
 
Nyhedsbrev                                                                 16. april 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 109. møde. 
 

 
 

 

 

 

 

Møde torsdag d. 12. april     
Mikkel fortalte meget levende og 
inspirerende om vort områdes fortid 
– om de mange oldtidsminder der er i 
jorden, men som er delvis ødelagt af 
intens landbrug – meget frugtbar 
jord. Man har netop fundet en større 
bebyggelse (100 bygninger v. Tvil-
lingegårde). 
Vi hørte om forholdene i forbindelse 
med Jordskifte og gårdudflytning, 
om området under 1.Verdenskrig 
- se poesibogen th., om opkøb og 
udstykning af strandarealerne, de 
første bebyggelser: Klintegården 
(foto m. fedtemøj), Olsbækken og 
Cementvejens anlæggelse i lige linje 
lidt forskudt for den gamle strandvej, 
der stadig kan findes (eks.: Olsbæk 
Strandvej). 
 

Og så kom vi frem til vor tid, der 
også snart er ”historisk tid”: luftfoto-
et viser udstykningen ved Eriksmin-
de og Hundigegård. Og nedenunder 
ses de indledende havearbejder i 
starten af 1960’erne i Nældebjerg- 
området med skure på parcellerne.  
 

En stor del af husene i udstykninger-
ne blev opført som (billige?) selv-
bygger typehuse. Og det er der nok 
nogen der lider af i dag, hvor de 
byggetekniske krav er skærpet væ-
sentligt. Mange huse sælges i dag til 
nedrivning !  
 

Og så kom S-toget til Hundige i 
1976. Vi husker det alle – os der 
boede her dengang. 
 

 

I forbindelse med foredraget gav Mikkel os et par links til gode hjemmesider 
med kort og fotos. Her kan I se egnen – også i Greve   
www.Historiskatlas.dk Historisk Atlas 
www.kb.dk/danmarksetfraluften - Danmark set fra luften 
Se nærmere omtale i mailen. 
   

 

Næste møde Torsdag 19. april   
Vi skal høre om ”MeToo – myter og fakta”  
ved Lotte Jønsson.  Altså, der er nogen, der 
stadig godt kan lide at få et lille klap../klem ... eller hvad ? 
Det taler vi meget mere om på torsdag i klublokalet - Borgerhuset 
 

 

se invitationen i vedhæftede bilag  

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 

 
 

Mikkel Hansen Stage,  
Greve Museum  
er uddannet arkivar, 
Cand. Mag.  
 

Han er en rigtig god 
fortæller. 
 

Byvåben for sognekommunen. 
 

Greve Kommunes byvå-
bens blå farve symbolise-
rer kommunens beliggen-
hed ved Køge Bugt.  
Skjoldmotivet symbolise-
rer en væveknude, en 
såkaldt Hedebo-knytning.  
Byvåbnet har fungeret som Greve 
Kommunes våben siden 1973 
 

 

Bothilde Thomsens poesibog:  
Hilsen fra en af soldaterne, der var ind-
logeret på en af gårdene // i sikrings-
styrkerne v. Mosede Fort:  
 

”To skal man være hvis livet skal lykkes 
To naar vort kærligheds tempel skal bygges 
To for at elske  
To for at savne 
To for at mindes  
To for at gavne.” 
 

Skrevet i 1916  
af menig nr. 36  
13. batl.  
4. kmp.                  
 
 

Redaktøren  
kommenterer: 
Åh, hvor roman-
tisk 
 
 

 

14 aktive har  pt.meldt sig til 
at hjælpe v. skole-olympiade  
onsdag d. 25. april.  

Hver gang vi omtaler den, kommer der 
et par deltagere mere – så... velkommen! 
  

 

Mogens // 4045 2210 – Hemingway Club 
Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 

 
 


