
Nyhedsbrev                                                              21. oktober 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 134. 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. 18. oktober                             Asbjørn Jensen fortalte 
videre om sit liv som 
QA’er med indlæg fra 
oplevelser i Brasilien, 
Kina og Mongoliet. 
Asbjørns hovedtese er: 
”der findes ingen 
ordentlige ledere syd 
for München. ”  
 

– og det blev på mester-
lig vis illustreret ved en 
række eksempler.  

 

Som superoverkontrollant kommer man meget nemt i modsætning / konflikt med 
de personer – deres arbejde - man skal kontrollere.  
Utrolig at Asbjørn ”overlevede” – og under så fremmedartede forhold som han 
omtalte og med vidt forskellige kulturer og sprog.  
Kineserne har mange forskellige sprog – men samme skriftsprog – portugisisk er 
et kasusrigt sprog – engelsk kasusfattigt. At oversætte tekniske vejledninger fra 
engelsk til kinesisk og videre til portugisisk, kræver sin mand.  
Inspektion, inspektion, inspektion ... hele tiden. Det kræver mod, i Kina at kassere 
store mængder rustfrie rør, der ikke lever op til kvalitetskravene. At skulle gå ind i 
en igangværende byggeproces fuld af fejl og mangler og få rettet på projektet i 
Brasilien – Montes Clares – en by på langt, langt ude på landet – i et fattigt om-
råde, hvor det var svært at rekruttere fornøden teknisk arbejdskraft og hvor alle 
kun nødtvunget tog til. (Novo havde netop købt en virksomhed, der her var ved at 
opføre en insulinfabrik – jobbet var at videreaptere den iht. Novo specifikationer). 
En sådan udstationering har sin pris. Det kan være svært at komme tilbage til 
Danmark og finde sig tilrette, og hvis man har været alene af sted – uden familie, 
er det en ”ukendt” mand der kommer hjem til børnene. Hvis man er ude som 
ugift, og ”piller lidt” – så får det ofte følge af giftermål. Og helbredet bliver ofte 
udsat for infektioner, man ikke kan slippe af med igen.  
Men spændende er det – at være derude. Når man har styrken.  
     

 

Næste møde torsdag d. 25. oktober               Fotoet er fra et fællesmøde 
den 15. oktober, hvor  
2 repræsentanter fra 
hver af Hemingway 
klubberne mødtes for at 
drøfte klubbernes  
videre udvikling.  
Der er nu 10 klubber: 
Gentofte, Lyngby, 
Rudersdal, Hørsholm, 
Fredensborg, Køge, 

Solrød og Greve. I både Gentofte og Hørsholm er der 2 klubber.  
Man forventer at der fremover komme flere klubber, og der blev fremlagt plan for 
hvordan en organiseret udvikling kunne etableres.  
En af mulighederne er at udviklingen sker i form af en selvejende institution.  
Man er ved at søge fondsmidler til denne etablering.  
Mere konkrete / daglige forhold blev også drøftet: Alle klubberne ser en 
udfordring i at aktivere deres medlemmer til at tage initiativ til og deltage i fælles 
interessegrupper. Nogle havde det forhold, at: Mange medlemmer er passive ved 
møderne, lytter til foredragene og går. 
  

”Hvor er vi - hvor skal vi hen - skal vi drives eller drive”. 
Vi taler videre om forholdene og om fremtiden på mødet den 25. oktober.   

 
 

 

OBS.: vi har lige været på rundvisning i Køge 

 
Foredrag om Køge Købstad i middelalder og 
nyere tid – om tradition i byens rum 
Solrød Lokalhistoriske Forening inviterer til 
foredrag torsdag den 25. oktober kl. 19.00 i 
Solrød Aktivitetscenters store sal. 
Alle er velkomne. 
----------------------------------------------------- 

 
Vi har modtaget en korrektion fra vort medl. 
Vagn Nielsen – der er født i Greve og kender 
alt til mange her i det lokale: Vagn skriver at 
adv. Allan Schow-Petersen bor i Mosede.  
Det er Lennert Kristensen/Nykredit, der bor i 
Hundige/Greve Nord, siden 86’ anfører Vagn. 
 

Vi takker – og benytter lejligheden til at give 
begges firmaer lidt markedsføring. 
------------------------------------------------------- 

 
 

..... og så et spørgsmål til læserne:  
Hvad viser billedet – taget v. Køge Bugt 
forleden ?? 
------------------------------------------------------- 
 
 
Mogens // 4045 2210 // 
Hemingway Club Greve   
c/oFrivilligcenter  
Borgerhuset Greveager 9 – 2670 Greve 
 

 


