
Nyhedsbrev                                                              9. september 2019                                    
Vi har nu haft vort 177. møde. 

 

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. 5. september  
Svend Roland Röttig holdt et meget 
veldisponeret indlæg  - med god stemmeføring og 
gode overskuelige illustrationer.  
Professionelt – på en positiv måde. Som nævnt i 
foromtalen var indlægget opdelte i 3 emner: 
1) Klimaudvikling på jorden - ”hvordan skabes 
vejret”: vi hørte om drivhuseffekten – om luftens 

sammensætning (CO2 udgør 0,04%) og om hvordan den globale opvarmning har 
varieret siden istiderne og konsekvenserne i forbindelse hermed.  
Blot er det svært at forstå 
hvorfor vandstanden 
omkring Grønland falder 
pga massetabet (isen der 
smelter). Kan forstå at 
landet hæver sig – men at 
vandstanden falder?!  
 

2) Stormfloden i Danmark i 1872: stormende kuling fra vest og vand fra 
Nordsøen stuves op i indre danske farvande – efterfulgt af fortsat storm og vind-
drejning fra nordøst, hvorved også vand fra Østersøen stuver op – så er der 
stormflod med forøget vandstand på op til 3m. 
3) Vejrudvikling i fremtiden, forholdsregler herfor, specielt ved Køge Bugt: 
Vandstigning v. 1000 års hændelse skønnes at være 2,8 m! Diger v. Køge Bugt ? 
 

   

 

 

Næste møde - torsdag d. 12. september  
Vi får besøg (igen) af  Finn Orbe Hemingway 
Club/Gentofte.  I husker alle Finn – fra dengang han 
fortalte om James Bond. Denne gang fortæller Finn 
om olie. Vi skal høre om, hvordan olie er skabt, 
samt hvor-dan man i dag leder efter olie, om 
hvordan man borer efter forekomsterne. Vi 
gennemgår hvilket udstyr man bruger til at bore 
med, og så endelig får vi omtale af hvordan man 
producerer olie fra - primært offshore lokationer. Vi 
skal også høre om de farer, der lurer ved produktion 
på havet ikke mindst i forbindelse med forurening. 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

LAKS PÅ PLANK E 
Motion i 
Hemingway! 
...alle tale om at 
motion er sundt – og 
alt for mange bliver 
ved at tale.  
Vi er en lille gruppe 
hemingwayer, der 
deltager på 
motionshold med  
Inger som 
instruktør.  
 

Billedet viser Inger 
på ”promotion” i 

klubben 
Vi ses onsdage kl. 17:30 på Krogårdskolen 
– kontakt Mogens, hvis du vil være med på 
motionsholdet – sammen med os andre!   
 

    

 

Karl Erik 
Jørgensen  
havde – meget 
fornuftigt for os – 
valgt at markere sin 
fødselsdag, der var i 
juli, på vort møde d. 
5. september. Den  
der også var 

flagdag. Stort tillykke til Karl Erik-  
 

 

 

Martinus 
Kosmologi  
Bent Wiinberg 
Fortalte på møde d. 
20 juni om Matinus,  
 - se omtalen i vort 
Nyhedsbrev på vor 
hjemmeside! 
Bent vil gerne lave 
en studiekrds om 

Martinus liv og hans tanker.  

Kontakt Bent hvis du vil være med: 
Tlf.:21154106 - bent.wiinberg@gmail.com  
(Bent er nu med i Hemingway/Karlslunde) 
 

 

Fotos tv.: Så er der god gang i  
Hemingway Club Greve/mandag.   
Foto tv.:Der er valgt en kompetent 
”tovholdergruppe” og  
foto th.: et flot fremmøde!   

Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag  


