
 
Nyhedsbrev                                                                  5. marts 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 104. møde. 
 

 

Møde torsdag d. 1. marts - Deniz Serinci fortalte meget professionelst 
om terrorbevægelsen IS - og også om Al Queda. 1 mand er nok til at øve 
terror. IS var stærke da de havde land – Kalifattet, der kunne genere indtægter 
fra handel (olie) og skatter og gidsler – 6.417  gidsler har givet en god løse-
sum-indtægt. Deniz fortalte om en række danske IS-frivillige han havde talt 
med/fulgt indgående, adskille var dræbte. (så var vi fri for dem).  
IS har en markant målrettet markedsføring med facebook/internet, der fanger 
de der søger fællesskab. Vi hørte om sunnier og shiaer og den bestandige 
konflikt mellem de 2 grupper om det arabiske herredømme. Tyrkiets rolle og 
den på et tidspunkt åbne grænse til Syrien. Kurderne blev nævnt – Deniz er af 
kurdisk afstamning, men der var ingen kurdisk propaganda i hans indlæg.   
 

  

  

 

Lørdag d. 3. marts  besøgte vi TV2 i Sydhavnen. Katja og Mathilde (foto th.) 
var vore værtinder. TV2 skal tjene sine penge ved salg af reklamer – og det 
gør de meget for – hvet program har sin målgruppe og taxametret tæller i 
reklame sekunder. Vi var i studiet og overværede direkte udendelse af Vejret 
–TV2 (fotografering forbudt under optagelsen - foto midt): 1minut og 30 sekunder – 
præcis og det uden manus. Planlægningspulten (foto tv.) blev forklaret under 
optagelse med nedtælling: 10 sekunder - 5 sek. - 3 sek. slut på aktuel 
optagelse. En utrolig professionalisme. Vi fik det aller bedste indtryk af TV 2 
og deres medarbejdere. Ro og god stemning på jobbet i TV2.  

 

   
 
 

Næste møde – torsdag d. 8. marts      v. Hans Jørn Lindeskov 
 

  

Selvangivelsen for 2017 ligger 
så på nettet – lige til at rette i. 
Hans Jørn vil på mødet besva-
re ALLE spørgsmål vedr. jeres 
skatteforhold. Skriver ALLE ! 
Bare spørg – og få råd med 
fradrag og spar helt legalt i 
skat. I har alt at vinde. 
 

 

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 Borgerhuset Greve.  
 

 

Vi udsender Nærværende Nyhedsbrev som bcc. 
Af hensyn til spam udsendelse er der mængde-
begrænsning, så udsendelsen er opdelt i 2 
sendinger.  I første sending var nævnt at Martha 
Jensen var født i 1903 – der var forkert. Hun 
var i1903 registreret som Danmarks første 
kvindelige detektiv! Det blev rettet i 2. sending. 
 
 

 
 

Torsdag d. 15. marts møder vi hos  
Solrød Biogas kl. 9:30.  
Det vil være rigtig godt om vi på kom-
mende møde d. 8. marts kunne aftale noget 
samkørsel: det vil være miljøbesparende 
og give anledning til ”kontakter.”   
Nærmere omtale af møde - I næste  
nyhedsbrev. 
 
Ingen møde Skærtorsdag den 29. marts  
 

 
 

 
 

”Futteral” med 
trækbånd ! 
Ja – ja grin du bare. 
Men hvis det er dig, 
der ikke kan få sok-
kerne på, vil du øn-
ske at kunne række i 
båndene. Problemet 
bliver så: hvordan får 
du sokkerne af ? 

 

 

Torsdag d. 8. marts - efter 
alle skatterådene kom-
mer ølkassen frem på 
gulvet og ordet er frit. 

Tænk lidt over hvad du vil sige på kassen ! 
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