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Næste møde torsdag den    ????      // Aflyst 
Verden er nu af lave – alt drejer sig om Corona-virus. Al tale om klimaforhold og diverse 
politiske trakasserier er sat på standby. Og vi skal holde os hjemme. Og der er hver dag 
mange spørgsmål til, hvordan man skal forholde sig. 
Vi – i Hemingway-alderen – er nok den del af befolkningen, der berøres mindst, samtidig 
med at vi er den mest sårbare gruppe: 

- vi er pensionister, går i forvejen hjemme hver dag, kan ikke miste et job, har 
ingen børn at beskæftige hjemme... etc. måske vil vor pension være mindre i en 
periode pga. aktiekursfald. 

- Men vi er øverst i risiko gruppen – alderen og div. svækkelser giver god grobund 
for smitte. Og mænd er tilsyneladende mere udsatte end kvinder! 

 

Det er den generelle opfattelse at den nuværende situation – ingen møder – vil vare 1 – 2 
måneder endnu. Så måske møder vi først til august.  
Om vi kan mødes til sommerture i fri luft vil vi vurdere løbende.  
  

 
 

Johnny Lundt har snedt os følgende idnælg:   

Redaktøren har læst indlægget med glæde – nu er det meget 
nemmere at foretage korrektulæsning.   
 

 

Som det er jer bekendt har der været arbejdet på at 
udarbejde en video om Hemingway Club  - for inspiration 
til oprettelse af nye klubber.  
Videoen klar og kan ses her:   
https://youtu.be/Mf0-pxX0LZw 
 
 
 

 
 
 

Det skal oplyses at en af vore 
aktive personer i klubben har 
været indlagt på Intensiv-afd. 
på Roskilde sygehus.  
Han er nu flyttet til over-
vågnings afd. 
 
Og så kommer vi med en lille 
Peter Weinwurm historie: 
 

 
”Købmandsbutikken er 
åben” – sagde damen til 
manden, hun sad overfor i 
toget, og hvis bukser ikke 
var lynet. 
 

”så De købmanden?” 
spurgte manden for-
fjamset, medens han 
lynede op. 
 

”.. næh, men en doven 
flaskedreng, der lænede 
sig over to sække” svarede 
damen. 
 

 

Vi sender vore bedste 
hilsener til Peter på 
sygehuset i Roskilde. 
 
 

 
 

 

Øverste sang i spalte th.: Greve Landsby synger hver dag kl 11:00 – her er en af deres 
sange. 
Nederste sang i spalte th.: Tonny har indsendt en Corona sang – vi skulle have sunget på 
det sidst planlagte møde– se hele sangen i vedlagte pdf.fil. 
 

Greve Idræts Center er lukket – men Cafeen Langsiden sælger take away til 59.- Sørger du 
for aftensmad – så ring  5239 0907 eller mail info@vierbarekokke.dk og bestil.   
 
 
 

 

Mogens / 4045 2210 / a-mch@webspeed.dk  
Hemingway Club Greve / torsdag 

 
 
 
 
 

 

Mail addresse : 
info.greve@hemingwayclub.dk      
 

Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
 

Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
 

Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 6060 – 5364441 

 
 
 

 

Mel.: ” i Danmark er  jeg født” 
Tekst: Satiregruppen Magt 
 
I Danmark er je født, og jeg bl¨r hjemme 
med mine børn og sløje parforhold. 
Jeg lytter til min statsministers stemme 
og Søren Brostrøm – Danmarks nye Bengt 
Holst. 
 

Så drop cafè-besøg. 
Din karantæne gælder 
selv når du savner øl og dine venner. 
Husk at sprit’ af 
øv dig på hjemmebag. 
 

Din kaktus trænger til at blive vandet, 
din kone savner opmærksomhed.  
Men husk nu at hold’ afstand til hinanden! 
Så giv din kaktus ekstra kærlighed. 
 

Og hvad er mere dansk 
End LEGO rundt om bordet. 
For Dødsstjernen skal samles – hele lortet,  
Luke Skywalker – 
han bliver indenfor. 
 

Din lejlighed er også rim’lig støvet, 
Toilettet, det er decidret klamt. 
Men nu er tiden til, at du får prøvet, 
hvordan det føles, at gøre rigtig rent. 
 

Og når du handler ind,  
køb kun hvad du skal bruge:  
en rul’ toiletpapir kan holde en uge! 
Ro på – min ven,  
alt bliver godt igen. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


