
   

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 
 

Referat af møde d. 12. september 2022. 

I dag fejrer vi ”HC Greve mandag” 3-års jubilæum med kagemand 

og en lille en til halsen, men inden vi ser tilbage på tiden, der er gået, 

skal vi, som sædvanlig, have varmet stemmebåndet op med en 

morgensang, som i dag skal være ”Dagen i dag er min ven” forfattet 

af Anna Thorstein. 

I Greve var startet en Hemingway Club, som var blevet en succes, de 

holdt møde hver torsdag og blev hurtigt overbookede med 

medlemmer, som følge heraf oprettet en venteliste, ud fra denne blev 

HC mandag etableret med meget velvillig assistance og hjælp fra 

torsdagsklubben. 

Hemingway Club mandag startede op med få medlemmer og ud fra 

disse blev valgt en TOVHOLDER gruppe på 4 personer, som skulle 

koordinere aktiviteterne i den nye gruppering. Den nye HC-gruppe 

blev annonceret i dagspressen og inden for meget kort tid 3 til 5 uger 

var medlemstallet vokset til det maksimum, som var besluttet til 60 

medlemmer. Der var mange overvejelse om, hvilke aktiviteter der 

skulle være bærende og give et indhold af både socialt- og 

underholdsmæssig karakter. Helt konkret blev det foredrag, 

rejsebeskrivelser, besøg på seværdigheder, udflugter og fejring af 

højtider. 

På det første møde blev der lagt ud med et meget interessant 

foredrag om ”Læsehunden” og det er fulgt op siden med foredrag 

HC2 møde 12 sep.  2022 

Vi var 44 fremmødte 

 

3 års  Jubilæmum 

Næstemøde mandag 19. sep. 

Greve borgerhus kl. 9:30- 11:30 

Mit togt med skoleskibet 

Danmark 1966-67.  

v/Nils Middelboe 

 

Tilmelding til 

”Historisk rundvisning på Nyholm” 

mandag d. 3. oktober 2022 

Børge Jan 

Geert 

Freddy 
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om forskellige emner om Ørsted, Nordisk Fjer, forskningsprojekt inden Atomenergi, Greve kommune om 

demens m.fl. med interessante emner. Medlemmerne har ligeledes bidraget med indlæg om mange 

interessante personlige oplevelser ved udenlandsophold, som præst på Madagaskar ved projekter af korte 

eller længevarende tid i udlandet, rejser både i båd over Atlanten og på cykel gennem Europa mm. 

Til at koordinere og holde foreningen i gang er der en Tovholdergruppe bestående af: 

• Geert Lehmann- koordinerer møder og er kontaktperson for eksterne aktører. 

• Carsten Bernfeld- administrative opgaver- medlemskontaktperson. 

• Poul Erik Christensen – skriver referater ved møder. 

• Jan Engel- kaffe og brød ved møderne. 

• Peter Karise Nielsen- opsætning af borde og stole. 

• Steen Halk Pedersen- hjemmeside, regnskab, PC-opsætning og sange. 

• (Steen mangler en substitut med lidt PC-erfaring) 

Foruden de ovenfor nævnte opgaver varetager tovholderne kontakt til medlemmerne, samt bindeled til 

Frivilligcenter, Greve kommune og andre offentlige myndigheder og øvrige eksterne interessenter, 

institutioner foredragsholdere, besøg på virksomheder og museer. 

Når vi ser tilbage på de 3 år, der er gået, har vi opnået at få en forening i god udvikling med en ret stabil 

mødedeltagelse og med engagerede medlemmer. Der er stadigvæk folk der vil være med, men desværre er 

vi på max og tilbyder, at de kan blive skrevet op på en venteliste. 

Den videre planlægning for efteråret er i fuld gang og planen frem til efterårsferien er klar, og kan ses på 

foreningens hjemmeside. 

• I HC Greve mandag er der besluttet et max på 60 aktive medlemmer og til at administrere denne 

beslutning har vi vedtaget: Hvis et medlem ikke har deltaget i møderne de sidste 8 gange sendes 

der e mail der opfordrer til at deltage aktivt i møderne eller melde sig ud. 

• Hvis et medlem deltager sporadisk og har en mødeprocent på under 50 set over de seneste 12 

gange, sendes en mail om at deltage aktivt eller at melde sig ud. 

• Der vil være medlemmer som har en god grund til forfald i en periode f.eks. ved sygdom, længere 

udenlandsophold. I disse tilfælde vil vi flytte medlemmet til en passiv liste. Hvilke betyder at man 

modtager referater etc. Og når man er klar igen, træder man direkte ind igen som aktivt medlem 

udenom ventelisten. 

Vi havde besøg af Freddy, formanden for Frivillig Centeret, der fortalte om Hemingway konceptets 

historie og udbredelse i Danmark, der er nu 34 Klubber og der er stadig stor interesse. 

Landsorganisationen havde fornyelig holdt et møde i Nyborg om, den videre udbredelse og for at få sat 

nogle mål for antal klubber, idet der var problemer at skaffe lokaler i de enkelte kommuner.  

Inden vi sluttede mødet, havde vi lejlighed til at byde 2 nye medlemmer Bent Hedegård og John 

Christiansen velkommen. 

De medlemmer som er interesseret i historien om Hemingway konceptet kan gå ind på Hemingway dk 

hjemmeside. 
Ref. Poul Erik Christensen 


