
 
 
 

  

Nyhedsbrev 254   –   Hemingway Club Greve / torsdag   –    udsendt 10. marts 2021 

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. - pt. også virtuelt 

 
 

 
 

 

 

 

 

Asbjørn mødte op – kom helt 
fra Tåstrup for at be-værte os 
med drikkelse i super plast 
bægre  (4cl).  
Men proppem knækkede i 
hans iver for at beværte os.  
Og hvad kan man så lære af 
det? Gem ikke flasken for 
længe! Så kan proppen sidde 
fast og  knække. 

 
 

Møde torsdag d. 8. april 2021:Så er vi begyndt på vore udendørs møder. 23 friske medlemmer mødte til en 
gåtur rundt om Olsbæk Sø. Ingen valgte den korte tur. Øverst er hele holdet i gang med opvarmningen – husk 
det er ældre stivnakkede mænd. Nederst en tiltrængt pause v. søen.  
 

Afslutning v. Greve Idræts Center med en enkelt øl og servering v. Asbjørn. Forbavsende, at der ikke var 
nogen fødselsdag at fejre. Så lang en periode, hvor vi ikke har haft møde. Og dog: Poul Erik Povlsen havde 
fødselsdag på dagen – men han måtte melde afbud pga morgengæster.  
Han tager revanche – sagde han.  
Gad vide, hvad han mente med det? 
 



 
 

Næste møde torsdag d. 15. april 2021  
Vi bliver hjemme og mødes virtuelt.  
For første gang får vi et aktivt besøg af en ekstern gæst – nemlig 
formanden for bestyrelsen af Greves største virksomhed – 
Borgmester Pernille Beckmann. Vi vil causere over tiden som 
borgmester i 8 år, og I er velkommen til at stille spørgsmål. 
Send gerne spørgsmål til os inden på torsdag  
– så vi kan prøve at koordinere mødet.   

 
 

 
 

 
 

Erik Drejer skriver:   
Kære Venner. 
Er der nogen der har en god forklaring om 
disse to sten. 
De 2 sten (foto øverst th.) er fundet ude i 
haven, hvor de lå, delt i to stk.  
Som Erik siger: ” Den store sten lå en 
morgen ude på fliserne i haven med et 

tydeligt brud. Find den anden del – sagde min søn.                                        
Og her er den – den lille sten th. Yderste lag er sort og det inderste 
er lys grå.  

 

Den anden sten (foto neden for th.) er fundet ved Limfjorden.  
Den ser ud som en dinosaurer har lagt en klat, hvorefter der er 
groet en plante hen over den.  
Det må være sket før den blev til en sten  
 

 

 
 

 
Spændende oplevelser venter…… 
Vi havde i efteråret 2020 programsat en 
tur til FLYHISTORISK MUSEUM i 
Værløse.  
En tur baseret på samkørsel fra 
Borgerhuset, guidet rundvisning, 
mulighed for at prøve at sidde i 
cockpittet på et jagerfly og ikke mindst 
en øl og en bid frokost. 
Turen blev, som i måske husker, udsat 
Som følge af COVID 19 restriktionerne.  

 

Vi er fortsat i dialog med de gode folk derude og vil gennemføre en torsdag når: 
   1)  det bliver lidt varmere – det kan være koldt i hangarerne. 
   2)  vi igen må samles indendørs, så vi får den fulde oplevelse og 
   3)  når vi alle har eller har fået mulighed for COVID 19 vaccine 
 

Dette lille notat er efter spørgsmål fra nogle af jer, da vi er 17 medlemmer som allerede har indbetalt 
deltagergebyret på 150 kr. for turen. Dette beløb står blot og venter på klubkontoen til vi får en ny dato på 
plads. Så vil der i nyhedsbrevet komme en ny invitation med angivelse af, hvem der har forudbetalt.  
Hvis dagen så ikke passer eller I har fortrudt får I selvfølgelig jeres penge tilbage. 
 



 
 

 

Jørgen Frandsen skriver:  Et lille tip vedrørende vaccination. 
Jeg fik onsdag d.7/4 kl. 14.17 besked om, at jeg var inviteret til vaccination. 
Opfyldt at ønsker om hurtig vaccination, prøvede jeg kl. 15.00.  
Håbløst…...der var 18.631 i kø før mig. Det må være alle dem der er på arbejde der 
ikke har andet at lave end sidde og vente på deres tur. 
 

I stedet ventede jeg til kl. 0.15 og strøg igennem – det tog ikke 5 minutter, og jeg 
kunne vælge mellem 4 steder – Ishøj blev dog fravalgt. Jeg var ikke krævende med 
tidspunktet og fik tid mandag d.12/4 kl. 18.10 og lørdag d.8/5 kl. 18 i Bella Centret. 
Dejligt at det kan lade sig gøre så hurtigt, hvis man ikke er krævende mht. 
tidspunktet. Vi har jo ikke andet at lave, så alle tider passer. 

 

Redaktøren tillader sig at spørge:  
Hvorfor nu Bella Centret - og på disse tider – og lørdag lige i middagsspisetiden? 
 

 
 

 

 

 

Peter Frier skriver:  Hej Mogens! 
Tak for øl, den bekom mig vel efter turen.  
 

Har på din opfordring downloaded  
"Gå" app, som jeg startede, da vi gik fra 
Borgerhuset på turen over Rævebakken og 
rundt om Olsbæk Sø, videre til Langsiden, 
satte den på pause og genstartede den igen 
retur til Borgerhuset. 
 

Ifølge app´ har jeg tilbagelagt 920 m og 
været 1t 10min og gået 5691 skridt. 
 

Distancen er forkert ♂️  Dog ser antal 
skridt og tid ud til at være realistiske. 
Har ingen forklaring, hvad der er årsag til 
forkert distance. 
 

Er spændt på, hvad andre melder tilbage, 
Redaktøren skriver: ... og hvad kan man så lære af det? 
Tja – tilsyneladende er øl og skridttæller i lommen en dårlig 
kombination.  
Måske har du haft hånden i lommen  og ”nulret” den.  
Så fremover: Hold fingrene fra den.  

 

 
 
 

  

  

Vil du have orden i dine EDB kabler – 
alle de der ligger og flyder på bordet – og 
de der hænger / ligger på gulvet i et 
virvar? 
 

Foto længst tv.:  
Computeren – den lille sorte boks  
(ja, det er en  lille super computer)  
står på bordet oven på en lille plastkasse 
med alle bordkablerne. 
 

Foto tv.: 
Her er alle kablerne til printer, 
skærm,strøm, højtaler... pakket ind i en 
sort vinkasse ( 3 flasker) 

 
 
 
 

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


