
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          9. oktober 2017  
 
                                         
 

Vi har nu haft vort 84. møde. 
 
 
 
 
 

 

Torsdag  d. 28. september   
 

Ved. Kell Bengtson og Flemming Madsen  
 

– de har selv skrevet vedlagte indlæg om:  
 

”Mit liv med sikkerhed”. 
... så kan det ikke blive bedre –  
indlægget altså !! 

 

 

Emnet var Kell og Flemmings arbejdsliv med sikkerhed og opvækst.  
Kell indledte med at fortælle om de første år som elektriker bla. med svøm-
mehaller - også Greve svømmehal. Derefter hans ansættelse i Securitas senere 
G4S om episoder i hans 38 år i sikkerhedsbranchen. 
Vi gennemgik derefter et alarmanlægs opbygning og dets muligheder – stor 
spørgelyst. 
Efter pausen overtog Flemming med en spændende fotoserie og fortælling 
om sin opvækst på Vesterbro i Istedgade med hændelser under besættelsen, 
modstandsbevægelsen, hos naboen, slagsmål på det lokale værtshus og prosti-
tuerede i vinduerne. Derefter fortalte Flemming om sit arbejdsliv og senere 
samarbejde og venskab med Kell.  
OBS.: Da hverken Flemming eller Kell blev færdige med deres indlæg vil 
fortsættelse følger..... 
 

 

 
 

 

torsdag d. 5. oktober: Bjørn Nakskov Petersen  
 
 

 

Bjørn fra Hemingway Club Gentofte – onsdag, fortalte  på en saglig - men 
inspirerende måde om sit aktive virke i hhv. London og Jeddah.  
 

I slut indlæg kom han med ovennævnte resume: ”Hvad lærte jeg”  
– erfaringer, der stadig er gældende.  
Også i vor omgang –  
 

Derfor ! Læs dem og brug dem.  
 

(NB.: punkt 4. – det med ironi og sarkasme er svært at fjerne for os i ”daglig” tale – men ironi og 
sarkasme bør kun være i ”godt” selskab): 
 
 

•  
 

 

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

 

 
 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.  
 
Annonce – Danmarks Radio 

 

 
 
 

Tilbud om sikkerhed 
 

Hvis nogen er interesseret vil Flemming 
og Kell gerne rådgive om evt. køb af 
anlæg og kan muligvis opnå rabat på et 
bestemt anlæg se hjemmeside ” GMS 
ALARM i Odense ”) 
 
 
 
PARKERING  FALCK: der er få P-pladser 
hos Falck, så  måske kan I ”liste” jer til at 
parkere overfor v. Anchers Havecenter ! 

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


