
Nyhedsbrev                                                                       27. maj 2019                                    
Vi har nu haft vort 163. 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. 23. maj  -  Jesper Sølund, 
fhv. dokm.chef  i ”Rådet for Sikker Trafik” holdt et 
inspirerende indlæg om os ældre i trafikken.  
Først en masse statistikker med diverse grafer.  
Grafen nedenfor viser tydeligt at egen risikoen 
stiger med alderen. Og efter pausen var ordet mere 
frit med indlæg fra ”os ældre” 
  

  

 
 

Danmark er det 5. mest trafiksikre land i Verden. Vi talte om Hastighedskontrol, 
om ophævelse af fri hastighed, fotomåling af hastighed... 77% af ælder føler sig 
yngre – men har en indlejret fornuft: Hensynsfuld kørsel, pas på i: sne, regn, 
mørke – sørg for at vedligehold rutinen! Der blev talt om el-cykler (som mange 
ælder bruger) om farlige løbehjul og skateboards, om fornyelse af kørekort og 
om sikre nye biler med en masse automatik, der giver sikkerhed. 
Godt råd: Hold Øje – Hold afstand. Pas på i vejkryds.  
Rigtíg gode råd for de ældre – dig og mig !  

 
 

 

 

 

Møde: næste/næste torsdag d. 6. juni   
Jonas Jensen Uddannelseskoordinator i  
foreningen kommer og fortæller om hvad er 
”GODE PENGE” ?                  
Foreningen skriver: 
“Penge lånes ind i økonomien, og for hver  
krone, der er i omløb, er der en tilsvarende 
mængde gæld.” 
“I gode tider skaber de private banker for  
mange penge til uproduktive formål.” 
 “Danskerne betaler årligt ca. 220 mia. kr. i  
renter og gebyrer til bankerne.”   
- så er tonen slået an til et godt møde ! 

 

Service - Mødekalender: 
Onsdag den 29. maj kl. 13:00  – kursus med Lene Alexander –  200.-  
Torsdag den 30. maj – Kristi Himmelfartsdag – OBS ingen møde.  
Torsdag den   6. juni  – møde – se ovenfor. 
Torsdag den 13. juni – udflugt til Camp Adventure, Haslev  
(program for Camp Adventure følger om 1 uge – sammen med kalender for juni) 
 

 
 
 
 
 

 

Sikker Trafik –  cykler i rundkørsler  

Vor altid opvakte reporter har analyseret 
forholdene ved 2 rundkørsler: Ved Greve 
Centervej / Holmeagervej (øverst) er der 
stop for biler v. cykelstien, der således er at 
betragte som en del af rundkørslen.  
Modsat v. Silvan (nederst), her skal cyklister 
stoppe for biler. Tja.. det er svært at forstå!   

 
 

      

Greve Sommerfestival 2019 

Villy, Jan, Kjeld, Flemming og Peter stod i 
vor telt. De havde det ret sjovt – god stem-
ning og mange intereserede at tale med – 
også kvinder med ”dovne” ægetmænd, om 
at komme til møde i en Hemingway Club. 

 
 
 

A pro pos mer Sikker trafik: 
 

Som Jesper Sølund sagde:” Giv konen 
enetimer med en god og frisk kørelærer 
med en stor flot bil – det vil styrke hendes 
selvtillid – og færdigheder” (frit ref.) 
 

Vi tilføjer: kom selv med på vort kursus 
med Lene onsdag d. 29. maj kl. 13:00.  
 

Vi lover:    Så er der glæde i det lille 
hjem – om aftenen ! 
 

 
 

Mogens // 4045 22 10 / Hemingway Club Greve 
 


