
 

  NNyyhheeddssbbrreevv  227733    ––      HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee  //  ttoorrssddaagg    ddeenn  1111..aauugguusstt    
––  uuddsseennddtt  1133..  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  

  

  
  

HHeerr  sseerr  II  eenn  ggllaadd  
mmaanndd::  
VViillllyy  BBeennttsseenn  sskkåålleerr  mmeedd  ooss  aannddrree  ii  
aannlleeddnniinngg  aaff  hhaannss  fføøddeesseellssddaagg  ((aallttssåå  
ddeenn  ii  ssiiddssttee  mmåånneedd))..  DDeett  vvaarr  
llyykkkkeeddeess  hhaamm  ffoorrttssaatt  aatt  ffuunnddee  nnooggllee  
aaff  ddee  ssmmåå  øøkkoonnoommiisskkee  ppllaassttggllaass..    
DDee  eerr  ddyyrree  ––  mmeenn  iinnddeehhoollddeerr  eenn  
mmiinnddrree  mmæænnggddee  vvææsskkee..  
  

  

MMøøddee  ttoorrssddaagg  ddeenn  1122..  aauugguusstt::  
EEbbbbee  DDaagg  CChhrriisstteennsseenn  sskkrriivveerr  
Hemingway-cykelholdet var på en 25 km lang cykeltur, 
årets sidste? Måske? 
Vejret var perfekt til cykling, og vi kom …laaangt…. 
omkring. Helt til Brøndby Strand, hvor vi besøgte 
Middelalderlandsbyen, hvor vi fik en improviseret; men 
oplysende rundvisning.  
Specielt var Middelalder-stavkirken interessant.  
 

Derfra “ad små kanaler” til Vallensbæk mose hvor vi genså 
“Trolden ThildeHerfra en cykeltur tilbage.    
En dejlig formiddag. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

Billeder fra Middelalderlandsbyen – Brøndby Kommune 
Billedet fra ”kirken” er taget i buldermørke ! 
 

    
 
Lille Thilde ved søen med trækfærgen 
 
 
 

  

Om Middelalderlandsbyen 
Middelalderlandsbyen er en 
samling af rekonstruerede huse 
fra 1350 med dyrehold. 
Landsbyen er udgangspunkt for 
en masse sjove og lærerige 
oplevelser, og er et oplagt 
historisk udflugtsmål for jer som 
skole eller for hele din familie. 
. 
Der er gratis adgang året rundt. 
Kom og besøg os! 

 
Mogens 
Kortegaard  
flytter. 
Han sælger 

 2 fyldte gasflasker  
200.-/stk. 
Normalpris for flaske 
m gas 900.-  
Ring   40988011 



 
OBS: Redaktionen er lukket i næste uge – så vi bringer omtalen af de 2 næste ture endnu en gang: 
 

 

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 dårligt gående kan du møde på Flyvepladsen kl. 10:00 -pr. 
bil eller på 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. 
Nogle af Flyklubmedlemmerne kommer og viser deres fly – på jorden og i luften. 
 
 

 
 

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.  
Turen er ikke længere end at alle, der har en cykel kan være med.  
Der er flere S-stationer under vejs.   
 

 
 

 

Seenager 
Jeg har lige fundet ud af min aldersgruppe. Jeg er en Seenager (senior teenager). 
Jeg har alt, hvad jeg ønskede mig som teenager, nu bare 50 år senere. Jeg skal ikke gå i skole eller på 
arbejde. Jeg får lommepenge hver måned. Om aftenen kan jeg blive ude, så længe jeg vil: 
Jeg har kørekort og min egen bil. 
Jeg har ID-kort, der kan få mig ind på alle værtshuse, og de piger jeg omgås er ikke bange for at blive 
gravide. Generelt er min aldersgruppe ikke bange for noget som helst – de er jo blevet velsignet med et 
allerede langt liv, så hvorfor være bange. Og jeg er over bumsealderen.  
Jo livet er godt. 
Du vil også føle dig meget mere intelligent efter at have læst dette. Ældre menneskers hjerner er 
langsommere, fordi de rummer og husker meget mere. Alderen gør dig ikke mere sløv, mentalt – det 
varer bare lidt længere at huske fakta, fordi du har så mange informationer i hjernen. Videnskaben mener 
også, at al denne viden kan bevirke nedsat hørelse, da trykket på det det indre øre kan være temmelig 
stort. 
Ligeledes kan ældre mennesker ofte gå ind i et andet rum for at hente noget, og når de så står derinde, står 
de ofte og spekulerer på hvad det egentlig var, de gik derind for at hente:  
Det er IKKE et Hukommelsesproblem, men derimod naturens måde at få ældre mennesker til at røre sig 
på. 
 

Ergo 
Jeg har adskillelige venner, jeg burde sende dette til. Men lige nu kan jeg ikke huske hvem  
– så vær rar og videresende dette til dine venner – de kan også være mine venner. 

 
 

 

Mogens Chistiansen   40452210   a-mch@webspeed.dk 

 
 
 


