
 
 

Nyhedsbrev                                                                     13. juli 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 72. møde. 
 

 

Torsdag d. 13. juli: Gåtur Borgerhuset – Rævebakken Kil-
debrænde Kirkegård – t/r 
 

  

Tv.: Ole Svensson viser hvordan myrerne orienter sig ved duft, og hvordan 
man med fingeren afbryder deres vej. Hvis I nu skulle være generet af myrer 
på brødbordet 
Th.: Sådan – det var den bakke – Rævebakken i Greve. Besteget – igen.  
Flere af deltagerne mindedes konditræningen op og ned ad bakken – dengang. 
 

 

”Under denne hvide lilje 
hviler Per Bergstrøm imod sin vilje 

1955 – 2014” 
 

 

Tv.: Gravstenen med tidligere omtalt tekst.   Ja – Per døde for ung. 
 

Th.:  kirkegårdsleder Carsten Pedersen havde beredvilligt parkeret sin gart-
nertraktor, for meget ”levende” at fortælle om kirkegården og om sit arbejde. 
Om at holde gravene, klippe hække og rive gangene  – at, det spredte glæde 
blandt de efterladte at se de pæne omgivelser. Vi hørte om 
knogler og kister, og urner der forgår, om grav-dybder, og 
om hvor mange år, et gravsted er ”fredet” – om priser 
o.m.a.  
 

Særlige ønsker kan efterkommes – henvend dig til Carsten 
og få reserveret i tide. Der er ”ventetid” til de gode plad-
ser.  
Så det er med ”at komme af dage” på det rette tidspunkt.    
 
 
 

Torsdag d. 20. juli: Vi fortsætter vort Sommerferie - Gåtur-tema: 
Borgerhuset – Olsbæk kilen – Strandhusene - Olsbækken t/r. 
Vi bliver ført gennem det normalt for uvedkommende lukkede område: 
Strandhusene – og går en lille strækning langs vor flotte strand.  
Nogle tager måske badetøj med. Vi drikker kaffe på ”Olsbækken.” 
  
 
 
 
 

Forebyg knogleskørhed - Hvad kan man selv gøre? 
Det vigtigste er, at man overholder og bevarer en knoglevenlig livsstil livet 
igennem. Det gør man ved at: Dyrke motion.  
Hos ældre vil en halv times gang – ( hver dag ) – være udmærket.  
Fysisk aktivitet livet igennem – ( for sent! ) –  nedsætter også risikoen for 
fald.    ..... gør du noget selv ? – (bedre sent – end aldrig !)   
Velkommen i klubben på torsdag !  
 

 
 

 

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 
 

Hundige-Kildebrønde 
Sogn 

 

Sognet havde pr. 1. januar 2016 18.081 
indbyggere, hvoraf 11.739 var registre-
ret som medlemmer af Folkekirken.  
65 % af borgerne er medlem.  
Sognet er et af landets største sogne ! 
----------------------------------------------- 
Opslag på kirkegårdens hjemme-
side:

Der gøres noget for kunderne – kom 
og se på varen ! 
---------------------------------------------------- 
I Greve sogn er 78 % af befolkningen med-
lem af Folkekirken.  
I Solrød er 81 %  og Ishøj er 47,5%. 
---------------------------------------------------- 

 

 20. juli: OBS: I tilfælde af regnvejr:  
Regntøj + gummistøvler eller 8 stk kortspil 
til ”skabet”.  
( Vi får nok aldrig en spilledag ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


