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MODERNE  MEDARBEJDERE  TIL  NATURVEDLIGEHOLD 
 

Sådan ser de moderne medarbejdere ud, når det drejer sig om miljø- og naturvedligehold. En 
flok børnevenlige heste, der er sat ud på et større hedeområde, klarer det store arbejde med at 
holde ukrudt og buskads nede, så det ikke alt sammen vokser sammen til et uigennemtrænge-
ligt krat. Der er desuden den fordel, at hestene hurtigt finder ud af, hvor beplantningen er kraf-
tig, og så bliver der tyndet ud på det sted. Stedet, hvor man har ansat flokken af heste, er på 
området Stanghede ved Dollerup Bakker sydvest for Viborg, og årsagen til, at de kommer her i 
bladet, er, at man på én af påskens vandringer havde placeret en vandrerute tværs igennem det 
område, som hestene var sat til at pleje. At man så kunne have lidt svært ved at komme videre 
på turen, er en anden sag, for hestene var meget glade for selskab, og de så gerne, at man blev 
lidt længere for at snakke med dem. 
                                                     

 HOLBÆK GANGSPORT  -  altid et skridt foran 
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 HOLBÆK 
 GANGSPORT 
 Timianvej 11 
 4300  Holbæk 
 
 

 
Bestyrelse: 
Kirsten Frederiksen          -            formand 
E kirsten@klweb.dk         60 55 84 45 
 

Rita Ellingsen             -                 kasserer 
E ritaellingsen@mail.dk   20 88 83 13 
 

Jan Vilhelmsen           -           næstformand 
E janvilhelmsen@godmail.dk  22 61 26 79 
 

Lonni Larsen              -                 sekretær 
E 10987654lonni@gmail.com  42 19 99 42 
 

Henrik Sandberg     -     bestyrelsesmedlem 
E hrs.sandberg@gmail.com   40 16 59 42 
 

Foreningens hjemmeside: 
www.holbaekgangsport.dk  

 

Ansvarlig redaktør:             Finn Henriksen 
Strandmøllevej 156                4300 Holbæk 
E fhnrxn@gmail.com      59 43 16 87 

 

SIDEN  SIDST 
 

I de seneste par måneder er der sket mange 
spændende ting i foreningen. Den ordinære 
generalforsamling blev allerede omtalt i det 
foregående blad, så den springer vi over 
her, men her kommer en lille oplistning af 
de øvrige spændende ting: 

Lørdag, den 3. marts blev der afholdt års-
møde i Dansk Motionsforbund. DMF hav-
de anmodet Holbæk Gangsport om at af-
holde mødet, og vi havde fået stillet fore-
ningshuset ved Bjergmarkshallen til rådig-
hed. Det var meget velegnet til formålet, 
og de delegerede var godt tilfredse med lo-
kaliteterne, hvor mødet foregik i fred og 
fordragelighed. Inden mødet var der et til-
bud om en vandring i Holbæk-området, og 
det var der en stor del af de delegerede 

samt en del af vore egne medlemmer, som 
benyttede sig af. Vi havde håbet, at den fi-
ne blomsterplæne ved Naturkirkegården var 
sprunget ud i dagens anledning, men vinte-
ren var - som bekendt - ret kølig og lang-
strakt i år, så man måtte nøjes med at se de 
mange krokus stå med store knopper, men 
desværre uden de fine farver. 
Til gengæld var der fine farver og en høj kva-
litet af den forplejning, som mødets delta-
gere blev tilbudt, og der var stor tilfredshed 
med udbuddet. 
 

Den 24. marts kom det første tilbud om at 
besøge de glemte kæmper i Københavns vest-
egn. Det er nogle store figurer – fremstillet 
af genbrugstræ, som er placeret i 6 af Vest-
egnens kommuner, og denne gang var det 
Oscar under broen (i Ishøj Kommune) og 
Teddy Venlig (i Høje Taastrup Kommune) 
som skulle have et besøg. Selv om turen lå 
lidt mere afsides end vore sædvanlige lør-
dagsture, var der 23, som mødte op, for at 
besøge og besigtige de store – og meget 
fredelige kæmper. Der er et par billeder af 
dem, andetsteds her i bladet. De øvrige fire 
kæmper får besøg senere på året. 
 

For en del år siden skete det hyppigt, at med-
lemmer af Holbæk Gangsport tog på påske-
turné i Jylland, hvor man i løbet af påske-
dagene kunne deltage i 8 – 10 ture af en kor-
tere eller længere beskaffenhed. Men efter-
hånden, som medlemmernes alder var be-
gyndt at trykke lidt, var interessen for at 
tage til Jylland dalet, og i de seneste år, er 
det kun blevet til en-dages ture over Store-
bælt – indtil i år, hvor der atter blev delta-
gelse fra Holbæk. De steder, som blev be-
søgt, var Vejle, Horsens, Brande og Hald 
Ege ved Viborg. Alle steder var der mulig-
hed for at gå en kort aftentur og en længere 
formiddagstur, lige som der var mulighed 
for at overnatte og få forplejning for en 
rimelig betaling. Vore deltagere fik gået op 
til 40 km om dagen, men det var kun fordi, 
de ville se, hvor meget de kunne udsætte 
sig for – og gennemføre. Da de efter turene



ikke var totalt ødelagte, fandt de ud af, at 
så kunne man nok også deltage i nogle af 
de andre længere ture, som tilbydes i løbet 
af året. Der er nogle billeder fra påske-
turen på billed-siderne her i bladet. 
 
Selv om der var repræsentation fra Hol-
bæk på turene i Jylland i påsken, var der 
dog væsentligt flere på turen anden påske-
dag fra Solrød Strand – også kaldet Påske-
vandring ved Solrød. Det viste sig, at 
hele 23 af foreningens medlemmer mødte 
op på denne tur, og det kan man nok kalde 
for en pæn repræsentation. Til gengæld fik 
man så også et særdeles fint forårsvejr til 
turen, og det var blandt andet til gavn for 
turen rundt om Karlstrup Kalkgrav, som al-
tid er meget flottere i solskin end i gråvejr. 
 
To uger senere var foråret rigtigt kommet, 
og for dem, som deltog på Forårsvandrin-
gen ved Vordingborg, var det træernes smuk-
ke lysegrønne blade og blomsternes fine 
farver, som markerede sig. Men der var og-
så lige en ekstra ting, som blev forundt del-
tagerne på de længere ture at opleve, nem-
lig at se to hornugle-unger sidde og kigge 
på deltagerne i blot et par meters afstand: 
 

 
 
Ud over det sjældne syn af de to dunede 
unger var der nogle meget fine udsigter ud 
over Storstrømmen og Farø-broerne. 

Den 15. april var vi inviteret til Køben-
havn for at besigtige nogle af de spænden-
de steder i det indre København. Da start-
stedet var på Københavns Hovedbanegård, 
var der mange af deltagerne, som var kom-
met med tog til starten, for så undgik man 
også besværet med at finde en parkerings-
plads. Det var Jørgen og Jette Runge, som 
havde planlagt turen, og den bragte os 
rundt til et stort antal spændende steder. 
Det første var et kort besøg på det sted, 
hvor Scala eller Anva havde ligget. Efter i 
flere år at have ligget hen som et grimt tomt 
hul, var der nu bygget et stort kontorhus – 
måske kunne man ikke kalde byggeriet kønt, 
men pænere end et stort hul i jorden var det 
dog. Efter at have passeret Rådhuspladsen, 
var der besøg på Vartov, hvor et antal kend-
te danskere havde haft deres gang. For ek-
sempel havde den meget omtalte N.F.S. 
Grundtvig i 1800-tallet været præst på ste-
det.  

Nogle af byens gamle gader og stræder blev 
nu besøgt, og man kom gennem spænden-
de baggårde. På et tidspunkt kom vi igen-
nem Amaliehaven og forbi Kastellet, hvor 
man kunne kaste et blik på Den lille Hav-
frue. Det viste sig i øvrigt, at hun findes i 
flere udgaver, for på Midtermolen i den gam-
le frihavn var hun i en genmodificeret ver-
sion sammen med sin mærkelige familie, 
og et andet sted i nærheden fandtes hun i 
en noget større og noget mere barmfager 
version. 

Efter et par timers forløb var det tid til en 
pause, og den blev afholdt i Torvehallerne 
på Israels Plads nær Nørreport. Da man 
havde fået lidt at drikke og spise, var det 
tid til det sidste lille stykke tilbage til Ho-
vedbanegården, hvor man kunne tage to-
get (eller bilen) hjem igen. 
 
Kort før udsendelsen af dette blad var det 
tid at afholde årets Forårsvandring ved 
Holbæk. Da vinteren jo trak lidt ud i år, var 
der frygt for, at bøgen ikke ville være 



sprunget ordentligt ud, men det viste sig 
heldigvis, at blot en uges tid før turen, tog 
foråret rigtigt fat, og næsten alle bøgene 
stod parat med det lysegrønne skær, som 
er så markant for foråret. Sidste år, hvor vi 
holdt Forårsvandringen for første gang, hav-
de turen startsted fra Klubhuset, og da kneb 
det lidt med pladsen, så denne gang var det 
Foreningshuset ved Bjergmarkshallen, som 
var startsted, og det var ingen dårlig idé, 
for der var væsentligt bedre pladsforhold. 
Da turen var ovre, viste det sig, at der hav-
de været 93 betalende deltagere ude at gå, 
og så var der de 6 rutemarkører, som også 
gennemgik ruterne til fods. I alt var der 
altså 99 ude at gå på de fire ruter, og det 
var 10 færre end året før, men der var til gen-
gæld også mange af vore egne medlemmer, 
som var taget til konfirmation, og som 
derfor ikke kunne deltage. 

 
FREMTIDIGE  TILBUD 

 

Her i bladet er der oplistet en del tilbud til 
vore medlemmer, som man kan udnytte i 
de kommende måneder, og vi vil da anbe-
fale, at man deltager, hvis der er tid og 
kræfter til det. Nogle af turene er ret lange, 
så der skal konditionen lige tages med i 
overvejelserne, men de fleste gange er der 
flere distancer at vælge imellem, og så kan 
man jo tage den, som passer én bedst. 
 

Ladywalk 2018. Nu er tilmeldingen til tu-
ren overstået, og alle de tilmeldte skulle ha-
ve fået udleveret bekræftelse på deltagelsen 
samt evt. busbillet. Hvis man af en eller an-
den årsag ikke kan deltage, bedes man så 
tidligt som muligt meddele det til holdle-
deren, der så kan forsøge at få afsat start-
kortet eller busbilletten til en anden, som 
måske har fået lyst til at deltage efter til-
meldingsfristens udløb. 
 

Sejerø-vandring. Denne ø-vandring er i 
år blevet placeret på søndag, den 24. juni, 
og vi håber, at mange vil benytte sig af 
lejligheden til at den langstrakte ø. Der 
tilbydes førte ruter på 15 og 30 km. Der er 
også en tur på 6 km, men den er efter rute-
kort. 

BILLEDER FRA DE SENESTE TURE 
 

 
Oscar under broen 

 
Teddy Venlig 

 
Trappe fra Bredballe ved Vejle 



 
Vandtårnet i Tyrsted ved Horsens 

 

 
Purhøj ved Horsens 

 

 
Vandmølle over Skjern Å ved Brande 

 

 
Ved Hald Hovedgård sydvest for Viborg 

 
Fra et af de gamle voldsteder ved Hald 

 

 
Fra Hald Sø’s udløb 

 

 
Den nye havfrue nær Langelinie 

 

Vi takker for de mange billeder, som er le-
veret af: Annelise Bendtsen, Bettina Thom-
sen, Henrik Sandberg og Jørgen Runge. 
 
Husk, at der gerne må være lidt tekst med, 
når I sender billeder til redaktionen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ungarske urokser – set i Værløse 

 

 
En smilende busk – set i Værløse 

 

KUNNE DET VÆRE EN OVERVEJELSE VÆRD ? 
 

Det er sket nogle gange, at foreningens formand og redaktøren har fået nogle 

henvendelser fra medlemmerne, hvor de har spurgt til nogle artikler eller bro-

churer, som har været bragt her i bladet. Det har næsten hver gang refereret sig 

til det blad, som har været udsendt indenfor de seneste uger, og når man så for-

tæller forespørgeren, at netop det emne er omtalt mere eller mindre udførligt i 

bladet, får man at vide, at bladet desværre er forsvundet, eller det er blevet 

smidt ud sammen med de ugentlige reklamer, som mange modtager i store mæng-

der hver eneste uge. Selvfølgelig får forespørgeren et pænt og forhåbentligt og-

så et fyldestgørende svar, men man kan også godt risikere at få at vide, at det fak-

tisk er muligt at læse hele bladet på internettet – nemlig på foreningens hjem-

meside, og hvis har for vane at smide alle tryksager ud indenfor få dage efter 

modtagelsen, kunne det måske være et godt alternativ. 

Sædvanligvis bliver internet-versionen af bladet udsendt samme dag, som den 

trykte version er færdig til udlevering / udsendelse, og det vil hyppigt sige en uges 

tid tidligere end den fysiske modtagelse, og så kan man også tage med i be-

tragtning, at bladet koster mellem 3,10 kr. og 7,75 kr. pr. stk. i produktion - af-

hængigt af side-antallet, og hvis man skal have det postomdelt, er der 9,00 kr. i 

porto. Det vil sige, at det kan være en (ret så væsentlig) besparelse for forenin-

gen, hvis man accepterer at få bladet bragt via e-mail. 

Men hvad skal der så til, før man kan få bladet på den måde ? Det er faktisk ret 

så simpelt! Man skriver en mail til redaktøren, (hvilket vil sige til den følgende 

e-mail-adresse: fhnrxn@gmail.com ), og der anfører man, hvem man er, og hvad 

man ønsker, og så husker man at anføre, hvilken mail-adresse, som man ønsker 

sit blad sendt til. Dette er ret væsentligt, for det er jo ikke altid til den adresse, 

som har afsendt mailen.  



 

 
 

Kom og deltag i Sundhedsdagen. Vær med til at sætte fokus på din sundhed, be-
søg de mange boder på Ahlgade, bemandet med patientforeninger, sundhedsper-
sonale fra Kommune, Region og flere andre.  

Kl. 09.40 – 10.00 Forældre-koret, Holbæk Kulturskole + fællessang 

Kl. 10.00 Boderne åbnes  

Kl. 10.00 – 10.15 Velkomst v/Jette Hansen, formand for Sundhedsdagen i Holbæk 
 Regionsrådsformand Heino Knudsen, Region Sjælland 
 Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, Holbæk Kommune 

Kl. 10.15 Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen bekendtgør vinderne af 
 tegnekonkurrencen.        Emne:   ”Hvordan passer jeg på min hjerne” 
 Gevinst:  Besøg af unge læger fra ”Børneliv” med et spændende under- 
 visningsprogram 

Kl. 10.25 - 11.00 Holbæk Garden  

Kl. 11.00 + 12.30 Cirkus Kæphøj – giver opvisning + efterfølgende work shop (ved 
 Nygade) 

Kl. 11.15 – 12.00 Folkedans – m/ folkedansere fra Region Sjælland 

Kl. 12.15 – 13.00 Orø Koret 

Kl. 13.15 Hjertestop på Ahlgade / Region Sjælland 

Kl. 13.30 – 14.00 Karateklubben Nuetsu -Do JKA, Holbæk giver opvisning 

Det store telt: 

Kl. 11.00 – 12.15 ”Træn din hjerne – og bliv knivskarp” 
 v/ Hjerneforsker, overlæge, forfatter Troels Kjær, Neurofysiologisk 

 afd. på Roskilde Sygehus og Københavns Universitet 
 Ordstyrer: Nicolai Nicolaisen, Regionsrådsmedlem 

Kl. 12.15 – 12.45 Debatpanel -  
 Kan vi undgå hjerneskader og hvad tilbyder vi, når skaden er sket ??

 Troels W. Kjær, hjerneforsker 
 Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester Holbæk Kommune 
 Heino Knudsen, regionsrådsformand Region Sjælland 
 Ordstyrer: Nicolai Nicolaisen, Regionsrådsmedlem 

Kl. 10.00 – 14.00 Sundhedstegninger fra Kommunens Skoler 

Kl. 14.00 – 14.30 Bandet ”TAXA”, Holbæk Kulturskole frisk pop/rock numre 

Kl. 14.30 Afslutning v/ Jette Hansen, formand for Sundhedsdagen 

Konferencier: Tidl. byrådsmedlem Carsten Fink

Program for Sundhedsdagen Holbæk 
Lørdag, den 26. maj 2018 kl. 10 – 14.30 på Ahlgade 

Tema: ”Sundhed – brug hjernen”  



 

Hans Chr. Berg 
 

I anledning af min 70 års fødselsdag 
 

holder jeg åbent hus 
 

den 2. 6. 2018 
 

fra kl. 11   til   kl. 17 
 

Provstevænget 5 A,   4450 Jyderup 
 

 

 
MILEPÆLEN 

Følgende har passeret en milepæl: 

Lene Heesch, 63.000 km, TRIM 
Bjarne Heesch, 79.000 km, TRIM 
Finn Henriksen, 156.000 km, - - - -  
 

Vi ønsker tillykke med præstationerne og 
håber på fortsat god fart. 
 

HVEDETUREN 2018 
 
Onsdag den 25. april bød på en lidt kølig og 
ret blæsende, men også ganske klar aften. 
Det var den aften, der i Holbæk blev an-
vendt til at servere de lune hveder, som hø-
rer Store Bededagen til. 

Det viste sig at blive noget af et tilløbsstyk-
ke, idet ikke færre end 51 af vore medlem-
mer mødte op for at deltage i turene på hen-
holdsvis 5 og 10 km, som blev tilbudt in-
den hvederne blev serveret. Der deltog om-
trent lige mange på de to ruter, og det var 
vist ret praktisk, for det havde knebet med 
plads til alle, hvis de skulle have haft kaffe 
samtidigt. Til orientering deltog 36 i turen 
sidste år, men da var vejret ikke særligt godt. 



 
 

VIPPERØD-TUREN FOR 11. GANG 
(Ført tur) 

 

Lørdag, den 23. juni 2018 
 

Turen er på ca. 20 km 
 

Start fra Dådyrvej 7, 4390 Vipperød, 
 

Kl. 9.00 er der morgenkaffe mv. 
 

Kl. 9.30 starter turen, som er en ført tur i skønne omgivelser. Under turen 
er der indlagt middagsrast, hvor der vil være sandwich, vand, øl og kaffe. 

Ganghastigheden vil være på 5 km i timen 
 

Vi er i mål kl. ca. 14.30. 
 

Efter turen er der lidt at spise og drikke samt hyggeligt samvær. 
 

Turen koster kr. 60,00 med alt incl. 
 

Det er nødvendigt at tilmelde sig, da der kun er 25 pladser, og af hensyn til 
traktementet. 
 

Tilmelding til Jan Vilhelmsen, tlf. nr. 22 61 26 79 

eller mail janvilhelmsen@godmail.dk  



          Sejerø-vandring 

Søndag, den 24. juni 2018 

 

Start / mål: Sejerø-færgen i Havnsø Færgehavn / Sejerø Færgehavn. 

Mødetid: Kl. 08.20 fra Havnsø / kl. 10.00 Sejerø 

Sluttid: Færge hjem kl. 15.05 (efter 1. tur) og kl. 17.40 (efter 2. tur). 

Distancer. 2 førte ture à 15 km og én tur på 6 km. 
 Der udleveres rutekort til 6 km-turen. 

Startgebyr: 110 kr. incl. færgebillet og IVV stempel, 20 kr. uden færge. 
 Stempling af bøger og kort sker på færgen til Sejerø. 
 Der tages forbehold for prisstigninger på færgebillet 
 og ændrede færgetider. 

Forplejning: Færgens cafeteria er åbent for salg af kaffe / te og lidt andet 
 på overfarten. På campingpladsen er kiosken åben for salg 
 af wienerbrød, øl, sodavand samt kaffe / te og is og slik. 

Madpakke: Det anbefales at medbringe madpakke og vand. 

Hunde: Kan medbringes, men skal føres i snor. 

Arrangør: Holbæk Gangsport. 

Oplysninger: Rita Ellingsen, tlf. 2088 8313 eller www.holbaekgangsport.dk  

 



MÅNEDENS TILBUD 

 
Det er denne gang tid at gøre opmærksom 
på de to sædvanlige store sommerture, som 
er henholdsvis Bornholm Rundt og Hær-
vejsvandringen. 

Den første afholdes i dagene fra fredag, 
den 29. juni til søndag, den 1. juli, og det er 
en ret anstrengende tur med kraftige stig-
ninger på turen rundt om øen. Ruterne er 
på henholdsvis 30, 45 og 50 km, og det kan 
på forhånd oplyses, at turen på 50 km er 
langt den letteste at gennemføre, da den ik-
ke har så mange stigninger. Hvis man øn-
sker et vide mere om turen, kan man slå op 
på dens hjemmeside, som hedder: 

www.bornholmrundtmarchen.dk 

Her står der også, hvilke startsteder og ti-
der der er de enkelte dage, samt hvorledes 
man forholder sig vedrørende overnatning 
og bagage-transport, og hvorledes man til-
melder sig til turen. Det kan dog oplyses, 
at startgebyret til turen er på 425 kr. (for 
børn under 16 år dog 375 kr.), og tilmel-
dingen skal ske senest den 1. juni. 
 
Hærvejsvandringen, som foregår i dagene 
fra den 7. til den 14. juli, strækker sig fra 
Slesvig til Viborg, og den har en samlet 
distance på 300 km. For dem, som ikke 
kan klare så lang en distance, vil det være 
muligt at deltage på en lidt kortere daglig 
distance, således at man også kan gå en tur 
på samlet 200 km. 

Hvis man ikke har deltaget tidligere i arran-
gementet, kan det anbefales at søge yderli-
gere oplysninger på turens hjemmeside, som 
hedder: www.fodslaw.dk og vælg punktet 
Hærvejsvandringen. Her står der masser af 
informationer om turen, f.eks. om starttider, 
daglige distancer og bagagetransport samt 
om forplejning og overnatningsforhold. Men 
man kan også spørge nogle af de tidligere 
deltagere på turen, hvoraf vi i foreningen 
har flere, som har deltaget adskillige gange. 

Startgebyret til turen er på 3.400 kr., hvis 
man tilmelder sig senest den 15. maj. Ved 
senere tilmelding er prisen på 3.650 kr. Hvis 
man vil have hjælp med tilmeldingen til tu-
ren, kan man henvende sig til Finn Henrik-
sen, som har tlf. 5943 1687 eller mail-adres-
sen fhnrxn@gmail.com  
 

Foruden disse to store ture har Holbæk Gang-
sport jo også nogle gode tilbud, som man 
bør notere sig i sin kalender. De første af dem, 
Vipperødturen og Sejerøvandringen, har 
deres egne brochurer her i bladet, mens de 
to følgende, som er Turen til Reersø og 
Vandringen Orø Rundt først bliver bragt 
i det næste blad. De afholdes henholdsvis 
søndag, den 29. juli og lørdag, den 4. au-
gust. 
 

Vandreture på Holbæk Fælled 
lørdag, den 16. juni 2018. 

I adskillige år har DGI afholdt et gymna-
stik- og idræts-stævne ved Høve Strand. Fra 
i år er det flyttet til Holbæk Fælled, og i den 
anledning har vi fået et tilbud om at vise 
vore gæster rundt på området. Så hvis I har 
lyst til at gå med på en tur på 5-6 km kl. 
11.00 eller kl. 14.00, så mød blot op ved 
Multihuset på Arenavej. Turen varer en ti-
mes tid og er gratis for alle. 

 

 
Billede fra sidste års Ladywalk. 

Vi ønsker alle vore mange deltagere i dette 
års Ladywalk en rigtigt god tur med et for-
håbentligt skønt vandrevejr. 



 
KARL J. STRABY 

* 01-08-1931     marts-2018 

 
 

Karl boede i Ballerup, men var en me-
get aktiv gænger, som tog med på ture 
i såvel ind- som udland. Han besøgte 
også hyppigt vore ture i Holbæk, og da 
han var begejstret for vore arrangemen-
ter, meldte han sig ind i foreningen, Han 
forblev medlem, indtil hans syn blev for 
ringe til, at han selv kunne køre bil. 
Men også derefter holdt han kontakten 
vedlige, og han var fortsat interesseret 
i at høre om, hvordan det gik i Holbæk. 
Udover at være en aktiv gænger, var 
Karl også med som foreningsleder og 
hjælper ved arrangementer i Køben-
havn og omegnen. Han var bl.a. for-
mand for MF Vikingerne i flere år. 

 
KNUD PAPE BØJESEN 

* 28-03-1946     30-04-2018 

 
 

Knud var en fast gæst i Holbæk, og 
hvis han en sjælden gang ikke kom til 
vore arrangementer, var årsagen, at han 
var på tur i udlandet, for han var i man-
ge år én af de få danske langtursgæn-
gere, som mente, at tur på 100 km var 
noget, man bare skulle med på, og da 
der ikke var så mange i Danmark, måt-
te han hyppigt tage på ture i udlandet. 

Knud var dog også en fast hjælper på 
mange ture i Danmark, blandt andet på 
nogle af de Euraudax-ture, som i en pe-
riode blev afholdt i Holbæk. På det se-
neste var Knud i flere år hjælper på den 
årlige Hærvejsvandring i Jylland, men 
nu kan det altså ikke ske længere. 

 
Desværre må vi også denne gang tage afsked med nogle af vore gamle venner. Noget af det vær-
ste i den sammenhæng er egentligt, at så mange af de yngre medlemmer ikke når at opleve og 
høre om de mange hændelser, som de gamle kunne berette om. 
 

På vegne af foreningens gamle medlemmer.        Finn Henriksen 

  



 
FRA POSTBUNKEN 

kan denne gang nævnes: 

Til Holbæk Gangsport. 

Tusind tak for jeres venlige hilsen 

til min runde fødselsdag. 

De bedste hilsner 

Jan K. Larsen, 
Solrød Strand 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Til Holbæk Gangsport. 
 

Jeg vil gerne sige mange tak for fødsels-

dagskortene og det fine gavekort til min 

fødselsdag samt for alle de venlige ord fra 

gangvennerne, som deltog i københavner-

turen den 15. april. 

Med venlig hilsen 

Jørgen Runge 

Frederiksberg 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Til Holbæk Gangsport. 

Tusind tak for hilsenen i anledning 

af min 70 års fødselsdag. 
 

Venlig hilsen 
Kirsten Gøttrup 

Holbæk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Til Holbæk Gangsport. 

Jeg vil herigennem takke for den pæne hil-

sen i anledning af min 70 års fødselsdag. 
 

Venlig hilsen 
Lillian Larsen 

Holbæk 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vi siger selv tak til vore fødselarer og hå-

ber at se dem hyppigt på turene rundt om i 

landet. 

Som tidligere anført, kan der godt være fle-

re af vore medlemmer, som har en rund dag 

i den anførte periode, men årsagen til, at de 

ikke er nævnt, er at vedkommende ikke øn-

sker at blive omtalt i bladet, eller at datoen 

ikke er os bekendt. 

 
En lille rettelse. 

 
I det foregående blad kom vi til 

at anføre hjemstedet for 

Inge Duus Hansen 
til at være Holbæk. 

Det er ikke helt korrekt, for Inge har boet 
de fleste af sine 80 år i og ved Roskilde. 

Vi beklager fejlen og håber, 
at Inge kan bære over med den. 

 

 
NYE  MEDLEMMER 

 

Vi har denne gang den store glæde at kunne 

byde velkommen til følgende nye medlemmer: 
 

ELSE MØLLER, Holbæk 

GRETHE GREGERSEN, Holbæk 

JAN GREGERSEN, Holbæk 

SONJA KIRSTEN KROG, Vipperød 

Vi håber, at I vil føle dig rigtigt velkomne i 

foreningen, og at I vil udnytte de mange 

tilbud, som foreningen tilbyder. 

 



 
 

FÆLLES-TRANSPORT 
 

Der søges arrangeret fælles-transport til føl-
gende ture i de næste par måneder: 
 

Mutter Grib-vandring, lørdag, den 12. maj 
med afgang fra Holbæk kl. 07.40. Der er 
ruter på 5, 10, 15, 20 og 25 km. 
 

Morsdag-travetur, søndag, den 13. maj 
med afgang fra Holbæk kl. 08.30. Der er 
ruter på 5 og 10 km (efter rutekort). 
 

Kildemosevandring søndag, den 27. maj 
med afgang fra Holbæk kl. 07.40. Der er 
ruter på 5 og 10 km (evt. 15 km). 
 

Madpakketur til Knudshoved Odde, tirs-
dag, den 5. juni med afgang fra Holbæk kl. 
07.30. Der er førte ruter på 10 og 20 km. 
 

Greve Strand Vandring, søndag, den 10. 
juni med afgang fra Holbæk kl. 07.50. Der 
er ruter på 6, 10, 16 og 20 km. 
 

Vipperød-turen, lørdag den 23. juni med 
afgang fra Holbæk kl. 08.40. Der er en ført 
rute på ca. 20 km. 
 

Sejerø-vandring, søndag, den 24. juni med 
afgang fra Holbæk kl. 07.30. Der er førte 
ruter på 15 og 30 km. 
 

Med mindre andet er angivet, skal tilmel-
ding til turene ske senest to dage før turene 
til Finn Henriksen på  59 43 16 87. Det 
er lettest at træffe ham efter kl. 20, indtal 
evt. en talebesked eller send en mail. 
 

Ud over de ovennævnte ture kan der være 
mulighed for fællestransport til turene uden-
for Holbæk onsdag aften. Mødetidspunktet 
afhænger af startstedet. Hvis der er under 20 
km til startstedet, møder man senest kl. 18.30, 
og ellers kl. 18.15. Der er ingen forudtilmel-

ding til disse ture, man møder blot op ved 
Klubhuset i god tid, og så fordeler man sig i 
bilerne. 

 
RUNDE DAGE 

 
Efter gennemgangen af kartoteket er det 
konstateret, 
at 
Niels Uhrskov, Holbæk, onsdag, den 9. 
maj kan fejre sin 80 års fødselsdag, 
at 
Hans Sørensen, Holbæk, fredag, den 18. 
maj kan fejre sin 75 års fødselsdag, 
at 
Ole Smidt, Holbæk, torsdag, den 24. maj 
kan fejre sin 75 års fødselsdag, 
at 
Villy F. Bendtsen, Holbæk, mandag, den 
28. maj kan fejre sin 75 års fødselsdag, 
at 
Hans Christian Berg, Jyderup, onsdag, den 
30. maj kan fejre sin 70 års fødselsdag, 
at 
Niels Pedersen, Ringsted, onsdag, den 30. 
maj kan fejre sin 60 års fødselsdag, 
samt at 
Winni Dahl, Holbæk, torsdag, den 31. maj 
kan fejre sin 80 års fødselsdag. 
 

Vi har også en lidt forsinket hilsen til 

Bente og Jan Mogensen, Holbæk, 

som midt i april kunne fejre guldbryllup. 

Vi blev desværre først gjort opmærksom på 

den runde dag en enkelt dag, før festen var. 
 

Vi ønsker jer alle hjerteligt tillykke med de 
runde fødselsdage mv.; og vi håber hyppigt 
at se jer på turene rundt om i landet. 

 



HUSKELISTEN  DEL  1 
 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 - 1½ timer. 
NB. Mandagsturene den 21. og 28. maj og er aflyst pga. hhv. pinse og Ladywalk. 

Hver mandag kl. 15.30. Turene foregår nu med forskellige startsteder, se nedenfor ! 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der en travetur på 3 - 8 km fra Klubhuset,  Højen 36,  Holbæk. 

NB. Torsdagturene den 10. maj er aflyst pga. Kristi Himmelfart 
Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 – 1½ timer. 

Hver torsdag kl. 10.00 er der en travetur på 4 - 7 km fra Asnæs-Grevinge Hallen, 
Teglværkskrogen 4 – 6, Asnæs. 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Ud over turene, der er listet op ovenfor, er der følgende tilbud: 

Hvor ikke andet er anført, er turene onsdag på 10 - 12 km og turene mandag på 7 - 10 km. 

onsdag 09. maj kl. 19.00 fra P-plads ved Tølløse Station, Jernbanevej 17, 4340 Tølløse 

mandag 14. maj kl. 16.00 fra Fælleshuset, Bramsnæslund 14, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge 

onsdag 16. maj kl. 19.00 fra P-plads overfor kirken,  Lyngevej 8,  4180 Sorø 

onsdag 23. maj kl. 19.00 fra P-plads ved Ellingebjergvej 1,  4573 Højby 

onsdag 30. maj kl. 19.00 fra Vipperød Hallen,  Rensdyrvej 3,  4390 Vipperød 

mandag 04. juni kl. 15.45 fra P-plads ved Ågerup Camping, Krogvejen 4,  4390 Vipperød 

onsdag 06. juni kl. 19.00 fra Sanddobbernes Camping,  Kalundborgvej 28,  4534 Hørve 

mandag 11. juni kl. 15.45 fra P-plads ved Naturskolen, Ladegårdsalléen 11, 4300 Holbæk 

onsdag 13. juni kl. 19.00 fra P-plads ved Lejre Museum, Orehøjvej 4, 4320 Lejre 

lørdag 16. juni kl. 10.00 fra P-plads ved Egebjerg kirke, Ved Kirken 8, 4500 Nykøbing Sj. 

mandag 18. juni kl. 16.10 fra P-plads på Anagervej, (Bromme Lillesø), 4190 Munke-Bjergby 

onsdag 20. juni kl. 19.00 fra Vibevej 22,  4571 Grevinge 

søndag 24. juni kl. 08.20 fra Havnsø Havn,  ca. 6, 15 og 31 km,  Sejerø Rundt 

mandag 25. juni kl. 16.05 fra Veddinge Shelterplads,  Veddingevej 41A,  4540 Fårevejle. 

onsdag 27. juni kl. 19.00 fra Klubhuset,  Højen 36,  4300 Holbæk 

mandag 02. juni kl. 16.30 fra P-plads på Alstedvej nær nr. 3, i Alsted Skov, 4180 Sorø. 

På hjemmesiden www.holbaek-gangsport.dk vil startstederne blive søgt angivet med den 
fulde adresse samt om muligt med GPS-koordinater. 
*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUSKELISTEN  DEL  2 
 

tirsdag 8. maj BYVANDRING I VÆRLØSE,  kl.18.00 -  19.30, EVG 
  Furesø Museum,  Skovgaards Allé 37,  3500 Værløse,  5 og 10 km 
 

torsdag 10. maj VANDRING VED VESTVOLDEN,  kl. 08.00 - 12.00, EVG 
  Tinderhøj Skole,  Fortvej 71,  2610 Rødovre,  fra 6 til 30 km 
 

torsdag 10. maj MADPAKKETUR TIL BISSERUP STRAND, kl. 10.00 (ført tur), - - - - 
  P-plads ved Bisserup Camping,  Skafterupvej 182,  4243 Rude,  20 km 
 

lørdag 12. maj MUTTER GRIB MARCH,  kl.09.00 - 13.00, fra 5 til 25 km, IVV 
  Hillerødsholmskolen,  Hillerødsholms Allé 2,  3400 Hillerød 
 

søndag 13. maj MORSDAGS TRAVETUR,  kl. 10.00-11.00, EVG 
  P-plads ved Klampenborg Station,  2930 Klampenborg,  5 og 10 km 
 

lørdag 19. maj DE TRE BROERS VANDRING,  kl. 08.00,  (se brochure) IVV 
søndag 20. maj lørdag og søndag: 20, 30 og 40 km 
mandag 21. maj 10, 20 og 30 km 
 

søndag 27. maj KILDEMOSEVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Julemærkehjemmet,  Kildemosevej 15,  3310 Ølsted,  5 og 10 km 
 

mandag 29. maj LADYWALK,  kl. 18.30 (kun for kvinder),  ca. 7 og 12 km, EVG 
  Øst for Storebælt er der følgende startsteder: København: Amager Strand-

park; Rønne: Almegården;  Skælskør: Hallen;  Nakskov: Lienlundparken 
 

lørdag 2. juni 100 km EURAUDAX-TUR,  kl. 06.00,  mødetid kl. 05.30, IVV 
  Boesagerskolen,  Flodvej 89,  2765 Smørum,  100 km ført tur 
 

tirsdag 5. juni MADPAKKETUR TIL KNUDSHOVED ODDE,  kl. 09.30, - - - - 
  P-plads ved Knudskovvej 67, 4760 Vordingborg,  10 eller 20 km  
 

søndag 10. juni GREVE STRAND VANDRING,  kl. 09.00 - 12.00, EVG 
  Aktivhuset,  Olsbæk Strandvej 43,  2670 Greve,  6, 10 , 16 og 20 km 
 

lørdag 16. juni SLAGELSE MARCH,  kl. 06.00 – 11.00, IVV 
søndag 17. juni VUC,  Oehlenschlägergade 4-8,  4200 Slagelse,  10, 25 og 40 km 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  18. juni  2018. 

MEDLEMSNYT  FOR  HOLBÆK  GANGSPORT 
Redaktion: 
Finn Henriksen 
Strandmøllevej 156 
4300  Holbæk 
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Returneres ved varig adresseændring 

  


