
Nyhedsbrev                                                            22. september 2019                                    
Vi har nu haft vort 179. møde. 

 

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. 19. september 
Jørgen Abel fortalte om ”Mit liv med 
musikken”. Det var meget mere end musik:  
Jørgen spillede egne sange, han selv havde 
komponeret, fortalte om sit liv og levned – 
viste egne tegninger, spillede på selvbygget 
guitar, havde udgivet sanghefter (der fortsat 
var økonomisk aktuel indtægtskilde) og viste 
sin tværfløjte, som han dog ikke pt. kunne 

spille på, da han ved havearbejde havde fået en gren i munden (vi tror ham ger-
ne). Jørgen fortalte om sin opvækst, og om de orkestre han havde været med i. 
Alle i salen var tryllebundet af Jørgens alsidige engagementer og hans musike og 
kunstneriske kunnen.  
Vi sang et par af hans egne sange – se vedlagte tekster.  
Måske kan vi få melodierne – også. 
 
 

 

 
 
 

 
 

Finn Stahlfest - 72 år         Asbjørn Jensen -72 år      Peter Frier - 79 år 
3 gange havde vi flaget fremme på dette møde. Der var 4 glade givere !  
 
 

 
 

 

Næste møde - torsdag d. 26. sept.  
Vi får besøg af Sognepræst  
Ulrik Pilemand fra Vejby/Tibirke kirker. 
Ulrik fortæller om sine opgaver som 
Orlovspræst og om sine udstationeringer på 
skibe i Den Danske Marine i Golfen mfl. 
Vi kommer bla. rundt om udfordringerne 
med de religiøse spændinger i områderne. 

 

 
 
 

 

Møde - torsdag den 10. oktober  
 

Vi mødes til besøg hos  
Køge Maritime Modelbyggerlaug, 
Strandpromenaden 1, 4600 Køge 
kl. 10 – 11.45 + tid til efterf. Frokost 
Tilmelding: Indbetal kr.150 på mobilePay 
senest fredag den 4. oktober og deltag også i 
den efterfølgende frokost (3 håndmadder og 1 
lille fadøl). Eller kr. 50 hvis du kun kan deltage 
i rundvisningen. 
Arrangement: Laugsformand Kai Funch 
fortæller om laugets historie og teknikkerne 
bag skibsbyggeriet og Orlogskaptajn Palle 
Nielsen giver et historisk tilbageblik på de 
skibe vi ser. Togtider mm følger i næste brev. 

    

 

 

Ole Svensson var også  
glad giver til baren  
- men uden flag.  
Han havde været gift i  
50 år. Det fik han ros for - 
udholdenhed belønner sig.  
(Desværre er billedet af 

Ole v. baren iført en grim høj guld-hat gået 
tabt i redigeringen) 
 

 

Tur  til 
Hauchs 
Physiske 
Cabinet 
v. Sorø 
Akademi        
 
 

https://www.awhauch.dk/ 
Interesserede kan melde sig på 
ykb@youmail.dk  eller sms  25781189 
senest torsdag d 3. oktober 
Pris 50 kr,/deltager og max være 30 pers. 
/rundvisning en mandag/tirsdag ell. onsdag.  
Herom senere når jeg har talt med museet 
Hilsen Kell Bengtson. 
 
 

     Mogens //4045 2210 
Hemingway Club Greve /torsdag  

 
 


