
 
 

Nyhedsbrev                                                          11. februar 2017                                                     
 

Vi har nu haft vort 52. møde 
 
 

 

Møde onsdag d. 8. januar 2017 
Nicolai Sommer, holdt et stærkt inspire-
rende og personligt foredrag. Om hans 
personlige karrierer frem til målet: 
Statsautoriseret revisor og familie med 
barn. For så at opleve skilsmissen 
komme – helt uventet.  
Nicolai måtte søge hjælp og lærte at få 
mod til at være menneskelig og frigøre 
sig fra det ”perfekte liv”. Nicolai var i 

processen helt tilbage i sin barndom og havde stor hjælp af  at lære AA’s 12 
trins program. Han lærte at bede andre om hjælp, at vise andre tillid, være åben 
– og at kunne sige tingene højt.  
Illustreret ved en fællesbøn, hvor alle holdt hinanden i hånden – Bøn er et 
fællesskab:  
Gud give mig sindsro 
til at Accepterede ting jeg ikke kan ændre 
og Mod til at ændre det jeg kan 
og Visdom til at se forskellen 

På billedet viser Nicolai en sten, han sammen med sin datter har udvalgt til 
at være hans sten – hans talisman – som han har forsynet med indskrift – 
med ord der betyder noget for ham. 
 

 
 

 

Møde Onsdag d.22. februar 2017 
At være udsendt soldat fra Danmark i  
Libyen og Afghanistan ved John Var-
mark Jakobsen 

Møde Onsdag d. 15. februar  
 
”Reformation og 
Martin Luther”  
ved  
Michael Rønne 
Rasmussen.   
Det er 500 år 
siden  
Reformationen 
blev indført i 
Danmark. 
 

 

8. marts: Folketinget + frokost i snapsetin-
get. Tilmeld dig på liste /eller pr. mail – senest 
på mødet 1. marts. Nærmere orientering følger i 
næste ”Nyhedsbrev.”  
Vi mødes kl. 09.50 ved Folketingets besøgs-
indgang ved den store trappe i Rigsdagsgården 
– Frokostbuffet 169 kr. 
 

Slægtsforskning 
Tonny har ”arvet” 
noget litteratur om 
Slægtsforskning.  
Hvis du vil læse med 
– så er det Tonny på 
mail 
tonny@viedel.dk  
 

 

1. marts:  Billedredigering 
Claudio forbereder et lille foredrag 
om fotografering og redigering.  
Send ham et par fotos – så han kan 
vise hvad man kan gøre ved at redi-
gere.  
 
claudiusjensen@gmail.com 
 

 
 

 

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! 
Husk det nu – alle sammen ! 
------------------------------------------------------ 

Onsdag d.22 febr.  
kan vi (næsten) fejre en 
årsdag.  
Gæt antal år og  
anledning.  
Den der først gætter – får             

,                               lov at være ”lysepuster.” 
------------------------------------------------  

Husk  at  
lægge 10.- i kassen  
– ved hvert møde.  
Og gerne i danske 
mønter.  
Vi synes, der er enæ      

l                              lille manko i forhold  
til deltagerantallet.  ’  

----------------------------------------------------- 

 
 

Torsdag d. 16. februar Borgerhuset 
Vi planlægger en middagsaften:  
Vi låner køkkenet/Borgerhuset  
og øver os på at lave en god menu.  
Måske inviterer vi hver en gæst til at 
spise vor scoremiddag.  
Vi aftaler nærmere og splejser til udgif-
terne.  
Maks. 5 i køkkenet, den aften.  
Tilmelding til Johnny:   
johnny.lundt@gmail.com 
 

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


