
	  

Mailadresse: info.greve@hemingwayclub.dk 
Hjemmeside: www:hemingwayclub.dk/hcgreve
Facebook gruppe: Hemingway Club Greve. 

Indbetaling til ture - arrangementer:
konto nr. 6060-5364441 eller 
mobilepay: 3163 4982

Vi mødes hver torsdag kl. 9:30 – 11:30 i 
Borgerhuset Greve. 

Nyhedsbrev                                                               26. december 2017                                    

John 4042 2260
Hemingway Club Greve
c/o Frivilligcenter Greve  

Borgerhuset 
Greveager 9 - 2670 Greve

Førstehjælpskursus med Falck
Du kan få brug for det, før du ved det!

Endnu nogle ledige pladser.
Onsdag den 24. januar 2018 kl. 10.00 i 
Borgerhuset.
Pris 150 kr. der indbetales på vores 
konto eller via mobilepay.

 
Et nyt år
Ved nytår starter det hele forfra, og vi kan være taknemmelige for 
at have fået endnu et år lagt til livet. For taknemmelighed er det bedste 
brændstof til en god dag.

Vi skal nyde den ALDER, vi har, for vi bliver aldrig yngre, end vi er lige nu. 
Så nyd det! 

Det gode liv skabes ikke af det, vi har. 
Det gode liv skabes af det, vi gør. 
SÅ, det er bare med at komme i gang i Hemingway Club.. 

Mogens læste op af Peters jul og gav 
velmente råd om julens mange fristelser. 
”En diætist har beregnet, at man skal 
danse 15 timer omkring juletræet for at 
forbrænde den stegte and med ribsgele, 
kartofler og sovs.” God tur!

            En juleaften jeg aldrig glemmer:
Tonny berettede om en særlig juleaften som soldat på 
Golanhøjderne. Et højdedrag mellem Syrien og Israel. 
Det blev ikke en dansk jul, selv om hans kollega fra 
Canada gjorde sit til julehyggen med medbragt julepynt.

En julequiz blev der også tid til, 
med spørgsmål man efterfølgende 
kunne bryste sig med over for andre.

Vi sluttede med at synge julen ind under ledelse af Elaf, der i 
dagens anledning havde nedbragt sit håndflygel.  Alle kunne 
herefter syngende gå julen i møde.

der i årets løb har bidraget til at gennemføre 
vores mange gode arrangementer. Lavet kaffe 
og ostemadder. Ordnet borde og stole. Fundet 
eller kommet med inspirerende indlæg. 
Forberedt og sunget festlige sange.  

Sammen er vi bedre en hver for sig.

Claudius fortalte om årets korteste dag og hvordan solen 
og jorden står i forhold til hinanden på denne dag. 

”Borgervandring på stranden” 
Nytårsdag 2018 – kl. 14:00 

Et samarbejde mellem Greve og Solrød 
kommuner. Mogens og Kaj er ”arrangører.” 
- Greve mødes på Olsbækken. 
- Solrød: P-pladsen/ Trylleskoven. 
Læs mere på kommunernes hjemmesider 
og i Sydkysten. 

Det 95. møde. Emnet var Juleforberedelser

Ebbe kunne også jule lidt om sin soldatertid, 
hvor han tilbragte dele af juleaften sovende i et 
skilderhus og næste faldt ud af huset, 
da han blev afsløret i at sove på sin post.

Næste møde er 4. januar 2018.
Emnet: En oplevelse, du vil anbefale os andre at prøve.

Det kan være et sted på en ferie. Et oplevelse med børnebørn, familie eller venner m. v. 
Har du billeder, du vil vise, kan du sende dem til Tonny på mail: tonny@viedel.dk, så vil han 
have dem klar på computeren. Men du kan også medbringe dem på et USB-stik.

Her på årets korteste dag indledte vi med glühwein og varme æbleskiver.


