
Nyhedsbrev                                                              25. november 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 139. møde. 
 

Vor 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. 22. november.  
En super kvik og energisk projektleder – 
Marie Thomsen – fortalte meget medlevende 
om FødevareBanken, der nu havde virket i 
10 år.  
Bankens virke er udelukkende inden for 
engrosleddet, producenterne, supermarkeder-
nes centrallagre og tilsvarende firmaer. 
Således ikke i de enkelte butikker.  
Fødevaresikkerheden er i top – alle datoer er 
OK, Varedistributionen følges v. stregkoder. 
 

Varerne er frasorterede varer f.eks. pga.: 
Stødte varer, stødt emballage, fejl i etiketter, 
pludselig manglende afsætning, forkert 
leverance og tilsvarende ”mangler.”  
Maden leveres til sociale organisationer, 
skoler, folkekøkkener ... der får leverancer 
på faste dage. 
Marie nævnte hvor svært det er at få indpas 
hos leverandørerne: de har ikke noget spild – 
siger de! Og hvad er så resultatet: Jackpot 
for Banken! Spildet er der – man vil blot 
ikke være sig det bevidst. F.eks. 45 ton ost til 
Rusland med russiske etiketter kunne ikke 
afsendes pga. embargo – en super opgave for 
Banken – med aftagere i Norge / Tyskland ... 
Der er ca. 175 frivillige og 5-10 ansatte i 
organisationen, der primært finansieres ved 
donationer – således fik man 23 mio. kr. fra 
Velux-fonden. På sigt vil man også interes-
sere sig for madspild hos detailhandelen og 
hos private – måske med et slogan som: 
  

Mad skal spises – ej spildes  
 

 

Næste møder – torsdag d. 29. nov. + torsdag d. 6. dec. 
Super spændende om James Bond – Brag af indlæg -  om 
James Bond / biler / babes /m.m......gennemgang af filmene 
med fuld knald på lyd og filmepisoder.  OBS.: Kun for mænd ! 
  
 

 
 
 

  LAV  
EN  
BANK 
OVER- 
FØRSEL 
Reg. nr. 
7312 
Konto nr. 
0001028184  
– eller du 
kan trykke  
på  

næste gang du afleverer flasker i 
flaske-automaten.    
   

 

Husk :  
Tilmelding til Julefrokost   
Kr. 150.-  at indbetale   
- senest fredag d. 30. november.  
Alle møder – nærmest ”Mødepligt” 
  
 

 

Historisk Bustur til  
Sønderjylland - Agerskov kro 
6. – 9. maj 2019 - 4 dage/kr. 3.200.- 
Vi er nu 26 M/K’ere tilmeldt –  
Kig i din kalender – og meld dig/jer 
– senest søndag d. 2. dec. 
 

 

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

 
 


