
Nyhedsbrev                                                              6. oktober 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 132. 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. 

 

Møde torsdag d. 4. oktober i Køge  

   

Per Sørensen – Køges store orator guide – tidligere kulturkonsulent Køge - 
mødte os på Køges torv ved Frederik den 7. statue. Det er Per tv. og Frederik th. 
Torvet, Danmarks største, er i midten. Og med hånden på højtale-speederen blev 
der fortalt historier om Køge – med indlagt små pudsigheder. Altså Køge er en 
Købstad – grundlagt af Købmænd der handlede sild for salt – med overskud. Med 
god plads til megen handel –derfor det store torv. Helt traditionelt gadeforløb: 
Nørregade, Vestergade, Brogade i stedet for Søndergade – men ingen Østergade 
(her er havnen). Brogade var særlig eksklusiv – så bred at man kunne vende med 
hestevogn. Vi så kun en enkelt ”øjenbæ” på torvet (alm.Brand Bank) – ellers var 
torv og gader i byen hævet gennem århundredes på lord og andet affald. 
Vi så små pudsige detaljer i husene – bindingsværk, bibelske ord, bislagssten  
Så var vi i Kirkestræde – så Danmarks ældste bindingsværk og kirken med de 
mange gravsten i gulvet. 400 grave – dengang ildelugtende. Stinkende rige var de 
borgere, der lå her nedenunder. Særlig raritet som Hugos Kælder og det gode 
skib Hummeren blev nævnt. Kælderen op til flere gange – Hummeren – Chr d 4.s 
gode skib manglede 100 mio. i at ligge i havnen.  
”Der er så meget at fortælle” – ”Det kommer vi tilbage til” og ”Tiden går” var 
ofte hørte udsagn. Netop fordi, der var så meget at fortælle  - vi kunne ikke nå det 
hele. Sådan kan tilværelsen i 1½ time også være. Det må så være en anden gang. 
 

 
 

 

Medlemmerne foran Danmarks ældste bindingsværk m nonner & munke på taget. 
Karakteristiske Bislagssten    - Våbenskjold på 1. række i kirken: Chr.IV. 

Næste møde torsdag d. 11. oktober / Borgerhuset  

Nykredit  vil komme og fortælle om forskellige aspekter vedr. ældres 
økonomiske muligheder i et seniorliv.  
Louise O. Søndergaard, Seniorprivatrådgiver vil fortælle om forskellige 
lånemuligheder, og Allan Schouw-Petersen fra Winadvokater fortæller om 
økonomi i forbindelse med arv. Derudover kommer Nykredits formue specialist 
Lennert Kristensen og fortæller om formueoptimering. 
Nykredit vil sørge for øl/vand og sandwich til de fremmødte.  
Det har vi aldrig prøvet før - sådan at blive beværtet ! 

 
 

 

Selvfølgelig blev der lyttet til Per (se rubrik 
tv.) og efter frokosten gik turen videre i den 
nævnte lokalitet v navn Hugos Kælder. Jo, 
det er øl beværteren der poserer på billedet 
med de mange øller på tavlen og i hanerne. 
De’mens mand – forstået på den måde, efter 
behørig  smagning på diverse forskellige bryg 
og aftale om rabatkort, var der alligevel fejl i 
afregningen. Det på trods af at der var nu 
pens. handelsmænd og stats embedsmænd 
med øk. udd. blandt bidragsyderne.  
De Kjøgehøns kan stadig handle.  
For beværteren var ved afregningstid  
udskiftet med en kvindelig kassemester. 
------------------------------------------------------- 
I dag bruges udtrykket Køge Høns om 
noget konkret, nemlig en sød, ung pige 
fra Køge. Det er ikke ment nedsættende, 
men kun positivt. 
------------------------------------------------- 

HUMMEREN 
var et af kong 
Christian 4’s 
bedste 
orlogsskibe.  
Det blev søsat i 
1624. Projektets 
hovedformål er 
at bygge en 
rekonstruktion 
af dette 
renæssanceskib. 

HUMMEREN bliver et konkret eksempel fra 
Danmarks storhedstid som søfartsnation. 
Dette unikke skibsbygningsprojekt sigter 
imod at udnytte det store potentiale, som 
skibet har i forhold til forskning, turisme og 
kulturformidling, både hjemme men også i 
udlandet. 

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


