
 
Nyhedsbrev                                                          11. december 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 93. møde. 
 
 

Møde Torsdag d. 7. december - Mosede Fort. 
Louise Kofod Ahmt /Mosede Fort og Ulrik Stets Hilden / Greve Bibliotek 

   

Louise (tv) Indledte dagen med en gennemgang af de lande, der var implice-
ret i 1.Verdenskrig. Hvert land sit flag. Opdelt i Ententen (m) og Centralmag-
terne (th) med det neutrale Dannebrog i midten. Efterfølgende viste Louise 
rundt på fortet – vi så det store bord m. skyttegravene her i området og blev 
også orienteret om noget af den forskning man arbejder med. Bl.a. forholdet 
med de sociale ydelser i forbindelse med rationeringen under krigen, om de 
dannede baggrund for den nuværende Velfærdsstat.  

Omr. Mosede/Roskilde m skyttegrave studeres 
 
 

Der spilles 

   

Ulrik  Efter frokosten deltog 16 medlemmer i krigsspillet ”Diplomacy” under 
ledelse af Ulrik, der er en engageret ”bræt”-nørd. Der blev foretaget mange 
strategiske, men også luskede aftaler landene imellem. (Og det er jo ikke 
langt fra virkelighedens verden). Men tiden var knap, så spillet sluttede med 
mange uløste konflikter!  
Det er et afsindigt spil, der nemt kan strække sig over flere dage – og afspej-
ler realiteternes verden med alliancer underhåndsaftaler, snyd og ”humbug”. 
At spillet er allokeret til kortet på1.verdenskrig (m) er et illustrativt valg fra 
forlæggerens side. 
 

Julefrokost den 14. december kl. 11:30-15:00 
i Medborgerhuset, “Pensionistcentret”   
Husk: tilmeldte medlemmer møder på det tidspunkt,  
vi plejer at gå hjem. 
Forberedelse: se særmail udsendt d. 7 december 
Vi forventer at nogle af de uløste konflikter (se ovenfor) 
løses efter et par gode juleøller - ud på dagen. Strategisk 
udbedring af intriger kan man sige. 
Husk nissehue. 
 

Sidste møde i 2017 er den torsdag d. 21. december – og så ses vi igen 
torsdag d. 4. januar 2018. 
 
 
 

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.  
 

 

Mikrofon. 
Det kan være svært at høre, 
hvad der bliver sagt ved ”tav-
len”. Computergruppen arbej-
der ihærdigt på et forslag med 
mikrofon. Men det er svært at 
få den koblet til den eks. højta-
ler-system.  
 

Og kun computerhøjtaleren er altså ikke 
godt nok! 
 

 
 

Ugens gode tip: Årskort Mosede fort     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et årskor

borgere 100.- kr. og giver adgang  
for indehaveren +1gæst gratis. 
1 billet for Greveborgere koster 45.- kr. 
1 billet for andre borgere koster 90.- kr. 
 

Altså: 2 besøgende  
(den ene person skal være Greveborger)  
deler selvfølgelig et årskort. 
 
 

 

 

Det forlyder at man til julefrokosten overvejer 
at indskrive personale til at hjælpe med serve- 
ringen.  
Her er et forslag til assistance.  
Vi kan jo spille om valget –  
Diplomatisk – uden konflikt – først senere  
når personalet er i gang med betjeningen!  
 

 
 

 

 
 

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


