
Vores mailadresse er:  

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 onsdag  kl. 9:30 – 11:30  

Borgerhuset Greve. 

Vi lægger kr. 10.- i kaffekassen – hver gang! 
Hilsen Freddy Christiansen 

Nyhedsbrev                nr. 49                                           20. januar 2017                                                   

           Onsdag d. 18. januar   

Vi hørte “Om Nelson Mandela” et foredrag  

ved Flemming Vestergaard, ingeniør.  

Flemmings foredrag var baseret på biografien ”Mandelas 
Lære” af Ricard Stengel, redaktør på Time Maga- sine.  

Mandelas liv og virke for bortskaffelse af Apartheid var baseret på 27 års fangen-
skab på grund af hans politiske holdninger. 

En måde for Mandela at klare sig på, var at formulere små memoer til sig selv 
som daglig støtte for sin kamp for at skabe racelighed og demokrati i Sydafrika. 

Tilhørerne blev bedt om, efter foredraget, at komme med eksempel på en kendt 
person som i sit liv formåede at efterleve uselvisk interaktion med andre – og 
denne person var naturligvis Hemingway, men kunne selvfølgelig også have væ-
re andre. 

Sydafrikas Præsident De Klerk udskrev valg efter svære forhandlinger, og Man-
dela blev den første demokratisk valgte præsident i Sydafrika. 

Foredraget blev krydret med god musik og stor spørgelyst også til betydningen 
af, at store statsmænd har haft evne til holde orden i eget land. Ved deres bort-
gang blev der desværre atter uro. Se bare på Sydafrika i dag efter præsident Nel-
son Mandelas som døde i 2013. 

Nelson Mandela: 

”Vi finder det bedste i os selv, 
gennem uselvisk interaktion, 

HUSK Særarrangement  

onsdag d. 1. februar  

kl. ca. 11:45 -  

Vor EDB-gruppe holder Work-
shop, hvor vi møder med EDB 
spørgsmål – primært til Windows 
10, og så vil de prøve at besvare + 
give tips til systemet.   

Tag din egen bærbare computer med  

– tænk over hvad du vil spørge om.             Møde Onsdag den 25. januar: Tove Ditlevsens København - del I 

Et billede af hendes liv og forfatterskab ved Kaj Christensen.  

Flere år før sin død skriver Tove Ditlevsen sin egen nekrolog som blandt andet inde-

holder følgende sætning: "Der er mere grund til at sørge over mit liv 

end over min død" 

Ifølge Kaj havde Tove Ditlevsen et spændende liv at læse og høre om, 

men nok ikke at være centrum for. 

22. februar: Besøg 
på Solrød Landsby-
kirke med korsang 
(Elaf Larsen synger i 
koret). Indlæg om 
kirkens historie og 
besøg bag orglet og 
info om dette. 

8. marts: Besøg i Folketinget + frokost i Snapsetinget- Det bliver en 

spændende dag på magtens højborg. Dette maleri er netop blevet 

afsløret på Christianborg, malet af Roald Als. Det hænger nu side om 

side med malerier af de andre tidligere formænd for Folketinget. 

Dette og meget, meget mere får vi lejlighed til at se og høre om når vi skal på rundvisning i 

Folketinget onsdag den 8. marts.  

Vi har forhåndstilmeldt og fået bekræftelse på deltagelse af 30 fra Hemingway Club Greve. 
Senest fredag den 3. marts skal vi meddele det endelige deltagerantal. Vi arbejder på at kun-
ne spise frokost i Snapstinget. Lykkes det ikke finder vi en frokostrestaurant i nærheden. 

Selve rundvisningen er gratis og der vil være tilmelding - først til mølle - på de kommende 
onsdagsmøder. På opgørelsesdagen den 1. marts vil tilmeldingen være bindende - af hensyn 
til reservation af spisningen. 

OBS.: Planlagte besøg – ude af ”huset”  
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