
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Onsdagsmotion starter fra Køgehallerne hal 2, 

hvor vi benytter cafeteriet efter turene.  

Når vi nu er ude at gå, og der er nye vandrere blandt 

os, må I meget gerne tage et sving forbi den eller de 

nye for en snak med vedkommende, så de nye 

medlemmer hurtigere kan blive integreret i gruppen. 

Husk som Harry siger ” En fremmed er en ven, som 

du endnu ikke kender”. 

Har du set, at vi har fået ny hjemmeside 

http://www.koegevandreforening.dk 
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En tidlig søndag morgen, kalenderen viste den 11 august, og det føltes som en af 

de første vinterstorme kom ind over Stevns. Selv solen var gået i læ bag de mørke 

skyer, og alt så truende ud, da vi mødtes 

ved Stevns Fyr til Klintevandringen.  

Efter at have gået en lille times tid, blev selv 

solen træt af at gemme sig, og begyndte at 

skinne på os, som havde bevæget os ud på 

5, 10 eller 20 km turene. Da vi nåede frem 

til middag, skinnede solen så meget, at jeg 

vil kalde det klart solskin, med en behagelig 

varme til følge. Der kom heldigvig ikke regn denne dag, men det blev ved med at 

blæse kraftigt. 

Turen var lagt lidt anderledes end 

sidste år. Vi startede med at gå fra 

Fyret og ud til asfaltvejen, og derefter 

at gå mod nord eller syd, inden turen 

gik ud til Trampestien og langs 

skrænten tilbage til Fyret.  

I år var Fyret blevet åbnet, og for os, 

der deltog i Klintevandringen, var det 

gratis at komme op i tårnet eller 

besøge fyrmesterboligen, som vi håber, at rigtigt mange af jer gjorde. 

Det blev en dejlig dag med sol, 

overskyet, og meget blæst. 

Per B. 

Se mere på vores Facebook side 

 Køge Vandreforening.  

 

 Vandreture i 3. kvartal: 



Sommerturen til Rügen… 
Vi havde 2 opsamlingssteder på denne tur. Kl. 7 på Køge Station og lidt senere på 

Ølby Station, og da alle var mødt til tiden, kunne bussen fortsætte til Gedser, hvor vi 

skulle med færgen til Rostock, hvor vi kunne købe morgenmad.  

Efter ankomsten til Rostock skulle vi have 

besøgt ”Technik Museum Pütnitz” på vejen 

til Stralsund, men ved sidste kontrolringning 

fra Ørslev Rejser viste det sig, at museet 

havde ferielukket denne uge, selv om vi 

havde booket besøget et halvt år før.  

Det blev derfor til en tur ved og rundt 

Triebseer søen, hvor vi også spiste vores 

medbragte madpakke i strålende solskin. Senere kørte vi til vort hotel i Stralsund. 

Efter indkvarteringen gik vi i samlet flok til torvet i byen og fik en forfriskning, for 

egen regning, inden aftensmaden på hotellet. 

Næste morgen skulle vi besøge 

Königstuhl. Vi blev sat af bussen 

et stykke mod nord, og gik de 

sidste 5-6 km til målet. Vi gik 2 

ruter, den lette og 

”bjergbestigningsturen” (se video 

på hjemmesiden eller Facebook). 

Vi besøgte herefter Prora, som 

var et enormt ferieanlæg og 

badehotel opført 

af nazisterne på Tysklands største ø Rügen. Anlægget, der ligger cirka 150 meter 

fra Østersøen, blev bygget 1936-1939 som en del af Kraft durch Freude (KdF) -

programmet. 

 Otte identiske seks-etagers hotelblokke nåede at blive bygget, men aldrig taget i 

brug. Anlægget er interessant og kan også ses som en forløber for industrialismens 

masseturisme. 

Senere besøgte vi udsigtstårnet 

”Adlerhorst”, som samtidigt betød en gåtur 

på ca. 3 km.   

 



Vi afsluttede dagen med en solnedgangstur til Altefähr, hvor vi sad langs vandkan-
ten og nød de sidste stråler. 

Den 3. dag startede med en gåtur rundt i Putbus og frokost i parken, med madpakke 

fra hotellet, inden vi tog til stationen og kørte men det gamle smalsporede damptog, 

”Rasender Roland” til Binz. Her gik vi tur på strandpromenaden og rundt i byen, hvor 

der var mange fortovsrestaurenter, inden vi kørte til hotellet for aftensmad. 

Dag 4 ”hjemturen” kørte vi fra hotellet kl 9, og turen gik til badebyen Prerow, hvor vi 

havde 3½ time til at se på byen og spise frokost. Der blev til en samlet frokost på det 

lille bryggeri Darßer Brauhaus. Vi kørte fra Prerow kl. 14 for at komme med færgen 

kl.5. Vi kom også en tur forbi Calle på vejen til færgen. 

Her ventede det store ta’ selv bord til alle i restauranten med øl, vand og vin, inden 
vi var hjemme i Køge. 
 
Tak for en god tur til de 3 arrangører.    Per B. 

 

 



Østsjællandsmarchen… 
Det var en noget truende morgen, vi mødtes 

på Ellemarkskolen til årets Østsjæl-

landsmarch. Skyerne lå tungt over 

landskabet ved Køge, og det blev også regn 

lige efter starten ved 9 tiden, dog kun ca. 5 

min. 

Denne dag havde jeg bestemt mig for at gå den nordlige tur til Lystbådehavnen, 

som på grund af jordarbejder var blevet på ca. 12 km. 

Med en god vind i håret gik det så der udad sammen med et par andre fra Køge 

Vandreforening. Da vi havde gået ca. halvvejs, begyndte det at klare op, og vejret 

blev lysere og lysere, jo længere vi gik. Efter de 12 km var det godt at komme 

tilbage til rastestedet og få lidt mad og drikke på Ellemarkskolen. 

Vi havde på denne tur en 5 km mod nord, en 8 km gennem skovene med Åshøj og 

12 km tur til lystbådehavnen.  

Per B. 

En anderledes gåtur tirsdag den 8. oktober. 
Det var en tirsdag aften, vejret var godt, 

men mit ene knæ ikke helt på toppen, så 

jeg besluttede at gå med på 3 km holdet. 

Det var da noget af en oplevelse. Ingen 

turleder, som sætter tempoet, igen til at 

diktere vejen, men meget med rutiner. 

Umildbart efter start tænkte jeg ”Hvor 

skal de hen”. Vi var på vej direkte mod 

muren ved gymnastiksalen, og her stod 

pedellens trailer, hvor det var muligt at 

klunse, så den skulle lige undersøges, 

inden vi gik videre. Normalt når vi går, snakker vi sammen 2 og 2, men her talte alle 

sammen. 

Da vi gik mellem Gymnasievej og Parkvej, kom vi til at snakke om de taksplanter, 

som står i trådnet. Jo, svarede en af deltagerne, taks bruges til flitsbuer i England. 

Mon ikke du tænker på ask, svarede en anden, og så paratviden frem fra bagsiden 

af hjernen. Jo, taks bruges til langbuer, og ask bruges til bredbuer… 

Flere gange måtte vi vente på bagtroppen, som stod og så på forskellige ting på 

vejen. Efter ca. 2150 skridt knap 1,5 km ca. ½ time var vi hjemme igen til en 

forfriskning. Hyggelig og anderledes tur, da jeg ikke var helt på toppen.     Per B. 



Hjælperturen den 14. september 2019… 
 

Lørdag morgen startede 42 hjælpere fra Køge Vandreforening den årlige hjælpertur 
med en af Ørslevs nye busser 
fra Ellemarkskolen. 
 Chaufføren var ikke alt for kvik fra 
morgenstunden, men genvandt dog ret hurtigt 
fatningen på vej mod København. 
Hjælperturen er en af vore traditionelle, 
hyggelige ture, hvor alle hjælpere incl. 
ledsager inviteres på en dagstur. Programmet 
for turen er 'hemmeligt' og offentliggøres 
først, når vi starter, og fremdeles hen ad 
vejen. 

Første stop var Bjørn Wiinblads Værksted på Højskolevej i 
Lyngby, hvor en veloplagt guide viste os rundt i det smukke 
hjem og tilhørende værksted og butik. 
Rundvisningen varede ca. 1,5 time, hvorefter vi indtog en 
dejlig frokostplatte i den tilstødende Frilandsmuseets 
restaurant. 
Herefter gik vi ca. 3,5 km i samlet flok gennem den smukke 
park ved Sorgenfri ned til Lyngby Hovedgade, nærmere 
bestemt Meyers Spisehus, hvor kaffe og kanelsnurre 
ventede os. Og det skal fremhæves, at det var en 
fremragende kaffe. 
Tilbage i Køge ved 17 tiden, var der stor tilfredshed med 
turen, og stor tak til arrangørerne Anitta og Lykke. 
En fin, 6 stjernet oplevelse. 

 
Hilsen fra Niels-Bo   
 

SOMMERMOTION… 
 Vi har i denne sommer haft 18 gange med 

sommermotion, ganske få gange med regn.! 

Da alle hold var sendt af sted den sidste gang 

fra Krickethuset, skulle vi alle senere mødes 

ved lystbådehavnen, hvor Harry og Co havde 

dækket op til en lille afskedsdram. 

Alle turledere blev hædret med en lille gave, og der blev sagt tak for sommeren. 

Der skal også lyde en stor tak for sommermotionen til Harry og Judy.  

Venlig hilsen fra en glad gænger. 

Lone L. 



 

Kommende ture og udflugter m.m… 
 

 
 

Generalforsamling… 
 

Køge Vandreforening indkalder til ordinær generalforsamling 
Tirsdag, den 18. februar 2020 — i salen på Ellemarkskolen kl. 19:35. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag skal skriftligt være  
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet. 
Vi starter aftenen kl. 18.30 med en lille gåtur.  

Vi ses… 
Venlig hilsen Bestyrelsen for Køge Vandreforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk: 
Tilmelding til Julemærkemarch og betaling til Lene.  
Tilmelding til Havfruemarch til Mette 
Hver tirsdag aften eller til Onsdagsmotion. 



 



 



 

Net Café… 

Køge Vandreforenings Net Café er 

allerede godt i gang. Vi har fået en 

bærbar PC, som kan bruges af 

medlemmer, som kun har en stationær 

PC hjemme, og som vil have hjælp til 

mail, print, billedredigering, bank, 

virusprogrammer eller andre ting.  

Vi mødes hver mandag kl. 10 til 11.30 i 

lokalerne ved siden af gymnastiksalen på 

Ellemarkskolen til hyggeligt samvær og en 

kop kaffe. 

Net Cafeen er for alle medlemmer, som har problemer med pc’er.  
Vi hjælper den enkelte med f.eks. billedredigering, lagring i forskellige mapper, 

backup, mail, internetadgang, Facebook, smartphones, printeropsætning og meget 

mere. 

Venlig hilsen fra Lene og Per B. 

 

Indslag på Køge Vandreforenings facebookside… 
Af Jørgen Petersen  

Onsdagsmotionens 8 km hold gik en tur på 

Åsen i de flotte efterårsfarver i dejligt 

solskins vejr.  

Se meget mere på Køge Vandreforenings 

Facebookside om alle de andre, som skriver 

og lægge billeder ind på siden. 

Har du problemer eller betænkeligheder 

med Facebook, så kom forbi Net Cafeen en 

mandag formiddag og tag en snak med mig.  

 

 

 

 

 

Per B. 



Køge Vandreforenings Sommertur august 2020… 
 

 

 

 

 

 

Rejseudvalget (Lykke, Torben, Anitta og Niels-Bo) vil igen for året 2020 udbyde en 

sommertur i august for Vandreforeningens medlemmer. 

Turen går til det vestlige Polen, nærmere bestemt i Lubusz regionen i byen 

Skwirzyna. Området har tidligere tilhørt Tyskland og var kendt som Schwerin ved 

Warta floden. 

Vi skal bo på et hyggeligt, trestjernet familiehotel, som ligger lige ned til Warta 

floden. 

Vi har følgende, foreløbige fakta om turen. 

 Det bliver en 5 dages bustur i uge 35 fra 24.08. til og med 28.08.2020.  

 Der vil være førte vandringer af varierende længder 3 – 5 og 7 km.  

 

 Prisen bliver 3.985,00 kr. Prisen inkluderer bl.a.: 

1. 4 x overnatning på 3 stjernet, hyggeligt familiehotel. 

2. Samtlige entreer til alle programsatte arrangementer. 

3. Alle måltider, også på færgeturene, excl. drikkevarer. 

Tilmelding vil foregå efter ’først til mølle princippet’. Der vil i alt blive plads til 52 

gæster incl. chaufføren. 

Vi kommer tilbage i Klubnyt for februar 2020 med flere detaljer og en flyer. Start af 

tilmelding bliver ligeledes annonceret i Klubnyt februar 2020. 

Men sæt allerede nu tidspunktet af i kalenderen, lige som I også er velkomne til at 

melde ind med jeres interesse til os i rejseudvalget. 

 

                                                                        PUV Niels-Bo 

 

  



Huskeliste over datoer: 
Hver tirsdag til den 17. december kl. 18.30 fra Ellemarkskolen. Ture på 3, 5, 7 og 10 km 

Hver onsdag Onsdagsmotion til den 18. december fra Køge Hallerne, Ved Stadion 2b.  

Ture på 3, 4, 6, 8 km 

Søndag, den 1. december Julemærkemarh Ture på 5 og 10 km 
Tirsdag, den 17. december Tirsdagsmotion afslutning med gløgg og æbleskiver 

Onsdag, den 18. december Onsdagsmotion slutter 
Tirsdag, den 31. december Nytårstravetur 

Godt Nytår 
Søndag, den 5. januar 2020 Holdtur - Havfruemarch i København 
Tirsdag, den 7. januar 2020 Tirsdagsmotion stater. Ture på 3, 5, 7 og 10 km 
Onsdag, den 8. januar 2020 Onsdagsmotion starter. Ture på 3, 4, 6, 8 km 
Søndag, den 26. januar 2020 Køge Åsti Vandring fra Borup skole 
Tirsdag, den 18. februar 2020 Generalforsamling på Ellemarkskolen kl. 18.30 
Lørdag, den 7. marts 2020 Vintertur ved Køge  
Søndag, den 8. marts 2020 Vintertur ved Køge 
Næste nummer af Klubnyt udkommer til februar... Deadline 25. januar 

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

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

