
Nyhedsbrev                                                              12. november 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 137. 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. 

    

Møde torsdag d. 8. nov. Gunnar Anker fortalte om sin opvækst i 
købmands-gården i Fjelstrup.(Gunnar tv, Butik/Modelfoto th.) I det følgende er 
beskrevet nogle af de mange varer de solgte i Købmandsgården – og som Gunnar 
bestyrede da han var mellem 14 - 16 år gammel – og hans far var syg.  
(Kender  du alle varerne  – kære læser?) 
Salt,soda,grønne,gule og flækkede ærter,sagogryn,mannagryn, byggryn, boghvedegryn, 
kartoffelmel,hvedemel,sukker, hugget-sukker,kaffe,kaffefløde,lys-brun-mørk sukker, 
perlesukker(Demarara) havregryn,svesker og rosiner m/u sten, sten,korender,abrikoser, 
figner,sukat,pomeranskal,hjortaksalt,natron,romesens,mandelesens, rød-,grøn-,gul frugt-
farve,mange kryderier,hele nelliker,gær,blandet småkager,brunkager,kunsthonning,ost, 
konserves,lys-/mørk sirup,sennep,Heidelbergeddike,sæbspåner,grøn/brun krystalsæbe,Imi, 
Henko,Persil,Rinso,Valo,blok sæbe,blå-/rød Ata skurepulver,vandglas,Tyros(for lus/lop-
per), granuleret karbid,Otasolgryn,Foska,håndsæbe(u-/indpakkede),bolsjer,Kongen af Dan-
mark,mentol,blandet,malt og bismark:6 kr./kg,Evers og permynte med chokolade:10kr/kg., 
saltstænger:10 øre,lakrids tandbørster:25 øre, Pernille+Senator chokolade:50 øre,Aida: 1kr, 
blok chokolade,Delfa,Delfol,Gajol,salmiakpastiller,pinocchiokugler,pesetas,piber, finskåret 
tobak,Comet,Dobbelman,sort Dobbelman,Cano,pladetobak.:Edgeworth,Royal Crown, 
Primrose,Everton,hvid Vinclub,grøn Stanwell,Singleton,macBarens micture,grøn og rød 
Watson. Cigaretter.:Kings,Queens,Broadway,Bridge,Skotchman,Graven a, Senior-service, 
Chersterfiel,gul-/blå Northstate,Kings,V5 - Cigarer.:Tips,Partner,Caminante,Mana, 
Advokat,Punch,Turban,la Boca,bank of England,king Edvard,Madame,Hofnar,Flora Dani-
ca, Esperanto,cognac,wisky, rød-/ hvidvin,portvin,cherry.valnut brown,Oloroso, fad nr.6, 
Likør.: Clock.hvid Heering(med guldblade) brun Heering,cherry Heering,snaps: rød Aal-
borg,Jubilæum,ekstra akvavit,Harald Jensen,fuselfri, (Gl.dansk kom senere) Fuglsang øl, 
porter,elefantøl,lys pilsner,Boeck, juleøl,maltøl,skibsøl,hvidtøl(32 /72 cl).,citron og apel-
sinvand, Chabeso. Ved frost, skulle sodavand,eddike,sulfosæbe ned i kælderen –frostfrit. 
Derudover i løs vægt.:benzin,petroleum,sprit,eddike, to slags motorolie,sort tjære, cape-
linium(brun tjære) læsket kalk,tørv,formbrændsel,æg og briketter,små/mellem og stor kul, 
koks,fyringsolie.Tapet,tapetklister,glattråd,hønsetråd,fluevæv,rød-/gul okker,kønrøg, ude-
/indendørs maling,henkogningsglas,syltekrukker,gryder, potter og pander,glas og porcelæn, 
spande,haveredskaber,håndværktøj,skafter,alm. og selvbinder piske,gummistøvler,træsko, 
træskostøvler,hvide og kakkifarvet gummisko, søm og skruer,(dansk+engelsk mål), reb og 
alt hvad der bruges ved landbruget af isenkram,hønse-/kyllingefodertrug,lommeknive, 
kunstgødning og sprøjtegift(ddt/gesarol),urtehave frø. Sæson varer: æbler,tomater, vindru-
er,julepynteting,nytårs skyts(hundepropper),knald-bomber:1,2,5,10 øres kinesere+ 35,50 
øres kanonslag,skruptuser,fløjtere,og raketter –hylere. Jagt patroner  6,12mm salon-riffel, 
luftbøsse hagl. Barbersæbe,-blade,hårvask og brillantine,brylcreme,babersprit, baberspejl, 
smal-/ stang skrå,snus. (.....og det var blot et udvalg af varerne) 
 
 

Næste møde torsdag d. 15. november   
Vi får besøg af en Greve-borger - velkendt af de fleste i 
kommunen. Vor gæst er formand for bestyrelsen i en 
stor dansk virksomhed med ca. 2.650 medarbejdere – 
inden for administrations- og servicebranchen. 
Vi vil høre om, hvordan man som formand sammen 
med direktionen styrer en så stor virksomhed, om 
fremtids-udviklingen, og ikke mindst om forholdet til 
medejerne og kunderne. Og der kan stilles spørgsmål. 
Super aktuelt for os alle – kom og spørg løs !! 
 

 
 
 

I ovennævnte Nyhedsside – se vedlagte fil - 
kan du læse om vor planlagte tur til 
Sønderjylland med Gunnar Anker som 
rejseleder. 
Vis din interesse for at deltage ved at aktivere 
mailen - tryk på ”retur til afsender” og udfyld: 
antal og perioder – tryk på ”send”. 
Vi vil også invitere Hemingway club’erne  i 
Solrød og Køge.  
På baggrund af de returnerede forhåndstilsagn 
vil vi fastlægge rammerne for tilmelding. 
 

Ps.: jeps, det er helt bevidst, at vi har 
foreslået at man kan tage en ledsager med 
– M/K.  
Det er dog nogle dage hjemmefra, og vi 
skal gerne have min. 20 personer i bussen. 

 
... så var der 
servering ved 
morgen-baren  

– Mogens fejrede 
fødselsdag  
på dagen. 

 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++ 
 
Mogens // 4045 2210 // 
Hemingway Club Greve    
c/oFrivilligcenter  Borgerhuset Greveager 9  
2670 Greve 
 


