
 

 

 
 

Nyhedsbrev 231 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 18. oktober 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. 

 

Torsdag d. 15. oktober: Høj flot solskin med moderat vind – 
en dejlig efterårsdag – og 40 medlemmer besøgte Greve RC-
Centere, hvor Vagn Jensen var guide. Vi hørte om, hvordan Vagns 
interesse for modelflyvning gennem årene havde lært ham alle 
mulige åbne pladser i Greve og omegn at kende – indtil de 
etablerede RC- Center på den nuværende placering. Om maskiner-
nes udvikling med brændstof og cylinderjustering og olie på 
hænderne – og så nu superlette eldrevne maskiner som købes til 
næsten ingen penge - nogle kan endda opsamles ”nedfaldne”  fra 
diverse affaldsspande og repareres.  
Entusiasmen fyldte hele RC klub lokalet. 
Og så ud på startbanen – utrolig som Vagn styrede maskinerne – 
med loops og drejen rundt – man skulle lægge hovedet godt tilbage. 
Pludselig var der en maskine for meget på himlen! En gul sygehus-
helikopter højt oppe.   Endnu engang tak til Vagn og hans klub.  

 

 
 

 

 

Poul Erik (th) havde ryddet op i 
sit barskab og havde taget nogle 
flasker med til udskænkning – 
både v. Borgerhuset og på RC-
Center. Så viste det sig at Vagn 
Jensen (tv) fyldte 66 år på dagen 
– så ham sætter vi i ramme.  
Han kan jo nu som mulig 
pensionist aspirere til at blive 
medlem i  Hemingway klubben !  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    

  

 
 

 

Næste møde torsdag d. 22. oktober: ”Tour de hus”  
Vi cykler rundt i området mellem Greve Center – Langagergaard og siger ”goddag” ved havelågen eller opgangen til de medlemmer 
der bor i dette område.  
Der er ingen servering – ikke besøg i boligen – det vil tage for lang tid – og stille krav til ”det hjemlige” – vi tager evt. et foto af den 
glade beboer +  evt. en kort fortælling om forholdene – 10 minutter – og så videre til den næste.  
Du kan få besøg – uden at cykle med på turen.   
Det kræver at du melder dig. Så venligst send en mail: ”I er velkommen ved havelågen”   
– og vi planlægger en rute.     

Vi cykler ca. 2 timer / ca. 6 - 8 visitter – og gentager en tilsvarende tur senere til området 
nord for Greve Center. 
 
 
 

                
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

Torsdag d. 29. oktober: Forpremiere - Gåtur - vi skal besigtige 
Midgaardsormen, der indvies i Hundigeparken  
lørdag  d. 31. oktober kl. 14:00  
 

OBS: Hvis I har besøg af børnebørn lørdag den 31. oktober kl. 14:00 – og I gerne vil 
være med til at indvi klatretræ og Midgaardsorm (balance på træstammer) så giv et praj, 
og jeg vil skrive jer på listen.  
Deltagerantal er begrænset til maks 50 personer. 
Indvielsen sker  med Greve Kommune /Borgmester + lokal tv mm.   

 
 
 

 
 

 

Nu starter tilmelding til turen torsdag den 5. november 2020  
 

Vi skal besøge:  
Hangar 2 Flymuseum, Helikoptervej 2, Jonstrupvej, 3500 Værløse. 
Du deltager ved at indbetale 150 kr. til konto 9570-12947992 (klubkontoen). 
Betaling senest den 30. oktober. 
 

Vi mødes ved Borgerhuset kl. 10.30 og laver fælleskørsel som tidligere.  
Mødetid i Værløse kl. 11.00. 
 

De 150 kr. dækker guidet rundvisning. Og I kan se, føle og prøve at sidde i jagerfly og 
helikoptere (Draken, T33, Lynx helikoptere m.v.)  
– samt servering af 3 sk. Smørrebrød og 1 øl. 
 Vi stopper tilmeldingerne ved 40 tilmeldte. 

Vore værter oplyser at der er rigtig god plads (også ved spisningen), afspritning (af hænder) og der tages alle nødvendige 
forholdsregler. Ved rundvisningen vil vi blive delt op i 2 hold.  
Tag gerne selv mundbind med.  
Læs eventuelt mere på www.historiskhangar.dk  
I det sidste nyhedsbrev inden turen vil I få de sidste praktiske oplysninger.  
Forinden vil vi give besked, hvis der skulle blive lukket for tilmeldinger inden (Coronarestriktioner). 
 

På gensyn til endnu en gang fly – denne gang i ”menneskestørrelse”. Kaj Christensen (eventuelle spørgsmål på 31634982) 
 
 

 
 

 
 

 

Foreløbige  -  planlagte kommende møder:   
Torsdag d. 22. oktober:        ”Tour de hus”  til området – de der bor mellem Greve Center – Langagergaard . 
Torsdag d. 29. oktober:       Gåtur - vi skal besigtige Midgaardsormen, der indvies d. 31. oktober  
Torsdag d. 5. november:      Vi skal på udflugt til “Flyhistorisk museum Værløse” i bil og med spisning.  
Torsdag d. 12. november:   ”Tour de hus”  til området - de der bor nord for Greve Center. 
Torsdag d. 19. november:    Interview for nogen / andre på gåtur til ny sø v. Olsbækken  
 
Torsdag d. 3. december:       Julefrokost 
 

I hører nærmere – men der er på nuværende tidspunkt ikke planlagt indendørs møder i Borgerhuset! 
 

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 

 
 
                                                          

 
 


