
 
 

Nyhedsbrev                                                             8. september 2017                                             
 

Vi har nu haft vort 80. møde. 
 

Møde: torsdag d. 7. september - ”Hjemlig hygge”  
 

    
 

Det der med ”hjemlig hygge” skal tages helt bogstaveligt – for vi havde et 
super møde med gode indslag - i billedrækkefølge:  
 

- Jonny lagde for med et indlæg om ”Publicer” – et redigeringsprogram i 
Office-pakken og anvendelse af Krak kort med 1952 over-sigts kort efterfulgt 
af et you-tube med vor lokale-danske sangerinde - Dorthe Gerlack . 
 

- Kaj fulgte efter med indslag om ”Kulturens venner”– ideer til guidede ture i 
København.  
 

- så kom Flemming/ og med ass. af 
Tonny med Facebook guide og vi 
lærte at undgå reklamer på Google 
Crome – tryk: (ctrl –shift – n). 
 

- John var på tavlen med et indlæg 
om at ”MÆND er bare lykkeligere 
mennesker” (end.......?!) sådan er det. 
 

- Ole sluttede af med et brag af emner: omtale af sine uniformer fra den 
amerikanske borgerkrig / taktiske forhold i krigen / slagmarkerne /spejderliv / 
teltslagning med leje af græs / signalhorn – nok til at han vender grusom 
tilbage en dag – med hele garnisonen i fuld feltmæssig opsætning. 
 

Sådan er en god mødedag. Med vor egen ”hjemlige hygge”. 
   
 

Næste møde: Torsdag d. 14. september   
Sommeren 92 v/Jan B. Poulsen 
 

Jan kommer igen med indlæg på et af vore møder: 
 

Jan var assistenttræner for Richard Møller Nielsen 
under Europamesterskabet i fodbold 1992, hvor Dan-
mark efter sejr i semifinalen over Holland og finalesejr 
over Tyskland (2-0) meget overraskende vandt Euro-
pamesterskaberne. 
 

 

 

Atletikstævne i Greve 
Lørdag den 30. sept. og søndag den  
1. okt. mellem kl. 10 og 18   
gennemfører Greve Atletik et stort stævne.  
Man mangler frivillige til konkrete opgaver.  
Du kære medlem husker det vellykkede 
idrætsstævne i foråret - med skole-børnene – og den 
glæde, vi havde ved at deltage. Den følelse kan du få igen.  
Meld dig til en af dagen – evt. kun til et par timer. Alle ”nye” 
får en T-shirt af Hugo med motivet th.   
Så kan vi se, du har været med.  
Tilmelding på de næste to møder.  
Hugo kommer og ”dikker” os – så hav venligst pennen  til X  parat.  
 

 
 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. 
 
 

 
 

Sådan ser billedet ud med Krak 1952/2017. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
Dit efternavn kan du beholde som det er. 
 

Garagen er din egen. 
 

Bryllupsforberedelser ordner sig selv. 
 

Chokolade er bare en blandt flere slags læk-
kerier. 
 

Du kan aldrig blive gravid. 
 

Du kan have en hvid T-shirt på i badelandet. 
 

Du kan gå uden T-shirt i badelandet. 
 

Du har aldrig betænkeligheder med om dit tøj  
sidder ordentligt. 
 

Du er ikke i stand til at se om dit eget tøj er 
krøllet. 
 

Hele dit ansigt er i de farver naturen har givet 
det. 
 

Den samme hårmode varer i årevis,  
måske endda årtier. 
 

 
 

Her er nogle af Johns sentenser om MÆND 
 
 

Kort over Kildebrønde sogn  

https://hkpn.gst.dk/  her kan man også 
se gamle kort -  dog ikke hele landet. 

 

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


