
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          13. november 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 89. møde. 
 
 

   

Billederne: deltagere i revolutionen februar 1917  /Lenin og 
Stalin   –  det er Peter til højre 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møde torsdag d. 9. november   v. Peter Ditlevsen / 
cand.mag i historie  holdt for 3. gang et foredrag.  
Tidligere har vi hørt om Vikingerne og Danmarks befrielse.  
  

 

Denne gang var emnet ”Oktoberrevolution,” der fandt sted i Skt. Petersborg 
d. 7. november 1917 – for 100 år siden.  
Foredraget var meget spændende fortalt – ingen uro i salen og alle lyttede 
med stor opmærksomhed.  
Den Russiske Revolution i 1917 rummede to revolutioner: Februarrevolutio-
nen og Oktoberrevolutionen. Februarevolutionen resulterede i zarstyrets fald, 
og ved oktoberrevolutionen erobrede bolsjevikkerne magten gennem et stats-
kup.  
Vi hørte om forhistorien og om udviklingen i årene inden – og om de årsager  
bl.a i forbindelse med 1. verdenskrig / krigen mod Tyskland og om de til-
fældigheder, der gjorde at man pludselig havde en februarrevolution under 
udvikling: Den svage Zar Nikolai II – bønderne, der søgte arbejde i byerne – 
med udvikling af et proleteariat.  
Vi hørte om Oktober revolutionen, om Lenins ankomst og efterfølgende 
virke, om grusomhederne, der fortsatte længe efter revolutionen, om 
udsultningen, deportering og henrettelser af de russiske bønder.  
En meget spændende beretning – men uhyggelig at få berettet. 
 
 
 

Møde Torsdag d. 16. november:  
Mødet er ”ude af Huset”.  
 
Vi skal se på ”legetøj for voksne mænd”  
og møde hos  
TOP-TOYs distributionscenter 
Ventrupparken 3,  Greve Main   
Centret er et af Nordeuropas mest  
automatiserede distributionscentre. 
 

Sørg for at spis morgenmad + få din kaffe – inden mødet. Der 
er ikke planlagt nogen møde – servering. 
 
OBS: Det er et distributionscenter med mange store lastbiler – så kør forsigtig 
ind ad porten v. nr 3 og parkering sker kun i P-felterne omme på vestsiden. 
Ingen parkering unde for felterne !!  Kom i god tid – vi begynder præcis !     
 
 

 

Kursus i 1. hjælp  
onsdag den 24. januar 2018  
klokken 10:00  Borgerhuset.  
Varighed ca. 4 timer. 
Michael Grønt, vor mand fra Falck kommer og sætter fokus på livreddende 
førstehjælp og hjertestarter.  
Pris 150.- kr / person.  
Begrænset deltagerantal – ”først til mølle” er gældende.  
Tilmelding sker ved at indbetale på vor konto eller mobilpay!    (se øverst th.) 
 
 

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.  
 

I dag er der 
ingen  
kommunisme  
i Rusland – 
ingen officelle 
røde faner, 
ingen hammer 
og segl.  
Og ingen 
Oktober-
revolution,  
der skal fejres.  
Putin har ikke 
brug for at mindes nogen revolution.  
 

 

Elaf har en henvisning til Internationale for 
fuld udblæsning – se:  
“North Korean Military Choir & Moran-
bong Band”?     
https://www.youtube.com/watch?v=lP9MbS
1KW0U 
 

 

 

Vor foredragsholder Peter indledte med at 
fortælle om et foredrag han netop havde 
været til – på: ”Akademiet for den 3. alder” 
- om de bedste midler til at ”holde hjernen 
vedlige” og 3 ting blev nævnt: oplevelser, 
ny viden og socialt fællesskab – og det blev 
tilføjet, at det fik man hos  
Hemingway Club. Sådan ! 
 
 

 

De gæve teknikere Claudius, Tonny og 
Peter kæmper ihærdigt med at få teknikken 
til at virke. Bl. a. kiksede det med Johnnys 
indslag på sidste møde. 

 

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


