
 

Nyhedsbrev                                                                      5. juni 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 115. møde. 
 

 Møde torsdag 31. maj:  
vor egen Poul Knudsen fortalte om  
”Erfaringer fra Rusland - under og efter 
kommunismen”.  
Det er altid spændende at høre indlæg 

fra en af vore ”egne” – medlem, der fortæller om begi-
venheder / oplevelser – eller uddyber emner med særlig 
kompetence. 
Sådan også med Poul, der som eksportingeniør blev sendt 
til Rusland i de gode gamle dage – under kommunismen, 
hvor man blev tjekket i ”alle ender og kanter.” Vi hørte 
om ulidelige konferencer/symposier med ”indforskrevne” 
strikkende deltagere – det rene fyld – at betale for. Om 
store vodkaglas – 50 gram alkohol, der ikke måtte ”bides 
over”. (og et godt råd: hold dig til den rene, dyre vare, den giver 
ikke tømmermænd – lærte Poul). Men dengang var der intet 
tyveri – der var tjek på hvem, hvad og hvor. 

Senere efter kommunismens fald var forholdene anderle-
des. Man måtte hyre sikkerhedsvagter – superjob for tidli-
gere KGB-personale – som man også mødte, nu som 
direktører i diverse betydningsfulde firmaer – så vidste 
man også, bekvemt, hvem der bestemte udfaldet af licita-
tionerne. 
Poul var i Rusland for at sælge fastnettelefoni med beta-
lingskort – en forventet god forretning – men som blev indhentet af trådløs mo-
biltelefoni. Og sådan ophørte Poul’s arbejde i Rusland. 
 

Næste møde torsdag d. 7. juni   
Nogen husker det – det var i går. 
Andre husker det – som var det var i går. 
Nogen kan godt – stadig – huske. 
Andre – ja, ja –  hvad ? – nej –  alderen trykker. 
 

”Nydelse gennem hele livet ”– sexolog, par-/krops-
/psykoterapeut Lene Alexander kommer og fortæller / forklarer hvordan og 
hvorfor. (Behøver vi mere intro for at komme til mødet ?) 
 

Næste næste møde torsdag d. 14. juni   
Vi mødes i Greve Marina (tidl. Hundige Havn) 

 

Ferietiden nærmer sig. 
  

I perioden  28. juni – 9. august = 7 mødedage – 
planlægger vi at holde møderne fri af vort lokale i Borgerhuset. 
Foreløbig aktivitetsplan: 

- petanque + Krolf i Baghaven  
- cykeltur til Trolden i Strandparken – Ishøj Dyrepark + ny ukendt park  
- Besøg hos Gunner Anker (Hemingway) – Greve Strand Museum 
- Gåtur langs stranden: Olsbækken – Søndre stenmole t/r 
- Besøg hos Agurkegartneren (gåtur) 
- Trylleskoven / Solrød strand 
- Rundt i Greve skov (+ evt Karlslunde - ny skov) 

Vi har ikke lagt os fast på noget – endnu. Har du et godt forslag – send en mail. 
 

 

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. ¨ 
 
 
 
 
 

 

Skål på russisk:  
ваше здоровье  - (vashe zdorov'ye)  
 

будем здоровы - (budem zdoróvy)  
 

eller bare:  
ваше тву здоровы  
                            - (Vashe tvu zdorovy).  
 

(Russere har ikke en generel skålehil-
sen, men за ваше здоровье bruges 
oftest).  
 

Så ved I det – kære læser – til næste 
gang I skal skåle på russisk. 
 

 
En genstand er en simplifice-

ret måleenhed for mængden af alkohol 
som indtages i f.eks. øl, vin eller 
spiritus. 
 

1 genstand svarer til 15 ml eller 12 gram 
ren alkohol. Medmindre andet er angi-
vet, er det volumenprocenten, der står på 
flasken.  
 
 
 

Greve Sommerfestival 2018  
lørdag d. 9. juni  kl. 11:00 – 17:00 
 

Hemmingway Club Greve  
deltager aktivt i arrangementet med telt 
og banner og anden opmærksomhed.  
 

Vil du være med i teltet et par timer 
sammen med andre fra klubben – og 
repræsentere os – så mød op. 

 

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

 


