
 

 
 

Nyhedsbrev                                                                    21. april 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 61. møde 
 

Møde d. 20. april 2017:     
Tidl. Chefpolitiinspektør Sten Skovgård Larsen 
talte om sikkerhed for os borgere i hverdagen. 
”vi kan være helt trygge ved at være borger her 
i Greve!” – målt i forhold til de par indbrud, der 
sker i vore ca. 20.000 boliger, der er i Greve.  
 

Og: ”....selv om der måske kun opklares 4 % af 
alle indbrud – så er opklaringsandelen væsent-
lig større – da mange tyveknægte har udført 
serier af tyverier, de blot ikke erkender.”  
Sådan kære mødedeltager – sov du blot roligt. 
 

Sten berørte mange emner om politiet, omstruk-
tureringer, nye politikadetter (med ½ års uddan-
nelse) og nye opgaver som bevogtning, grænse-

kontrol mm.  Betjente af anden etnisk herkomst er supergode. De holder 
sig ikke tilbage – især ikke over for deres egne ”fæller”.  Mange vil gerne 
være kadetter – men mange kan ikke klare den fysiske prøve – hvorfor 
træner de ikke inden ?   
 

Patruljeringen på gade og vej er trods flere opgaver den samme, men 
sagsbehandlingen kan trække ud. Ungdomskriminaliteten er faldet, men 
bandekriminaliteten er blevet mere synlig.  
 

Politiet vil være hurtig tilstede ved aktuel anmeldelse – man gør alt for at 
fange gerningsmændene ”på stedet”. Så ring hvis I observerer et ”bræk” 
Nabo hjælp /-overvågning er rigtig godt. Så det var en beroliget flok 
mødedeltagere, der tog hjem – efter et super godt indlæg. Tak til Sten. 
 

 

Møde torsdag d. 27. april: 

Billedet er en selfie – fra Lars’  vandretur 
lang Vesterhavet. 
 

Lars Sachse Mikkelsen  
har arbejdet i en lang årrække 
som overlæge på et stort psy-
koterapeutisk center i Region 
Hovedstaden.   
Lars har skrevet en kronik om 
det at gå på pension – og hvor-
dan han greb den nye tilværelse 
an.  
Det bliver et nærværende, med-
levende og spændende møde. 
Glæd jer! 
 

Ps.: Kronikken vedlægges som 
bilag i mailen 

 
 

Modeljernbaner:  
Er du interesseret i modeljernbaner – togene, opbygningen, den 
elektriske styring... ? Vil du med på et besøg – meld dig, og vi finder 
et tidspunkt for besøg.  
Det store anlæg står i Gersagerparken – vidste du det ?       Mogens 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Vores mailadresse er:  
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 ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
 

Vi lægger kr. 10.- i kaffekassen – 1 stk mønt 
hver gang!  Husk det nu !  

 

 

Som Freddy spurgte om på sidste 
møde: Hvad siger 4. maj dig ? 
 

Du må meget gerne skrive lidt om 
hvad du forbinder med datoen – 
måske kan du huske noget fra 1945 
– eller andre minder fra senere år.  
Send os en mail ! 
 

  
 

 

 
Skole Olympiade  
Onsdag d. 26 april //  
Greve Stadion.  
Vi er nu 18 tilmeldte – det flot. 
Husk orienteringsmøde  
mandag d. 24 april kl.16:30   
og vi deltager som medhjælper i  OL  
onsdag d. 26. kl 7:45  
– begge dage på  Greve Stadion. 
Ikke tilmeldte er fortsat velkomne ! 
 

 

Motion – Cykling:  
der er fortsat ledige pladser - alle  
tirsdage kl. 18:00 / Borgerhuset.  
Vi har 4 hold / almindelige cykler / 
MK + kaffe.  

Mogens 
 
OBS: Hvis du har ideer til en eller 
anden form for aktivitet at tilbyde – 
uden for de egentlige møder – så giv 
et praj. 
--------------------------------------------------------  
Hilsen    
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve   
Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 
 


