
 

 

 
 

Nyhedsbrev 232 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 26. 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. 22. oktober: ”Tour de hus” – en rigtig spændende tur:  
Vejret holdt præcist, hvad vejrudsigten lovede: 0,3 mm regn kl. 9:45 – skyet og senere  –  kl 10.30 dejlig sol – så alle 14 gutterne  
nød at cykle – efter at have ønsket Ole Tillykke.  
 

Vi kom rundt til de på listen opførte ”havelåger” i den midterste del af Greve, og hørte om:  
udviklingen i Greve Strandby, elektronisk husnummer – græsplæne robot – naboskab – udestuer – flette fingre og flytte sammen – 
støvsuge og pudse vinduer – ”vi bunder” alle mand (foto) – vikingetidens bolværk i Mosede – Venderne –  barkflis – træ skæring/ -
drejning – hjemmelavet kunst – træfældning – batterier i udendørs lamper – Ibsskal/Camino – kompost og kaffepulver – merisolering 
– skure i haven – solpaneler....  alle steder blev vi modtaget helt i den ånd, som beskrevet i vort oplæg: ”havelåge- kig” 

 
Som vi siger i Hemingway: 
Vi var klogere da vi gik –  
end da vi kom.  
 

Vi ser frem til den dag vi skal 
besøge havelåger i den 
nordlige del af Greve. 
(hvis altså – Corona) 
 
 

  

 
 
 

   

Peter Sølvsten  –            Ingemar Lindahl  –           Peter Frier   –            Kjell Lentz  -                              Hans Anker Larsen  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

Ole 
Adsersen  
var ”vært”  
ved bordet  
inden vor 
cykeltur.  
Vi siger til-
lykke med 
fødsels-
dagen.      

Kurt Roest  –             Freddy Christiansen  –     Ole Svensson 



 

 
 
 

AFLYSNING – TORDAG DEN 5. NOVEMBER 2020 
På grund af de nye covid-19 restriktioner er vores tur til Det flyhistoriske Museum i Værløse udskudt til vi igen  
må samles i en større gruppe. 
Turen vil blive gennemført snarest muligt – dog tidligst i marts – april 2021, da der i de koldeste vintermåneder er for koldt i 
hangarene. 
Tak til de 18 som allerede har tilmeldt sig ved indbetaling af 150 kr.  
Hvis jeg ikke hører noget indgår det som jeres forudbetaling til turen, når den kan afvikles. I kan dog altid nu  
eller senere i forløbet, når I kender datoen, sende os en mail med jeres reg. nr. og bankkontonummer,   
hvis I ønsker at få beløbet tilbagebetalt. 
Kaj Christensen 

 
 

 

 
 

Fremtidige møder:  
Coronareglerne tillader ikke at vi holder møder med flere end 10 personer – indendørs og udendørs.  
Så vi har –  indtil videre – aflyst planer om alle indendørs møder. 
 

Vi vil gerne om vi fortsat kan mødes til udendørs møder.  
 

Cykelture er lidt svært pga vejret: det er koldt og blæsende, så vi må nok fokusere på gåture, afpasset til vejret. 
Men kravet om hold på maks. 10 personer gør det lidt svært. Man må ikke blot opdele – proforma.  
Og vi vil ikke bringe nogen i forlegenhed – ved ikke at overholde gældende regler.  
Så kære medlemmer: når / hvis vi holder udendørs møder, så foreslår vi, at vi deler os fra ankomsten i mindre 
grupper (f.eks 4 – 10 personer) og begiver os (går) ud på ruten – holder afstand hele tiden – f.eks 5 minutter / 
50 m, respekterer vor gruppe-inddeling, så vi ikke på noget tidepunkt er sammen.  
Og vi går hver til sit efter mødet.  
Det må være vilkårene.  
Vi møder – nogen sammen og får noget frisk luft.  
Alternativet er – I bliver hjemme.   
 
 
 

  

 
 
 

Torsdag d. 29. oktober: vi møder v. aktivhuset Olsbækken kl.  ca. 9:30. 
Mogens skriver: Turen er en gåtur langs stranden – den traditionelle tur op til Stenmolen + videre til Hundigeparken, hvor vi skal 
besigtige Midgaardsormen, der indvies d. 31. oktober. 
Jeg har sammen med Greve Kunstforening og Greve Kommune været med i arbejdet om at ”udvikle” Hundigeparken med klatre-
træ, ”trædebane” med træstammer – stolpeender – tovværk – brofag – en såkaldt Midgaardorm som – især børn kan gå på.  
Der er plantet en abildgård + en masse løgplanter. 
I vil høre og se ! 
De der ikke vil gå turen kan møde i parken (nord/øst del) kl. ca. 10:15/10.30.  
Husk opdeling i hold – allerede v. ankomst til Olsbækken og under hele gåturen.     
Alle er velkommen til fremover at komme med børn/børnebørn og gå på ormen / klatre i træerne. Det er det de er beregnet til.  

   

 
 
 

Foreløbige  -  planlagte kommende møder:   
Torsdag d. 29. oktober:       Gåtur - vi skal besigtige Midgaardsormen, der indvies d. 31. oktober  
Torsdag d. 5. november:       Gåtur til ny sø v. Olsbækken 
Torsdag d. 12. november:   ”Tour de hus”  til området - de der bor nord for Greve Center (?). 
Torsdag d. 19. november:    Interview for nogen. 
  

 

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


