
Nyhedsbrev                                                                          12. maj 2019                                    
Vi har nu haft vort 161. 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. 9. maj.  
Axel Bøggild fortalte levende om 
udviklingen langs kysten af Køge 
Bugt helt fra begyndelsen af forrige 
århundrede, fra før Amager Fælled 
blev til. Opfyldningen på Amager 
og senere Avedøre Holme skabte 
ændrede strømforhold i Køge Bugt. 
Dette bevirkede at der blev dannet sandøer og Staunings Ø kom til. Med 
fingerplanen fra 1947 for København blev der også planlagt havebyer langs Køge 
bugt kysten. Her blev den første planlov for udviklingen af Køge Bugt fremsat i 
1961. 1968 blev der udarbejdet en byplan for Køge Bugt inddæmningen. I 1974 
oprettedes Hovedstadsrådet med bl.a. Strandparken som ansvarsområde. 
Strandparken skulle være et rekreativt område, have lystbådehavne samt være 
kystsikring. Havnene var lige ved at blive sparet væk, men Axel Bøggild gik 
sammen med andre interesserede og fik tilsagn på et lån på 50 mio. kr., hvilket 
gjorde at havnene igen kom på tegnebrættet. Axel Bøggild dannede sammen med 
andre Sejlklubben Køge Bugt, som fik overdraget Hundige Havn. På ét år steg 
medlemstallet i SKB fra 7 til 1300. Interessen var stor den gang. SKB skulle 
indrette havnen med broer og huse som selvbyg og de fik 1½ måned til at 
færdiggøre arbejdet før åbning. 
De nåede det og broerne står den dag i dag! Derefter blev havnen op gennem årene 
indrettet til det, vi ser i dag. Det meste tegnet af Axel bl.a. restauranten på Hejren. 
Navnet Sejlklubben Køge Bugt leder tanken hen på slaget i Køge Bugt med Niels 
Juel som den store feltherre.  
Derfor har hans våbenskjold også været inspiration til klubbens stander.     
Axel fremlagde til sidst interessante betragtninger over klimaets udvikling, 
afsmeltning af is fra gletsjere og vandstigning i havene. Stigningen i vand skyldes 
mest opvarmning af vandet. Køge Bugt stiger med 1,8 mm pr. år. Så det tager lidt 
tid før vi får våde fødder på strandvejen.  
Tangproblemer berørte vi også, men det kræver meget mere plads. 

 

Niels Juels 
våbenskjold                   

 
Sejlklubbens 

stander 
 

 

 

P 
 

Her ser I – 
kære medlem 
- alle 24 
”mænner” fra 
klubben,  
der deltog i 
turen til  
Sønderjylland
De deltagen-
de damer står 
foran – altså 
bag kameraet. 
 

Næste møde torsdag d. 16. maj Et meget omstridt og måske desværre 
brugt lige så meget i disse tider er ”fake news”. Med fare for at falde i fælden, skal 
næste møde handle om netop dette. Freddy vil guide os sikkert gennem området. 
Hvad betyder det? Hvilke konsekven-ser har det? Hvordan kan vi ’beskytte’ os 
mod det? Hvem laver fake news? Og mange flere spørgsmål. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Axel Bøggild er en gammel Greve-borger. 
Boede i sin barndom ned til den oprindelige 
Hundige Strand på Hellevej. 
Har været aktiv sejler hele sit liv og kender 
derfor Køge Bugt som sin egen lomme.  
Har bemærket at tangproblemerne har været 
stigende og tror på, at det skyldes udledning 

af næringsstoffer 
fra rensningsan-
læggene langs 
bugten og CO2 fra 
luften, som giver 
næring til udvik-
lingen af de grøn-
ne blade i tangen. 

 
 

 

Se Bilag: Vi har fået Lene 
Alexander, sexolog, krops- 
par- og psykoterapeut, til at 
holde et kursus for os.  
Hun har gennem de sidste 
15 år arbejdet med kroppens 
mange muligheder. Nogle 
af jer kan sikkert huske 
Lene fra hendes inspire-
rende foredrag i vores klub. 
 

 

Husk tilmelding til kursus ! 
 
Mogens // 045 22 10  
Claudius  // 2083 6710  


