
Nyhedsbrev                                                                      18. juni 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 117. møde. 

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. 

Møde torsdag d. 14. juni    Vi havde et super aktivt møde med frisk luft og 
god havnestemning. Det var de færreste af deltagerne, der tidligere havde været 
rundt i havnen og kendte de ”listige” steder – f.eks. faciliteter til picnic – anført af 
en meget energisk Gitte Møller, der fortalte om hvordan hun administrerede hele 
området: og så havde man bare at være positiv og opføre sig ordentlig – hvis man 
ville have en plads mellem pælene – og lidt mere positivitet skulle vises, hvis man 
også skulle have en permanent postadresse her.  
For havnen var en A-havn = der er luft v. pælene, så man kan ligge med båden her 
hele året – uden tilisning. Og havnen kan det meste selv – således også hente og 
svinge en båd i vandet fra egen kran – uden assist fra ejeren.  
Der er også en ”millionærkaj” med luksus motorbåde – det styrker kreditten. Og 
en vinterbadeafdeling med sauna i tønden – det er for sundheden. 
Gitte har selv båd i havnen – og engagementet er smittende – det mærkede vi 
tydeligt. 
 

 

 
Til næste møde d. 21. juni – når vi drikker 
færgekaffe – husker vi hvad vi lærte på mødet 
før – det med Lene om nærvær, kram og 
øjenkontakt: 
Bækkenbunden er en gruppe muskler, der 
sidder nederst i bækkenet og er med til at du 
blandt andet kan holde på vandet – og det 
bagi – samtidig med at du får det sjovere når 
du bedre kan – alt det du også skal kunne – 
ind i mellem – så mand dig op og kom i gang! 

 
 

   

I Greve Marina er der også 2 spisesteder: 
Cafe Mågen og Fregatten –  
nok et besøg værd!   (se i ferieplanen) 

  

Næste møde torsdag d. 21. juni   
”Færgen er i havn om få minutter...” 
Med godt 60 færgeruter kan vi sejle sommeren og de 
danske småøer i møde, mindes ventetid, bilkøer og 
Storebæltskaffen.  
Bibliotekar Lykke Hjorth vil føre os ned af 
færgernes ”memory lane”, fortælle om myternes 
færgemænd og få mundtøjet på færgegled.  
Desuden vil hun fortælle om, hvordan vi kan bruge 
biblioteket – også i den selvbetjente åbningstid. 

 

Vil du med til opera + spisning – gratis ! 
Så læs det i mailen vedlagte bilag – og meld 
jer (dig + flere) som frivillige.  
Det er en super oplevelse. 

  

I perioden  28. juni – 9. august = 7 mødedage – 
planlægger vi at holde møderne fri af vort lokale i 
Borgerhuset.  *) = betaling 10.- til kaffe + brød 

Mødested er angivet m fremhævet skrift – ændringer kan forekomme.  
Torsdag d. 28. juni   Borgerhuset / Petanque + Krolf m.m.  i Baghaven *) 
Torsdag d. 5. juli Vi mødes v.Trylleskoven / Solrød strand – gåtur 

 
 

 

 

 Torsdag d. 12. juli Borgerhuset / Cykeltur til Ishøj Dyrepark + ny ”ukendt” 
park + mulighed  for frokost i Mågen - Strandparken  

 Torsdag d. 19. juli Greve skov (+ evt Karlslunde - ny skov) - gåtur 

 Når du nu skal ud og gå / cykle med os i 
Hemingway –i sommer perioden, så vil det 
være  godt med en  termokande. Find den 
frem og vær beredt til de dage uden *) 

 Torsdag d. 26. juli Borgerhuset / Besøg hos Gunnar Anker (Hemingway) –  
Greve Strand Museum – gåtur *) 

 

 Torsdag d. 31. juli Olsbækken  / Søndre stenmole t/r  - gåtur langs stranden  
 Torsdag d. 9. aug. Borgerhuset / Agurkegartneren - gåtur  
   
   

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


