
 
 
 

  

Nyhedsbrev 255   –   Hemingway Club Greve / torsdag   –    udsendt 19. april 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 

 

Møde torsdag d. 15. april 2021  
23 Hemingwayere deltog for første gang i et virtuelt møde med ekstern gæst -  vor borgmester Pernille 
Beckmann.  
Tonny var manden der styrede mødet – med kompetence som var han professionel virtuel styrende teknikker. 
Han åbnede og lukkede for talestrømmen og hvem, der var på, gav ordet videre og  afsluttede på passende 
tidspunkt.  
Indrømmet – vi havde en meget engageret gæst – også super professionel i stil og belysning/baggrund etc. det 
var tydeligt Pernille følte sig hjemme ved at kommunikere med os, borgerne i ”hendes kommune” - høre 
vores spørgsmål – stort og småt – og svare med styrke og egen holdning: Efter næsen 8 år i ”jobbet” var hun 
stolt over at have ledet en kommune, der har fået styrke i økonomien; ikke flere almen nyttige boliger – dem 
har vi nok af; grønne områder/ park og skov; vejstøj fra Motorvejen; trafik hastigheder; Greve Midtby Center 
og Mosede Fort var nogle af temaerne.  
Der blev spurgt til, om der var et område, hvor vi i Hemingway kunne bidrage til at hjælpe kommunen?  
”Bliv ved med jeres klubarbejde” –  lød svaret. Det er godt for ældre mænd at være i gang –  de bevarer 
sundheden og det tjener alle – også kommunen. (Det varmede alle 23 Heminway hjerter – og vi husker det). 
 

Som en af vore medlemmer sagde efterfølgende: ”Bare vi havde sådan en borgmester!” – for han bor ikke i 
Greve. 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
 

Møde torsdag d. 22. april 2021  
Vi prøver at variere vore møder – skifte mellem virtuelle møder 
og møder udendørs, enten går vi, eller vi cykler en tur.  
På torsdag skal vi gå.  
 

Mødested: Mosede Fort P-plads kl. 9:30.  
 

Så går vi en tur på ca. 3, km – ud på Langagergaards jorde.  
Vi ser de nye bebyggelser, der er opført her; fiskeklubbens 
område med søen: går videre gennem dalstrøget med får og lam 
og retur til Fortet, hvor vi ser ud over vandet og ser, hvor der 
skal sandfyldes ! 



Vi arbejder på at få kontakt til kommunal ekspertise, der kan 
fortælle om Langagergaard / om  sandopfyldningen...etc.  
Om det lykkes – finde eksperten –vides pt. ikke. Vi hører gerne 
om der er et klubmedlem, derved noget om emnet. Vi vil prøve 
om der kan serveres ”bagsmæk- kaffe” medens vi kigger over 
vandet. Evt. fødselsdag kan med succes fejres undervejs. 
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Et vigtigt kryds i kalenderen Torsdag den 29. april 2021 kl. 09.30. 
For alle jer som har mulighed for at være med virtuelt på zoom – enten hjemme 
eller hos en af din venner har vi et rigtig godt tilbud. 
Som de andre år får vi besøg – i år dog på zoom – af en forsker i uge 17 
 – torsdag den 29. april. 
Med den store interesse der er for grænseproblematikken er det lykkedes os at få et 
foredrag af  
lektor Martin Klatt, Syddansk Universitet  
med emnet: 
”Tyske østflygtninge og det danske mindretal Sydslesvig efter 
Anden Verdenskrig” 
 

Tyskland har indtil nu taget imod mange borgerkrigsflygtninge fra Syrien og Irak. 
Når flygtningene strømmer til, mindes de ældste i Sydslesvig efterkrigstiden, hvor landsdelen husede 
flygtninge fra de østtyske provinser. 
I efterkrigstiden frygtede det danske mindretal, at flygtningene ville ødelægge den specielle regionale kultur 
og overtage magten. 
De anså både flygtningene som en trussel, men også som en forklaring på, hvorfor sydslesvigerne egentlig var 
danske, og hvorfor landsdelen burde løsrives fra Tyskland og forenes med Danmark – helt ned til Ejderen. 
Foredraget kigger på den specielle situation i Sydslesvig efter Anden Verdenskrig, hvor det danske mindretal 
ville genforenes med Danmark. Er der forhold, der kan sammenlignes med situationen i dag? 
Rigtig god fornøjelse. 
 

 
 

 

Hvad angår mødeltagelse, så er det nu en gruppe på ca. 30 medlemmer, der er ”faste” deltagere til vore 
virtuelle møder.  
Vi har ihærdigt omtalt, at vi assisterer de medlemmer, der gerne vil være med, men som ikke helt kan finde 
ud af det tekniske. Elle som måske ikke har en computer m kamera. Men en mobiltelefon  med skærm kan 
også bruges. Tilbuddet om assistance står vi fortsat ved !  
Så - kom bare med i fremtiden.  
 

 
 

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


