
 

Nyhedsbrev                                                                      10. aug 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 124. møde. 

 Vores mailadresse er: 
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe: Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 

 Sommer program 
Juli – august 2018   

 
 

  

Torsdag d. 9. aug. vort 124. møde. Til fods – først op over Rævebakken  m.m.– under Motorvejen og videre ad en sti – som ingen 
af deltagerne havde gået på før – til Hedegården – Danmarks største agurkegartneri. Der produceres her mellem 4 - 5  mio. agurker 
om året og et par mio. på gartneri i Jylland.  
Agurkegartner Lars Christiansen fortalte ivrigt og meget beskrivende om forholdene inden for branchen og gartneriet.  
Svært at beskrive kort i detaljer – men vi prøver med nogle udsagn: 
 

- agurker er som øl – er vand og smager ikke af noget. 
- økologi er ren lort – der er bare ikke megen næring i det – så det giver ½ udbytte og dermed dobbelt pris – OK, hvis man 

har råd til det. Økologiske sprøjtemidlerder der virker er OK – der er bare ikke så mange. Rovmider købes i 1000 vis. 
- Planterne kan godt lide at røre hinanden – så vokser de kraftigere. (nej, kære læser: det er næppe af næstekærlighed – som 

med mennesker - det er snarere overlevelses kamp). 
- Det er de danske agurkegartnere, der har ønsket krav om de lige agurker – ikke EU. Så kan man nemlig bedre begrænse 

imporet/konkurrence fra udlandet. 
- Vi pakker agurkerne med 40 stk i hver kasse – talt manuelt.(Vær så god at tælle til 4-5 mio.)  
- De frasorterede agurker sælges i vejboden eller til grønthandlere på Nørrebro. 
- Appelsinsaft er god mod skimmel – men det må man ikke bruge rent. Det skal så certificeres –  Ved at komme mangan i,  

og bruge det som gødning – så er alt OK. (tja!) 
- Planterne skal have jævn drypvanding – hele tiden. Ikke noget med at komme med vandkanden eller haveslangen for et 

ordentligt skvat vand (Husk det – kære læser, det gælder også hjemme i drivhuset).   
 

 

Friske vandringsgutter på vej – på nyanlagt sti 
– til agurkegartneriet Hedegården 

 

Lars fortæller om gartneriet – mellem alle 
planterne – og en intens lyttende gæsteskare 

 

Sådan sorter og begynd at tæl til et par mio. 
Vovsen Buster spiser også agurker... 
 

 
Torsdag d. 16. aug kl. 9:30 
 

 
Årets sidste planlagte sommertur: Vores traditionelle ”Tour de strand” 
Vi mødes ved Aktivhuset Olsbækken  og går langs stranden nord på til Greve Marina / Søndre 
stenmole t/r – ca. 1 time, så er der kaffe,brød og m.m. i Olsbækken.  
Husk 10.- til ”kassen” + godt vejr og badetøj.  
Vi kunne få årets billede: ”medlemmer i vandet” (har idè tilet super motiv – men det kræver sine 
”mænner” – og nok af dem!) 
 

  Mogens // 4045 2210  
Hemingway Club Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 


