
 

 
 

 
 

Nyhedsbrev 239 – Hemingway Club Greve / torsdag – udsendt 9. december 2020 

Mail adresse: 
info.greve@hemingwayclub.dk       
Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 9570 - 12947992 
Vi mødes (næsten) hver torsdag !  
kl. 9:30 – 11:30. 

 

 

Næste møde Torsdag den 10. December 2020 
- og møde Torsdag den 17. December 2020: 
      og møde Torsdag ...? 
 

Møder - aflysning 
Med henvisning til de nu skærpede regler omkring møder m.m.  
i vort område, har vi besluttet os til at aflyse de næste 2 møder i december.  
 

Vi skal huske, vi er i risiko gruppen – vi er alle er over 60 år. Og vi ønsker ikke at være årsag til, at nogen af os 
ved møderne bringer en evt. smitte videre. Det gælder, selv om vi passer på – holder os (for det meste) i 
grupper på maks. 10 personer.  
Som (ikke) nævnt: Vi kører i bil sammen og vi skænker op og skåler .... 
 

Det er muligt, vi også aflyser møder i januar 2021. Det afhænger af smittetrykket. 
 

Vi har siden april 2020 haft møder hver uge – udendørs, hvor vi har gået ture rundt i 
området – og cyklet længere væk. Det har været en meget positiv aktivitet – for den 
gruppe på ca. 25 personer, der jævnlig har deltaget. Men mange af vore medlemmer har 
ikke været med her – nogle har ikke en cykel – andre har ikke helbred til at være med.  
Og nu er det ved at blive koldt – også for de gående. 

 
Møder  i  2021 
Derfor har vi i tovholdergruppen tænkt på, hvordan vi kan arrangere møder, der 
opfylder COVID-19 kravene. Både med større møder – vi var normalt ca. 50 
deltagere – og mindre møder med deltagere på op til anførte maks. 10 personer.  
De større møder kræver et lokale på min. 200m2 + en del krav til stole-/bordopstilling. 
De mindre møder er væsentlig nemmere at finde lokaler til – bl.a. i Borgerhuset. 
Derfor foreslår vi, at etablere en række hold i mindre grupper – f.eks. interessegrupper. 
Det vil være bedst, at der er en holdfører, der tager têten i starten.  
Så vi søger nogen, der vil være med i front. 
 

Så hvilke hold kan I foreslå?  
Claudius har meldt sig som holdfører for et EDB-Computer hold.  
Og jeg fortsætter gerne som ”udendørs advisor”. 
Der er flere emner – f.eks. inden for vor professionelle virke / eller hobby: retssamfund, øl- /vin 
smagning, sangkor (mandskor) .... mekanik ... bridge.. Aktiviteter, der vil kunne fortsætte 
fremover – på fleksible tidspunkter... 
 

Vi modtager gerne oplæg / forslag.. info.greve@hemingwayclub.dk 
 
 

Nyhedsbreve – indlæg fra medlemmerne 
En god måde at holde/udbygge kontakten til hinanden i foreningen er at indsende bidrag til vort Nyhedsbrev. 
Det kan være små indlæg om jeres jul og nytår, nu eller fra dengang I var yngre, betragtninger om 
Pandemien ... om møder fremover.. eller... eller...   at indsende NU! 
 
 
 

 
Mogens / 4045 2210 / a-mch@webspeed.dk   Hemingway Club Greve / torsdag  


