
 

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

HC2 møde den 11/11-2019 

I dag havde vi besøg af Kent og Lis som fortalte en rigtig spændende 

historie om deres oplevelse med at sejle fra Hundige til de Caribiske 

øer. 

Det hele startede et par år før de stak til søs i juni 2012. En så lang 

rejse, i så hårdt farvand og meget langt mellem havnene, kræver en 

særdeles god planlægning og forberedelse. Hvilke hjælpemidler, 

sikkerhedsudstyr, reservedele etc. skal indkøbes før turen. Hvor 

meget mad skal der provianteres i de enkelte havne og ikke at 

forglemme drikkevand. Så liste efter liste blev lavet og krydset af 

inden afrejsen.  

Ud over selve ”rejsebeskrivelsen” kom Kent og Lis også ind på de 

udfordringer en så lang rejse byder på, herunder den psykiske 

udfordring med så lidt plads i så lang tid. Mange ægteskaber er 

forlist på denne tur, men heldigvis var de begge godt forberedt og de 

er stadig gift!  

Lis Fortalte og viste nogle fantastiske billeder fra turen der udgik fra 

Greve, igennem Kielerkanalen, videre til Holland, gennem Den 

Engelske Kanal langs Sydengland til Fallmouth. Her blev kursen 

ændret til en sydlig retning til en bue ud over Atlanten for at undgå 

den til tider meget udfordrende sø i selve Biscay bugten. Målet var 

Spanien, Portugal, og derfra videre til Kanarieøerne, nærmere 

bestemt Gallicien som er en lille naboø til Lanzarote. Herefter gik 

turen videre til øerne i Cap Verde. Her blev det til et lidt længere 

ophold på de mange små øer, ligesom alt proviant og udestående 

reservedele skulle købes inden den 200 sømil lange rejse mod 

Barbados. Rejsen over Atlanten tog 17 dage inden der endelig var 

land i sigte og den første lange dybe søvn i 17 dage kunne begynde. 

Sejladsen fortsatte til en mængde små øer med hver deres 

spændende historie, for at slutte i efteråret inden hurricane sæsonen 

startede. Båden blev lagt op for vinteren. Den blev senere sejlet hjem 

til Europa og er i dag tilbage på sin plads i Greve Marina.  

Det har været en fantastisk levende og informativ fortælling, krydret 

med en del humoristiske indslag.     

På vores næste møde den 18 

november, vil Troels Friis 

Pedersen fortælle om sin tid på 

Risø og arbejdet med vindenergi. 

Vi vil anbefale at i checker 

hjemmesiden for aktiviteter der 

har været og kommende. 

https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

HC2 møde den 11/11-2019 

Vi er 62 registrerede medlemmer 

hvoraf 45 medlemmer mødte op. 

Det betyder rent praktisk at 

tilgangen er lukket og nye 

potentielle medlemmer desværre 

kommer på en venteliste. 

 

Lis og Kent fortæller om deres spændende rejse i 

egen båd til  Caribien,  

Smukke Dina2, Bandholm 35 

45 intereserede HC tilhører 
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