
Nyhedsbrev                                                              30. oktober 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 135. 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. 

   

Møde torsdag d. 25. oktober  v. Freddy Christiansen   
Freddy holdt et velforberedt indlæg ud fra tanker og ideer om Disruption og 
Distortion. (se rubrik t. h.)  
”Hvor er vi - hvor skal vi hen - skal vi drives eller drive”. Som illustration havde 
Freddy valgt: Tilbage til naturen (1945) Storm P med en lille mand, der drejer af 
/går sin egen vej. Og vi sang: i Mormors kolonihavehus(1978). 
Og så var det ellers om at arbejde med at komme med gode ideer til en aktiv klub. 
Engagementet rundt om v bordene var stort. Mange emner kom på ”bordet” og 
Kaj v. tavlen kunne slet ikke nå at skrive alt – men fik nogle ideer til bla. udflug-
ter. Følgende oplæg skal nævnes: 
- personlige korte indslag er populære (vi lærer hinanden at kende)   
- 6-8 ture/år uden for ”huset” er OK      
-  foredrag om alderdom / bliver vi sære som ældre?  
- medlemsfortegnelse/Adresser/Foto (Hvad med Dataregisterloven ?) 
- oprettelse af små selvbestaltede interessegrupper (eks.: Film: Journal 64 / tur til 
Jernbanemuseet / motionshold..) 
- vende bøtten og evt. gentage foredrag/indlæg  
-  Noget med hænder/aktiv hjælpe gruppe.  
 

Forhold omkring Hemingway Klubbernes fremtidige udvikling blev også nævnt. 
 

- OBS.: det personlige engagement begynder ved bordet! vær aktiv her i kommu-
nikationen med de andre du sidder sammen med – og ikke de samme hver gang ! 
 

Det store engagement og forslag lover godt for et fremtidigt aktivt virke i 
Hemingway Club Greve. Se ”annoncen” nederst på siden  - kom så gutter ! 
 
 

Næste møde torsdag d.1. november     
Tonny har inviteret Formanden for FN Museet – Frøslevlejrens bestyrelse og 
medlem af bestyrelsen i foreningen Danmarks Veteraner 
Per Amnitzbøl Rasmussen - fortæller om Danske Krigsveteraner: 
 

Hvor har de været ? / Hvor er de nu ? / Hvorfor er de der ? / og Hvad laver de ? 
 

 
 
 

Torsdag d. 13. december – 
X i kalenderen – julefrokost. 
Lokalet er reserveret, skægget og nissehuen 
ved at blive fundet frem og vasket for 
”sjatter” fra sidste år. 
Med henvisning til det aktive og iderige møde 
d. 25. oktober, søger vi en lille gruppe 
energiske medlemmer, der vil være værter i år 
og arrangere    Julefrokosten 2018.   

Meld jer på næste møde – eller send en mail. 
 

 

Gruppen, der tilmeldte sig filmen Journal 64, har fået 
direkte besked om forevisning fra Claudius 
 

 
 

 

Disruption betyder afbrydelse, forstyrrelse 
eller sammenbrud. Det bruges især om det 
fænomen, at brugen af ny teknologi ændrer 
markedssituationen markant og eksempelvis 
medfører, at de hidtidige produkter og virk-
somheder bliver overflødige på feltet.  
Ordet er første gang registreret af Dansk 
Sprognævn i en artikel i Politiken i 2014. 
 

Distortion har flere betydninger: vridning, 
drejning og er bl.a. navn på musikfestival 
i København og et aggregat til guitarlyd. 
 
 

 
 

Claus Clausen og Jan Rønne fulgte opfor-
dringen fra mødet om personligt 
engagement og de fortalte kort om dele af 
deres liv og levned. 

------------------------------------------------------- 
Hvad er det ? 
Billedet er fra en 
vinge på en af 
vindmøllerne v.   
Avedøre.  
Taget med 25 x 
optisk forstørrelse. 
Der kørte en lille 
”myre” på en af 
vingerne.  
Gætter på den 
udfører ultralyd 

måling af vingernes styrke / revner - 
alternativ renser overfladen.  
Hvem ved ? – og hvordan holder den sig fast 
når den kører helt ude på spidsen? 
 

Der var ingen der kom med den rette forkla-
ring. - der var heller ikke nogen respons! 
------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Mogens // 4045 2210 // 
Hemingway Club Greve   
c/oFrivilligcenter  
Borgerhuset Greveager 9 – 2670 Greve 
 


