
Nyhedsbrev                                                                            4. marts 2019                                    
Vi har nu haft vort 152. 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 d. 28. februar 2019:  Rolf Njor Jensen ”Vi er alle sammen mennesker” 
Rolf fortalte meget levende og interessant om sit liv og virke: ”om at leve lokalt og 
virke globalt”. Uddannet Cand. Scient i datalogi fra Aalborg universitet, påbegyndte 
en phd., men ”rendte” fra pladsen i 2010 for at ”joine gutterne”, der havde startet et 
firma i garagen – et firma, de planlagde at være verdensomspændende. (foto i midten). 
Og det blev det!  Rolf’s kone Maria havde et super job. Men de tog udfordringen op 
og flyttede til San Francisco.(foto tv). Maria blev CEO i familien med børnene Casper 
og Anna og Rolf fik det globale virke med hele verden som arbejdsplads. Som Rolf 
pointerede: Et job, der med familie kun kan lykkes med en dygtig CEO på hjemme-
banen i S.F. Og det havde han. 
Vi hørte om arbejdspladsen i ”hele Verden”, om basis i 
det personlige forhold mennesker imellem – om at 
være og lede lokalt, om kulturforskelle, lokal ledelse 
og om aktivt at være til at udvikle et verdensomspæn-
dende firma.  
Et job, der kræver sin mand med pondus! 
Og vi hørte (lidt) om Tradeshift og firmaets utrolige 
virke med en fælles platform for køb / salg og med en 
super mellemfinacieringsrente (lav rente = lav risici)!  
Det ville vi gerne have hørt lidt mere om.  

 

 

Næste møde d. 7. marts 2019 Ole Gerstrøm taler om: 
Spiritualitet og reinkarnation, baseret på egne oplevelser. 
Ole skriver som intro: Jeg har siden min ungdom arbejdet med 
regressionsterapi. Som terapeut og som klient. Det vendte op og 
ned på min tilværelse, da jeg opdagede, at jeg før det nuværende 
liv døde 1944 i Nazi-Tyskland under mindre behagelige omstæn-

digheder. I det foregående liv var jeg sognepræst i England, hvor mine sognebørn 
kæmpede under 1. Verdenskrig. I 1800-tallet levede jeg i Wien som bankmand. I 
livet før oplevede jeg den franske revolution tæt på, uden dog at dø af det. I Det 
Gamle Rom havde jeg en stribe livstider som f.eks. soldat og senator. 
Længere tilbage har jeg levet i Kina, Tibet, Det Gamle Egypten og Palæstina.  

 

Fødselsdag Alle fremmødte - 63 aktive Hemingway Club/Greve medlemmer fejrede 
klubbens 3 års dag med fotografering, portvin og kagemand. 

Skole OL med Greve Atletik – formiddag den 24. april 2019   
– vi sender en mail til alle tidligere Hemingway-deltagere om at være 
med igen i år.  Nye Hemingwayere kan også deltage - og det er sjovt ! 
Så X i kalenderen og tilmeld dig på listen til møderne.  
  

 

 

Uddrag fra hjemmesiden: 
Tradeshift er et skybaseret forret-
ningsnetværk og platform for beta-

lingskæder, markedspladser og apps.  
Virksomheden hjælper købere og leverandører 
med at digitalisere handelstransaktioner, 
samarbejde om processer og forbinde via 
supply chain apps.  
Tradeshift har hovedsæde i San Francisco, og 
serverer 1,5 millioner virksomheder i 190 
lande, der behandler over halv trilioner USD i 
transaktionsværdi. 
 

Waterless Scandinavia 
ApS  skriver: 
”Vi har tilfredsheds 
garanti mod lugt på 
vores urinaler, så hvis 
alle foranstaltninger 
omkring normal ved- 
ligehold bliver over-
holdt, kan de ikke afgive 
dårlig lugt.   
Normalt vedligehold er 
at man en til to gange 
om året, skifter den 
indsats i urinalet ? 
Et andet problem kan 
være, en gulvrist hvor vandlåsen er tørret 
ud?  
Men hvor om alt er jeres succes også min 
succes, så jeg vil kigge forbi næste gang 
jeg er i Greve, for at se om problemet er 
løst…..”    
Med venlig hilsen                        Jim Skov 

  

Forårstilbud 
Hemingway Club - Karlslunde  
Den nye klub holder sit første møde  
tirsdag den 2. april kl. 09:30 - 11:30. 
Karlslunde Idrætscenter –  
Den lille mødesal 1. sal  
Kongens Enge 42.  
Vi mødes hver tirsdag.  
I hele april kan du være med i klubben både 
i Greve og i Karlslunde. 
 

Hvis du vil være med i Karlslunde så skriv 
til info.greve@hemingwayclub.dk 
Alle ”mænner” 60+ er velkomne.  
Tag din nabo med !                 
                                               hilsen Freddy 
 

 
 

Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club  
Greve   


