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Fra Holbæk Havn, hvor Forårsvandringen 2019 kom forbi. 

 

VINTEREN 2018-19 UDEBLEV NÆSTEN FULDSTÆNDIGT 
 

I den foregående udgave af Medlemsnyt blev det forudset, at vinteren i denne 
omgang måske ville helt udeblive, og det synes efter alt at dømme at blive resul-
tatet, for ved indgangen til den sidste forårsmåned er der intet, som kunne tydes 
anderledes. At der i de seneste måneder har været et antal meteorologiske mærk-
værdigheder, har de fleste nok bemærket: En usædvanlig våd marts blev afløst 
af en næsten lige så usædvanlig tør april, og med næsten ingen nattefrost har alle 
planter og træer haft vældig travlt med at springe ud og gå i blomst. Nu er det så 
nødvendigt at vurdere situationen, om man skal håbe på en tør eller fugtig maj, 
for i det ene tilfælde vil de sol-elskende blive begejstrede, mens landbrugerne vil 
være utilfredse, og i det andet vil alt være omvendt. Vi afventer med spænding. 
 
                                                    

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

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

Lisbeth K. Bertelsen           -              kasserer 
E lkb@hotmail.com             27 69 87 88 
 

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

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

Bente Christensen     -      bestyrelsesmedlem 
E bentesvinninge@gmail.com  25 53 34 34 
 

Foreningens hjemmeside: 
www.holbaekgangsport.dk   

 

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

 
KÆRE MEDLEMMER 

Lige som alt var planlagt for året, og det så 

lyst og godt ud, blev 4 af vore trofaste hjæl-

pere på kort tid ramt af uheld og sygdom. Den 

ene person er vendt tilbage, men det bliver 

længerevarende med de sidste 3, som vi øn-

sker god bedring, og vi håber snart at se jer 

igen, I er savnet i klubben. 

På vores generalforsamling i marts sagde vi 

farvel til vores kasserer gennem 10 år, nemlig 

Rita Ellingsen, som før dette tog 3 år som 

formand for foreningen. Der skal lyde en stor 

tak til Rita for hendes arbejde gennem 13 år i 

bestyrelsen. Også tak til Henrik Sandberg, som 

også valgte at stoppe efter en kort periode i be-

styrelsen. Desværre kunne vi ikke finde en 

afløser til næstformandsposten, da vores sup-

pleant til posten pludselig blev ramt af syg-

dom og ikke ønskede at forsætte. Så tak til Jan 

Vilhelmsen, fordi du vil tage lidt mere be-

styrelsesarbejde. Vi håber, at vi kan finde én, 

der vil have posten som næstformand inden 

næste generalforsamling. Men dette burde ik-

ke være noget problem med de mange med-

lemmer, som vi har i klubben. Så meld jer 

gerne, da Jan ønsker at stoppe næste år. 

Vi sluttede aftenen af med dejlige billeder fra 

Vesterålen, som deltagere i Rejseforeningen 

007 havde fundet frem og fortalte om turen. 

Tak til Jytte og Birgit for dette. 

Så skal der lyde et velkommen i bestyrelsen 

til Lisbeth Kümmel Bertelsen, der blev valgt 

som ny kasserer og til bestyrelsesmedlem 

Bente Christensen og suppleant Bente Møl-

ler. 

Vi havde håbet på at kunne præsentere jer for 

en ny T-shirt samt en jakke i dette nummer, 

men vi har ikke fået priserne på dem endnu. 

Så snart vi får dem, medbringes de på turene, 

sammen med bestillingsliste, og vi bestiller 

først, når der er bestilt et vist antal, samt der 

er betalt for tøjet. 

Foråret er kommet, og vi glæder os til at møde 

jer på vores mange ture, som er planlagt; husk 

at tilmelde jer på de ture, hvor dette er nød-

vendigt. 

En stor forårshilsen til alle fra 

Kirsten Frederiksen 
 

 

 



TIL OPSLAGSTAVLEN. 

Vi flytter midlertidigt startsted: 

Til Multihuset, Arenavej 2, 4300 Holbæk. 

Du kan tage bybus 501A til Lillevang eller Højvang og gå til start. 

Mandag, 27. maj kl. 10.00 ca. 7,5 km 

Tirsdag, 28. maj kl. 10.00 3-5-6-9 km 

Torsdag, 30. maj ingen gang: Helligdag. 

Mandag, 3. juni kl. 10.00, ca. 7,5 km 

Tirsdag 4. juni kl. 10.00 3-5-6-9-km 

Torsdag, 6. juni kl. 10.00 ca. 6-7 km 

Disse uger kun adgang til toilet i Multihuset, der er borde og bænke 

udenfor under halvtag. Husk selv at medbringe kaffe. 

Mandag 10. juni ingen gang: Helligdag 

Tirsdag, 11. juni kl. 10.00 3-5-6-9 km 

Torsdag, 13. juni kl. 10.00 ca. 6-7 km 

Mandag, 17. juni kl. 10.00 ca. 7,5 km 

Tirsdag, 18. juni kl. 10.00 3-5-6-9 km 

Torsdag, 20. juni kl. 10.00 ca. 6-7 km 

Disse uger er der adgang til hele Multihuset, der skal rengøres efter brug. 

Stolene sættes på plads, og der fejes og borde aftørres, hvis der drikkes 

kaffe inden døre. 

Medbring også selv din kaffe i denne periode. 

Fra mandag, 24. juni vender vi tilbage til Havnevej 7 i Holbæk. 



AFFALDS INDSAMLING 
 

Der mødte 17 op til at samle skrald søndag, 
31. marts. Vi mødtes ved vort gamle klubhus 
på Højen og gik mod Mellemvang. Andre gik 
op på Roskildevej og ad stien mod koloni-
haverne og samlede op på cykelstien. 

Poserne fordeles, og der gøres klar til afgang. 

Efterhånden, som vi vendte tilbage, begyndte 
vi at sortere affaldet. Der var meget plastic 
samt en hel del cigaret-skodder, som vi hav-
de ekstra fokus på. 
 

Dagens indsamling gav ca. 70 kg bestående 
af følgende: Plastic: rigtig meget af dette, 
cigaret-skodder: ca. 200 styk og masser af 
tomme dåser uden pant og ca. 10 med pant, 
3 styk forskellige sportssko (ikke til samme 
fod) samt en sandal og noget flamingo. En 
hyggelig dag som vi blev enige om at genta-
ge næste år, men måske et andet sted i byen. 

KUNNE DET VÆRE EN 
OVERVEJELSE VÆRD ? 

 

Sidste år på denne tid bragte vi en artikel her 

i bladet med denne overskrift. Årsagen var, at 

nogle medlemmer havde glemt at lægge bla-

det til side, og så var det røget ud sammen 

med de mange ugentlige reklamer. Vores op-

fordring til disse medlemmer var, at de havde 

mulighed for at få bladet tilsendt som pdf-fil i 

stedet for som papir-blad. 

Ret så mange tilmeldte sig denne ordning, 

som dermed - udover at forbruge en hel del 

mindre papir - også gav foreningen en ret væ-

sentlig økonomisk besparelse. Trykprisen pr. 

blad var i det forgangne år på mellem 4,08 og 

6,66 kr. med en gennemsnitspris på 5,28 kr., 

og hvis der også skal sættes frimærke på, ko-

ster det nu 10 kr. ekstra pr. stk. 

Vort tilbud til medlemmerne er, at de ved at 

få bladet tilsendt som pdf-fil får mulighed for 

at se teksten og billederne i en væsentlig stør-

re udgave end i papir-udgaven. Sædvanligvis 

bliver internet-versionen af bladet udsendt 

samme dag, som den trykte version er færdig 

til udlevering / udsendelse, og det vil hyppigt 

sige, at man har bladet en uges tid tidligere end 

den fysiske modtagelse, hvis man altså accep-

terer at få bladet bragt via e-mail. 

Men hvad skal der så til, før man kan få bla-

det på den måde ? Det er faktisk ret så sim-

pelt! Man skriver en mail til redaktøren, (hvil-

ket vil sige til den følgende e-mail-adresse: 

fhnrxn@gmail.com ), og deri anfører man så, 

hvem man er, og hvad man ønsker, og så hu-

sker man at anføre hvilken mail-adresse, som 

man ønsker sit blad sendt til. Dette er ret væ-

sentligt, for det er jo ikke altid til den adresse, 

som har afsendt mailen. Hvis man på et sene-

re tidspunkt atter ønsker bladet som papir, 

skal man blot give redaktøren besked om sa-

gen, og det vil blive ændret tilbage til papir-

udgaven. 



 
 

VIPPERØD-TUREN FOR 12. GANG 
(Ført tur) 

 

Lørdag, den 29. juni 2019 
 

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  
 

 

  



 

Madpakketur til Reersø! 
Søndag, den 30. juni 2019 

Mødested: Reersø Havn, 4281 Gørlev 

Mødetid: kl. 10.00 

Evt. fælleskørsel kl. 09.00 fra P-pladsen på Havnevej 

mellem Østre Havnevej og Domhusstræde, 4300 Holbæk 

Tilmelding: Ikke nødvendigt 

Informationer om åbningstider og lignende samt Kløversti-kort udleveres ved start, 

så det er muligt at gå egne veje. Der tilbydes en ført tur på ca. 8 km. 

Efter frokosten, som vi tilstræber at spise sammen, er der rig mulighed for at få rørt 

benene yderligere, dels på stierne og på besøg i de små gallerier, kirken og museer. 

Der vil være også være en ført vandring langs øens vestkyst ca. 8 km. 

Medbring: Madpakke, siddeunderlag, klapstol eller lignende. 

Er du ikke til madpakke, er der mulighed for indkøb i grillkiosk og fiskehandler (har 

menuer). 

Lad os nyde en søndag på det hyggelige Reersø, som er en del af min hjemegn! 

Jens Kjær Olsen,  Mobil - 2714 5514 
 

 



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 

5. juli til søndag, den 7. juli, og det er en ret 

anstrengende tur med kraftige stigninger 

på turen rundt om øen. Ruterne er på hen-

holdsvis 30, 45 og 50 km, og det kan på for-

hånd oplyses, at turen på 50 km er langt den 

letteste at gennemføre, da den ikke har så 

mange stigninger. Hvis man ønsker et vide 

mere om turen, kan man slå op på dens hjem-

meside, som hedder: 

www.bornholmrundtmarchen.dk 

Her står der også hvilke startsteder og tider, 

der er de enkelte dage, samt hvorledes man 

forholder sig vedrørende overnatning og 

bagage-transport, og hvorledes man tilmel-

der sig til turen. Prisen for at deltage i turen 

er på 425 kr., hvortil dog skal lægges en bil-

let til transporten til Bornholm, samt en be-

taling for forplejningen på turen. 

 

Hærvejsvandringen afholdes i år for 47. 
gang. Den foregår i dagene fra den 6. til den 
13. juli og strækker sig fra Slesvig til 
Viborg. Den har en samlet distance på 300 
km. Det vil også være muligt at deltage på 
en lidt kortere daglig distance, således at 
man også kan gå en tur på 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 tid-
ligere deltagere på turen, hvoraf vi i fore-

ningen har flere, som har deltaget adskillige 
gange. Prisen for turen er på 3.750 kr. uanset 
om man går 200 eller 300 km. 
 

Hvis man vil have hjælp med tilmeldingen 
til turen, kan man henvende sig til Finn Hen-
riksen, som har tlf. 59 43 16 87 eller mail-
adressen fhnrxn@gmail.com  
Officielt var sidste tilmelding den 1. maj, 
men der er sædvanligvis pladser til overs 
efter denne dato. 
 
Ud over disse to sædvanlige ture, er der 
modtaget informationer om endnu et større 
arrangement. Det drejer som årets Mini-
vandreuge, der denne gang går til Azo-
rerne, og som foregår i tidsrummet fra 3. 
til 10. september. Der bliver fem vandre-
dage, hvor der tilbydes ruter på ca. 10 og 20 
km. Der er i ugens løb en enkelt fridag, 
hvor der ikke tilbydes vandreture, men så 
kan man selv finde på noget, hvis man da 
ikke vil bruge dagen at hvile ud. Prisen for 
turen ved ophold i delt dobbeltværelse er på 
8.695 kr. Hvis man ønsker enkeltværelse, 
er der et tillæg på 1.500 kr. pr. uge. Hvis 
man ønsker en uge ekstra, kan det fås for 
2.700 kr. (plus evt. enkeltværelsestillæg). 
 

Der er fly fra såvel Kastrup som fra Billund 
Yderligere oplysninger om turen kan fås på 
hjemmesiden www.bravotours.dk Man kan 
også ringe til Bravo Tours’ konsulent for 
turen (Jacob Bendtsen) på tlf. 9627 3777 
eller på mail jab@bravotours.dk  
 

Turen gennemføres ved et deltagertal på 
mellem 30 og 48, og man bliver registreret 
efter først-til-mølle-princippet. 
 

 
 

Blomstrende hortensier på Azorerne. 
 



FORÅRSVANDRING I HOLBÆK 
 

Søndag, den 28. april var det tid at afholde 
årets første store arrangement, Forårsvan-
dringen. Alt var planlagt omhyggeligt: Ru-
terne var blevet tilpasset de trafikale æn-
dringer, som var opstået rundt omkring, be-
mandingen til de forskellige opgaver var 
fundet, og så var der lige problemet med 
vejret, for det er jo med til at afgøre, om der 
kommer mange eller få deltagere. Denne 
gang var vejrudsigterne ikke de bedste, for 
efter en lørdag med en del regn, skulle søn-
dagen byde på en del sol, men også risiko 
for nogle byger. 

 
Den ene af ruterne fulgte stranden fra Hol-
bæk Marina til Holbæk Havn. 
 

Da dagen oprandt, viste det sig heldigvis, at 
det blev tørt og sol hele dagen, og det var 
deltagerne meget tilfredse med. En stor del 
af dem gik flere ruter og fik dermed set en 
hel del af byen og omegnen, mens andre 
nøjedes med en enkelt af de fire ruter, og de 
fik naturligvis et noget mindre udbytte med 
hjem. Men alle syntes tilfredse med arran-
gementet, og mange meddelte, at ville mø-
de op på årets senere ture. 

 
Alle ruter passerede vort tidligere klubhus. 
 

Der var i alt 71 betalende deltagere, og 12 
hjælpere, hvoraf de 6 også gik noget af turen 
igennem, da passede rute-afmærkningen. 

HVEDETUR 
 

Vi erindrer om, at turen onsdag aften, den 
15. maj er lidt anderledes end de sædvan-
lige onsdagsture. I anledning af, at det fre-
dag, den 17. maj er Store Bededag, er ons-
dagsturen nemlig udpeget til at være den 
tur, hvor vi fejrer Store Bededags Aften, og 
så er der naturligvis kaffe/te og varme hve-
der efter turen. Det skal bemærkes, at start- 
og mål-stedet for turen er fra Foreningshu-
set ved Bjergmarkshallen, og prisen for 
kaffe/te og hveder er sat til 15 kr. pr. person. 

 
 
TUR TIL NORDHAVN I KØBENHAVN 
 
Få dage efter Hvedeturen er det tid at delta-
ge i en tur rundt i området omkring Nord-
havn i København. Turen er omtalt i det fo-
regående nummer af Medlemsnyt, og alle 
de væsentlige ting er uændrede, men der er 
et forhold, som man skal være opmærksom 
på, og det er, at der samme dag afholdes 
maratonløb i København, der vil i den an-
ledning kunne forventes store trafikale ud-
fordringer. 
 

Af denne årsag må det anbefales, at man und-
lader at køre i bil ind i Københavnsområdet. 
I stedet kan man tage med toget, eller man 
kan køre til en S-togs-station i Københavns 
omegn, og derfra tager man med S-toget til 
Svanemøllen, hvorfra turen starter. Hvis man 
vil med toget, kan det anbefales at bestille 
en orange billet, som er væsentligt billigere, 
men den skal bestilles over internettet i god 
tid før turen. 



SET  OG  SKET  SIDEN  SIDST 

I det foregående nummer af Medlemsnyt 
blev der berettet om tøndeslagningen i an-
ledning af fastelavn. Men der blev i forbi-
farten ikke oplyst om, hvem der var blevet 
kattekonge hhv. kattedronning. 

 
Det er jo en frygtelig forglemmelse, så det 
skal hermed oplyses, at til venstre står årets 
kattekonge, Henny Hansen, i midten står 
kattedronningen, Vibeke Eitz, og i højre side 
står dagens kage-bager, Kirsten Frederiksen. 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

I årets første måneder har foreningen været 
på besøg mange steder, og på de følgende 
sider bringes nogle billeder og lidt tekst fra 
disse besøg: 
 

 
 

På vinterens 25 km Euraudax-tur i Hvidov-
re deltog denne gang kun 29, hvoraf de 3 
var fra Holbæk. Til næste år vil turen foregå 
i området ved Smørum NV for København. 
Der bliver muligvis også mulighed for at gå 
50 km eller 2 X 25 km på denne tur. 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

 
 

Den 3. marts var der besøg i det sydvest-
fynske med Herregårdsvandringen som 
emne. Der var i alt 147 deltagere på den 
spændende og smukke tur, heraf var de 11 
fra Holbæk Gangsport. 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

 
 

På Rødovres Forårsvandring, som af-
holdtes den 10. marts blev der lejlighed til 
at betragte den stille flydende kanal på Vest-
volden og en speciel sneglehus-kirke.  
 

 
 

På denne tur deltog 111, hvoraf de 14 var 
medlemmer i Holbæk Gangsport. 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

Den 16. marts var der årsmøde i Dansk Moti-
ons Forbund, og Holbæk sendte 4 medlem-
mer afsted for at repræsentere foreningen. 
Undervejs til Varde, hvor mødet blev af-
holdt, var det ret så regnfuldt, men da man 



var kommet frem, blev det et pænt vejr, så 
man kunne gå en tur gennem byen. 
 

 
En stor sommerfugl i en have 

 

   
En stor krukke          og     En hane med æg ? 
 

 
Fanerne bringes ind. 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

 
En stor gammel allé ved Holsteinborg. 

Vinterens sidste lørdagstur i Holbæk den 
30. marts blev aflyst, fordi vi havde fået et 
godt tilbud fra vore bekendte i Fodslaw 
Storstrøm om at besøge deres travetur fra 
Bisserup Havn i Sydvestsjælland. 

 
I borggården på Borreby. 

 

Det blev en særdeles interessant tur, og vi fik 
lovning om at måtte deltage i andre af deres 
ture i området ved Storstrømmen. 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

I forbindelse med årets Vandreuge, som fore-
gik i den første uge af april, var der ikke man-
ge repræsentanter fra Holbæk Gangsport. 7 
kunne det blive til, men der var mange spæn-
dende motiver. 
 

 
Et større optog af får (ca. 1000 stk.) passerer. 
 

 
Markant bjergside på den anden side af floden. 



 
Man går gennem en smal kløft med langt 
ned til bunden. 

 
Der bør gås forsigtigt, så broen ikke gynger. 
 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 

 

 
Sti rundt om Oringe. 

På årets Forårsvandring ved Vordingborg 
den 13. april var der ikke ret mange delta-
gere – kun 31, men af dem var de 11 med-
lemmer af Holbæk Gangsport. 
 

 
Springvand i Vordingborg med påskeliljer. 
 

 
Gåsetårnet på Vordingborgs borgruin. 

__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

Hvordan har man det mon i et hamsterhjul, 
hvis man er for stor til at stå lodret ? 

 



Redaktøren ville forsøge sig, men da han 
fornemmede overbalancen nærme sig, tog 
han konsekvensen og satte sig. Det så sådan 
ud: 
 

 
Som det ses af billedet, var der flere, som 
gerne ville forevige den spændende ople-
velse. Redaktøren syntes nu ikke, at det var 
noget særligt, men han slog sig heller ikke. 
__   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __   __ 
 

De følgende billeder er fra området ved det 
nye klublokale, hvor vejrforholdene kan 
være ret så forskellige: 
 

 
Udsigt fra trappen ved beddingen med den 
nybyggede rekonstruktion af fiskernes ko-
gekar til tjæring af fiskenet. 
 

 
Det samme område, men i en anden vinkel 
og ved højvande. 
 

 
Den gamle værftsbygning i forbindelse med 
én af stormene i januar måned, hvor man 
har udlagt ”Søpølsen”, for at undgå over-
svømmelser. 
 

 
Her ses ”Søpølsen” gå rundt om bygningen 
for at beskytte vort klublokale. 
 

 
Disse billeder er af vor gamle veninde fra 
én af de andre havnebygninger. Det er gen-
opbygningen af skonnerten ”Anna Møller”. 
 

 
Hun forventes ud at sejle til efteråret   



 
 

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

Hedelandsvandring, lørdag, den 4. maj 
med afgang fra Holbæk kl. 08.10. Der er 
ruter på mellem 7 og 30 km. Denne tur er 
udset til at være holdtur. 
 
Møn-march, søndag, den 5. maj med af-
gang fra Holbæk kl. 06.10. Der er ruter på 
6, 10, 20 og 30 km 
 
Forårsvandring ved Odense, søndag, den 
12. maj med afgang fra Holbæk kl. 07.00. 
Der er ruter på 4, 8, 10, 17, 23 og 31 km. 
 
Storebæltsvandring ved Nyborg, lørdag, 
den 25. maj med afgang fra Holbæk kl. 
07.00. Der er ruter på mellem 3 og 31 km. 
 
Kildemosevandring ved Frederiksværk, 
søndag, den 26. maj med afgang fra Holbæk 
kl. 07.30. Der er ruter på 5, 10 og 15 km. 
 
Greve Strand vandring, søndag, den 16. 
juni med afgang fra Holbæk kl. 07.50. Der 
er ruter på 6, 10, 16 og 20 km. 
 
Afgangsstedet i Holbæk er P-pladsen på 
Havnevej mellem Domhusstræde og Østre 
Havnevej, 4300 Holbæk. 
 
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, eller 
send evt. en mail til fhnrxn@gmail.dk . 

 

 
RUNDE DAGE 

 

Efter gennemgangen af kartoteket er det 
konstateret, 
at 
Lizzie Vilhelmsen, Holbæk, tirsdag, den 7. 
maj kan fejre sin 70-års fødselsdag, 
at 
Susanne Olsen, Kisserup, Holbæk, tirsdag, 
den 7. maj kan fejre sin 60-års fødselsdag. 
at 
Birgit Hermansen, Holbæk fredag, den 
10. maj kan fejre sin 70-års fødselsdag 
at 
Hans H. Olsen, Roskilde, torsdag, den 16. 
maj kan fejre sin 75-års fødselsdag, 
at 
Inger L. Hansen, Asnæs, søndag, den 26. 
maj kan fejre sin 80-års fødselsdag, 
at 
Inga Vilhelmsen, Vipperød, lørdag, den 1. 
juni kan fejre sin 70-års fødselsdag, 
at 
Jytte Nielsen, Holbæk, onsdag, den 5. juni 
kan fejre sin 60-års fødselsdag, 
at 
Jutta Asmussen, Asnæs, lørdag, den 8. ju-
ni kan fejre sin 75-års fødselsdag, 
samt at 
Jonna Jeppesen, Holbæk, onsdag den 19. 
juni kan fejre sin 80-års fødselsdag, 
 

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

Der gøres opmærksom på, at der godt kan 
være flere runde fødselsdage i den anførte 
periode, end dem som er nævnt her. De er 
udeladt efter fødselarens ønske, eller fordi 
datoen ikke er blevet os oplyst. 

 



 
MILEPÆLEN 

Følgende har passeret en milepæl: 

Jan Vilhelmsen, 250 ture, IVV 
Jan Vilhelmsen, 6.000 km, IVV 
Finn Henriksen, 45.000 km, IVV 
Finn Henriksen, 163.000 km, - - - - 
 

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



 
FRA POSTBUNKEN 

kan denne gang nævnes: 

Til Holbæk Gangsport. 

Tusind tak for den smukke buket 

fra jer i Gangsporten. 

Jeg glæder mig til at se jer igen. 

Det går fremad, og jeg håber 

snart at komme hjem. 

Stort kram til alle. 

Inger Nelander. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vi siger selv tak til Inger og håber, at dine 
besværligheder snart være helt overståede, 
så vil kan møde dig i fuld vigør igen. 
 



NYE  MEDLEMMER 
 
Vi har denne gang den store glæde at kunne by-
de velkommen til følgende nye medlemmer: 
 
HANNE SVENDSEN, Holbæk 
LONE JØRGENSEN, Strøby Egede 
JETTE JUUL JENSEN, Holbæk 
JØRGEN JUUL JENSEN, Holbæk 
CHARLOTTE JØRGENSEN, Holbæk 
 
Vi håber, at I vil føle jer rigtigt velkomne i 
foreningen, og I vil udnytte de mange til-
bud, som foreningen tilbyder. 


SIDSTE  NYT 

 
For dem, som var med til generalforsamlin-
gen i marts, er dette næppe helt nyt. Der er 
modtaget en anmodning om at hjælpe til 
ved afholdelsen af DGI’s lokalstævne i juni 
måned. Vi stiller med 15 – 20 hjælpere i 
dagene 14. og 15. juni og har fået opgaver 
vedrørende parkerings- og vej-anvisning 
samt oprydning over hele området.  
 
Fra Holbæk Kommunes side ser man ger-
ne, at vi hjælper til med at få vedligeholdt 
og rengjort nogle af de mange stier, som vi 
jævnligt benytter på vore ture rundt i kom-
munen, så hvis du/I har lyst til at hjælpe 
med til dette, kan man henvende sig til Finn 
Henriksen, som aftaler med Kommunen, 
hvilke stier og områder der vil være bedst 
at gå i gang med for at få det største udbyt-
te. 
Hvis I har nogle forslag til at gå i gang med, 
kan I også henvende jer vedrørende dem. 
Der er jo mange steder, som trænger gan-
ske hårdt til at få en hjælpende hånd. 
 



HUSKELISTEN  DEL  1 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 - 1½ timer. 

Hver tirsdag kl. 10.00 er der traveture på 3 - 8 km fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk. 

Hver torsdag kl. 10.00 travetur fra Værftet,  Havnevej 7,  Holbæk.  Der gås 1 – 1½ timer. 

For de ovenstående ture er der dog i tidsrummet fra 27. maj til 20. juni start fra Multi-

huset,  Arenavej 2  i Holbæk. 

Hver torsdag kl. 10.00 er der traveture på 4 - 7 km fra Asnæs-Grevinge Hallen, 

Teglværkskrogen 4 – 6, Asnæs. 
 

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

Ud over turene, der er listet op overfor, er der følgende tilbud, hvor turene er på 10 - 12 km, 
hvis ikke andet er anført: 
 

NB. Turene mandag eftermiddag starter om sommeren fra forskellige steder, se neden-
for ! Der er fælleskørsel fra P-plads mellem Domhusstræde og Østre Havnevej kl. 14.30. 

For de øvrige ture udenfor Holbæk er der også fælleskørsel. Her afhænger starttidspunk-
tet af afstanden til startstedet. Hvis den er mindre end 20 km, er afgangstiden kl. 18.30 og 
ellers kl. 18.15. 
 

mandag 6. maj kl. 15.00 fra P-plads ved Gl. Lejre Museum,  Orehøjvej 4 B,  4320 Lejre 

onsdag 8. maj kl. 19.00 fra P-plads ved Lumsås Kirke, Oddenvej 79-85,  4500 Nykøbing 

mandag 13. maj kl. 15.00 fra P-plads ved Bramsnæslund 27,  4070 Kr. Hyllinge 
onsdag 15. maj kl. 19.00 fra Foreningshuset,  Bispehøjen 2,  4300 Holbæk,  3 og 7 km,  

HVEDETUR 

søndag 19. maj kl. 11.00 fra Svanemøllen S-station,  Østerbrogade,  2100 København Ø 
TUR OMKRING KØBENHAVNS NORDHAVN 

mandag 20. maj kl. 15.15 fra P-plads ved Hvidebæk Skolen,  Skolevej 1,  4490 Jerslev. 

onsdag 22. maj kl. 19.00 fra Holbæk Flyveplads,  Ny Hagestedvej 40,  4532 Gislinge 

mandag 27. maj Turen er aflyst. Der henvises til Ladywalk. 

onsdag 29. maj kl. 19.00 fra P-plads ved Klintvej 158B,  4500 Nykøbing Sj. 

mandag 3. juni kl. 15.00 fra P-plads på Bognæsvej (nær nr. 20),  4000 Roskilde 

onsdag 5. juni kl. 19.00 fra P-plads ved Svinningehallen 1,  4520 Svinninge 

mandag 10. juni Turen er aflyst pga. pinsen. 

onsdag 12. juni kl. 19.00 fra P-plads efter Højbjergvej 28,  4540 Fårevejle. 

mandag 17. juni kl. 15.15 fra Ringsted Ro- og Kajakklub,  Ejstrupvej 160,  4100 Ringsted. 

onsdag 19. juni kl. 19.00 fra P-plads ved Slagelsevej 40,  4450 Jyderup. 

mandag 24. juni kl. 15.00 fra Himmelev ideklub,  Herregårdsvej 160,  4000 Roskilde. 

onsdag 26. juni kl. 19.00 fra P-plads for enden af Sandskredsvej, Kongsøre, 4500 Nyk. Sj. 
 

På hjemmesiden www.holbaekgangsport.dk vil startstederne blive søgt angivet med den ful-
de adresse samt om muligt med GPS-koordinater. 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUSKELISTEN  DEL  2 
 
lørdag 4. maj HEDELANDSVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Reerslev Skole, Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene, 6, 12, 18, 24 og 30 km 
 

lørdag 4. maj MØN MARCH,  kl. 07.00 - 13.00, EVG 
søndag 5. maj Magleby Præstegård,  Klintevej 502,  4793 Borre,  fra 6  til  40 km 
 

tirsdag 7. maj BYVANDRING I VÆRLØSE,  kl. 18.00, EVG 
  Furesø Museum,  Skovgårds Allé 37,  3500 Værløse,  5 og 10 km 
 

søndag 12. maj MORSDAGS TRAVETUR,  kl. 10.00 - 11.00, EVG 
  Ved Klampenborg Station, 2930 Klampenborg,  5 og 10 km 
 

torsdag 16. maj STOR BEDEDAGS AFTEN VANDRING,  kl. 18.00 - 18.30, EVG 
  Vibenshus Skole,  Kertemindegade 10,  2100 København Ø, 10 km 
 

onsdag 22. maj AFTENVANDRING VED GLOSTRUP,  kl. 18.30, EVG 
  Oxbjerget,  Oxbjergvej 1,  2600 Glostrup,  (førte ture på) 7 og 12 km 
 

søndag 26. maj KILDEMOSEVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Julemærkehjemmet,  Kildemosevej 15,  3310 Ølsted,  5, 10 og 15 km 
 

mandag 27. maj LADYWALK,  kl. 18.30,  7 og 12 km (kun for kvinder), - - - - 
  Startsteder i Kastrup, Skælskør, Nakskov, Hillerød og Rønne m.fl. 
 

torsdag 30. maj VANDRING PÅ VESTVOLDEN,  kl. 08.00 -12.00, EVG 
  Tinderhøj Skole,  Fortvej 71,  2610 Rødovre,  6, 10, 16, 20 og 30 km 
 

torsdag 30. maj TUR PÅ KNUDSHOVED ODDE, kl. 10.00, (ført madpakketur), - - - - 
  P-plads ved Knudskovvej 67,  4760 Vordingborg,  10 og 20 km 
 

lørdag 1. juni BYEN RUNDT 100 km,  kl. 06.00 IVV 
  Boesagerskolen,  Flodvej 89, 2765 Smørum,  100 km 
 

lørdag 8. juni 3 BROERS VANDRING, Sakskøbing Torv, 4990 Sakskøbing, IVV 
søndag 9. juni Gåsetårnskolen Marienberg, 4760 Vordingborg, 
mandag 10. juni Nr. Vedby Skole, lør- og søndag 20, 30 og 40 km, mandag 10, 20 og 30 
 

lørdag 15. juni SLAGELSE MARCH,  kl. 06.00 - 11.00, IVV 
søndag 16. juni VUC,  Oehlenschlægersgade 6 – 8,  4200 Slagelse,  10, 25 og 40 km 
 

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

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  15. juni  2019. 

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

  


