
 

 
Nyhedsbrev                                                                  25. februar 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 103. møde. 
 

 

Møde torsdag d. 22. februar  - Anette Hallev 
 

Anette indledte meget levende – og personligt om sin søg-
ning efter sin ukendte far. Om hvordan hun lærte at søge, 
om hendes møde med en clairvoyant, der ledte hende til en 
bestemt kirke i Manchester – og som gav forbindelsen til 
hendes fader !  
Erfaringerne fra denne proces var optakt og baggrund for 
hendes efterfølgende eftersøgningsarbejde.  
Åbent fortalte Anette om hvordan hun kunne teknikken i at 
søge – suppleret med et godt menneskekundskab – og med 
god ”fornemmelse” /intuition kommer hun frem til et godt 
resultat. Ca. 15.000 personer har Anette – suppleret af sin 
hjælpegruppe - fundet gennem årene.  
Rigtig meget frivilligt arbejde – imponerende ! 
Anette elsker at nå et mål – og hun har allerede nået mange. 
 
 

 

Næste møde – torsdag d. 1. marts 
På torsdag bliver det ikke bare hygge. Vi får besøg af Deniz Serinci  
journalist, forfatter og foredragsholder. Han vi fortælle og vise billeder om 
”Terrorens Kalifat” - et indblik i Islamisk Stat. Det bliver en ubehagelig men 
sand oplevelse. Eks. på aktuelt spørgsmål: hvad skal vi gøre ved de hjem-
vendte IS-krigere? Se hans hjemmeside: http://www.serinci.dk  
 
 
 

 

Redaktionen har modtaget følgende (let omredigeret): 
Annoncerede artikel i Politiken synes ikke optimal, men 
henvender sig helt klart til de tvivlende? ”vafon en ska ja 
ta...hvad nu folks”, men de vil så sikkert gå derfra uden at 
have tørret sig... men sparet papir -  er tjent papir. 

Da den inderste rulle vender bladene udad, ser man det pæne farvetryk, og det 
er lettest at få fat i bladene, to grunde til at den rulle vinder klart: på udseende 
og funktion. Og ombyttes de to skal man heller ikke vende sig så meget om. 
Man skal fjerne og genmontere den yderste, den vil blive brugt sidst, for at 
forny den inderste, og det er spild af tid, og EU undersøgelser har vist at  
12,8 % af papiromskiftere taber rullen i toilettet, altså pr rulle/ pr kvartal. 
 

Det er klart at de to ruller skal byttes om, nu af hele tre grunde. 
Nej livet er ikke så let, men så har vi jo Hemingway, det trækker på den posi-
tive side.                               
 

På gensyn på torsdag    mvh.  
Mogens Kortegaard 

 
 

 

Vi har et par ledige pladser - lørdag d. 3. marts - kl. 9:30 besøger vi TV2 i 
Sydhavnen med efterfølgende frokost. Pris 120.- kr.    
Du er velkommen til at tage en ledsager M/K med.  
Alle tilmeldte får direkte mail-besked om mødested mm. 
OBS.: Nye deltagere - ring 3163 4982 og reservér plads for tilmelding – 
senest torsdag d. 1. marts 
 

 

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 ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 

Jens  
Vejmand 
 

Som optakt til 
Anettes  
foredrag sang 
vi sangen:  
”Hvem sidder 
der bag  
skærmen”,  
og Anette fortalte som indledning om Jens 
Vejmand, om hans familieforhold og hans 
gravsted med: ”et gammelt frønnet bræt”  
-  og vi hørte om inspirationen til søgear-
bejdet fra Martha Jensen, der i 1903 var  
Danmarks første kvindelige detektiv! 
 

 
 

Deniz Serinci 
er født og opvokset i Dan-
mark, men har kurdiske 
rødder fra Tyrkiet.  
 

Uddrag af CV: Han er 
uddannet journalist fra Syd-
dansk Universitet og stifter 
af en kurdisk avis: Jiyan.dk. 

 

Ekspertvidne i Østre Landsret om Tyrkiet 
Islam-ekspert, Radio24Syv.   
Reportageture: Israel og Vestbredden 2015, 
Syrien 2014, Armenien 2014, Irak 2017-2011, 
Tyrkiet 2016-2010 
Sprogkundskaber:  Dansk, Engelsk, Kurdisk, 
Tyrkisk. Lidt øvet: Arabisk.  
Udgivet adskillelige bøger 
 

 

Apropos den med rul-
lerne: så husker jeg, at 
vor fysiklærer i gymna-
siet havde en opgave 
med de 2 viste ruller, 
hvor man ved beregnet 

friktion mod væggen skulle kunne rive et 
stykke papir af.  
Det kan man kun med den inderste rulle.  
Derfor skal den anden omvendes.  
Det var den 4. grund.                               
Mogens Christiansen 
 

 

Vi har et lille 
bibliotek med 
”relevante” 
bøger/videoer 
om/med ældre 
mænd. Send 
en mail til 

Mogens Christiansen, hvis du vil låne. 
 

Mogens // 40 45 22 10 Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 


