
 
 

Nyhedsbrev                                                           18. september 2017                                             
 

Vi har nu haft vort 81. møde. 
 

Møde: Torsdag d. 14. september: EM fodbold Sommeren 92 
 

  

Vort medlem Jan B Poulsen fortalte om sit livs store oplevelse  
- Sommeren 92.  
Baggrunden – prøvede Jan at forklare – se planchen.  
Og ord som: Ydmyghed – entusiasme – viljen til at vinde,  hørte vi også. 
  

Men trods forsøg på at forklare hvordan – står det næppe til at gentage. 
 

Jan havde et tæt samarbejde med Richard Møller Nielsen og vedlagt følger en 
række af Richards (berømte) citater: 
 

- "Jeg tror ikke at prostituerede står på et gadehjørne, fordi de er liderlige. 
De gør det simpelthen, fordi de er i vanskeligheder og det er nød der har 
tvunget dem til det. Det samme tror jeg om jer." (sagt på et pressemøde til 
journalisterne Jakob Kvist og Flemming Mønster, der havde skrevet en bog 
om Richard hvor anonyme kritiserede Richard). 
 

-  "Spillet blev opfundet her på øerne for mange år siden. Det var på tids-
punkter, hvor en mand var en mand, og en bøsse var noget man gik på jagt 
med." (sagt før EM-kvalifikationskampen i Nordirland) 
 

-  "Den stork, der bragte ham herop, har føjet ved siden af en papegøje."  
(om Frank Arnesens talegaver) 
 

-  "I'll repeat it once again to everyone: Screw down a little bit the expecta-
tions. Then you will not be disappointed" (til den internationale sportspresse 
inden EM 1996). 
 
 

 

Næste møde:  
Torsdag d. 21.  
september   
Peter Andreasen fortæller 
om Hawk missil systemet – 
hvordan det virkede og 
udviklede sig  - og om sin 
tid i Flyvevåbenet. Hawk er 
der mange i klubben, der kender! 
OBS.:   Efter mødet kommer biblioteket og filmer os – for et ultra kort indlæg 
– på trappen til 1. sal, så hav venligst frisuren på plads og ren skjorte.  
Og tøv en kende med at tage hjem. 
 

HAWK var et amerikansk luftværnsmissil anvendt af adskillige NATO-lande. 
HAWK er et backronym for Homing All the Way Killer. 
En HAWK-eskadrille havde 6 mobile affyringsramper á 3 missiler.HAWK skulle 
forsvare København under den kolde krig mod lavtgående fly. De første danske 
HAWK-eskadriller blev leveret som våbenhjælp fra USA og opstillet i 1964/65. I 
1975-78 opgraderedes missilerne til IHAWK (Improved HAWK) og i 2003 blev 
DEHAWK (Danish Enhanced HAWK) operativt. Systemet blev udfaset af Flyve-
våbnet allerede i 2005. 

 
 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. 
 
 

 
 

 
 

Som en særlig gestus over for vore med-
lemmer vil den altid servicemindede redak-
tion prøve at ”skaffe ” denne film/CD  – 
enten til låns eller til forevisning en dag hen 
på efteråret.  
Redaktørens frue har set den i filmklubben 
– og syntes den var rigtig god. 
 

 
 

Atletikstævne i Greve  
Vi havde på sidste møde en 
lille kampagne for assistance 
til atletikstævnet i weekenden. 
Der var ingen der meldte sig – så 
det gør vi ikke mere. Kampagner. 
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Og hvorfor  
så sætte X  
ved  
torsdag den 14. 
december kl. 12:00? 
 

Tja – det finder du 
ud af – med tiden. 

 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset  


