
Nyhedsbrev                                                                              5. aug  2019                                    
 

Vi har nu haft vort 172. møde. 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve / torsdag.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 

 Sommer program 2019 
 

5. Sommermøde 
 

  

 
 

Møde - torsdag d. 1. august 2019: Greve Skov 
....ja, det er svært, når det drypper lidt uden for – at slippe morgenkrydderen, folde avisen sammen, forlade kaffen og begive sig ud i 
det friske vejr. 4 medlemmer gjorde det og mødte med cykel v. Borgerhuset.  
Vi cyklede ad stier, hvor de 3 andre a..... havde været før, og kom ad bagvejen gennem Greve-skoven til P pladsen, og mødtes med 
”de”, der var i  bil. Vi havde en OK tur gennem skoven. Den bliver højere og højere år for år.  
Flot område og mirabellerne var superbe (Foto tv.).  
Hvis du vil lave mirabellemarmelade – så send en mail og du får et kort m koordinaterne til stedet med de gode frugter.  
 

Og når man er ude i vejret – klædt på efter forholdene – kan man lige så godt opleve noget mere: cykelgruppen besluttede at 
besigtige den nyplantede skov lige syd for – mod Karlslunde. Her var træerne ikke så høje - endnu  (Foto th.). 
Og så smagte kaffen – derhjemme.  
  
 

   

NOTE: I 2004 blev det besluttet, at Naturstyrelsen skal etablere en ny statsskov mellem Karlslunde og Greve Landsby.  
Greve Skov forventes etableret over de næste 20-30 år i samarbejde med Greve Kommune og HOFOR A/S og bliver 205 ha. 
Valg af træarter er tilpasset de lokale forhold. Ved skovens ydergrænser plantes der brede skovbryn.  
Der er i perioden 2006-2013 plantet og/eller sået knap 390.000 træer og buske, heraf er de 82% løvtræer, 15% nåletræer og 3% 
buske; i alt 27 forskellige arter. Bøg og eg er dominerende med hhv. 107.000 og 156.000 stk. mens der blandt nåletræer er plantet 
flest rødgran (30.000 stk). Nåletræerne skal give variation og læ om vinteren. 
 

  

 

Næste møde -Torsdag d. 8. august kl 9:30   
vi mødes på P-pladsen v. Mosede Fort 
Vi går en tur sønden om Fortet – se skiltet tv. og ned på 
stranden, hen til Mosede Havn. Og en tur ud på syd-
molen. Vore udsendte spejdere –  Mogens+Mogens –  
har arbejdet på at spotte de gode / billige spisesteder  
langs kysten – de oplyser: (se rubrik th) 
Så spis ikke for meget hjemmefra. Vi spiser tidligt og 
håber på godt vejr, for der er (vist?) udendørs servering.   
Vi må se, om det lykkes at få kontakt til en af de lokale 
på havnen. Jørgen/vor mand der tidligere holdt forederag 
i klubben om Mosede Havn, er vist ude at fiske på dette 
tidspunkt! 

 
 

Irene i Havnekiosken tilbyder:  
3 stk smørrebrød  
+ en stor fadbamse: kr. 70.- 

 

Mogens // 4045 2210 Hemingway Club Greve /torsdag c/o Frivilligcenter / Borgerhuset, Greveager 9 – 2670 Greve 
 


