
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          5. november 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 88. møde. 
 
 

 

Torsdag d. 2. november   
Ingrid Bonde Nielsen suppleret 
af John Asbeck / Sydkystens 
Slægtsforskningsforening i 
Greve fortalte meget engageret 
om slægtsforskning – om pro-
grammerne, man bruger og om 
hvor man søger oplysninger. 

  

Der er megen hjælp at hente i foreningen med søgning i arkiver og på nettet – 
og med at lære at læse de ”gamle” skrifter. Vi blev advaret om, at forskningen 
er en stærk vanedannede aktivitet - og tidskrævende. Både dag og nat – hele 
ugen.  Hemingway klubbens medlemmer var meget aktive tilhørere, og der 
blev stillet mange og gode spørgsmål.  
Vil du vide mere http://sydslaegt.dk – eller mail: ingrid@bnielsen.dk   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interessen var så inspirerende, at John på stedet meldte sig ind i Hemingway 
Club Greve. Ingrid ville nok også gerne være medlem – men hun opfyldte 
ikke optagelsesbetingelserne.  
---------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Ingrid og John illu-
strerede søgningen 
med historien om en 
konkret familie:  
Johannes Jacobsdatter 
født 8. januar 1797 - 
om hendes skæbne, 
hvor hun endte sine 

dage på Greve Hospital – at læse som Fattiggård.  
Søgningen var illustreret med diverse udskrifter, matrikelkort og fotos af 
Hospitalet – nu opstillet på Frilandsmuseet. 
 

 
 

Næste møde: torsdag d. 9. november  
Den russiske ”oktoberrevolution” fandt sted tirsdag 
d. 7. november 1917 – for 100 år siden!  
 

Meget aktuelt kommer Peter Ditlevsen og fortæller 
om begivenheden. Det er 3. gang Peter kommer i 
vort selskab – han har tidligere fortalt om Vikin-
gerne – og om Danmarks Befrielse. 
 

OBS.: Begivenheden fejres ikke længere i Rusland. 
Putin har ikke længere brug for at mindes revoluti-
oner – et forhold, der måske også vil blive berørt.  

   

 

 

Hemingway Club holder sig fri af politisk og religiøs propagan-
da. Men vi må gerne i forbindelse med de valgte og annoncerede 
indlæg/foredrag vise relevant illustration og tilsvarende synge 
hertil relevante sange / salmer – etc. Og det gøre vi så. 
 
 

 
 

Torsdag d. 16. november:  
Mødet er ”ude af Huset”. Vi skal møde hos ToysRus – Greve Main. Mere 
herom i næste Nyhedsbrev.   
 
 
 

 

OBS.: på vor hjemmeside kan du læse tidligere nyhedsbreve og du kan 
også se planlagte aktiviteter.  
 

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.  
 

Hvis du ville vide mere... 
 
 

Kursus i førstehjælp.  
Vi skal aftale forhånds-
tilmelding:  
planlagt afholdt januar 2018 

 

 

Vil du se en flok mænd råbe om demokrati  
-  så se opslaget på internettet 
https://www.facebook.com/Grevebib/videos
/vb.31863453439/10155224937313440 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
På en af vore ture i juli var vi på Kildebrønde 
kirkegård.  Vi fik her at vide, at der kun var få 
ledige pladser i skoven.  
Et af vore medlemmer har nu reserveret plads 
– og sat sine og fruens træsko det ”rette” sted. 
 

 

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


