
Nyhedsbrev                                                                        24. marts 2019                                    
Vi har nu haft vort 155. møde. 
 

 

Vor 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. 21. marts 2019    De sidste 
gange har vi i vore møder været ”vidt omkring” – både i 
tid og i sted. Vi har været i romertiden, i kz-lejr i 2. ver-
denskrig, i Kenya og nu skal vi koncentrer os om daglig-
dagen hjemme i Greve ført an af Torben Hoffmann, 
ihærdigt medlem af Greve byråd. Torben havde valgt en 
sang, hvor man ”maler dagen blå” – for det er hans poli-
tiske favorit farve. Så ved du det – kære læser. 
Men sangen rummer også andre farver: gul, rød og grøn. 
Og det samme med politikeren Torben – en sag har flere 
”farver” – man må se på forholdene fra flere sider. Politik!  
Som nyvalgt byrådsmedlem kan man ikke bare blive formand for et udvalg –  f.eks. 
Teknik og Miljø. Man må pænt indordne sig i hierarkiet og begynde at lære politik 
fra bunden – et farverigt virke. For Torben. At han så fik ”gaflet” sig ind i en række 
forskellige udvalg, bestyrelser... fuldender blot paletten af farver og erfaring ud i 
politisk virke. Og han er nået langt – synes han selv.   Og det virkede også sådan.  
Selvfølgelig opstod der en direkte og spontan dialog om forhold i Greve – lige fra 
Hundige Parken over Fortet – konkrete byggesager, kommunal administration, 
regnvand, havvand, stranden ....... alt diskuteret og besvaret med engagement. 
Torben havde til mødet selv kreeret et diasshow med flotte vignetter.  
Se eksempler nedenfor.  

PROGRAM Mit første år på job for Greve
The Hemingway Club Greve, 21. marts 2019

 Lidt om mig
 Min tredje karr iere
 På job for Greve – År 1
 Udvalgsposter
 Bestyrelsesposter
 Et år i billeder

PAUSE

 Udfordringer og overraskelser
 Hoffmanns kodeks
 Mine mærkesager
 Udvikling i Greve
 Den ”gamle” mand og havet

 

Udvalgsposter

 Teknik- og Miljøudvalget

 Plan- og Udviklingsudvalget

 

Mine politiske mærkesager

 Nej til RING 5 SYD

 Klima og miljø (inkl. trafikstøj)

 Strandvejen og kystlivet

 Udvikling af Greves havnemiljøer

 Fritid-, sport og kulturliv 

 Greve som oplevelseskommune

 Friv illighed

 Byudvikling 

 Greves erhvervsliv

 

 

 

Næste møde torsdag d. 28. marts 2019 ved fisker Jørgen Aulfeldt. 
Sidste møde indskrænkede sig til forhold i Greve. Dette møde d. 28. marts er om et 
endnu mere indskrænket område – Mosede havn og Karlslunde. Jørgen, som på 
billedet (midt) ordner sine ruser på værkstedet i Mosede Havn, er barnefødt i 
Karlslunde By og kom i lære som automekaniker samme sted. Siden kastede han 
sig over fiskeri - som erhvervsfisker i Mosede Havn. Først med robåd og siden med 
motor. Det er Jørgens blå både som kan ses på billedet (tv). 
Jørgen har været med hele vejen. Så uanset om man taler om Havnen, Klintekroen, 
det lokale politi, sangforeningen, friske fisk...., ja så har Jørgen sjove anekdoter om 
det lokale gamle og nuværende Karlslunde og Greve. 
Så kære venner mød op til et par spændende timer i Hemingway Club på torsdag. 
 

   

 

Skole OL med Greve Atletik –  
Onsdag formiddag d. 24. april 2019   
Vi er pt. 16 tilmeldte til at hjælpe med afviklingent ! 
Alle tilmeldte får besked fra arrangørerne om hvilket job, de får 
tildelt til atletik dagen. Det bliver sjovt – bare vejret er godt! 
Hugo har special T-shirts til de nye – og så er der øller og pølser. Bagefter.  
 

 

 

 
 

Greve Kommune er en kommune i Region 
Sjælland. Greve Kommune blev dannet ved 
kommunalreformen i 1970 af sognene: 
Greve Sogn, Karlslunde Sogn, Karlslunde 
Strand Sogn, Kildebrønde Sogn, Mosede 
Sogn, Tune Sogn.  
I forbindelse med Kommunalreformen i 
2007 forblev kommunen selvstændig.   
 
Areal: 60,31 km² 
Befolkningstal: ca. 50.000  
 
 
 
 
Greve Kommunes byvåbens blå farve 
symboliserer kommunens beliggenhed ved 
Køge Bugt. Skjoldmotivet symboliserer en 
væveknude, en såkaldt Hedeboknytning. 
Byvåbnet har fungeret som Greve 
Kommunes våben siden 1973. Det er i sin 
oprindelige form udført af våbenmaler ved 
De Kongelige Ordners Kapitel, Aage Wulff 

Navnet "Greve" kommer af det olddanske 
ord gryfia som betyder "fordybning". Greve 
nævnes første gang i 1285. 

  
 

Hemingway Club – Karlslunde  
Den nye klub holder sit første møde  
tirsdag den 2. april kl. 09:30 – 
11:30. Der er nu tilmeldt 19 nye personer, 
der gerne vil være medlem i Hemingway  
+ flere af vore i Greve, der gerne vil være 
med i Karlslunde. 
Hvis du også vil være med i Karlslunde – 
så send os en mail – så vi ved hvor mange 
vil skal lave kaffe til.                             
 

 
 
 

Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club Greve 
 
 
  


