
 
 

Nyhedsbrev                                                          17. februar 2017                                                     
 

Vi har nu haft vort 53. møde 
 
 

Så mange deltager er vi nu til møderne – vær så god at tæl ! 
 
 
 

Møde Onsdag d.15. februar  
Michael Rønne Rasmussen holdt et 
super inspirerende foredrag om Martin 
Luther og Reformationen, der blev 
indført i Danmark for præcis 500 år 
siden. Vi ”gik” gennem Wittenberg, og 
hørte om de politiske forhold – dengang 
i Europa, der gjorde det muligt for Lu-
ther at udbrede sin lære. Hvorfor Luther 
gjorde op med den katolske kirkes kapi-
talisering af aflad, og hvordan kirken 
skulle udvikles af folket og være i regi 
af konge/øvrighed – ikke Paven. Og klostrene blev ”nationaliseret”. Om hvor-
dan det enkelte menneske på sit eget sprog fik et mere direkte forhold til Gud. 
Og så sang vi til indledning: ”Vor Gud han er så fast en borg” Reformationens 
slagsang – denne gang var det sang for fuld udblæsning, med Michael som 
forsanger.     
 
 

Møde Onsdag d.22. februar 2017 
Vi skulle have hørt om: ”At være udsendt soldat fra Dan-
mark ..” Men John Varmark Jakobsen er netop sendt i ”fel-
ten”.   
I stedet kommer Nicoline Alletorp og fortæller ”Om at være 
antropolog”. Nicoline er i virksomhedspraktik i Frivilligcen-
ter Greve.  
 
 
 

Møde den 1. marts.  Vi skal både høre og se   
Første et indlæg om nedsat hørelse 
- dernæst noget om redigering.  
Claudio har forberedt et lille foredrag om fotografering og billedredigering. 
Send ham et par fotos – så han kan vise, hvad man kan gøre ved at redigere. 
claudiusjensen@gmail.com 
 

 
 

8. marts: OBS. ingen møde i Borgerhuset 
Vi skal i Folketinget med frokost i Snapsetinget. Til-
meld dig på liste /eller pr. mail – senest på mødet 1. 
marts. Vi mødes kl. 09.50 ved Folketingets besøgsind-
gang ved den store trappe i Rigsdagsgården – Frokost-
buffet 169.-  
Nærmere orientering om transport m.m. følger i næste 
”Nyhedsbrev.”  

 

 
 

 

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 ”lyse-
puster.” 

------------------------------------------------  
Vor Bogholder oply-
ste at pengene passede 
ved sidste møde. 
Mange tak – siger 
han hermed ! 
PS.: han vil helst have 

store mønter – frem for de små. 
----------------------------------------------------- 

 
 

Score middags kok  
Torsdag d. 16. Marts Borgerhuset 
Selvfølgelig er det i marts.  
Maks 5 deltagere. Vi har 1 ledig plads.  
Vi låner køkkenet i Borgerhuset og øver 
os på at lave en god menu.  
Vi inviterer hver en gæst til kl. 18:00 at 
spise vor scoremiddag.  
Pris ca. 150.- / par.  
Vi medbringer selv drikkevarer. 
Tilmelding til Johnny:   
johnny.lundt@gmail.com 
 

ps.: vi skal nok berette hvor godt det 
smagte – senere !  
 

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


