
Nyhedsbrev                                                                           21. oktober 2019                                    
Vi har nu haft vort 183. 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 den 17. oktober:  Jørgen Rolsted fortalte om sit liv og levned            

 

 
 

Meget originalt mødte Jørgen op med sin lirekasse, 
staffeli, malerier og diverse udklip om, hvad han hav-
de oplevet gennem et langt liv. Vi nåede at komme 
det meste igennem på mødet – malerierne til sidst – 
og med for kort tid til dem. Mente han. 
Vi hørte om lirekasserne og om de gamle modeller 
med valser, der skulle drejes og om hvordan lirekas-
serne i dag kan spille vha. elektronik fra mobilen.  
Vi mindedes gamle dage med lirekassemændene i 
gården, da Jørgen svang håndsvinget – suppleret med 
et par lirekassevitser – om ham der var: ”..elev af 
Carl Nielsen” og ”..udgået fra Musikkonservatoriet.”  
Vi hørte om Jørgens barndom – om hans kreativitet 
med pap og papir, om rulleskøjter og senere DM i 
skøjteløb og karriere i Holiday on Ice. Og så blev han 
uddannet som dekoratør i Illum – en af de bedre 
dekoratører, kunne vi forstå – og jobbede med 
udstillinger over hele verden. 

Plakaten med Mufo-burgeren er meget opfindsomt opbygget på et stativ af klare 
acrylplader  – fra dengang før man havde computerdesign. Jørgen havde en større 
samling af sine malerier med. Fantasibilleder, sagde han – han kan se resultatet for sig 
inden han maler billedet. Jørgen maler ikke for at sælge, men alligevel: små malerier er 
dog lettere at sælge end større. Salg gennem gallerier er svindel og humbug – og megen 
kunst er korrupt. Så ved I det! 
Obelix og Prins Valiant er hans barndoms idoler. Obelix er stadig populær viser det sig 
– ved selvsyn. Vi nåede også at få den rette pointe i en vittighed med et æsel, en hund, 
en papegøje og en mand. Til fra afbenyttelse - Se vedlagte bilag i mailen. 
... alt i alt et par fornøjelige timer. 
 

 

Næste møde torsdag den 24. oktober:  
Pensioneret major i hæren Tim Larsen kommer og 
fortæller om:  
Et anderledes liv / 22 missioner i verdens 
brændpunkter. 

Tim vil berette om nogle af sine oplevelser som udsendt til 22 missioner /konfliktområ-
der for FN, Nato og FE. Han har bl.a. været i Cypern, Israel, Syrien, Jordan, Libanon, 
Indien-Pakistan, Bosnien, Kroatien, Kosovo, Makedonien. Vi i Hemingway har 
deltagere, der selv har været udstationeret – og med synspunkter herom – så der vil nok 
være nogle relevante spørgsmål herom på mødet. 
 

 

e 
   
 
 
 

lirekasse, (vist efter ty. Leierkasten, 1. 
led Leier 'lire', via lat. fra gr. lyra, 
se lyre), lille pibeorgel, der klinger, når 
en stiftvalse eller kartonrulle med 
huller aktiverer lufttilførslen. Valsen 
drejes af et håndsving eller med elek-
tricitet. Lirekassen har rod i antikke 
vanddrevne instrumenter, men bær-
bare typer kendes fra 1700-t., og især 
på hjul fik instrumentet betydning 
indtil omkring 1945 som levebrød for 
omvandrende lirekassemænd, der 
spillede et aktuelt populært repertoire. 
Andre typer er karrusel-, markeds- og 
gadeorgler som spektakulær og 
lydstærk tillokkelse af publikum. 

 

 
 

HUSK 
Tur til 
Sorø!  
tirsdag den 
29. oktober.                
Vil du med ?  
Mød v. Borgerhuset kl. 9.15.   
Entre:  50 kr. pr. person.. 
 

 

 

Sæt X ved torsdag d.14. november! 
Vi besøger Danmarks ældste vinstue  
- Hviids vinstue! I hører nærmere. 
 

Ingemar Lindahl fyldte 75 år på 
dagen, derfor det store anlæg af 
flasker + flag.  
Jeps - Ingemar er svensker.  
Så vor klub er international. 

 

Mogens //4045 2210  
Hemingway Club Greve /torsdag 

 


