
Nyhedsbrev                                                                         22. juli 2019                                    
 

Vi har nu haft vort 170. møde. 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve / torsdag.  
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 
 

3. Sommermøde 
 

  

 
 

Møde torsdag d. 18. juli kl 9:30 – besøg på Thorsbro Vandværks Museum - og spisestedet Pejsen   
 

Jeps: slut med at smage på producentens IPA øller. Men vi fik ikke smagt på vandværkets eget produkt – for det var et museum og 
ikke et værk. Stig Nielsen/TVM fortalte om forholdene – meget levende og inspirerende. Vi begyndte i engen v. Lille Vejle Å, 
hvortil man i ”gamle”dage kunne sejle op fra Køge bugt! Området er særdeles vandrigt – med det bedste grundvand på hele 
Sjælland. Derfor købte Københavns kommune i 1900 hele området og byggede vandværket - den bygning fra 1908 der nu er 
museum - og anlagde en dobbelt rørledning på 14 km ind til København. Et nyt vandværk er nu opført ved siden af. Stig fortalte om 
museums-bygningen, om vandkilderne i hele området, om rør og om hele det lille samfund, der opstod her med tilflyttede byfolk 
(smede og håndværkere fra B&W) – alle gode socialdemokrater i det landlige venstre-bondesamfund. 
Stigs respekt for de gode håndværksarbejde og den faglige stolthed man dengang havde i vandværkets drift var imponerende - på 
tilsvarende måde omtalte Stig bygningens mange detaljer og kvaliteter. Og den ene af de tre store pumpemaskiner blev startet. 
Spændende - vi kunne være blevet der i timevis. Der er ”åbent hus” 2 tirsdage i august.        Læs mere på  https://thorsbrovand.dk  
     

   

  

 
 
Efter Thorsbro cyklede alle medlemmerne til 
”spisestedet Pejsen” – et hyggeligt sted bag den 
røde låge - på Hundige Strandvej. Her blev der 
serveret sildemadder og smørrebrød og gode 
pilsnere med krakteristisk dansk ølsmag og 
tilsvarende snaps til høkerpriser. 
En god afslutning på et godt møde – også den dag! 
 

 

Næste møde -Torsdag d. 25. juli kl 9:30 //v. Borgerhuset  
Vi går en tur til Granhaugen og videre ad stranden og møder kl. ca. 10:45 
til kaffe + ostemadder (mm.?) hos Gunnar Anker – Greve Strandevej 22. 
(Du kan møde her – indgang v. Sommerstien – hvis du er dårlig gående).  
 

OBS.:Gunnar viser dig 
gerne sit museum! 
 

Husk 10.- for kaffe. 
 
 

Måske er der friske 
vindruer på vej tilbage 
– afhængig af... ?                                                                                                     Hjørnet Sommerstien /Greve Strandvej 22. 

 

Mosede Fort:  
vil du være med som frivillig til  
at hjælpe en eller begge dagene: 
17. – 18. aug.?  
Så send en mail til tonny@viedel.dk   

 

Ps.:Vor assistance til Opera / Hedeland d.17. august er 
fuldt booket. 

 

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


