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https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 6. sep.  Kl. 9:30 i 

Greve Borgerhus. 

Demens 
- Hvad ”Greve kan tilbyde” - 

Karina og Erling fra Greve 

Kommunes demens afdeling vil 

fortælle om demens og hvad 

Kommunen kan tilbyde borgerne. 

Johannes Kirken 

Kjeld-Ole Munk 

Referat far HC mandag den 30. august 

Vi er så heldige at have fået en del nye medlemmer. Derfor havde vi 

afsat dagen til et møde hvor vi fik snakket om vores egen organisering, 

hvad HC står for og endelig hvilke planer der ligger for de næste møder. 

Vi lagde ud med at præsentere tovholdergruppen og hvilke opgaver de 

enkelte har. Det er klart at gruppen mangler medlemmer så vi kan være 

flere til at løfte de forskellige opgaver. Vi efterlyste derfor nogle friske 

medlemmer til at deltage i arbejdet, med det resultat at flere meldte 

sig. Hvor var det dejligt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Derefter talte vi om HC bevægelsens oprindelse, værdigrundlag og 

fremtidige planer for udbredelse i Danmark. Her under Velux fondens 

donation og det efterfølgende undersøgelsesresultat. 

En af vores medlemmer har været ramt af helvedesild, hvilket har 

været enormt smertefuldt over en længere periode, men ikke nok med 

det, førligheden i højre arm har taget alvorlig skade. Det som også blev 

fremhævet var, at man faktisk kan blive vaccineret mod denne sygdom, 

hvilket sikkert er en stor overraskelse for de fleste. Så opfordringen var 

at vi skulle tage en snak med lægen om vaccination ved først 

kommende lejlighed. (ref. Geert Lehmann) 

 

HC2 møde 30/8 2021  

Der var godt fremmøde i alt 33 

medlemmer,  

Medbring selv kaffekrus 

På grund af øgede afgifter og et 

større fokus på miljøet, vil det være 

sådan at hver især fremover, selv 

tager et krus med til kaffen. 

Som det sidste punkt på agendaen så vi dels på de arrangementer der allerede er planlagt og ikke mindst brugte 

vi en del tid på at få nogle gode ideer til fremtidige arrangementer, både indendørs og udendørs. 

Dato Emne Foredragsholder 

06-sep Et foredrag om demens og hvad Greve Kommune kan tilbyde Karina og Erling 

13-sep Kemi og medicin  Preben Hartman Pedersen 

20-sep Ejby bunkeren   

27-sep Fra bar badestrand til moderne marina i Greve Axel Bøgild 

04-okt Besøg på Peder Skram og ubåden Sælen med efterfølgende frokost Geert Lehmann 

11-okt    

18-okt Efterårsferie   

25-okt Covid 19 i Region Sjælland Søren Rasmussen 

01-nov Salgsdirektørens rejseoplevelser Ole Grøne 

 

"Det virker bare" - kom med formanden på besøg i Hemingway Club 

https://frivilligraadet.dk/nyheder/nyhed/virker-bare-kom-med-formanden-paa-besoeg-hemingway-club 

Nye i Hjælpere og medlemmer af tovholderne er understreget 

Opsætning af stole borde – Peter og Poul Christensen 

Brødholdet – Jan – Arne Barsted 

PC-opsætning og IT-koordinering – Niels og Steen Halk Pedersen 

Administrative opgaver – Carsten og Søren Rasmusen 

Koordinere møder og indlæg – Geert og Poul Erik Christensen 

Kasserer - Steen Halk Pedersen 

 

Formand i Frivilligrådet, Mads Roke 

Clausen, var torsdag den 3. oktober 

2019 på besøg hos den lokale 

Hemingway Club i Greve, 

mailto:info.greve2@hemingwayclub.dk
https://hemingwayclub.dk/hcgreve/

