
 

  NNyyhheeddssbbrreevv  227744    ––      HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee  //  ttoorrssddaagg    ddeenn  2266..  aauugguusstt    
––  uuddsseennddtt  3300..  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. 26. august 
15 friske medlemmer havde reageret 
positivt på vor NemTilmeld. 
Efterfølgende varder en der var væltet 
med cyklen – det gjorde fortsat ondt. 
Han meldte fra. En var blcvet opereret 
hos tandlægen dagen før, et par 
stykker var dårlige. Så vi var 11, der 
stod af toget på Nordhavn station. Vi 
skulle have cyklet langs kysten til 
Tuborg havn. Der var spærret endnu 
en uge – så det var op på Strandvejen 
og ud - mellem de dyre boliger og 
tilsvarende både - til molen. Herfra 
forbi Mindelunden og videre til 
Lyngbyvejen, hvor vi blev overfløjet 
af en jetjager – der for fuld udblæsning 
cirklede flere gange lige over os. 
Videre  gennem NV ad kilen - den 
gamle jernbanetrace til hhv. Nordsjæl-
land og Roskilde. For så at slutte af 
med frokost hos Erik i hans selvbyg-
gede kolonihavehus v. jernbaneter-
rænet mellem Peter Bangsvej/ Fin-
sensvej.   
Tak for endnu en god sæson. 
 

 

  

EEnn  aaff  vvoorree  aakkttiivvee  mmeeddlleemmmmeerr  
hhaarr  ffoorr  nnyylliigg  hhaafftt  fføøddsseellssddaagg..  
HHaann  eerr  ssåå  ggllaadd  ffoorr  aatt  mmøøddeerrnnee  
nnuu  bbeeggyynnddeerr  iiggeenn  ii  BBoorrggeerr--
uusseett,,  aatt  hhaann  ddoonneerreerr  wwiieenneerr--
bbrrøødd  oogg  ssaammttiiddiigg  hhaarr  rreesseerrvvee--
rreett  bbaarreenn..  SSåå  ppåå  ttoorrssddaagg  kkaann  II  
ddeellttaaggee  uuddeenn  ddeellttaaggeerr  ggeebbyyrr  ––  
mmeenn  hhuusskk::  MMeeddbbrriinngg  ggeerrnnee  
ddrriikkkkeebbææggeerr  ttiill  ggeennssttaannddeenn!! 

    
  

HHeerr  eerr  BBooddiill  HHaannsseenn  ––  ddeerr  hhaavvddee  llaavveett  ffrrookkoosstt  ttiill  
gguutttteerrnnee  ––  oogg  vvæærrtteenn::  EErriikk  DDrreejjeerr  oogg    
””DDeenn  hheemmmmeelliiggee  ooppsskkrriifftt””  ppåå  EErriikkss  llaakkss..    
VVaarrmmrrøøggeett  llaakkss..  
LLaakksseeffiilleett  uuddeenn  bbeenn  ccaa..  11000000  ggrr..  
SSaalltt,,  CCiittrroonnppeebbeerr,,  MMaannddlleerr..  RRyyggeess  ii  bbøøggeessaavvssmmuulldd  oogg  
bbøøggeettrrææ..  LLaakksseeiiddeenn  llææggggeess  ppåå  eett  vviisskkeessttyykkkkee  eelllleerr  lliiggnneennddee,,  ffiilleetteenn  sskkaall  vvæærree  ttøørr  ppåå  
bbeeggggee  ssiiddeerr..  LLaakksseenn  sskkæærreess  ii  ppaasssseennddee  ssttyykkkkeerr,,  ddrryysssseess  mmeedd  ssaalltt  lliiddtt  cciittrroonnppeebbeerr  oogg  ttiill  
ssiiddsstt  ddrryysssseess  mmeedd  eett  ppæænntt  llaagg  ffiinntthhaakkkkeett  mmaannddlleerr..    

LLaakksseenn  llææggggeess  ppåå  rriisstteenn  mmeedd  sskkiinnddssiiddeenn  nneeddaadd..  RRyyggeess  vveedd  5500  ––  7755  ggrraaddeerr  ii  ccaa..  11  ½½  ttiimmee  kkrraaffttiigg  rrøøgg..  
  

  
  

AAkkttiivvee  HHeemmiinnggwwaayy--ddeellttaaggeerree  kkoommmmeerr  nnaattuurrlliiggvviiss  ttiill  vvoorree  mmøøddeerr..    
DDeerr  eerr  fflleerree,,  ddeerr  ggeerrnnee  vviill  vvæærree  mmeedd  ii  vvoorr  kklluubb  ––  ssoomm  ssttåårr  ppåå  vveenntteelliissttee..    
VVii  vviill  ddeerrffoorr  hheerr  vveedd  ssææssoonnssttaarrtt  aajjoouurrfføørree  jjeerreess  iinntteerreessssee  ii  ffoorrttssaatt  
ddeellttaaggeellssee..    
NNooggllee  eerr  ffllyytttteett,,  aannddrree  hhaarr  iikkkkee  llæænnggeerree  hheellbbrreeddeett  ttiill  aatt  kkoommmmee  oogg  vvæærree  
mmeedd  ––  oogg  nnooggllee  hhaarr  mmiisstteett  iinntteerreesssseenn..    
VVii  vviill  kkoonnttaakkttee  jjeerr,,  ddeerr  iikkkkee  llæænnggeerree  eerr  aakkttiivvee  ii  kklluubbbbeennss  vviirrkkee..    
  

VVii  ffoorrvveenntteerr,,  aatt  ddee  ddeerr  ddeellttaaggeerr  ii  vvoorree  mmøøddeerr,,  eerr  vvaacccciinneerreeddee//hhaarr  eenn  ffrriisskk  nneeggaattiivv  tteesstt    
––  iikkkkee  eerr  sslløøjjee  ––  hhaarr  ffeebbeerr  eelllleerr  lliiggnneennddee..  
  

  



  

NNææssttee  mmøøddee    
ttoorrssddaagg  dd..  22..  sseepptt..    
kkll  99::3300  ––  BBoorrggeerrhhuusseett  
  

FFrreeddddyy  CChhrriissttiiaannsseenn  
sskkrriivveerr::  ""SSåå  eerr  
ssoommmmeerraakkttiivviitteetteerrnnee  sslluutt,,  
oogg  vvii  hhaarr  iiggeenn  ii  åårr  hhaafftt  eenn  
HHeemmiinnggwwaayy--ssoommmmeerr  
ffyyllddtt  mmeedd  ssppæænnddeennddee  ttoorrssddaaggssaakkttiivviitteetteerr..  
  NNuu  sskkaall  vvii  iinnddeenn  ddøørree  iiggeenn,,  oogg  vvii  hhaarr  iinnvviitteerreett  
BBeeddeemmaanndd  PPeetteerr  EErriikksseenn  //  BByyeennss  BBeeggrraavveellsseessffoorrrreettnniinngg  
––  KKaarrllsslluunnddee  SSttrraannddvveejj  ttiill  aatt  kkoommmmee  oogg  ffoorrttæællllee  oomm  
""MMiinn  ssiiddssttee  vviilljjee""  oogg  oomm  jjoobbbbeett  ssoomm  bbeeddeemmaanndd,,..    
VVii  kkaann  ssttiillllee  aallllee  ddee  ssppøørrggssmmååll,,  vvii  hhaarr  ttiill  PPeetteerr..""      

KKoomm  oogg  hhøørr  oomm,,  hhvvoorrddaann  dduu  kkaann  bblliivvee  ””bbeehhaannddlleett””  ppåå  eett  ttiiddssppuunnkktt..  BBeerrlliinnggsskkee  2222..  aauugg..  22002211  

Uddannelsen til bedemand består bl.a. følgende:  
Praktik bestående af et ansættelsesforhold/mentorforløb med praktisk afprøvning af 
bedemandens arbejdsfunktioner.  
Det er individuelt, hvor længe den enkelte kursist har behov for at være i praktik, men som 
minimum kræves 1 års praktik. Praktikperioden afsluttes med praktikprøvning af minimum 
1 uges varighed, som skal gennemføres ved godkendt praktikvært med dokumentation af 
vidensniveau.  Teori. I den 1 årige praktikperiode gennemføres 2 teoretiske forløb med 
afsluttende prøver. De teoretiske forløb indeholder følgende en række emner, herunder bl.a. 
personlig afklaring, sorgens faser, psykologiske aspekter, kommunikation og samtaleteknik, 
relevant lovgivning, etik, kulturhistorie mv. 
Eksamen består af en vejledende samtale med faglig rådgivning om egnethed til at virke i 
branchen. Gennemførelse af afsluttende eksamen og udstedelse af eksamensbevis. 
                                                                              Billedet th. er fra en undervisningssituation 

 

 
 

Invitation til gåtur  på stranden 
Greve Kommune byder for 6. år i træk velkommen til  
GreveVandrefestival  
Frisk luft, motion og smukke naturoplevelser.  
Det er blot nogle af de mange gevinster, der er ved at deltage i kommunens store vandrefestiival: 
 

Hjertestien, Olsbæk, Stenmole og Hundigeparken Onsdag den 1. september 2021, kl. 17. 
 

En gåtur fra Aktivitetshuset Olsbækken til Stenmolen ved Greve Marina, og en tur forbi Hundigeparken 
hvor man kan se Midgårdsormen. 
Vi mødes foran aktivitetshuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43. Turen slutter også her. 
Turen er på 5 km. Medbring gerne kaffe/te, som kan nydes i fælles selskab efter turen – eller inden. 
 

Bare mød op – tag din kone med! 
Hilsen Mogens Christiansen / turleder på denne tur 
 

 

Ps.: I kan også komme lidt før – så tager vi en kop kaffe inden turen! 
 

    
 

Motion – endnu engang. Se vedlagte bilag - igen 
I sidste Nyhedsbrev skrev vi lidt om at deltage i motionstilbud. 
- Der er svømning i Greve svømmehal / det midterste bassin (det der er varmt og som man kan bunde i)  
- Og der er et motions-gymnastikhold – med en dygtig fysioterapeut til at lede holdet. 
- vil du / I spille badminton, så har vi også banerne. 
Sådan er der flere tilbud til dig og også til ledsager.  
Se - hvor lidt det koster dig, at være med til at være aktiv! 
 

 

Mogens Christiansen   40452210   a-mch@webspeed.dk 

 
 
 


