
Nyhedsbrev                                                            16. september 2019                                    
Vi har nu haft vort 178. 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  
Vi sang ”I en kælder sort som kul” som en illustration på 
overgangen fra kul- til olieenergi. 
Finn Orbe fra Hemingway Club i Gentofte, fortalte levende, 
velforberedt og engageret om olieudvindingens mange faser. 
Med super fine illustrationer fik vi indblik i indvindingen af 
olie til lands og til vands.  
Finn’s mange år i oliebranchen var tydelige med hans store 
viden om oliekilder og deres forskellige udfordringer i for-
bindelse med teknikker, boreudstyr, klimatiske forhold, etc. 
Vi fik ligeledes et godt indtryk af de enorme økonomier, som 
er forbundet med olieindvindingen. 
Nu ved vi Hemingwayere ”alt” om borevæsker og boremud-
der og den kemi som på godt og ondt anvendes.      Ref. Freddy 
 

i 1947 borede man i 23 ft havdybde  
– i 1988 var dybden 1.350 ft.             - der er også 
flydende platforme, og det kan også gå galt. 
 

 
 

 
 

 

 

Næste møde - torsdag d. 19. september  
 

Vort aktive Hemingway medlem  
- Jørgen Abel causerer over emnet ”Mit liv med musikken”. 
 

Jørgen sidder v flyglet denne dag, og der bliver nok rig 
mulighed for at røre stemmebåndet.  
Der er en kommet en forespørgsel om, hvorvidt man på 
torsdag må servere en gang ”smørelse” i små glas. Vi synes 
det vil være en god kombination – så mød op og vær med.  
 

Måske skal vi synge en sang vi aldrig har sunget før!  
(Det er Jørgen på billedet th.)  

 
  

 

 
 
 

 

Råolie  

Råolie er den oftest sorte organiske væske, 
der hentes op fra undergrunden, hvis 
konsistens er tyktflydende, og som føles 
fedtet ved berøring. Råolie menes at være 
opstået ved lang tids højt tryk og 
temperatur på plantedele og smådyr, som 
er blevet påvirket af bakterier og enzymer i 
søer og havbugter nær kysten. Dog findes 
der et mindretal af forskere, der mener, at 
råolie løbende kreeres i jordens kerne. 

Ved raffinering behandles råolien, således 
at der opnås flere produkter efter fysiske 
og kemiske egenskaber. 

Råolie har på grund af den typiske sorte 
farve fået tilnavnet "det sorte guld", fordi 
det er enormt værdifuldt. Råolie er råstof 
for blandt andet benzin, dieselolie og 
petroleum, men bruges i dag også til 
produktion af plastic. 
 

    

 

 
 
 

Eddie og Kjell havde meldt sig som 
nattevagter til det store idrætsstævne som 
indbefattede sovende gæster i Borgerhuset, 
og det blev belønnet af arrangørerne som 
mødte op med flotte gaver for indsatsen.  
Det er Jane fra Greve Atletik i midten. 
Sådan spreder man glæde ! 
 
 

 

 
Mogens //4045 2210  

Hemingway Club Greve /torsdag  


