
  

 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

Møde torsdag den 15. juli 2021:  12 friske gutter var mødt for at cykle 
til Valbyparken – i strålende sol. V cyklede gennem Strandparken – langs 
Planetstien, Hvidovre Havn til Valbyparken. Her mødtes vi med de andre 
– også 12 personer, der havde valgt at køre i bil. 
Sammen beså vi Rosenhaven og en række af de 17 temahaver i parken. 
Spændende at se de forskellige haver.  
Derefter var der serveret en let frokost.  
 

 
Vandring rundt i Rosenhaven  // Veldækket 3 frokostborde 

 
 

Gunnar Anker og Mogens havde fået ideen til en frokost i det grønne 
- en skovtur. Gunnar havde alt grejet: borde, stole, bestik...  
Menuen var tre retter: Sild med dressing og kapers/løg – pølser kogt i  
Gunnars special lage – og så hjemmelavede kiks (Mogens) m ost.  
Pris 35.- inkl. 2 snaps.        Guunnars Gadekøkken – ring: 28742211 
 
 

  
 

Sådan er det med de der Hemingwayere – altså dem om torsdagen i 
Greve. De gør det – og nyder det sammen! 
 
 

  

  

TTaaggee  SScchhoouu  NNiieellsseenn  
hhaavvddee  22  ffllaasskkeerr  mmeedd::  eenn  
ttiill  hhvveerr  hhåånndd,,  oogg  hhaann  
sskkæænnkkeeddee  oopp  ttiill  ddee  ffrriisskkee  
gguutttteerr,,  ddeerr  sskkuullllee    ppåå  
ccyykkeellttuurr..  
  
  
  

OOBBSS::  SSnnaappsseenn  
pprroodduucceerreess  ii  NNoorrggee,,  mmeenn  
bbæærreerr  eett  ddaannsskk  ffllaagg!!  SSåå  
TTaaggee  vvaarr  ssiikkrreett  eett  ffllaagg..  
CCyykkkkeellffoollkkeett  vvaarr  mmeeggeett  
bbeesskkeeddnnee  ––  ssåå  TTaaggee  
vvaallggttee  aatt  ffoorreessttåå  eennddnnuu  
eenn  uuddsskkæænnkk--nniinngg  ––  ii  
VVaallbbyyppaarrkkeenn  iinnddeenn  
ssppiisseettiidd..  
  
  
  
  
  

  
  



 

Møde næste torsdag den 22. juli:  
Cykeltur: vi mødes v. Borgerhuset kl 9:30 og cykler en tur til 3 Hoved-
banegårde, så til en kulturpark (hvor ingen af deltagerne har været før) – 
for så at slutte i Nærheden – og så er vi tilbage kl. Ca. 12:30. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Spiller du golf: Tilmeld dig årets turnering for Hemingwyaere  

– se bilag 
 

 

Opera i Hedeland 
 

Foredrag om Rigoletto - optakt til opera i Hedelandet 
 
I år har Opera Hedeland Verdis 'Rigoletto' på programmet. Du kan høre hele 
historien på dit lokale bibliotek om Verdi og 'Rigoletto', når operaekspert 
Henrik Engelbrecht besøger Greve Bibliotek og giver en introduktion til 
operaen. 
 

'Rigoletto' er den tragiske og gribende historie om narren Rigoletto og hans 
kærlighed til sin datter. Et fortættet drama om en fars hævntørst og afmagt 
overfor sin skrupelløse arbejdsgiver, som forfører datteren og smider hende 
væk igen efter brug - og endda slipper godt fra det! 
  

Her er det for en gangs skyld tenoren, der er skurken. I 'Rigoletto' bruger 
Verdi musikken på nye måder; forbandelsesmotivet går som en rød tråd 
igennem hele operaen, og i uvejrsscenen i sidste akt bruger Verdi et 
nynnende mandskor bag scenen - en utrolig virkning sammen med torden og 
lynild i orkestret - og i den berømte kvartet viser Verdi, hvor virtuost han kan 
beskrive fire menneskers følelser samtidig, uden at publikum får 
fornemmelsen af at de bare står og synger i hvert sit verdenshjørne. 
  

Premieren i marts 1851 blev en enorm succes for Verdi, og snart blev 
'Rigoletto' opført over hele Italien - og også i udlandet; den nåede lynhurtigt 
helt til Tyrkiet, Cuba og Rusland. 
 
  

Foredraget afholdes tirsdag d. 10. august kl. 19 til ca. 20.45 på Greve 
Bibliotek. Det koster 30 kr. som kan købes på hjemmesiden: 
https://www.grevebibliotek.dk/arrangementer/voksenarrangementer/foredrag-
om-rigoletto-optakt-til-opera-i-hedelandet  
  

Med venlig hilsen Thomas Damholt 
Voksenlitteraturformidler Biblioteket 
Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening 
 
 

  
  
  
  

  
FFrreeddddyy  CChhrriissttiiaannsseenn    
eerr  vvaallggtt  ttiill  ffoorrmmaanndd  ii  
FFrriivviilllliigg  CCeenntteerr  //  GGrreevvee..  
VVii  øønnsskkeerr  FFrreeddddyy  
ttiillllyykkkkee  mmeedd  ooppggaavveenn..  
OOgg  vvii  eerr  ggllaaddee  ffoorr  aatt  eenn  
HHeemmiinnggwwaayyeerr  ooggssåå  
bbeesskkææffttiiggeerr  ssiigg  mmeedd  
ooppggaavveerr  ””uuddeenn  ffoorr””  
kklluubbbbeenn..  
  

OBS:  
Vi har aftalt m Greve 
bibliotek, at: 
Alle, der deltager 
som ”P- hjælpere” på 
vort Hemingway hold 
lørdag den 14. aug.  
inviteres af 
Greve Bibliotek til at 
høre foredraget – 
gratis! 
Der er fortsat behov 
for hjælpere – kontakt 
Mogens, hvis du vil 
være med – sammen 
med os andre, får vi 
en god aften. 
  

  
  

VVii  vviill  pprrøøvvee  aatt  aarrrraannggeerree  
eenn  hhyyggggeelliigg  lløørrddaagg  aafftteenn,,  
nnåårr  vvii  aaffsslluutttteett  PP--hhjjæællpp..    
VVii  ffåårr  sseerrvveerreett  aafftteennss--
mmaadd  oogg  vviill  hhyyggggee  ooss  
ssaammmmeenn,,  mmeeddeennss  vvii  
hhøørreerr  ooppeerraaeenn  ––  ssoomm  vvii  
hhaarr  ffååeett  ggeennnneemmggååeett  ppåå  
BBiibbll..  
  

SSåå  mmeelldd  jjeerr  ––  eett  ppaarr  MM//KK  
hhjjæællppeerree  fflleerree!!  
SSeenndd  eenn  ssmmss  ttiill      
MMooggeennss  44004455  22221100  ––  
OOgg  dduu  eerr  mmeedd..  
AAllllee  ttiillmmeellddttee  ffåårr  nnæærrmmeerree  
iinnssttrruukkss..  
  


