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æser til læser

KØB, SALG OG BYTTE 
- 25 ORD FOR 50 KR.

Under rubrikken læser til læser optages private læser-til-læser annoncer og 
altså ikke annoncer fra foreninger eller erhverv.
Sådan gør du: Skriv det, der skal stå med maks 25 ord. Du kan enten kigge 
forbi Herlev Bladet og tegne din annonce eller du kan sende den til os - så ved-
lægger du blot de 50 kroner eller overfører via MobilePay 92236. Adressen er: 
Herlev Bladet, Herlev Bygade 39, 2730 Herlev - mrk. læser til læser. Sidste frist 
for modtagelse af annoncer er fredag klokken 12. Hvis du ønsker at svare til et 
billetmærke, så skal du bare skrive dit brev og sende det til eller aflevere det til 
Herlev Bladet. Husk at mærke kuverten med billetmærkenummeret, så videre-
sender vi brevet samme dag til annoncøren. Et billetmærke koster 30 kroner. 

DIVERSE
Klausdal Værkstederne er en forening der drives af frivillige. Vi 
tilbyder socialt samvær, håndværk og hobby og har keramik-, 
snedker-, smede- og cykelværksted, samt systue, håndarbejde, 
kortproduktion, tegning og maling, IT-rum, billard, dart, pe-
tanque, drivhuse og udendørs bede. Morgen kaffe med brød 
fredag kl. 9.30 Åbent mandag til torsdag 9-16 og fredag 9-14, 
Klausdalsbrovej 336, Tlf. 20 30 64 92 
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Bladhuset har åbent: 
mandag-fredag kl. 10-16

Deadline for annoncer: 
Korrekturannoncer og større 
annoncer fredag kl. 12.00, 
mindre tekst-annoncer mandag 
kl. 12.00.

Tillykke, Læser til læser fredag 
kl. 12.00

Redaktionel deadline: 
Læserbreve m.v mandag kl. 12.00 til
debat@herlevbladet.dk
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OTM Avistrykkeri Herning-Ikast A/S
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26.161 eksemplarer 
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Distribution: FK Distribution.
Herlev Bladet er medlem af 
De Storkøbenhavnske Lokalaviser, 
Danske Medier samt De Lokale 
Ugeaviser.

Bladet påtager sig intet ansvar som 
følge af evt. trykfejl i annoncer og 
tekst.

Erhvervsmæssig affotografering eller 
gengivelse af bladets tekst og 
annoncer er ikke tilladt.

Jvf. regler for god presseskik bringer 
Herlev Bladet her en klagevejledning:
Ønsker du at klage over indhold i 
Herlev Bladet, kan det ske til redaktør 
Mette Lyhne, mette@herlevbladet.dk 
eller ved henvendelse til Presse-
nævnet.
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ADVOKAT
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Har kun åbent 

telefonisk. Ring på:
40 41 80 31

Torsdage fra  
kl. 16.30-17.30

50 år er snart gået,  og det 
skulle have medført et brag af 
en fest for Herlev Håndbryg-
gerlaugs medlemmer. Den 
planlagte reception på dagen, 
og den efterfølgende jubilæ-
umsfest er alt sammen aflyst, 
som så meget andet i disse 
tider. Faktisk har alle laugets 
aktiviteter været udsat eller 
aflyst siden foråret 2020. Og 
det er ærgerligt, mener for-
eningens formand, Kim Bille 
Christensen, der ellers havde 
glædet sig til fejringen. 

»Der var lagt mange planer 
for vores 50-års-jubilæum, 
og vi havde glædet os meget. 
Men vi følger selvfølgelig 
myndighedernes anbefa-
linger. I stedet holder vi en 
online fællesskål for klub-
bens medlemmer  på jubilæ-
umsdagen, og det bliver også 
hyggeligt,« fortæller Kim Bille 
Christensen. 

Lauget håber også på, at 

deres planlagte jubilæums-
bryggeri tur med overnatning 
til Bryggeriet Refsvindige i 
juni måned, bliver til noget. 
Turen blev nemlig booket for 
to år siden, da der er rift om 
billetterne, og er en tur, alle 
klubbens medlemmer har set 
frem til. Og så håber lauget 
også på, at de snart kan gen-
optage deres aktiviteter og 
mødes om fællesinteressen: 
Gode håndbryggede øl.

»Interessen for at drikke øl 
er en ting. Men vi mødes også 
for at snakke om og brygge 
øl, og ikke mindst forfine 
opskrifter. Det kan hurtigt 
blive lidt nørdet, og det er 
det, der interesserer os, så det 
håber vi, igen snart bliver en 
mulighed,«  påpeger Kim Bille 
Christensen.

I en kælder sort som kul
Herlev Håndbryggerlaug blev 
stiftet den 12. februar 1971, 

Jubilæum bliver til 
online fællesskål

HERLEV HÅNDBRYGGERLAUG

På fredag kan forenin-
gen, Herlev Håndbryg-
gerlaug, prale af at 
have eksisteret i 50 år. 
Et jubilæum, der dog 
ikke helt bliver, som 
det var tænkt.

 Af Anna Trolle

GØR DET SELV En god håndbrygget øl skal man lede længe efter, men medlemmerne af Herlev 
Håndbryggerlaug har knækket koden. Arkivfoto: Henrik Lüthcke.

“...I stedet holder vi en online 
fællesskål...

og mødtes dengang i en gam-
mel fugtig kulkælder, hvor 
bryggerne opholdt sig i 30 
år. Siden da, har håndbryg-
gerlauget fået nye forbedrede 
lokaler, der ligger på Herlev 
Byskole afdeling Elverhøj. 
Lokaler, medlemmerne selv 
har ofret tid og ressourcer på 
at få renoveret.   

Mere end bare øl
Både garvede ølbryggere og 
nye ansigter er en del af bryg-
geriforeningen. Og i dag kan 
lauget prale af at bestå af 
cirka 30 skarpe medlemmer. 
Et antal, lauget selv mener, er 
fornuftigt i forhold til plads 
og aktiviteter. Lauget ser 
hvert medlem som en ære og 
som en god inspirationskilde.

»Der er medlemsstop for 
tiden, men vi har et par 
medlemmer, der er blevet 
godkendt, og de bliver budt 
velkommen når corona- 
restriktionerne tillader det. 
Vi håber de nye medlemmer 

kan give et frisk input og end-
nu flere at sparre med,« siger 
Kim Bille Christensen. 

Foreningens formål er 
nemlig at have nogle at spar-
re med og at udvide kend-
skabet til fremstillingen af 
håndbryggede øl. Og netop 
det, mener formanden, at 
bryggeriget har lagt et stærkt 
fundament for. Og derfor ser 
han også frem til, at forenin-
gen både kan fejre et 75- og 
100-års-jubilæum, når den tid 
kommer. 


