
 
Nyhedsbrev                                                                 9. april 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 108. møde. 
 

 

Møde torsdag d. 5. april   
Med  Mads Christoffersen 

 
 

Mads mistede 2012 sin kone gennem 26 år. Suzanne døde af kræft efter kort 
tids sygdom. Mads fortalte om sygdommens forløb – og om de følelser han 
havde og den trøst han søgte – som mand – efter dødsfaldet – og som han 
ikke lige fandt. Og hvorom han skrev bogen ”Mænd der mister” – også en 
måde for sorgbearbejdning. Mads læste afsnit af sin bog, og kommenterede 
læsningen.  
Han fortalte om, hvorledes de følte, at udredningen på hospitalet var som om, 
at det var et højteknologisk apparat, der styrede processen, hvor naturviden-
skaben skydes ind mellem mennesket og sygdommen. Hvad der først var en 
harmløs mavekatar blev hurtig til en dødelig kræftsygdom. De kæmpede mod 
at blive et passivt nummer i det kolde hospitalssystem, med meget diverge-
rende diagnoser. Hospitalet var et inferno af larm og uro. Prøvede at være 
aktiv – gøre noget selv: akupunktur, alternative behandlere... Fandt først roen 
og værdigheden på hospice. 
Efter Suzannes død søgte Mads trøst – lys i livet. På et tidspunkt oplevede 
han at dyb sorg og ny kærlighed kan leve side om side. Hvad hans egne børn 
kunne forstå – men ikke Suzannes. I den forbindelse søgte Mads viden om 
hvordan andre mænd havde fundet ud af at komme over sorgen – uden at 
finde noget relevant.  
Og det skrev Mads så en bog om – baseret på en række interviews med andre 
mænd. 
I forbindelse med sin sorgbearbejdning tænkte Mads meget over hvilke må-
der, man reagerer på i forbindelse med et alvorligt sygdomsforløb, som han 
lige havde været i gennem.  
Se skemaet øv. th.: Er man ”kriger” – eller ”offer” ? – vælg din rolle! 
 
 
 

I sidste Nyhedsbrev omtalte vi, at der på Greve Stadion  
atter i år – onsdag d. 25. april - afholdes skole-
olympiade. Vi var 18 Hemingway – medlemmer, der 
deltog som medhjælpere. Der var også nogle fra Blixen 
med – sammen med os. Eller omvendt.  
Vi husker endnu, hvor sjovt det var at være med – og 

hvor søde de unge var, da de tak-
kede for hjælpen.  
Vi sluttede med grill og bajere. Så 
vi hjælper igen i år – alle mand.  
Tilmelding på næste møde. Alle 
nye deltagere får også en særlig 
designet T-shirt at bære på dagen.   

 
 

Næste møde torsdag d. 12. april     Vi skal besøge Greve Museum 
på Bækgårdsvej 9. Vi møder Kl. 09:30 - kl. 11:30. Cand.mag. Mikkel Hansen 
Stage fortæller, hvordan det Greve vi kender i dag opstod, og vi skal se ud-
stillingen “Velfærdsdrømme” om forstadsliv, velfærd og kampen for det gode 
liv. PS.: I får ikke franskbrød med ost som I plejer, til gengæld skal I betale 
15 kr. for kaffe og te - men det er så ad libitum.    

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 torsdag ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 

Mads Christoffersen, 
Kultursociolog, lektor 
emeritus. 
I tidens løb har Mads 
fungeret som fransklærer, 
seminarielærer, kandidat-
stipendiat, universitetsad-
junkt- og lektor, afde-

lingschef i en stor televirksomhed, visi-
ting professor ved et skotsk universitet, 
masterprogram-koordinator i Malaysia 
og programchef for et Executive MBA 
program ved DTU.  
Mads er uddannet sociolog og han har 
været ansat ved DTU som Seniorkonsu-
lent i kursusafdelingen.  
Mads er pt. i gang med et andet Projekt: 
”Arbejdet forstået baglæns – fortællin-
ger fra det levede liv” handler om at 
uddrage essensen af 140 pensionisters 
erfaringer med deres arbejds- og pensi-
onistliv. 
 

 

  

Redaktionen har modtaget følgende 
indlæg: Som mandlig overhoved og 
dermed ansvarlig i familiens økonomi-
ske forhold interesserer jeg mig også for 
at sikre at div. indkøb sker på rette vis.  
Se vedlagte eksempel: 
Tv. kan jeg købe 4 ruller 2 lags køkken-
rulle til 7.75.-   
Th. 4 ruller 3 lags køkkenrulle til 13.50- 
Pakningerne virker lige store.  
Jeg var ikke i tvivl.  
Indtil jeg læste prisen pr kg (nederst th.): 
kr 27,29 for 2 lags og 18,27 for 3 lags, 
der således var væsentlig mere papir= 
sugeevne for pengene.   
Så kom jeg virkelig i tvivl.  
Hvad skal jeg sige min kone skal købe? 
 

Er der hjælp til den gode Mand ?  
 

 

 

Mogens // 4045 2210 – Hemingway Club 
Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 

 
 


