
Nyhedsbrev                                                                       15. juni 2019                                    
Vi har nu haft vort 165. møde. 

 

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. 13. juni – tur til Camp Adventure  
Sikken en oplevelse de 20 fremmødte Hemingwayere fik kvalitet i alle detaljer: 
solide cortenstålrør, gangbroer med smigskårende egetræplanker, visse steder 
med skridsikkert strækmetal, gedigne borde/bænke i egetræ...... . 
Alle var imponerede – absolut et besøg værd med familie/venner.  
Godt råd: kom tidligt om formiddagen – man nyder det bedre, når der ikke er så 
mange. Og så er der mange svævebaner – for de unge/aktive. Velkommen !  

 
 

   
 

Se den flotte rørkonstruktion og de solide svejsesømme i samlingerne.  
Se hvordan konstruktionen er udviklet og monteret: www.effekt.dk/camp 
 
 

 

Næste møde: torsdag d. 20. juni  v. Bent Wiinberg  
 - nu medlem i Hemingway Club Karlslunde – kommer og 
fortæller om  Martinus’ Kosmologi.           
Martinus levede fra 1890 -1981.   
Kernen i den danske forfatter og filosof Martinus’ kosmiske 
verdensbillede er, at der findes en altomfattende guddommelig 
verdensorden, som sikrer, at der bag alt, hvad vi oplever som 
uretfærdighed og ondskab, er et positivt formål, og at verdens 
udvikling såvel som det enkelte individs skæbne føres frem mod 
en lykkelig tilstand. 
Martinus’ forfatterskab er udsprunget af en række skelsættende 
åndelige oplevelser, han fik som 30-årig, og omfatter et væld af 
bøger, artikler og værker. Hans mål var at fremstille sin egen 
oplevelse af løsningen på livsmysteriet.  
Løsningen er kærlighed – alkærligheden forbundet med visdom. 
Den der virkelig kan elske uselvisk, vil opleve at kærligheden er 
verdensaltets grundtone og vil i tilgift få en intuitiv evne til at se 
livets evige love. 

 
 

 

 
 
 

 

OM CAMP ADVENTURE 
Camp Adventure er en privat iværksættervirksomhed, der 
udspringer af søstervirksomheden MANOVA beliggende 
på Østerbro i København. Bag firmaet står en gruppe 
nysgerrige natur og arkitekturglade iværksættere, der er 
drevet af at udvikle og skabe i et felt af nysgerrighed og 
høj kvalitet. 
Missionen er, at få mennesker ud og opleve naturens 
skønhed, ved at iscenesætte naturen på nye måder og gøre 
den tilgængelig. Altid med respekt for naturens 
oprindelighed. 
I 2012 forpagtede Camp Adventure bygninger og 
tilhørende jord på knap 100 hektar af Gisselfeld Kloster. 
Samme år opførte Camp Adventure Danmarks største 
klatrepark i skoven omkring og over Brødebækken. 
Allerede efter første sæson stod det klart, at stedet havde 
potentiale til at kunne udvikle sig og tilbyde andre former 
for naturoplevelser. Ved at rejse rundt i Europa og resten 
af verden og være nysgerrig på andres idéer, blev ideen til 
Skandinaviens første udsigtstårn vakt i 2014. I maj 2014 
gik ansøgningsarbejdet til kommune og Naturstyrelsen i 
gang. I Danmark findes en skovlov der sikrer, at ingen 
bygger i skove – uanset om disse er private eller 
offentlige. Der er to gange før i historien givet 
dispensation fra denne lov – Camp Adventure har fået 
den tredje. 
Processen med ansøgninger, finansiering og byggeproces 
tog omkring 5 år og i foråret 2019 åbnede Camp 
Adventure Skandinaviens første udsigtstårn, tegnet af 
tegnestuen EFFEKT v. arkitekt Tue Foged. 
Projekterne på Camp Adventure er privatfinansierede, 
uden fonde eller offentlige tilskud. Ved byggeriet af 
Skovtårnet stillede Vækstfonden en garanti. 
 

    
 
 

Fake News? 
Dagen efter vi hav-
de bagt dette billede 
var der en længere 
artikel i avisen med 
fotografen, om at 
man ventede 2 timer 
i kø på at komme til 

toppen  af Mount Everest – vi tvivler forsat!    
 
 
 
 

 
 

 
Onsdag den 26. juni kl.13:30 
– udflugt til Trafiktårnet,  
OBS.: nu kun 2 ledige pladser !  
Læs mere i tidligere fremsendte skriv. 
Tilmelding inden onsdag d. 19. juni på  
peterfrier40@gmail.com med angivelse af 
navn og telefonnummer, af hensyn til 
sikkerhed samt udlevering af gæstekort. 
 

 

Mogens // 4045 22 10 / Hemingway Club Greve 
-------------------------------------------- 


