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Møde torsdag den 5. marts  
Vandværkschef – Greve Vandværk (GV) Benny Nybroe 
fortalte – sagligt og med stor praktisk viden om det, vi alle 
er afhængige af: vort drikkevand.  
GV er inde i en større omforandring: Tune og Greve Lands-
by er en vandværksenhed. Resten i Greve er en anden.  
Vand kender ingen grænser. Et par af boringerne har en 
mindre forurening, men man pumper fortsat fra disse – efter 
fortyndingsprincippet, ellers kan der ske det, at forureningen 
blot flytter til anden – i dag ren boring. Boringerne i GV er 
nu samlet i grupper og forbindes med nye ”samle”ledninger, 
for bedre styring i tilfælde af ledningsbrud.  
GV er pt. ved at installere målere på ledningerne ved alle 
skel, således at der måles ved ansvarsgrænsen: lodsejerne er 
ansvarlig for vandspild på egen grund. Målerne aflæses 
kontinuerligt via teleforbindelse – utroligt! Det er dyrt, men 
udgiften tjener sig ind på sigt. Et vandværk er simpelt: et hul 
i jorden – en pumpe og nogle rør. Og så måske lidt vand-
behandling – iltning og måske blødgøring. 
Foto th. viser en af de karakteristiske kasser med en vand-
boring og pumpe.     
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Næste møde torsdag den 12. marts  
Vi får besøg af Jesper Troels Jensen - direktør i RHETOR. 
 

Jesper vil fortælle om: Hvad er retorik for noget?Retorik er en 
disciplin på linje med andre humanistiske fag, og moderne 
retorik beskæftiger sig ikke kun 
med sproglig, men med alle former 
for overbevisning! 
- så mød op og bliv overbevist – 
om hvad ?               Spændende!  

 

 

Kalender for særlige begivenheder – nærmere omtale følger: 
 

Torsdag d. 26. marts –  Dieselmuseet, Sydhavnen. Vi møder kl 11:00 
Onsdag d.15. april kl. 15 – invitation til fodbold 60+ / Hundige Boldklub 
Fredag d. 24. april – Besøg: Den danske Frimurerorden 
Onsdag d. 29. april – skole olympiade – Greve Stadion 
 
 

 

Vidste du, at vi har teleslynge i vort mødelokale i Borgerhuset ! 
 
 

 
 
 

 

Mail addresse : 
info.greve@hemingwayclub.dk      
 

Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
 

Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
 

Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 6060 – 5364441 

 
 

 

Greve Vandværk er stiftet 1934. 
Vandværket leverer drikkevand til godt 
16.400 vandaftagere / husstande, 
svarende til ca. 39.000 personer. 
Vandværket råder over: 
2 vandværker 
33 boringer 
21 km råvandsledninger 
23 km jordledninger 
238 km hovedforsyningsledninger 
Der er nødforsyning til HOFOR, og det 
er derfor muligt at få leveret vand derfra 
i forbindelse med ombygning, forure-
ning eller lignende. 
 

 
 

 

Her er et foto 
af den flotte 
kasse nogle af   
”vore gutter” 
har lavet til 
salens projek-
tor. Så kan vi måske bruge den 
uden ”pilfingre” Tak skal I have.   
– sådan er en rigtig Hemingway’er. 
 

 
 

 

Ved vort møde  
d. 27. febr. gik der  
en mand rundt og 
filmede med en 
mobiltlf. i en super-
smart lille holder.  
Det er en video om 
Hemingway klub-
berne. Vi glæder os 
til at se den.    

 

 

 

John Helsted 
Larsen  fejrede sin 
fødselsdag. Flaget 
er på den flagstang, 
han selv har doneret 
til Klubben. 

 

 
 

Til orientering  
OBS: 1 genstand = 4 cl spiritus. 
Vore små plastglas er på 2 cl. !!!   
- den forstod I godt ?  
 
 

 
 

Mogens / 4045 2210 / a-mch@webspeed.dk 
Hemingway Club Greve / torsdag 
 
 
 


