
 
 

Nyhedsbrev                                                                   7. august 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 75. møde. 
 

 

Torsdag d. 3. august: Møde på stranden v. Olsbækken 
 

    

 

Det var en gruppe friske ”mænner”, der mødte på stranden sidste torsdag for 
en frisk tur i regnvejr. Gutterne var umådelige analyserende og fleksible og 
mente, det var bedst at planlægge turen ordentligt over en kop kaffe i ”Hu-
set”. Se øverste foto.  
Kreativiteten var stor og planlægningsmødet trak ud – til der ikke var mere 
kaffe på kanderne. Store emner som golfturnering (se senere), Apps på mobilen 
(se senere), indtagelse af de forskelligfarvede piller (blå og hvide) blev berørt.  
 

Forslag om at vise en Hemingway-kultfilm; forhold til 2. og 3. generations 
indvandrere // tålt ophold m.m.; en lille vittighed om giftemål//sex – jumbo-
jet//peanuts og relationer mellem dansk og svensk væremåde (Ingemar er fra 
Sverige) kom på bordet.  
 

Noget af det vil I høre nærmere om – senere.  
Mandehørmen bredte sig i det lavloftede og hyggelige lokale, men planlæg-
ningen endte med en udluftning i form af en rask tur på stranden (med regn-
dryp på linsen).  
 

Sådan kan vi også holde et godt møde. 
 

 

 
 

Næste møde Torsdag d. 10 august – vi ses i Borgerhuset 
 

Vi afholder for første gang et Open Space-møde. 
  

Det er et "marked for ønsker og behov". 
Principperne for denne mødeform er: 
* De der kommer, er netop de rigtige personer. 
* Det der sker, er netop det rigtige. 
* Det starter, når tidspunktet er rigtigt. 
* Det er slut når det er slut (når energien har 
forladt emnet, der er det tiden at komme videre). 
* Vær forberedt på at blive overrasket. 
 

Emnet vi skal arbejde med er:  
 

Oplevelser, emner og aktiviteter i vores gruppe. 
 

”Hvis du har 10 kr. - og jeg har 10 kr., og vi bytter, så er vi ikke kommet 
videre. Men har du en idé, og jeg har en idé - og vi bytter. 
Så er vi begge blevet dobbelt så rige.” 
 

Mød op og vær med til at påvirke fremtiden. 
 
 

 
 

 
 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 hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
---------------------------------------------------------- 
Emner fra ”mannemødet” –  sidste 
torsdag: 
 

 

A propos hjertestarter viste Freddy nogle 
af de apps han har på sin mobiltlf.  
Det emne tager vi op – senere. 
 

 
 

 

John fortalte om:  
Den 28. juli afholdt alle Hemingway 
klubberne en fælles golfturnering på 
Kokkedals Golfklub. 
En hyggelig dag med sol godt samvær. 
Dagen gentages til næste år, og vi håber 
at flere fra Greve vil deltage. 

 
Find du dit handicap ! 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 

 

”Stafet for livet” 
Mosede Fort 

18. – 20. august 2017. 
 
 
 

Skriv dig så på listen ! 
 

Frivillige søges til et par timers assistan-
ce – 1 eller flere dage. 
 

Husk tilmelding. Kontakt Tonny og 
vælg din opgave:  
Tlf. 4062 3372  
mail: Tonny@viedel.dk .  
Vi har opgaveliste med til møderne.  
 

 
Sidste nyt fra Keld / indlagt m hjertestop på 
Rigshospitalet: Keld er fortsat indlagt.  
Operationen er udskudt, pga akut tilfælde. 
---------------------------------------------------------- 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


