
Nyhedsbrev                                                                 4. november 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 136. 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. 

 

Møde torsdag d. 1. november                 
Per Amnitzbøl Rasmussen  
–fortæller om Danske Krigsveteraner:  
Det var et meget engageret indlæg Per kom med – 
med en utrolig viden – og en super humor /trods 
alvoren.  
Og så vidste han utroligt meget om emnet –  kunne 
til mindste detalje svare på spørgsmål fra medlem-
merne. Han havde selv været der, alle stederne – 
enten i aktiv tjeneste eller efterfølgende som udsendt 
pressemand!  
Vi mærkede den korpsånd /samhørighed der er 
blandt alle de, der har været ude i ”tjenesten”  
– ca. 60.000 personer – veteranerne!  

 

90 % af de udsendte soldater kommer styrket hjem – efter at have lært noget 
ekstra - til en fortsat aktiv tilværelse i samfundet. 10% af veteranerne kan inden  
for de næste 1 – 15 år trænge til støtte i større/mindre grad – derfor 
Veteranstøtten. 
  

Det har vist sig – efter Balkan – at det ofte er afmagt/den passive rolle i en aktiv 
udstationering, der giver de største efterfølgende psykiske skader.  
Danmark har deltaget i 70 internationale operationer siden 1948. Internationale 
betyder uden for Nato-regi!  
Alle i forsvaret skal i dag være beredte til udsendelse. 
 

Danmark har det krav, at vi vil være styrende i alle internationale opgaver.  
Det giver respekt og har stor politisk betydning for Danmark, der er et lille land i 
den grad, at være med i opgaverne.    
 

 

 

 

  
 

 

Næste møde torsdag d. 8. november   
Vort medlem Gunnar Anker – der ved alt om 
Sønderjyllands historie og lokaliteter, kommer igen 
og fortæller om sin opvækst i Købmandsbutikken i 
Fjelstrup nord for Haderslev, som han bestyrede da 
han var 15 år! Vi vil sikkert høre om meget mere – 
f.eks. om alle de sogne, der lå vest for Rømø – ude i 
Vadehavet, de er nu overskyllet!    
Gunnar planlægger til foråret at tage os med på en 
spændende tur – rundt i hele Sønderjylland.  

Så kan vi selv se, alt det han fortæller os om!  
 

 
 
 

 

Veteraner - Billedtekster:  
Øv tv.: Uddannelse i ”Brikby” i Oksbøl før 
udsendelse. 
Øv. midte: Hjemtagning i Roskilde lufthavn. 
Øv. th.:Hjemkomstparade i København. 
Nederst: Plancher fra Pers indlæg. 
 

  

Tonny Nielsen (tv.) og  
Ebbe Christensen (th.) har sammen med 
en veteran fra Solrød etableret en 
veteranforening ”VeteranCafé Sydkysten”, 
der holder møde skiftevis i Greve 
Borgerhus og Solrød Fritidscenter.  
At kontakte, hvis du vil vide mere. 

 

Julefrokost 
5 friske medlemmer 
meldte sig straks til 
tjeneste, og de er 
gået i gang med at 
brygge på en god 
kommensammen. 
Vi andre glæder os, 
og har sat X for d. 
13. dec. 

 ------------------------------------------------------ 
 

Nogle medlemmer har spurgt om, hvad det er 
for noget med motionsgymnastik onsdag 
aften....?: 
Vi er pt. 7 Hemingway’ere, der er med på 
holdet – med instruktør, hver  
onsdag på Krogårdskolen kl. 17:30 – 18:30  
 

Vi er 30 M/K’ere 60+, så du er velkommen 
også med ledsager. Kr. 225.- for sæsonen.                                                                 
,                                                            Mogens  
 

------------------------------------------------------
Mogens // 4045 2210 // 
Hemingway Club Greve    
c/oFrivilligcenter  Borgerhuset Greveager 9  
2670 Greve 
 


