
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 I Borgerhuset Greve.   
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HUSK Særarrangement  HUSK Særarrangement  

Onsdag d. 24. januar kl. 10-14 -  Vi fik efter opfordringer, Michael 
Grønt, som i mødte hos Falck, til at arrangere et særkursus i Før-
stehjælp og Hjertestart. Kurset holdes onsdag i Borgerhuset. 

Der er endnu et nogle pladser ledige så tilmeld dig ved at sende 
150 kr. til vores Mobilepay 31634982 eller ring til Freddy !

18. januar: Med tonerne fra sangen ”I be-
lieve I can fly”, fik vi taget hul på dagens 
tekst i HemingwayClub - Et møde med op-
finderen og vovehalsen Vincent Seremet 
fra Greve.   

Vincent fortalte levende og engageret om 

sine mange år fra primo 50’erne til 2010 

med opfindelser af de ultralette flytyper, 

gyrokoptere, faldskærme, paraglidere mfl. 

med og uden motor. Selv jet motorer har 

han også afprøvet. 

Vincents interesse for flyvning opstod helt 

tilbage i hans barndom, hvor hans erklære-

de mål var at blive pilot. Som 18-årig søgte 

han i 1948 ind på pilotuddannelsen, men 

blev vraget. Han havde kun gået i skole i syv 

år, og for at blive pilot skulle man have real-

eksamen. I stedet uddannede han sig til 

maskinkonstruktør, men brugte aldrig ud-

dannelsen.  

Næste møde onsdag d. 25. januar. Claudius fortæller igen om digital fotografering.  

Om foto fra mobilen og de andre faciliteter omkring billeder i skyen. Hold dig ikke tilbage for at spørge ind til den-

ne—trods alt—nye teknologiske verden. Så hvis du sidder med konkrete problemstillinger som du søger råd om—

så tag dem med og giv gerne Claudius en advisering herom inden vi mødes.  

Nyt Særarrangement TV-2 

Lørdag d. 3. marts formiddag—og frokost 

Vi besøger TV 2 på Teglholmen hvor vi får en rundvisning i deres TV 
produktion. Nærmere info om arrangementet vil tilgå! 

Freddy // 29601160 

Mogens // 40 45 22 10 Heming-

way Club Greve// c/o Frivilligcen-

ter Greve // Borgerhuset // Gre-

veager 9 - 2670 Greve  

Hele sit liv har Vincent haft skiftende jobs i stilladsbranchen og i montagebranchen. Handlede også med biler og 

højtryksrensere mm. alt imens han ved siden af arbejdet testede faldskærme for et tysk firma og begyndte at op-

finde egne flyvende og svævende konstruktioner. 

Danske Flyjournalister gav i 2005 Vincent ”Ellehammerprisen” for sin ukuelige energi omkring flyvning og for hans 

mange konstruktioner af lette enmandsfly. 

En meget spændende formiddag hvor vi også fik ”en demonstration af et lysbilledeapparat med dias”. 


