
Nyhedsbrev                                                                           8. april 2019                                    
Vi har nu haft vort 157. 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. 4. april 2019  
Kurt Senfer mødte op med hele sit ”orkester” 
– ene mand. Kurt indledte med en introduk-
tion (se også sidste Nyhedsbrev). Kurt besluttede 
at lære at synge, da han fyldte 50 år i 1997 og 
tilmeldte sig solosang på aftenskole. Efter 
småture omkring forskellige kor herunder 
opera og operette. I 2012 var det  med rytmisk 
musik. Som bekendt: musik er sundt for hjer-
nen og giver livsglæde. Så Kurts mission er at 
sprede glæde ved musik – helst som aktiv. Og 
det fik vi at føle. Ud over det melodiøse har 
Kurt arbejdet meget med det tekniske, således kan han fremstille sine egne opsæt-
ninger – ved at skanne noderne ind i et node-editerings-program, og  transponere 
melodien til et valgt toneleje, herefter tilsætte rytme og instrumentere melodien. Så 
har han sin egen udgave.   
Kurt beviste sit mantra: ”det er aldrig for sent at begynde på noget nyt” ved, at han 
spillede og sammen med mandskoret Hemingway Club Greve sang en lang række 
sange – Primært evergreens - og som Kurt sagde: ”..det er historien bag musikken, 
der interesserer mig – altid” Og små sjove historier/anekdoter fik vi som optakt til 
alle musiknumrene. Kurt bad om tilladelse til at bånde ”Mandskoret” (ingen proteste-
rede) – og som noget helt enestående kan I høre jer selv synge (Se rubrik th.).  
Det giver en hel anden personlig dimension både at læse teksten og så selv at 
synge.  
Kurt fulgte nøje sit manuskript - ”gad ikke lære det udenad”, sagde han.  
I musikkens verden må man i mange genrer gerne improvisere – og ”det er aldrig 
for sent at lære” – siger Kurt. Så der er lidt at lære – endnu ! 
 

 

Næste møde d. 11. april 2019  
MARTIN ANDERSEN NEXØ v. 
Preben Etwil – nu pensionist  og tidligere 
kontorchef i Danmarks Statistik og ekstern 
lektor på SAXO-instituttet i tværviden-
skabelig metode  
kommer i klubben og fortæller om  
Martin Andersen Nexø, der bl.a. er kendt for 
”Pelle Erobreren” og ”Ditte Menneskebarn”.  
 

 
 

Hemingway Club Karlslunde – så mange ivrige personer var mødt op til 
det første møde i klubbens lokale i Karlslunde hallerne. Der blev på mødet oprettet 
en styre gruppe på 4 aktive og engagerede medlemmer. De er i fuld gang med den 
videre planlægning. Så – I kan roligt melde jer og deltage i klubbens videre virke. 
Det skal nok blive godt !  
Husk hele april kan man være med i begge klubber – Greve og Karlslunde !  
Møde hver tirsdag kl. 09:30 – 11:30  
 

 

Her er en oversigt over sangene vi sang: 

 
 
 
 
 

 

Hver melodi er på 20 – 40 MB, så hvis I vil 
høre en eller flere, så send en mail. 
  
 

 
 
 
 

  

 

Igen - mere hjælp: 
Skole OL med 
Greve Atletik –  
Onsdag formiddag 
d. 24. april 2019   
 
”I er pt. 16 tilmeldte Hemingwayer –  
men flere af de andre hjælpere har 
”pludselig” opdaget Påsken,  
så der er kommet nogle afbud.  
 

Hvis I vil komme nogle flere fra 
Hemingway Klubben vil det være meget 
mere end kærkomment.  
 

Der er også tilmeldt flere klasser end de 
foregående år. Der er 19 klasser og 440 
elever, så der er også brug for flere 
hænder. 
På forhånd tak for indsatsen.” 
 

De bedste hilsner  Jane - Greve Atletik 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club Greve 


