
 

 

 
 

Nyhedsbrev 238 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 6. december 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 den 10. december:  
Denne uge gik vi tur i Hedelands nord-vestlige del.  
Der hvor den flotteste udsigt findes (se bag Erik Drejer – foto th).  
Og her er også den ældste del af Hedeland.  
 

Vejret holdt som lovet i udsigten: koldt – men ingen regn. Så alle var klædt godt på 
med vanter og huer.  
Så var der gang i ”Stængene” – bare for sjov – sagde vi. Men de hjalp nu godt på 
gangen. Der kom ligesom lidt mere appel og takt ind i fødderne og armene hjalp 
godt med til at øge blodomløbet.  
Det ender med at vi bliver super sunde.  
 

På billedet ses de 2 hold – de to personer th. er en del af Hold B – med en lille 
afstand – 1m –  til de andre på Hold A.  

 

Erik Drejer 
huskede 
pludseligt, at han 
havde glemt sin 
fødselsdag for ½ år siden.  
Og det synes han, vi skulle ”lide 
under” på vor tur. Så han hev 
service-genet frem og serverede  
diverse drikkelse – midt ude i 
naturen. Vi tilgav ham hans 
glemsomhed og sætter ham i den 
røde ramme + med et lille flag. 

 
)ss 

På vores tur rundt i skoven (i den ældste del af 
Hedeland – se de høje træer) skulle vi tage os i 
agt for mange forhold: dels kom vi steder, hvor 
ingen af os havde været før – vi måtte konsultere 
Google map for at finde den rette vej – og 
pludselig skulle vi også tage os i agt for elge – 
uha – de kan være farlige.  
Det kom der nogle gode bemærkninger om. 
Farlig var også den ældre herre (på vor alder), 
der flere gange susede forbi os på sin mountin-
bike. Men han var god til at vise os på rette vej.   

Billede tv. 
Pludselig så vi en kæmpe bygning 
tone frem i den tidligere grusgrav 
oppe ved Roskildevejen. DSV’s 
nye store terminalbygning. Erik 
drejer kunne fortælle en masse om 
DSV – i gamle dage. 
---------------------------------- 
Sidste uge så vi ”The Temple of 
Tokamak” – og så nu en kæmpe 
terminalbygning. Vi får da nogle 
indtryk på ”opleveren” her i 
Hedeland 

 

Møde torsdag den 10. december Borgerhuset kl 9:30: Vi fortsætter vore ture i Hedeland – og følger spændt 
vejrudsigten. Mere om turen - se reminder – sendt til jer på onsdag. 
 
 

 

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


