
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          30. oktober 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 87. møde. 
 
 

 

Møde: torsdag d. 26. oktober -  medlem Ole Svensson blæste os - ved 
sin entre i fuld ornat – ud af lokalet – i den grad, at referenten glemte at tage 
notater. Det var et udstyrsstykke og ekstrem fremvisning af horn, trommer, 
uniformer og bøsser med flint – og med gennemgang af danske uniformer fra 
1850’erne og videre til den amerikanske borgerkrig 1861 – 1865, suppleret 
med anekdoter om beklædningernes anvendelse og garneret med bemærknin-
ger om taktiske militære manøvrer i de tilhørende militære krigsskuepladser – 
både i Danmark og i Amerika. Alene den medbragte garderobe var impone-
rende. Trommehvirvler og hornmusik og lugten af stål mod flint fyldte loka-
let. En oplevelse for medlemmerne  - men ikke for ”underboerne”. 
 

     

 

Ole i forskellige uniformer: danske og amerikanske - øv. th. ungdomsbillede 
 

  
 
 

Næste møde: torsdag d. 2. november   
Ingrid Bonde Nielsen / Greve Slægtsforsknings-
forening fortæller om Slægtsforskning generelt, 
samt hvordan du kommer i gang eller videre 
med dit personlige slægtsforskningsprojekt.  
 

For at vise mulighederne for at indsamle og 
skaffe data fortælles og vises med eksempel fra 
det gamle Greve Hospital historien om en kon-
kret familie. 
Glæd dig til en spændende formiddag med Slægtsforskning på programmet! 
 
 

 
 

Fra mødet torsdag d. 19. oktober  med  Sven Kolstrup  om  
kunstig intelligens // På vort sidste møde svirrede tankerne fortsat:  
Intelligensen bliver også anvendt i militæret: og hvem  er det så, der ”trykker 
på knappen” svært at overskue og det går så hurtigt. Og hvad med hacking...  
er det her krigen skal føres.  
Og så slukker vi for strømmen. Så går det hele i stå – krig og trafik.....   
”Fandeme endnu mere uhyggeligt – du ! ” ... men den enkelte familie klarer 
sig vel med egne solceller på taget og grøntsagerne i haven. Sådan ! 
 
 

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.  
 

 

Møde: torsdag d. 26. oktober 
Nicoline indledte mødet med et lille indlæg 
om at søge frivillige til at hjælpe en anden   
– en med flygtningebaggrund.  
Måske et par timer og hjælpe til at finde vej, 
komme til fodbold, lære at cykle.....  
en enkelt gang /eller måske flere. 
Kontakt Nicoline på 
projektleder@fcgreve.dk  - ring  28779622 
eller kig forbi på Frivilligcentret. 
 
 

 
A pro pos vort foredrag om Luther: 
I morgen tirsdag d. 31.oktober 2017 er  
præcis 500 års dagen for Luthers Teser på 
kirkedøren i Wittenberg.   
I Berlingske Magasin søndag 20. okt s. 44//  
Opinion  - refereres det indtryk at: Udviklin-
gen var gået hurtigere, hvis Luther ikke 
havde blandet sig ! Jo længere tid der er 
gået fra 31. okt. 1517 – desto mere er Lu-
ther svundet i betydning. Læs selv !  
 

   

 

Kursus i  
førstehjælp.  
Vi skal aftale 
forhåndstilmel-
ding: planlagt 
afholdt januar 
2018 

 
 

 
Læs mere om kunstig intelligens på:  
www. Ing.dk/ kunstig intelligens  
 
 

 

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


