
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kære læser – gode Hemingway Club deltager: 
 
Her læser du et af de bedste Nyhedsbreve – nogensinde skrevet: 
- Og hvorfor mener redaktionen så det? 
-  
Jo – for det første, så omtales et ganske særligt møde, 
 hvor 28 +1 efternøler var på en udflugt – vi aldrig har prøvet før. 
-   Vi var i nærområdet – lærte nye steder at kende. 
-    Vi fik viden om – bla. kvæghold på engstrækningerne  
-    om vedligehold af grønne områder. 
-    Vi fik grillet – med bål og røg – mindedes tidligere, vor ungdoms lejrture 
-    spiste grillede/forkullede pølser og tilsvarende ”gode ben - men uden 
ben” 
-    Så vi var nogle dejlige røgfyldte drenge –  at få hjem. 
 

En ting var ærgerligt- det var for koldt: vi manglede den ½ time,  
hvor man kunne sidde og spise sin grillede mad –  
få den ordentlig garneret med sennep / ketchup – løg,  ost og tomat  
– nyde en øl.    
(det blev drukket 1,3 øl/ pr person – ja det viser mådehold). 
 
For det andet. 
 Så er Nyhedsbrevet skrevet af deltagere på turen.  
Fredag lå koncepterne og fotos på redaktionens bord. 
Super. 
Et af indlæggene er skrevet på svensk. Af respekt for det gode arbejde, har vi bevaret det 
svenske.  
Fra min skoletid – i København og Aalborg / Kolding ved jeg, at der er mange jyder,  
der ikke forstår svensk. 
Og i vor klub er der mange jyder. Så det kan være lidt af en opgave at læse dette indlæg -  
måske. 
 
Mit ønske vil være. 
at der fremover er Klub-medlemmer,  
der på tilsvarende vis tilbyder 
 at skrive om, hvad vi oplever. 
 
Herned slut for udendørsaktiviteterne i denne kolde periode. 
 
Mogens  
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Hemingway Club Greve på utflykt till Ishöj Dyrepark. Ingemar skriver:    
Torsdagar är en speciell dag för ett antal pigga och glada ”gubbar” i Greve. Då är det nämligen dags att träffas i 
Hemingway Club och få uppleva något nytt, och för det mesta, spännande och intressant. Så också denna torsdag 
den 3 februari 2022.  
Trots att vi inte hade vädergudarna med oss, det småregnade och var lite kyligt, samlades 27 Heming-wayare vid 
Borgerhuset kl. 9:30 för gemensam bilfärd till Ishöj Dyrepark. Väl framkomna till Dyreparken tillslöt ytterligare en 
särdeles frisk klubbkamrat, som per cykel tagit sig dit, och så var vi plötsligt 28 man starkt. 
Dyreparken, som ligger tätt på Bredekaergård vid Tranekilde, är hem till besättningar av skotsk Højlands-kvæg, 
marskfår, dansk landraceged samt afrikanske dværggeder. Djur från Ishöj Dyrepark kan också ses betande på 
ängarna vid Strandparken och på andra ängar i Ishöj kommun. En av anledningarna för Ishöjs kommun att hålla 
djuren är för att på ett naturligt sätt sköta underhållet av naturområdena i kommunen. Parken rymmer också en 
naturlekplats, där barn och barnsliga vuxna kan pröva sina krafter i en trevlig hinderbana. Som vi kommer till lite 
senare i referatet, finns här också en trevlig och ändamålsvänlig grillplats för att låta besökare stilla sin hunger. 
Efter att vi parkerat bilarna strax utanför parken, gick vi in i parken genom 
en fin, röd japansk inspirerad portal, som i många år prydde ingången till 
Köpenhamns Tivoli från Bernstoffsgade. (se næst indslag-) Portalen blev 
byggd till världsutställningen i Köpenhamn 1888 och flyttades därefter till 
Tivoli. Under 1930-talet blev den utbytt och portalen placerades vid 
Jaegerkrogen i Ishöj Strand. Krogen brann ner 1975 och kommunen tog 
över portalen.  
Efter att ha gått några hundra meter in i parken mötte oss en av djurskötarna, 
för att berätta lite för oss om parken och djuren. Vi fick bland annat veta att 
Dyreparken från början, 1976, fungerade som rekreationsområde för djur 
från Köpenhamns Zoo. Den gången var Zoo mycket trångt och många djur 
blev stressade. När Zoo byggdes ut blev det inte längre nödvändigt att 
skicka djur till Ishöj och kommunen tog över Dyreparken. Idag sköter tre 
fast anställda djurskötare och två praktikanter om djuren och parken. 
Förutom löner till de anställda som kommunen står för, är Dyreparken 
självförsör-jande genom att man föder upp och säljer levande djur. Av de 
stora djuren, skotsk Højlandskvæg, finns det idag c:a 100 styck. Varje vår 
har man en speciell dag, då man visar upp de nyfödda lammen för 
allmänheten.  
I år infaller denna dag den 9 april. För att få lite motion och få upp värmen, 
begav vi oss därefter till fots till utkanten av Dyreparken för att bese 
Vildtbanestenen, en kort promenad på c:a 400 meter. Parkområdet har en gång tillhört de kungliga jaktområdena 
och Vildtbanestenen blev satt av Kong Christian VII år 1775 för att markera ett jaktområde, som var reserverat för 
kungen. Stenen är idag ett fredat nationellt minnesmärke. 
Utflykten avslutades med att vi begav oss till den tidigare nämnda grillplatsen, som, till vår stora glädje och lättnad, 
det regnade riktigt ordentligt nu, visade sig vara övertäckt med en stor tältduk. Det liknade ett indiantält eller varför 
inte en svensk lappkåta. Med hjälp av medhavd ved och engångsgrillar blev det snart fart på glöderna och 
grillningen kunde börja. Det bullades upp med korv, bröd, senap, ketchup, ost, lök och något som vi ALDRIG har 
varit med om tidigare: fläskfilé!!! Snart var korven och fläskfilén grillade, ölen uppkorkad och, tro det eller ej, en 
”lille en” för dom som höll sig framme. Allt smakade himmelskt och så småningom begav vi oss hemåt, nöjda med 
förmiddagen och mätta och belåtna. 
Hemingwayåret 2022 har inletts med 4 utomhusaktiviteter på grund av Coronarestriktioner. Detta var den sista i 
denna omgång och nästa torsdag möts vi inomhus i Borgerhuset. Hjärnan bakom de 4 intressanta och trevliga 
utflykterna, inklusive planering och stor del av genomförandet, är Mogens Christensen. Innan vi skildes vid 
grillplatsen, hyllades och tackades Mogens med stående ovationer. 
 



 

   
 

  
 

 JÆGERPORTEN til ISHØJ DYREPARK / 
 TIDLIGERE KGL JAGTOMRÅDE – Laurits Sørensen skriver: 
 

På vej til vores spændende grill tur til Ishøj Dyrepark, hvor dyrepasser 
Mark underholdte os med viden om dyreparken, dens aktiviteter, og 
ikke mindst om dyrene, herunder deres formering, måtte vi standse op 
ved indgangen.  En port af 'kinesisk' udseende. Meget flot. 
Historien bag er interessant. Arkitekten er tidligere Tivoli direktør Knud 
Arne Petersen, der i 1912 lod portalen opføre i en japansk inspireret 
byggestil ved indgangen til Tivoli, lige overfor Hovedbanegården, der 
var blevet indviet året før. Han havde tidligere tegnet  'Det Kinesiske 
Tårn' i Tivoli, Glyptoteksindgangen og Nimb, meget optaget af Østens 
mystik og arkitektur. 
Da den senere skulle udskiftes, fik den den plads i Ishøj ved Jægerkroen, der havde  
hovedindgang fra Tranegilde Strandvej. Ved anlæggelse af den nye betonvej – Ishøj Strandvej 
- fik kroen i 1935 bagsiden ud til denne, og kroværten 'Lille Søren' havde brug for et blikfang. 
På modsatte side af strandvejen etablerede han også en krostue i form af en mølle. Ja, en 
iderig kromand. Iflg. vores klubmedlem Ivan blev det i øvrigt  til en rigtig slyngelstue, og Ivan 
har kendt strandvejen siden skoletiden, hvor han startede med at cykle frem og tilbage mellem 
København og sommerhuset i Greve. 
I 1975 brændte Jægerkroen i Ishøj, og kommunen overtog herefter bueporten/portalen, der 
under opmagasineringen dog blev udsat for vind og vejr. Restaurering af portalen blev sat i 
gang som et arbejdsløshedsprojekt og i 
1991 blev den anbragt på den 
nuværende plads, hvor den majestætisk 
har stået lige siden. Bueporten kan vel 
derfor med rette kaldes 'Jægerporten', 
henset til dens tid ved Jægerkroen og at 
området med dyreparken tidligere har 
været kgl. jagtområde og tilhørt de 
såkaldte kgl. vildtbaner. 
 

 
 



 

 

Vi hari klubben gennemgået vor medlemsoversigt og slettet en række klub – deltagere, der ikke har været 
aktive de sidste måneder. Derved er der der blevet plads til nogle af de personer, der gennem længere tid 
har stået på vor venteliste. 
De ”nye” kommer og deltager på vort møde på torsdag. 
Tag pænt imod dem! 

 

 

Som skrevet i indledningen - på forsiden af dette Nyhedsbrev, vil vi gerne, at I bidrager med tekst til 
Nyhedsbrevet. Bare skriv med jeres egne ord. Vi skal nok hjælpe med formulering og redigering. 
Så derfor: hvem skriver om mødet på torsdag – om at bygge sit egen lille flyvemaskine? 
De vil være hensigtsmæssigt at lave en aftale forinden.  

Giv mig et praj – sms / mail.  

 

Mogens Christiansen 40452210 /   a-mch@webspeed.dk 

 

 

 
 
Skribenter                                                        og       Fotografer 
 

 
Ingemar Lindahl     Laurits Sørensen        Laurits  Hougaard      Eddie Clausen          Kaj Christensen 
 
 

 


