
Nyhedsbrev                                                               16. december 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 142. 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. 

 

Billedet af deltagerne – hvorefter fotoapparatet blev lagt væk // Diskretion er en 
æressag 
Møde torsdag d. 13. december julefrokosten 
44 glade og forventningsfulde (nej ikke fulde – vel?) medlemmer parate til at 
”fange an” – men først skulle vi varmes op med et meget ”pikant” og ”stemnings” 
fuldt indslag. 
 
Resten af referatet er .. 
 - og det respekterer vi. 
 
 

 

Næste møde torsdag den 20. december  - sidste møde i år.  
Vi har møde med julestemning – snak v. bordene og julesang med 
akkompagnement på flyglet, æbleskiver og julegeløgg.   
Alle medlemmer møder - selvfølgelig !  
 

Medbring julehumør, lidt gran... nisser... nissehue ...små korte  
Indlæg om jul i den gamle købmandgård.... eller andet.  
 

Særtilbud: alle der møder med påmonteret julemandsskæg får en enkelt over-
skudsdåseøl fra julefrokosten (så længe lager haves). – ellers 5.-/dåse i kassen 
 

Særtilbud: Hvis du har fødslesdag i disse dage – frem til nytår (eller andre 
peri-oder), så tilbyder vi gode faciliteter og godt selskab for servering den 20. 
december. Den forstod I godt ? 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Julefrokost billede / frigivet af Censuren:  
Smart måde at placere stearinlysene på, så der 
ikke brændes hul i dug og bordplade. Men det 
kræver sin mand  - altså opfindsomhed og 
også nogle dåser. 
 

 

Tilbud  ... gerne at fejre i klubben ! 
 
 

 
 

Historisk Bustur til  
Sønderjylland - Agerskov kro 
6. – 9. maj 2019 - 4 dage /  kr. 2.500.- 
Vi er nu 38 M/K’ere – 17 par og 4 singler.          
OBS maks 40 deltagere - 2 ledige ! 
Tilmeldingen fortsætter til ult. 2018.            
Send en mail inden nytår ! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 


