
Nyhedsbrev                                                                       31. maj 2019                                    
Vi har - stadig - haft vort normale163. 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.  

  

 
 
 

Lene i aktion – med 
hjerte og planche. Så ved 
vi, hvad vi taler om. 

Særligt - møde onsdag - den 29. maj  
Lene Alexander – som vi kender fra tidligere 
foredrag i Hemingway Club Greve – holdt onsdag 
kursus for en gruppe ”hemingwayere.” 
Vores allesteds nærværende reporter var til stede og 
kan berette at en kreds af mænd om Lene lærte 
meget om vejrtrækning, knibeøvelser i underste lag i 
bughulen – både bagved – i midten – og foran. Først 
siddende på det yderste af stolen og efter-følgende i 
mere vandret liggende stilling. Og Lene tjekkede, at 
vi gjorde det rigtigt.  
Altså trak vejret – helt ned i maven. Og gerne helt 
ned under maven 
Og så lærte vi andet – også om det mandlige G – 
punkt. Det kan påvirkes uden at man er ”bøsse”. Det 
vidste vi ikke.  
Hvis du vil vide mere – så meld dig til næste kursus. 
Som skrevet tidligere: det var en god optakt til 
efterfølgende glæde derhjemme. 
 

 

 
Møde: næste torsdag d. 6. juni   
Jonas Jensen Uddannelseskoordinator i  
foreningen kommer og fortæller om hvad er 
”GODE PENGE” ?                  
Foreningen skriver: 
“Penge lånes ind i økonomien, og for hver  
krone, der er i omløb, er der en tilsvarende 
mængde gæld.” 
“I gode tider skaber de private banker for  
mange penge til uproduktive formål.” 
 “Danskerne betaler årligt ca. 220 mia. kr. i  
renter og gebyrer til bankerne.”   
 

- så er tonen slået an til et godt møde ! 
 

-  

 

 

Møde næste /næste torsdag – d. 13. juni 
Fællestur til Camp Adventura, Haslev  
Vi markerer sommerens komme med en tur til og 
op i det 45 meter høje skovtårn. Vi mødes v. 
Borgerhuset og fordeler os til samkørsel. Detaljeret 
program følger i næste Nyhedsbrev – om en uge! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Trængsel på Mount Everst –   
er det Fake News ? 
Nu har vi lige haft Fake News som emne 
på et af vore møder.  
Og så ser man i avisen ovennævnte foto.  
Er det manipuleret ? 
Det ser ud som om der er 100/200 perso-
ner, ventende – på vej til toppen. Det vil 
tage dage (?) for alle at komme op og blive 
fotograferet netop der. Og de venter tålmo-
digt på deres tur til målet.  
Ser ud som de nyder det, småsnakker... 
Når man så hører om, hvor svært det er at 
opstige de sidste metre, og komme nedad  
igen, og pludselig uvejr.... så synes jeg 
man med rette kan tvivle på billedets ægt-
hed. Eller ?  
 

 

Mogens // 4045 22 10 / Hemingway Club Greve 
 

      

 

 
 
 

 
 

 
 


