
Nyhedsbrev                                                            28. september 2019                                    
Vi har nu haft vort 180. 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. 26. september.  
Ulrik Pilemand fortalte om sin tid med Absalon 
i Golfen. Om hvordan man patruljerede for at 
borde formodede pirater – ikke tage dem til 
fange – alt for besværligt, men ”hjælpe” dem, så 
de lige netop kan sejle ind til land. Arbejdet 
skete ud fra et menneskeligt og retsligt syns-
punkt – på en meget praktisk måde – for hvad 
skulle man stille op med en gruppe formodede 

pirater ingen i land ville have. Vi hørte om livet ombord – om dagligdagen på 
skibet – om besætningens dagligdag –  nogle gange med ”påtvunget” ophold af 
formodede pirater og logi for befriede søfolk.    
 

 
 

 
 

 

 
 

Det gode skib ”Absalon” bærer både økse og kors i sit våbenskjold. Meget  
symbolskt. Skibet har et multianvendeligt dæk på ca. 600 m2, til materiel (eks. 
kampvogne, helikopter), ”opbevaring” af mistænkte pirater (i bure bag forhæng) 
+ senge til befriede søfolk. Kig ned i åben piratbåd med en besætning, der har 
været 3 uger på vandet, og som nu får kurs mod land – med besætning ! 
 
 

 

Næste møde - torsdag d. 3. okt. 
Forfatterdebut – ”hvor svært kan det 
være?”  ved Niels Christian Larsen 

Dette er titlen på et engageret foredrag, 
Der er tale om en dybdegående gen-
nemgang af de udfordringer og glæder, 

han er stødt på ved skrivningen. Der bliver plads til både grin og tanker under 
gennemgangen af, hvordan man kommer i gang, holder momentum og får afslut-
tet. Niels Christian er et godt eksempel på, at det aldrig er for sent at begynde......  
 
 

 

... og så var det ”stand up” da vi skulle synge ”I alle de riger og lande” Sådan ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Møde - torsdag den 10. oktober.  
 

Vi mødes til besøg hos  
Køge Maritime Modelbyggerlaug, 
Strandpromenaden 1, 4600 Køge kl. 10 – 11.45 
+ tid til efterfølgende frokost.  
Husk: sidste frist for tilmelding ved 
indbetaling af 150 kr. fredag den 4. Oktober. 

    

 

Torsdag d. 3. oktober. 
Vi får besøg at to personer fra  
Frivillig-rådet. De vil gerne have  
lov til at lave nogle videooptagelser,  
der viser hvad der sker inden og under den 
første halve time af mødet. De håber også at 
få et par interviews med nogle medlemmer. 

 

  
A propos bøger: Johnny holder 5 minutters 
indlæg om en super bog han vil låne ud – 
også som lydbog 
 
 

 

Hauchs Physiske Cabinet v. Sorø Akademi !  
Kell mailer til de interesserede om dato for 
endelig tilmelding. 
------------------------------------------------------------------------  
Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 
 


