
 

 

 
 

Nyhedsbrev 227 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 21. 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. 

 

Peter 
Frier 
Fyldte 80 år 
– i går. Han 
var mødt op 
kun for at 
servere for 
os inden vi 
skulle af 
sted på 
cykelturen.  
Vi siger tillykke og  
tak for beværtning.  
 

  

Møde torsdag den 17. september: I strålende sol og svag vind havde vi en super 
cykeltur til Herstedhøje – i alt ca. 37 km, som alle 16 deltagere klarede i fin stil.  
Nogle var nok trætte i benene – og ømme i bagdelen.  
Især turen op til toppen af Herstedhøje – 67 m over havet – tog på 
kræfterne  - også for de, der gik op. Men det hjalp at få styrke af Tages 
beværtning oppe på toppen. Flere havde aldrig været i området før – så der 
var udpegning af diverse markante bygninger i Storkøbenhavn og helt til 
Roskilde.  
Mange kom steder, hvor de aldrig havde været før. Og vi så flere sjove 
motiver undervejs – se bl.a. badekaret / Albertslund station (th.). vi var 
lige ved at fare vild nord for alle bebyggelserne i Albertslund – men vi 
klarede det, takket være Eddies lokalkendskab til stierne (fra dengang han 
var ung og løbe-motionist)  

 

Tage  
Schou 
Nielsen 
Havde taget 
proviant 
med på 
højen. Han 
havde et  
”restparti” 
fra den dag 
det regnede, 
og vi kun var 4 medlemmer der 
mødte op. Også tak til Tage. 

 
 

Kaj Christensen skriver: Endnu en gang tak for en fantastisk cykeltur, 
på vel ca. 37 km – hvis vi tager det hele med. 
For mig i særdeleshed var det en oplevelse at forbinde fortid med nutid. 
Fra toppen af Herstedhøje kunne jeg skimte min første skole fra 1.- 4. 
klasse i Herstedøster. Efter dette flotte skue blev gruppen lokket et par 
kilometer yderligere østpå – tæt på Harrestrup, hvor jeg har levet de første 
17 år af mit liv. Der blev lokket med, at vi skulle finde et Fillipaæbletræ. 
Det fandt vi dog aldrig. 
I 1967 åbnede Urho Kekkonen (Finlands daværende Præsident) og Urban 
Hansen (daværende overborgmester i København – og blandt andet kendt 
fra Urban planen) Finlandialund, som var den første del af Vestskoven. 
Der blev vist autografer og avisudklip fra dengang. 
I 1971 fandt Staten ud af at også mine forældres gartneri skulle inddrages til Vestskoven. Med et snuptag blev ejendommens 4 
tønderland omlagt fra byzone til landzone – og handelsprisen tilsvarende reduceret. Vores hus fik kun lov at stå i ca. 20 år fra det 
blev bygget i 1953 – og blev så revet ned. 
Hvordan gik det så? 
Ja, min far og mor flyttede til Frederiksberg – og min far fik job som gartner ved Frederiksberg Kommune. Og far den dag af 
behøvede han ikke længere svedrem i kasketten. Han levede længst af mine forældre. Født i 1915 og døde i 2007. 92 år gammel. 
Så – venner – jeg satser på at I skal trækkes med mig mange år endnu. 
Kaj (ramt af nostalgi). 
_ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ 
Redaktøren tilføjer: Kaj burde tage familien med i skoven og finde sine ungdoms- rødder i Filippatræet. Vi bringer gerne billedet. 
 

 
 

Nicoline Alletorp - Centerleder - FrivilligCenter Greve skriver: 
Vi søger nogle seniorer, der har lyst til at blive interviewet i 1-2 timer af en gruppe 7. klasseelever på 4-5 personer. 
Der skal gennemføres 5-6 interviews i hhv.  i uge 44, 45, 47 og 50. Det er torsdage kl. 9-11 i Greve Borgerhus.  
Man vælger selv om man vil være med en eller flere torsdage. Interviewet vil fokusere på jeres livshistorie, og I tegner en livslinje 
sammen med eleverne. Jeg håber, at I har lyst til at dele forespørgslen med øvrige deltagere i Hemingway- og Blixen klubberne samt 
pensionistcentret.  Skriv eller ring endelig, hvis I har spørgsmål.     Nicoline Alletorp //centerleder@fcgreve.dk // Mobil: 28 77 96 22  
 



 

 
 

Herstedhøje er Vestskovens højeste bakke og måske største attraktion. Den bliver 
benyttet til mange forskellige aktiviteter. 
Vestskoven er Danmarks største nye skov  Det første træ blev plantet i Vestskoven den 
31. marts 1967. Siden er der plantet omkring 3 millioner træer, nærmest på bar mark. 60 
procent er eg, 20 procent er bøg, og resten er en blanding af ask, birk, løn, ahorn, el, 
lind, poppel, lærk og nåletræer. 
Idéen om at plante en skov til den voksende befolkning på den københavnske vestegn, 
opstod allerede i 1920’erne og 1930’erne, men det var først i efterkrigstiden, at planerne 
for alvor blev ført ud i livet. Folketinget bevilgede penge, så man kunne opkøbe jord og 
gå i gang med at plante træer i Vestskoven, som dækker et ca. 1.400 hektar stort område og folder sig ud i de 5 kommuner 
Albertslund, Ballerup, Egedal, Glostrup og Høje-Taastrup, som samtidig indgik aftaler om at bidrage med midler til de mange opkøb. 
Området, som i dag udgør Vestskoven, var tidligere marker, frugtplantager og haver. 
En stor del af det fældede træ sælges som brænde - blandt andet til Avedøreværket, der er gået over til helt at fyre med biomasse. I 
2005 blev der for første gang solgt egetræ fra Vestskoven til egeparket. Produktionen af træ er fortsat ikke formålet; men salg af træ 
bidrager med indtægter til vedligeholdelse af faciliteter og pleje af naturen. 
Det er stadig til at se, at Vestskoven er en ung skov. Mange træer står i lige rækker fra dengang de blev plantet. Men i takt med at der 
fældes træer, bliver rækkerne sværere at erkende. 
 

 
 

Møde næste torsdag den  
24. september:  
Vi opfylder et medlemsønske om en 
cykeltur langs Vestvolden fra Avedøre til 
Husum – og fortsætter til Klampenborg 
idet vi så følger de lave (våd)områder der 
kan oversvømmes ved at sænke vand-
standen i Furesøen. 
(Se de lysegule områder på kortet tv).  
Så vi cykler gennem Utterslev Mose – 
Gentofte sø – ser den gravede kanal fra Lyngby – Jægersborg og slutter v. 
Klampenborg Galopbane (der også kunne oversvømmes) – turen er som en diagonal på 
kortet – og så slutter vi med at spise is på Bakken.  
Cykelturen er i alt på 38 km – og der er forslag om, at vi/nogle kan tage toget fra Greve 
til Brøndby station, og så er der kun ca. 30 km til Klampenborg. Vi tager alle toget 
tilbage.  

Utrolig man kan komme så langt på så kort en distance – og opleve så meget.  
Ole Svensson deltager og fortæller om Vestvolden. I vil høre mere på onsdag i ”reminder” udsendelse om mødetid mm..  
Alt med forbehold for vind og vejr – hvis dårligt vejr – så laver vi en anden afpasset tur!   
(Ps.: Vestvold bastionen/konstruktionen på kortet er den sorte streg nederst tv og skråt op). 
 

 
 

 

I sidste Nyhedsbrev nr. 226 bragte vi et skema/blanket du kunne bruge i forbindelse med 
samtykke erklæring.  
Det har åbenbart været en succes – for der har ikke været nogen af vore medlemmer, der 
i den forløbne uge har været anklaget for at være kommet galt afsted – altså ved at have 
gjort noget uden et samtykke.   
 

 
 
 

Dataregistrering:  For en ordensskyld skal vi oplyse, at vi registrer følgende data i vor datafil: jeres navn og adresse – 
mailadresse – telefon nr. – fødselsdato og for visse vedkommende et par stikord om jeres hobbies. Disse oplysninger har I selv 
oplyst.  Og så har vi et foto i passtørrelse af jer. Adgang til oplysningerne har deltagere i vor styregruppe og adgangen er for hver 
forsynet med kode. Vi bruger disse data til vor kommunikation med jer. I er indforstået med, at vi må bruge jeres foto i vort 
nyhedsbrev og generelt bruge gruppebilleder evt. også i anden forbindelse.   
Hvis I ikke er er enig i heri så kontakt os og vi vil rette til. Hvis I f.eks. ikke vil have, at vi har jeres mailadresse – vil I ikke modtage 
vort nyhedsbreve, men må læse dem på vor hjemmeside. 
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Kommende møder:  Vi var ved at planlægge kommende møder i Borgerhuset – at begynde primo oktober.  
Vi planlagde forhold vedr. bordopstilling, maks. deltagerantal i lokalet, afspritning af borde og stole, kaffe- og brødudlevering.......  
Men den nyeste udvikling i Corona epidemien har bevirket, at vi nok må udskyde møderne på fortsat ubestemt tid.  
Vi er en udsat gruppe (ældre mænd) og retter ind efter forholdene – og under hensyn til reglerne i Borgerhuset og i samråd med de 
andre hemingway klubber. 
Men vi vil gerne fortsætte med de udendørs møder: gåture – cykelture – udflugter... hvis I har forslag – send os en mail. 
 

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 


