
 

 

 
 

Nyhedsbrev 233 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 1. november 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 d. 29. oktober: 24 gæve medlemmer – opdelt i hold A – B og C 
mødte for en gåtur langs stranden til Hundigeparken. Vejret var igen som oplyst i vejr-
udsigten (Opklaring efter kl 9:00).  
I Hundigeparken fortalte Mogens om hvordan Midgårdsormen var blevet anlagt og om de 
forhold der skal verificeres i relation til sikkerhed på legepladser – især faldhøjde (maks 1 
meter – foto th.) og svingtov (foto tv.) 
Ideen til Midgaardsormen kom efter et møde i Hemingway Club, hvor byrådsmedlem 
Torben Hoffmann fortalte om Greve kommune og forholdene – specielt i Greve Nord, hvor 
Greve kommune gerne ville ”udvikle” forholdene i Hundigeparken.  

Egetræstammerne besigtiges                               Klatretræ – nyfældet i Gisselfeldt skovene 

Børn på besøg i parken besigtiger ormen  og  ”læser” runerne: Midgaardsormen. 

 Midgårdsormen ligger i verdens-
havet, efter at Odin i asernes for- 
søg på at kontrollere bæsterne har 
kastet ham derud for at drukne 
ham. Ormen slynger sig om 
hele Midgård og bider sig selv i 
halen. 
Thor konfronteres med Midgårds-
ormen to gange. Første gang, da 
Thor, Loke og Tjalve besøger Ud-
gårdsloke. Her forsøger Thor for-
gæves at løfte en kæmpekat, som 
viser sig at være Midgårdsormen. 
Anden gang er under en sejltur, 
hvor Thor har selskab af jæt-
ten Hymer. Thor får lokket 
Midgårdsormen frem og vil dræbe 
ham med Mjølner, men forstyrres 
af Hymer. 
En mægtig vølve har spået, at 
Thor og Midgårdsormen vil mø-
des endnu en gang, nemlig ved 
 Ragnarok, hvor de vil udkæmpe 
den endelige kamp. 
Midgårdsormen vil da komme op 
på land og bugte sig gennem dale 
og enge, og under den drabelige 
kamp vil Thor dræbe ormen, 
hvorefter han bliver dræbt af 
ormens edder (gift).  
 

 
 

 

 
 

Hundigeparken – fredag: Erik Drejer og Mogens sikrer svingtorvet for store udsving ved at fæste en nedgravet kæde med 
wire i enden af svingtovet. Lørdag: Borgmester Pernille Bechmann klipper det første røde bånd over – Louise (tv for Borgmester) 
landskabsarkitekt/Greve Kommune klippede det næste bånd over. Mogens holder i den fjerner ende – Tove Laustsen/Greve Kunst-
forening holder i båndets anden ende. Fotograferne Kjell Lentz (Hemingway) og Anne (gift m Mogens) udgjorde Verdenspressen. 
Og så var den orm indviet.  



 

 
 

 

Historien om Hundigeparken starter i begyndelsen af 1900-tallet hvor tre 
københavnere køber store grunde ned til kysten i Hundige for at have adgang til strand og 
vand. Dette areal bliver til det, som vi i dag kender som Hundigeparken.  
En af disse grunde bliver købt af Laage Thomsen og han bygger Villa Sitka som sit sommer-
hus (øverste foto - billede med indkørsel fra Strandvejen). Han brænder for arkitektur, havekunst og 
botanik og han bygger et hus med mange arkitektoniske kvaliteter og et imponerende 
parkanlæg, hvor han fører husets linjer videre ud i haven. Hvis man ser godt efter på det gamle 
luftfoto fra 1954 kan man stadig ane de geometriske linjer og former, som blev anvendt i 
anlæggelsen af parken og udsigtslinjen fra Villa Sitka til strand og vand fremgår forholdsvis 
tydeligt (foto).  
I 1940´erne køber Københavns Kommune grundene i Hundige for at skabe en folkepark for 
københavnere. Badelivet havde længe været på mode og ved købet af Hundigeparken kunne 
københavnere komme til vand og strand på kort tid. I starten vedligeholdes parken, men i 
1960´erne vælger Københavns Kommune at reducere i plejeniveauet og parken springer i skov 
og der er nu i store dele af parken tæt træbevoksning med undtagelse af et par store græsarealer 
samt et hedeareal.  
Parken blev fredet i 1955 og med fredningen fredes den tilstand, som arealerne havde på 
daværende tidspunkt. Københavns Kommune ejer Hundigeparken frem til 2014, hvor Greve 
Kommune køber parken med samme formål, som Københavns Kommune købte parken for 70 
år siden - nemlig for at sikre borgerne grønne, rekreative arealer ved stranden.  
Med købet kan Greve Kommune selv være med til at præge udviklingen. så Greve kommunes 
borgere sikres et attraktivt grønt område med en mangfoldighed af muligheder for rekreative 
oplevelser. Greve Kommunes grønne struktur skal både nu og i fremtiden være med til at 
skabe rammerne for det gode, sunde liv.  
For at udvikle Greve Kommune som en attraktiv kommune, er det nødvendigt ikke kun at 
udvikle de grønne områder, men også at sikre mangfoldigheden af de grønne områder 

 

 

 

 

Næste møde - Torsdag d. 5. november:  Vi mødes kl 9:30 ved Borgerhuset og går en kort tur på ca. 3 km rundt i området. 
Vi skal op på en lille motionsbakke og efterfølgende se en ny sø med et lille broanlæg og dyrefold – motionsplads (måske allerede 
monteret med træstammer, der var i overskud fra Hundigeparken).  
Det er et anlæg – som jeg tror, at ingen af deltagerne har set før!  
Der vil nok være vådt og sumpet – så meget gerne kom i fornuftigt fodtøj / gummistøvler. 
Vi slutter med kaffe i det fri omme bag Borgerhuset – under overdækningen. 
Vi opdeler i hold: a, B C.... – og med afstand – som vi plejer. 
       

 

OBS.: Der er på næste møde 
ledig plads i den røde ramme.  
Ved fødselsdag gives bonus - 
med flag! 

 
 
 
 

Julefrokost 2020 
4 friske medlemmer meldte sig på 
vort møde. De vil gerne arrangere 
Julefrokosten på 
Cafe Langsiden - 3. december.  
 

I hører nærmere om tilmelding. 
 

Hvis I har forslag til underhold-
ningen mm kontakt en af 
arrangørerne. I vil høre nærmere i 
næste Nyhedsbrev.  

 

Peter Dam Larsen -      Villy Bendtsen -          Erik Drejer -                  Jens Sørensen 
 29897290                       43901942                     46139377 

 

Foreløbige  -  planlagte kommende møder:   
Torsdag d. 5. november:       Gåtur til ny sø. 
Torsdag d. 12. november:   ”Tour de hus”  til området - de der bor nord for Greve Center (?). 
Torsdag d. 19. november:    Skole Interview for nogen 
Torsdag d. 26. november:     Hedeland - gåtur  
Torsdag d. 3. december:       Julefrokost 
  
 

 

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

 


