
Nyhedsbrev                                                                        15. december 2019                                    
Vi har nu haft vort 191. 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.  

 

Julefrokost - møde torsdag d. 12 - 12 kl. 12:00.      
47 velmødte klubdeltagere blev bænket ved det veldækkede bord under Bjarne Hansens 
myndige ledelse – suppleret med klokkeklang og harmonikaspil.  (Esther – gift med 
Villy havde fået lov at “deltage” ved bord-sætningen). Ole truttede på hornet både før og 
efter maden. Der var på behørig vis for deltagerne ukendte – og gode julesange.  
Og masser af god mad. En effektiv opvasker-/afrydnings gruppe (Bjarne, Jan og Villy) 
sørgede for ”rent” bord kl 15.50. Godt arrangement, hvor nye/uprøvede kræfter viste 
styrke til at kunne. 
 

  
 

  

 
 

 

Næste møde torsdag den 19. december kl 9:30       Årets sidste møde ! 
         Vi skal her prøve at få alle deltagerne i det rette julehumør. Der vil være gløgg  og         
              julesange. Du skal medbringe lidt gran – gerne en nissehue –  evt. med skæg.  
               Du må også gerne medbringe lidt gran /kristtjørn til bordet.  
                                   Så skal vi ”kaste” terninger, og vi serverer overskuds- 
                                   øllerne fra julefrokosten  

- så gerne terninger  + 5 .- kr. mønt til en øl.  
- Og så de sædvanlige 10.-  

 

 

 
 

 

Torsdag den 26. december møder vi ikke ! 
 

Torsdag den 2. januar 2020 møder vi heller ikke ! 
 

Torsdag den 9. januar 2020 møder vi for første gang i det nye år! 
- og her skal vi høre om Beatles for fuld udblæsning. 
 

Vi sender jer en hilsen inden nytår – med opfordring til at komme til 
Borgervandring på stranden – Borgerhuset Nytårsdag kl. 14:00.  
Så nu er I adviseret. 
 

God jul – til de deltagere, der ikke kommer den 19. december 

e 
    
 
 
 

 

Under julefrokosten blev der samlet ind 
til Julemærkefonden. Freddy havde fået 
Per O. Jørgensen – der har tegnet årets  
julemærke til at signere et ark.  
 
Arket blev udloddet og Eddie Clausen 
vandt lodtrækningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I alt blev der 
indsamlet 
1.500.- kr. 

Julemærkehjemmene har eksisteret i 
over 100 år og er et tilbud til børn, der 
mistrives. I 1900-tallet var det børn fra 
baggårdene i København, der kom på 
Julemærkehjem. De var underernærede 
og led af mangelsygdomme. Op gennem 
tiderne har hjælpearbejdet ændret sig. 
Fælles for de børn, der i dag søger om 
hjælp på et af vore fem Julemærkehjem, 
er, at de har et lavt selvværd, er socialt 
isolerede og ofte har været udsat for 
mobning.  
Mange af børnene er også overvægtige. 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

Nyt om Hemingway klubberne: 
I Solrød er der i november oprettet en 
klub nr. 2 – og de er nu på 60 deltagere.  
 

Roskilde har fået 25 deltagere – og de 
har endnu ikke haft deres første møde! 
 

Der er nu 20 Hemingway klubber i 
Danmark. 

 

 

Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve / torsdag. 


