
Nyhedsbrev                                                              14. september 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 129. 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. 

 

Møde torsdag d. 13. september   
På mødet havde 2 af vore medlemmer ordet: 
 

Gunnar Anker fortalte om Sønderjylland og 
meget mere. En hel masse historisk – krydret 
med små detaljer /special viden – enten af egen 
oplevelse / overleveret fra familie eller på anden 
måde erfaret. Indlæggene skal opleves. Er svære 
at referere. 
Vi hørte om Sønderjylland –  og grænsedrag-
ningen i 1864, om de 7 sogne der kom med og 
om Ærø, der ved et ”uheld” også kom med til 
Danmark.  
Om Koldinghus, hvor Chr. 4 boede i 10 år, om 
branden – om mursten, der blev genanvendt, om 
oksevejene gennem landsdelen.  
Om Christiansfeld, Skamlingsbanken og 
Knivsbjerg, om tyskernes anlæg af jernbanen op 
til Hanstholm og Kasernen i Haderslev.  

Vi hørte om aktiviteten på vestkysten med byer, der blev oversvømmet, stormflod, 
åle handel, hvad ”en kos græs” er for en størrelse.  
Vi blev holdt i et ”skruestik” af oplysninger – små sidebemærkninger på kryds og 
tværs. Præcis kl. 10:30 sluttede Gunnar – han havde emner at fortælle til mindst 4 
timer mere.   
 

 

’ 

Gunnar Anker er født 1939 i Fjelstrup, 
12 km nord for Haderslev, 7 kilometer øst for 
Christiansfeld, på en købmandsgård.  
Han passede købmandsgården fra han var 15 
– 17 år, var derefter i landbruget, har været 
bankbetjent i Nationalbanken, transporteret 
kronjuvelerne, handlet med grøntsager, 
træfældning og har Greve strand Museum – 
og er nu engageret i rejser og madlavning. 

Gunnar er også rejseleder – at I ved det. Han 
har mange gange arrangeret ture rundt i 
Sønderjylland. Gunnar planlægger at tilbyde os 
en 4 dages rundtur m guide (Gunnar – con 
amore) til næste år.  
Pris inkl. madpakker og drikkepenge til guiden 
– maks 3.000.- / deltager. I vil høre nærmere ! 

 

Følgende Gunnar - udsagn 
skal refereres:  
I Haderslev bor de rige  
I Sønderborg tror de, de er rige  
I Åbenrå vil de gerne være rige 
I Tønder kender de det ikke. 
 

 

Møde torsdag d. 4. oktober i Køge 
Tilmelding ved indbetaling 150.- for guide + 
frokost / eller 50 .- for kun guide til vor konto 
eller MobilePay. 
-  senest torsdag den 20.september 2018.   
I bliver mindet om det på vort møde.      

 

Her en oversigt over nogle af de lande 
Asbjørn har jobbet/været beskæftiget i.  
En stor del af hans virke har været i Novo 
Nordisk regi. 

 

 

Asbjørn Jensen fortalte om kulturforskelle 
ved arbejde i hele verden. 
Asbjørn trak en øst–vest streg gennem München: 
- Nord for gælder den protestantiske arbejdsmoral 
med personligt ansvar. 
- Syd for arbejder man devisen: ”a manjana” og 
hvor ansvaret og initiativ ligger hos chefen. Det er 
uden for hans interesse, for når han er blevet 
”white collar” – så glemmer man sit fag. Og her 
har en flad organisation svært ved at samarbejde. 
 

Asbjørn kom med forskellige udsagn om hvorfor 
det er svært at samarbejde – eksempler fra hans 
mangeårige virke inden for den farmaceutiske 
verden:  
 

Maskinleverandørerne lægger vægt på at maskinerne virker. 
Farmaceuterne – brugerne lægger vægt på at maskinerne ikke fejler. Derfor har 
produktions- og kvalitetsfolk svært ved at samarbejde – konflikt. 
 

Vi hørte om sygdomme: Højdesyge, Dengue feber, Formalin, Maveonder, Kuller 
– om I Kina at tage sine egne spisepinde med, om at drikke Vodka, at kunne lide 
maden – levne, ikke bede om mere, for du bliver budt... og flere spise regler.. 
derude i det fremmede. 
 

Rolig nu: også Asbjørn kunne i timevis blive ved at fortælle om spændende 
oplevelser/erfaringer  – han har lovet at fortsætte en anden dag. 

 
 

 

Til næste møde den 20. september skal vi 
synge en sang vi alle kender – som vil lyde af 
noget mere end ... For vi kan godt synge ! 
 

Og så skal vi på Badehotel med 
Rovmordere! Lykke Hjort //Greve Bibliotek 
har ordet og styrer os på det møde. 
------------------------------------------------------- 
 

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

 


