
 
 

Nyhedsbrev                                                          25. marts 2017                                                     
 

Vi har nu haft vort 58. møde 
 
 
 
 

Torsdag d. 23. marts: Hans Tausen - elforsyning   
Elafs indlæg om Hans Tausen begyndte med at vi sang ”På tavebondens 
ager” – en sang på oprindelig 30 vers – nu kendes kun 6 vers, der blev 
afsunget på allerbedste vis – ledet af Elafs kirkesanger-organ.  
Sådan !   
Tave er et drengenavn – Hans’ far – der dog er ukendt. Elaf havde et 
foredrag på mange sider, der hårdhændet var kogt ned til en lille hånd-
fuld, fremført uden ønske om spørgsmål. Spændende indlæg. 
 

Det er  
Elif tv.  
 
og  
Mindepla-
der v.  
Birkende 
kirke /Fyn 
 
 
 
 

John fortalte derefter om el i Danmark, skiftede mel-
lem jævn- og vekselstrøm. Vi lærte om Maske-net- 
anlæg og om hvordan alle sikringerne virkede og hvor 
de sad i nettet. Om strømudfald og jævn- og veksel-
strøm. Sporvogne + S-tog kører på jævnstrøm med 
kun en ledning i toppen – busserne var på vekslestrøm 
og havde 2 ledninger (strøm + 0 – pga gummihjule-
ne). 
Jylland og Sjælland blev først direkte el-forbundet 
med Storebæltsforbindelsen – ellers var det op over 
Norge og ned gennem Sverige.                                         
Sådanne medlemsindlæg vil vi gerne have flere af.   

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

Torsdag d. 30. marts:  
Advokat Allan Schouw-Petersen  fra WIN 
advokater / Greve kommer og orienterer 
om arveforhold. Alt det mange tænker på – 
men aldrig får sagt eller nedskrevet.  

 
                                 

Inden dette indlæg kommer Knud fra GIC – inviteret af Hugo – 
med 5 minutters indlæg om skole idræt !! 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 

 

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 ! 
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 ! 
-------------------------------------------------------- 
Og så har vi lige haft indlæg om 
Luther: 
 

Hvis Luther levede i dag, 
kunne han dømmes efter 
imamloven 

Professor Frederik 
Stjernfelt har et par 
alvorsord at fortælle 
os om Martin Lu-
ther. For før vi kom-
mer alt for godt i 
gang med fejringen 
af 500-året for re-
formationens begyn-
delse og skåltalerne 
til manden, der har 
fået æren for at læg-

ge kimen til alt fra menneskelig frihed 
over demokrati til velfærdsstaten, bør vi 
tage et kritisk kig på Luthers egne ord. 
Bogen koster 100.- 
 
 
Skoleidrætsdag 
På sidste møde meldte  7 deltagere 
sig til at hjælpe med afholdelse af 
skole idræt onsdag d. 26. april. 
Vi skal være en ”håndfuld” flere – 
helst om formiddagen.  
Hugo er ”med-indpisker” og lover 
Hemingway T-shirts til alle + omtale 
m. gruppefoto - fortæring mm. 
 

Hemingway Club bakker op om et 
sådant arrangement.  
 

Vi skal hjælpe og opildne de unge på 
dagen med at få gode resultater.  
Så sæt X på listen til næste møde ! 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Hilsen    
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve   
Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 
 
 
 
 
 


