
 

 

 
 

Nyhedsbrev 235 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 16. 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. 12. november:  
Vi havde ”Tour de hus” nr 2. Med opdeling i 2 hold. Hver holdleder har indsendt en 
turbeskrivelse – se nedenfor. Det var koldt at cykle rundt – men en super god oplevelse. 
 

Møde torsdag den 19. november: Nogle kan tage på tur: 
Vi indretter os igen efter vejret og Corvid19. Begge vigtige i forhold til vores aktiviteter. 
 - Hvis det regner kl 08 mødes vi ved Borgerhuset kl 09:30 og nyder en kop kaffe med brød 
til medens vi, holdopdelt, ordner verdenssituationen under halvtaget bag Borgerhuset.  
- Hvis det ikke regner på torsdag formiddag mødes vi kl. 09:30 ved Greve Skov (P-pladsen 
ved Hundeskoven - samme sted som da vi 
var i skoven med skovfogeden i juni) på 
hjørnet af Greve Landevej og Tune 
Landevej. Vi byder på en lille gå tur på 
2,5 km.eller 3,8 km. hvor vi, også 
holdopdelt, ordner verdenssituationen. Vi 
nyder en kop kaffe med brød til ved 
Hereford køerne. 
Så mød endelig op med sædvanligt godt humør og tag tøj på, som er afstemt med dagen.  
Er du i tvivl - så ring til  Freddy på 29601160 
 
 
 
 
 
 
 

Andre medlemmer skal til interview med skolerne – eleverne fra 7. klasse: 
Der er kaffe på kanden fra kl 8:30 – Borgerhuset. Vi ses! 
 

 
 

Mogens Christiansen havde 
udskænkning af diverse varer – op 
på bordet – diskret kamufleret og 
med flag. Han havde lige haft 
fødselsdag. Sådan og tillykke. 

 
 
 
 
 

Foreløbige  -  planlagte kommende møder:   
Torsdag d. 19. november:    Skole Interview for nogen kl. 8:30. Gåtur I Greve skov for andre kl. 9:30. 
Torsdag d. 26. november:     Hedeland - gåtur  
Torsdag d. 3. december:        
 

 
 
 

 

Opfordring til medlemmerne:  
Vi modtager meget gerne indlæg fra turene – således gerne fra skoleinterviewerne – det er noget vi aldrig har 
prøvet før.  
Hvad var din oplevelse af mødet med de unge – vor fremtid!  De der skal tjene til vor fortsatte pension. 
  

 
 

I det følgende bringer vi 2 indlæg fra holdlederne på ”Tour de hus”  
– Peter Dam Larsen og Villy Bendtsen.  
Super gode indlæg – også med korte indlæg fra de, der er bag havelågerne.  
 

Jeps Hold A blev sendt videre – lidt brutalt – fra vort fælles slutmødested hos 
Poul og Karl Erik i Grønnegården. Men Coronareglerne siger, at de 2 hold 
ikke må være sammen –  v. bordet. Så.... 
Turene rundt var gode på den måde at vi fik et lidt nærmere kendskab til hinanden – altså til de er var med.  
Måske skal vi følge op på turene ! 
 

 
 

Se senere – vejnavn - Metavang : 
Metaetikken er den gren af filosofien der undersøger etikken og moralens væsen. Den søger at besvare spørgsmål som:  
”Hvad er moral?”, ”Hvilken sandhedsværdi kan tillægges moralske sætninger?” og ”Hvordan forstås begreber som godt og 
ondt?”. Metaetikken kan opdeles i to retninger: moralsk realisme og irrealisme. 
 

 



 

 

Peter Dam Larsen 

Tour de hus 
Rapport fra hold A, 12.11.2020 
Allan, Rosenlundsminde 16 
Første stop var hos Allan i Rosengårdsminde 16. Ny byggede 
rækkehuse fra 2019-2020. Vi så det nye nærværshus, hvor der skal 
indrettes cafe og møde/trænings rum (åbner marts 2021) Boligerne er 
fra 90 til 114 m2. Priser fra 3-3,5 millioner. De fleste beboere er 
mellem 50 og 80 år, som flyttet fra deres parcelhuse med de store 
haver, for at få noget nyt som er let at passe. Der skal bygges ca. 200 
rækkehuse i alt. 
Allan er flyttet herop for nogle måneder siden. 
Peter, Nørrevang 18 
Peter flyttede fra Ishøj til Nørrevang for 26 år siden. Vi så på solfangere, som forsyner huset 
med varmt vand hele sommeren og på solrige dage om vinteren. 
Vi fik også et kig på køkkenhaven, hvor der er højbede (pensionistvenligt), drivhus med 
tonsvis af druer, æbletræ som forsøges studset til en passende størrelse. 
Kvarteret er ved at ændre karakter – de gamle falder fra, og børnefamilierne rykker ind. Flere 
(ganske glimrende) huse købes – bare for at blive revet ned og så dukker der et helt nyt hus op. 

Eddie, Godsparken 127 
Eddies beretning: Vi snakkede blandt andet om de voldsomme 
oversvømmelser der var i bl.a. 2002 og senest i 2007. I 2007 var 
halvdelen af de 180 parceller i Godsparken ramt af oversvømmelserne. 
Jeg nævnte muligheden for via Greve kommunes hjemmeside at ”Giv 
os et praj”, hvis du på veje, stier og grønne områder i Greve kommune 
ser noget, som du synes, bør ordnes. Så kikker kommunen på sagen og 
løser den formentlig også  Jeg brugte selv løsningen til at få fældet 
et højt træ, som med stor risiko ville vælte ned i vores hæk ved den 
næste storm.  
Min robotplæneklipper som stadig kører rundt, fik også lidt opmærksomhed. Der var ingen der fik klippet tæerne. 
 

Ole, Lundager 33 
På Lundager 33 bor Ole og 
Gyrite. Vi har boet her fra 
1981. I haven var der et træ, der 
vakte interesse!  
Det er en have aralia også 
kaldet Fandens spadserestok. 
Træet var her da vi flyttede ind. 
Ole Adsersen. 

 

Knud og Poul Erik , Hegnsgården 
Poul Erik og jeg vil gerne byde jer velkomne til Hegnsgården, som 
er opført i 1982 – et af Greve Boligselskabs byggerier, hvor der er 
200 lejemål. Resten af bebyggelsen er andelsboliger. Boligselskabet 
har 18 afdelinger med 2500 boliger i Greve, og selskabet har ca 
8000 på venteliste. Poul Erik bor i nr 9, i en 2-værelses lejlighed på 
2. sal uden elevator. Knud og frue bor i nr 12 på 4. sal med elevator, 
i en 3-værelses lejlighed på 80 m2., som koster 6000 kr om måneden, 
inklusive lys, vand, varme, tv& Internet, fællesvaskeri. I 
bebyggelsen er der selskabslokale til 40 personer, gæsterum til leje, motionsrum, kælderrum, parkeringsplads, 
cykelrum og en affaldsgård. I afdelingen er der ansat 3 mand til at servicere beboerne. 
 



 

 
Poul, Grønlykkeparken  
Pouls fortælling: ”I 1980 solgte vi vores andelslejlighed på Østerbro og købte så et rækkehus 
Damhaven 15 Mosede Bypark, hvor vi boede frem til 2015 
Min hustru havde besvær med at gå op på 1. sal, så vi lod os skrive op på en venteliste hos 
kommunen, som kun var åben i ca. 15 min. 
Vi var heldige at få tilbudt en 3 værelses lejlighed i Grønlykkeparken 91 B på 1.sal med elevator, 
så huset blev hurtig sat til salg hos EDC mægleren i Greve, om fredagen kom den på nettet og 
mandag morgen Kl. 10:00 ringede mægleren og fortalte at huset var solgt til den fastsatte pris. 
Vi har boet her i Grønlykkeparken i 5 år og betaler med varme, vand og internet kr. 6900,00 i 
husleje om måneden, det mener vi er meget rimeligt, og vi er meget glade for at bo her og har 
mange gode naboer.” 

 
Hyggelig afslutning 
Det viste sig, at der var dækket coronavenligt op i gården af Poul og 
Karl Erik – eller måske nærmere af deres flinke fruer. Der var både 
kaffe, chokolade og en lille en til halsen. 
Vi nåede lige at synke kaffen, inden Hold B kom og gennede os 
væk. 
Tak for en god tur fra Hold A 

 
 

Villy Bendtsen skriver om ”Tour de Hus”– Hold B 
 
 

Efter fornøden bestyrkelse (Mogens 76 år) ved Borgerhuset, blev 
holdet sat i bevægelse til METAVANG, der er John´s residens. Efter 
præsentation af en fin BUDDHA-afstøbning blev det opklaret at 
vejens navn ikke har noget at gøre med Metaetik eller metafysik at 
gøre. Det er ganske simpelt et opkald af den tidligere gårdmands 
hustru, Meta. 
 

Efter det ”slående” (beværtningen med slåensnapsen var excellent) besøg 
præsenterede Mogens sin besiddelse på RYTTERBAKKEN, samt en 
græsplæne, hvor i der var nedsat 100-vis af blomsterløg – vi kunne 
dog endnu ikke se frugter af disse løg – årstiden dog taget i 
betragtning.  

 
 

I gården på HEGNSGAARDEN, blev vi modtaget af Knud og Laurits, der 
forklarede at huslejen var ganske rimelig, når alle fordelene blev taget i 
betragtning. Den omfattede næsten alt bortset kosten.  
Næste stop var en afstikker til MARHOLM, hvor Karl Eriks tidligere 
beboelse blev besigtiget.  
Målet var egentlig STOREBJERG, hvor husets bestyrer havde forudset 
ankomsten af nogle forfrosne cyklister og beskænkede os med varmt kakao 
m/?.  
Næste mål var Claudius´s ”fiskehus” på TRANEVEJ, endda malet 
skagensgul og hvor man kunne høre havets brusen. Claudius forklarede, at 
han var ejer af et betydeligt vejareal, som kun hans naboer havde daglig 
glæde af, men som begrænsede hans byggeareal.  

 

Formiddagen var blevet godt brugt, da vi nåede 
GRØNLYKKEPARKEN hvor hold A allerede havde 
belejret det afmålte bordarrangement (kun 10 personer) med 
kaffe, samt tilbehør. (Se foto i Holds A’s turbeskrivelse) 
 

Da det lykkedes, at få opklaret, hvad tid hold A kunne nå 
hjem, hvis de kørte videre straks, blev bordet overladt til 
hold B, hvor Poul og Karl Erik v/deres hustruer, også 
sørgede for beværtningen af  hold B.  
Turen var også denne gang meget vellykket! 
 

Hilsen Villy Bendtsen 
 
 

 

 


