
 
 

Nyhedsbrev                                                                     26. juni 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 69. møde. 
 

 

 Møde torsdag d. 22. juni:  
Som noget nyt var mødets tema: anarki - når samvær er præget af fravær af 
styring, kontrol eller orden. Men derfor kan man jo godt møde velforberedt – 
i håb om at komme til orde. 
 

 
 
 

Og det var der nogle, der gjorde.  
Elaf havde forberedt et meget aktuelt indslag om Sankt Hans, hvor han fortal-
te, at det var Johannes Døberen, der lagde navn til begivenheden, ved at de 
kristne i 400-tallet meget belejligt havde koblet denne oprindelige hedenske 
begivenhed – Sommersolhverv,  sammen med julen – Vintersolhverv, på den 
måde at Johannes var født 6 måneder før Jesus.  
Så havde kirken begivenhederne under kontrol. 
Indlægget blev fulgt op af Midsommervisen – sunget på de 2 melodier:  
hhv. P.E.Lange-Müller og Shubidua.  
Den første er den sværeste melodi at synge – men i dag den mest populære. 
Og så er det godt at Elaf kan synge for. Det giver en sikkerhed for vore man-
dige stemmer. 
Claudius havde også forberedt et indlæg – og viste bl. a. ”dagens Ingemanns” 
fra Ekstrabladet. Det er Elaf t.v. og Claudius t.h. 
  

 

 

Tonny (t.v.) havde et indlæg om vor 
hjemmeside, og han havde endnu engang 
sat flotte billeder på sangen. 
 
 
 

Peter (t.h.) vandt sølv v DM i oldboys 
kajak og diverterede med endnu en  
”agurke”  – historie. 

 

 

Møde torsdag d. 29. juni: - møde ude af huset. 
”Mange drenges bedste legetøj – da vi var unge” 
Denne dag skal vi på besøg i Gersagerparkens Modeljernbane – en 80 m2 stor 
modeljernbane – lige i nærheden af hvor vi bor.  
Medbring selv kaffe!  Der er ikke megen plads i lokalet pga. baneanlægget – 
så medbring også gerne en klapstol som supplement til bænkene uden for 
lokalet. Vi sørger for et stykke bagerbrød. 
 

 
 

Møder Juli – måned 
Vi formoder at en del medlemmer er bortrejst, og vi vil her i 
sommermåneden gerne prøve at lægge vægt på nogle uden-
dørs arrangementer: 
 

Torsdag d. 6 juli: Spilledag på plænen:  
Vi planlægger at spille petanque, krolf (!) og konge-
/vikingespil på plænen bag Borgerhuset.  
Instruktører haves til dagen – så bare kom an – kun for sjov ! 
 

Torsdag d. 13. juli: Gåtur i området – Vi går (måske) op på Greve 
højeste punkt / måske køber vi agurker og ser på en bestemt gravsten m.m. 

 
 

 

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.  
---------------------------------------------------------- 
Man tror det næppe – men der er en forskel i   
Holger Drackmann’s tekst: 
 
Først: P.E.Lange-Müller – melodi / 3. vers:  

Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd 
skal hver udenvælts fjende beredte os kende! 
men mod ufredens ånd over mark, over strand 
vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde: 
hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, 
dem vil vi fra livet med glædesblus holde: 
Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans! 
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende 
kolde!  
Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans! 
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende 
kolde! 
 
Så: Shubidua – melodi med tillempet 3. vers: 
  
Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd 
skal hver udenvælts fjende beredte os kende! 
men mod ufredens ånd over mark, over strand 
vil vi bålet på fædrenes gravhunde tænde: 
hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, 
dem vil vi fra livet med glædesblus holde: 
Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans! 
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende 
kolde!  
Vi vil fred her til lands, sankte Hans, sankte Hans! 
den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende 
kolde! 
Værså god at læs 
 
Kørselvejledning  
til modeljernbanen  - Gersagerparken 12 

 

Drej ind ved krydset: Godsvej – Eriksminde-
vej og vælg P-plads til højre eller til venstre. 
Sæt bilen og gå videre frem – så ser du føl-
gende: 

  

Indgang : den røde dør under markisen – 
udenfor – og sådan ser der ud – indenfor ! 

 

Søges: petanquekugler +   
konge-/vikingespil. Giv os et praj!  
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


