
Nyhedsbrev                                                                            16. aug  2019                                    
 

Vi har nu haft vort 174. 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 
 

7. Sommermøde 
(Næste møde er sidste sommermøde) 

 

  

 

Møde - torsdag d. 15. august kl 9:30 v. Aktivhuset Olsbækken. 
Trods vejrudsigten: Gråvejr med byger - mødte 25 friske medlemmer op til en god tur på stranden (Hvad angik fremmødet i rela-
tion til vejret, så hjalp den lille forklaring om vejr-”profeterne” jf. sidste nyhedsbrev nr 173 åbenbart). Den traditionelle gåtur ud 
til pit-stop-stolperne/Søndre sten mole v. Greve Marina blev i år suppleret med et indtog i Hundigeparken. Mange havde aldrig 
været i parken før, så det var lidt af en oplevelse. John var vært ved udskænkning v. pitten – men uden flag.Vi fik 2 dråber regn – 
på vej ud af parken. Var tilbage på Olsbækken præcis kl 11:30, (tidsp. hvor møderne normalt slutter) - hvor vi selv fandt ud af  at 
brygge vor egen kaffe. Og når man forgriber sig på andres småkager – så må man bøde. Og det gjorde vi – forgreb os.  
Og betalte en bod. Badning – næh, det så vi ikke noget af.  
På næste side kan du læse om Hundigeparken og Greve kommunes planer om udviklingen her.  
Og du kan søge på www: ”Hundigeparken Greve” og på: ”Villa Sitka”  
 

  

  

På ”pitten” skåler vi 
med John, der fejrer en 
ganske særlig skarp dag 
den 17. august. 
--------------------------------------------- 
Gruppen besigtiger – med kritiske øjne 
Sitkahuset i Hundige Parken.  
Planer om at købe ejendommen til et 
kommende klubhus blev drøftet.  
Nej, det er for dyrt at istandsætte. 
---------------------------------------------- 
Hvad gør de praktiske mænd:  
Erik og Ole ? De tilskærer servietter fra 
en uperforeret køkkenrulle. 
 
 

Spørgsmål: Hvorfor skal en køkken-
rulle med mange perforeringer være 
dyrere end en med få. Det er da sam-
me omkostning at producere? 
- anvendelsen er større – flere stykker!  

 

 

 

Næste møde - torsdag d. 22. august kl 9:30 – Borgerhuset  
OBS.: vi møder med cykel + hjelm 
På det sidste sommermøde 2019 cykler vi en tur rundt i området. Se kortet th. 
Vi vil (måske) se PileMølle, som vi husker fra turen til Torsbro Vandværk; cykle gennem 
Ishøj nye skov, som ingen af deltagerne kender; gense ”Røjlegrøften Naturpark”; hilse på 
trolden ”Thomas på Bjerget” i Albertslund – nej ikke ”lille Tilde” i Vallensbæk – eller 
”Oscar under broen” i Strandparken, som vi har set på tidligere tur; så retur gennem 
dyreparken i Ishøj – og vi planlægger at slutte  kl 12:00 med spisning – et ikke så særligt 
sted, men alligevel med en nyhed.  
Vi betaler 85.- kr for et godt måltid mad inkl. en øl. Flere øller kan tilkøbes.  
Alle kan være med på cykelturen. Husk hjelm + vand/kaffe. 
 

 

 

De der gerne vil være med til at spise, men ikke deltage på cykelturen sender en mail inden på onsdag kl. 12:00 for registrering 
(kokken) og får så respons om spisested. Forstået ?  
 

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

 



Hundigeparken 
Historien om Hundigeparken starter i begyndelsen af 1900-tallet hvor tre københavnere køber store grunde ned til kysten i Hundige 
for at have adgang til strand og vand. Dette areal bliver til det, som vi i dag kender som Hundigeparken. En af disse grunde bliver 
købt af Laage Thomsen og han bygger Villa Sitka som sit sommerhus. Han brænder for arkitektur, havekunst og botanik og han 
bygger et hus med mange arkitektoniske kvaliteter og et imponerende parkanlæg, hvor han fører huset linjer videre ud i haven. Hvis 
man ser godt efter på det gamle luftfoto fra 1954 kan man stadig ane de geometriske linjer og former, som blev anvendt i anlæggelsen 
af parken og udsigtslinjen fra Villa Sitka til strand og vand fremgår forholdsvis tydeligt. I 1940´erne køber Københavns Kommune 
grundene i Hundige for at skabe en folkepark for københavnere. Badelivet havde længe været på mode og ved købet af 
Hundigeparken kunne københavnere komme til vand og strand på kort tid. I starten vedligeholdes parken, men i 1960´erne vælger 
Københavns Kommune at reducere i plejeniveauet og parken springer i skov og der er nu i store dele af parken tæt træbevoksning 
med undtagelse af et par store græsarealer samt et hedeareal. Parken blev fredet i 1955 og med fredningen fredes den tilstand, som 
arealerne havde på daværende tidspunkt. Københavns Kommune ejer Hundigeparken frem til 2014, hvor Greve Kommune køber 
parken med samme formål, som Københavns Kommunekøbte parken for 70 år siden - nemlig for at sikre borgerne grønne, rekreative 
arealer ved stranden. 
 

Den oprindelige idé i parkens hovedakse genskabes, så 
der igen skabes sammenhæng mellem huset, parken 
og omgivelserne. Der ryddes ud mod Strandvejen, så 
man kan se Villa Sitka fra Strandvejen og der ryddes 
ud mod Strandparken, så der fra Villa Sitka og fra 
parken bliver udsigt til Strandparken, Hundige Havn 
og horisonten. Nåletræsallén er om noget i parken 
symbolet på en svunden tid og inde i alléen er en 
verden helt for sig med et rigt fugleliv. Alléen 
beskæres så nænsomt som muligt under hensyntagen 
til fuglelivet, så der skabes en udsigtslinje fra Villa 
Sitka til Strandparken, Hundige Havn og horisonten 
fra villaens grundplan. Den græsklædte midterakse er 
indrammet af parkagtige skovpartier med store træer 
på begge sider, der primært består af Eg - en-kelte af 
træerne er væltet og skovpartiernes linjer genskabes. 
Træerne tættest på Strandparkens opstammes, så man 
kan se under kronerne og få et 

bredere udsyn desto tættere man kommer på vandet. I selve udsigtslinjen er græsset kortklippet, men i skovpartierne består 
underbeplantningen af lange græsser og urter samt af opvækst af nye træer som eksempelvis Eg. Egen har igennem tiden været et 
symbol på magt, bestandighed og styrke og er det længstlevende af alle vore træarter. Dermed passer Egen godt ind i det historiske 
anlæg, da også de barokke haveanlæg var et symbol på magt. 
 
Villa Sitka 

  
 
Villa Sitka er et af de første sommerhuse, der blev opført langs Strandene syd for København. Villaen er opført af direktør Kaj Laage 
Thomsen i 1912. Villaen ligger i grønne omgivelser omkranset af Hundigeparken og har sit navn fra de Sitkagranner, der danner en 
allé ned mod havet. Villa Sitka bestod oprindelig af et hovedhus med en bolig samt et gårdhus, der benyttedes som kombination af 
garage og vaskehus. Gårdhuset har efterfølgende haft skiftende benyttelse, bl.a. som bolig for en stor familie efter krigen. Aktuelt 
fungerer bygningen som værksted. 
Bygninger og gårdrum udgør en velproportioneret enhed, både formmæssigt og rumligt. Bygningernes proportion og form med det 
spidse valmede tag og svungen tagfod er typisk for sin tid i 1910’erne. Materialevalget er også tidstypisk, og vidner det om et 
gedigent byggeri, med sans for kvalitet og detaljering. Det mest markante ved villaen i dag, er indgangspartiet til boligen.  
Samtidig er den imposante arkitektur overraskende for et sommerhus. Det er en solid bygningskrop med sadeltag og murede 
udsmykninger omkring dørindfatningen samt tandsnitfrise langs tagfoden. Døren, der er afsluttet i en bue, er i massiv eg med fem små 
vinduesfelter. Dørens buede form er gentaget i loftet i entréen, som prydes af et enkelt bladformet lampeudtag til lofts-belysningen. 
Gulvet er belagt med stående gule mursten i sildebensmønster og en bord langs væggene. 
 
 

 


