
Nyhedsbrev                                                              19. november 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 138. møde. 
 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture , arrangementer: 
konto nr. 6060,5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 
 

Møde torsdag d. 15. november   
Jeps –  Borgmester Pernille Beckmann var vor gæst – se foto til Venstre. Vi fik et 
friskt og direkte indblik i hvordan det var at være i jobbet. Opvokset i en politisk 
interesseret familie i Ishøj og med et engageret job inden for plejebranchen for-
talte Pernille om den omvæltning det var at få plads som borgmester bag skrive-
bordet i hjørnekontoret på rådhuset – et ensomt job. Vi hørte om hvor hårdt politik 
kan være for familien – og om de 2 hunde – Broholmeren Hubert vejer 71 kg.  
Vi hørte om opgøret for år tilbage i Venstre, om at være til stede – hele tiden – 
også over for pressen – ”ellers skriver de alligevel blot noget” – om at klippe røde 
bånd over, deltage i møder... og om at vælge sine politiske prioriteringer /kerne-
opgaver: ” er strandrensning en kommunal kerneopgave – nej! Altså: uddeleger 
arbejdet til en strandrensningsforening.  
Ældre og børn er kerneopgaver. Godt samarbejde i Flertalsgruppen herom. Der er 
ikke sparet på ældreområdet – men omprioriteret.  
Aldrig mere nedlægge en skole – det var en hel urimelig modstand der her blev 
vist – også over for familien, der blev inddraget af de protesterende.  
Hårdt at spare 70 medarbejdere i administrationen – men en plads som nr 35 i 
Danmark er ikke godt nok. Greve bør være blandt de 10 bedste – derfor.  
Godt med at udbygge kontakten i partiet og til politikerne på Christiansborg – det 
giver ”pote” til kommunen. Spændende om regionerne nedlægges – for Greve er 
orienteret mod København. 
Absolut et positivt møde med Pernille, der ved hvad hun vil / og hvordan med 
Greve – og det får hun nok lov til. Hun fik den bedste respons en politiker kan få: 
en god applaus – meget bedre end 2 flasker rødvin – klap er ikke bestikkelse. 

    

 

Næste møde  - 
torsdag d.22. november   
FødevareBanken er en non-profit 

organisation, der bekæmper madspild og mad-fattigdom i Danmark. På den ene 
side kasseres der dagligt enorme mængder mad i fødevarebranchen, hvilket 
betyder spild af ressourcer og en belastning for miljøet. På den anden side er en 
del af de dårligst stillede i vort samfund ofte frataget muligheden for et dagligt 
og nærende måltid, som har afgørende betydning for deres sundhed.  
Det kæmper de for at ændre.       
Fødevarebanken flyttede i 2017 - 914 ton  = 2.285.615 måltider  ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hver dag kommer der nye tilmeldinger  til 
turen – vi er nu på 17 deltagere, og  har valgt 

afrejse mandag d. 6. maj 2019.           X 
Kig i din kalender – og meld dig til turen.  
 

Service oplysning: 
Se TV2 hver lørdag aften - 
vær godt forberedt til den 
29. nov.+ den 6. dec. 

 
 
Mogens  
4045 2210 // 
Hemingway Club Greve    
c/oFrivilligcenter  Borgerhuset Greveager 9  
2670 Greve 
 


