
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          27. november 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 91. møde. 
 
 

 
 

Møde Torsdag d. 16. november:  Poul Thorsøe-Jacobsen var tidligere 
filialdirektør i Handelsbanken og benyttede sig af muligheden af, at fratræde 
v. sammenlægning med Danske Bank. Blev så hyret af 65-rejser til at lede en 
ny afdeling  med sejlads på de russiske floder,  og han har nu i 25 år levet ”sit 
liv med rejser” – som lige er ham. ”Det skulle jeg have gjort noget før” – 
indledte han sit foredrag med.  
Så kære medlem, vær ikke bange for at prøve noget nyt! 
 

Med udgangspunkt i det viste Balkan kort fik vi en detaljeret gennemgang af 
forholdene i Balkan området gennem de sidste par hundrede år. Hvordan de 
enkelte befolkningsgrupper fik tildelt mindre – spredt placerede jordområder 
som tak for militær assistance – derfor er opdelingen med mange små enkla-
ver i dag så kompleks – og med forskellige religioner.  
Vi hørte om den direkte modstand mod islamisterne – også som en del af 
flygtningestrømmen og om stormagternes (Kina / Ruslands) interesser i om-
råderne – og om tilnærmelsen til EU. 
 

 

 

Vi holder Julefrokost  
den 14. december  
kl. 11:30-15:00  
i Medborgerhuset,  
“Pensionistcentret” - indgang fra p-pladsen.  
Prisen 130.- kr. Tilmelding og indbetaling  
senest den 5. december på Mobilepay eller på vor konto. 

 

 

 

 

Næste møde Torsdag d. 30. november   
Mikkel Tidemann Jensen kommer og fortæller om 
sin tid som udsendt og uddannelsesvalg: tanker, 
oplevelser og kulturforskelle.  
Mikkel er uddannet automekaniker, MP-sergent, 
politibetjent. Har arbejdet som militærpoliti i Irak, 
Afghanistan og Kosovo og som livvagt i Bagdad og 
Kabul. Mikkel læser nu statskundskab på KU på halv 
tid, og arbejder ved politiet den anden halvdel. 

 

 
 

 Frivillig med overblik og menneske-
kendskab søges til koordination af 
netværksfamilier i Greve! 
Se det i mailen vedhæftede bilag. 
En del af vort virke i Hemingway Club er at 

vi skal engagere os, vi medlemmer – ved aktiviteter, nye bekendtskaber, inte-
ressegrupper mm. En super mulighed er at være frivillig – enten ved idræts-
dage, foreningsarbejde ...                                                           Se vedlagte !  

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  
9:30 på Mosede Fort Museum.  
Orientering, frokost og spil. 
Se flere oplysninger i den fremsendte   
særudsendelse.  
Tilmelding senest d. 1 december. 
 

 
 

Vi har fået nogle fine  
Hemingways club mærker  
til knaphullet.  
Kan købes på møderne.   
Pris 10.-/stk,  men du kan 
købe 2 stk for 20.- .  

Det skulle være godt mod kløe i knaphullet. 
 

 

 

 
 
 
 

Se vor folder –  og giv den til et nyt medlem 
 
 
 

 

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


