
medlems- 
nyt            

 
 
 

Nr. 2          J                          38. årgang 
 

 
 

 

 

DET BLEV VINTER I ÅR – NU GLÆDER VI OS TIL FORÅRET 
 

Det varede lang tid, inden vejrguderne fandt ud af, at det faktisk var vinter, for hele januar 
var reelt blot våd og grå, men i februar kom der nogle klare og solrige dage med vinden i 
nord, og vinden var ikke særligt svag, så den kunne tydeligt mærkes. Der kom også lidt sne 
- ikke i store mængder, men dog tilstrækkeligt til, at der nogle dage var hvidt overalt. Da det 
nu har været vinter, ser vi gerne, at det rigtige forår snart bryder frem – blandt andet så vi 
kan fremstille nogle fine buketter af forårsblomster, som den ovenfor viste. Buketten blev 
samlet og fremstillet af vort nu desværre afdøde medlem Agnete M. Pedersen fra Asnæs. 
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Henrik Sandberg     -       bestyrelsesmedlem 
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Ansvarlig redaktør:              Finn Henriksen 

Strandmøllevej 156                 4300 Holbæk 

E fhnrxn@gmail.com        59 43 16 87 

FRA  GENERALFORSAMLINGEN 

Et stort antal af foreningens medlemmer tog 

imod tilbuddet om at deltage i den ordinære ge-

neralforsamling, som blev afholdt i Forenings-

huset ved Bjergmarks-hallen den 14. marts. 

Hele 94 personer dukkede op, og efter at have 

lagt hårdt ud med fortæringen af det fine smør-

rebrød, gik man i gang med dagsordenen, som 

var blevet udsendt med det foregående num-

mer af Medlemsnyt. Tidspunktet for general-

forsamlingen var af praktiske årsager placeret 

på det anførte tidspunkt, så der ikke skulle gå 

så lang tid med at få videre-formidlet de be-

slutninger, der kunne blive aftalt på mødet. 

Herefter følger et kortfattet referat: 

Efter velkomsten ved formanden, Kirsten Fre-

deriksen, blev Ole N. Lyngdorf valgt som di-

rigent. Det var ingen større overraskelse, for 

det havde han prøvet flere gange før. Han 

kunne konstatere forsamlingens lovlige ind-

varsling, og han gav derfor formanden ordet 

til en gennemgang af bestyrelsens beretning. 

De fleste havde læst beretningen på forhånd, 

da den var blevet bragt i Medlemsnyt, så der 

kom blot et par ekstra nyheder frem. En enkelt 

nyhed, som mange afventede med spænding, 

blev dog udsat til punktet eventuelt sidst på 

dagsordenen. Der var ingen spørgsmål til be-

retningen, som derfor blev godkendt. 

Derpå var det kassererens tur til at gennemgå 

regnskabet. Det udviste et mindre underskud, 

men årsagen dertil var der fuld forståelse for, 

da det var gået til et velbesøgt arrangement for 

foreningens hjælpere. Regnskabet blev dermed 

godkendt uden bemærkninger. 

Der var ikke modtaget forslag til behandling, 

så det punkt var hurtigt overstået. 

Ved valgene var der genvalg til alle de på valg 

værende poster, og det gjaldt såvel i bestyrel-

sesgruppen som i revisionsgruppen, og også 

kontingentet forbliver uændret endnu et år. 

Under punktet eventuelt blev der oplyst om 

nogle småting, som kunne være af interesse 

for medlemmerne, men det var også under 

dette punkt, at svaret på det åbne spørgsmål 

kom: Hvor skal foreningen holde til, når vort 

klubhus til efteråret skal rømmes. Svaret blev, 

at vi får et nyt og større lokale ved det gamle 

værft på havnen, og det er måske ikke så dår-

ligt endda. 

Generalforsamlingen afsluttedes med, at Jan 

Vilhelmsen viste billeder og fortalte fra sine 

ture på El Camino de Santiago i Nordspanien. 
 

 



Mini-vandreuge til 
det græske fastland, 
Loutraki, i september 2018 

 

arrangerer i dagene fra torsdag, den 13. til 

torsdag, den 20. september en Mini-vandre-

uge til Loutraki på det græske fastland. 

Der tilbydes 5 vandredage – hver med ru-

ter på ca. 10 og 22 km, som kan vælges frit. 

Der er en enkelt dag uden vandringer. Hver 

morgen er der morgen-gymnastik og hver 

eftermiddag tilbydes udstrækning efter tu-

ren. 

Prisen for turen (ved tilmelding inden 1. 

maj) er på 6.898 kr. Efter denne dato er 

prisen på 7.598 kr. Prisen omfatter fly fra 

enten Kastrup eller Billund til Grækenland. 

Bustransport fra lufthavnen til hotellet. 

Opholdet er med all-inclusive på hotellet 

King Saron ved ophold i delt dobbeltvæ-

relse. Hvis der ønskes enkeltværelse, er der 

et tillæg på 2.200 kr. Der er også flere an-

dre tilbud – for at se dem henvises til Bra-

vo Tours’ hjemmeside, som har adressen: 

www.bravotours.dk vælg derpå punktet 

Aktiv og siden punktet Vandring. Her fin-

des punktet Mini-vandreuge - Loutraki. 

Når du er kommet ind på det punkt, står der 

alt vedrørende tilmelding og øvrige mulig-

heder. 

Husk at have det blå sygesikringskort med, 

og sørg for at det ikke er udløbet. En gyldig 

rejseforsikring kan også anbefales samt 

eventuelt en afbestillingsforsikring. Mere 

om dette emne kan læses på hjemmesiden, 

hvor der også kan ses om andre tilbud. 

FORENINGENS FREMTIDIGE LOKALE 

 
Multihuset,  Havnevej 7,  4300 Holbæk 

På billedet ses de lokaliteter, som Holbæk 

Kommune har tilbudt foreningen, når vort 

gamle klubhus bliver lukket. Efter næsten 

30 år i den gamle Idrætspark flytter vi til 

efteråret nærmere mod byen, idet det nye 

lokale ligger ved det gamle værft ved hav-

nen. Vi håber, at vi kan have dette sted som 

startsted for vore ugentlige småture i man-

ge år fremover.

 
KÆRE  MEDLEMMER 

Vi er nødt til at flytte vores Forårsvandring i 

Holbæk til Foreningshuset. Det kneb med 

pladsen sidste år i Klubhuset. Husk den 29. 

april på Bispehøjen 2, Holbæk. Der er en 

rute på 5 km – samt 3 ruter à 10 km. 

DGI har spurgt, om vi kan stille med hjæl-

pere til et gymnastikstævne på Fælleden fre-

dag, 15. juni og lørdag, 16. juni. Så er det 

noget for dig at hjælpe, så meld dig på tlf. 

6055 8445 eller mail hgs@kirsten-f.dk  

Der skal bruges 4 mand fredag, 15. juni fra 

kl. 16-19 til opmærkning af parkering. Lør-

dag, 16. juni skal der bruges 4 mand til an-

visning af parkering samt 4 mand til opsæt-

ning og tømning af skraldespande – des-

uden 4 mand igen til nedtagning af parke-

rings-afmærkning.  

Der er tæl-skridt-kampagne igen fra 23. 

april til 6. maj. Er det noget for dig at være 

med så send en mail: hgs@kirsten-f.dk Der 

kan lånes en skridttæller - vi ligger inde 

med nogle stykker. 

Med forårshilsen fra Kirsten Frederiksen 

 

Bravo 

Tours 
og 



TAG PÅ VANDRETUR I HARZEN MED EN CYKELGRUPPE 
 

Bag denne lidt besynderlige overskrift ligger et tilbud, som vi har modtaget fra en gruppe af moti-
onscyklister, der skal på en forårstur til Harzen. Da de forventer at have en del pladser til overs i 
deres bus, har vi fået et tilbud om at tage med på turen. Vi skal dog selv sørge for at finde nogle 
vandreture i området, men hvis man kender området Harzen i Midttyskland, skulle det slet ikke 
være noget problem. Herunder følger en del af teksten fra brochuren over cykelturen, men den 
er redigeret, så den passer bedre til motions-gængere: 

 

Tag med på denne super tur til Sankt Andreasberg, Tyskland og få en masse km med hjem. Vi 
finder nogle ruter, hvis længder er afpasset til tiden, der er til rådighed og til sværhedsgraden. 

 

Fra den 4. maj 2018 til den 6. maj 2018 
 

Vi bor i byen Sankt Andreasberg på det dejlige Berghotel Andreasberg***, som ligger med en smuk 
udsigt over Harzen - ophold er i delt dobbeltværelse med toilet og bad og med morgenmad. 

 

Program: 
 

1. Dag – 4. maj 2018: 
 

* Afgang fra København - DGI Byen kl. 05.00,  * Roskilde Station ved sygehuset kl. 05.45, 
* Rønnede rasteplads kl. 06.30,  * Højmølle Kro kl. 07.15. 

* Ankomst til Sankt Andreasberg kl. 14.30. 
* Vi checker ind på vores værelser ved ankomsten. 

* Kort vandretur - vi mødes kl. 16.00 og tager afsted på 2 timers opvarmning - 
så alle er parate til dagen efter - hvor der venter en lang vandring foran os. 

 

2. Dag – 5. maj 2018: 
 

* Morgenmad fra kl. 07.00. 
* Afgang fra hotellet kl. 09.00 til dagens udfordringer, som er i nærheden af det lokale højdepunkt, 
Brocken eller Bloksbjerg. Vi går så meget, som vi med rimelighed kan nå, og hvis vejret er godt, og 
det lille tog kører, kan vi tage med det op til toppen og nyde udsigten, mens der holdes en pause. 

 

3. Dag – 6. maj 2018: 
 

* Morgenmad fra kl. 07.00 

* Afgang fra hotellet kl. 08.00 til dagens tur, som bliver lidt kortere end dagen før,  

men der bliver tid til fornuftige pauser undervejs. 

* Afgang fra hotellet mod Danmark kl. 16.30,  * Ankomst til Danmark sidst på aftenen. 
 

Prisen for denne tur er pr. pers. og indeholder: 
 

1. ****Bus tur / retur. 

2. Ophold på Berghotel Sankt Andreasberg i delt dobbeltværelse. 

3. 2 x Morgenmad,  4. Vandring hver dag med spændende ruter. 
 

Prisen ved min. 30 pers.: 1.675,00 kr. pr. pers. 
 

Mulighed for at tilkøbe aftensmad og enkeltværelse: 
 

* Aftensmad - pris 150,00 kr. pr. aften pr. pers. 

* Enkeltværelse - pris 550,00 kr. (kun begrænset antal) 

Disse ting skal bestilles ved tilmelding. 
 

Tilmelding sker ved senest den 27. marts at sende en mail til Finn Henriksen: fhnrxn@gmail.com 

med oplysning om fulde navn, adresse, telefon-nr. og mail-adr. mv. Derpå oplyses om konto til 

betaling af depositum og restbeløb, og tidspunkter for betaling oplyses.



1. TUR TIL KÆMPERNE PÅ KØBENHAVNS VESTEGN 

Lørdagstur, den 24. marts kl. 14.00 

Kom på den første af 3 ture i 2018 
til Thomas Dambos 6 Glemte Kæmper. 

Det er 6 sjove kæmpe-figurer 

lavet af genbrugstræ, én i hver 

af de 6 vestegnskommuner: 

Ishøj, Høje Taastrup, Vallens-

bæk, Albertslund, Rødovre og 

Hvidovre. 

Vi starter ved Arken i Ishøj 

(parkér ved Cafe Ka´nalu, 
Skovvej 52, 2635 Ishøj) 

Vi går 9 km og ser blandt an-

det den 1. kæmpe: Oscar un-
der broen. 

 

Herefter kører vi til Teknolo-

gisk institut, Gregersensvej 4, 
2630 Høje Taastrup og går 1 

km for at se på den 2. kæmpe: 

Teddy Venlig. 

 

 

Hilsen fra Vibeke. 

De to øvrige ture foretages hen-

holdsvis den 23. september og 

den 20. oktober.



  

Holdtur til Ladywalk 

Mandag, 28. maj 2018. 

Tilmeldingen er åben fra 1. marts til 15. april. 

Der kører bus fra Klubhuset til Amager og Skælskør. 

Tilmelding til Ladywalk 140 kr. og bus 125 kr. I alt 265 kr. 

For tilmelding, send en mail til:  hgs@leif-f.dk  

der indeholder følgende oplysninger: 

Navn  

Mobil nr. 

Amager eller Skælskør (stedet hvor du vil deltage) 

Beløb at indbetale 

Størrelse T-shirt 

T-shirt findes i følgende størrelser: XS  S  M  L  XL  XXL  XXXL 
- send og du vil om nogle dage modtage en retur-mail, der også er en kvitte-

ring for, at du er tilmeldt til Ladywalk. Læs retur-mailen og indsæt pengene på 

det oplyste konto-nr. 

Har vi ikke registret indbetaling senest 20. april, er din tilmelding ugyldig.  

Du kan få hjælp til tilmelding på turene eller ring til Kirsten Frederiksen på 

6055 8445. Efter 1. maj får du udleveret en kuvert, der indeholder busbillet, og 

alle oplysninger angående bustider og bluse-størrelse. 

Mødetid: Kl. 15.45 ved Klubhuset til Amager Strandpark. 

Mødetid: Kl. 16.15 ved Klubhuset til Skælskør. 

Ovenstående kan også findes på 

www.holbaekgangsport.dk  

 

  



TUR TIL KØBENHAVN K 
 

Se noget af det gamle København. 
 

Denne gang foregår turen i København K. Vi skal blandt andet se Vartov - samt 

nogle af de gamle passager og stræder, der endnu er tilbage i København. Vi 
kommer også til at se noget af havneområdet og Nyboder. 
 

Dato: Søndag, den 15. april 2018 
 

Mødetid: Kl. 11.00 
 

Mødested: Under uret på Københavns Hovedbanegård (midt i afgangs-/an-

komsthallen). Hvis man kører i bil, så er der gratis/fri parkering i Københavns 
Kommune om søndagen. Man kan selvfølgelig også tage med toget dertil. 
 

Turens længde: Ca. 15 km (ca. 3 til 4 timer). 
 

Frokost/rast foregår ved torvehallerne, hvor man kan købe mad og drikkevarer, 
eller man kan selv medbringe mad og drikke, hvis man foretrækker det.  
 

Turleder: Jørgen Runge. 
 

Ingen tilmelding, bare mød op. 

 

 



INVITATION TIL ÅBENT HUS 

 
I anledning af 

 

Claus Bergs 
40 års fødselsdag 

 
 

Da jeg bliver 40 år, vil jeg gerne byde 

på lidt morgenmad, som I kan nyde 
 

Onsdag, den 11. april 2018 

mellem kl. 09.00 og 12.00. 
 

Det sker på 

Alléparken 42 A 
4300 Holbæk 

 

Jeg håber, vi ses til en god og 
festlig start på min 40 års dag. 

 

 

40 ÅRS FØDSELSDAGSTUR 
 

 
 
I forbindelse med, at jeg bliver 40 år 

onsdag, den 11. april 2018, vil jeg ger-

ne lave en god aftentur til Jer. 
 

I den forbindelse vil jeg lave en lille 

quiz med 10 spørgsmål om mig, hvor 
der naturligvis vil være præmier. 

 

Da jeg skal bruge lidt tid på at rette 
quizzen, vil der være en overraskelse, 

når vi kommer op i min lejlighed. 

 
Jeg håber, det bliver en hyggelig tur og 

afslutning på dagen, hvor jeg bliver 

40. 
 

Turen vil starte fra Holbæk Svømme-

hals P-plads kl. 19.00 og vil være på 
ca. 8 km, da der skal være til at hygge 

lidt bagefter samt uddeling af præmi-

erne til vinderne i quizzen. 
 

Hilsen 
Claus Berg 

 

 



HVEDE-TUR 

 
 

Onsdag, 25. april 2018. 
 

Kl. 19.00 

 

 

    
 

 

 

Mødested: Klubhuset, Højen 36, 4300 Holbæk. 

 

Ruter:  3 - 5 og 10 km førte ture. 

 
Ingen tilmelding, bare mød op og få en hyggelig aften. 

Efter turen kan der købes kaffe - te og varme hveder. 

15 kr. pr. person  



Forårsvandring i Holbæk 

Søndag, 29. april 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Bemærk nyt startsted. 

Start / mål: Foreningshuset, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk. 

Starttid: kl. 09.00 – 10.00 for 30 km. 
 kl. 09.00 – 11.00 for ca. 20 og 25 km. 
 kl. 09.00 – 13.00 for 5 og 10 km. 

Sluttid: kl. 15.30 for alle ruter. 

Ruterne: Der er 3 ruter à ca.10 km og en på 5 km. som alle kan 
 vælges frit. Alle ruter ligger i Holbæk. 
Distancer: Ca. 5 – 30 km. 

Tilmelding: På startstedet. 
Startgebyr: 20 kr. uden diplom, 25 kr. med diplom. 

Forplejning: Der er rast ved start / mål. 
 Smørrebrød, kage, kaffe, te, øl og vand til rimelige priser. 

Hold: Et hold består af mindst 11 personer. 
 og tilmeldes senest 23. april. 
 Navneliste sendes til hgs@kirsten-f.dk 
 Største hold modtager en holderindring, og alle får holddiplom. 

Hunde: Kan medtages, men skal føres i snor overalt. 

Barnevogne: Kan desværre ikke medtages. 

Arrangør: Holbæk Gangsport 
 v/ Kirsten Frederiksen, Timianvej 11, 4300 Holbæk. 
Oplysninger: Tlf. 60 55 84 45 eller www.holbaekgangsport.dk 
 



* 09-09-1944          23-02-2018 

 

Mindeord om Agnete M. Pedersen 

Det var helt uforståeligt, da Agnete i december meddelte os, at hun ikke kunne la-
ve mere for os i foreningen. Hun var blevet syg af en uhelbredelig kræftsygdom, 
der havde ramt hende pludseligt. Hun var godt klar over, at hun kun havde kort tid 
tilbage. Hun fortsatte dog til kort for sin død med at udsende fødselsdagskort for os. 
Agnete var i bestyrelsen fra 2007 til 2016, og hun stod for rigtigt mange opgaver, 
som blev udført med omhu og veltilrettelagt, og alt blev udført til punkt og prikke. 
Det samme gjaldt bestyrelsesarbejdet; vi blev holdt i ørerne. Agnete slap ikke tin-
gene, før alt var i orden. Hun har bagt kager og lavet kaffe til alle de ture, hun har 
haft, og det har vi nydt godt af, og rigtigt mange kom til hendes ture. For hun var 
altid meget forberedt; vi skulle have historien og en dejlig gåtur, som hun og Collin 
havde prøvegået nogle gange, inden selve turen var. Agnete var også god til at 
modtage nye vandrere på turene; hun fik dem til at føle sig velkomne i Holbæk 
Gangsport og tilsvarende på torsdagsholdet i Asnæs. Hun bagte småkager hvert år 
til julefrokosten i Asnæs, og hun nåede også at vaske op, mens der var bankospil, 
da det ikke lige var noget for hende at spille banko. Agnete døde den 23. februar 
med sin familie omkring sig. Agnete vil blive savnet i vores forening, og vores tan-
ker går til Collin, som har mistet sin partner gennem 53 år og til børn og børne-
børn, som har mistet en mor og farmor, som altid var der for dem. 

Æret være hendes minde.                  P.b.v. Kirsten Frederiksen



 
POUL EGHOLM JENSEN 

* 16-02-1930     02-01-2018 

Poul E. Jensen var med til at grundlægge 
Fodslaw Storkøbenhavn i midten af 1970’er-
ne, og han var arrangør af foreningens før-
ste vandringer i 1975 og 1976. Men udover at 
det var nogle ganske udmærkede vandringer, 
og den ene eksisterer fortsat under det gamle 
navn ”Ole Rømer Marchen”, var det nogle 
helt andre ting, som gjorde ham kendt i Hol-
bæk Gangsport (eller Holbæk Marchforening, 
som det hed dengang). Poul og hans kone, 
Ena, arrangerede nemlig også busture til van-
dringer i Norge og Sverige, og da Fodslaw 
Storkøbenhavn ikke havde medlemmer nok 
til at fylde en bus, blev vores forening invite-
ret med. Det blev der taget vel imod, og nog-
le gange var der endda flere deltagere fra Hol-
bæk end fra København. Nogle af turene, som 
blev besøgt, var Oldtidsmarsjen i Fredrikstad, 
Porselensmarsjen i Porsgrunn, Laxmarschen 
i Falkenberg og Letälvsmarschen i Degerfors. 
Udover vandringerne, som alle var 2-dages, 
var der også ekskursioner til spændende ste-
der i nærheden af startstederne. Ved nogle 
af vandringerne blev flokken tildelt en hold-
erindring, og de gange, hvor Holbæks del-
tagelse var større end Københavns, mente 
Poul, at det var mest rimeligt at lade Holbæk 
få dem med hjem, og de står fortsat i vort 
skab i klubhuset. 
En del af vore medlemmer har også haft gavn 
af Poul (og Ena) ved deltagelsen i Hærvejs-
vandringerne, hvor de i mange år var fast in-
ventar i turens hjælperteam. 
I de første mange år boede Poul i Valby ved 
København, men for 4 år siden flyttede han 
til en plejebolig i Herlev. 

 
BØRGE MIKKELSEN 

* 01-11-1937     21-02-2018 

Børge Mikkelsen var begyndt at tage ud på 
vandringer i foråret 1976, og han ville gerne 
vide lidt mere om mulighederne for at deltage 
i ture rundt om i landet. Han meldte sig derfor 
ind i den landsdækkende forening med nav-
net Civilforsvarets Marchforening – og det 
skyldtes ikke, at han var i Civilforsvaret, men 
at det dengang var den største vandreforening 
på Sjælland. 
Hen på efteråret 1976 blev alle denne fore-
nings medlemmer i Holbæk-området inviteret 
til et aftenmøde på Holbæk Kaserne sammen 
med nogle af foreningens bestyrelsesmedlem-
mer. Under mødet blev der fortalt om aktivi-
teter, som foreningen kunne tilbyde, og der 
blev vist en film om turen Bornholm Rundt, 
som samme år var blevet afholdt for første 
gang. Sidst på aftenen blev der fremsat et 
spørgsmål til de lokale medlemmer, om de 
kunne tænke sig at oprette en lokal gang-
afdeling i Holbæk. Én af dem, som først sag-
de ja til det spørgsmål, var Børge Mikkelsen, 
og inden mødet var afsluttet, var han blevet 
udpeget til at være formand for afdelingen. 
Denne post varetog han i 3 år, hvorefter han 
tog et par år som næstformand. Børge fort-
satte med at være aktivt medlem af forenin-
gen i mere end 25 år, men da han fik proble-
mer med åndedrættet, meldte han sig ud, 
idet han kunne ikke længere kunne overkom-
me at deltage. Han var dog fortsat meget in-
teresseret i at høre om foreningens aktivite-
ter, når man traf ham på indkøbsture rundt 
om i byen. 
De seneste år havde Børge det meget dår-
ligt, og i februar 2018 fik han omsider fred. 

 

Vi mindes de mange hyggelige og spændende oplevelser, som vore to gamle vandre-kammera-
ter gav os på de mange ture, som det blev os forundt at have sammen med dem, og så kan man 
kun beklage, at vore yngre (og nyere) medlemmer ikke også fik muligheden for at opleve dem. 
 

På vegne af foreningens gamle medlemmer.        Finn Henriksen 



 
 

FÆLLES-TRANSPORT 
 

Der søges arrangeret fælles-transport til føl-

gende ture i de næste par måneder: 
 

Krudtuglevandringen ved Frederiksværk, 

søndag, den 25. marts med afgang fra Hol-

bæk kl. 07.00. Der er ruter fra 5 til 25 km. 
 

Frederik den 7. march fra Jægerspris, 

torsdag, den 28. marts med afgang fra Hol-

bæk kl. 07.10. Der er ruter på 5, 10, 20 og 

30 km. 
 

Påskevandring ved Solrød Strand, man-

dag, den 2. april med afgang fra Holbæk kl. 

07.50. Der er ruter på 5, 10, 20 og 30 km. 
 

Allerøddernes Forårsmarch, lørdag, den 

7. april med afgang fra Holbæk kl. 07.40. 

Der er ruter på mellem 5 og 24 km. 
 

Mølleåvandringen, søndag, den 8. april 

med afgang fra Holbæk kl. 07.10. Der er 

ruter på mellem 5 og 24 km. 
 

Forårstrim ved Værløse, lørdag, den 14. 

april med afgang fra Holbæk kl. 07.40. Der 

er ruter på 5, 10 g 20 km. 
 

Forårsvandring ved Vordingborg, lørdag, 

den 21. april med afgang fra Holbæk kl. 

07.20. Der er ruter på 5, 10, 20 og 30 km. 
 

Forårsvandring ved Vallensbæk, søndag, 

den 22. april med afgang fra Holbæk kl. 

07.50. Der er ruter på mellem 6 og 25 km. 
 

Hedelandsvandring, lørdag, den 5. maj 

med afgang fra Holbæk kl. 08.00. Der er 

ruter på mellem 6 og 30 km. 
 

Møn-march, søndag, 6. maj med afgang fra 

Holbæk kl. 06.00. Der kan gås fra 6 til 30 km. 

Afgangsstedet i Holbæk er ved Klubhuset, 

Højen 36, 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. 
 


 

NYT  MEDLEM 
 

Vi har denne gang den store glæde at kunne 

byde velkommen til følgende nye medlem: 
 

MARIANNE MADSEN, Vipperød 

Vi håber, at du vil føle dig rigtigt velkom-

men i foreningen, og du vil udnytte de man-

ge tilbud, som foreningen tilbyder. 

 
RUNDE DAGE 

 

Efter gennemgangen af kartoteket er det 
konstateret, 
at 
Finn B. Andersen, Holbæk, mandag, den 
20. marts kan fejre sin 65 års fødselsdag, 
at 
Lizzie Munch Jensen, Svinninge, tirsdag, 
den 20. marts kan fejre sin 70 års fødsels-
dag, 
at 
Frida Hansen, Holbæk, mandag, den 26. 
marts kan fejre sin 80 års fødselsdag, 
at 
John Olsen, Holbæk, onsdag, den 4. april 
kan fejre sin 75 års fødselsdag, 
at 



Jørgen Runge, Frederiksberg, lørdag, den 
7. april kan fejre sin 70 års fødselsdag, 
at 
Claus Berg, Holbæk, onsdag, den 11. april 
kan fejre sin 40 års fødselsdag, 
at 
Ole Wagner, Asnæs, torsdag, den 12. april 
kan fejre sin 70 års fødselsdag, 
at 
Lillian Larsen, Holbæk, torsdag, den 24. 
april kan fejre sin 70 års fødselsdag, 
at 
Bente Møller, Holbæk, torsdag, den 3. maj 
kan fejre sin 70 års fødselsdag, 
at 
Ena Knudsen, Fårevejle, lørdag, den 5. 
maj kan fejre sin 80 års fødselsdag, 
at 
Palle Pedersen, Holbæk, mandag, den 7. 
maj kan fejre sin 65 års fødselsdag, 
samt at 
Niels Uhrskov, Holbæk, onsdag, den 9. 
maj 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. 
 

 

 
FRA POSTBUNKEN 

kan denne gang nævnes: 
 

Til Holbæk Gangsport. 
 

Jeg vil her gerne sige mange tak 

for hilsenen til min fødselsdag. 

Det var sødt af jer. 
 

Venlig hilsen 

Heidi Fréson Gøtterup,  

Holbæk. 

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

Til Holbæk Gangsport. 
 

Mange tak for hilsenen til min fødselsdag 

og god vandring frem over. 
 

Venlig hilsen 

Bent Hansen,  

Holbæk. 

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

Kære ”Asnæs-gængere” 
 

Tusinde tak for den flotte buket og 

de venlige ord I sendte mig. 

Det blev jeg meget glad og rørt over. 

Pænt af Jer at tænke på mig. 

Jeg savner at komme til Asnæs, 

og glæder mig til at være med 

i flokken igen. 

Tro mig. Jeg vender tilbage. 
 

Mange hilsener til alle. 

Else M. Holbæk 
 

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

Til Holbæk Gangsport. 
 

Tak for besøget og den fine gave til min 

fødselsdag. Jeg er glad for, at I havde tid 

til at kigge indenfor. 
 

Venlig hilsen 

Inge Duus Hansen,  

Holbæk. 

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

Vi siger selv tak til vore fødselarer og øn-

sker god bedring til Else. 

Som tidligere anført, kan der godt være flere 

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. 
 

 



HUSKELISTEN  DEL  1 
 

Hver mandag kl. 10.00 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1 - 1½ timer. 

Hver mandag kl. 15.30 travetur fra Klubhuset, Højen 36,  Holbæk. Der gås 1½ - 2 timer. 

Kun til og med 23. april, derefter er turene med nedenfor! 

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

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 på 10 - 12 km. 

lørdag 24. mar. kl. 14.00 fra P-plads ved Café Ka´nalu, Skovvej 52, 2635 Ishøj. Se i bladet. 

lørdag 31. mar. kl. 13.00 fra Foreningshuset, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk, prøvetur 5 km 

lørdag 31. mar. kl. 14.00 fra Foreningshuset, Bispehøjen 2, 4300 Holbæk, prøvetur 10 km 

onsdag 4. apr. kl. 19.00 fra Klubhuset,  Højen 36,  4300 Holbæk 

onsdag 11. apr. kl. 19.00 fra P-plads ved Svømmehallen,  Vandtårnsvej 8,  4300 Holbæk 

Tur i forbindelse med Claus Bergs 40 års dag 

søndag 15. apr. kl. 11.00 fra Københavns Hovedbanegård – under uret, Kbh. V,  ca. 15 km 

onsdag 18. apr. kl. 19.00 fra Skarresø Camping,  Slagelsevej 40,  4450 Jyderup 

onsdag 25. apr. kl. 19.00 fra Klubhuset, Højen 36, 4300 Holbæk, HVEDETUR, 5 og 10 km 

søndag 29. apr. kl. 09-13 fra Klubhuset,  Højen 36,  4300 Holbæk,  fra 5 til 30 km 

FORÅRSVANDRING I HOLBÆK 

mandag 30. apr. kl. 15.45 fra P-plads på alléen ved Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 

onsdag 2. maj kl. 19.00 fra P-plads ved Svebølle Station,  Jernbanevej 13,  4470 Svebølle 

mandag 7. maj kl. 15.45 fra P-plads ved Holbæk Marina, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk 

onsdag 9. 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 

På hjemmesiden www.holbaek-gangsport.dk vil startstederne blive søgt angivet med den 

fulde adresse samt om muligt med GPS-koordinater. 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HUSKELISTEN  DEL  2 
 

søndag 25. mar. KRUDTUGLEVANDRINGEN,  kl. 08.00 - 11.00, EVG 
  Klubhuset,  Syrevej 25,  3300 Frederiksværk,  5, 10, 15, 20 og 25 km 
 

torsdag 29. mar. FREDERIK VII MARCH,  kl. 08.00 - 11.00, EVG 
  Huset,  Lejrvej 4,  3630 Jægerspris,  5, 10, 20 og 30 km 
 

mandag 2. apr. PÅSKEVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, IVV / EVG 
  Solrød Gl. Skole, Højagervænget, 2680 Solrød Strand, 5, 10, 20 og 30 km 
 

lørdag 7. apr. FORÅRSMARCH,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Uglevang 72, kld.,  3450 Allerød,  fra 5 til 24 km 
 

søndag 8. apr. MØLLEÅVANDRINGEN,  kl. 08.30 - 12.00, EVG 
  Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Lyngby,  fra 5 til 24 km 
 

lørdag 14. apr. FORÅRSTRIM i Værløse,  kl. 09.00 - 13.00, EVG 
  Satellitten,  Bymidten 46,  3500 Værløse,  5, 10 og 20 km 
 

lørdag 21. apr. FORÅRSVANDRING,  kl. 09.00 - 13.00, IVV 
  Marienbergskolen, Parkvænget 12, 4760 Vordingborg, 5, 10, 20 og 30 km 
 

søndag 22. apr. FORÅRSVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, IVV 
  Multisalen,  Vallensbæk Skole,  2625 Vallensbæk,  fra 6 til 25 km 
 

torsdag 26. apr. STORE BEDEDAGSAFTEN VANDRING, kl. 18.00 - 18.30, EVG 
  Vibenhus Skole,  Kertemindegade 10,  2100 København Ø,  ca. 10 km 
 

søndag 29. apr. FORÅRSVANDRING i Holbæk,  kl. 09.00 - 13.00, IVV 
  Foreningshuset,  Bispehøjen 2,  4300 Holbæk,  5, 10, 15, 20, 25 og 30 km 
 

lørdag 5. maj HEDELANDSVANDRING,  kl. 09.00 - 11.00, EVG 
  Reerslev Skole, Tingstedvej 40, 2640 Hedehusene,  6, 12, 18, 24, 30 km 
 

lørdag 5. maj MØN MARCH,  kl. 07.00 - 13.00, EVG 
søndag 6. maj Magleby Præstegård, Klintevej 502, 4791 Borre,  fra 6 til 40 km 
 

Næste  blad  forventes  at  udkomme  omkring  1. maj  2018. 

MEDLEMSNYT  FOR  HOLBÆK  GANGSPORT 

Redaktion: 

Finn Henriksen 

Strandmøllevej 156 

4300  Holbæk 
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Returneres ved varig adresseændring 


