
Nyhedsbrev                                                                        30. november 2019                                    
Vi har nu haft vort 189. 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.  

 

 
 

 

Midte: Skema viser de forskellige lydes 
placering –dB = 0 for oven.  
Nederst: Øregang med membran i balance-
organet, der omdanner lyd til elektriske 
impulser. 

Møde torsdag 
d. 28. 
november.    
Carsten Ahlbom  
har jobbet i en 
menneskealder hos 
Oticon og har pt. en 
pensionistordning 
med 3 dages job om 
ugen. En fordel for 
begge.  
Carsten ved alt om 
hørelse og div. 
høreapparater.  
Han havde en bog med, som blev udle-
veret til alle, om emnet. Alle over 60 år 
vil have behov for et høreapparat ! 
Ørevoks er med til at rense øregangen – 
vær glad for det. Vokaler har lyse toner – 
kan høres – modsat konsonanter (se skema). 
Lyden omsættes til elektriske impulser, 
der i hjernen bliver til forståelig lyd. Hjer-
nen bruger energi på at filtrere støj fra. 
Danske apparater dækker 40% af verdens-
produktionen. Man kan få app. gennem 
kommunen eller privat. Der er stor pris-
forskel!!  
Det er oftest andre, der opdager at man 
har dårlig hørelse – ikke en selv!  
Dårlig hørelse er med til at udvikle mere 
demens – hjernen bliver ikke aktiveret så 
meget. Også den skal holdes i form! 
Carsten præsterede et meget levende og 
engageret indlæg – vi kom vidt omkring – 
igennem begge ører.  
Nærværende og professionelt fremført.        
 

 

 
 

 
 

Næste møde - torsdag d. 3. december 
Fra Holland til Danmark  
- via KZ lejren Bergen Belsen 
Joop Vos fortæller om ”Mit liv som jøde under 2.Verdenskrig”. 
Han  er født i Holland i 1936 af jødiske forældre, og blev i 1943 
deporteret til koncentrationslejr Bergen Belsen i Tyskland. ”.  
Joop Vos og forældre blev skånet, ene og alene fordi faderen 
havde en engelsk fødselsattest, og dermed var engelsk statsborger. 
I 1945 kom Joop til Danmark som "Hollænder dreng”.   
Efter endt skolegang tilbage i Holland, kom Joop Vos igen til Danmark.  
Joop blev siden hen forretningsindehaver af ”Stumtjeneren” på torvet i Køge.  
 
 

 

 

 

Julefrokost torsdag d. 12 - 12 kl. 12:00.      Indbetal 150.- på vor 
konto eller MobilePay inden torsdag d. 5 - 12  kl. 24:00.  
Der er pt. 35 tilmeldte, der glæder sig til nogle hyggelige timer. 
Tilmeld dig nu  - og du er sikret plads ved julefrokost bordet! 
 

e 
    
 
 
 

Hørelsen eller høresansen er en 
af menneskets traditionelle fem sanser  
og vedrører evnen til at høre lyd.  
Mennesket kan opfatte lyd med frekvenser 
fra ca. 20 til 20.000 hertz. 
Høresansen er den første sans, der 
udvikles, og allerede i sjette måned har 
fostret en fuldt udviklet høresans. 
I arbejdssammenhænge bør man ikke 
udsættes for en vedvarende støjbelastning 
på over 85 dB. Det giver en forøget risiko 
for hørenedsættelse, hvad tilfældet i øvrigt 
også kan være ved at lytte til for høj 
musik. 
 

Endnu en gang er  Gunnar Anker  
foreviget i ”det røde” felt. Han har 
ryddet op i sit museum – det der med 
1.500 genstande – og fundet en stor 
klokke, han har doneret til Hemingway. 
Vi siger tak, og tænker straks på hvilken 
klub, vi kan glæde med den klokke – vi 
ikke længere selv skal bruge. 

 

 

Og du kære læser! Vi ved jo, du 
interesserer dig for at optimere driften 
derhjemme. Så brug en/flere affaldsbe-
holder på hjul til dit brænde – og tril den 
helt op til døren. Så skal du ikke ud i 
regn/sne for at hente brænde fra en 
fjernt liggende brændestabel i haven.  
 

 

Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve / torsdag. 


