
Nyhedsbrev                                                                          11. marts 2019                                    
Vi har nu haft vort 153. 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. 

Næste møde d. 7. marts 2019  
Ole Gerstrøm taler om: Spiritualitet og 
reinkarnation, baseret på egne oplevelser. 
 

Ole indledte med at fortælle om nogle af sine tidligere 
liv: Jøde i Holland og KZ-fange, præst i England, 
bankmand i 1800 tallet i Wien m.fl .(Se Nyheds-brev 152). 
Ole døde i KZ lejren i 1942, havde en mellemperiode 
og valgte så sine forældre i det næste liv og blev født i 
Thy i 1944 i sit nuværende liv.  
Oles meget konkrete udsagn var oplæg til konkrete 
spørgsmål: Han blev spurgt om tidspunkt for valget af 
sine forældre, om det var før eller efter undfangelsen.  

Spørgsmålet var nok for konkret til en egentlig besvarelse. Så det fik vi ikke. 
 

Vi kunne også forstå, at disse ”tilbageblik” ikke bare kommer til en selv – man skal 
virkelig arbejde med processen – helst gennem en terapeut. Dem findes der flere af, 
nogle er bedre end andre – også prismæssigt.  
 

Et andet spørgsmål: Hvorfor valgte dine børn dig som far? – svar: spørg børnene ! 
- eller: hvor kommer sjælene fra? – svar: vi er ikke alene i universet !  
Darwinismen er det rene ”pop”, mener Ole. 
Ole nævnte også en række forhold omkring amerikanernes månelanding: Vel kom de 
derop til månen – men de fik hjælp af ”andre” til at komme derfra, for den lille 
tyngdekraft gjorde at man ikke kunne styre og få hævet raketterne op fra månen.  
Her var vor egen Johnny på hjemmebane: han havde nemlig serviceret de samme 
gyroskoper, der blev brugt I månefartøjerne – og de var super – og kunne godt klare 
styringen. Ingen kommentarer – ej heller fik vi oplyst hvem ”andre” var.  
 

Hvis mødetiden ikke havde været begrænset, var vi også nok kommet mere ind på 
konspirationsteorien. Der var en antydning af at amerikanerne gemte på nogle 
oplysninger om ….(?), og vi var måske endt med at høre, at Jorden er flad. 
 

Der var en intens debat I vor ”tissepause” – nogle mente at ungdommens euforiske 
illusioner havde sat sig I hjernen – andre måtte simpelthen forlade mødet.  
 

Tja – så forskelligt dette møde om sjælenes evighed var I forhold til mødet med Peter 
Engberg, som vi havde besøg af i januar.  
Han havde også en sjæl. Men en anden form for sjæl at fortælle om. 
   
 

 

 

Næste møde d. 14. marts 2019  
Slum, sammenhold og sæbe.   
Foto fortælling fra Røde Kors i Kenya.  Søs Stadil er 
frivillig i Røde Kors og har været på studietur til 
Kenyas slumkvarterer for ved selvsyn at opleve Røde 
Kors’ arbejde for de fattigste. Hjælpeprojekterne har 
især fokus på kvinder og børn. Hendes fotofortælling 
viser ikke kun nød og elendighed, men også 
sammenhold, virkelyst og livsglæde. 

Skole OL med Greve Atletik –  
Onsdag formiddag d. 24. april 2019   
– vi har sendt en mail til alle tidligere Hemingway-deltagere om at være  
med igen i år.  Så sæt X ud for dit navn på listen til mødet på torsdag   
Nye Hemingwayere kan også deltage - og det er rigtig sjovt ! 
 

Vedrørende Forårstilbuddet:  
Så er det faktisk spændende at være med i en Hemingwayklub i en opstartfase.  
Man får et super forhold til de andre klubmedlemmer, hvor man ikke er så mange.  
Så møde bare op. Og man får hjælp og kan trække på erfaring fra alle de andre 
klubber.  

 

 
Spiritualitet kommer fra det latinske ord 
"spiritualis", der betyder det samme som 
"åndelighed". Spiritualitet bruges gerne om 
som betegnelse for det at være åndrig eller 
leve et åndeligt liv. I dag bruges begrebet 
spiritualitet også gerne til at betegne en 
form for åndelighed, der både kan hvile på 
intuitive, bevidsthedsmæssige, 
eksistentielle eller religiøse erfaringer. 
 

De seneste årtier har spiritualitet fået en 
meget stor udbredelse i Vesten, og der 
findes i dag både religiøse, alternative, 
ateistiske, psykologiske og videnskabelige 
tilgange til spiritualitet. 
 

Reinkarnation er et begreb indenfor en 
række, især østlige, religioner og filosofier, 
heriblandt verdensreligionerne hinduisme 
og buddhisme. Det betegner, at et dødt 
menneskes sjæl forlader legemet og 
genfødes i et nyt legeme, eller læren om 
sjælevandring: genfødsel efter døden til et 
nyt liv på jorden.  
 

I den tibetanske buddhisme spiller 
reinkarnation den særlige rolle, at ledere 
som Dalai Lama og Panchen Lama 
efterfølges af deres næste inkarnation. 
Valget kan være dybt politisk, og den 
nuværende Dalai Lama har således 
meddelt, at han ikke agter at lade sig 
genføde i Tibet, så længe det er under 
kinesisk kontrol. Folkerepublikken Kina 
har omvendt besluttet at forbyde 
reinkarnation uden statsgodkendelse. 

  

Forårstilbud 
Hemingway Club - Karlslunde  
Den nye klub holder sit første møde  
tirsdag den 2. april kl. 09:30 - 11:30. 
Karlslunde Idrætscenter  
I hele april kan du være med i klubben både 
i Greve og i Karlslunde. 
 

Hvis du vil være med til mødet i Karlslunde 
så skriv til info.greve@hemingwayclub.dk, 
så vi ved hvor mange vi skal brygge kaffe 
til. 
                                               hilsen Freddy 
 

 
 
 
Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club  
Greve  


