
 
 

Nyhedsbrev                                                                      15. maj 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 64. møde 
 

Møde torsdag d. 11. maj: Klar forsyning / Mosede rensningsanlæg  

 
 

 
 

Det var en rigtig spændende rundvisning vi havde på anlægget med en 
meget engageret medarbejder -  Henriette Andersen.  
Utrolig så meget spildevand de kan rense – og så rent. Henriette viser 
hvor rent vandet bliver efter gennemløbet !(Foto tv) – men det kan ikke 
drikkes. På bordet (Foto th.)  viser 1. glas tv. hvordan vandet ser ud  
efter 3 timer. Det betegnes: ”Sov & kartofler” og retten er ”garneret” 
med majs og gulerødder mm. Glasset i midten er efter ca. 9 døgn – og 
det klare vand i glasset th. – og i hånden er efter ca. 14. dages behand-
ling. Plastbeholderen foran er med den rene kompost-gødning.  
 

 

Møde torsdag d. 18. maj  
Endnu et møde ”ude af huset”:  
Besøg i Mosede Kirke – vi går 
bagom orglet og ser /hører 
hvordan det virker – og vi 
medbringer vort gode sangkor. 
Vi foreslår I atter kommer på 
cykel. Rygtet vil vide at der er 
friskbrygget kirkekaffe i kanderne kl. 9:30 

 

 

Møde torsdag d. 25. maj - 
Kristi Himmelfartsdag 
Denne dag har vi tænkt os at 
holde fri. Du er selvfølgelig 
velkommen til at møde op, 
men der er ingen kaffe – ingen 
morgenbrød og ikke noget 
program.  
Så hvad skal du så komme efter ? 

 
 
 

Hvert år 2. søndag i juni  
– i år den 11. juni 2017 
afholdes ”Store Cykeldag”. 
Der er 2 ture: 
A) En tur rundt i Greve  
(ca. 25 km) fra Greve Rådhus  
kl 10:30 
og   
B) en meget spændende tur, hvor vi mødes på Sjællør station kl. 10:00 
og cykler rundt i byen: Vestre kirkegård, Carlsberg, Halmtorvet, langs 
søerne – Nordhavnen og retur gennem cykel-ruten Nørrebroslangen. 
(ca. 30 km)  – men man kan afbryde og tage S-toget retur. 
(Næsten) alle kan være med. Sæt  x i kalenderen – I vil høre nærmere. 
  

 
 

 

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 (næsten) hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fotos fra Mosede Rensningsanlæg.  
-------------------------------------------------------- 
Ud over at rense spildevand i Greve, Solrød, 
Køge og Stevns leverer de også vand i Køge og 
samler affald i Greve, driver Greve Miljøcenter 
og leverer varme i Ølby. Det er klart – at hedde:  

--------------------------------------------------------  
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve  Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 


