
 

 

 
 

Nyhedsbrev 234 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 8. 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. 

 

 

 

Torsdag d. 5. november. Gåtur i Olsbæk ådal.  
En af disse uformelle gåture rundt i området v. Borgerhuset, hvor vi ser på 
omgivelserne, som mange af os ikke kendte – inden denne formiddag.  
Vejret var som lovet – pænt og uden regn. Med det dryppede til 5 minutter 
lige inden 1. hold gik ud på ruten.  
Vi efterlevede Corona kravene til  opdeling: de første 10 medlemmer, der 
mødte blev straks sendt ud på ruten – hold nr 1. efterfølgende medlemmer 
blev sat på hold nr 2. 
Det var et flot anlæg, der pludselig var bleveet formet på marken: med 2 søer 
og enlille høj + gangbro. Spændene at se de dyr, der bliveer sat på græs i 
indhegningen. Så vidt vides kan man blive medlem i en ”kogræsseforening”- 
hvis der er nogen, der vil være med. 
 

 
 

Asbjørn Jensen har købt en ny bil, 
og det skulle fejres.  
Så Asbjørn kørte fra  
Høje-Taastrup til Greve for at 
skænke op.  
Bentøjet holder ikke – endnu – til 
gåtur.  
Vi siger tak for beværtningen. 

 
 
 

 
 
 

 
  

Hold nr. 1 – 10 deltagere på å-stien              Hold nr. 2 beværtes                                               ... mere beværtning 
 
 
 

 
 
 

 

På vort møde d. 5. november 
drøftede vi vor planlagte 
julefrokost i december.  
Stemningen var at aflyse – for 
kun at kunne møde maks. 10 
personer sammen, var ikke 
attraktivt.   

 
 

 
 

 

Så kære medlem – som forholdene er pt. må du stå december igennem uden at vi mødes til en stor julefrokost – 
alle sammen.  
Måske kan vi mødes til en fælles frokost i januar ....   
Hvis der er nogen, der vil mødes til en mindre jule-komsammen, så er det udmærket. Blot ikke i klubregi.   
 
 



 

 
 
 
 
 

Foreløbige  -  planlagte kommende møder:   
Torsdag d. 12. november:   ”Tour de hus”  til området - de der bor nord for Greve Center. 
Torsdag d. 19. november:    Skole Interview for nogen. Gåtur I Greve skov for andre. 
Torsdag d. 26. november:     Hedeland - gåtur  
Torsdag d. 3. december:        
 

 
 
 

Næste møde torsdag d. 12, november:  
Af hensyn til opdeling I hold på maks. 10 personer er det bydende nødvendigt,  
at I melder jer til cykelturen rundt i området.   
De ” havelåger”, der har meldt sig vil blive fordelt mellem de opdelte hold –  
så, hvis I vil med på turen - venligst tilmeld jer inden mandag v. midnat.  
 

Se: Særudsendelse – 4. november 2020 
 
 

 
 

 

Note: 
I går aftes var jeg sammen med et par venner til spisning, for at 
fejre en fødselsdag. Vi spiste I en stor restaurant på Vesterbro 
(tidligere Carlton biograf ?).  
Jeg gætter på at der var mere end 200 – 300 gæster i lokalet.  
Vi sad tæt (meget tæt) ved små runde borde. 
Spørgsmål: Hvordan kan man tillade et sådant arrangement – 
når man ikke må mødes flere end 10 personer, der kender 
hinanden. 
Altså: de, der sad ved nabobordene kunne meget vel have været 
klubmedlemmer.  
Vi kunne i går aftes have sunget en – eller to sange – have en 
lille gætteleg.... alle de gæster – fremmede for hinanden. 
Forskellen mellem denne bespisning og en klub-komsammen 
ville vel være det samme? 

Mogens   

 

 

 
 

 
 

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

 
                                                          

  
 
 

 
 


