
 
 

Nyhedsbrev                                                           25. september 2017                                             
 

Vi har nu haft vort 82. møde. 
 

 

Møde: Torsdag d. 21. september   
Peter Andreasen fortalte om Hawk  
missil systemet. 

 

”” 

Peter fortalte om sin tilværelse i forsvaret, om kammeratskabet – og om Hawk 
raketterne. Der var en livlig kommenteren fra medlemmer, der garnerede 
Peters indlæg med gode spørgsmål og uddybende indlæg.  
Det blev meget bedre da der kom ”lyd” på Peter med en mikrofon om halsen. 
Vi fik også et indblik i alle de komponenter, der skulle opstilles for at betjene 
raketterne  - kommandostation, radar... og generatorer med mange lange og 
tunge tykke kabler. 
 

Peter slyngede hjemmevant om sig med militære fag udtryk som 
KLG - Stinger :EADS; 
TACFIR; ESK 574 - SA3 
goa; launcher;  
HAFD ØST; TFW; krypto; 
ESK 541; TCO; SSG 1995; 
NATO GBAD.  
De udtryk var lidt svære i 
starten at tyde for udenfor-
stående  – men efterhånden 
lykkedes det lidt bedre.  
ESK 541 var i perioden  
1967 – 2005 placeret ved 
Snoldelev – og Peter boede 
i Solrød.  Meget bekvemt. 
 
 
 

 

Næste møde:  
Torsdag  
d. 28. september   
 
Indlæg ved: 
Kell Bengtson  
og  
Flemming Madsen   

 

 

Kell og Flemming har været med i Hemingway Club – lige fra starten.  
De har i deres arbejde været engageret med sikkerhed – systemer / opsætning 
/ vedligehold m.m., og de vil over emnet: ”Mit liv med sikkerhed”  
hver for sig – og i fællig - fortælle om episoder de har oplevet gennem 
tiderne. Et indlæg, hvor det er medlemmerne, der har ordet. 
 

 

 

 

 
 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. 
 

 

 
 

Vi har nu en CD om Sommeren 92.  
Hvis du vil se den – så send en mail. 
Det kan også være vi viser den en 
torsdag  – efter et møde. 
 

 
 

Mere  -  flere Gadgets 
I vort nyhedsbrev nr 24  
– husker du det kære medlem! –  havde vor 
køkkenskriver en ide om hvordan man 
opbevarer løse  knive  i skuffen.  

Knivene stikkes i paprør fra køkkenruller 

Vor køkkenskriver viser her et eksempel på 
en plast-osteboks, der svarer til den størrel-
se mange oste opskæres i i dag. Så er man 
fri for store ostekasser eller masser af folie. 

... og hvis du vil undgå at kaffefilteret 
klapper sammen: læg en plastring i filteret – 
eller skær et hul i et plastlåg. Sådan! 
  

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


