
Nyhedsbrev                                                                        26. juli 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 123. 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 
Juli – august 2018   

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. 
 

    

 

 

Torsdag d. 5. juli - Trylleskoven /Solrød strand     Spændende tur – nærmest en ekspedition/opdagelses tur. Vi kom steder, hvor 
mange aldrig har været før: Ad stier ind i mosen til fugletårnet (gruppefoto) og tilbage ad næsten ufremkommelig sti (den endte blindt) 
– men aktive mænd finder altid vej. Videre ad det tidligere Køgevej tracé gennem Trylleskoven til stranden med kaffebord + en gen-
stand. På vej retur inspicerede vi stemmeværket og fandt en muffe i ”undo” på anlægget (midter foto): endnu engang et job til aktive 
mænd – muffen blev ordnet. Hvem har en umbracco-nøgle 3 mm til skruerne – så er der noget at stramme ?  (PS.: husk også selv at knibe). 

   

 

 

Torsdag d. 12. juli – cykeltur  Utrolig. Atter en super vellykket tur med aktive deltaggere, der mødte med velkørende cykler i super 
solskin. Første stop var på ”banen”- så var vi ved Røjleparken i Tåstrup kommune - (foto tv.) (Røjle: stabel – langstrakt oplag) – og 
rundt i Vallensbæk Mose – og ud v. indsejlingen til Ishøj Havn for at slutte v. cafe Mågen / Greve Marina. Vi så også 2 af de i alt 6 
trolde. Turen var indtil da på 18 km – og vi ankom til Mågen 7 minutter over planlagt tid. Der var frokost med ”diverse.”  
Mogens Kortegaard (ham med det den hvide kasket). havde lige haft en næsten rund fødselsdag – en god anledning til giveri. Da vi ikke var 
så mange (10 super aktive medlemmer) som til de normale møder – blev der så meget mere at konsumere! Hjemturen til Greve var i 
huj-hej tempo i sol og frisk medvind – fuld udblæsning. Jo – den gode stemning betyder meget. Spændende arrangement. Tak til 
deltagerne.  

    



 

Torsdag d. 19. juli – tur i Greve Skov                 Nu kan det snart ikke blive bedre – både solskinsvejeret og vore 
ugentlige udadvendte sommermøder: Denne gang var vi 15 deltagere på gåtur i Greve skov. Det var så flot, at vi næsten ikke kunne 
se skoven for alle de træer – nogle endna et par metre høje. At tænke sig - vi måtte have kortet frem for at afgøre, hvor vi befandt os 
(foto tv.) – vi ville nødig fare vild i skoven. Det obligatoriske gruppebillede er vist i midten – under endnu en skål. Foto th viser 
landskabet – det er flot – og der er græssende kommende oksestege på marken. Alle var enige om at det er rigtig godt at se noget af 
det ”ukendte” Greve – og dermed inspiration til endnu en ”opdagelses-tur” – se rubrikker nedenfor om vore møder torsdag. 
  

   
 
 

Torsdag d. 26. juli – Gåtur gennem Strandhusene til stranden og videre til Greve Strand Museum v. Gunnar Anker 
Utrolig – atter et super ”møde” med en gruppe glade og positive deltagere. Først ad stien langs Olsbækken med pit-stop og tilhørende 
vindruespisning i ”parken” hos Mogens. Så over Køgevejen – gennem Andelsforeningen Strandhusene og i klitterne til Greve 
Strandvej 20, hvor Gunnar tog i mod de 17 meget solvarme deltagere. Her var der kaffe med brød og både til det ene og det andet 
ben. Og det gik ikke stille af sig. Efter oplæsning af artikel i Dagbladet om Gunnar - hans virke og museum blev kimen lagt til flere 
aktiviteter – både om Sønderjylland med tilhørende tur til marts/april over foredrag om Piber og tobak til julefrokost aktivitet (tys) – 
vider over stegt flæsk + persille og 1 kartoffel for så at ende i Museets raritets afdeling. Til slut blev der truttet i hornet. Svært at tage 
afsked. Sådan er det, når aktive mænd tager affære – sammen.  Vi takker Gunner + ”personale” for arrangementet. 
   

    

 

  
Torsdag d.2. august  
Kl. 9:30  
Borgerhuset med cykel 
 

 
Vi lærer mere om det for mange ”ukendte” Greve - cykler ”bag om” til Tune og 
tilbage ad Hedebostien – flot tur. Pga. mange mennesker og rod og ballade har vi 
fravalgt at køre gennem Karlstrup Kalkgrav. I stedet har vi arrangeret et stop på 
Mosede fort, hvor vi på plænen / evt. bænke tilbyder friske kolde øller (2 stk for 10 
kr.) – sær leverance.  
Husk godt med vand – cykelhjelm ses meget gerne – gode dæk og frisk humør.  
Vi kan slutte med en tur i vandet ! 

  
Torsdag d. 9. aug. 

 
Borgerhuset / Agurkegartneren – gåtur 

 
Torsdag d. 16. aug 
 

 
Olsbækken  / Søndre stenmole t/r  - gåtur langs stranden 
 

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


