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MMaaiill  aaddrreessssee::  
iinnffoo..ggrreevvee@@hheemmiinnggwwaayycclluubb..ddkk        
  
  

HHjjeemmmmeessiiddee::    
wwwwww::hheemmiinnggwwaayycclluubb..ddkk//hhccggrreevvee  
  

FFaacceebbooookk  ggrruuppppee::    
HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee..    
  
  

IInnddbbeettaalliinngg  //  ttuurree,,  aarrrraannggeemm..::  
konto nr. 9570 - 12947992 
  
  

VVii  mmøøddeess  hhvveerr  ttoorrssddaagg  !!    
kkll..  99::3300  ––  1111::3300.. 

  

MMøøddee  ttoorrssddaagg  ddeenn1155..  ookkttoobbeerr::    
TTuurr  ttiill  Danmarks Samlermuseum  - Thorsvang ved Stege.  
VVii  pprrøøvveeddee  nnooggeett,,  vvii  aallddrriigg  ii  kklluubbbbeenn  hhaarr  pprrøøvveett  fføørr::  eenn  uuddfflluuggtt  mmeedd  bbuuss..    
AAllllee  ssyynntteess,,  aatt  ddeett  aatt  ssiiddddee  bbeehhaaggeelliiggtt  ii  eenn  bbuuss  ––  ii  ggooddtt  sseellsskkaabb  oogg  bblliivvee  ttrraannssppoorrtteerreett  eerr  
hheelltt  ssuuppeerrbbtt..  OOgg  ssåå  mmeedd  ppiitt--ssttoopp,,  hhvvoorr  mmaann  ppåå  bbeehhøørriigg  vviiss  bblliivveerr  ””sseerrvviicceerreett””..    
SSåålleeddeess  kkoomm  vvii  ffrreemm  ttiill  ssaammlleerrmmuusseeeett..    
SSppæænnddeennddee  sstteedd  ––  uuttrroolliigg  ssåå  hhuurrttiiggtt  oogg  eeffffeekkttiivvtt,,  ddeett  bblleevv  eettaabblleerreett  oogg  ssiiddeenn  eerr  ddrreevveett..  
MMaann  mmæærrkkeeddee  eenn  ggoodd  sstteemmnniinngg  --  ooggssåå  hheerr..  SSppæænnddeennddee  aatt  ggåå  oommkkrriinngg  oogg  ssee  aallllee  ddee  ––  
ffoorr  ddee  fflleessttee  kkeennddttee  ggeennssttaannddee  ffrraa  ttiiddlliiggeerree  ttiiddeerr  ––  mmaannggee  aaff  ttiinnggeennee  vvaarr  ffrraa  vvoorr  
uunnggddoomm..  
DDeett  mmåå  vvæærree  eett  uuttrroolliiggtt  aarrbbeejjddee  aatt  hhoollddee  aalltt  rreenntt  oogg  ppæænntt..  OOgg  ssiikkrree  aatt  iikkkkee  nnooggllee  aaff  
ggeennssttaannddeennee  ””ffoorrssvviinnddeerr..””  
KKøørreettuurreenn  oogg  rruunnddggaannggeenn  ttiill  aallllee  bbuuttiikkkkeerrnnee  ggjjoorrddee,,  aatt  ssuulltteenn  nnaaggeeddee  ––  oogg  hheelltt  nnaattuurrlliiggtt  
ffllookkkkeeddeess  mmaann  oomm  sseerrvveerriinnggss””ttrruuggeett””  ––  ssppiisseebboorrddeett  ii  ddeenn  ssttoorree  nnyyee  bbyyggnniinngg,,  hhvvoorr  
HHeennrriikk  HHjjoorrttkkæærr  ppeerrssoonnlliiggtt  hhaavvddee  ssiitt  vviirrkkee..  DDeerr  eerr  iinnggeenn  ttvviivvll  oomm,,  aatt  ddeett  eerr  eenn  ssuuppeerr  
kkoonnsstteellllaattiioonn::  mmuusseeuumm  oogg  sseerrvveerriinngg..    
EEffffeekkttiivvtt  oogg  mmeeggeett  rreegguullæærrtt  bbuuffffeett--mmåållttiidd  ––  oogg  rreessttuurraanntt--bbyyggnniinngg..  
EEnn  rriiggttiigg  ggoodd  uuddfflluuggtt  ttiill  eenn  ffoorr  ooss  mmeeggeett  bbiilllliigg  ppeennggee  ––  bbll..aa..  ppggaa..  ttiillsskkuudd  ffrraa  kkaasssseenn..        
  

    

   

Thorsvang - Danmarks 
Samlermuseum 
Museets genstande er indsamlet af 
Henrik Hjortkær, der allerede 
fra barnsben begyndte at samle på 
ting.  
Han og hans kone havde tidligere 
drevet en café i byen.  
Der blev etableret en fond, der 
købte en nedlagt mælkepulver-
fabrik af Vordingborg Komm-
ne for blot 1 kr.  
I 2012 var over 100 frivillige 
involveret i at etablere museet, 
der åbnede i juli 2013.  
Museet er indrettet som 18 små 
butikker, som de så ud i 1920’- 
erne.  
Der findes en købmandshandel, 
der fungerer som indgang og 
billetkontor, er der en bank,  
en låsesmed, en undertøjsbutik, en 
tobakshandel, en skrædder, et 
ismejerei, en slagter,  
en fotograf og en postkontor. 
  

Desuden findes en gammel 
skolestue, og museet har indrettet 
et tidligere beskyttelsesrum med 
en udstilling om besættelsen.  

 
 

Næste møde  
torsdag den 21. 
oktober: 
 

Dagens gæst er 
 I. J. Vejlebo  
- der bor i Lyngby –  
og som har lovet at lede 
mødet og holde os 
åndefuldt beskæftiget  - 
med eller uden mikrofon.  
Det på en måde og med et 
emne vi vist aldrig har 
prøvet og haft før.  
Det lyder spændende!                           

                                       Vi byder fru Vejlebo     m   
v                                     velkommen i klubben! 

 

      

Som I – kære læser – er bekendt, 
så prøver vi at implementere 
NemTilmeld, når vi skal 
tilmelde os med betaling. 
Tonny og Claudius har gjort et stort arbejde i 
at tilpasse systemet og lære os brugen heraf.  
For det er et godt”værktøj” at benytte. 
 

Søndag aften var der følgende nøgletal: 
Antal medlemmer:80    Antal åbnede NemTilmeld: 63 
antal ikke åbnede: 17 
Deltagere: 20 – ikke deltagere: 21 
De medlemmer der ikke har åbnet tilsendte NemTilmeld 
har fået endnu en mail, og der er kommet nogle flere 
responser. 
De medlemmer, der ikke åbner NemTilmeld vil blive 
kontaktet for nærmere orientering. 
 

    

 



 
 

 
Næste – næste møde FREDAG den 29. oktober skal vi besøge  Den Danske Frimurerorden.  
I næste Nyhedsbrev oplyser vi om togtider mm. 
 
 

 
Som en særlig service bringer vi her en oversigt over en række museer at besøge f.eks med familien her i 
efterårsferien: 

 
  Mogens Christiansen / 4045 2210 / a-mch@webspeed.dk 


