
Nyhedsbrev                                                              2. december 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 140. møde. 
 

Vor 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. 29. nov.                         Finn Orbe og Jan Haugvik fra  
Hemingway Club/Gentofte 
havde taget hele  
James Bond Universet  
med til Greve, og de 
fortalte for fuld 
udblæsning om Universets 
udvikling gennem tiderne: 
Ian Flemming var selv 
agent – så inspirationen og 
baggrunden var i orden. 
 

Ian skrev 14 bøger, der 
dannede baggrund for de 
første 14 Bond film.  
 

James’ viden er enorm –  
(se planchen tv.). og James er 
englænder – med herlige 
engelske replikker. 
 

På mødet nåede vi gennem 
de første 14 film, og vi fik 

illustreret den udvikling der gennem tiden var i filmene: f.eks. ved teknisk udstyr 
som telekommunikation, der i de ældre film er ”oldnordisk”.  
Vi blev præsenteret for ”gæste”-skuespillere der var med – primært for som mod-
træk til den engelske stil – at sælge filmene bedre på de andre lokale markeder – 
således bl.a. de japanske og amerikanske (eks.: denne ”rædsomme” Sherif J.W. 
Pepper). Senere har der også været dansk deltagelse.  
 

Også valg af locations er bestemt ud fra markeds hensyn. Og så skulle der på et 
tidspunkt være stjernekrig – og vild bilkørsel. For det var moderne i andre film. 
Og bilmodellen blev udskiftet (med betalt reklame ?).  
Sådan – seancen fortsætter på næste møde og film nr 25 er på vej. Kommer 2019.    

 
 

Der har gennem tiderne været en række James Bond’er med ”Licens to kill” 
 
 

 

James Bond er en fiktiv person skabt i 1953 af forfatteren Ian Fleming, som lod 
ham optræde i 12 romaner og 2 novellesamlinger.  
Bond har agentnummer 007, de to første nuller dækker over at han har "tilladelse 
til at dræbe" i tjenesten. James Bond blev især populær, da filmproducenterne 
Albert "Cubby" Broccoli og Harry Saltzman købte rettighederne til Ian Flemings 
James Bond og begyndte at udgive de første Bond-film i 1960'erne.  
Der er blevet produceret 24 "officielle" film og 3 "uofficielle".  
Den næste med arbejdstitlen ”Bond 25” er sat til at få premiere i november 2019. 
 
 
 

 

 

Næste møde torsdag d. 6. dec.  
James Bond  Universet  fortsætter  

  

fortsætter  

 
 
 

44 forventningsfulde medlemmer har 
meldt sig til Julefrokost torsdag d. 13. 
december. Mere i næste Nyhedsbrev. 
 

 
Shaken – not stirred !!  
 

Der er en forskel – men 
hvilken ? 
 

Måske får vi det at vide på 
næste Bond-møde – eller 
skriv/indsend dit forslag –  
 

Læs næste Nyhedsbrev! 
 

 

Historisk Bustur til  
Sønderjylland - Agerskov kro 
6. – 9. maj 2019 - 4 dage/kr. 2.500.- 
Vi er nu 30 M/K’ere – tilmeldingen 
fortsætter – og den budgetterede 
pris er faldet  tilsvarende.     OBS!                            
Send en mail og du / I er med ! 
  

 

 

Vi er nu 85 aktive tilmeldte medlem-
mer i Greve.  
Vi overvejer at lukke for tilgangen og 
lave en venteliste.  
Måske skal vi etablere endnu en klub – 
her i Greve eller i Karlslunde.  
 

Men så skal vi finde et par ”ildsjæle”, 
der vil gå forrest. Vil du ? 
 

 
 
Mogens  // 4045 2210 // 
Hemingway Club Greve    
c/oFrivilligcenter  Borgerhuset 
 Greveager 9  
2670 Greve 


