
 
Nyhedsbrev                                                                    13. januar 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 97. møde. 
 
 

 
 

Torsdag d. 11. januar 2018  
 

Steffen Havelund Forstmand, fortalte meget 
in-spirerende om træfrø – primært om gran-
frø – de der bliver til juletræer. Langt de 
fleste danske juletræer - Normannsgraner er 
undfanget Georgien – Ambrolauri-Tlugi. Her 
er super klimaforhold for denne art og mange 
fødselshjælpere til at plukke og opsamle de 
klistrende kogler – god og billig arbejdskraft.  
Koglerne sidder på de 4 – 5 øverste grene og 
plukkesæsonen varer kun 2 – 3 uger. Sådan 
med ISO certificering. Kan også ØKO leve-
res især til England og Irland. Vi hørte om 
”klængning” af kogler og om ”stratifice-
ring”. Og man ”skoler” de små planter – 
deraf planteskole.   
 

”klængning” – man skal sørge for hurtig og 
skånsom nedtørring af frøene (koldtørring) 
og for klængning af nåletrækogler (varmtør-
ring). Efter rensning og tørring lagres frøet. 

”stratificering” bruges som betegnelse for 
den behandling af frø, som man bruger for at 
bryde frøhvilen. Når temperaturen holdes 
omkring +5° indledes de enzymprocesser i 
frøene, som bryder frøhvilen., og når de 
allerførste spidser af rodspirerne kan ses, 
køler man blandingen ned, så processen går i 
stå.  Fra det tidspunkt er frøet parat til at 
spire øjeblikkeligt, når det bliver sået i fugtig 
og bekvem jord. 
”at skole” er at udplante – f.eks. stiklinger. 
 

 

Næste torsdag d. 18. januar 2018 ! 
 

En fantast, et geni, en Ole Opfinder – det 
hele passer på Vincent Seremet, som livet 
igennem har udfordret tyngdekraften og sat 
sit liv på spil med sine selvopfundne flyven-
de eller svævende apparater lavet hjemme i 
garagen i Greve.  
Diverse hospitaler rundt om har derfor haft 
besøg af ham. »Der er nok ikke den knogle i 
min krop, som jeg ikke har haft brud på. Dog 
helt uden mén,« siger han grinende. 
 

Jo – det er hans fødder, der stikker bag ud ! 
 

Mens Seremet tjente penge som sælger af 
biler og landbrugsmaskiner, blev al fritid 
brugt til at designe og konstruere nye fald-
skærmstyper, enmands-autogyroer og heli-
koptere samt raketrygsække og selv afprøve 
dem i ind- og udland. 
 

I alt 42 forskellige testflyvninger blev det til. 
Spændende ! 

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.  
 
 

 
 
  

Gran-slægten (Picea) er en slægt af sted-
segrønne nåletræer. Det er høje træer med 
grene i regelmæssige kranse, der bærer 
kogler, som falder af samlet, når de er 
modne. Nålene på slægtens arter er stik-
kende, firkantede i tværsnit og fæstet på 
tapformede forhøjninger. 
 

 
 

Fyrreslægten (Pinus) kendes på, at nålene 
sidder i bundter på dværgskud. Der kan 
være 2 (almindeligst i Danmark), 5 eller 3 
(sjældnest) nåle i hvert bundt. De hårde 
kogler er enten tøndeformede eller meget 
slanke og bananformede. 

 

 

Kursus i 1. hjælp // 
Vi har nogle ledige pladser. 
 

Onsdag den 24. januar 2018 Kl. 10:00  
Borgerhuset. Pris 150.- kr. 
Blot indbetal på vor konto  
(se øverst på siden) – og du er tilmeldt.  
 

OBS.: Det vil være hensigtsmæssigt at 
tage din kone-  /ledsager med – så er 
der nogen, der lærer at kunne redde 
dig.   
Så er det nu I bliver tilmeldt  - begge ! 
 
 

 
 

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


