
 
 

Nyhedsbrev                                                                 21. august 2017                                             
 

Vi har nu haft vort 77. møde. 
 

Møde torsdag d. 17. august:  
Sådan behandler mænd deres KRISER 
 

 
Billedet viser John introducere dagens emne - for fuld ”udblæsning” 
 

For første gang var det et møde uden brug af computer-fremvisning på væggen. 
Projektoren virkede ikke. Så ”Jens Vejmand” blev afsunget fra papiret. 
 

Mødet blev indledt med nogle udsagn om mænd/kvinder: Enlige; Skilsmisse-
børns bopæl; levetid; voldsdømte...  
John fulgte op med udsagn om M/K – Jæger/Madlavning- Husholdning, Mænd 
isolerer sig, kvinder snakker.  
Mænd søger løsninger, kvinder dvæler ved problemerne. 
Kriseløsning i relation til den enkeltes økonomiske forhold, ...  Ensomhed og 
sidde på sin ”flade”  /udadvendthed - og det at være noget for andre....   
Mange emner blev berørt i efterfølgende rundkreds. 
 
 

 
 

Næste møde torsdag d. 24. august – Historiker Carsten Egø Nielsen 
kommer og fortæller om Pigehjemmet på Sprogø.  
Uformelle oplysninger vil vide Carsten ikke ”kun” taler om piger – men også 
om Livø (Mænd) og om race renhedslov – hvor Danmark var foregangsland!! 
Så er I advaret ! 
 

 

Sådan ser Pigehjemmet 
på Sprogø ud i dag. 
Ikke til at se når men 
kører over  
Storebæltsbroen.  

 
 

Planlagt møde: torsdag d. 31. august – Møde ”ude af huset” 
 

Vi planlægger rundvisning på fregatten Peder Skram, Frokostbuffet i Marine-
kasernen og efterfølgende skal vi op i Holmens fredede mastekran fra 1749. 
 

Vi påtænker fælles transport med S-toget der kører fra Greve kl. 8:31 
 – OBS !! tidspunkt – så er vi parate på Holmen til rundvisning kl. ca. 10:00.  
 
Mere i næste ugebrev.  
 

 

 
 
 
 

 
 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.  
---------------------------------------------------------- 
 
 

 

”Stafet for livet” 
Mosede Fort 

18. – 20. august 2017. 
 
 
 
 

  

Flere af vore medlemmer hjalp til med at 
etableringen fredag og med afvikling af 
arrangementet lørdag.  
Et par hjalp til om søndagen - med at 
rulle kabler samme.  
Det var det tidspunkt at køleskabene og 
fadølsanlægget skulle tømmes !  

 
Her ser I  
symbol på 
manden med  
hans krise.  
 

Han har fået et 
knæk i forbindelse 
med krisen.  
 

En rigtig alvorlig 
sag, der ikke bare 
løses – udrettes 
uden videre. 
 
 
 

Mødetilsagn: 
På næste møde – d. 24. august – vil vi 
gerne have tilsagn om du skal med på 
Holmen d. 31. august. 
Hvis du ikke møder d. 24. august – men 
gerne vil med på Holmen – send en 
mail. 

Du kan også indbetale kr. 1.-  på Mobil-
pay og vi sætter et X for dig til turen.  

 

Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


