
  NNyyhheeddssbbrreevv  226611    ––      HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee  //  ttoorrssddaagg    ––  uuddsseennddtt  3300..  mmaajj  22002211  

MMaaiill  aaddrreessssee::  
iinnffoo..ggrreevvee@@hheemmiinnggwwaayycclluubb..ddkk              
HHjjeemmmmeessiiddee::    
wwwwww::hheemmiinnggwwaayycclluubb..ddkk//hhccggrreevvee  
FFaacceebbooookk  ggrruuppppee::    
HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee..    
IInnddbbeettaalliinngg  //  ttuurree,,  aarrrraannggeemmeenntteerr::  
konto nr. 9570 - 12947992 
VVii  mmøøddeess  ((nnææsstteenn))  hhvveerr  ttoorrssddaagg  !!    
kkll..  99::3300  ––  1111::3300..  --  pptt..  ooggssåå  vviirrttuueelltt  

   

    

Møde – torsdag den 27. maj – gåtur på stranden – 
frokost i vor cafe Strandhusene 
VVii  hhaavvddee  ppllaannllaaggtt  ggååttuurr,,  ffoorreeddrraagg  oomm  NemID, der udfases  – og om   
det nye MitID – og så frokost. 
Gåturen langs stranden ”gik” hurtigt. Adskillige nåede op til stenmolen. 
Foredraget var blevet aflyst, da Tonny skulle deltage i andet møde.  
 

Så det blev hurtigt frokost tid. I løbet af næsten ingen tid var der 
opstillet 6 borde – og dækket op med service. 
Og silden kom på bordet med løg, dressing, kapers , æblestykker. 
Snapsen var så kold, at den måtte ”bankes” ud af flasken.  
John havde et par sange med – teksten på den ene var udvalgt til sel-
skabet – umådelig enkel: ”Jeg er så glad  i dag.” det svære var at skifte 
mellem de 6 melodier, men her havde vi Elaf til at styre. 
Efter smørrebrødene kom der ost med hjemmebagte kiks (udtales ”keks”). 
Mogens har – på opfordring – efterfølgende vedhæftet opskriften.  
Godt at man kan holde komsammen, hvor alle er i godt humør – uden at 
skeje ud.   a + m 

      

  

HHeerr  sseerr  II  eenn  rriiggttiigg  ggllaadd  mmaanndd!!  
KKjjeellll  LLeennzz  hhaavvddee  fføøddsseellssddaagg  
ssiiddssttee  ddaagg  ––  ssiiddssttee  åårr..  MMeenn  hhaann  
vvaarr  ssåå  ggllaadd  oovveerr  nnuu  aatt  kkuunnnnee  
kkoommmmee  ttiill  HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  
mmøøddee,,  aatt  hhaann  ddoonneerreeddee  aall  ddeenn  
ssnnaappss  ssoomm  sseellsskkaabbeett  kkuunnnnee  ddrriikkkkee  
––  oogg  ddeett  ggjjoorrddee  ddee..  
DDeerrffoorr  ffiikk  hhaann  33  ffllaagg  ii  hhåånnddeenn..  
  

  

  
Ingredienser: 
1 dl havregryn   
eller Femkorns-
flager 
1 dl hørfrø 
1 dl græskarkærner 
eller sesamfrø 
(eller en blanding) 
1 dl solsikkekerner 
3 dl hvedemel 
1 tsk. Bagepulver  
1½ dl oliven olie 
2½ dl vand 
 

Morfar / Moffes nemme KnækBrød 
Portionen er til 2 bageplader. 
Bland det godt i en stor skål. Pas på med vand. Hvis 
dejen er for våd, så tilsæt mere mel – som halvstiv 
havregrød. Del dejen i 2 portioner og rul den fladt / 
tyndt ud mellem 2 stk. bagepapir smurt m olie. 
Træk øverste papir af. Skær riller i dejen med en stor 
skarp kniv til kikse størrelse. 
Skrab evt. overskydende dej i kanten af –  
og brug det til næste portion. 
Dys gerne med lidt flagesalt, birkes, hørfrø, 
negellafrø... tryk evt. drysset let ned med bagepapiret, 
så det bliver liggende på overfladen. 
Bages 12 minutter v. 200 grader. Afkøl og knæk  
kiksene over kanten på bagepladen i fine stykker. 

  

  



KKaajj  CChhrriisstteennsseenn  sskkrriivveerr::  MMøøddee::    ttoorrssddaagg  ddeenn  33..  jjuunnii  22002211  
HHaannggaarr  22  FFllyymmuusseeuumm,,  HHeelliikkoopptteerrvveejj  22,,  JJoonnssttrruuppvveejj,,  33550000  VVæærrlløøssee..  
VVii  mmøøddeess  vveedd  BBoorrggeerrhhuusseett  kkll..  1100..2200  oogg  llaavveerr  ffæælllleesskkøørrsseell,,  ssoomm  vvii  ttiiddlliiggeerree  hhaarr  ggjjoorrtt  ddeett..  
VVii  kkøørreerr  kkll..  1100..3300  ––  pprrææcciiss..  
MMøøddeettiidd  ii  VVæærrlløøssee  kkll..  1111..0000..  CChhaauufffføørreerrnnee  mmooddttaaggeerr  3300  kkrroonneerr  ffrraa  hhvveerr  aaff  ddee  ppaassssaaggeerreerr,,  ssoomm  ddee  hhaarr  mmeedd  
((bbeennzziinnppeennggee))..  
DDee  iinnddbbeettaallttee  115500  kkrr..  ddæækkkkeerr  gguuiiddeett  rruunnddvviissnniinngg  lliiggeessoomm  II  kkaann  ssee,,  fføøllee  oogg  pprrøøvvee  aatt  ssiiddddee  ii  jjaaggeerrffllyy  oogg  
hheelliikkoopptteerree  ((DDrraakkeenn,,  TT3333,,  LLyynnxx  hheelliikkoopptteerree  mm..vv..))  ––  ssaammtt  33  sskk..  SSmmøørrrreebbrrøødd  oogg  11  øøll..  
MMiitt  bbeeddssttee  bbuudd  eerr  aatt  vvii  vviill  vvæærree  ffæærrddiiggee  mmeedd  rruunnddvviissnniinngg,,  ffrrookkoosstt  mm..vv..  oommkkrriinngg  kkll..  1144  ––  oogg  ddeerrmmeedd  rreettuurr  ii  
GGrreevvee  oommkkrriinngg  kkll..  1144..3300..  
VVoorree  vvæærrtteerr  ooppllyysseerr,,  aatt  ddeerr  eerr  rriiggttiigg  ggoodd  ppllaaddss  ((ooggssåå  vveedd  ssppiissnniinnggeenn)),,  aaffsspprriittnniinngg  ((aaff  hhæænnddeerr))  oogg  ddeerr  ttaaggeess  
aallllee  nnøøddvveennddiiggee  ffoorrhhoollddssrreegglleerr..    LLææss  eevveennttuueelltt  mmeerree  ppåå  wwwwww..hhiissttoorriisskkhhaannggaarr..ddkk    
BBeemmæærrkk::  AAddggaanngg  mmoodd  ffrreemmvviissnniinngg  aaff  CCoorroonnaa  PPaass  eelllleerr  nneeggaattiivv  tteesstt  oogg  bbeessøøggeennddee  sskkaall  aannvveennddee  mmuunndd--
bbiinndd//vviissiirr  ii  hhaannggaarrhhaalllleerrnnee..  
((EEvveennttuueellllee  ssppøørrggssmmååll  ppåå  3311663344998822  ––  eelllleerr  ppåå  vvoorreess  mmaaiill))..  
VVii  bblliivveerr  3322  ––  hhvviiss  dduu  eerr  ii  ttvviivvll  kkaann  dduu  ssee  ddeellttaaggeerrlliisstteenn  ii  vveeddhhææfftteeddee  oovveerrssiiggtt..  
GGoodd  ffoorrnnøøjjeellssee  !!  
  

DDaa  ddeett  eerr  llæænnggee  ssiiddeenn  ddee  fføørrssttee  ddeellttaaggeerree  mmeellddttee  ssiigg  ttiill  ttuurreenn,,  hhaarr  vvii  ssoomm  eenn  ssæærrlliigg  sseerrvviiccee  vveeddllaaggtt  eenn  
ddeellttaaggeerrlliissttee::  

01: Ole Svensson 
02: Ole Adsersen 
03: Gunnar Kjærgaard 
04: Poul Pedersen 
05: Karl Erik Jørgensen 
06: Kjell Lenz 
07: Henning Larsen 
08: Erik Drejer 

09: Villy Bendtsen 
10: Kaj Christensen 
11: Niels Claudius 
12: Knud Pedersen 
13: MogensKortegaard 
14: John Bern Nielsen 
15: Laurits Sørensen 
16: Kell Bengtsson 

17: Freddy Christiansen 
18: Dennis Petersen 
19: Gunnar Anker 
20: Peter Frier 
21: Flemming V. Madsen 
22: Lars Pedersen 
23: Jørgen Andersen 
24: Knud Pedersen 

25: Kurt Vinther 
26: Poul Erik Poulsen 
27: John Mosegaard 
28: Peter Sølvsten 
29: John Larsen 
30: Tonny Nielsen 
31: Erling Birk Madsen 
32: Eddie Clausen 
 

  
  

MMooggeennss  CChhrriissttiiaannsseenn  sskkrriivveerr::  
SSoomm  nnæævvnntt  ii  ttiiddlliiggeerree  NNyyhheeddssbbrreevv  ppllaannllææggggeerr  vvii  eenn  rræækkkkee  uuddeennddøørrss  aarrrraannggeemmeenntteerr  ii  ssoommmmeerreennss  lløøbb..    
UUddfflluuggtteerr  ii  bbiill  ––  ggååttuurree  oogg  oopp  ppåå  ccyykklleenn..    FFøøllggeennddee  sskkaall  nnæævvnneess  hheerr::  
  

TToouurr  ddee  hhuuss::    
EEnn  aaff  ddee  hheelltt  ssttoorree  ssuucccceesseerr  ssiiddssttee  åårr  vvaarr  aatt  ccyykkllee  rruunnddtt    --  oogg  ssttåå  vveedd    ””hhaavveellååggeenn  ––  ttiill  ddee  eennkkeellttee  
mmeeddlleemmmmeerr..  OOgg  ssåå  eerr  ddeett  lliiggee  mmeeggeett  oomm  dduu  bboorr  ii  ppaarrcceellhhuuss  eelllleerr  ii  lleejjlliigghheedd..  VVii  ffåårr  lliiddtt  kkeennddsskkaabb  ttiill  
hhiinnaannddeenn  ––  oogg  sskkaall  iikkkkee  iinnddeennffoorr  ii  bboolliiggeenn  ((uuhhaa  ––  iikkkkee  aannlleeddnniinngg  ttiill  bbeessvvæærr  ddeerrhhjjeemmmmee))..  SSåå  vvii  vviill  ggeerrnnee  
hhaavvee  aaddrreesssseerrnnee  ppåå  ””hhaavveellååggeerr””  vvii  kkaann  bbeessøøggee..  MMaaiill  ttiill  ooss..  
  

CCyykkeell  --  mmoottiioonn::    
VVii  eerr  eenn  ggrruuppppee  ppåå  88  HHeemmmmiinnggwwaayyeerree,,  ddeerr  ddeellttaaggeerr  ppåå  MMKK  GGrreevvee  MMoottiioonnsskklluubbss  ccyykkeellhhoolldd..  RReeddaakkttiioonneenn  
hhaavvddee  ppllaannllaaggtt  eett  fflloott  ffoottoo  aaff  hhoollddeett  ––  mmeenn  ddeett  vvaarr  rreeggnnvveejjrr  ssiiddssttee  ttiirrssddaagg  ((ccyykkeellddaagg))  ––  oogg  ddeett  eerr  mmeeggeett  ffåå,,  
ddeerr  ccyykklleerr  nnåårr  ddeett  rreeggnneerr..  SSåå  ffoottoo  ((ssee  tthh..))  mmåå  II  ttæænnkkee  jjeerr  ttiill..    
MMeenn  ssåå  lliiggee  eett  ppaarr  oorrdd::  vveedd  ffrrookkoosstteenn    
((ssee  oovveennffoorr))    bblleevv  ddeerr  ttaalltt  oomm  ccyykkeellhhoollddeett..      

VVii  eerr  ppggaa  ddeett  ddåårrlliiggee  mmaajjvveejjrr  iikkkkee  kkoommmmeett  rriiggttiigg  ii  ggaanngg  ––  
oogg  mmaann  kkaann  ddeerrffoorr  nneemmtt  vvæærree  mmeedd..    
  

VVii  ccyykklleerr  hhvveerr  ttiirrssddaagg  kkll  1188..0000  ffrraa  BBoorrggeerr--uusseett  ppåå  
aallmmiinnddeelliiggee  ccyykklleerr..  AAllllee  kkaann  vvæærree  mmeedd  ––  MMKK’’eerree..      
((ssppøørrgg  FFrreeddddyy  oomm  mmeerree  --  mmoobb..::22996600  11116600))!!  
  

SSæærrttuurr::  ppåå  ttiirrssddaagg  dd..  11..  jjuunnii  kkll  1133::3300    eerr  ddeerr  ffrraa  BBoorrggeerrhhuusseett  ccyykkeellttuurr  ttiill  RRhhooddooppaarrkkeenn  GGll..  KKjjøøggeeggaaaarrdd..  
TTuurreenn  ddeerrttiill  eerr  ppåå  1188  kkmm  ––  oogg  PPeetteerr  SSøøllvvsstteenn  ((ssppøørrgg  PPeetteerr::  22997744  11995533))    hhaarr  eenn  ssæærrlliigg  aaffsslluuttnniinngg  ii  ttaannkkeerrnnee  
((HHuuggooss  kkæællddeerr))  iinnddeenn  mmaann  ttaaggeerr  ttuurreenn  ttiillbbaaggee  ––  eevvtt..  mmeedd  SS--ttoogg..  HHuusskk  ccyykkeellhhjjeellmm  ++  ccoorroonnaappaass//mmuunnddbbiinndd..  
  

EEllccyykkeell::  
DDeerr  eerr  fflleerree  ddeerr  ppååttæænnkkeerr  aatt  kkøøbbee  eenn  eell--ccyykkeell..  SSåå  llææss  vveeddllaaggttee  iinnddssllaagg  oomm  ddiissssee  ccyykklleerr  ––  ssee  nnææssttee  ssiiddeerr!!  
  

  

FFoottoo  --          PPåå  bbiilllleeddeett  sseess  ddee  88  MM’’eerree::    
  

FFoorrrreesstt::    PPeetteerr  FFrriieerr  ((mm  eell--ccyykkeell)),,  PPeetteerr  SSøøllvvsstteenn,,  
                              PPeetteerr  DDaamm  LLaarrsseenn;;    
BBaaggvveedd::  MMooggeennss,,  OOllee,,  EErriikk,,  FFrreeddddyy,,  JJaann..      
  

DDee  ttiillhhøørreennddee  44  KK’’eerree,,  ddeerr  ssttoodd  ffoorraann  ––  uuddee  ii  hhøøjjrree  
ssiiddee  ––  kkoomm  iikkkkee  mmeedd  ii  ssøøggeerreenn..  
  

  

HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee  //  ttoorrssddaagg  --  MMooggeennss  CChhrriissttiiaannsseenn  44004455  22221100  ////  aa--mmcchh@@wweebbssppeeeedd..ddkk 



  
  
  

..... noget om el-cykler! 
 
Vi har i MK Greve Motionsklub // Hjerteforeningen haft cykelhold i mange år. Vi har 3 hold:  
”Ro & Mag” // Sandwich // a’Hold, hver  med forskellig sværhedsgrad (cykeldistance), så der er et hold til 
enhver duelighed. 
 

Vi cykler på almindelige cykler med almindelige dæk – ikke racercykler med smalle og tynde dæk (dem 
har vi nærmest forbudt at cykle på) –  for vi cykler også på grusstier.  De sidste sæsoner har vi ikke haft 
punkteringer – vi mener, at efterhånden er alle cykler forsynet med de gode dæk fra Cykelgården.   
 

Så for nogle år siden kom der en ny type cykler. El- cykler, som vi så på med en grad af skepsis, mere end 
af misundelse. For skulle de der cykler nu til med gashåndtaget i bund at race fra os? 
Hirakiet ville blive et andet. Men vi besindede os og erklærede, at det var bedre at være med og så få noget 
motion og socialt samvær, end at være fraværende. 
Så, da vi havde en super god forfører, oprettede vi et ”El-cykelhold”.  
 

Men det blev ingen succes. De gode el-cyklister ville nemlig hellere fortsat mænge sig med os andre – og 
ikke bare race derud af på deres eget hold. 
 

Og sandelig – det viste sig at være rigtig godt. El-cyklisterne cyklede meget fornuftigt i vort tempo. Ikke 
noget med bare at race. Faktisk lagde vi slet ikke mærke til, at de cyklede på el. Måske pacede de os en  
lille smule. Så nu er de fuldt integrerede på vore hold – og de vælger hold med måde – afpasset til deres 
normale tempo og distance. Og det er vel halvdelen på ”Ro & Mag” og ca. en tredjedel på Sandwichholdet 
der cykler på el-cykel. A’Hold er endnu kun for de, der kun bruger musklerne.    
 

Men for hver måned kommer der flere og flere el-cykler. 
 

(PS.: i al fortrolighed skal jeg oplyse, at jeg købte en el-cykel – billigt køb – for et år siden. Den har stået i 
cykelskuret siden, og er kun her for nylig blevet brugt til 2 x ugentlige morgenture til Ishøj – i stedet for at 
starte bilen).   

Og så forleden var jeg på indkøb i Cykelgaarden for at købe en ny gul cykeljakke. (se foto) 
Og hvad så jeg så der: et par super flotte blå el-cykler med motor i pedalerne og indbygget batteri på 
forstangen.  
 

Og så stod der ”Demo – prøv en tur” på et lille skilt. Og det skulle ikke være forgæves – skiltet.  
Så jeg bestilte en demo tur – jeg og fruen – Anne. 
 

Se, de første el-cykler var med en motor på forhjulet og et stort 
batteri under bagagebæreren – altså en ”ombygget” cykel.  
Siden kom der lidt mere udstyr på – bredere hjul og 
støddæmpere i forgaflen – lidt vaksere gear ... cyklerne udvik-
lede sig.  
 

Men i de her el-cykler var det hele integreret og designet som en 
helhed: centermotor i pedalkranken, skjult/indbygget batteri, 
elektriske håndbremser og –gear, computer der viste 
strømforbruget – og resterende kapacitet...  etc. alt kombineret i 
5 - 6 modeller: mountain-bikes med ekstra stærk  Boschmotor til 
dameindkøbsmodellen med oprejst cykelstilling og kurve for og 
bag. 
 

Og så er der 3 basismodeller:en herre med stang – en med lavere skråstang og en med lav på-stigning.  
For pigerne er det et let valg – de vælger den for piger traditionelle lave påstigningsmodel. 
For os drenge er det anderledes. Vi foretrækker den med stangen – i første omgang. Ved nærmere 
eftertanke – og alderen taget i betragtning – ”det der med bensving over sadlen” mine herrer gør, at den 
med lav påstigning bliver mere aktuel. Også hvad de med el-cykel siger!

 
Daniel fremviser cyklerne i Cykelgaarden 



 

 
 
  

 
 

 

 

Stangen har en vigtig mission: stellet i trekant giver super styrke – lav vægt i konstruktionen og samtidig 
var det et godt sted at placere de unge piger for en lille charmetur og et klem mellem de stærke arme. 
Begge dele er uaktuelle nu. Med indbygget el-kraft er cykkelvægten ikke så vigtig. 
Så valget ender med at være den med lav påstigning – altså for os oppe i årene. 
 

Og så til demokørslen: Anne var ikke meget for at skulle styre kraften fra et batteri. Men der er en række 
forskellige motorstyrker at vælge – og fortsat fodbremse på den model hun valgte. Så efter lidt instruktion 
fra Daniel og en runde på bagpladsen v. Cykelgården, gik det derudaf på cykelstien mod Mosede Fort. Her 
var også god plads til mere tilvænning.  Cykelklokken var der ikke! Det viste sig, at den var integreret i 
håndtaget. Smart ! Og så var der en meget blød saddel. 
 

En fordel v. motorkraft er, at saddelhøjden kan sænkes lidt – så man kan støtte med hele foden og ikke blot 
med tåspidserne – der som oftest er den bedste indstilling for et godt tråd.  Den lidt lavere højde giver en 
væsentlig bedre sikkerhed - (Ved jeg af bitter erfaring), og tilstrækkelig med pedalkraft.  
 

Men selvfølgelig standser udviklingen ikke her – selv om de viste modeller er i super design. 
Batterierne bliver hele tiden bedre – man kan forestille sig et strømudtag til telefonen/computeren og 
programmer på mobilen der er integreret med cyklen + udbygget tyverisikring.  
Husk det er en investering svarende til 2 – 3 cykler uden motor.  
 

Men hvilke cykler. Sådan en må vi altså have – både mig og Anne – hver sin model. 
    
 
 
 
          Mogens Christiansen 
                         4045 2210 
 
 
 
 

 
 

 
  

Cykelgården: Her ser I de friske gutter, der betjener jer 
           Kenneth     –     Daniel      –      Sebastian.  


