
Nyhedsbrev                                                                    25. august 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 126. møde. 

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 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 
 

Vi har modtaget dette indlæg fra en af vore 
aktive læsere: 

 

Torsdag d. 23 august   Vi blev alle mere rolige, da vi erfarede at det var Iran 
– og ikke Afghanistan (som om det gjorde nogen forskel, var der 
mange der mente), som Jørgen Eggers-Krag og hans MGA bil 
sammen med 2 andre MG biler planlægger at køre til.  
De tager af sted 25. august og turen er planlagt at tage flere 
måneder. Og ikke uden problemer !  
At sidde i en MG’ med originale sæder – man bliver øm, meget! 
At træffe forholdsregler så bilen ikke bliver stjålet – af med 
rattet ! At klare mekaniske problemer undervejs – ekstra reser-
ve dele med i bilen! At have tilstrækkelig med kontanter – der 
fylder – og deklareringen! Hemingwayerne kom med flere gode 

indlæg: om sne i passset ved grænsen mellem Tyrkiet og Iran, om Western Union 
bank, om folie på forruden mod stenslag, om at tage en bus til Theheran.  
Super spændende – Begivenhederne kan føles på Facebook: MG Teams on tour. 
Vi ser frem til at Jørgen med MGA’eren kommer hjem igen og fortæller mere. 
 

 

 

Drengerøvene kom rigtig frem ved 
besigtigelse af Jørgens flotte MGA’er.  
MG er en forkortelse af Morris Garages og 
er i dag kinesisk ejet og hedder MG Motor.  
MGA (1955–1962) er konstrueret med 
chassisramme.  
MGB (1962–1980) er med selvbærende 
karosseri.  

 

Kære redaktør!  
Det er med stor interesse jeg læser Nyheds-
brevet – hver uge.  
Sidst stod der noget om motion. Og så kom 
jeg til at tænke på hende sexologen og de 
knibeøvelser, hun anbefalede. Dem gør jeg 
hver morgen – under dynen. 5 sekunder for 
fuld spænding – for og bag – og så 5 
sekunders pause – sådan ca. 50 gange. Så op 
og stå, kramme konen og armbøjninger.  
Dem kan jeg kun gøre 10 gange, så må jeg 
give op. Det er ikke sjovt for min kone.  
Det må jeg kunne gøre noget ved – jeg er for 
tung – siger hun.  
Slemt er det også, når jeg så skal bagefter 
skal op og ud af sengen. Benene har det lidt 
svært når jeg rejser mig op.  
 

PS. – hvad skal jeg gøre ? 
 

Kære PS.! 
Tak for dit indlæg. Altid godt med respons.  
Du skal naturligvis fortsætte med at være 
aktiv med din motion. Især også arme og ben. 
  

Se vedlagte program fra 
MK Greve Motionsklub.  
Det er lige noget for dig + også gerne din 
kone. Motionsgymnastikholdet er alle tiders, 
og der er flere Hemingwayer på holdet, så du 
vil være i godt selskab. Også der. Vi ses.  
 

 

 

 
 

Asbjørn Jensen fik efterfølgende ordet og præsenterde sig 
på kort tid som ny deltager i klubben. 
Abjørn har været beskæftiget med en lang række emner:  
Læge – Kemiker – Biolog – Pharmaceut  – ”qualified person” 
– Service-/Udviklings-ingeniør – Medico ingeniør – 
 Konsulent –  GMP ingeniør – IT-QA. 
 

Og han har haft følgende titler: Projektleder – Afdelingsleder – 
Specialist – Vice President - Instruktør – lektor – ”professor” – 
forfatter. Nu er han: Pensionist / Konsulent / Direktør. 
  

Asbjørn kommer igen på et senere møde med et målrettet  
møde-tema. 

 

 

Gutterne skåler med Tonny på fødselsdagen. 
Tonny redigerer sange med super baggrunds-
billeder til hvert møde ”så længe det er sjovt” 
-  siger han. Og det er det fortsat. 
 
 

 

Næste møde Torsdag d. 30. august   
 Vi skla høre om "Diplomatiet i arbejdstøjet - Hvad laver diplomater når de IKKE 
går til cocktailparties" ved Niels-Jørgen Schelde. 
 

Diplomat var oprindelig en betegnelse for en person, der affattede diplomer, og 
blev derefter betegnelsen for den, der i det internationale statssamkvem har til 
opgave at føre forhandlinger med fremmede stater. 
 

 
 

  

Tirsdag d. 11 september kl. 10 – 12 er der åbent hus i Karlslunde hallerne – 
her kan alle seniorer 60+ M/K prøve at spille bordtennis. Bare kom an – fat et bat! 

 

 

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


