
 
 

Nyhedsbrev  
                                                          8. januar 2017                                                     

Vi har nu haft vort 47. møde 
 
 

 

Møde onsdag d. 4. januar  2017.  
 

Ebbe skulle hav fortalt om             sundhed – men han lå     selv syg.  
Fluks fandt vi en substitut i              John Birkelund,           der meget inspire-
rende fortalte om strøm –                  jævnstrøm og            vekselstrøm, om det 
første ”elværk” I Danmark,                  det var i Køge.     Vi hørte om Ohms 
lov: V = ΩI, om magnetfelter og           om hvordan       man transformerer       
jævnstrøm om til vekselstrøm                   og vice            versa.  
Om strøm i kabler                                                                                 gennem 
vand, om fejlstrømsrelæer og om                                  nulling og hvordan man 
har massive kabler og                                                  spundne kabler.....  
Mange deltagere bidrog med                                       kommentarer af forskellig 
uddybende art. 
Et rigtig godt indlæg med både generel                      og special viden.  
Gerne flere af  den art !   
    
 

 
Efterfølgende var der auktion over 3 stk ½-fulde snapseflasker fra jule-
frokosten- flere gjorde gode køb, og Mogens havde et lille indlæg om 
den ”attraktive ” ældre mand. 
 
 
 

Næste møde onsdag d. 11. januar 2017  
Her får vi besøg af en politimand Flemming Gabelgaard.  
Flemming har arbejdet i politiets kriminalteknisk 
afdeling – den enhed, der finder spor og beviser i 
forbindelse med forbrydelser og Flemming har været 

involveret i opklaringen af mange spektakulære 
forbrydelser. Det bliver et spændende indlæg 
med interessante oplysninger om forbrydelser – 
nogle vi måske husker. 

 
 

Særarrangement – onsdag d. 1. februar kl. ca. 11:45 -  
Vor EDB-gruppe holder Work-shop, hvor vi møder med 
EDB spørgsmål – primært til Windows 10, og så vil de 
prøve at besvare + give tips til systemet.  
Tag din egen bærbare computer med – tænk over hvad du 
vil spørge om 
 

 
 

 

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 hver onsdag  
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
 

Vi lægger kr. 10.- i kaffekassen – hver gang! 
------------------------------------------------------ 

 

Johnnys Bla’ sild – 
den gode fra Julefrokosten: 

 
 

Stegt sild i Bla’værk 
 

1 pakke sild 6-8 filetter, stegt og 
skåret i passende stykker. 

Bla’værket. 
1 dl. Olie 

1 dl tomat pure 
3 spsk. Eddike 
5 spsk. Sukker 

2 tsk. Karry 
½ tsk. Peber 

1-2 spsk. Sennep 
1-2 stk. finhakket løg. 

Bla’værket piskes godt sammen 
og hældes over sildene. Lad det 
trække/ hvile i mindst 30 minut-
ter. Spis rugbrød til og godt med 
øl og snaps skader heller ikke. 

 

God frokost. 
 

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

Fra vor Bogreol kan vi anbefale følgende bøger:                    *) kan lånes pt. fra ”reolen” 

  

 

Halvgamle Mænd *):  
Opslagsbog med emner om (næsten) alt vedr. ½ gamle mænd. 
En mand, der hedder Ove *):   
En mand med sin Saab – i starten lidt som en særling. Og alligevel 
sympatisk – der er holdninger du nok kender fra dig selv.  
Både bog og DVD kan lånes. 
Modne mænd – samtaler om livets patina:  
24 kendte danske mænd fortæller hudløst ærligt om livet efter de 
60 år. Spændende bog – mange forskellige betragtninger.   

 

Advisering: Vi er nogle deltagere i Hemingway Club Greve, der går til motionsgymnastik for 50+ M/K onsdag aften på 
Krogårdskolen. Der er hold hhv. kl. 18:00 og kl. 19:00. Professionel instruktør, pris januar – ult marts: 125,- kr. / Vi ses  
                                                                                                                                                                                    Mogens  Chr. 


