
 
 

Nyhedsbrev                                                             4. september 2017                                             
 

Vi har nu haft vort 79. møde. 
 

 

Møde torsdag d. 31. august: Fregatten Peder Skram 

  

En større gruppe medlemmer havde (utilsigtet i grupper) fundet vej til 
Holmen, hvor Niels Medal fremviste ”sin” Fregat. Niels fortalte levende og 
umådelig inspirerende om et utal af detaljer: om bevæbning, mandskabs-
forhold, maskiner og en gasturbine, der nu (igen) skal monteres ned 
gennmem skorstenen. Vi hørte om hvordan man kom til at affyre et missil i 
den forkerte retning – og om hvordan summen af hændelser, der hver for sig 
var sikre – men som uhelsigvis sammenlagt fik drejet missilet forkert.  
 

Vi så hvordan hver mand kunne få plads i sin egen køje (altså umådelig lille 
køje). Fregatten blev købt for små 400.000.- kr. på auktion – ribbet for alt 
udstyr. Det er så senere er genfundet/samlet og installeret på fregatten.  
 

Rygtet vil vise at noget af Niels’ enthusiasme denne dag stammede fra den 
inspirerende medlemsskares store interesse for fregatten! 
 

Jo – Niels har sejlet én gang med fregatten. På en prøvesejlads hvor han sad i 
skorstenen og skulle foretage nogle temperatur målinger. 
 

 

 
 

Enthusiastiske medlemmer på plads i komandorummet – parate til at lege... 
Niels med ”sin” motor og ammunition parat til ”kanonen” 
 

 

Næste møde: torsdag d. 7. september - ”Hjemlig hygge”  
 

Vor planlagte møde om ”Første hjælp” med Hjertestarter/-massage m.m. er 
blevet rykket til senere tidspunkt.  
Så på torsdag skal vi have ”Hjemlig hygge” og hjælpe os selv. Små indlæg 
påregnes fra medlemmerne – så du må gerne forberede et lille indlæg: en kort 
historie om noget du har oplevet – eller f.eks. som vi har haft tidligere – lidt 
(5 min.) om dit liv/levned. 

 
 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. 
 
 
 

 

 

 

Vort gode medlem  
Ole Svensson  
havde taget  
signalhornet med  
og blæste en 
fanfare: ”Skipper 
ombord”  
og tilsvarende  
”Skipper fra 
borde”  
-  vist nok. 
 

Det havde de ikke oplevet før  
– vist nok ikke. 
(Det lille billede er et uddrag af det store) 
 

 

   Mastekranen af 1748 

 
 

 

Som en særlig gestus fik vi en rundvsining  
i Mastekranen – den er ellers normalt  
lukket for rundvisninger – pga brandfaren. 
Den skulle nødig brænde. 
Også her var Niels suveræn. 
 

NB.:Niels er greveborger og måske kan 
 vi overtale ham til en dag, at komme til  
et møde og fortælle mere om sin store  
interesse. 

 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


