendes til perberthel@gmail.com  

mailto:perberthel@gmail.com


Huskeliste over datoer: 
Hver tirsdag fra den 6. august kl. 18.30 fra Ellemarkskolen. Ture på 3, 5, 7 og 10 km. 

Hver onsdag sommermotion kl. 10.00 fra Krickethuset ved stadion. Ture på 3, 4, 6, 8 km. 

Hver onsdag Onsdagsmotion fra den 4. september fra Krickethuset ved stadion. Ture på 3, 4, 6, 8 km. 

Hver onsdag frem til den 28. august Sommermotion. Ture på 3, 4, 6, 8 km. 
Tirsdag, den 6. august Tirsdagsmotion begynder ny sæson 
Søndag, den 11. august Klintevandring 
Tirsdag, den 20. - 23. august Sommertur til Rügen 
Onsdag, den 4. september Onsdagsmotion stater. Ture på 3, 4, 6, 8 km. 
Søndag, den 8. september Østsjællandsmarch 
Torsdag, den 12. september K-dag kl. 17, i Solgårdsparkem 
Lørdag, den 14. september Hjælpertur start kl. 9.30 fra Ellemarkskolen 
Næste nummer af Klubnyt udkommer til november... Deadline 25. oktober. 

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

http://www.koegevandreforening.dk/
https://www.facebook.com/groups/1935606239783108/
mailto:perberthel@gmail.com

