
Nyhedsbrev                                                                      25. juni 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 118. møde. 

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 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 
Torsdag d. 21. juni   
”Færgen er i havn om få 
minutter...” 
Bibliotekar Lykke Hjorth 
var ordstyrer på mødet. 
Hun indledte med at 
oplyse, at hun havde et 
mål: at besøge alle 
Danmarks øer – 400 i alt. 
Og så blev vi på  
professionel vis ”færget” 
rundt i færge-emnet.  
Vi skulle nævne alle de 
færgeruter vi kendte – altså 
de, der ikke længere var – 
(se tavlen med et udpluk).  
Så var der summen ved 

bordene om at fortælle hinanden om færge-errindringer. Forskellige færgeruter 
blev nævnt: Storebælt, Mellerup... vi kom ind på vandets symbolik, skibssæt-
ninger, sejle ud i det ukendte – mod horisonten...Hades.. Johannes V. Jensen etc. 
Efterfølgende talte Lykke om hvordan man kan bruge biblioteket – også uden for 
åbningstiderne, kommende foredrag på biblioteket blev nævnt.  
Vi talte om e-bøger, om lydbøger – og pludselig var der ikke mere tid – selv om 
Lykke kunne blive ved – hun har flere emner i sin ”taske”. Glæd jer! 

Charon på floden Styx, maleri af Joachim 
Patenier, 1515-24. Museo del Prado, Madrid. 
 

Charon eller Karon var den færgemand, der 
sejlede de dødes ånder til dødsriget Hades - 
dog kun, hvis de var ordentligt begravet.  
For denne tjeneste betalte hver af de døde 
ham med en mønt, som derfor var lagt i den 
dødes mund før begravelsen.  
Overtro har forklaret en sømands ørering med 
at han havde passeret ækvator, eller at han 
havde øreringen til at betale Charon med. 
I nyere tid forbindes Charon med floden Styx, 
men i antikkens kilder var det floden 
Acheron, han krydsede i sit skib med de 
slappe, sorte sejl. 

  

Næste møde Torsdag d. 28. juni   
Vi mødes i Borgerhuset kl. 9:30 – omme bag ved og spiller Petanque / 
Vikingespil + Krolf. Senere er der kaffe + brød. 
Hvis du har petanque kugler – så tag dem med.  
 

 
 

Sommer program 
 
Torsdag d. 5. juli 

 
Vi mødes v. Trylleskoven /Solrød strand 

  
Torsdag d. 12. juli 

 
Borgerhuset / Cykeltur til Ishøj Dyrepark + ny ”ukendt” 
park + mulighed  for frokost i Mågen - Strandparken  

  
Torsdag d. 19. juli 

 
Greve skov (+ evt Karlslunde - ny skov) - gåtur 

  
Torsdag d. 26. juli 

 
Borgerhuset / Besøg hos Gunnar Anker (Hemingway) –  
Greve Strand Museum – gåtur *) 
 

  
Torsdag d. 2. aug. 

 
Olsbækken  / Søndre stenmole t/r  - gåtur langs stranden 

  
Torsdag d. 9. aug. 

 
Borgerhuset / Agurkegartneren – gåtur 

 
 

1925 skrev Johannes V. Jensen en novelle 
med titlen ”Naaede de færgen?” 
Novellen handler 
om et ungt par på 
motorcykel. De 
skynder sig over 
Fyn for at nå den 
næste færge fra 
Nyborg. Men 
døden forfølger dem i en mystisk bil. Vinder 
parret eller døden? Johannes V. Jensen var 
selv en ivrig motorcyklist, og han forstod at 
beskrive farten i lange, afbrudte sætninger. 
Handlingen starter da det unge par ankommer 
med færgen fra Fredericia til Strib. Parret vil 
gerne nå den næste færge fra Nyborg. Det er 
en tidlig sommermorgen, og landevejen er 
fedtet. De overhaler hurtigt alle tre biler, der 
var med færgen, men farer vild i de snævre 
gader i Odense, og da de kommer gennem 
byen er den mystiske bil forrest igen. Anden 
gang mislykkes det dem at overhale. Døden 
sidder ved rattet, og han presser motorcyklen 
ud i grøften. Det unge par bliver dræbt. De 
ruller ned ad en bakke, lige ned i en robåd, 
der fungerer som færge. De nåede færgen. 

   
 

 

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


