
Nyhedsbrev                                                                            4. maj 2019                                    
Vi har nu haft vort 160. 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. 2. maj. 
Mødet blev afholdt med vor egen John B.N. som 
møde arrangør. Her er han i rampelyset og viser 
smilende gaven fra John H.L. (Se nederst th. på siden). 
 

Ellers lagde Mødeleder-John op til et par spørgs-
mål at drøfte / tale om. Først i par-hold og så lidt 
senere i grupper på 2 par (altså 4 personer). 
 

Der skulle ikke refereres fra grupperne om, hvad 
man havde talt om – så ordet var helt frit.  
Det har det resultat at deres nærværende referent 
– kære læser – ikke har noget at referere.  
Men snakken gik – som var det i en Blixen-klub! 
- siges det. Og det skal jo nok være rigtigt. 

 

Her er spørgsmålene, der blev stillet til de enkelte par/grupper: 
 

 1. Emne: Ytringsfrihed i Danmark.  
Kommentarer: For et par år siden blev straffelovens gamle forbud mod blasfemi 
afskaffet. Rasmus Paludan fra Stram Kurs mener, at det dermed blev lovligt at 
stikke ild til Koranen som led i offentlige demonstrationer. Men er det lovligt? 
Straffeloven har stadig et forbud mod hadefulde ytringer i §266 b - Racismepara-
graffen. Muhammed tegninger - Rasmus Paludan - Facebook Fake News og den 
nye krænkelseskultur.  
 

 2. Emne:  En af Peters Engbergs videoer: At finde lykken 
 

Find den  
(videoen altså)  
på 
https://www.youtube.c
om/watch?v=WYhtQ4f
F-9M&t=187s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 

 

Næste møde torsdag d.9. maj / Greve Marina  

 
 

Strandengene 1952               Greve Marina 2018 
  

Tjek faste pkt. med vejforløb øverst tv. og åløb øverst th. 
i billederne.  
   

 

Axel Bøggild fortæller 
om udvikling fra  
‘Bar badestrand til 
moderne marina’– 

om Greve Marinas 
historie og hele  
udviklingen på stranden 
med Strandparken, 
samt lidt om 
tangproblemerne i dag. 
Axel Bøggild var en af 
initiativtagerne til 
havnen og formand for 
havnen I de første 
mange år.  
Axel er stadig aktiv 
sejler fra havnen. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Danmarks Riges Grundlov  
nr. 169 af 5. juni 1953.   
§ 77  
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og 
tale at offentliggøre sine tanker, dog under 
ansvar for domstolene. Censur og andre 
forebyggende forholdsregler kan ingen-
sinde på ny indføres. 
--------------------------------------------------

Danske Love 
Straffeloven § 266 b  
Den, der offentligt eller med forsæt til 
udbredelse i en videre kreds fremsætter 
udtalelse eller anden meddelelse, ved 
hvilken en gruppe af personer trues, 
forhånes eller nedværdiges på grund af sin 
race, hudfarve, nationale eller etniske 
oprindelse, tro eller seksuelle orientering, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det 
betragtes som en særligt skærpende 
omstændighed, at forholdet har karakter af 
propaganda-virksomhed. 
 

 
 

 

John  
Helsted 
Larsen 
reagerede på 
vor note i 
sidste 
Nyhedsbrev   
om flag på 
bordet. 
John har selv  
drejet i 
messing og 
skåret i 
mahogni. 

Sådan er et rigtig Hemingway medlem!   
 
 

 
 
 

Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club Greve  

 


