
  NNyyhheeddssbbrreevv  226655    ––      HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee  //  ttoorrssddaagg    ––  uuddsseennddtt  2288..  jjuunnii  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  

   

 
 

Leif Petersen havde flasker med 
til mødet – og store plastglas. 
Rygtet ville at 
han fejrede sin 
fødselsdag.  
Vi ønsker alle 
Leif tillykke og giver ham et 
flag. 

 

Møde torsdag d. 24. juni: 
Knud Pedersen førte an på vor gåtur 
rundt i Håndværkerbyen – lige bag 
Borgerhuset.  
Men først havde vi en lille besigtigelse 
af  ”Havelågen” på Vestervang  31, 
hvor Knud boede i 55 år. Et hyggeligt 
lille kædehus bygget i 1960 v. Roskilde 
Boligselskab.  
Og så over til Håndværkerbyen, hvor 
Knud fortalte om alle de forskellige 
firmaer, han havde kendt gennem sit job 
som postbud. Tage supplerede og 

fortalte om sin tid i området – fra dengang han han havde firme her. 
( billede / midte) og Mogens fortalte om svigerfamilien, der producerede 
piskeris mm i en af ejendommene. Vi hørte om hvad det var, der hver 
dag blev hælt ud på Rævebakken – og så, hvor Malermester Hans 
Frederiksen sælger Gori - billigt  
Turen sluttede med ”samvær” og ”bagsmæk kaffe” ved Borgerhuset – og var 
en rigtig god succes. Det var et bevis på at ”lokal medlemsindsats” ofte giver 
et rigtigt godt resultat.   

 
 

 

Her ser I nogle af Leifs fine 
plast-glas, udsat for genbrug og 
med navn på rette bruger. 
Der er ikke tale om små 2 cl. 
Glasstørrelsen svarer til en 
gentand (ca. 3,3 cl) 
 

Husk dit glas. Venligst! 
 

 
 
 

 

 

Alle mand på trappen inden turen. 
 
 
 



 
Kalenderoversigt: 
 
Arr. Dato Aktivitet 

  
Pris 

 
Tilmeld inden 

Torsdag d. 8. juli Gåtur / stranden /Gunnar Anker  NemTilmeld 25.- 6. juli kl18:00 

Torsdag d. 15. juli Planetstien – Rosenhaven,Valbyparken,  
Cykel, bil, tog 

NemTilmeld /35.-   

   - 13. juli kl .18:00 
Lørdag d.14. aug. Opera –  Hedeland NemTilmeld  Hurtigst muligt 
     
 

 

Næste møde – torsdag den 1. juli 
2288  mmeeddlleemmmmeerr  hhaarr  mmeellddtt  ssiigg  ttiill  aatt  bbeessøøggee  KKjjøøggee  MMiinniibbyy  ––  
ssee  vveeddhhææfftteeddee  oovveerrssiiggtt  oovveerr  ddee  ttiillmmeellddttee..  
VVii  mmøøddeess  kkll..  1100::5500  vveedd  iinnddggaannggeenn  oogg  ggåårr  iinndd  ii  ssaammlleett  ffllookk..        
AAddrreesssseenn  eerr  SSttrraannddvveejjeenn  110011,,  44660000  KKøøggee  
  

DDeerr  eerr  22  mmuulliigghheeddeerr  ffoorr  ttrraannssppoorrtt  ttiill  mmiinniibbyyeenn::  
MMeedd  EE--ttoogg  kkll..  1100..1166  ffrraa  GGrreevvee  SSttaattiioonn,,  ssoomm  eerr  ii  KKøøggee  kkll..  
1100..3344..    
HHeerrffrraa  eerr  ddeerr  1166  mmiinn..  ggaanngg  ttiill  mmiinniibbyyeenn..  
MMeedd  bbiill  ((pprrøøvv  aatt  aarrrraannggeerree  ffæælllleesskkøørrsseell  ––  ddeerr  eerr  ffrrii  
ppaarrkkeerriinngg,,  mmeenn  iikkkkee  uueennddeelliigg  mmaannggee  ppllaaddsseerr))..    
II  bbiill::  kkøørr  aadd  SSttrraannddvveejjeenn,,  ddrreejj  ttiill  vveennssttrree  aadd  SSvveeaavveejj  oogg  ssåå  
ttiill  hhøøjjrree  aaff  SSttrraannddpprroommeennaaddeenn,,  hhvvoorr  PP--ppllaaddsseenn  lliiggggeerr  ffoorr  
eennddeenn  aaff  vveejjeenn..  
KKll..  1111::0000  eerr  ddeerr  gguuiiddeett  rruunnddvviissnniinngg,,  hhvvoorr  vvii  sskkaall  ssee  oogg  
hhøørree  oomm  mmiiddddeellaallddeerr--mmiinniibbyyeennss  hhiissttoorriiee  oogg  ttiillbblliivveellssee  
ssaammtt  ssee  vvæærrkksstteeddeerrnnee..  
KKll..  1122::3300  eerr  ddeerr  ffrrookkoosstt  ((22  ssttkk..  lluukkssuuss  ssmmøørrrreebbrrøødd  oogg    
11  øøll  //vvaanndd))  ssaammtt  kkaaffffee  ddeerreefftteerr..  
KKll..  1144::0000  aannssllååeett  sslluuttttiiddssppuunnkktt..  
BBlliivveerr  dduu  ii  ssiiddssttee  øøjjeebblliikk  ffoorrhhiinnddrreett  ii  aatt  ddeellttaaggee  eelllleerr  
bblliivveerr  dduu  eenn  ddeell  ffoorrssiinnkkeett  mmåå  dduu  mmeeggeett  ggeerrnnee  rriinnggee  mmiigg  oopp  ppåå  3311663344998822,,  ssåå  vvii  iikkkkee  vveenntteerr  uunnøøddiiggtt..  
GGoodd  ffoorrnnøøjjeellssee  ////  KKaajj  CChhrriisstteennsseenn  
  

PPss..::  HHuusskk  ddiitt  CCoorroonnaappaass  --  DDeellttaaggeerr  ttjjeekk  --  ssee  ddeellttaaggeerrlliissttee  ––  nneeddeennffoorr:: 

 

 
 
 

Møde torsdag den 8. juli: Strandtur med formiddagskaffe. Gåtur 
Vi mødes v. Borgerhuset kl 9:30 og går ad Olsbæk å-stien for en kort tur på stranden.  
 
 

Gunnar Anker – Greve Strandvej 22 - serverer formiddagskaffe m ostemad + ”sidevogn” kl. ca. 11:00.  
Hvis du er dårlig gående – eller ikke kan komme kl. 9:30 – er du velkommen til blot at spise med og 
komme kl 11:00 
Gunnar viser gerne sit museum – du er velkommen med familie / venner også på andre tidspunkter. 
Vi betaler 25.- for serveringen – NemTilmeld – senest tirsdag d. 6. juli kl. 18:00. 
Ps.: Husk snapseglas til ”sidevognen” 
  


