
 
Nyhedsbrev                                                          15. december 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 94. møde. 
 
 

 

Julefrokost den 14. december  
38 juleglade medlemmer mødte til den årlige julefrokost i pensionisternes 
hyggelige lokale – omme bag Borgerhuset. 
Der var rigtig gode sange og en gætteleg – hvor der også var svære spørgs-
mål. Peter kom med et par af de sædvanlige pikante historier og.... 
 

(ps.: de viste fotos er alle censurerede. Ingen kompromitterende billeder – heller ikke af ”perso-
nalet” – I husker måske de 3 søde... der skulle servere – dem med bastskørterne – ej heller viser 
vi fotos af øldåsestablingen ... eller af...)  
  

  

  

Øv.: Andægtighed om bordet inden sætning. Ole spillede 
indgangshymne – og efterfølgende ved rejsningen – 
reveillen (betyder: vække igen / op og stå). 
Nederst: Jo, julefrokost er (indledningsvis) en alvorlig 
begivenhed 

Øv.: Kaffe og så de flotte 
kager. 
Nederst: Ole har fået 
ørenlyd.  
Uden signalhorn. 
 

 

Næste møde torsdag d. 21. december – os selv 
Uanset hvad der tidligere er skrevet, så vil vi her på dette sidste møde inden 
jul skabe vor egen julehygge – så vi kan gå fra mødet og sprede den rette 
julestemning til vore omgivelser. 
I må gerne tage lidt gran + hyggelys med. Der vil i starten være en traditionel 
julehistorie ( nej ... ikke sådan en.....  – men du må gerne fortælle en senere).  
Du bidrager med en fortælling om en jul du husker, fordi..... (dit indslag) ... 
og inden mødet er omme synger vi en samling julesange – Elaf kommer med 
”organet” og så kommer der stemning på .....  
 
 

Tordag d. 4. januar 2018 – mere os selv 
På dette første møde i det nye år hører vi gerne om jeres ideer til f.eks. til en 
god oplevelse i byen – en ferie – en udflugt – et godt sted at spise... sjove 
steder med familier / børnebørn.... gode venner. Gerne fotos inden da til Ton-
ny tonny@viedel.dk – Eller hvad med nytårsforsætter !! 
 

Nytårsdag 2018 – kl. 14:00  
Olsbækken + Trylleskoven – andre + os selv 
... vi mødes alle til ”Borgervandring på stranden”   
- se mere i næste Ugebrev og i Sydkysten 
 

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.  
 
 

 
 

Dommerne var meget nidkære med måle-
båndet og i al diskretion, viste det sig, at 
Ebbe atter i år vandt førstepræmien for den 
med den længste nissehue. Sidste år var 
præmien det grimme/særprægede slips – i 
år var der chokolade som præmie.  
Men næste år, så.... 
 

 

 
 

Her et udsnit af de flotte kager Klaus hav-
de fremskaffet. Gad vide, hvad det er for et 
forhold Klaus har til konditoren – altid 
frembagt med succes.  
Vi  - barmhjertige mænd nænnede næsten 
ikke at skære i dem. 
 
 

 

I den ene bord-ende v. julefrokosten var der 
enighed om at vi skulle være lidt mere aktive 
v. møderne –  Mange medlemmer har sjove 
og spændende oplevelser/særlige interesser..  
Det er altså super spændende at høre om.  
Derfor stiger vort eget aktivitetsniveau – se  
tv. planen for de næste møder. 
 

 

Gaven til dem, der har alt:  
Kursus i 1. hjælp //ledige pladser 
onsdag den 24. januar 2018  
klokken 10:00  Borgerhuset. Pris 150.- kr 
 

 

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


