
 
 

Nyhedsbrev                                                                     2. juli 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 70. møde. 
 

 

Møde torsdag d. 29. juni: - møde ude af huset. 
”Mange drenges bedste legetøj – da vi var unge”   

 

– husker du, kære medlem, din togbane – den der stod på 
den store plade nede i kælderen – bag havemøbler, en gam-
mel cykel m.m. Vi var på besøg i Gersagerparken hos Sta-
tionsforstander Jørgen, (se foto th.) der havde fået lov at 
tage sit modeltog med, da han flyttede hjemmefra – og nu 
fortsat legede med det. Hver dag i rummet  med egen kaf-
femaskine + askebægre til at bruge. 

 

  
 

Et utroligt arbejde gennem rigtig mange år. Alle vogne og lokomotiver er 
ombygget, så de passer ind i anlægget, med lyd i bremser, røg fra skorstenen 
og digitaliseret styringsrelæer – så kører det derudaf – og overholder kørepla-
nen til tiden! Men ud over det ”toglige” – så blev der også på mødet lagt vægt 
på det sociale samvær.  
 

Special for medlemmer -  Invitation:  
Hvis I får besøg af familien /børnebørnene/deres fætre/kusiner eller andre i 
sommerens løb – og gerne vil se togbanen, så ring til Stationsforstander 
Jørgen  - 43 90 06 71 og spørg om han er ved Banen  - Gersagerparken 12 
– en af dagene. Han vil gerne vise anlægget frem ! 
 

   
 

 

Torsdag d. 6 juli: Spilledag på plænen ! 
 

Vi møder kl. 9:30 – og går straks 
i gang med at spille petanque, 
krolf og konge-/vikingespil på 
plænen bag Borgerhuset. 
 

Vi har petanque banerne til ca. kl. 11:00 – så vi venter 
med at servere kaffe til sidst på mødet. Vi deler os op i hold, der skifter med 
de forskellige spil. Instruktører haves – så bare kom an – kun for sjov ! 
 

 

Torsdag d. 13. juli: Gåtur i området – Vi går (måske) op på Greve 
højeste punkt / måske køber vi agurker og ser på en bestemt gravsten v.  
Kildebrønde Kirke m.m. 
Også denne dag i godt vejr – ellers indendørs hygge med spilledjævlen. 
 

 

 
 

 

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 (næsten) hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
---------------------------------------------------------- 
Kørselvejledning til modeljernbanen  -  

 

Drej ind ved 
krydset: 
Godsvej – 
Eriksminde-
vej og vælg 
P-plads til 
højre eller til 

venstre. Sæt bilen og gå videre frem – så ser 
du følgende: Gersagerparken 12   
Indgang : den røde dør med det forkromede 
skinneprofil -  under markisen – udenfor. 

 

Vejerudsigt: torsdag d. 6. juli 

Tilsyneladende godt vejr torsdag formiddag 
Hvis vejret bliver dårligt – denne dag – 
eller en af de næste torsdage, hvor vi har 
planlagt at være udendørs – i godt vejr altså 
– så sætter vi os ind og spiller ”agurk”.  
Et afsindigt kortspil, der spilles af fiskerne i 
Hvide Sande og danske raketkonstabler på 
kursus i USA. 

Reglerne er – sådan ca.:  
* 3 – 6 deltagere.  
* 2 kortspil, man tager de laveste kort 
fra, (f.eks. alle 2-3-4-5’ere) så der er 7 
kort til hver. Rest kort i bunke v. siden. 
* + 2 jokere, der rydder bordet 
* Man skal enten stikke med mindst 
samme værdi – eller lægge laveste kort. 
Farve er underordnet 
* Den der får sidste stik (sidste, højeste 
kort i runden) har tabt.  
* ”Taber”kortet lægges til side. Der 
bliver færre og færre kort i spillet 
  

Der skal en vis strategi til at spille  
– alle kan hurtig lære det.  

Forstod du det ? 
 

Søges: petanquekugler til d. 6. juli 
+ OBS: 8 stk kortspil til ”skabet”  
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


