
Nyhedsbrev                                                                6. december 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 141. 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. 6.dec.   Finn Orbe og Jan Haugvik 
fra Hemingway Club/Gentofte fortsatte at fortælle om  
James Bond Universet.                                 (Det er Finn på foto tv).  
Sidste gang så vi film 1 – 14 med agenterne Sean Connery, 
George Lazenby, Roger Moore. Denne gang fortsatte vi med 
film nr 16: ”Licens to kill” med Timothy Dalton og senere film 
med Pierce Brosnan og Daniel Craig. Vi fik en gennemgang af 
diverse indledninger, afslutninger, hørte om de forskellige 
former for gadges: biler (mange forskellige), ure, locations, 
drinks.... alt der er med til at give indtægter. Persongalleriet – ud 
over 007, der er 38 år i alle filmene – er også udskiftet gennem 
de mange år: M, Q og Monneypenny. Der er også en vis sam-

menhæng /fortsættelse i flere af filmene. De 4 danske skuespillere der har været 
med på rollelisten blev nævnt. ”The world is not enough” er Bond-familiens 
ordsprog - og er film nr.19. Familieforholdene med Blofeld, der er fosterboder til 
James og leder af Spectre (Film nr. 24) og Skyfall (nr. 23), der er James fødested i 
Skotland.  
Bag hele filmserien er der et Bond-univers med rødder i Ian Flemings 14 bøger – 
et univers, der giver den samlede Bond-filmproduktion en sammenhæng, der er et 
nærmere studie værd. Finn’s og Jan’s gennemgang var en rigtig god introduktion 
til et nærmere studie og gav lyst til mere Bond i fremtiden.  
Husk nu TV2 –  flere lørdage aften. Der er James Bond på programmet. 
 
 

 

Heming-way afd. for Særlig service: Lidt svært at komme i pauserummet. Husk 
skriftlig accept – inden.  Se fotos th. 007 har ikke noget på skrift ! Du er ikke 007. 
 

 

Shaken – not stirred !! 
James Bond forlanger, at Martinien skal være 'shaken, not stirred'.  
»Ryst den godt, indtil den er iskold og tilføj en skive citron,« siger  
Bond. Men hvorfor?  
Den omrystede er mindre 'olieagtig' og mere mild i smagen.  
Det mildere 'ydre' skyldes dels, at de essentielle olier er blevet dispergeret  
til små dråber, dels at aldehyder i vermouthen er oxideret til carboxylsyrer,  
dels at omrystningen nedkøler drinken bedre end en omrøring gør.  
Bonds Martini er ikke en klassisk Martini, bestående af gin og vermouth.  
Bond bestiller en Dry Martini og tilføjer, at den skal mixes af 3 dele Gordons Dry 
Gin, 1 del vodka, og ½ del Kina Killet, som er en vermouth.  
Drinken navngives Vesper efter den smukke dobbeltagent af samme navn. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Her er Komiteen til Julefrokosten –  
lige inden de skal bestille mad og drikke: 
Peter Dam Larsen, Peter Frier, Flemming 
Iversen og Erik Drejer. 
 
 

 

 

I lag på lærredet med 007. Man må finde 
sig i meget. ... sådan er det at være agent...! 
 

 

 

Torsdag den 20. december har vi 
sidste møde i år. Vi har møde med 
julestemning – snak v. bordene og julesange 
med akkompagnement på flyglet, æbleskiver 
og julegeløgg.  Alle medlemmer møder - 
selvfølgelig ! 
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