
 

Nyhedsbrev                                                                      19. aug 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 125. møde. 

 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 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 

 Sommer program 
Juli – august 2018   

 
 

 

Torsdag d. 16. aug – møde nr. 125 -  En gruppe på 15 kærnesunde mænner mødte til sæsonens sidste sommertur  - den 
traditionelle ”Tour de strand”.  
15 deltagere - i forskellige udgaver på enkelte ture - er åbenbart en ”naturlig” gruppestørrelse for sommerens arrangementer. Rask 
gik det fra Olsbækken langs vandkanten i tangrenserens traktorspor mod nord op til Greve Marina - Søndre stenmole. Her blev Johns 
kommende fødselsdag (næste dag) ”nævnt” på rette vis med m.m. Mogens fortalte om de 7 steler fra Gjeddesdal og om sælen Luffe 
på stenmolen – den der ikke var der, men andet sted. Ikke tilstedeværende deltagere må vente med yderligere forklaring til næste år. 
Retur tilbage på diget, hvor gederne blev betragtet. Nogle ordentlige horn han havde ! Og så var der strøm i hegnet. 
 

Årets sidste sommertur billede  (se foto th) skulle markere afslutningen på Sommerprogrammet. Motivet var planlagt at være et bade-
billede med 15 glade og opstemte flotte fyre, der tog sig godt ud i vandet – solbrændte og med løftet maveparti.  
Og hvad blev det så: et pænt kig over vandet - uden opstemthed. Der manglede simpelthen engagement. ”Der er tang i vandet” - blev 
der nævnt. En sød havfrue i strandkanten havde nok hjulpet på den passive ”holdning” blandt mænnerne.  
Det må vi huske til næste gang – sådan lidt diskret opmærksomhed fra anden side.     Tak for i år!    
 

   

 

 
 
 

Husk 10.- til kassen + 
godt humør, selv om vi 
nu skal være indendørs. 

 

Næste møde Torsdag d. 23. aug,  
kl. 9:30  – møde nr. 126 

Vi mødes i Borgerhuset og hører om: hvad har en – 
eller flere veteran MGB’ere at gøre med det 
Afghanske flag    Jeg ved det ikke – endnu ! 
 

Bagefter taler vi om ferieoplevelser –  
både om dem i år, men også de fra tidligere år.  
 

Jeg kan huske....  nu skal I høre .... !! 
 

 

 
 

Redaktøren skriver:  
Nu begynder en ny sæson i klubben, hvis liv og virke i høj grad afhænger af deltagernes engagement. 
 

Der er kommet mange nye deltagere, så lad os nævne nogle af aktiviterne:  
- vi har et brødhold, der hver gang skiftes til at møde og lave kaffe, smøre ostemadder til møderne.  
- Tonny redigerer musikønskerne, så de kan vises oppe på skærmen. 
- Elaf synger (nogle gange) for - i den rette tone. 
- Så er der en styre-gruppe, der foretager planlægning af møderne og et par mænner, der roder med EDB. 

 

De bedste indlæg er ofte dem, hvor deltagerne - mere eller mindre spontant (nogle gange med lidt opfordring) - fortæller om deres 
virke / hobby eller andet. Eller står op og fortæller en lille vits – måske med et sjofert strejf. 
 

Det kunne også være godt – en gagn imellem – med akompagnement til sangene på flyglet. Eller vi sammen foretog lidt andet end 
blot at mødes. Det kan være til lidt motion – eller en madscoreaften (som vi engang prøvede at arrangere) ... og / eller så meget andet 
– sammen. 
 

Vær så god – så er det med at komme i gang med lidt ”action på drengen” – for en ny aktiv sæson. 
  

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


