
Nyhedsbrev                                                                           12. oktober 2019                                    
Vi har nu haft vort 182. møde. 

 

Mail addresse: 
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 10. oktober hos Køge Maritime Modelbyggerlaug,             
 

Virkelig en positiv overraskelse, da vi kom indenfor i 
laugets lokaler – at opleve den intensitet og faglige 
stolthed og viden om de skibe, der var bygget og skibe 
under bygning. Her kunne man rigtig få udfoldelse for 
interesse for søfartshistorien – faglig viden og kunnen. 
Laugsformand Kai Funch (th.)fortalte om laugets historie 
og teknikkerne bag skibsbyggeriet, og fhv. Orlogskaptajn 
Palle Nielsen (tv) gav et historisk tilbageblik på de skibe 
vi så. Modellerne er i målestok 1:20 – en usædvanlig stor 
skala, der kræver mange detaljer at udføre. Den store 
model: Linieskibet Christianus Quintus tog 15 år at 
bygge og skal udstilles i foyeren på det nye supersygehus 
Køge. 

Gruppen af  personer (th) er rorskarle – alle forskellige – på en Kanonbåd under bygning. 
 
 

 

  
 

 

 

Næste møde torsdag den 17. oktober:  Jørgen Rolsted  -  kommer. 
Jørgen er uddannet dekoratør og skiltemaler, Var Danmarksmester i kunstskøjteløb og 
senere aktiv medvirkende i ”Holiday on Ice” i 7 år - udstillingsarkitekt – kunstmaler, og 

som vist på foto: lirekassemand. (Det er ham tv.).  
Hans motto er: Kunst er noget man ikke kan, hvis 
man kan, er det ikke kunst!  
Altså:  
vi ved ikke hvad Jørgen vil tale om/under-holde os 
med på mødet – men spændende bliver det – nok !  
 

 

 
 

Vi er en gruppe Hemingwayere,  
der deltager i motionsgymnastik på  
Krogårdskolen  – hver onsdag kl. 17:30 – 18:30.   
Der er et par ledige pladser – du er velkommen.  
Kr. 225.- for resten af sæsonen frem til april    Mogens 

 

e 
 
 

 

 

Vi lærte også om nogle ord: 
 

Linieskib oprindelig Betydning: 
fuldrigget krigsskib med 2-4 
kanondæk og 50-130 kanoner; lå 
under søslag på en linie sammen med 
andre linieskibe så artilleriet på 
skibene kunne arbejde sammen. 
Forekom i perioden 1675-1870. 
 

Orlog:  fra middelnedertysk  
orloch, orloge 'krig',  
oprindelig 'brud på overenskomst' 
Betydning: krigstjeneste til søs  
 

Ordet Orlog skal naturligvis ikke 
forveksles med Orlov: fritagelse for 
tjeneste eller arbejde i en periode. 
(Så er den ged barberet!) 
 

    
 
 

 

Se videoen  
fra vort  
sidste møde.  
Formanden  
for 
Frivilligrådet 
Mads Roke 
Clausen  
interviewer. 
https://www.linkedin.com/feed/update/ur
n:li:activity:6588120871217569792/ 
 

 

 
 

Hauchs 
Physiske 
Cabinet  
v. Sorø 
Akademi !  
tirsdag den 
29. oktober.                 
Samkørsel fra Borgerhuset kl. 9.15.  
Vil du med – fortsat tilmelding til 
Kell  25781189. Det koster 50 kr. pr. 
person + evt. frokost. 
 

 

 

Sæt X ved torsdag d.14. november! 
Vi besøger Danmarks ældste vinstue  
- Hviids vinstue! I hører nærmere. 

 
Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 
 
 


