
Nyhedsbrev                                                              20. september 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 130. 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. 
Lejemord er en kontrakt på døden af en 
anden person. En lejemorder kan hyres til 
mange forskellige jobs, men samfundet ser 
sjældent tilfældigt lejemord udført. Både den 
faktiske morder, eller hitman og hans "kunde" 
kan blive fundet skyldig i drab. Lejemord er 
ofte, men ikke altid, forbundet med 
organiseret kriminalitet. Det er jævnligt 
blevet brugt til at eliminere vidner. Det er 
også blevet brugt til at stoppe forbryderrivaler 
eller politikere, som nægtede at lade sig 
indordne under de ønskede vilkår. Andre 
bestiller et mord i forsøg på at høste en form 
for økonomisk vinding. F.eks. modtageren 
ved udbetaling af offerets livsforsikring eller 
arving til hele personens formue. En 
undersøgelse af motiverne i 163 sager om 
mord og mordforsøg i Australien fra 1989 til 
2002 viste, at det mest udbredte motiv for 
lejemord var at afslutte kærlighedsforhold. 

 

Møde torsdag d. 20. september  Lykke Hjorth, 
bibliotekar /Greve bibliotek var gæst – endnu engang.  
Denne gang var emnerne:  
Lejemordere og Badehoteller. 
Lykke formår at få ”gang” i medlemmerne – så ind 
imellem udspandt der sig disputser på kryds og tværs. 
F.eks. blev der diskuteret: hvornår er man en lejemorder, 
er likvidering en lejmorder, eller agenter, der opererer, 
som de russiske i Salisbury.. ?  
Lykke læste en passage i en af hendes yndlings krimier 
om en lejemorders flugt op til det nordlige Norge. 
 

Badehoteller. Ophold på badehotel var tidligere kun for 
den del af befolkningen der havde ferie. Og det tog sin tid  at blive ”aklimatiseret” 
– ikke blot 1 uges ophold. Det var først i 1938 at man ved lov fik ”Folkeferie”. 
Opholdet var dyrt.   

I Danmarks sundhedskilde - 28 siders velkomstbrochure - kan man læse: 
- Man skal ikke tage sit første søbad før på den tredjedag efter ankomsten. 
- I den første uge skal man ikke tage mere end 3 bade. 
- Man skal ikke opholde sig længere end 5 minutter i vandet, da badets virkning 
så allerede er indtrådt. 
Og Skagen Søbad –  Danmarks mest eksklusive badehotel, nedbrændt 1943 – 
skrev i deres omtale af ophold: ”...opnås bedring og helbredelse for følgende 
sygdomme og svagheder: Nervesygdomme af enhver art, lammelse, krampe, 
neurastenie, neuralgisk hovedpine, nervøse lidelser i strubehovedet, hjertet og 
fordøjelsesorganerne, ischias.” 
 

Og så blev der talt om Greve Badehotel. Om søstrene Tove og Sigrid Andersen... 
om biografen... om Gl. Køge Strandvej... Flere medlemmer supplerede med viden 
og egne oplevelser – minder. Og sådan primær viden er spændende at høre om. 
  

 

Næste møde  
torsdag d. 27. september 
besøger vi  museum ARKEN i Ishøj.  
Her skal vi ind i deres “motorrum”, 
hvor vi skal høre om en udstillings 
tilblivelse. Fra ide’, over udvælgelse, 
finansiering, forsikring, sikkerhed mm. 
Pt. er udstillingerne Willumsen, Van 
Gogh og Rondinone aktuelle på 
museet. 

Du skal ikke betale for indgang og foredrag - men hvis du efterfølgende vil rundt 
og se udstillingen, skal du betale for indgang. Så husk dit eventuelle Klub Arken 
Kort. Vi mødes kl. 09:45 i butikken på ARKEN. Arrangementet slutter kl. 12:00 
 

 

Greve Badehotel er grundlagt af Christian 
Ovesen tilbage i 1926. Og ligger i dag som et 
fysisk vidende om dengang strandlivet på 
Sydkysten var på sit højeste. Hotellet er 
udbygget over flere omgange, bl.a. med en 
biograf bagved hotellet, som blev bygget til i 
1937.  
------------------------------------------------------- 
Møde torsdag d. 4. oktober i Køge 
Tilmelding ved indbetaling 150.- for guide + 
frokost / eller 50 .- for kun guide til vor konto 
eller MobilePay. 
-  senest torsdag den 20.september 2018.  
OBS.:  Det er i dag … venligst 
 

På mødet i dag var der en håndfuld medlemmer 
der var ømme i lemmerne. De havde nemlig været 
til motionsgymnastik om onsdagen.  
Du kan også komme med: hver onsdag kl 17:30 – 
Krogårdskolen /piger<nes gymnastiksal – MK – 
lige vores 
alder 
 
 

 

Lykke Hjorth anbefaler: 
Fra dårlig hukommelse til 
klæbehjerne -  Greve bibliotek 
tirsdag d. 09 .okt. 2018   
Få gode fifs til at huske bedre 
v/husketekniker Ole Larsen. 
Hvad er hemmeligheden bag at huske 
navne…og hvorfor glemmer vi?  

Kom og få svaret i Ole Larsens lærerige og underholdende foredrag for såvel unge 
som gamle. Inden du går hjem, får du tips til husketeknikker og lærer kunsten at 
huske navne, ansigter og vigtige pointer.  
Billetter á kr. 75 kan købes på hjemmesiden eller på biblioteket. 

 
 

 

 

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


