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Vi har nu haft vort 76. møde. 
 

 

Møde Torsdag d. 10. august:   ”OPEN SPACE........” ! 
 

Dagen bød på stor aktivitet og stor interesse blandt de ca. 20 deltagere for at 
videreudvikle vor klub. 
Markedspladsens mange tilbud blev fordelt til videre arbejde i 3 "boder": 
 

1. Aktiviteter ud af huset - både på torsdagsmøder samt på andre tidspunkter i 
mindre grupper. 
2. Teknologi - fokusområder om og ved brug af teknologi. 
3. Vores historie - aktiviteter som bruger vores historie/baggrund til at forstå 
nutiden. 
 
 

På et af de kommende møder vil vi komme med et lidt mere udførligt referat, 
men allerede nu kan vi sige at der blandt andet vil blive  
arbejdet videre med: 
* Slægtsforskning - forstå din baggrund. 
* Endnu bedre brug af it (apps, gps m.v.) - forstå dit barnebarn. 
* Besøg på historiske steder - bliv klogere på hvad der har bragt os her 
* og meget andet..... 
 
 

  

Deltagerne studerer ivrigt opslag på tavlen – nej det er ikke job-tilbud på 
Arbejdsanvisningen, men gode ideer for et aktivt fælles virke.  
Nemt at hænge op på tavlen – sværere at efterkomme. 
 

 
 

Næste møde Torsdag d. 17. august –  
Sådan behandler mænd deres KRISER 
 

Som oplæg til mødet er her nogle overskrifter: 
 

- De ansvarlige mænd 
- Trøst i stedet for irritation 
- Dobbelt så mange mænd som kvin-
der begår selvmord. 
- Mænd har behov for uafhængighed 
- Mænd isolerer sig, kvinder snakker. 
- Mænd søger løsninger, kvinder 
dvæler ved problemerne. 
 

Vær så god – nu er I advaret 
 

 

Planlagte møder : 
Torsdag d. 24. august – Vi skal høre om Pigehjemmet på Sprogø 
Torsdag d. 31. august – Besøg på fregatten Peder Skram 
 

  
 

Det er Sprogø tv.               og           Peder Skram th. 
 

 
 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 ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
---------------------------------------------------------- 
 
 

 

”Stafet for livet” 
Mosede Fort 

18. – 20. august 2017. 
 
 
 

Skriv dig så på listen ! 
 

Frivillige søges til et par timers assistan-
ce – 1 eller flere dage. 
Endnu få ledige opgaver at udføre. 
Hør hvordan de sidste år fik grill-pølser 
og tømte fadølsanlægget om søndagen!   
 

Tilmelding på mødet torsdag.  
Eller kontakt Tonny Tlf. 4062 3372  
mail: Tonny@viedel.dk .  
 

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

Efterlysning: 
Mange af jer har i tidens løb haft nogle 
 

 -   særlige oplevelser  
 -    måske nogle uhyggelige  
 -    eller farlige   
 -    eller usædvanlige  
 -    eller nogle helt andre slags oplevelser. 
 

Vi synes det kunne være spændende om I 
på et af møderne, kort fortalte jeres lille 
historie. Så kan I forberede jer – kan I !  
 
 
A pro pos møde d. 17. august: 

 
Har I hørt, at der er to typer influenza:  
Den normale helt ufarlige som rammer 
kvinder og børn  
og den pinefulde, næsten dødelig type, 
som rammer mænd. 
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