
 
 
 

Nyhedsbrev                                                                     12. juni 2017   
 

Vi har nu haft vort 67. møde. 
 

 

Torsdag d 8. juni: Kommunikation er en bro mellem mennesker 
 
 

 
 

 

 

De sidste møder har været med eksterne ”indslag” – og arrangementer ude i 
byen. På sidste møde var vi overladt til os selv – og John fik ordet med indlæg 
om kommunikation. Han var fuld af gode sentenser: et særligt eksempel var 
forfattet af Rumi (en persisk digter 1207 – 1273), der lyder: 
 

Mellem rigtigt og forkert er der et sted – jeg vil møde dig der. 
 

Der var giraf sprog og ulvesprog, og sentenser som:  
90% tænker kun på sig selv  og  man bliver ikke klogere af selv at tale.  
 

På de 2 fotos ser i John for fuld udblæsning. Illustrationen i midten er en 
medlemsvejledning – personlig service – så kan I lære det – kan I.  
At gøre et godt indtryk 
 
 
 
 

Møde onsdag d. 14. juni – Møde ude af huset – og det er en onsdag! 
” I Tove Ditlevsens fodspor”  
 

Mødested: Enghaveparken ved statuen på bille-
det – med indgang fra  
Enghavevej 57- 61, 1674 København V. 
Tidspunkt: Onsd.14. juni 2017 kl. 11.30. 
 

Forslag til rejseplan:   
E-tog mod Hillerød St. med skift på Sydhavn 
St. til Bus 3A mod Nordhavn.  
Afgang E-tog: Solrød kl. 10.35,  
Greve kl. 10.41 og Ishøj kl. 10.50  
- ankomst Sydhavn kl. 11:09.  
 

Spisning ca. kl. 13:15. Forventer afrunding og 
start på tur hjem ca. kl. 14.30 
 
 

 

Møde torsdag d. 22. juni  
 

Det er dagen før skt. Hans. Vi søger en heks. 
Som nævnt i klummen i sidste Nyhedsbrev skal 
vi selv være aktive – også – til møderne.  
Vi er derfor til dette møde modtagelige for 
indlæg fra jer gerne med relation til skt. Hans: 
sange – en skt. Hans historie (evt. lidt pikante), 
hvorfor skt. Hans ... eller andre bidrag med 
fortællinger / korte livshistorier / omtale af hobbies eller andet – gerne 
frit fortalt – uden at være  ”poleret.”  
Ordet er jeres – næste gang vi mødes i salen!  
 

 

Husk – der er ikke møde torsdag d.15. juni 

 
 

 

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.  

 
 

  

Vort kommunikationsmøde rummede 
også praktik. Her er nogle billeder fra 
den praktiske del – med stafetsamtale.  
 

 

 

 

 

 
 

Staffetten – den med taleretten - er pt. på 
det nederste billede – og det er Ebbe, der 
har retten til ordet. 
---------------------------------------------------------- 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // 
 Borgerhuset // 
Greveager 9  
2670 Greve 


