
 
Nyhedsbrev                                                                 22. april 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 110. møde. 
 

 
 

Planlagt møde torsdag 19. april   
Flere deltagere var mødt for at høre om 
”MeToo – myter og fakta”. Men det blev en 
gang  ”kold afvaskning” – også mig kan man sige.  
Lotte Jønsson – Eventkoordinator i Dansk Kvindesamfund København meld-
te afbud. Så vi fik en gang botanik i stedet – se næste rubrikt 

  
 

Møde torsdag 19. april   
Til erstatning for ovennævnte emne var John stået 
tidligt op og havde været ude at botanisere og havde 
fundet nogle firkløverblade  
– simpelthen ved at lede.  
Som John siger: ”Man finder en firkløver ved at lede”.  
Nogle gange skal man lede længe nok. Firkløveret havde fået 4 temaer –  
og uden ”Den lille Flora” i hånden skulle vi i grupper dissekere:  
Mening, Glæde, Viden og Relationer for den rette artsbestemmelse. 
For nogle grupper lykkedes det bedre end for andre. Måske var det selve 
gruppearbejdet, der var det væsentligste – og det lykkedes til fulde. 

  

 

 

Næste møde torsdag 26. april: Professor Holger Bernt Hansen fra 
”Centre of African Studies University of Copenhagen” : ”Hvor går Afrika 
hen i en ny politisk og økonomisk verdensorden” .  
Efter at have glædet sig over forandringer og fremgang i Afrika gennem de 
sidste 15-20 år, er der i øjeblikket en tendens til igen at se mere pessimistisk 
på Afrikas aktuelle situation og fremtidige udvikling. Det sker samtidig med 
markante ændringer i den hidtidige verdensorden og med den usikkerhed, der 
knytter sig til Donald Trumps politik over for Afrika. 

 

 

  

Jørn Fagerlund fortalte om sin nyttehave ved 
Skelvej – vest for Langagergård-arealet.  
Der er 12 lodder – cirkulært placeret om et 
fællesskur med billige øller. Super hvis man vil 
have grønsager – sol hele dagen, og vand v. 
hånden. Virkelig afslappende beskæftigelse til 
næsten ingen penge. Vil du skrives op til en lod – 
kontakt Jørn. 

 
Kjeld 
Hansen  
Fortalte om sit liv og 
levned – især om sin store 
interesse for musik og om 
de instrumenter han havde 
spillet på gennem tiderne: 
trommer og nu 
barytonhorn.  

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.  
 

 

...mandsstemmer søges – at I ved det ! 
 

 
 

 

Så er vor lykke ved at være gjort!  
Og vi kom hurtig over skuffelsen med 
#MeeToo. Endelig har de der kvinder 
fået øje på vor fortræffelighed – eller 
man kan sige, de er begyndt at lytte til 
os – og har sendt en talentspejder, repr. 
ved Bente Sølvsten – for at overtale os 
mænner til at deltage i koret af glade 
pigestemmer.  
Pigerne savner simpelthen vores gode 
klangbund, den med den dybe resonans. 
Korfestival lørdag 5. maj kl. 10 -16 
Greve Gymnasium  – se vedhæng  
 

 

 

#MeToo blev startet for over 10 år siden 
af Tarana Burke, men blev i 2017 gen-
oplivet af sanger og skuespiller Alyssa 
Milano på Twitter i kølvandet på ankla-
gerne om Harvey Weinsteins seksuelle 
krænkelser af kvinder i Hollywood. 
Mange millioner kvinder har nu under 
#MeToo delt historier om overgreb, 
krænkelser, ... 
 

 

 

Gunnar fyldte 75. den 8. april  
- så det blev til en  
”omgang på bordet”.  
Vi siger tillykke 
 

 

 

16 aktive har  pt.meldt sig 
til at hjælpe v.  
skole-olympiade  
onsdag d. 25. april kl. 
8:00 

Alle tilmeldte har fået bekræftelse på at 
møde. Andre deltagere er fortsat vel-
komne til at møde – i godt vejr. 
 

  

 

Mogens //  
4045 2210  
Hemingway Club Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 

 

 


