
 
 

                                                        Hemingway Club 2, Solrød 
                                                                                                                        Årgang 2. nummer 1, februar 2020. 
 
Kommende møder 
 
13.  februar 2020:  
Besøg på Solrød Biogas + frokost i AFC 
         
Maks. 25 deltagere. 
 
27. februar 2020:  
Foredrag, Livet som rejseleder - i AFC 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
12. marts 2020:   
Foredrag v/Jens Strunge Jensen: ”Solrød Strand fra Kridttid til 
S-bane” - i AFC 
 
 
26. marts 2020:  
Foredrag af Ivalo Bech, træning, motion og kost for 60+ - i AFC 
        
 
23. april 2020:  
Guidet tur og introduktion i Solrød Kulturhus og Bibliotek 
 
  
7. maj 2020:  
Foredrag v/Ole Grønning ,”Hvad laver en dansk Røde Kors 
delegat?” - i AFC 
 
 
4. juni 2020:  
Under planlægning. 
 
 
18. juni 2020:  
Havdrup fjernvarmecentral + solfanger anlæg samt gasmotor 
m.v. i Solrød Fjernvarme + frokost. 
Maks. 25 deltagere. 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Mødested: Vores faste mødested er Solrød Aktivitets- og 
frivilligcenter, Solrød Center 85, hvor vi har reserveret Caféen 
torsdag eftermiddag fra kl. 14 til 16. 
 Vi mødes normalt på torsdage i ulige uger. 
---------------------------------------------- 
Der er nedsat en styregruppe til det praktiske. Gruppen består 
af: 
Jonnie Wernblad, formand 
Jan Elleby, administrator 
Tom Jakobsen, event 
Henning Nielsen, kasserer 
Ole Christensen, suppleant og nyhedsbrev 
Kontingentet er fastsat til kr. 100 pr. kalenderår, 
Ved møder i AFC serveres kaffe og ostemad og der opkræves 
kr. 20 herfor. 
Vi er i fuld gang med at tilrettelægge fremtidens arrangementer, 
og vi modtager naturligvis gerne forslag hertil fra jer. 
 
 
HUSK: Der skal både meldes til og fra, når I modtager en 
invitation til et arrangement. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Medlemstallet er i øjeblikket fastsat til 70 personer og der er ca. 
10 på venteliste. 
--------------------------------------------------- 

Hvis du ikke ønsker at modtage vore nyhedsbreve eller invitationer via Net Tilmeld, eller du vil udmelde dig af klubben, kan du framelde 
dig ved at skrive en besked herom til Jonnie Wernblad: jwernblad@msn.com . Så slettes du fra vores mail- og medlemsregister. 


