
Nyhedsbrev                                                                              29. juli 2019                                    
 

Vi har nu haft vort 171. 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 
 

4. Sommermøde 
 

  

 
 

Møde torsdag d. 25. juli kl 9:30   
17 aktive medlemmer mødte v. Borgerhuset og gik til Stranden v. Granhaugen. Et sted hvor flere ikke havde været før. Her 
læste/fortalte Mogens lidt om stedets historie (se efterfølgende) – så gik vi videre ad stranden til Gunnar Ankers Museum på Greve 
Strandvej. Hvor der blev serveret kaffe med ostemadder (m tykke skiver ost!) + en Obstler.    

 

Flere medlemmer havde ikke før set Gunnars omfatten-
de museum, så det fik de lejlighed til.  
Vi siger tak til Gunnar og Bente for serveringen. 
 

På vej tilbage til Borgerhuset gik turen gennem 
”parken” hos Mogens, hvor årets først høst af solmodne 
vindruer blev fortæret. 
 

En hyggelig og traditionel tur i godt solskinsvejr 
 

   
 
 

Her er billeder fra Gunnars Museum. Du /I er velkommen til at besøge museet - Greve Strandevej 22 – indgang om hjørnet v. 
Sommerstien –  aftal tid med Gunnar på 28742211. 
 

 

 
 

Næste møde -Torsdag d. 1. august kl 9:30 //v. Borgerhuset 
Vi skal gå en tur i Greve Skov og se hvor høje træerne nu er blevet !  
Vi møder v. Borgerhuset med cykel + hjelm. Og så cykler vi ad små stier (bagom) ind til skoven.  
De, der ikke har mulighed for at cykle, møder kl 10:00 v P-pladsen på Greve Landevej.                                             P 
Se P på kortet. Husk vand m.m. + egen kaffe. På vej tilbage cykler vi (måske) gennem den  
nyanlagte Karlslunde skov  -   nej den skov kender I ikke. Derfor!                                                                                             
(Ugen efter skal vi besøge Irene – det kan vi tale om / planlægge på turen).                                                                   
 

 

STAFET FOR LIVET 
Tonny oplyser, at der er et par ledige jobs for aktive frivillige som f.eks  
P- mand lørdag d. 17. august – eller  
hjælper til demontering søndag d. 18 august  
Så send en mail til tonny@viedel.dk og han kontakter dig for nærmere 
aftale.   
Vi plejer at have et godt og sjovt team-samarbejde på ”jobbet”.   

 
 
 

 

Mogens // 4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset,  

Greveager 9 – 2670 Greve 
 



Granhaugen - Greve kommunes første rådhus 
Villa Granhaugen var en statelig bygning. Desværre findes den ikke mere ved 
stranden. Denne villa var ikke blot et smukt hus men havde også sin særlige 
historie, idet det fungerede som Greve kommunes første rådhus fra 1948 til 
1958.  
Hans Oluf Bjørløw, der var nordmand og havde et stort garveri på 
Trekonergade, byggede huset i 1919 - et norsk bjælkehus med græs på taget. 
Navnet Granhaugen vidnede om Bjørløws norske herkomst. Alle materialer 
kom fra Norge og blev via Tåstrup Station læsset over i blokvogne for at blive 
transporteret den sidste vej ad den sandede Gl. Køgevej. 
Sognerådet erhvervede i 1947 ejendommen Granhaugen, som kom til at huse 
administrationen til 1958. Med flytningen til større lokaler fik administrationen 
særskilt skattekontor med pantefoged, bogholderi og ekspeditionskontor, 
ligesom Teknisk Forvaltning fik bedre forhold. I 1948 bestod personalet af 4 
mand, et antal som i de kommende år blev fordoblet. 
 Sognerådet besluttede således at erhverve en velegnet og bedre beliggende 
grund til opførelse af en ny administrationsbygning. I 1956 begyndte opførslen 
af det nye "Rådhus" ved Jerismosevej og i august 1958 flyttede administration-
en. Ved flytningen var der 8 personer ansat i økonomisk- og 2 personer i 
teknisk forvaltning.  
 

Forholdende blev hurtigt for små og flere om- og udbygninger fulgte. 
 

 


