
Nyhedsbrev                                                                             4. oktober 2019                                    
Vi har nu haft vort 181. møde. 

 

Mail addresse: 
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. 3. oktober. Niels Christian Larsen fortalte om sin forfatter-
debut ud fra emnet: ”hvor svært kan det være?” Niels – med en stout, vestjydsk humor 
iblandet en stor del østsjællandsk frejdighed – holdt et super godt foredrag: veldispo-
neret, med god stemmeføring, stærkt krops-sprog – indimellem med jysk dialekt og en 
fleksibel styring af spørgsmål fra salen. 
Niels´ bog ”Egne rækker” – er baseret på en række erindringer (10 små historier - uden 
ansvar for sandheden) fra sin ungdom derhjemme i Vestjylland, foregår i Broum (Nørre 
Nebel), lige ved ”a gab” (Nymindegab), hvor man siger : ”så det” i stedet for ”!”   
Det er en sjov bog med sære menneske typer: frisør, mekaniker, købmand, bønder de 
fleste med (begrundede) øgenavne som Skummesen (frisøren), Bajong (mekaniker m 
netunder-trøje over en stor mave), Tolveren, ...  

Noget af bogens humor ligger også i de små ordspil: ”...en  
længst forældet kalender, hvis gulnede yderste blad afslører, at 
løvfaldet fra den sluttede..” 
Men forfatter er ikke noget man bare bliver. Vi hørte om den 
hårde skole Niels skulle for-fatte – for at fatte, hvad det drejer 
sig om. Talrige tekst-omskrivninger, skære historien til, forhold 
til tillægsord, korte sætninger ... godt det var på computer, men 
med stor respekt for de forfattere, der  håndskrev manusskriftet. 
  

Og så skulle bogen sælges – udarbejdelse af salgsstrategi med  
henvendelser til forlag. Svært – og så endte det med et oplag på 
500 stk bøger – efter anslået 1.500 arbejdstimer. 
Som anført: Niels Christian er et godt eksempel på, at det aldrig 
er for sent at begynde......  

 
 

 

 

 
 
 
 

“Greve Kommune havde 1. oktober  
i samarbejde med Frivilligcenteret, 
en lang række klubber og foreninger 
valgt at markere FN’s seniordag. 
 

Det foregik i Portalen og var en dag 
med flot fremmøde spækket med 
dialog fra scenen om det gode 
seniorliv, med workshops og mange 
boder.  Også Hemingway var der! 
 

En velbesøgt succes som givetvis vil 
blive gentaget.  
En hyggelig dag “hvor alle kender 
mange, men ingen kender alle”.   Kaj 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ps.; Du kan låne bogen ”Egne rækker” som E-bog på biblioteket.  
Gør det – læs den – og støt Niels   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Torsdag den 10. oktober 
møder vi kl. 10:00 hos  
Køge Maritime Modelbyggerlaug,           

Strandpromenaden 1, 4600 Køge  
Vi tager E-toget med afgang kl. 
09:26 fra Greve Station med ankomst 
i Køge kl. 09:48.            
Husk der er efterfølgende frokost!  

    
 
 

Så I disse to gutter filme under vort 
møde i torsdags?  
Vi venter spændt på at se resultatet – 
måske er der en fremtid inden for 
filmverdenen for nogle af  os 
medlemmer! 

 

 

 

Vil du igen se Johnnys energiske 
trommeslager?  Så gå på youtube og 
skriv/kopier: this-drummer-omg-
you-wont-believe-what-he-does-
360p 

 
Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 
 
 

 


