
Nyhedsbrev                                                                        11. november 2019                                    
Vi har nu haft vort 186. 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.  

 

Møde torsdag d. 7. november:   Den første time havde vi besøg af 
tryllekunstner Peter Jakobsen, der viste os en række tricks.  Selvfølgelig er der en 
sammenhæng i kunsterne – bl. hang kortene sammen – viste det sig. Peter Weinwurm – 
der sad lige for, kom op og skulle testes mht. havd han så og gjorde. Det gik selvfølgelig 
helt galt. Og Jan Rønne (ham med flag i dagens anledning) var fremme for at tjekke 
kortene. Og så vi et kneb med med at ”knække” en arm eller halsen med et plast-glas i 
armhulen.  
Prøv det selv – det virker. Så lærte vi da et enkelt trick. 
 
 
 
 

   

 
 

Møde torsdag d. 7. november:         Den anden time var ”vor egen time”   
Vi hørte deltagerne fortælle en række små indslag: Mogens Christiansen fortalte om 
hvordan udviklingen i Københvns Havn tilfældigt blev fremmet med 10 år, pga. en sam-
tale over en øl. Kaj Christensen fortalte om klubbens Facebook side. Knud Pedersen 
fortalte om sin familiekrønike, han var ved at skrive. Asbjørn Jensen fortalte om en 
hændelse i Kina, hvor han og en rejsefælle omtalte en billedskøn kineserinde, som de 
sad ved siden af i flyveren – og hun talte dansk, boede i København – det vidste de bare 
ikke ! Ivan Petersen havde en lille hændelse, hvor han var ude hos en kunde vedr. et 
oliefyr, der var løbet løbsk mht. olien, og hvordan der var ild i skorstenen. Og John fik 
sat holdet til julefrokosten - se nedenfor. Det var en rigtig succes dag. 
 

  
  

 

Næste møde torsdag d. 14. november 
Vi er 33 deltagere med på udflugten til Hviids 
Vinstue. Vi mødes i S-toget, der afgår fra Greve 
Station kl. 09:21 til København H, hvor-fra vi 
tager den nye Metro linje M3 kl. 09:48 til 
Kongens Nytorv.  
I sørger selv for billet til transporten.  
 
 

 

 

Julefrokost – d. 12.december. 
Så er holdet til det store arrangement sat: 

- Jørgen Abel 
- Johnny Lundt 
- Bjarne Hansen 
- Knud Pedersen 
- Jan Rønne 

Og du sætter X i kalenderen! 

e 
    
 
 
 

Til enhver tryllekunst-optræden hører 
tricks med tørklæder, der skifter farve 
og snore, der klippes over. Det var der 
også i hans seance.  
Peter Jakobsen har en trylleskole og 
underholder også med  mental 
underholdning. I kan Google Peter for 
flere oplysninger. 
  

 

Blandt 10 rigtig gode nominerede 
emner fik “Styregruppen bag 
Hemingway Club Solrød” overrakt 
prisen som årets frivillige i 2019. 
Vi i Greve – ønsker dem fra Solrød 
tillykke med prisen. 
 
 

 

 

Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 

 

 

Med 80 aktive deltagere i klubben vil 
der være mange fødselsdage at fejre. 
Nogle gange 2 på samme møde.  
Derfor var det dobbelt op i 5 cl glas. 
Sådan:  De glade givere, der begge 
fyldte år den 8. november er: 
Jan Rønne – 72 år tv. og  
Mogens Christiansen – 75 år th. 
   


