
 
 

Nyhedsbrev                                                                      3. april 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 59. møde 
 
 
 

Torsdag d. 30. marts:   
Knud Høyer fra Greve Atletik fortalte 
om skole OL, der afholdes onsdag d. 
26. april for alle kommunens skoler – 
4. klassetrin. Skole OL er et led i en 
landsomfattende turnering – og der 
afholdes landsstævne i august 2017 i 
Århus, hvor den vindende skoleklasse 

fra Greve kan være med. Der er en mulighed for at spotte evt. atle-
tik talenter – måske en kommende DM i Greve.  
Hemingway Club Greve hjælper til med arrangementet. Som 
nævnt skal vi ud over at være kontrollanter, holde målebånd... og-
så opildne de aktive udøvere, så de præsterer deres ypperste.  
Der vil være fuld forplejning (grillpølser m.m. / T-shirts ...), andre 
søde medhjælpere –  bl.a. idrætslinjen på Greve Gymnasium – og 
sidst, men mindst - også et lille udvalg af medlemmer fra Blixen 
klubben.   
Foreløbig er vi 17 tilmeldte ”hjælpere”. Vi vil gerne være nogle 
flere. Du kan tilmelde dig på næste Club – møde. 
 

Torsdag d. 30. marts:  
Advokat Allan Schouw-Petersen  
fra WIN advokater / Greve orientere-
de om arveforhold. Et emne vi alle – 
før eller siden skal tage stilling til. 
Hvis ellers vi har en mening herom ! 
Allan var et kendt ansigt hos flere på 
mødet: dels gennem sit erhverv og 

dels ved motions aktivitet.  Allen kom ind på mange detaljer om 
testamenter og arv, herunder arveloddernes mulige fordeling. Og 
spørgelysten var stor. Jo mere han gik i detaljer – desto mere 
”kompliceret” blev mulighederne – både for, at man får opfyldt sin 
”sidste vilje” – og at den kan ”misforstås” af de efterlevende. 
”Altså tænk på, hvad I vil – og lad os sætte os sammen og få det 
skrevet ned” – og hvis I kan: ”drøft det med jeres arvinger” Så ved 
alle, hvad jeres ”vilje” er!  
 

 

 
Møde d. 6. april 2017: Tidl. hospitalsdirektør ved  
Hvidovre Hospital - Torben Mogensen taler om og drøfter 
sundhedsvæsenet i DK. 

 
 
 

 

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 ! 
 

 

Uddrag af plancher fra Allans 
indlæg: Ud over at være advo-
kat – skal man også være ma-
tematiker for at kunne finde ud 
af at fordele arvemassen bedst 
muligt: 

nn 

 

 
 

Men pas på: Selv om I giver 
særeje, er det ikke sikkert at 
jeres arvinger behandler sær-
ejet på ”rette vis.”  - Tja ? 
Og så kan særejet utilsigtet 
pludselig blive til fælleseje ! 
 

Husk også at nedskrive alle 
jeres koder til computer, apps i 
”viljen” m.m.   
 

Det gør arbejdet meget lettere – 
for de efterlevende. 
 
 

Torsdag d. 13. april   
Skærtorsdag  
 

Der holder vi fri – ingen møde 
-------------------------------------------------------- 
Hilsen    
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve   
Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 
 
 


