
 
 

Nyhedsbrev                                                          14. marts 2017                                                     
 

Vi har nu haft vort 56. møde 
 
 
 

Onsdag d. 8. marts: Besøg i Christiansborg – Folketinget 
 

  

 

Astrid Kragh – vor ”lokale” folketingskandidat (S) - Sjællands Stor-
kreds (vidste du det – kære medlem?) havde inviteret os (38 deltagere) 
på rundvisning i Folketinget. Vi havde et rigtig godt besøg med Astrid, 
der meget levende fortalt om Folketinget og viste os rundt i gemakkerne. 
Det store fotos er fra Folketingssalen – Stolene på det røde gulvtæppe er 
forbeholdt Kongehuset – de var tomme den dag.  
Og så kom vi også op i Tårnet. En rigtig god formiddag – et godt emne 
til et besøg med familien fra Jylland.   
Og vi fik det bedste indtryk af et kvikt og oplagt folketingsmedlem.  
 
 
 
 

Torsdag d. 16. marts:  Frivillighedsarbejde ved Hugo Tietze Vor 
mand i ”huset” fortæller om sit virke: Hvad er frivillighedsarbejde ? 
Definitioner og eksempler. Hvordan griber den enkelte det an at komme 
i gang. Hvor er der konkret brug for deltagere ? Vor mand i ”huset” for-
tæller om sit virke: Hvad er frivillighedsarbejde ? Definitioner og ek-
sempler. Hvordan griber den enkelte det an at komme i gang. Hvor er 
der konkret brug for deltagere ? Man kan også spørge: hvorfor så meget 
frivillighed – har det taget overhånd – der åbnes for debat ?   
 

 

 IT gruppen vil komme med oplæg 
til hvordan vi kan kommunikere – 
også ved en Dropboks med intern 
medlemskode. Her kan vi så lægge 

de ”tunge” sager ind – som billedarkiv (der fylder mange 
MB – og ikke kan mailes) – samt tidligere udgaver af vore 
nyhedsbreve.  
Vi har også en Facebook.  
Vi vender tilbage om kommunikationen. 
 

 
 

Torsdag d. 23. marts:   Her er planlagt møde med ”egne kræfter” – 
noget af det, der plejer at give super god stemning/engagement:  
Elaf fører an og vi skal synge, og Elaf vil i et kort foredrag fortælle om 
Hans Tausen / Reformationen i Danmark. 
Så følger John, der fortsætte foredrag om el i Danmark, og desuden 
fortæller om det EL-maske netanlæg som bl.a. København benytter.  
I husker nok sidst hvor det ”væltede” ind med indlæg fra deltagerne: 
magnetisme, induktion, kabeltyper, 0-ing ..... 
 
 

 
 
 

 

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 torsdag – og dog ! 
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 ! 
 

 
Scoremiddag – torsdag d.16 marts. 
Vi har – ind til videre aflyst madlav-
ningen – der er ikke nok, deltagere, 
der kunne denne dag. Vi er friske på 
at finde en anden dag – henvend jer 
til Johnny. 
-------------------------------------------------  

Her ser I en 
Besøgsbillet 
Og udsnit af 
besøgsgrup-
pen. 

 

 
 
-------------------------------------------------------- 
Vi bringer en korrektion: 
Brødholdet, der også brygger kaffe – 
består af: 
Kaj Christensen 
Dan Møller 
Keld Jørgensen 
Per Lisberg 
Gunnar Kjærgaard Nielsen 
 
Tænk venligt på dem når bider i brødet 
og slubre din kaffe 
-------------------------------------------------------- 
Hilsen    
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve   
Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 
 
 

 


