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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  

   
 

NemTilmeld Vi vil til de næste arrangementer bede jer om at tilmelde 
jer ved hjælp af NemTilmeld.  
Så lærer vi at bruge det, til vore aktiviteter til efteråret. 
Det er nemt, når først man har indsat sine data – så popper de 
automatisk frem næste gang. Og husk, der er service-vejledning.  
 
Som Tonny skriver i mail til jer: 
Invitationen til ”Gåturen på torsdag den 8. juni 
Vi har tidligere fået oplysninger om, at der er medlemmer, der ikke har 
modtaget invitationen. 
Hvis du derfor IKKE har modtaget den invitation, der netop er udsendt, beder 
vi dig om at gøre følgende: 

1. Opdater din mailkonto og kontroller endnu engang om der er 
kommet. 

2. Undersøg dit spamfilter, både det lokale og din leverandørs. 
3. Hvis du stadig ikke har fundet mailen med invitationen kontakt mig. 

 

Tonny Nielsen info.greve@hemingwayclub.dk  mob.:40623372 
 

 

 

 
 

NemTilmeld er et 
Nordjysk udviklet 
tilmeldingssystem, 
som letter 
tilmeldingen til 
møder, konferencer 
og arrangementer. 
 

 
 

Møde torsdag den 8. juli: Strandtur med formiddagskaffe. Gåtur m.m.   
 se omtale i sidste Nyhedsbrev 

 Vi mødes v. Borgerhuset kl 9:30 og går ad Olsbæk å-stien for en kort tur på stranden.   
 
 

Formiddagskaffe hos Gunnar Anker kl. ca. 11:00. NemTilmeld 25.- senest tirsdag d. 6. juli kl. 18:00. 
Ps.: Husk dit snapseglas til ”sidevognen”. Måske er der en ”Havelåge” på vor færd. 
  

 

 

Lørdag den 14. august:Opera – Hedeland – 
Greve atletik søger hjælp til parkering m.m. - maks 16 deltagere                 se omtale i sidste Nyhedsbrev 
NemTilmeld også med ledsager – nu!! 
 

 

Finn Stahlfest  skriver: Jeg har været lidt fraværende det sidste stykke tid. Det er på grund af 
store spekulationer vedr. om fruen og jeg skulle flytte. Flytte dvs. at blive i Greve, men flytte 
ned i Strandskoven 11. Det er et projekt køb med diverse problemer til følge. Det har 
resulteret i, at vi har sagt ja! Og har solgt vores bolig i Lundemosen. Den blev solgt på en uge, 
men med en overtagelse allerede den 2. Juli. Herved står vi med hjemløse i hånden.  
I kan se os stå udenfor Greve Centeret.   
Vi forventer først, at vores nye bolig er klar til indflytning ca.  
1. Feb. 2022. Hvad gør man så? 

Vi flytter til vores sommerhus i Sverige, og håber på, at vi kan holde varmen om 
vinteren.  
Jeg kan, som I nok kan forstå, ikke deltage i diverse mødeaktiviteter, men stadig 
holde fanen højt, og vedblive med at være et tro medlem af klanen.  
Med håb om forståelse, ønsker jeg jer alle en god sommer og sågar vinter, og 
glæder mig til vi igen kan være sammen.  
 

Redaktionen takker Finn – vor ølsmagerekspert og verseforfatter – for 
orienteringen. Vedlagt foto fra Strandskoven 11 – uden havelåge, men med lidt 
fantasi så går det nok alligevel. Vi hører gerne fra Finn om tilværelsen i de svenske skove.  
 

 



 

 

Møde torsdag d. 1. juli: Vi besøgte Køge miniby –  planlagt at opføre hele Køge by anno 1865 i 
størrelsesforhold 1:10. der er pt opført ca 650 huse og der mangler endnu ca 450! 
Et imponerende arbejde udført af frivillige. (Vi husker også skibsbyggerne i Køge). Vi gik rundt i byen – 
fotos i øverste række – og besøgte værkstederne – fotos nederste række. 
 

En normal mursten måler 22,8 x 10,8 x 5,4 cm og vejer ca. 2,4 kg. En tilsvarende mursten i mini-byen 
måler 2.28 x 1,08 x 0,54 cm og vejer 1:1000 = 2,4 g. og dem er der millioner af! 
 

Tagnedløb mm laves i kobber, der blødgøres v opvarmning og hurtig afkøling, så det kan formes til render, 
beslag .... Og så er der et helt katalog/udstilling med detaljer på døre, vinduer o.l. 
 

Når arbejdet med de resterende ca. 450 bygninger er fuldendt kan renoveringen af de først opførte 
bygninger begynde – alle står de ude hele året, udsatte for vind, vejr og frost. Som de originale bygninger. 
Men her kan man sidde ned – indendørs og arbejde. Men antallet af f.eks. mursten og tagsten er det samme 
– blot 1:10 mindre. Alt skal fuges og træværk males! 
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