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Møde torsdag d.17. juni: I bragende flot vejr valgte vi at cykle en tur – ud i 
det ganske land. Som mål valgte vi Fugletårnet i Havdrup mose. Et sted mange 
ikke kendte – og derfor ALDRIG havde været før.Turen var estimeret til 25 
km. Tælleren viste 28 km da vi var tilbage v. Borgerhuset. 
 

 
 

Snapseglas: Det forlyder at plastglas bliver sværere 
at købe – og dyrere. For at begrænse brugen af 
plastglas – og spare penge, er der forslag om at vi alle 
selv medbringer drikkeglas. F.eks de bløde 
pilleplast”glas” Altså så ved vi hvor meget vort eget 
glas kan rumme. Vi vasker selv op, og pengene for 
plasten kan bruges bedre!     

Fugletårn i Havdrup 
mose - HavdruptårnetI 
1999 blev dette mere eller mindre 
ukendte fugletårn etableret. 
Tårnet ligger i den naturskønne 
Havdrup mose, der er et fredet 
moseområde, som også er 
udpeget som EF-fuglebeskyt-
telsesområde (Natura 2000-
område 150). Der er stiadgang til 
mosen fra Hastrupvej. 
Havdruptårnet, kaldes også for 
Sortterneskjulet, idet Sortternen 
var den primære årsag til, at 
området i 1978 blev fredet. 
Sortternen er ikke spottet i mosen 
siden 1980’erne. 

 

Tonny Nielsen skriver  
NemTilmeld: I det senest nyhedsbrev blev orienteringen om systemet NemTilmeld 
omtalt og det blev oplyst, at systemet ville blive brugt i forbindelse med turen til Kjøge 
MiniBy. 
Invitationerne til turen den 1. juli ER nu udsendt fra dette system til alle jer 
medlemmer. 
Ved en gennemgang i systemet kan vi se, at der er mange af medlemmerne, der ikke har 
set på / åbnet invitationen. 

Det kan der være mange grunde til, men for en sikkerheds skyld vil vi bede Jer kontrollere om I har fået 
invitationen, og hvis I vil hjælpe os til at sikre, at alle modtager de mails, der sendes fra systemet, må I, der endnu 
ikke har svaret, meget gerne besvare invitationen ved, enten at tilmelde jer eller melde fra til turen. 
Hvis I ikke kan se, at I har modtaget en invitation til turen må I meget gerne kontakte enten Claudius (20836710) 
eller Tonny (40623372) så vi kan få fundet ud af, hvor udfordringen er gemt. 
 

’ 

 
Redaktionen tilføjer: Mange af vi ”mænner” bør interessere os lidt mere for EDB i det daglige, og ikke 
overlade det til kvinderne – hende derhjemme. Hun har i mange tilfælde rutinen og erfaringen  og kan 
sagtens melde dig til NemTilmeld. Men det er da ikke meningen – vel? 
Mange mænd har ikke adgang til en mailadresse – og slet ikke en, der er deres egen ! 
 
 



 
 

Næste møde – torsdag den 24. juni: 
Som tidligere nævnt prøver vi at skiifte 
mellem gåture, cykelture og køre i bil / 
tog.  
På næste torsdag. møder vi v. Borgerhuset 
kl 9:30 og med Knud som guide går vi 
den postrute gennem Håndværkerbyen 
(grå område) som Knud har gået i mange 
år.     Vi følger op i Reminder på onsdag. 

Knud skriver: 
Hej venner i Hemingway klubben. Jeg hedder Knud og er født i 1937.Jeg blev postbud i Greve i 1960. 
Jeg vil invitere jer på en spadser- og fortælletur i Handværkerbyen, hvor de fleste værksteder blev bygget 
i tresserne. Vi starter vores tur på Vestervang 17 rækkehuse hvor vi boede i et af dem i 52 år - dejlige 
huse men med 1 sal og toilet nede og stor have. Derfor flyttede vi til Hegnsgården.  
Hvor Håndværkerbyen ligger var der marker. Vi slutter på Greveager hvor jeg vil fortælle lidt om Greve 
boligselskab - Danmarks bedste - der sad jeg i bestyrelse i ca. 20 år som næstformand.   
 
Planlagte aktiviteter: 

  
Torsdag d. 24 juli Gåtur m Knud. Hundige håndværker området 
Torsdag  d. 1. juli Besøg i Køge miniby.  Afprøver NemTilmeld 
Torsdag d. 8. juli Planetstien – Rosenhaven  Valbyparken, Cykel, bil, tog 
Torsdag d. 15. juli Gåtur / stranden /Gunnar Anker  
  
  
 
OBS: vi søger en deltager, der gerne vil køre i bil til Rosenhaven til en særlig opgave ! 
Greve atletik søger hjælp til parkering m.m. primo august. Vi prøver at finde en dag – så vi kan møde som en 
samlet gruppe Hemingway - M/K’ere. 
Det har de tidligere år været meget hyggeligt – for os, og atletik – klubben får penge i kassen. 
I får et oplæg med tilmelding i næste Nyhedsbrev. 
 

 
 

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


