
 

 
Nyhedsbrev                                                                  23. marts 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 107. møde. 
 
 

Møde Torsdag d. 22. marts                                    
John havde planlagt 
at vi skulle have en   
Samtalesalon.  
Vi skulle tale sam-
men på en ny må-
de, end vi normalt 
gør, for at udforske og udvikle vore samtaler i en ny og 
overraskende retning. Og det gør det nemmere at møde 
hinanden åbent og fordomsfrit. Vi dannede par og fik udle-
veret en tema seddel – alle fik det samme tema – at tale om.  
Efterfølgende dannede parrene par med andre par.  
Jeps, samtalerne tog -  som anført - efterhånden en overra-

skende retning – de færreste var vel om vaner – men om alt andet. (se rubrik th.). 
Som var det deltagere i Blixen Club. ”Mænner” altså!  
Det erfarne og opvakte medlem vil huske et tilsvarende tema – møde 9 – april 2016.    

 

 

Næste Møde Torsdag d. 5. april  
”Mænd der mister” ved Mads Christoffersen   
Vi skal høre om mænd og følelser.  
Om kærlighed, tab, sorg. Om krise og meningsløshed. 
Om at miste den, man elsker. Og om at finde vejen 
videre i livet – eller tilbage til livet, om man vil.  

Vi vil få indsigt i et indtil nu ikke særligt ”opdyrket 
land”.  

 
Hvis der er tid – efterfølgende kom-
mer ”kassen ” frem igen – og ordet 
er frit. 

       

 

 

Kell Bengtson fejrede 
sin fødselsdag – og vi 
blev beværtet som var 
vi på værtshus. 
 
 

Med ca. 70 aktive med-
lemmer vil der statistisk 

være 1½ værtshus hver gang.  
Vi må søge spiritus bevilling – eller... ? 
 

 

 
Redaktionen holder Påskefri i  
næste uge – så der er ikke noget  
møde på torsdag d. 27. marts 
 

 - eller også er det omvendt:  
der er Påskefri og derfor ikke  
noget Nyhedsbrev! 

 

Peter  
Weinwurm  
fortalte en hi-
storie, denne 
gang af en 
karakter der 
godt kan gengi-
ves: 

 

 

Mand og kone delte en stegt 
kylling og de trak hver i ”øn-
skebenet”.  
Manden vandt, lukkede øjne-
ne og ønskede intenst. 
Lidt efter åbnede han øjnene 
igen og udbrød så forbavset:         
 

Hvad  sidder du her endnu ? 
 

 

 

OBS: Husker du – kære medlem  - hvor god en dag vi havde sidste år ved 
skolernes sportsdag – Skoleolympiade.  
Det siges, at det i år bliver onsdag d. 25 april. Sæt x i kalenderen, og vi får 
alle en super god dag – igen i år med t-shirts, øller og grill –  med friske og 
søde skolebørn - og så ”kollegerne” fra Blixen Club. De kommer også – i år. 
  

 
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.  
 
 

 
 

 Om ”Vaner”  
Ordbog: adfærd eller handlemåde som en 
person, ofte ubevidst, har tillært sig ved 
stadig gentagelse og derfor kan have svært 
ved at ændre.  
Men vaner kan godt være gode. 
 

 
 

 
 

 
 
 

I ”Salonen” fandt Mogens Kortegaard (tv) 
og Niels Kofoed (th) ud af, at de havde 
mødtes/leget sammen på Bornholm for 
mange år siden, da Mogens som lille dreng 
var på ferie med familien.  
Og det var overraskende salon snak – for 
begge. 
 
 

 
Apropos Biogas: Vi fik at vide at bedste 
produkt til at lave biogas af er organisk 
madaffald – vi kender det alle sammen. 
Ved ”opstandelse” efter en god gang salat 
er spænding nødvendig - dernede  - below. 
  

”Blow” som man siger om det område. 
 

I forstår, men ”blow job,” det kommer af 
below, men på den anden side. 
 
 

 
Mogens // 4045 2210 – Hemingway Club 
Greve c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 

 
 
.. 
 
 


