
 

 
Nyhedsbrev                                                             4. december 2016                                                     
Vi har nu haft vort 42. møde 
 
 
 

Sidste møde  
 – onsdag den 30. nov. 
Altså TID har sin egen 
dimension i vor 
tilværelse.  
Den er målbar –  
til milli /milli..... sekund –  
og alligevel er det noget 
vi har vanskeligt ved at 
håndtere.  
 
Nogle gange går tiden 
hurtigere – andre gange 
snegler den sig af sted. 
 
Vi har masser af tid – i 
fremtiden. Og den der er 
passeret kan vi ikke gøre 
noget ved.  
 

JA – tid, det er svært at 
beskrive ! 
 
  

 
 

Næste onsdag d. 7. december  
 

Allierede krigsgrave på Sjælland  
- foredrag ved Bob Cobley. 
  

I foredraget er der nævnt lokaliteter man 
kan besøge, nedstyrtningsteder, kirkegårde 
m.v., anekdoter og historier bag m.m., også 
med billeder af de flytyper, der var invol-
veret, og med lydspor (Lancasteren "flyver over os" mm).  
Besætningerne fra de nedstyrtede ca. 300 fly over Danmark udgjorde 
omkring 1.200 mand, hvoraf størsteparten er registreret som omkomne. 
Over 1.000 britiske flyvere blev under krigen begravet i dansk jord 
 

 
 

   
 

Vinbonde: Altså om 2 år – når vi med 100 flasker skal til at skænke op 
– så holder du dig ikke tilbage – men rækker glasset frem – for endnu 
en smagsprøve. Invester din tid i 13 % - og vær med fra starten.  
Vi er et par deltagere, der vil prøve at få en række vinranker i Hedeland.  
Vil du være med – så er det et praj til reaktøren.  

  

Vores mailadresse er: 
info.greve@hemingwayclub.dk  
 

Hjemmeside: 
http://hemingwayclub.dk/greve  
 

Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
 

Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
 

Vi mødes hver onsdag  
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
 

Nye aktive deltagere er velkommen.  
 

Vi lægger kr. 10.- i kaffekassen –  
hver gang! 
------------------------------------------------------ 
 

 
Julefrokost  -  Borgerhuset       
onsdag d. 21. december kl. 13:00. 
Budgetpris 100.-  
Tilmelding v. indbetaling på vor 
konto (se ovenfor). Der er en del, der 
allerede har indbetalt !! 
– så det er nu du skal til tasterne. 
-------------------------------------------- 
 

Og så er jule- 
engagement-gruppen 
bemandet – vi 
glæder os til mødet! 
Eksklusivt møde - 
Ja. Hun er sød. 
------------------------------------------------------ 
Johnny kom med en opgave:  
Forøg snoren om 
inderste cirkel med +12 
m – hvor megen luft er 
der så mellem snor og 
cirkel hele vejen rundt? 
:  
Du har 2 koncentriske cirkler – den 
yderste har en omkreds Oy på 12 m 
længere end den inderste Oi. Hvor 
meget større A er radius i den ydre ring? 
Omkreds = 2πr. dvs. ydre omkreds er 
(Oi+ 12m) = 2π(r + A), hvor O = 2πr.  
Dvs 12m = 2πA og så er forskellen 
mellem de 2 radier:  
A = 1,90 m. (π = 3,1415...) 
 

OBS: Det er lige meget om snoren 
ligger om hele jorden eller om en lille 
kugle – i begge tilfælde er der  
A =1,90 m i mellemrum !!   
------------------------------------------------------ 
 
Hilsen   Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve   
Borgerhuset   
Greveager 9 - 2670 Greve 
 
 


