
Nyhedsbrev                                                                    30. august 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 127. 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. 30 august     Niels-Jørgen Schelde kom og fortalte om                  
"Diplomatiet i arbejdstøjet - Hvad laver diplomater, når de IKKE går til 
cocktailparties". 
 
 

  

 
 

Hørt i forbifarten under Niels-Jørgens indlæg: 
 

Akkrediteringsbrev er en fuldmagt  fra en 
statschef  - i Danmark er det Dronningen - til 
en ambassadør til at repræsentere landet hos 
en fremmed stat. 
Akkrediteringsbrevet overleveres modtager-
landets statschef eller udenrigsminister i 
forbindelse med at ambassadøren tiltræder sin 
stilling.  
Overleveringen sker normalt i højtidelige og 
under ceremonielle former.  
 

Sammen med Akkreditiverne overrækker en 
tiltrædende ambassadør en Rappelskrivelse, 
hvorved den tidligere ambassadørs tjeneste på 
stedet ophører. 

Og  mere:  ”... en diplomat ved hvad han taler 
om, men han taler ikke om hvad han ved... ” 
Sådan – så ved I det, næste gang  I kommer til 
et cocktailparti med diplomater. 
 

 

Niels-Jørgen Schelde fortalte levende om sin mange 
årrige karriere som diplomat i udenrigstjenesten. Og om 
hvordan man bliver uddannet gennem varieret praktisk 
arbejde i tjenesten.  
Niels-Jørgen har arbejdet på danske ambassader i Japan 
og Storbritannien - i Warszawa, Berlin med ”murens 
fald”, i Emiraterne og Saudi Arabien.  
Så han har været godt omkring. Det skal man være ind-
stillet på, hvis man vil gøre karriere som diplomat.  
Vi hørte om hvordan man bliver rokeret – eller rokaden 
ophører. Nogle gange ret så pludseligt.  
Så ville et job i Kirkeministeriet have været bedre.  
Og om ambassadernes og konsulers arbejde, bl.a. om 
midlertidige pas  - gælder kun retur til DK og om 

assistance til turister og fastboende danskere.  
At ”komme hjem på konsulatets regning” – betyder, du får selv lov at betale mod 
først at stille sikkerhed for udlæg. 
Niels-Jørgen fortalte om diplomaters arbejdsforhold i forbindelse med mere 
'dagligdags' emner, som forberedelse af internationale møder... og om gamle dage, 
hvor faxen var ny – og så i dag med internet. Alle har i dag mulighed for at være 
vel briefede om deltagernes synspunkter inden et internationalt møde.  
En utrolig fordel – for et godt resultat. Godt diplomat arbejde. 
 
 

Ole – Mogens Kortegaard og Ebbe har købt 
billet til d. 9. september – foredrag:  
 

Den Anden Prins 
I anledning af Golden Days festivalen i 
september hylder Christiansborg Slot alle 
’toerne’. Prinser der var født som den anden 
søn i den kongelige familie. De var berømte 
og elskede i deres samtid, men hvor mange af 
dem husker vi i dag? 
Det er ikke altid nemt at være nummer to, 
men nogle gange kan det faktisk være en 
fordel… 
Tid: 2., 9., 16., 23. og 30. september kl. 14 
Varighed: 1½ time - 2 timer 
Indgang: Prins Jørgens Gård 5, 1218 
København K 
Pris: voksne: 125 kr.  
Link til arrangementet – læs mere: 
http:// www.kongeligeslotte.dk/da/slotte-og-
haver/christiansborg-slot/det-sker-paa-
christiansborg-slot/den-2-prins.html 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Næste møde Torsdag d. 6.september   
Foredragsholder er Yvonne Lerche, der arbejder som projektkonsulent med 
Økonomisk Rådgivning ved Dansk Folkehjælp.  
Yvonne vil øse af sine erfaringer med anekdoter fra dette arbejde over emnet: 
”Hvordan giver vi vore børn og børnebørn økonomiske råd og sikrer, at  de 
undgår de værste fælder”.  
Der vil blive god tid til spørgsmål og dialog undervejs. Så spørgsmål som ÅOP, 
kviklån, ludomani m.v. skal nok komme i spil på denne dag. 
 
 
 

 
 

 

Peter var mødt op – efter sommerferien – og 
havde et par små historier: 
- den ene om en haj og et ½ øje, der mødtes:  
” haj, haj – hall(v)øj(e)”.  
Det var nok ikke alle, der hørte efter/forstod. 
-og så en lille vits om sekretæren, der ringede 
til chefens frue ang. en pels, der var forbyttet/ 
fejleveret med en støvsuger. Sådan ! 
------------------------------------------------------- 
Mogens // 4045 2210  
Hemingway Club Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 


