
Nyhedsbrev                                                               27. december 2018                                    
Vi har nu haft vort 143. 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 den 20. dec.  - Sidste møde i år– med mange egne indslag: 

 

Elaf (tv.) hav-de samlet en række 
traditionelle julesange/-salmer som 
Børge (HC-Solrød) spillede til. Mo-
gens havde en gætteleg: Medl. gnsn 
alder var: 72år 3mdr og 23dage!  
Ivan og Claudius fortalte historier 
og Asbjørn havde fundet en bog 
(Rema 1000) med Hemingway 
citater, som han læste op af, og do-
nerede bogen til klubben. Tonny og 
Johnny rodede med projektoren, der 
gik i ondu. Så kom Nykredit app. i 
brug- igen!  En rigtig juleafslutning.  

  

Børge Nilsen / Hemingway Solrød.    Mogens og Asbjørn m Citatbogen 

Tonny og Johnny løser problemer                    Jamen det er da Gunnar og Mogens 
 

Møde torsdag den 3. januar 2019  
Skibsfart – Danske Rederier 
Niels Storingaard fortæller om et spændende emne: 
Danske rederier styrer 10 % af verdens skibsfart og 
Danmark er den 6. største søfartsnation og  
APM er verdens største containerrederi. 

 

Møde torsdag d.24. jan 2019 ekskursion til Regensen 
Villy Bendtsens datter Clara bor på Regensen, og hun vil vise os 
rundt og fortælle om traditioner og leveregler, som for en stor del er 
blevet grundlagt for 400 år siden. Clara vil bl.a. fortælle om 
”Ligbæreren”, ”provsten”, ”klokkeren” og andre regensembeder.  
Efterfølgende er der frokost på ”Restaurant Det lille apotek”. 
OBS.: ikke for gangbesværede  
OBS.: maks. deltagerantal 30 personer 
Tilmelding indsæt 150.- kr // MobilePay for frokost ekskl. 
Drikkevarer. 
- flere oplysninger i næste Nyhedsbrev 
 OBS.: ”først til mølle” princip er gældende – så tilmelding NU! 

 
 
 

 

 
 

Her er bogen som Asbjørn donerede klubben, 
og uddrag som Asbjørn valgte at oplæse: 
 

Med Hemingways egne ord:    
Når man bliver ældre, er det vanskeligt at 
have helte, men mere nødvendigt. 
 

Også for Hemingway fyldte det kvindelige en 
del: 
Det eneste konstruktive, jeg har lært om 
kvinder er, at lige meget hvordan de opførte 
sig, bør man kun huske dem, som de var på 
deres allerbedste dage – 
 

Når kvinder har skyldfølelse, har de en 
tendens til at tørre det af på én.  
 

Det, der gør en kvinde god i sengen, gør det 
umuligt for hende at leve alene. Men ikke de 
barske. De barske kan lide at leve alene. 
Selv når de lever sammen med en mand, 
lever de alene. 
 

Prøv ikke at finde en kvinde, som ikke er 
besværlig. Hun vil få dig til at kede dig ihjel. 
 

Historisk Bustur 6 – 9maj til  
Sønderjylland - Agerskov kro 
Bekræftelse på tilmelding er udsendt d.d. 
Hvis du ikke har modtaget nogen mail  
– så snarest responder  til Mogens 

 
 

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


