
 

 
Nyhedsbrev                                                                  11. marts 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 105. møde. 
 

Møde – torsdag d. 8. marts      v. Hans Jørn Lindeskov 
 

 
 

 
 

Her et par eksempler på de plancher Hans Jørn viste 

 

                                

Som Hans Jørn sagde: ”… det kommer an på..!” – ”und-
gå tilbagebetaling! ” –”hvad var det nu du spurgte om?” 
– ” vi bliver aldrig færdig, hvis I bliver ved at spørge !” 
Sådan var ordene i det meget omfattende indlæg Hans 
Jørn havde om SKAT (skrevet med store bogstaver). 
Vi fik at vide, at der er mange dygtige, fornuftige og 
servicemindede personer i SKAT.   
Hans Jørn gav en nøje opskrift på hvordan vi kan komme 
ind på nettet og rette vor selvangivelse for 2017, som 
SKAT netop har lagt på nettet. (Se vedhæftet pdf.fil -  husk at 
trykke på ”godkend” nederst på opslaget når du har rettet). 

Og så erfarede vi, at der er en gruppe borgere, hvis pensionsopsparing har en 
størrelse, der ikke kunne betale sig/høj beskatning pga. nedsat folkepension 
(se beløb nederst -  planche tv.). Desværre.  
 

Andre gode råd:  
-   hellere for ”lav” en forskudsopgørelse –  og så indbetal i november. 
-   lad børnebørnene eje deres lejlighed – ikke forældre/ bedsteforældre.  
Så undgår man mange problemer v. senere salg. 
-   lån gerne børn kapital/arv på forskud – husk dokumentation for lån  
+ årlige skattefri gaver/nedskrivning. (se vedlagte word-fil) 
… og så var tiden gået – desværre blev der ikke tid til efterfølgende spørgs-
mål om pension, om aldersopsparing…oma. 
 
 

Torsdag d. 15. marts  
møder vi hos  
Solrød Biogas kl. 9:30.   
Åmarken 6,  4623 Lille Skensved 
 

Vi får kaffe + lidt kage på besøget. 
Husk fornuftig påklædning og fodtøj – vi skal også være udendørs 
 

Kør af motorvejen ved afkørsel 31a  Solrød syd og kør ad Rute 6 mod  
Roskilde og drej tv. ad Åmarken 
 

Ps: Det ville være godt om I kunne aftale nogen samkørsel – så vi ikke kom i 35 biler! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Møde Torsdag d. 22. marts  
Knud Stoiholm-Hansen  –  fortæller om sine 40 år ved Politiet.  
Endnu et spændende indlæg fra et af vore medlemmer !! 
 
 

  

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 ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 

Helt exceptionelt bringer vi en annonce 
med tilbud. Foråret nærmer sig, og I skal i 
gang med at motionere.  
Find cyklen frem og få den serviceret.  
Så er der ingen undskyldning – længere.  
Hils fra undertegnede !! 
 

 

 

Sidste uge viste vi 
”Futteral” med træk-
bånd !  
Når man skal afføre sig 
sokkerne kan man 
benytte f.eks. et søm i 
gulvet at trække sok-
kerne over. Eller sætte 
sømmet på et ”Fod-
bræt” man så træder på 
– og trækker.  
Billedet viser en ”sok-
kesaks”, hvor man kan 
klippe sokkerne af. Så 

vil det være fornuftigt at tegne et sokke- 
abonnement på www:Socks14you.com.  
Så får man 14 nye sokker  - hver uge.  
Og der er ingen sure sukker at vaske. 
 
 
 
 

 

Der blev ikke tid til  at stå på 
”kassen” – den torsdag, så 
den blev sat til vægs. 
Og vi fik desværre ikke aftalt 
sam-kørsels ordning til 
biogassen.   
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