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Møde torsdag d. 9. sept. Lars Bjarne Nielsen, 
formand for DN i Greve havde ordet. Og det var 
han vant til at have – kunne man høre fra starten 
af. Lars var meget engageret og vi kom vidt om-
kring. Målinger viste at Greve var i dumpegrup-
pen hvad angår natur i Danmark. Vi hørte om 
naturpleje, om hvorfor man ikke blot kan lade 
naturen passe sig selv- så vil det hele springe i 
skov. Om Strandparken og de spændende planter 
der vokser her i den kalkrige men nøjsomme jord. 

Indimellem var udsagnene krydret med finger X,  der skulle hentyde til 
kommunevalget (R). Vi hørte om naturudviklings-projektet i Olsbækådal-
kilen (se foto tv.) – et område vi i klubben har gået i et par gange. Og om 
området ved Granhaugen, der set fra et natur-synspunkt er meget spæn-
dende. Rosa-rogusa og Havtorn fik deres domme som invasive arter – 
men ikke et ord om Bjørneklo. Vi hørte om skovrejsninger i Greve, Karls-
lunde og Tune – sidstnævnte med hjorte. En række af eksemplerne blev 
understreget ved egne flotte dyrefotos – (se således foto th). 
 

 

 

 

 
 

Møde Torsdag d.16. sept. – et af vore medlemmer 
hjertelæge Erling Birk Madsen har ordet, og vil 
fortælle om sit liv som hjertelæge, om udviklingen 
inden for hjertesygdomme, om hvordan vi holder os 
i form… 

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

-I forbindelse med planlægning af kommende 
aktiviteter vil vi gerne, at der hver måned er et mø-

de, hvor vi er ”selvforsynende” – dvs en eller flere af vore medlemmer 
har ”ordet”. Det kan være små indlæg – om hobby, dagligdagen, en avis-
artikel…. En mødeform vi tidligere har talt positivt om, men som kræver 
en aktiv indstilling fra os alle til at bidrage. 
Det er spændende – og vi lærer hinanden bedre at kende. 
Erlings indlæg på torsdag er således meget aktuelt.  

 

 

Knud Pedersen vores 
alderspræsident var 
vært i baren. Vi ønsker 
Knud tillykke. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Torsdag d.16.sep. er baren 
reserveret. Venligst husk at 
medbringe dit eget bæger. 

 
 

 

 

Fredag d.10. sept. holdt 
Hemingway klubberne årsmøde i 
Greve. Vi er nu 24 klubber. 
Vor John var en engageret vært  
– og det fik han megen ros for, 
Se Foto med John i  fuld ”møde-
fart”  
– en af hans kerne-kompetancer.  
 



 

 

Kaj Christensen skriver Invitation: 
Kom med din Hemingway Club til ”Samlermuseet” Thorsvang,  
Thorsvang Alle ,4780        Stege. 
 

Vi tager torsdag den 14. Oktober 2021  kl. 09.30 med bus til Thorsvang. 
Efter et pitstop undervejs ankommer vi til museet kl. 11.00. 
Her har vi 2 timer til at se herlighederne inden der bydes på frokostbuffet, 1 øl  
eller vand og derefter kaffe i museets restaurant. 

 

Museet er bestemt et besøg værd også selvom du måske har været der før.  
Det er et enkeltmandsprojekt, som er udviklet over efterhånden mange år. 
Henrik Hjortkær har samlet på gamle ting i hele sit liv. Dette omfatter i dag en helt unik samling af gamle 
ting og sager. I mange år er der arbejdet for at skabe et sted, hvor denne samling kan vises  
frem til alle på en blomstrende og levende måde. Da en af lokalområdets absolutte sidste gamle 
fabriksbygninger (Tørmælksfabrikken i Lendemark) blev tilgængelig lå det fast, at dette sted ville være 
de helt unikke rammer for Danmarks Samlermuseum. 
 

Efter besøg og frokost kører bussen tilbage til Greve kl. 15 og efter endnu et pitstop på turen hjem 
er vi tilbage ca. kl. 16.00. 
 

Din pris for bustur, frokostbuffet, 1 øl eller vand og kaffe er kun 150 kr. 
Du tilmelder dig via NemTilmeld, som du får på mail en af dagene. 
Der er plads til 50 medlemmer i bussen og tilmeldingsfristen er 5.oktober 2021.  
Tryk venligst ”afbud” på NemTilmeld invitationen, hvis du ikke deltager. 
Så kan vi se at du har modtaget den. 
 

Vi glæder os til en god tur. 

På vegne af tovholdergruppen 
Kaj Christensen  
 

 

 

 
 

Melodi: der bor en bager 
 
Sang sunget ved  
Hemingway Årsmøde  
Fredag d.10 sept. 

 
Vers skrevet ud fra 
Inspiration //  
Rotary Skovshoved 
 
 

 

Gruppebillede – deltagere til Årsmøde 2021. 
 

 


