
 
Nyhedsbrev                                                                      9. januar 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 96. møde. 
 
 

 

I henhold til god opførsel kan man ønske Godt Nytår –  
langt ind i det nye år – 1.gang man ”mødes”.  
Dette er første Nyhedsbrev i det nye år  2018 – så det ønske er 
hermed givet. 
 

Torsdag d. 4. januar 2018 – mere os selv 
 

Det var et super godt møde – hvor vi levede op til ønsket om os selv som 
aktører. John havde kreeret ideen om at fortælle om gode oplevelser i byen – 
en ferie – en udflugt.... 
 
 

 

 

Hans Jørgen fortalte 
spændende om  
Ostia Antica,  
der er Roms Antikke  
Havneby –  og om 
Kæmpehøjen  
Brú na Bóinne  
i Newgrange, Irland.  

 

 

 

Th.: Festlig indgangs-
sang – frisk melodi i  
Tonnys opsætning.  // 
 

John fortalte om 
Østers safari i  

Vadehavet.  

 

Johnny kom med et 
selvkomponeret  
Motionsindslag:   
sammenlignende  
stillinger i forskellige 
situationer.  

 

Povl fortalte om om at bytte bolig – familien havde byttet med en fammilie i 
Vest Virginia.  
John havde været i Tallin og set hvor Dannebrog faldt ned fra himlen i1219 
– det kom der flere andre forklaringer på  -  og han havde også været i York.  
 

Peter Sølvsten havde været i München – resultat: + 5 kg i vægt på 5 dage – 
og også været i saltminer i Krakow o. m. a.  
 

Og så høret vi om bredden på skinneføring = 2 hestebagdele.  
 

Facinerende med alle de indlæg fra deltagerne – gerne mere / flere emner  af 
tilsvarende slags – med medlems indlæg . 
 
 
 

 
 
 
 

Torsdag d. 11. januar 2018  
 

Steffen Havelund Forstmand, fortæller om træfrø  
– en dansk import og eksportvare. 
 

”Selv det største træ begynder med det mindste frø.” 
 

Steffen vil berette om arbejdet med at forsyne  
planteskolerne med kvalitetsfrø til juletræer,  
skovbrug og landskabsplanter. 
   

Hvis det lyder kedeligt, så har Steffen lovet  
at gøre sit til: at det bliver det ikke!  
 
 

 

Torsdag d. 18. januar 2018 
Wladyslaw Vincent Seremet, Greve borger  – Opfinder og flykonstruktør /  
og fortsat aktiv testpilot – sådan ! Superspændende. 
 

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.  
 
 

 

Borgervandring på Stranden – 
Solrød og Greve // Nytårsdag 
 

 

Traditionen tro var Kaj og Mogens  
engageret i Borgervandring Nytårsdag.   
Kaj i Solrød og Mogens i Greve. 
 

Flere af vore medlemmer deltog – trods 
det dårlige vejr frem til kl. 13:50 – så 
klarede det op og blev helt  fint strandvejr.   
 

Øverst: Kaj overrækker gevinst til en af de 
glade vindere. 
 

Nederst: Mogens med Borgmester Pernille 
Beckmann og formanden for Greve Kunst 
v. indvielse af stolpe-siddepladserne for 
enden af Hjertestien v. Søndre Stenmole / 
Greve Marina.  
Gå derud langs stranden en dag !   
 

 

 

 

Kursus i 1. hjælp // 
Vi har nogle ledige pladser. 
 

Onsdag den 24. januar 2018 Kl. 10:00  
Borgerhuset. Pris 150.- kr. 
Blot indbetal på vor konto  
(se øverst på siden) – og du er tilmeldt.  
 

OBS.: Det vil være hensigtsmæssigt at 
tage din kone-  /ledsager med – så er 
der nogen, der lærer at kunne redde 
dig !  
 
 

 

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


