
      

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 afslutning af 2. halvår 2022. 

Den 12, december 22 holdt vi afslutning på anden halvårs sæson af møder. I den anledning var det 

arrangeret, at vi mødtes til en god julefrokost på Steakhouse i Greve. Gert bød velkommen og glædede 

sig over at 42 deltog, fremhævede også den store deltagelse, der har været til de ordinære møder og 

konkludere, at vi har fået etableret en god klub. Geert benyttede lejligheden til at takke Tovholder og 

hjælper for deres indsats til, at få det til at fungere i det daglige.  

De enkelte opgaver er uddelegeret til: 

Koordinere møder og kontaktpunkt             Geert Lehmann 

Opsætning af stole og borde          Peter Karise og Poul Christensen 

Brødholdet Kaffe, Brød etc.                          Jan, Børge, Arne og Bent 

Administrative opgaver                                 Carsten og Søren 

Kassere                                                        Steen Halk 

 PC og IT-koordinering                               Steen Halk og Niels Adamsen 

Udarbejde referater                                     Poul Erik Christensen 

Herefter sang vi høj fra træets grønne top i julefrokost udgave. Appetitten var klar nu, til at starte med de 

fortræffelige anretninger fisk, frikadeller, steg med sprødt sværd, brie med druer og til sidst risalamande 

med kirsebærsovs. Hertil dejligt fadøl og snaps. Der var god stemning, som blev båret frem af bla. de til 

lejligheden gode julesange og den store fadøl doneret af medlemskassen, samtalerne gik lystig på meget 

høj decibel. Det var virkelig en god eftermiddag lige til at arkivere i erindringsskuffen.  

Samtidig var der lige lejlighed til at reflektere over oplevelserne forgangen, hvor vi har hørt om 

topledelse udfordringer, vi har været ude med Skoleskibet ”Danmark” og med slaveskibene til de 

Kanariske øer. Vi har hørt om den eksplosive udvikling af ny medicin, og ved en udflugt til Holmen, fået 

HC2 Julefrokost 41 deltagere 2 blev 

desværre forhindret 

Vi var 53 deltagere 

Vi ønsker alle  

Hemingway Club  

medlemmer en rigtig  

Glædelig jul og et godt Nytår. 

 

 

Næste møde mandag  

9. januar 2023 
Greve borgerhus kl. 9:30- 11:30 

Et foredrag om 

flyvelederkontrol  

v/ Mogens Houman 
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hele historien om Marinens relation til Holmen og vi 

har haft interessante foredrag om Politiets udfordringer 

og meget mere. 

Vi ser frem til ny succes med gode møder og samvær i 

2023, 

På vegne af Tovholdere og Hjælpere ønskes alle 

medlemmer en rigtig god jul og et godt nytår og vel 

mødt mandag d. 9. januar 2023,    

 
Ref. Poul Erik Christensen 

Geert byder velkommen 


