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HEMINGWAY  MØDE I VALLENSBÆK MOSE 27.januar 
Laurits Sørensen skriver:      
14 morgenfriske, glade og forventningsfulde medlemmer mødte op ved 
Borgerhuset. Vi vidste, hvor turen skulle gå hen, men hvad skulle ske? Der 
var lovet solskin torsdag i starten af ugen, hvilket var ændret til regn fra 
morgenstunden. Der blæste tilmed en kraftig vestenvind. Men hvad skete: 
Mod forventning viste solen sig alligevel frem. 
Vallensbæk kommune har et meget flot og rekreativt engområde, i øvrigt med 
sheltere og fugletårne. 'Vi skulle selvfølgelig se på fugle' og i øvrigt hygge os. 

Biler blev parkeret. Der var tænkt på detaljen. cykel, 2 sækkevogne til proviant, bl.a. omfattende 
grill udstyr i forskellige størrelser, serveringsbord, store pølser med rå løg og 'sovse' og store 
boller, der blev tilberedt i en fugleshelter med bænke, der også anvendes til undervisningsbrug. 
Indledningsvist blev den indre varme skaffet med en morgenbitter, og der var supplerende 
sponsor til den fornødne væde til føden. 
Efter en supplerende kortere gåtur, var maden klar til at blive indtaget, og der blev hygget. Stor 
tak til Mogens for hans forberedelser, indkøb m.v. 
Et anderledes møde, men særdeles god og interessant tur i det grønne. Efter sigende har en af 
vore mange cykelture passeret dette engområde, hvor man normalt ellers ikke lige kommer forbi. 
Sidst på formiddagen begav vi os velfornøjede tilbage til bilerne med vinden i ryggen. 
Endnu en gang i erkendelsen af, at vi havde prøvet noget nyt og været et sted, hvor vi ikke har 
været før.  

 

  
 

Grillpølser man selv har grillet smager rigtig godt. Hjælpsomheden var stor – og der var meget at transportere. 
Udsigt gennem vindues-åbningen til mosen.  
 

 



 

 

- Vedlagt dette Nyhedsbrev er en kronik fra Berlingeren: 
Pensionen lokker med frihed og idyl, men resulterer ofte i ensomhed og depression 
Indsendt af John Bern 

 

               Mogens  4045 2210 /  a-mch@webspeed.dk  

 
Erik Drejer har tændt op i grillbakkerne – og han får varmet hænderne – Chill-faktoren er stor.  
Og  så er der ved at være dækket op til spisning. 

  


