
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          19. november 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 90. møde. 
 
 

 

Møde Torsdag d. 16. november:  Michael Kystgård (billede nedst.tv.) 
Top-Toy viste rundt i den store bygning med de 
karakteristiske røde inddækninger om flugtvejene. 
Vi hørte om firmaets udvikling fra en kiosk i Ros-
kilde v. Børge Rasmussen (BR) over sønnerne 
Gjørup til en international koncern, nu ejet af EQT 
– en svensk kapitalfond.  
Distributionen omfatter alle leverancer til butikkerne i Skandinavien og dele 
af Nordtyskland. Byggeriet er opført i en række etaper, v. knopskydning over 
10 – 15 år. De har et større basislager i Køge. Fra bygningen i Greve sker al 
distribution, hvor man fra de enkelte dellagre i ejendommen forsyner ”maski-
nen” (nerven i distributions funktionen) med varer = kasser med stregkoder, 
der via transportbånd (dem er der mange af) kører til handlingsbåndet (det blå 
på foto midt for). I en afdeling pakkes småleverancer i hånden, i en anden er 
der plukkelager v ”gulv-styrede” smalsporede 2 personers lifte – op til 12 m 
højde. Alt i Kasser og stregkoder – utroligt, at det fungerer – dag og nat. 
Og kasser blev løftet og sænket (rød hydraulisk kran  - fotos n. th – hele tiden. 
 
 

   

 

 

Kursus i 1. hjælp //Tilmeld dig nu !! 
onsdag den 24. januar 2018  
klokken 10:00  Borgerhuset. Pris 150.- kr. 
Betal på vor konto eller mobilpay - ”først til mølle” er gældende. 
 

 

  

Tirsdag den 14. nov. drog 5 forventningsfulde Hemingway-svende til Jern-
banemuseet i Odense. En fantastisk dag blandt de gamle maskiner og vogne. 
Snakken gik lystigt: ”Ka’ du huske dengang”? – og det kunne vi. 
En herlig dag blev krydret med en god frokost på restaurant ”Giraffen” i ba-
negårdscentret. Hilsen Ole (forrest i billede th.) 
 
 
 

Møde Torsdag d. 16. november:  Vi skal høre Poul 
Thorsøe-Jacobsen fortælle om Balkan - om Befolkningen, 
Geografi, historie og fremtid – i dette urolige hjørne mellem 
Europa /Tyrkiet og de arabiske lande. 

 
 

 

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.  
 

 

På torsdag den 7. december skal vi mødes  
9:25 på Mosede Fort Museum. Der er plan-
lagt et særligt program med frokost og ver-
denspremiere på et spil.  
Vi slutter kl. ca. 14:30. Pris inkl. adgang, 
frokost og 1 øl/vand er 200.- . 
De, der har et medlemskort, finder det frem. 
Mere i næste nyhedsbrev. 
 

 
 

Julefrokost Torsdag den 14. december –

Vi mødes v. middagstid – sæt X  
– mødepligt.I hører nærmere.  
 

 

Vi har nu fået nogle fine 
Hemingways club mærker  
til knaphullet.  
Pris 10.-   
Kan købes på møderne. 

 
 

 

Udsendelse af Nyhedsbreve sker hver gang 
præcis på samme måde. Der er mange 
forskellige måder at modtage mailen på: 
mobiltlf., iPad, computer... og mange 
forskellige modtage-system-opsætninger. 
Hvis I ikke kan modtage mailen på rette vis 
– eller ikke kan linke til internettet fra  tekst 
i pdf. eller tekst i mailen – er det jeres egen 
opsætning det er galt med. At I ved det ! 
Emnet vil blive behandlet på næste møde ! 
 

 

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


