
Nyhedsbrev                                                                      29. juni 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 119. 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 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 

 Sommer program 

  

Torsdag d. 28. juni  Borgerhuset  Vi spillede Petanque og Krolf. 2 afsindige spil – for herrer med kugler – i Krolf har man også 
en kølle – bedst at holde mellem benene. Der var både motion – når man skulle samle kuglerne og højt humør mellem kast og slag. 
Diverse rekvisitter og handlinger gav baggrund for et væld af kommentarer af en vis kaliber – ikke alle for sarte personer.  
Dem var der ingen af.  
Mogens Kortegaard havde gjort meget ud af Krolfturneingen – og honorerede ”Hole in one” med en flaske rødvin. Ib fra Petanque – 
klubben (foto t.h.) fik ikke den samme motion for at bukke sig efter kugler – han havde snor i magneten.  
TAk til Ib for instruktion og opsyn. Senere var der kaffe + brød. Og det smagte også – som var der en fødselsdag. 
 

    

 

 

Møde næste Torsdag  
d. 5. juli kl. 9:30 

 

Vi mødes v.P-pladen Trylleskoven /Solrød strand. For en frisk gåtur – planlagt til Fugletårnet –   
i sporet efter den gamle vejtrace – ad stranden – eller hvad vi vælger.  
Husk egen kaffe i termo + vand + små glas, hvis du vil fejres. 

  
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 

  
Torsdag d. 26. juli 

 
Borgerhuset / Besøg hos Gunnar Anker (Hemingway) –  
Greve Strand Museum – gåtur *) 
 

  
Torsdag d. 2. aug. 

 
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 


