
Nyhedsbrev                                                                        18. november 2019                                    
Vi har nu haft vort 187. 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. 14. november 
 

Et rigtig godt mandemøde – med S-tog 
til Hovedbanegården og den nye Metro 
M3 frem til Kgs. Nytorv og ned ad 
trinene til Hviids Vinstue. Øl på bordet 
(foto n. th.) medens vi ventede på 
værtshusholder Per Møller, (foto n tv.) 
der fortalte om husets historie, om 
gæsterne, der var kommet her gennem 
tiderne, om billederne på væggen... men ikke noget om balladen med husejeren (forlig 
er ved at blive indgået).  
Og så hørte vi noget om Husets berømte gløgg: recepten er hemmelig – men det er 
noget med rosiner og store beholdere. Der produceres 8.500 liter gløgg om året, og 
gløggen sælges i 9cl glas til 46.- kr.  
Og så kom der gang i regneriet – prøv selv! Og hvilken omsætning kom du til ? 
Der blev også nævnt noget om Jernbanekafeen v. Hovedbanegården – men hvad det 
betød, fes vist ikke ind hos alle. 
 
 
 

 

 

 
 

 

Næste møde  
torsdag d. 21. november 
 
 
 
 

HUMOR  
– EN ALVORLIG SAG. 
Piet Hein:  
”Den, der kun tar spøg for spøg og 
alvor kun alvorligt,  
han og hun har faktisk fattet begge 
dele dårligt” 

 
 
 

Endnu engang får vi besøg af Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot – Danmarks mest 
kendte ukendte mand. Kurt stod på scenen første gang i 1963. Siden den spæde 
start på Sydfyn er det blevet til over 25.000 forestillinger. Humoren har altid fyldt 
meget i forestillingerne. Nu øser han ud af sine tanker og erfaringer om og med 
humoren. Vi vil komme langt omkring i humorens verden, men vi kommer også 
forbi tragedien.  
Vi har meget forskellig humor. Hvad der for én giver en hysterisk latter, er for en 
anden et lille træk på smilebåndet. Foredraget afsluttes med trylleforestilling. 
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Nu optræder Pjerrot for 
sidste gang:  ”Jeg håber, jeg 
har gjort en forskel” 
Kurt Flemming har været Pjerrot på 
Dyrehavsbakken i 23 år. Men den 22. 
december optræder han for sidste 
gang. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fra vor Køkkenskriver afd. 
har vi modtaget følgende:  
Alle Hemingwayere er økonomiske og 
ressource bevidste! 
Derfor køber I de køkkenruller med 
store ”riv af” ark. De er af en eller 
anden årsag billigere end de med de 
mindre ark i ½ størrelse.  
 

Men løsningen er nær:  
Arkene kan nemt deles i fibrenes 
retning – se pil (foto tv). Riv arket af -  
drej det 90 grader og del det på langs i 
fiberretningen. (foto th.) 
Vupti – du har ark i  ½ størrelse til den 
billige pris – sådan! 

 
Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


