
 
 

Nyhedsbrev                                                           2. oktober 2017                                             
 

Vi har nu haft vort 83. møde. 
 

 

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

  

”Redaktøren” er overbevist om at Kell og Flemming holdt er godt indlæg om: 
”Mit liv med sikkerhed”. 
”Redaktøren”  var forhindret i at møde og har ikke modtaget noget refertat fra 
mødet – hvorfor videre omtale må udelades – desværre. 
 
 

 
Næste møde:  
torsdag d. 5. oktober  
Bjørn Nakskov Petersen/ 
 

  

Bjørn er aktiv medlem i styregruppen // Hemingway Club Gentofte – onsdag. 
Bjørn vil fortælle om sit aktive virke om hvordan man løser problemer i hhv. 
London og Jeddah. 
Det at drive forretning i andre lande, hvor der er en anden kultur, er en udfor-
dring i sig selv. Han fortæller om drift af et ground handling selskab i London 
Heathrow og lufthavnsrestauranter i Jeddah, Saudi Arabien.  
Bjørn har jobbet bl.a. i ISS og SAS servicepartner. 
 

•  
 

 

Næste – næste møde:  
torsdag d. 12. oktober 
 
Møde ude af huset:  
 
Vi mødes på Falck stationen Lunikvej  Greve til sædvanlig tid - kl. 9:30. 
 

Der vil blive fokus på første hjælp // hjertetilfælde m.m.  
Hvis der er en ambulance hjemme bliver den vist frem. 
Vi vil gene på mødet d. 5. okt. have en tilkendegivelse af, hvor mange der 
deltager. 
 

 

 

 

Demokrati er:.........  
Som nævnt har Greve bibliotek en kampagne om demokrati – og hvad var 
mere naturligt end at spørge os i Hemingway Club Greve om en udtalelse.  
Vi tog udgangspunkt i vort brev (okt. 2016) til Bertel Hårder om Danmarks 
kanonen, hvor vi skrev: 
 

Demokrati er et samfund, der bygger på et fundament af frihed med tillid og 
ansvar for hinanden. 
 

På bibliotekets kampagne-video fremsagde vi med fyndighed de fremhævede 
ord. Fremsigelsen vil blive bragt senere. 

 
 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. 
 

Hugo spørger: 
Er der et medlem som har lyst til at 
arbejde i træværkstedet på  
Strandcentret ? 
 
De bedste hilsner 
Hugo Tietze 
Centerleder 
Mob. 60453870 
www.fcgreve.dk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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


