
Nyhedsbrev                                                                           27. oktober 2019                                    
Vi har nu haft vort 184. møde. 

 

Mail addresse: 
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.  

 

 

Kashmir, bjergrigt område Arkiv foto 

Møde torsdag den 21. oktober:  
Manufakturhandleren fra Præstø - Tim Larsen –  
75 år og stadig aktiv som skolelærer fortalte om  
”Et anderledes liv/ 22 missioner i verdens 
brændpunkter”. Meget betegnende for dagens 
tema var det netop FN dag den 21 oktober. 
Tim havde meget grundigt forberedt et foredrag med 
en masse datoer og militære forkortelser som han 
gennemgik fuld af energi og med en klar og fyldig 
stemmeføring.  
Som barn i Præstø havde Tim hver søndag hørt om 
Paradis – man kunne fornemme at han havde en indre 
lyst til at komme ud i verden og se om det – Paradiset – 
fandtes. Han kunne i hvert fald ikke sige nej – når han 
blev bedt om inden for forsvaret – FN, NATO og FE - 
at tage af sted på udstationering, ofte til fjerne og 
farlige steder. og nogle gange med kort varsel – et par 
timer eller dage. 22 missioner blev det til. Sådan!  
Men ikke alle steder var Paradis. 
En særlig udstationering var til Kashmir, hvor man 
skulle kontrollere grænsen mellem Indiske og Pakistan-
ske interesseområder – en 1.300 km grænse i bjergrigt 
område med 400.000 pakistanske soldater på den ene 
side og 500.000 indiske på den anden. Som ubevæbnet 
FN observatør blev de beskudt på en meget smal bjerg-
vej og måtte søge tilflugt i 17 dage i en fattig landsby – 
afsondret og uden megen mad - fra omverdenen pga. 
meget dårligt vejr.  Det var langt fra – Paradis! 
 

 

 

 

Næste møde torsdag d.31. oktober  
Anders Berg Petersen kommer og fortæller om  
”Livet og naturen på Thulebasen”. 
Thulebasen en amerikansk militærbase fra 1951, der 
ligger i Nordgrønland 965 km nord for den arktiske 
cirkel. Men basen er også et hjem for omkring 600 
mennesker. Et unikt parallelsamfund, hvor alle lever 

deres daglige liv og får hjulene på basen til at køre rundt. Thulebasen er anlagt for enden 
af indlandsisen midt i den barske natur ud til North Star Bay. Det eneste umiddelbare 
”liv” i miles omkreds er gletsjernes usynligt langsomme rutsjetur ned mod havet. 
 
 

 

Sæt X ved torsdag d.14. november! 
Vi besøger Danmarks ældste vinstue  
Hviids vinstue har haft til huse i kælderen på hjørnet 
af Lille Kongensgade og Kongens Nytorv siden 1723.  
Vi går en tur hen om hjørnet og ned i kælderen, hvor 
vi vil få mere viden om stedets historie af Hviids 
Vinstues ejer Per Møller. Besøget afsluttes med 3 
håndmadder og en øl for 85.- kr. at betale på 
MobilePay senest. 7. nov. – midnat. 
  

 
 

 

 

Opråb: Altså vaskepulver og chips ol. emballeres i 
store pakker med masser af luft i – men min deo / alle 
deoerne  - kunne godt være bare 5-10 mm højere i 
låget, så jeg ikke skulle skrue stiften ned hver gang 
jeg har brugt den! 

e 
    
 
 
 

Så lille! 
Tim viser 
eksempel på 
en vejside-
bombe: 
- En type 
improviseret 
spræng-
ladning som 
placeres ved 
siden af en 

vej, og som kan detoneres på mange 
forskellige måder: ved at træde på – 
eller for eksempel på et signal fra en 
mobiltelefon eller hjælp af andre 
elektriske impulser. 

 

HUSK 
Tur til Sorø  
tirsdag 29.okt               
Vi mødes  v.  
Borgerhuset 
kl. 9.15.   

 

Ole 
Adsersen  
fik lov at 
holde flaget i 
hånden!  
Han havde 
fødselsdag 
sidste 
mandag. 
Sådan hylder 

vi på behørig vis de glade givere. 
 
 

Husker du Johnny Lunds energiske 
trommeslager?  
Gå på nettet – youtube og søg på: 
”Bad drummer Steve More”  
og nyd musikken. 
 

 
 

 
 
 
 
Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 
 


