
Nyhedsbrev                                                                        24. november 2019                                    
Vi har nu haft vort 188. 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.  

 

 
 

Pjerrot eller Pierrot er en 
klovnefigur, der er omkring 
400 år gammel. Han kom-
mer oprindeligt fra Lilleasi-
en, men fik en renæssance i 
Italien omkring 1500 hvor 
han optrådte i Commedia 
dell'arte. Navnet Pjerrot  
kommer af fransk Pierrot, 
diminutiv af navnet Pierre. 

Møde torsdag d. 21. november    
Kurt Flemming, Bakkens Pjerrot – indtil den 22. dec. –  
fortalte om humor og sluttede af med et par tryllekunster 
– assisteret af Willy og Jørgen – se fotos. 
Kurt begyndte mødet med at fortælle om Humor:  
Humor giver samhørighed – altså hvis den forstås på 
samme måde. Mangel på humor er et af de største handi-
caps – Og: handicap vittigheder skal fortælles af handi-
cappede. Humor er ikke kun vittigheder – humoren har 
mange ansigter – kan vær ”overlevelse.”   
Victor Borge var en stor humorist – super musisk og 
præcis i sine ”indfald.”  
At spille klovn er et håndværk – at være klovn er kunst. 
Klovnen Oleg Popov var suveræn – klovnekunstner.  
Kurt nævnte en række danske humorister og sluttede 
som nævnt mødet med nogle tryllerier.  Stor munterhed. 
 

 

Willy er tryllet om til en 
kanin  -   Kurt med tryllebog 
 

 

 

Jørgen Rahbek og Kurt 
tryller med spillekort   

 

 
 

 

Næste møde - torsdag d. 28. november 
”.... hvad siger du.. ?” – ja, ja – det kommer med alderen.  
Carsten Ahlbom  fra  
Oticon Technology & Audiology Training  
kommer næste torsdag, og fortæller om:  "Hørelsen, 
hvordan virker den, og hvad sker der, når vi er over 50. 
Hvad gør man for at optimere livskvaliteten?" 

 
 
 

 

 

Efterlysning: Måtte der i forsamlingen være en klog/Heming-vice, der kan foreslå 
hvad jeg med mit Yousee kabel TV, Yousee/TDC-Fastnet tlf, og TDC bredbånd kan 
gøre for at få især Discovery/Eurosport kanaler tilbage i stuens to TV’er efter nytår, så 
vil 2020 være reddet. Bedste forslag til nu er at se TV på min PC, og få Via Play, men 
øh…va-ba    Mvh Mogens Kortegaard 
 

 

 

Husker du, kære læser vort lille indlæg i sidste Nyheds-
brev om køkkenruller? Vi har fået respons på omtalen.  
En oplyser at aviser også har fiberretning – på langs af 
læse-retningen. Så ved du det. En anden skærer rullerne 
over på midten og bruger de lidt store riv-af stykker i 
enden. Det kradser lidt, men er billigere end dertil høren-
de papir. Redaktionen er imponeret over responsen. Det 
viser, at vi Hemingwayere virkelig har sans og ansvar for 
det derhjemme, både det praktiske og det økonmiske. 

 
 

 

 

 

Julefrokost torsdag d. 12 - 12 kl. 12:00. Tilmelding - indbetal 150.-  
på vor konto eller MobilePay inden torsdag d. 5 - 12 kl. 24:00 
 

e 
    
 
 
 

Humor er evnen til at opfatte noget 
som morsomt. Humor er muligheden for 
mennesker, objekter eller situationer til 
at fremkalde latter eller vække en følelse 
af morskab. Begrebet omfatter en 
hvilken som helst form for underhold-
ning eller menneskelig kommunikation, 
som vækker sådanne følelser, eller som 
gør, at mennesker ler eller føler sig 
lykkelige. 

Hvad der er sjovt, afhænger af 
modtagerens kultur, alder, uddannelse, in
telligens og ikke mindst i den 
sammenhæng, det sjove præsenteres.  

Humor skal reflektere eller imitere 
virkeligheden i en udstrækning, som 
modtageren kan identificere sig med. 
Nogle træk i humor er fælles for mange 
kulturer og folkeslag, men mange 
kulturer eller subkulturer har deres egne 
former for humor. 

Humor eller gråd er metoder til at møde 
og overleve uovervindelige problemer.  

Hvis man ikke kan le af problemerne, 
skal man græde. Det er også omvendt: 
Stor sorg kan først bearbejdes ordentligt, 
når humoren tager over. 
 

Baren var åben: Gunnar Anker  
– ham med museet - fyldte 80 år og er 
således den 7. ældste i klubben.  
Vi siger til lykke til Gunnar!  
 
 

 

 

Da vi etablerede klubben, drøftede vi, 
om der skulle være ”beværtning” – 
foruden kaffe og ostemadder – med i 
prisen ved møderne.   Det fravalgte vi.  
Men med 82 aktive deltagere blev det 
alligevel indført – nu for egen regning. 
 

 
 

 

Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 


