
Nyhedsbrev                                                             12. januar 2019                                    
Vi har nu haft vort 145. møde. 
 

Vor 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. 10. jan 2019 
Niels-Jørgen Schelde repeterede kort: Om ambassader / 
konsulater. Ambassadører er det officielle bindeled mel-
lem stater. 
N-J blev i 1974 efter 6 mdr. ansættelse i UM hovedkulds 
sendt til Japan. Alt her var anderledes: Alle spillede golf -  
men uden baner. Trafikken var håbløs. Man skulle have 
god tid – rigtig god tid. Ordet ”nej” kender man ikke. Man 
siger: ”vanskeligt” i stedet. At få en ordre ved første besøg 
= en afvisning. N-J blev gode venner med Grundfos loka-
le japanske chef.  (Det var Grundfos/Danmark glad for ?). 

Efter et kort ophold på 4 mdr. i England gik turen i 1982 
til Polen. Her var spioner /konstant telefonaflytning – pyt, 
registreringen var 10 år bagud. Private kunne godt have 
eget firma – blot det var ejet af en udlænding. Der var en 
utrolig stor fattigdom og mangel på alting. Nogle gange 
måtte man have sine egne råvarer med på restaurant, blot 
for at få noget at spise. 
Østberlin 1986 blev valgt pga familiære omstændigheder 
frem for Los Angeles, der var super attraktiv. Midt i den 
kolde krig: total aflytning. Østtyskerne var meget autori-
tetstro – i modsætning til plakkerne. Alt blev reg. af Stasi 
og N-J ville gerne se sine files i arkivet. ”staten foregiver 
at betale løn – vi foregiver at arbejde” .  
Murens fald 9. nov 1989 kom som en stor overraskelse for 
alle, og var det kommunistiske systems sammenbrud. 
Spændende hvad der sket i Tyskland nu 30 år efter.  
 

 

Næste torsdag d. 17. jan 2019  
DIT LIV SOM OPDAGELSESREJSE 
Tag med på en unik ydre og indre 
opdagelsesrejse med den internationalt 
prisbelønnede filminstruktør og medlem af 
Eventyrernes Klub Peter Engberg  
 

Hvad nu hvis alt i virkeligheden er 
forbundet? Ligesom alle cellerne i din 
krop kommunikerer med hinanden 

uafbrudt, 24/7. Hvis de ikke gjorde det, ville vi ikke være i live. Har vi alle et 
potentiale som mennesker til at skabe en verden, der er langt mere i balance end den 
vi lever i nu, hvis vi ændrer vores måde at tænke og se verden på? Lad os - sammen 
med nogle af vor tids største pionerer - undersøge helt nye perspektiver for vores liv 
her på Jorden.               Velkommen til dit liv som ydre og indre opdagelsesrejse. 
 

 

Møde torsdag d. 24. jan 2019 ekskursion til Regensen 
Der er booket 30 deltagere – og vi har ikke plads til flere.  
Flere oplysninger om mødested, transport, spisning m.m. i næste nyhedsbrev. 
 

 

Kunstneren Thomas Damsbo laver figurer 
af affaldstræ – over alt i verden.  
Der står 6 figurer rundt om i Københavns 
Vestegn. Billedet viser ”Lille Tilde” i 
Vallensbæk. Du kan også se en trold  – 
Oscar under broen til en af søerne i  
Køge Bugt Strandpark.  
Vil du være med til at lave en trold i 
Greve?  –  så meld dig til Tonny. 
tonny@viedel.dk  

 

 
 
 

 

Da Mogens 
Kortegaard 
besøgte 
Sloopy Joe’ 
bød han 
Hemingway 
på en øl. 
 

På billedet 
ses øllen –  
Hemingway 
var da ude 
at tisse. 
  

Ærgerligt ! 

Jørgen 
Frandsen 

 

Claudius 
Jensen 

Deres begge fødselsdage blev fejret med et 
gigantisk tilbud i baren – vær så god ! 

 
 

Mænd 65+ år søges til 
forskningsprojekt om deltagelse i 
floorball, styrketræning eller boccia. 
 

Alle ”Hemingwayerne” har fået mail her-
om. Læs den – igen. Vi er pt. 8 tilmeldte.  
Hvis du også vil deltage, så send en mail 
til Mogens inden mandag aften kl. 21:00  
 

 

Historisk Bustur 6. – 9. maj 2019 
til  Sønderjylland - Agerskov kro. 
 

Alle 40 tilmeldte har fået bekræftelse på 
deltagelse.  
Spørgsmål så responder til Mogens. 
 

 

 

Torsdag d. 14. februar – skal vi til Køge 
og bese bryggeriet Braustein. 
 

 

Mogens  // 4045 2210 // a-mch@webspeed.dk  
Hemingway Club Greve  c/oFrivilligcenter   
Borgerhuset  Greveager 9 //2670 Greve 

  

 

   M 


