
Nyhedsbrev                                                                          4. november 2019                                    
Vi har nu haft vort 185. 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.  

 

 

Hverdag

 

 

 

Møde torsdag d.31. okt. 
Anders Berg Petersen  
fortalte om ”Livet og naturen 
på Thulebasen”.  Med stor og 
fyldig – også stemmeføring fortal-
te Anders om sit ophold på Thule-
basen i perioden 2010-2015, hvor 
han var udstationeret som civilist i 
job for Greenland Contractors.  
Vi hørte om hvordan det var at leve hele vinteren i 
total udvendig mørke og 40 graders kulde – men 
man spiste godt (foto øv. tv.) – der var han ret fyldig. 
Vi hørte om forskellen mellem det at være civilist i 
lejren – og så være amerikansk militærmand.  
Også om forholdet mellem M/K og den daglige 
tilværelse i en lejr – afsondret /højt mod nord. 
Og ikke meget om det militære. Men naturen var 
storslået: 4 gletsjere kælvede i den samme fjord (foto 
n. tv)  - og ude i naturen var ingen lyde – kun stilhed 
og natur med sneharer, isbjørne og moskusokser. 
 

 

 

Tirsdag den 29.okt havde Kell arrangeret tur til Hauchs Physiske Cabinet Sorø.      
Helene Krarup viste rundt. Det var en herlig samling af instrumenter fra omkring 1800. 
Mange af os fik brug for vor viden fra skoletidens fysik- og kemitimer, når vi skulle 
prøve at forstå funktionerne. Super spændende. – også en anden gang. 

 

Næste møde torsdag d. 7. november 
Vi skal opleve noget, vi ikke har set før i klubben.  
Den første time får vi besøg af Peter Jakobsen – illusionist.  
Han vil underholde os med en række tricks og forsvindingsnumre – 
måske vil han også vise os hvordan han gør – eller lade os tro,  
vi ved det. Det vides ikke – lige nu! 
 

 
 

Den anden time kalder vi: ”vor egen time”:   
Vi vil gerne høre jer fortælle små indslag (5 min)  
om episoder, I har oplevet – på jobbet –  
i fritiden /evt. uhyggelig/ganske særlig/ for dig 
vigtig/ .... blot rejs dig op og fortæl – du kan også 
komme med et billede eller en melodi. 

 

Illutionist ! artist som optræder med numre der bedrager 
sanserne, ofte med brug af forskellige apparater.   

 

e 
    
 
 
 

Skrevet om Thule: 
”De folk deroppe er fandeme blevet 
godt og grundigt løbet over ende, 
siden de mødte ham der Ross.  
Først af den ene bindegale polar-
forsker efter den anden, der brugte 
mændene til at køre slæde for sig og 
kvinderne til at ligge i med, og så af 
danskerne, der skulle gøre sig selv og 
Danmark større ved hjælp af deres 
land, og til sidst kom amerikanerne 
for at bruge deres fangstområder til 
militærbase. For slet ikke at tale om 
alle de antropologer, der har kastet 
sig over dem, som var de den sidste 
pose slik i bolsjebutikken.”  

 

 

Peter 
Weinwurm 
fortalte en af sine 
historier:  
- om hvordan 
man laver en 
særlig god snaps 
– med et badekar 
og en nonne! 

 

 

Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 
 

Knud Petersen 
fejrede sin 
fødselsdag med 
fri bar i klubben 
– så han fik lov 
at holde flaget  
– denne ene  
dag.    

 

Hviids Vinstue  
Husk Tilmelding slutter torsdag d. 7. 
november – midnat. 

Vi mødes torsdag d. 14. november i 
S-toget, der afgår fra Greve Station 
kl. 09:21 til København H.  
I står selv for billet til transporten.  


