
 

Nyhedsbrev                                                                       28. maj 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 114. møde. 
 

 

  

 

 

Vi fik vist hvordan man kan 
komme i bedestilling – med 
retning mod Mekka – på de 
praktiske/ funktionelle opmær-
kede striber – og op igen. Det 
skal man øve sig i at gøre ret. 

Torsdag d. 24. maj   
Vi besøgte HAMAD BIN 
KHALIFA CIVILIZA-
TION CENTER,  
hvor Schacni (foto) var vor 
guide: Som repræsentant for 
moskeen var hun dygtig til 
ærligt at svare på alle spørgs-
mål. 
”Man sætter skoene i moskeen 
– ikke af respekt, men af prak-
tiske hensyn.”  Vi fik vist 
hvordan man vasker hænder, 
fødder og ansigt inden man 
beder. 
”Kvinderne holder sig bag 
mændene – også når de beder – 
så bliver de (mændene) ikke 
fristet ved at se kvinderne 
bagfra – (fnis / fnis var der 
også plads til).” 
Mændene får jomfruer i Him-
merige – kvinderne får smyk-
ker, guld, vin – og også mænd 
– i overflod. Fortalte Schacnis. 
Et spændende besøg !  

 

 
 

 
 

Retningen til 
Mekka kan ses på 
Schacnis mobil.  
 

 

Ovennævnte er eksempler på de emner vi berørte i vort besøg – og vi havde en 
fri og meget uformel tone under hele besøget, og mange fordomme var pist væk. 
 

 

Næste møde torsdag 31. maj:  
vor egen Poul Knudsen vil fortælle om  
”Erfaringer fra Rusland - under og efter kommunismen”.  
Poul vil fortælle om sine erfaringer og oplevelser som dansk 
forretningsmand med at arbejde på det Sovjetiske marked fra 
1978 til opstart af et lille telefonselskab i Rusland kort efter 
Sovjets ophør i begyndelsen af 90’erne frem til 2001. Poul vil 
primært fortælle om spilleregler og episoder som opstod i 
kontakten med Sovjetsystemet til hvordan det nye Rusland 
fungerede frem til Putin kom til magten.  
Poul er primusmotor i Hemingway Club – Solrød, en ny og 
aktiv klub.  

 

 

Greve Sommerfestival 2018  
lørdag d. 9. juni  kl. 11:00 – 17:00 
 

Hemmingway Club Greve deltager aktivt i 
arrangementet med telt og banner og anden 
opmærksomhed. Vil du være med i teltet et par 
timer sammen med andre fra klubben – og 
repræsentere os – så meld dig til John. 

 

 
 

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. ¨ 
 
 
 
 
 

For 3 møder siden hørte vi om ”søens 
folk”  - og vi havde efterfølgende i  
Nyhedsbrevet et indlæg om:  
Hvorfor siger man ”Hun” om et skib ? 
 

Forrige gang havde vi et emne om 
data – og efterfølgende nu indlæg om: 
”Kvinde vs. computer...” 
 

Harddisk kvinden: Hun husker alt for 
evigt. 
Ram-kvinden: Hun glemmer dig, så 
snart hun ikke er tændt mere. 
Windows-kvinden: Alle ved hun ikke 
kan gøre noget korrekt,  
men ingen kan leve uden hende.  
Screensaver-kvinden: Hun kan intet, 
men hun ser godt ud! 
Server-kvinden: Altid optaget, når du 
har brug for hende. 
Fladskærms-kvinden: Lækker og tynd, 
men alt for dyr i anskaffelse. 
Tastatur-kvinden: Du tror, du taster på 
de rigtige taster, 
men hun har en anden opfattelse. 
Floppydisk-kvinden: Lille, handy og 
billig i anskaffelse,  
men har ingen fremtid. 
Virus-kvinden: Også kendt som "hu-
stru"; når du mindst venter det, kommer 
hun og installere sig selv og bruger alle 
dine ressourcer; prøver du at afinstallere 
hende, mister du ALT! 
 
 
 

Feriesæsonen nærmer sig – vi vil prøve 
at holde ”åbent” – have møder uden for 
lokalet i Borgerhuset hver torsdag.  
Har du en god ide til en aktivitet, så giv 
os et praj. 
 
 

 

Hemingway Club konceptet er i kraftig 
vækst. Nogle af vore aktive deltagere er ved 
at få gang i klubber i Solrød og i Køge: 
 

Hemingway Club Solrød mødes den 2. og 
4. onsdag kl. 09 – 11.Mødested er i Solrød 
Aktivitets- og frivilligcenter, Solrød Center 
85, 2680 Solrød Strand 
 

Hemingway Club Køge  mødes en gang om 
ugen, onsdag mellem kl. 09.30 og kl. 11.30. 
Mødestedet er på Sandmarksbo’s Kollektivs 
selskabslokaler, Sandmarksbo 2, 4600 Køge. 

 

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

 


