
 
 

Nyhedsbrev                                                                     10. juli 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 71. møde. 
 

 

Torsdag d. 6 juli: Spilledag på plænen ! 
 
 

  
 

Vi spillede krolf og petanque og havde bagefter ”morgenbord” med 
kaffe + ostemadder. 
Krolf er et spil man kan spille i enhver have. Du skal bare grave et par huller 
i plænen med passende afstand – nogle huller gerne bag et par høje træer. Og 
så er det et spil med megen bevægelse – man skal hele tiden bukke sig for at 
samle kuglen op – altså når den er kommet i hullet. Til det bruger man køllen, 
der tjener som stok.  
Mogens Kortegaard var instruktør – han viser på billedet, hvordan man sam-
ler kuglen op – og havde en præmie til vinderen – Johnny, der gav flasken 
videre til nr 2. Sådan gør en rigtig vinder. (Det var nok ikke lige Johnnys 
mærke.) 
 

  

Petanque er et spil med kugler af stål, der er graveret med tegn – at huske. 
Der er meget omfattende regler, venligst at kunne i detaljer.  
Og så er der en gris. Den ligger på banen, og den skal man holde sig så nær til 
med kuglerne, som man har kasteteknik til. Altså et underskruet kuglekast 
skulle være godt. Nogle kan også ramme grisen – så den flytter sig. Det kan 
være ”meget” godt – for nogen.  
Her bukker man sig ikke – man bruger magneter med snor i.  
Og så er der et særligt sprog: ”meget godt kast” er ikke så godt som et: 
”temmelig godt kast.” 
Ib fra petanque-klubben var instruktør. Tak til Ib. 
Fotografen rejste på ferie – uden at sende billeder fra banen – fy føj !! 
 
 
 

 

Torsdag d. 13. juli: vi skal på en lille Gåtur i området –  
Vi mødes til en kop kaffe m ostemadder. Går om ad Rævebakken – videre til  
Kildebrønde Kirke, har kontaktet graverne, som vi håber møder op og fortæl-
ler, videre retur og besøger Agurkegartner Christiansens udsalg (agurker og 
tomater – husk mønter eller mobilpay). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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.  
---------------------------------------------------------- 
 

Vejerudsigt: torsdag d. 13. juli 

 
Tilsyneladende godt vejr torsdag formiddag 
– ellers sætter vi os ind og spiller ”agurk”, 
hvis vi har kort nok. (se sidst Nyhedsbrev). 
 

Her er turen 2,8 km – motion i bekvemt 
tempo – hver vej. 
 

 
---------------------------------------------------- 
 

Petanque: Som nævnt er der et meget 
omfattende regelsæt med 39 paragraffer + 
tillæg. Læs mere på: 
http://www.3100.dk/HIFpetanque/Regler.htm 
 
 

OBS: I tilfælde af regnvejr:  
Regntøj + gummistøvler eller 8 stk kortspil 
til ”skabet”.  
 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


