
 

 

 
 

Nyhedsbrev 226 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 13. september 2020 

Mail adresse: 
info.greve@hemingwayclub.dk       
Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 9570 - 12947992 
Vi mødes (næsten) hver torsdag !  
kl. 9:30 – 11:30. 

 
  

Møde – torsdag den 10. september:  
Tur til Frederiksberg Have / Søndermarken med frokost.   
25 glade medlemmer blev for ført rundt i Haven og over i Søndermarken 
af Uffe Gadeberg. Vi hørte om havens udvikling – fra barok stil til 
engelsk romantisk have. Med særlig vægt på og omtale af diverse 
muligheder for ”fornøjeligt” samvær i de forskellige hytter og pavillon-
er. Uanset, hvor vi kiggede hen. Det var tilsyneladende en stor eskapade 
– dengang i parken – og senere anført af Christian d. 7 (ham m. 
Struense). Vi hørte om sampsillet med København – om kongernes og 
borgerskabets sommerboliger – Frederiksberg Alle – Hollænderbyen. ... 
Og vi blev talt – op til flere gange undervejs. Som om Uffe, vor guide 
var bange for at miste nogen undervejs. Han var nok på provision.  
Rent nutidigt så vi mange skårede striber i græsset. Gartneren i traktoren 
fortalte, at det var for at lufte græsset, der blev nedtrådt af de mange 
besøgende. Så lærte vi det – også. Vi kiggede gennem porten til 
Frederiksberg slot – men ham, der var portvagt kendte ikke Uffe godt 
nok – så det blev ved kigget gennem porten. I Søndermarken så vi et par 
statuer. For herefter at blive beværtet med fadøl. Carlsberg selvfølgelig.  

 

Mikael Karl Peter Qvist / værten i Bjælkehuset 
skabte en rigtig krostemning: med en vis accent 
(svensk) fortalte han, at vi skulle vente lidt på 
maden – den vil nemlig være frisk-lavet ( = vi har 
tid til at skåle – et par gange, mindst) – han havde 
haft restaurant på Bakken i 15 år – men var blevet 
købt ud – da man skulle bygge Korsbæk på 
Bakken. Og så kom der mad på bordet. Frisklavet 
stjerneskud og kolde fadøl.    

  

  

OBS: Uffe Gadeberg  
er stifter af  

Internetportalen:  
”Kulturens Venner”.  

Find den på nettet  
og se de mange  

spændende tilbud for  
oplevelser i byen. 

----------------------------- 

 

 

 
  

Den oprindelige Frederiksberg Have 
blev etableret af Kong Frederik 4. 
Arbejdet med projektet begyndte i 
sidste halvdel af 1690'erne med 
inspiration fra Italien og Frankrig, 
som Frederik på det tidspunkt havde 
besøgt ved flere lejligheder.  
 

I 1790'erne blev parken tilpasset til 
en engelsk landskabshave med 
snoede græsplæner, søer, kanaler og 
grotter, templer, pavilloner og 
sommerhuse. 
Frederik 6. var især glad for haven. 
Fra 1804 sejlede han kanalerne i en 
gondol. 
Selvom det vat en slotspark, havde 
offentligheden adgang til grunden, 
men sejlere, hunde og folk i dårligt 
tøj blev afvist af vagten ved parkens 
eneste indgang. Først i 1865 blev 
adgangen til parken ubegrænset, i 
overensstemmelse med, hvad der var 
tilfældet andre steder i byen. 
 

Typisk af den romantiske land-
skabshave, huser parken vandfald, 
grotter og andre havefunktioner. 
 

Det kinesiske sommerhus stod 
færdigt i 1803 som erstatning for en 
pavillon, der havde stået i centrum af 
barokhaven, men blev trukket ned i 
1799. Det var placeret på en lille 
kunstig ø tilgængelig over en bro, 
som blev bygget til et matchende 
kinesisk design.  
Typisk for den romantiske have er et 
kunstigt vandfald. Vandfaldet er 7 
meter højt og er delvist skabt af 
marmorblokke fra marmorkirkens 
byggeplads. 
 
Nær den nordlige indgang til parken, 
er der også et træ, hvor børn, der er 
vokset fra behovet for at bruge en 
sut, forlade deres sutter ved at hænge 
dem på grenen, nogle gange med et 
brev. (se foto) 
 

 
 
 
  

 

FritidsCenter Greve vil optage en film som en hyldest til frivillige sociale fællesskaber i Greve.  
Og vi står på listen over medvirkende at interviewe. Måske bliver det torsdag d. 10. kl. 9:00  
– I vil høre nærmere.... onsdag i ”Reminderen”. 
 
 



 

 
 
 
 

Næste – torsdag den 10. september kl. 9:30: Cykeltur til Herstedhøje. 
Vi skal opleve Vestskoven/Brøndbyvester - og vi cykler op på Herstedhøjen og kigger 
rundt – til Roskilde/Sverige/ Køge…  
Hvis vind og vejr ikke arter sig – bliver det en anden tur. Men alt tyder på super vejr ! 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Der er kommet forslag til ture – se rubrik th. indlæg fra Erik Drejer.  
Den tur kan udvides til en tur om Københavns befæstning. 
  

Og John Bern vil gerne en tur til Røjlegrøften (området bag den store 
jordvold vest for motorvejssammenfletningen v. Ishøj/Tåstrup).  
 

Og så har vi turen: ”Havnen på langs” til gode – endnu.  
Hvor vi cykler ad Planetstien til Hvidovre Havn – Tippen – Sydhavnen og så over alle 
broerne til Langelinie – og S-tog tilbage.  
Den er super, også fordi der stationer hele vejen! 
 

  

Erik Drejer  
skriver:  

 Forslag til  
Cykeltur langs  
VestVolden”. 

  
Vi kan tage med  

S-tog til  
Avedøre station og cykle langs 

Vestvolden til Utterslev mose  
ca. 13 km 

Eventuelt fortsætte til en af søerne. 
Derefter til en af stationerne og 

hjem. 
 

 
 

Johnny Lundt skriver:  ”Hej” alle Hemingway’er ! 
Nu er ferie tiden overstået og jeg har nu fået mere tid til mig selv. 
Jeg har fået job som 67 årig i ARGO som vejleder og kemi kyndig.  
Jeg elsker at tale med folk, og er af natur en meget åben person og har altid haft det nemt med at 
kommunikere med alle mennesker. Det har overrasket mig, hvor meget personlig kontakt betyder for mig. 
Når jeg vågner om morgenen og skal på job, er det en positiv dag.  
Der kommer tit personer på containerpladser i Store Heddinge og Hårlev, som kommer med en diminutiv 
ting, som kunne vente til man havde samlet mere til traileren, men nej vi skal der ned for vi kunne møde 
nogle naboer / bysbørn og kunne få en god samtale. Når de lokale så ikke møder nogle de lige kender, Hvem 
er det så der er til stede? 

Ja! Det er os vejledere.  
Jeg elsker at tale disse lokale individer, som fortæller om hvad der sker i nabo egnen, for det betyder så meget for dem at fortælle om 
det. Det er simpelthen så skønt at høre om deres verden og hvor langt den er fra storbyen. 
Når man så kommer til Roskilde og Køge, er der stor forskel på kunderne fra ’ude’ på landet, der er meget stress og alting skal foregå 
uden den store kommunikation og forsinkelse, for vi skal videre. Kunderne er også meget mere ligeglade med en ordentlig sortering. 
De kommer de forkerte ting i åbenlyse skiltede containere. Men når man går til folk som åbenlys gør de forkerte ting med humor og 
åbent sind, er der ingen problemer, de forstår meget mere når man forklarer og giver et smil. 
Jeg har lige fortalt om mit nye liv og jeg er en glad person, men mest når jeg skal til Hemingway. 
Hilsen alle og gode tanker Johnny Lundt. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Redaktionen tilføjer: Vi har savnet Johnny og hans gode humør. Rart at høre fra ham. Det er usædvanligt at nogen bliver væk 
fra møderne pga. at man har fået arbejde – vi er vant til det modsatte: at man kommer, fordi man har forladt arbejdet! 
 
 

 

 
 

Og så kære læser – gode med lem.  
Øverst læste du om ”fornøjeligt samvær i Haven”.  
Og i dagspressen læser du om:  
”Corona – ”Arne” – omskæring og Samtykke-erklæringer.” 
I rubrikken tv. kan du læse om, hvordan politikerne svarer, da de 
bliver spurgt om, hvordan et ”JA” til ”samvær” lyder.  
Se – hvis du nu skulle blive grebet af ”begejstring” over tilværelsen – 
derhjemme – eller andet sted ”ude i byen”  
 Ja – så vil vi gerne, at du ikke kommer galt afsted og gør noget uden 
et samtykke  – men det har du nemlig aldrig prøvet før – samtykket 
altså! 
Derfor: tag et print af næste side, og forsyn dig med en kuglepen – 
kryds af + begges underskrift – og I har en samtykkeerklæring.   
 

                      Det er da service! 
 
 

 
 
 

Mogens / 4045 2210 / a-mch@webspeed.dk   Hemingway Club Greve / torsdag  
 
 
Svarer  

 
 
 
 
 
 



  


