
Nyhedsbrev                                                                            12. aug  2019                                    
 

Vi har nu haft vort 173. 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 
 

6. Sommermøde 
 

  

 
 

 

Møde - torsdag d. 8. august kl 9:30 // Mosede Havn 
Mange medlemmer havde lyttet til vejrudsigten om morgenen – det lovede ikke godt: blæst og regnbyger. Men belært af erfaringen 
fra ugen forinden, hvor alt for mange blev hjemme v morgenkaffen pga vejreudsigten. Så mødte mange talstærkt op til en rigtig god 
tur til Mosede Fort og Havn. 
Husk: vejrudsigterne forudsiger som oftest altid dårligere vejr end aktuelt: ”profeterne” får positiv respons, når det er bedre vejr end 
de forudsagde. Så det er bedre for dem ikke at være for optimistisk – og så få negativ kritik. 
Ved Templet blev vi mødt af Hans Jensen / fisker og medindehaver af Mosede Havn – og snakken gik om havnens udvikling og 
forholdene her. Både kondimolen og Millionærkajen blev gennem”gået”. Og Irene/havnekiosken serverede 3 stk frisklavet 
smørrebrød (fiskefilet / æg + tomat / tykt stykke flæskesteg) og en fadbamse.  
Der kom 3 regndryp, medens vi sad under tag i Havne Grillen hos Irene. Så ingen blev våde.  
 
 

   

 
 

- Fisker Hans Jensen v. Templet 
- Skilt v Gudernes stræde  
- Kig ned i den lille Bastion/Skytte- 
h hul, syd for Fortet. 
- Møde på kondimolen  
- Stemning v. Mosede Havnegrill 
- De aktive vandrere på vej retur  
l  langs stranden.  

 

  

 

Næste møde - torsdag d. 15. august kl 9:30   
vi mødes v. Aktivhuset Olsbækken. 
Vi går en tur langs stranden – op til HundigeParken, hvor vi ser 
på og hører om forholdene her. Greve Kommune vil gerne 
udvikle området.  
Så går vi retur til Olsbækken, hvor vi drikker kaffe + spiser 
”blødt” brød. Husk 10.- til ”Kaffe-kassen.” 
Hvis du har svært ved at gå turen – så mød  evt. i Parken  
ca. kl. 10:00.- giv et ring – for vi afpasser gåturen efter vejret. 
Der er /kan være stemning for en badetur efter kaffen, hvis          

v                             vind & vejr er til det – så medbring gerne badetøj !  
                              Parker evt.på pladsen v. hjørnet Godsvej / Olsbæk Strandvej. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                                             Hundigeparken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Aktivhuset Olsbækken                     

 

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


