
 
 

Nyhedsbrev                                                                     24. juli 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 73. møde. 
 

 

Torsdag d. 20. juli: Gåtur Borgerhuset – Greve strand –  
”Olsbækken” t/r  Vi gik i 
det grønne område langs Ols-
bækken over en privat bro og 
gennem den ”lukkede” røde 
låge til Strandhusene på 
Strandvejen 201 ned til stran-
den – en af Danmarks flotteste 
strande.  

 

 

JA – vi har en flot strand, som 
benyttes alt for sjældent.  
Greve kommune har med stort 
engagement foretaget tang-
rydning – det ser ud til  at 
hjælpe. Og så til ”Olsbækken” 
med kaffe og ostemadder. 
Flere af deltagerne havde 
aldrig været her før.  
Altid godt af lære nye steder i 
Kommunen at kende. 

 

 
 

Torsdag d. 27. juli: Vi fortsætter vor –Gåtur-trilogi – med sidste tur i år:  
Borgerhuset – Greve ”Flyveplads – og en anden vej tilbage.  
Hvis vejret er godt – så vil der nok være en del starter og landinger mens vi er 
der. Alle medbringer egen termokaffe. Der serveres kage/brød til kaffen. 
 
 
 

”Stafet for livet” 
Mosede Fort 

18. – 20. august 2017. 
 

 

Der er brug for hjælpende hænder!  Sammen med Hugo / Frivilligcenter Gre-
ve søger vi medlemmer til at hjælpe 2, 4 eller 6 timer, en eller flere dage.  
Flere af vore medlemmer var med sidste år. Vil du være med til at hjælpe? 
Kontakt vort medlem Tonny og vælg din opgave: Tlf. 4062 3372 mail: 
Tonny@viedel.dk . Hugo har nok en af de flotte T-shirts – til dig også !  
 
 
 

Kommende møder i efteråret: ... august..... september.... 
vi vil gerne at medlemmerne (nogle gange) er aktive til møderne og kommer 
med indslag / aktiviteter: det kan være små korte indlæg om oplevelser i feri-
en, noget om jeres arbejde – jeres hobby – omtale af artikler I har læst eller 
andet.  
Vi har også plads til små korte indlæg om jeres opvækst – liv og levned.  
Sådanne indslag giver lidt personligt forhold til os alle imellem.  
Flere af tidligere indlæg har været ”drøn”- spændende at høre - for os andre!  
 

 
 

 
 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. 27. juli 
- kendes ikke pt. 
 

 OBS: I tilfælde af regnvejr:  
8 stk kortspil til ”skabet”.  
(Vi får nok aldrig en spilledag uden at 
programsætte den). 
---------------------------------------------------------- 
Hjertesti på stranden: Olsbækken Greve Marina  

 
 
Nogle gange skal man have et mål at gå efter. 
Gå en tur på vor Hjertesti – ca 1 time t/r. 
 

 
 

Flere har været og set togbanen, ring til 
Stationsforstander Jørgen  
- 43 90 06 71 - Gersagerparken 12   
og spørg om visit.  
Han vil gerne vise anlægget frem  -  
og han kan godt lide rødvin! 
 

 

Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


