
 

  NNyyhheeddssbbrreevv  227722    ––      HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee  //  ttoorrssddaagg    ddeenn  55..aauugguusstt    
––  uuddsseennddtt  66  aauugguusstt  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 d. 5. august: Yes – vi kom retur kl 13:00/ 32 km – 
tidsnok til håndbold. En rigtig god tur  i flot cykelvejr - 13 deltagere var 
rundt i lokalområdet i Tåstup. Og steder, hvor mange aldrig har været 
før.  
Vi besøgte GrennesMinde – trolden Teddy Venlig i Hakkemosen og 
sluttede med at se flyvende personer i vind-luftblæseanlægget nær 
Hakkemosen. Turen startede om morgenen med at ”de herrer” mødte 
tidligt – for at varme op med en omgang vindruer. Undervejs ”mistede” 
vi Ole Adsersen i et sving. Trods tlf. kontakt fandt vi ikke sammen igen. 
Det bør ikke ske. 

 
 

 
 

Grennessminde 

  
 

 

                               trolden Teddy Venlig i Hakkemosen Air Experience 
 

 

I forbindelse med Vestegnens Kulturuge i 2016 byggede kunstneren 
Thomas Dambo 6 kæmper af genbrugstræ, som står ‘gemt’ ved skov, 
sø og bakketop på udvalgte steder på Vestegnen.  
Så gå en tur i den skønne natur, og find ”De 6 Glemte Kæmper”, som 
indbyder til leg og fantasi for både store og små. 
Formålet med projektet er at bringe kunsten udenfor museets vægge og 
ud i naturen på den Københavnske Vestegn. Projektet opfordrer til at man går på opdagelse i den 
smukke og oversete natur, og derved får en anderledes oplevelse. 
Alle seks kæmper er bygget med hjælp fra en lang række lokale frivillige. Skulpturerne er bygget 
udelukkende af affaldstræ fra lokale nedrivningsprojekter, gamle kviste og resttræ.   

 



 
 

GIV EN OPLEVELSE FOR LIVET! 
ALLE GAVEKORT INDEHOLDER: 
Min 2 flyvninger – hver flyvning varer 1 min. og svarer til det frie fald 
man oplever ved et faldskærmsudspring fra 4 km’s højde. 
Alt flyveudstyr inkluderet; flyve-dragt, hjelm, ørepropper og handsker 
Pre-flight instruktion, opvarmning, briefing, individuel flyvning med 
instruktør og de-briefing. 
Personligt flyvecertifikat der dokumenterer deltagerens flyvefærdig-
heder. Opvisning af instruktør. 
Hele oplevelsen tager ca. 1,5 time inkl. grundig introduktion. 
 

Copenhagen Air Experience – Galgebakkevej 3 - 2630 Tåstrup 
 
 

 

Snubbekorsvej 18 -  2630 Taastrup  
 

- er en socialøkonomisk virksomhed,  
som hjælper unge videre til job. 

 De driver et økologiske gartneri, som en del af Projektskolen for unge 
med særlige behov i alderen 17-25 år. 
På gartneriet er butik og café i et af drivhusene. Derudover er der 
produktion i drivhusene samt ude på marken. Om sommeren sælges 
økologiske sommer-blomster, grøntsagsplanter, krydderurter og stauder. I sensommerperioden starter 
selvpluk og salg af økologiske grøntsager, heriblandt tomater, 
cherrytomater, selleri, salat, porrer, agurker, pebre, chili. 
De sælger også brugskunst og diverse produktion fra nogle af deres 
værksteder på Projektskolen.  
Der er åbent for brødsalg hele året, enten fra caféen eller direkte fra 
bageriet.  
https://gminde.dk/kontakt/aabningstider/ 

 

OBS ture august: 
 

Møde torsdag d. 12. august: (sandsynligvis) sidste cykeltur i området i år. Vi cykler en tur (30km / 3 
timer) og ser (måske) en trækirke i 1:1 + en sød dame trold. 
 

 
 

Møde torsdag d. 19. august: Denne dag er der gåtur – vi skal over til 
RC- center og se på flyvemaskiner. Vi mødes ved Borgerhuset som 
sædvanlig kl.9:30 og går derover, så vil vi være fremme kl. ca.10.00. 
OBS.. Hvis du er dårlig gående kan du møde på Flyvepladsen kl. 10 -
pr. bil eller cykel. Adressen er  Greve Centervej 52, 2670 Greve. 
Der er borde/bænke; toiletter og et kantinelokale at benytte, hvis det er 
dårligt vejr. Vi ser frem til at rigtig mange medlemmer møder op. 
Husk kaffe. 
 

 
 

Torsdag d. 26. august: det bliver nok den sidste cykeltur i år.  
Vi cykler en tur ad Nørrebro-Ruten / ”Den grønne sti” (som den 
hedder på Frederiksberg) med spisning undervejs.  
”Fru Hansen” bestemmer menuen i det lille sted, hvor vi skal spise. 
Spændende – synes vi selv.  Sæt X i kalenderen og tilmeld jer.  
Vi tager E-toget fra Greve kl 9:01/Hundige 9:04 og står af på 
Nordhavn station kl. 9:33. 
Deltagerpris. 50.-for beværtning. Maks deltagerantal 20 personer. ”Først til mølle” er gældende. 
Tilmelding v. NemTilmelding senest lørdag d. 21. august kl. 20:00.   
 

  

Mogens Christiansen 40452210  a-mch@webspeed.dk    


