
Nyhedsbrev                                                                9. september 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 128. 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. 

 

Dansk Folkehjælp 
er en landsdækkende, 

frivillig humanitær organisation, som yder 
hjælp til udsatte mennesker i Danmark og 
udlandet. Det grønne kors er deres kendetegn, 
hvor frivillighed, solidaritet med de svageste, 
og bæredygtighed i arbejdet er de grundlæg-
gende elementer.  
Foreningen arbejder med tre centrale 
indsatsområder, forebyggelse og førstehjælp, 
frivilligt socialt arbejde, og internationalt med 
katastrofe- og nødhjælp samt udviklings-
projekter. 
 

 

Torsdag d. 6. september  Yvonne Lerche, er ansat som 
projektkonsulent med Økonomisk Rådgivning ved Dansk 
Folkehjælp. Men hun jobber også, som var hun aktiv frivillig. 
Kun få af os medlemmer kendte Dansk Folkehjælp – men det 
kom vi til med Yvonnes inspirerende og empatiske indlæg.  
 

Det var tydeligt at mange af de personer hun hjælper er res-
source svage mennesker, der er kommet i et økonomisk uføre, 
de ikke kan overskue /ikke har lært at overskue. 
 

Yvonnes virke er primært Lolland-Falster – et område med stor arbejdsløshed og 
mange sociale tilfælde. Hun fortalte om vigtigheden af at lære at lægge et budget 
(= vejen til øk. succes), om ikke at købe voldsomt ind – selv om man sparer penge 
ved storkøb (Bordershop)...  
Vi talte om RKI/Experian, om hvad man skal have af penge til overs for at dække 
de løbende udgifter (4.000.- / 5.000.- pr. måned), om gældssanering og ikke 
mindst om metoder og rente udgifter ved lån i f.eks. L’easy eller DER, hvor ÅOP 
kan blive astronomisk (se nedenfor)! 
Altså - Yvonne arbejder sideløbende med de kommunale sagsbehandlere. Hvis de 
kommunale ansatte havde samme engagerede indstilling til jobbet/borgerne ville 
man kunne nå meget længere i den off. hjælp – og Yvonne kunne hjælpe andre!  
 

 

Anker Larsen 
fyldte 74 år  
– på dagen.  
Han havde 

sørget for ”servering” på 
mødet.  
Med 50 møder om året og 
ca. 75 aktive medlemmer 
kan vi vente os – 

fremover.   
Vi er modtagelige – også selv om det ikke 
lige er på dagen, der serveres 

  

 
 

Næste møde torsdag d. 13. september   
På mødet vi 2 af vore medlemmer få ordet – hver i 45 minutter: 
Gunnar Anker vil fortælle om Sønderjylland.  
Et oplæg til en udflugt med klubben i marts 2019.  
Asbjørn Jensen fortæller om kulturforskelle ved arbejde i hele verden. 
 

Spændende indlæg – begge medlemmer med fuld ”oratorisk udblæsning”  
 

 
 

Møde torsdag d. 4. oktober i Køge  
Der er planlagt en guidet Rundtur med efterfølgende frokost. 
Mødestedet er ved Frederik den 7. statue på Køge Torv, hvor 
vi mødes kl. 10:30.   
Kl. 12:00 spiser vi frokost på Restaurant Christiansminde i 
Brogade 7. Dagen forventes afsluttet senest kl. 14:00. 
 

Pris 150 kr. for rundtur, 3 stk. uspec. smørrebrød og 1 øl.  
Skulle du ikke ønske at deltage i frokosten er prisen kun 50kr.    
 

Tilmelding ved indbetaling til konto eller MobilePay  -  
senest torsdag den 20.september 2018.             
OBS Tilmeldingsdato  
 

PS: Togafg. f.eks kl. 09:55 fra Greve – ank. Køge kl. 10:11 passer godt i programmet. 
 
 

 
 

 

 
Alle taler om det. 
Nogle i Hemingway gør 
noget ved det  
og deltager.  
– Du er ikke alene!  

 

Gymnastik – 
Krogårdskolen –  
Onsdage kl.17:30 – 18:30 

Instruktion: Inger Johansen  
Pris 275.- kr. for hele sæsonen.  
I møder op  
- vi begynder onsdag d. 19. sept. 2018. 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------- 
 
 
Mogens // 4045 2210  
Hemingway Club Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 
 


