
 
 

Nyhedsbrev                                                                     5. juni 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 66. møde. 
 

 

Torsdag d 1. juni  - Jyllandsslaget  
  
  

 
 
 

Bob Cobley fortalte meget engageret om det store søslag – om de tak-
tiske forhold – og om hvem, han mente der vandt: Englænderne, selv 
om de led de største tab  – men de vandt herredømmet på havet. Den 
tyske flåde kom ikke til søs igen. Derfor! 
 

Bobs store interesse er krigsgravene. Både grave for faldne flyvere fra 
2.verdenskrig (tidligere foredrag) men han interesserer sig også leven-
de for engelske marinere fra Jyllandsslaget, der er begravet i Jylland. 
 

Bob har endog bidraget med at finde ud af, at en engelsk mariner H 
Gasson / HMS Castlar i næsten 101 år ikke var begravet korrekt efter 
Commonwealth War Graves Commission forordning. Bob fortalte om 
det store arbejde, der lå i at finde marinerens rette identitet – og få den 
anerkendt af CWGC. Billedet viser ceremonien i Esbjerg, hvor Gasson 
nu - for nylig - stedes til hvile på behørig vis. Det er Bob tv. 
 

  
 

 

 Møde torsdag d 8. juni   
Kommunikation er en bro mellem mennesker 
”Jeg ved, at du tror, at du forstår, hvad du tror, 
jeg sagde, men jeg er ikke sikker på, at du har 
fattet, at det, du hørte, ikke er det, jeg mente.” 
Nogle gange udtrykker du dig klart, og alle pro-
blemer løser sig! Andre gange føler du dig mis-
forstået! Atter andre gange har du svært ved at få 
sagt præcist det, du mener! Hvad er det, der gør 
forskellen?   
Vi søger tilbage til ”samtaleeffektivitet” fra tidligere tider.  
Vi skal  selv være aktive på torsdag – John fører an ! 
 
 
 

Møde onsdag d. 14. juni –  
” I Tove Ditlevsens fodspor”  
OBS: Møde ude af huset – og det er en onsdag! 
Prisen for deltagelse er 150 kr. pr. person, som dækker 
mad og rundvisning på Vesterbro.  
Maks 40 personer. Varighed Kl. ca. 10:30 – 15:30.  
Tilmelding v. betaling mobilpay /net – senest 7. juni !  
Læs mere i vedhæftede bilag – sidste nyhedsbrev! 
Vi repeterer mødested mm i næste Nyhedsbrev – så kan I lære det ! 
 

 
 

 

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 (næsten) hver torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  

 

 
  

Cykeltur –  11. juni 2017 
Alle kan være 
med.  
Sæt  x i 
kalenderen. 
Der er 2 ture:  

En tur på 27,5 km rundt i København, hvor 
vi cykler vi Langelinie ad den ”Grønne 
cykelrute” fra Hellerup til syd for Valby – 
gennem Nørrebro. Og evt. toget tilbage. 
Spændende rute.  
Vi mødes på Hundige station kl. 9:30 / ved 
Sjælør station kl. 10:00 
 – og så en lokal cykeltur - Rundt i Greve: 
Greve Borgerhus kl. 10:30 ! 
---------------------------------------------------------- 

 

 
Billederne er fra Sea War Museum – Thy-
borøn  - et museum om Jyllandsslaget - et 
besøg værd! 
----------------------------------------------- 
Efter en periode med mange veltilret-
telagte foredrag, vil vi gerne arrangere 
nogle møder, hvor vi selv er aktive 
– og bidrager med fortællinger / korte 
livshistorier / omtale af hobbies eller 
andet – gerne frit fortalt – uden at 
være  ”poleret.” Ordet er jeres ! 
---------------------------------------------------------- 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve//c/o Frivilligcenter Greve 
// Borgerhuset //Greveager 9 - 2670 Greve 


