
 
 

Nyhedsbrev                                                                      29. maj 2017                                               
 

Vi har fortsat haft vort 65. møde – (mødte ikke den 25. maj) 
 

 

Møde torsdag d. 25. maj - Kristi Himmelfartsdag 
Denne dag holdt vi fri. Ingen møde – ingen servering. 
 

Torsdag d 1. juni  - Jyllandsslaget    
 

 

Bob Cobley kommer på besøg i Klubben igen og fortæller om   
Verdens største søslag, der fandt sted i Skagerrak den 31. maj 1916.  
Mere end 240 krigsskibe var en del af denne styrkeprøve mellem en-
gelske og tyske flådestyrker. 
 

 
 

Cykeltur –  11. juni 2017 
Alle kan være med.  
Sæt  x i kalenderen. 
 

Vi har hørt at der er 3 væsentlige forhold, 
der betyder noget for hvor længe vi skal være her på jorden: 

- tobak 
- motion 
- sociale netværk 

 

Den 11. juni er det motion og socialt netværk der scorer point i 
regnskabet. 
Find din cykel frem og inviter et par ledsagere med. Vi ses. 
 

Læs mere i vedhæftede bilag ! 
 

Der er her foreslået 2 ture:  
En tur rundt i byen og hvor vi cykler ad den ”Grønne cykelrute” fra 
Hellerup til syd for Valby – gennem Nørrebro.  
Spændende rute 
 
 – og så en lokal cykeltur - Rundt i Greve !  
 
 
 

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.       
 
 Læs mere i vedhæftede bilag ! 
 

 
 

 

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.  

 

 
  

Modeljernbane: 

 
 

 
 
Vi har talt om at besøge en af  Sjællands største 
modeljernbaner, der er opstillet i Gersagerpar-
ken. Der er en masse elektronik og avancerede 
styresystemer i anlægget. 
Vi er velkommende – hvad dag kan I foreslå ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------- 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 


