
Nyhedsbrev                                                                           1. april 2019                                    
Vi har nu haft vort 156. møde. 
 

 

Vor 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 ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve.  

 

Møde torsdag d. 28. marts 2019, fisker fra Mosede 
Jørgen Aulfeldt – også kaldet Hoppe – efter sin fader 
H. Otto Pedersen – var på ”podiet” og måtte improvisere 
uden billeder på lærredet, da hans USB stik lige var blevet 
stjålet ved indbrud i bilen. Det, at vi måtte undvære bille-
derne, gjorde ikke hans fortællinger dårligere – vi brugte 
fantasien i fællig med Hoppes fængende beretninger. Jørgen 
har boet i Mosede hele livet, gik i skole i Karlslunde og 
havde legekammerater i Greve. Jørgen skulle have været 
”rigtig” fisker, men 14 dage i kutter på havet var ikke lige 
sagen. Kom så i lære som mekaniker og kørte bil som 15 
årig. Dengang (midt 50’erne) havde man et særligt forhold 
til den lokale betjent, der dog ikke forhindrede at Jørgen fik 
en bøde af en ”københavnerbetjent.” Men friske fisk løser 
mange problemer, og Jørgen var på vandet hver morgen – 

hele sin ungdom – og havde friske fisk med til skolelæreren ! 
Nej – der er ingen kvotekonger blandt garnfiskerne. Kvoterne er personlige og kan 
ikke handles. Sæler i Bugten er et stort problem – der spiser torskens indvolde. 
Jørgen nævnte at der er anslået 40.000 sæler i denne del af Sundet og Bugten – det 
er en forurening. En gang sælpest hjælper på problemet. Og Ålekragen/Skarven 
kaldes en Auken – for det var Svend Auken, der fik det dyr fredet. Vi hørte om 
strømforhold før og nu i Bugten, om tidligere forurening fra Kemisk Værk og 
Junckers. Mosede Havn er ejet af en gruppe fiskere og forholdet til havnens øvríge 
brugere, blev kort berørt, herunder også de sanitære forhold, hvor ”fremmede” er 
henvist til et enkelt off. aftrædelses rum. Oplagt at følge det gode indlæg op med en 
sommerudflugt til Mosede Havn. Men vi ringer i forvejen, så vi ikke kommer som 
”fremmede”, men kan få ordentlig afløb efter en velkomstpilsner.  

 
 

Klintekroen, Mosede Strandvej ca. 1933, lå 
hvor nu Q8-tanken ligger over for Mosede 
Havnevej. Kroen brændte i 1956 

 
 

Bundgarnsfisker med pæle på 
slæb. Det er nok Jørgen, der står i 
båden. 

 

 

Næste møde torsdag d. 4. april 2019  
Kurt Senfer vil føre os gennem et krydstogt  
af dansksproget musik fortrinsvist fra  
1930 til 1990.  
Kurt kommer fra Ældresagen Rudersdal’s 
Musiknetværk, hvis formål det er at bringe 
glæden ved musik og sang ud til så mange 
ældre borgere som muligt. Der bliver masser af mulighed for at synge med på goe’ 
gamle sange, der hentes frem fra barndommens og ungdommens forbløffende store 
skatkammer af de sange der dengang kværnede ud af radioen – og som måske også 
flittigt blev lagt på pladespilleren. Vi vil også genhøre en stribe af de ting der har 
været populære i noget nyere tid. 
Kurt vil fortælle stort og småt om mange af melodierne – baggrund, sære anekdoter 
og andet. Musikledsagelsen er fremstillet hjemme i Kurts musiklaboratorie, i Kurts 
egen fortolkning af de mange melodier, og bliver spillet på et medbragt lydanlæg.  

 

Som erstatning for de billeder vi ikke så, 
viser vi her: Mosede Havn 1954 
 

 

......... og sådan ser Mosede Havn ud – efter 
den er udvidet med endnu et havnebassin, 
og der er opfyldt på kysten, både nord og 
syd for havnevejen. 
 

 

Arealet lige syd for Mosede Havnevej hører 
også med til Mosede Havn  
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Hemingway Club – Karlslunde  
Den nye klub holder sit første møde  
tirsdag den 2. april kl. 09:30 – 11:30  
i Karlslundehallerne.  
Der er nu tilmeldt 24 nye personer, der 
gerne vil være med til at etablere en 
Hemingway Club i Karlslunde.  
 

Mød op, hvis du også vil være med.  
 

I hele april kan du være med i klubberne - 
både i Greve og i Karlslunde.                      
 

 
 
 
 
 
 

Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club Greve 
 
 
  


