
 

Nyhedsbrev                                                                       12. maj 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 112. møde. 
 

 
 

 

Møde torsdag den 3.maj: Her havde vi et af de gode 
møder, hvor ”en af vore egne” fortalte historier fra sit liv og 
levned. Finn vil fortalte om sine oplevelser med regent-
parret ombord på kongeskibet Dannebrog. Om hvordan 
Finn reddede dronningen fra en energisk påtrængende dame 
-  med et ”Undskyld jeg kom til at skubbe”, om hvad et 
Morgenbuffet – bestik bestod af (se foto) og hvordan man 
betjener det, og om hvordan man på skibet ”lempede” 
gæster ud af døren, når tidsprogrammet skal holdes. Vi 
hørte også om hvad Prins Henrik havde på køl i sin Knarr, 

som kom frem når Finn var med som gast. Finns rolle som ledende officer i Nato 
alliancen Standing Naval Force Atlantic blev også omtalt. 
 

  

 

 
 

Her ses NATO flotiljen under en 
præsentation. Finn fortalte bl.a. også 
om flådebesøget i København med 
spørgsmålet om atombevæbning - og 
om sporing af russiske atomubåde. 
 
 

Den type indlæg vi megte gerne vil 
følge op på – med andre deltagere.  

 

Næste møde torsdag den 17. maj:             
Indlæg om ”Digital dannelse” ved Mediekonsulent, 
Helsingør Stift og SoMe-redaktør - Sarah Thorngreen 
Auken – tidligere sognepræst: ”Selv sidder jeg nok nogle 
gange med hovedet lidt for meget nede i min mobil. Men at 
jeg skulle have overgivet mit liv til teknologien, har jeg 
svært ved at se. Jeg er forholdsvis optimistisk på menneskehedens vegne”  
Vi ser frem til at høre om hvordan man opfører sig som dannet digital bruger. 
 

 

 

Møde Torsdag d. 24. maj   
Vi skal på besøg i den Islamiske 
Moské på Nørrebro i København:   
HAMAD BIN KHALIFA 
CIVILIZATION CENTER  
Deltagerprisen er kr. 50 for rundvis-
ning, foredrag og bespisning.  

Rundvisning i hele Moskeen og information om hvordan livet foregår i den isla-
miske verden. Der vil under rundvisningen blive lejlighed til at stille spørgsmål 
om hvad en Moské bruges til, og der er fri mulighed for at spørge om alt, hvad 
man kan have interesse i.  Der bliver serveret vand, kaffe, te og småkager. 
Vi mødes og kører i biler fra Borgerhuset kl. 9:30. Besøget slutter kl. ca, 11:30. 
Tilmelding NU: indbetal 50 kr. senest den 17. maj v. Netbank eller MobilPay. 
Mere omtale i næste Nyhedsbrev. 

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.  
 

 

”Fanneme uhyggeligt – du” 

 
 

Et bart stykke jordd uden græs  
- set forleden i naboens have.  
 

Hvordan er det kommet ? 
 

Ledetråd: forårsaget af en årlig  
tilbagevendende begivenhed.  
 

Prøv at gæt – mail dit svar til  
redaktionen. 
 

 

 

 
Peter fyldte 65 år. 
Den stadig unge og 
adrætte mand var 
aktiv ved til mødet 

at have etableret baren.  
Og vi siger tillykke med tilværelsen som 
rigtig pensionist!  
 
 

 

 
 

Om samkørsel:  
Når vi holder møde 
i byen og skal køre 
sammen i bil bør vi 
finde ud af at 
etablere grupper, 
der kan køre 
sammen.  
Evt. med afhentning 

på bopælen. men også nogle 
opsamlingsbiler v. Borgerhuset.  
Og så vil det være rimeligt at hver 
passager honorer bilens ejer, f.eks. med 
20.- kr. for en tur til København.  
S-togsbilletten koster ca. 55.- t/r.  
Så det er en win-win situation. For alle. 
 

  

 
 

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

 

 


