
Nyhedsbrev                                                             3. februar 2019                                    
Vi har nu haft vort 148. 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  
den 31. jan 2019 
(Se intro i Nyhedsbrev 147) 
Jørgen Eggers-Krag + 
MGY 1950, grøn - 4 dørs 
MGB 1973, hvid   
MGA 1960. rød   
og 3 ægtepar, der ikke 
kendte meget til hinanden i 
forvejen – men med fælles interesse: MG’er  
+ en musketer ed: ”en for alle og alle for en.” 
Utroligt at samværet holdt – trods tekniske ned-
brud, ubehagelig varme, maveonde og konstant 
samvær i 2½ måned. 
Ruten er vist øverst. De stiplede linjer er med 
biltog i Europa (det sparede flere ugers trættende 
kørsel).  - Dagsmarch ca. 200 km. 
- Benzin i Iran koster 50 øre /l, men oktantallet er 
ubekendt - hvis der er noget ?   
– husk: altid ”flaskevand” også til tandbørsten og 
spis ikke grønsager/frugt uden at skrælle   
– tolderne krævede bestikkelse. Vi fik uvurderlig 
hjælp af MG-veteran venner, de gav os sikker-
hed, oplevelser i lokalsamfundet og holdt udgif-
terne i ave, som var vi lokale.  
Vi brugte 500 Euro/ person, at veksle i tolden til 
lokal valuta – spørgsmål: hvordan gemmer man 
en stak på 3o cm pengesedler i en åben MG ? 
Bruge hævekort – kunne vi ikke. Politiet var der i 
Iran, men vi så dem ikke - de var i civil. Og så en 
hel masse om veje, kobling og benzinpumpe, 
mad og en utrolig stor venskabelig interesse. 
Konklusion: MG – veteraner i forenet mellem-
folkeligt samvirke – uden politikere.     Sådan! 
 

 Skiltet gav       
”genklang”  
 

 

Næste møde torsdag den 7. feb. 2019 
Hvidvaskning i Danske Bank i Estland  
ved filialdirektør Claus-Jørgen Sørensen. 
Hvilket vaskeprogram har de brugt ? 

Vi regner med – efter vaskeriet at have tid til indlæg – også fra jer. Venligst bidrag !  
 

Næste næste møde torsdag den 14. feb. 2019 –  kl. 10:00-11:30  
BRYGGERIET BRAUNSTEIN: Vi tager alle med toget linje E fra Greve kl. 9:26. 
(Toget er i Køge kl. 9:43). Pris 175.- at betale senest den 7. feb. på vor konto eller MobilePay.  
Efter rundvisningen er der smagsprøver på det gode øl. Vi kan ikke indtage fast føde på 
Bryggeriet, men hvis nogen ønsker at spise et par håndmadder efterfølgende, er der flere steder 
i Køge, hvor det kan lade sig gøre. Dette aftales efter rundvisningen. 
 

 
 

 

Historisk Bustur 6. – 9. maj til Sønderjylland 

Alle tilmeldte: Husk at indbetal sidste rate på vor særlige konto 2343 – 6288 854 023 
Vi tjekker indbetalingerne d. 8 feb. og giver alle tilmeldte en bekræftelse.   
 

 
 
 

Møde torsdag den 31. jan 2019 
Med henvisning til mødet d.17. januar sang vi 
følgende sang, (Højskolesangbogen nr.122), 
der passede til temaet på mødet: 
 

Melodi: Bjarne Haahr - Tekst: Halfdan Rasmussen 
 

Med store undrende øjne går jeg, 
hvor anemonerne lyser hvidt. 
Og midt i forårets lysvæld står jeg 
og ser mod himlen og spørger blidt: 
Hvem opfandt lærken og nattergalen? 
Hvem satte knopper på birk og bøg? 
Og hvem bestemte, at netop svalen 
sku være svale og gøgen gøg? 
 

Det var en melodi vi ikke kendte, men med 
assistance fra Jørgen Abel på flyglet lærte vi 
den alle – så det lød rigtig godt.  
Super god sang og en aktiv indsats. 
------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
                                   ... for fler medlemmer i  
                         Hemingway Club Greve ! 
Vi er nu 85 aktive medlemmer i klubben. 
Kaffemaskinen kan ikke nå at brygge mere 
kaffe, pladsen i lokalet nu trang med ca. 60 
personer til møderne, og vi har svært ved 
at lære alle at kende. Derfor sige vi stop. 
Men vi vil gerne forstætte udviklingen og 
oprette endnu en klub.  
Vi søger aktive personer,der vil være med 
til at forme en ny klub i Greve/Karlslunde 
– ligesom de har gjort i Solrød og i Køge. 

 

 
Hvidvask er et forsøg på at skjule at en 
indtægt stammer fra en kriminel handling. Det 
kan være salg af narkotika, underslæb, 
mandatsvig, afpresning, tyveri, røveri, 
menneske- eller våbensmugling. 
Hvidvask har til formål at ”forandre” illegale 
(sorte)penge til legale (hvide) penge, som 
kan anvendes normalt. 

--------------------------------------------------
”Kom bare”-projektet – Hvordan kan 
ældre mænd motiveres til fysisk aktivitet? 
11. januar sendte vi mail om motions-projekt 
for mænd over 65 år.  
Vi er 8 i klubben der har meldt sig, og har 
været til det første møde og fået en chip på 
låret, for i en uge at måle vor aktivitet.  
Vi følgere op på sagen! 

 
 
 

Mogens // 40452210 


