
Nyhedsbrev                                                                       19. maj 2019                                    
Vi har nu haft vort 162. 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. 16. maj  –  Freddy talte 
om ”fake news”. Med al den information vi mod-
tager – stort og småt – hele tiden fra hele verden, er 
det svært at skelne mellem sandheder og løgne – 
bevidste løgne og ikke blot de ”overdrivelser”, som 
spindoktorer og journalister daglig udsætter os for.   
Kildekritik / faktatjek er svært at gennemføre.  
Og koster penge og tid! Man vil gerne være først 
med nyheden!  
Der er mange gratis nyheder og kun få af os betaler 
(nok?) for de rette nyheder fra seriøse formidlere. 
Nyhedernes emner er mangfoldige – ofte læses kun 
de korte resumeer. 
... og så blev der stillet spørgsmål til nogle af 
Freddys udsagn.  

Helt seriøst – næppe ”fake” – men alligevel.  
Hvem sagde, det skulle være nemt ? Men vi havde en fin debat - også om emnet. 
 

 
 

 
 
 

 

Falske nyheder er en type af journalistik eller propaganda, der er bevidst fabrikeret som 
en misinformation, et fupnummer, en avisand eller en practical joke. Falske nyheder 
spredes via traditionelle trykte eller elektroniske medier, f.eks. som sociale medier, og de 
bliver skrevet og udgivet med den hensigt at vildlede offentligheden for at skade en 
person, en organisation, et politisk parti osv. for at opnå en økonomisk eller politisk 
fordel. Det sker ofte med sensationsprægede, overdrevne eller åbenlyst falske overskrifter 
for at fange opmærksomhed. 
Bevidst vildledende og svigagtige falske nyheder er forskellige fra satire og parodi, som 
er beregnet til underholdning snarere end til vildledning. Falske nyheder anvender ofte 
iøjnefaldende overskrifter eller helt opdigtede historier til at øge opmærksomheden. Den 
udbredte online brug af sensationelle "clickbaits" for at fange læsernes opmærksomhed 
fremmes af reklameindtægter uanset rigtigheden af historien. Falske nyheder 
underminerer også den seriøse mediedækning og gør det sværere for journalister at dække 
væsentlige nyheder. 
Falske nyheder afviger også fra begrebet meningsjournalistik, som går ud på at lade 
journalisten være subjektiv. Forskellen ligger i sagligheden og fravigelsen af den bevidste 
vildledelse. 
 

 

Næste møde torsdag d.23. maj  
Jesper Sølund, fhv. dokumentationschef i  
Rådet for Sikker Trafik, tager os med på 
en tur med myter og facts og med tips til rettidig omhu, der kan sikre din 
trafiksikker.Hvordan går det med trafiksikkerheden for de 60+ årige og generelt 
Ældre trafikanters trafiksikkerhed. Det sætter Jesper fokus på.  

 
 
 
 
 

 

Vor ”musikant” Jørgen Abel spillede en 
også for ham ukendt melodi til en sang: 
”Styrmand Mohr”, hvor – en glad og 
forventningsfuld pige blev ”faked” –
mellem Grenå og Hundested – i stedet for 
Thaiti – af en slem styrmand.  

 
 

                

Erik Drejer 
havde 
fødselsdag... 
Og som den første 
i klubben har han 
ud over kaffe også  
fødselsdagsflag på 
bordet. Baren var 
åben – den dag. 

 
 
 

 
 

Vi har fået  
Lene Alexander, sexolog, 
krops- par- og 
psykoterapeut, til at holde 
et kursus for os.  

Læs omtalen i 
vedhæftede bilag – 
indbetal 200.- og du er 
på holdet med os 
andre - Nu! 
 

 

 Greve Sommerfestival 2019 
Lørdag den 25. maj, sæt X i kalenderen.  
Kom og vær med i vor pavillon.  
Du vil her møde mange glade mennesker 
 – og fortæl andre ”mænner” om vor  
Hemingway Club! 
---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

Mogens // 4045 22 10  
Hemingway Club Greve 


