
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          4. december 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 92. møde. 
 
 

   

Møde Torsdag d. 30. november   
Mikkel Tidemann Jensen har været vidt omkring i sit aktive liv (se foromtale 
i sidste Nyhedsbrev). Vi sang ”I alle de riger og lande..” – meget aktuel sang 
– særlig sangens næste linjer. Han indledte med omtale af danskernes ånd og 
opfindsomhed –  den positive ”olsenbande-mentalitet”, og om hvordan man 
kan opleve verden på mange forskellige måder. Han på sin måde. 
Vi hørte om hans udstationeringer i Afghanistan og Irak – om alle de militære 
og menneskelige ressourcer, der blev brugt – og om det hjalp ? – næppe ! Vi 
hørte om lokale klaner – frem for alt ! (jf. også tidligere foredrag om Balkan).  
”Det er værre at være soldat end livvagt” !  - og soldat kun i en begrænset 
periode. Mikkel sluttede inden der blev rejst spørgsmål om de psykiske følger 
af soldatertjenesten (jf. aktuel debat) – og det var nok OK. 
Sideløbende med sit polit-studie arbejder Mikkel som patruljerende politibe-
tjent. (Han måtte trods sin MP–uddannelse tage hele politiuddannelsen). 
til den tid. Lige nu planlægger Mikkel med kone og lille barn en ½ års rundtur 
i Europa med Camp-letten.  
Et er sikkert: det bliver ikke en teoretisk ”djøffer”, der kommer på arbejde. 
 

 

Julefrokost den 14. december kl. 11:30-15:00 
i Medborgerhuset, “Pensionistcentret”   
Prisen 130.- kr.  Mobilepay eller vor konto 
Mødepligt – alle gode medlemmer møder ! 
Tilmelding og indbetaling abs. senest  

den 8. december.  

 

 
 

Obs. – obs  Torsdag den 7. december mødes 9:30 på Mosede Fort. 
De, der har adgangskort til museet – venligst medbring dette.  
Efter rundvisning/orientering på Fortet og efterfølgende frokost skal vi spille 
et spil Diplomacy.  I kan se nærmere på vedlagte regler og link til en hjem-
meside https://www.youtube.com/watch?v=RC_RAQkM7Ek 
Fortvivl ikke kære medlem – du vil få instruktion inden vi begynder at spille. 
Det er nævnt, “ at det er ikke spillets regler der gør spillet vanskeligt, men 
dem man spiller med. 

  

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.  
 

 

 
Det er blevet en tradition at vi hver gang 
synger en sang og Tonny leverer tekst og 
flotte baggrundsbilleder – imponerende. 
Her ser i et godt eksempel. 
 

 

Elaf – vor  
sangstemme-forfører,   
- og det lyder rigtig 
godt, også når  
”mandekoret”  
istemmer - havde på 
forrige møde et lille 
indslag, og vi øvede 
os - nynnende - på 
melodien til   
”bjørnen sover” 
er er et par gode links: 
https://www.youtube.com/watch?v=zXKZa
PSbQC0      
Ivan Rebroff - Das Einsame Glöckchen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=icvgYG
OueLY     
odnozvuchno gremit kolokolchik 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OOmeZ
1KacZ4 
”bjørnen vågner” 
 

Sådan kan man opnå at blive belønnet – 
med en  Hemmingway kagemand 
----------------------------------------------------- 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 
 

 
 


