
Nyhedsbrev                                                                       1. juli 2019                                    
Vi har nu haft vort 167. 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. 27. juni   Mogens Houman (med kun et ”n” i enden) 
 

 

Mogens fortalte meget engageret om flyvekontrol 
og -tårne iblandet historier fra hans eget CV, der 
var meget mere omfattende end anført i foromtalen 
– se sidste Nyhedsbrev nr 166. 
Udsagn: Flyveleder er som at være færdselsbetjent 
i et vejkryds, hvor trafiksignalerne er ude af drift.  
Computer-gamere har vist sig at være  super vel-
egnede som flyveledere. Kvinder kan også være 
velegnede flyveledere – især pga. stemmeføringen! 

Lufttrafik er den mest sikre form for trafik! Den civile flyvekontrol blev 
operettet i 1936. Det danske flyvevåben med den militære flyvekontrol blev 
oprettet 1. okt 1950. Nu er der ved at være 41 lande samlet i en kontrolgruppe – 
Eurokontrol  – en kæmpe fordel, hvor hvert land tidligere havde sin egen flyve-
kontrol at melde sig til under flyvningen. Århus/Tirstrup flyvetrafik styres fra 
Billund, og om få år er al flyvetrafik styret af autopilot – som Metroen er i dag! 
Vi hørte om en episode, der medførte varsel om udsmidning af tjenesten, men 
som blev reddet på ”mål”-stregen og om dannbrogsbemalet fly, hvor malingen 
ikke kunne fjernes. Og så lidt om flyvekontroltårne. Tårnet i Værløse v. 
Mageløse blev opført i 1979 og Mogens var ansvarlig for indretningen. Men 
rundt skulle det være – fik han at vide. 
 

 

 

”Danish Dynamite” – fly 1992 m. mailing der ikke kunne afvaskes - pinligt // Fly fejrede 
Dannebrogs ”fødselsdag”- på rundtur Skt. Hans aften 2019 // Flyveledertårnet i Værløse. 
 
 
 
 
 
 

 

Onsdag den 26. juni – udflugt til 
Trafiktårnet. v. Peter Frier /Hemingway  

Bygningen rummer Vejdirektoratets- og BaneDanmarks operatørrum, hvorfra 
man overvåger og styrer hhv. vej- og banetrafikken i DK.  
Ved Vejdirektoratets operatør på 3. sal, fik vi en masse oplysninger om stats-
/motor- og andre veje og om hvordan de kunne overvåge, da de havde kameraer 
placeret rundtomkring i DK til rådighed, heraf kunne nogle kameraer 
fjernbetjenes, andre var stationære.  
Hos BaneDanmark på 8. sal, havde vi udsyn over én StorStorSkærm, (mange 
meter lang, fra væg til væg; hvis man kan tale om det i en rund bygning). 
 

Så vidt det erfares, sluttede udflugten på behørig vis – på Halmtorvet vist nok. 
 
 

 
 
 

Vi er nu nået til det tidspunkt på året, hvor vi i sommerperioden slutter vore 
sædvanlige møder i Borgerhuset og mødes for ture rundt i lokalsamfundet  
 

Næste møde torsdag d. 4. juli Vi mødes kl. 9:30 v. Borgerhuset 
Som sædvanlig begynder sommermøderne med at vi spiller petanque og Krolf. 
Ingen kaffe m brød, men dåseøller.  
 

Næste/næste møde torsdag d. 11. juli. kl. 9:30 v. Borgerhuset 
Vi skal på en kort 6 km gåtur – smage på .. fra vort lokale ..bryggeri, vi skal bese 
Greves største pt. nybyggeri og visitere agurkegartnerens udsalg. 
 

 
 
 

 

LAKS PÅ PLANKE 

Houman har også skrevet madopskrifter – 
her er hans: LAKS PÅ PLANKE 

 

Vi skal tilføje: harpiks holdige planker giv-
er en flot gylden farve på fisken  – men 
harpikssmagen er ulidelig. 
1 lakse- eller ørredside (75.-) er OK til  
8 personer. Fisken kan også ryges på folie 
– ca 20 minutter. Røg fra træ smulder i 
alubakke på gløderne eller gennemvådt 
træflis. Husk ikke noget med harpiks.   

    

 

Houmans Livsholdning 
Hvis man i kraft af ens fortid,  
stillinger og udmærkelser,  
føler sig for fin til at udføre funktioner,  
man er pålagt via stillingsbeskrivelser,  
er man et sølle menneske! 

 
 
 

Kommentar: Pudsigt at styring af vej 
og bane skal ske fra et tårn på 8 etager.  
De kan jo slet ikke se ret langt væk - hvad 
de styrer. I modsætning til hvad fly-folkene 
skulle – altså tidligere. 
 

 

Carmen  
Opera Hedeland 
9.+16.+17. august 
Meld dig som  
P-assistent en 
aften og få en 
gratis billet  
+ en sandwich. 
 

Send os en mail med den dato du vil være med 
 

Petanque 
Rigtig gættet: 
Husk dine 
kugler til  
næste møde  
- velpudsede ! 
 
 

 
... og en lille gætteleg:  
hvad beyde de to prikker  - nej ikke de 
ovenfor – men de to  ..  i turen d.11. juli ? 
---------------------------------------- 
 
 
Mogens // 4045 22 10 / Hemingway Club Greve 
-------------------------------------------- 
 


