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MMaaiill  aaddrreessssee::  
iinnffoo..ggrreevvee@@hheemmiinnggwwaayycclluubb..ddkk          
  
  

HHjjeemmmmeessiiddee::    
wwwwww::hheemmiinnggwwaayycclluubb..ddkk//hhccggrreevvee  
  

FFaacceebbooookk  ggrruuppppee::    
HHeemmiinnggwwaayy  CClluubb  GGrreevvee..    
  
  

IInnddbbeettaalliinngg  //  ttuurree,,  aarrrraannggeemm..::  
konto nr. 9570 - 12947992 
  
  

VVii  mmøøddeess  hhvveerr  ttoorrssddaagg  !!    
kkll..  99::3300  ––  1111::3300.. 

 

MMøøddee  ttoorrssddaagg  ddeenn  77..  ookkttoobbeerr::  MMooggeennss  CChhrriissttiiaannsseenn  
ffoorrttaallttee  oomm::    
11))  HHvvoorrddaann  mmaann  bbyyggggeerr  eenn  IIgglloo  ––  ooppbbyyggggeess  ii  eenn  ssppiirraall,,  
ssåålleeddeess  aatt  hhvveerr  ssnneebbllookk  hhaarr  33  ssttøøtttteeppuunnkktteerr    vv  ooppssæættnniinnggeenn  
––  oogg  lluukkkkeess  ii  ttooppppeenn  mmeedd  eenn  bbllookk  ,,  ddeerr  ttiillsskkæærreess  iinnddeeffrraa..    
IIgglloosskkaalllleenn    sskkaall  vvæærree  hheelltt  ttæætt  ––  eelllleerr  ssiivveerr  vvaarrmmeenn  uudd  
ggeennnneemm  hhuulllleett  oogg  ssmmeelltteerr  ssnneeeenn..  SSnnee  hhaarr  eenn  uuddmmæærrkkeett  
iissoolleerriinnggsseevvnnee..    
IInnddggaanngg  ffoorrssæænnkkeess  ––  hheerr  ssaammlleerr  kkuullddeenn  ssiigg  
  

22))  HHuunnddeessllææddeekkuurrssuuss  ii  SSccoorreessbbyyssuunndd  //  ØØssttggrrøønnllaanndd..  HHuunnddeennee  lløøbbeerr  ii  vviifftteeffoorrmm..  DDeett  mmiiddtteerrssttee  bbiilllleeddee  vviisseerr  
hhvvoorrddaann  mmaann  ppåå  eenn  eennkkeell  mmååddee  bbrriinnggeerr  oorrddeenn  ii  sskkaagglleerrnnee,,  ddeerr  hhuurrttiiggtt  kkaann  bblliivvee  ffiillttrreett,,  nnåårr  hhuunnddeennee  sskkiifftteerr  
ppoossiittiioonn  mmeeddeennss  ddee  lløøbbeerr..  MMaann  rreeddeerr  sskkaagglleerrnnee    uudd  ––  bbaaggffrraa!!  
    

 

 

 

  

 

Næste møde- torsdag den 14. oktober; 
 

Vi skal på udflugt i bus. Bussen og chaufføren kender 
vi fra tidligere kørsel (til Sønderjylland). Peter Sølvsten 
spurgte forleden til svømning: Hvad betyder Pit stop? 
Der var enighed om, at det nok var noget med øl – i 
fortsættelse af man” trådte af” 
 

Ring på 3163 4982 Kaj Christensen hvis du har 
problemer med at komme til tiden/afbud. 
---------------------------------------------------------------- 

 

På mødet forleden - den 7. oktober, fortalte  
John Bernt om responsen fra årsmødet med de sjællandske Hemingway Club’er.  
Som nævnt var det en stor succes – også for arrangørerne (!) På næste side kan I se en af 
sammenfatningerne fra årsmødet.  Meget aktuel sammenfatning: om engagement! 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

Information: OBS: der er IKKE møde torsdag den 28. oktober – men derimod dage efter 
torsdag den29. oktober  Fordi: 
  

FREDAG den 29. oktober skal vi besøge  
Den Danske Frimurerorden.  
Nu behøver du ikke stå i lang kø under 
Kulturnatten, for at se den store smukke, 
kulturhistoriske bygning på Østerbro.  
Vi har nemlig købt en særlig rundvisning på 2 
½ time.  
Her fortælles om ordenens historie, 
værdigrundlag, om rammerne for logearbejdet 
og om det sociale virke, men ikke om ritualerne. 
For Ordenen er ikke en hemmelig organisation, 
men en organisation med hemmeligheder.  
 

Vi afslutter i husets restaurant med 3. stk. smørrebrød, 1 øl/vand og kaffe/the.  
Alt dette til en samlet pris på kr. 150,00. 
Da der er et max på deltagerantal, så gælder princippet ”først til mølle”.  
Der udsendes NemTilmeld, med tilmelding. 
 
Vi planlægger fælles transport med tog og metro til Trianglen station, som ligger 250 m fra Stamhuset. Man 
kan naturligvis også selv køre i bil, men det kan være svært at finde en parkeringsplads i området. 
Vi mødes kl 9:45 på adressen: Den Danske Frimurerorden, Blegdamsvej 23, 2100 København Ø 
 

Se evt. mere her:  https://www.ddfo.dk 
Reminder og  oplysninger om togtider m.m. kommer i efterfølgende Nyhedsbrev. 
 
 

Mogens Christiansen / 4045 2210 / a-mch@webspeed.dk 

 


