
Nyhedsbrev                                                                         14. juli 2019                                    
 

Vi har nu haft vort 169. 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 2019 
 

2. Sommermøde 
 

  

 
 

Torsdag d. 11. juli –  vort lokale ”..bryggeri”  
 

De to ” .. ” betyder ”ØL” – nærmere betegnet Alefarm / Lunikvej 2, Greve. (nabo til Falck-stationen) Det var en overraskelse for alle, 
at der er et velfungerende ølbryggeri i Greve. Og det lå lige tilpas efter en gåtur på 50 minutter – og så er man trængende. Altså hvis 
man er en mand 60+ og i godt selskab. Den første øl vi fik serveret var en IPA – den næste en IPA med dobbelt smagsstyrke og den 
sidste en med mange %. Den midtreste var lige stærk nok – i smagen. 
Ronnie (foto n th.) fra Alefarm fortalte om bryggeriet: 95 % af produktionen eksporteres – lige nu pakkes en større sending til 
Australien! Og så prducerer man aldrig to ens bryg – hveret bryg har sin eget navn – med flot etiket. Som Ronnie forklarede: det er 
pokkers svært at ramme den samme smag i to bryg –  selv om man bruger de samme ingredienser – så vil der være smagsforskelle – 
især når det er små produktioner på 1,3 m3 = ca 2000 – 2500 dåser a 0,44l.  
Alefarm tapper selv øl på dåser og påsætter etiketter. En spændende form for produktion og afsætning. Se mere på deres hjemmeside. 
 
 

 
  

 
 

Efter at have vederkvæget os i Ale-
farms produkter begav gruppen sig 
videre på odysseen: beså branden v. 
Anchers Havecenter – gennem et hul i 
hegnet (foto)– og så videre til det store 
distributionsbyggeri på Kildebrønde 
Landevej. Her kom vi indenfor hos 
Interdan, der er den første lejer i 
ejendommen. Interdan er grossist i 
reservedele for Opel og Peugeot mfl.  
+ de har Danmarks største bildæk-
lager – Michelin. 

 
 

Vi fortsatte til agurkegartneren og købte de sidste agurker i hans lille udsalg. Alle var enige om, at vi havde lært en masse på turen. 
Men det der med fast føde manglede - forlød det. 
 
 
 

 
 

Næste møde -Torsdag d. 18. juli kl 9:30 // Borgerhuset  
– vi møder alle med cykel og cykelhjelm                       
 

Slut med at kigge på brygning / smage på øller.  
Vi skal til noget helt andet – nogle vil sige ved ankomsten til stedet:  
jamen det er jo det rene ”....” –  og det er det.  
Tag kaffe/en øl eller vand med til pausen. Vi cykler en tur i området – anslået 10 -12 km.  
Alle, der har en cykel, bør kunne være med på turen – vi ser også lidt skov, det ene eller andet sted.  
Og så slutter vi på behørig vis med en lille frokost på et spisested v. Strandvejen.  
Tilmelding til spisning v. mødestart. Der tilbydes – se rubrikken:  
 

 

- 2 slags sild  
- 2 stk smørrebrød 
fra buffet. 
- 2 Pilsnere  
- 2 snapse  
- kaffe m kage. 
 

Pris 70.- 
Kontant eller mobilepay 


