
 
 

Nyhedsbrev                                                                      22. maj 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 65. møde 
 

 
 

 
 

Møde torsdag d. 18. maj 
Vi var på besøg i Mosede Kirke, hvor organist Niels Kjølhede 
meget engageret fortalte om sit virke og om hvordan orglet er 
opbygget og fungerer. Han spiller med både arme og ben, og så 
er der en stribe registranter på hver side af fronten, der også kan 
betjenes og give hver sin klangbund. Og man er registrant, hvis 
man hjælper med at betjene disse knapper. Der er så mange 
mulige indstillinger – at der er flere tusinde piber – en for hver!  
Når man spiller på Orgel har man den helt særegne mulighed: 
man kan holde tonen – for lufttrykket i bælgen holdes konstant – 
nu ikke med disciple, men med elmotor. Analog til sækkepiber-
nes luftsæk. En ”Orgelbrøler” er at holde tonen (måske lidt for 
længe).  
Elaf benyttede muligheden af at bruge sit organ, og han kunne 
fylde hele kirkerummet – ved egen lungebælg.  
Imponerende – både Niels og også Elaf.    

 
 

Møde torsdag d. 25. maj - Kristi Himmelfartsdag 
Denne dag har vi tænkt os at holde fri. Ingen møde – ingen servering. 
 

Torsdag d 1. juni  - Jyllandsslaget    
Bob Cobley kommer på besøg i Klubben igen og for-
tæller om  Verdens største søslag, der fandt sted i 
Skagerak den 31. maj 1916.  
Mere end 240 krigsskibe var en del af denne styrke-
prøve mellem engelske og tyske flådestyrker. 

 
 

 

Cykeltur –  11. juni 2017 
Alle kan være med.  
Sæt  x i kalenderen. 
I vil høre nærmere i næste nyhedsbrev.   

 
 
 

Møde Onsdag d. 14. juni – ” I Tove Ditlevsens 
fodspor”  
OBS: Møde ude af huset – og det er en onsdag! 
Prisen for deltagelse er 150 kr. pr. person, som dækker 
mad og rundvisning på Vesterbro.  
Maks 40 personer. Varighed Kl. ca. 10:30 – 15:30.  
Tilmelding v. betaling mobilpay – senest 7. juni – eller 
v. kontant næste møde 1. juni.  
Udførlig info i næste nyhedsbrev. 

 
 

 

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 (næsten) hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  

 

 

  

Billedet tv. viser ”svelleværket” – lemme der 
kan åbnes og lukkes for at regulere lydniveauet.  
Th. ses nogle af de flere tusinder piber –  place-
ret inde i kabinettet.  
Hver pibe skal have luft og regulator – så det er 
lidt af et job at vedligeholde.  
 
 

 

 

Elaf synger for               Niels ved orglet 
---------------------------------------------------------- 
For et par møder siden 
talte vi om sikkerhed – 
bl.a. i hjemmet. 
Nabohjælp er noget af 
det bedste for øget sik-
kerhed. 
Jeg kan anbefale at købe 
et trådløst alarmanlæg, et med opkald til egen og 
naboers mobiltelefon. Det koster ca. 2.500.- og 
er uden dyrt abonnement til vagtcentral.  
Hvis 3 – 4 naboer er med i opkaldet er man godt 
hjulpet. Som det blev nævnt: så er man også 
advaret inden man lukker døren op – efter ind-
bruddet er sket!  
---------------------------------------------------------- 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 


