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I Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte blev man i 2012 opmærksomme på, at der kunne 
være et behov for at tilbyde ældre mænd en ny slags fællesskab, da forskellige analyser 
pegede i den retning. 

Med målsætningen om at skabe en ny slags fællesskab søsatte Frivilligcenter Gentofte 
projektet ”Mænds Netværk”. 

Det skete i et samarbejde med Gentofte Kommune, Kommunens plejehjem og 
aktivitetscentre. Efter et år måtte det konstateres, at et ”Mænds Netværk” i den valgte 
konstruktion ikke fungerede og at det var nødvendigt at tænke helt forfra og nyt. 

På det tidspunkt blev der dannet en ny arbejdsgruppe bestående af otte mænd og en 
kvinde, Cathrine Sort, som blev projektets leder. 

Gruppen afholdt i hurtigt tempo en række brainstorm- og strategimøder og søgte samtidig 
inspiration ved at besøge allerede eksisterende mandeprojekter på Sjælland. 

På møderne stod det straks klart, at projektets navn ikke skulle være ”Mænds Netværk”, 
men skulle være mere maskulint og gerne sætte nogle positive tanker og fantasi i 
gang.  ”Hemingway Club” blev foreslået og det har klubben heddet siden det allerførste 
møde i 2013. 

Aldersgrænsen skulle være 60 år og klubben skulle mødes hver onsdag, kl. 09:30-11.30 til 
kaffe, ostemad samt en Gammel Dansk til dem, der havde lyst, -året rundt. 

I efteråret 2013 var man nogenlunde parate til opstart, så man startede markedsføringen 
med plakatopslag i Kommunen og annoncer i den lokale avis, Villabyerne. 
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Gruppen, der organiserede møderne i starten bestod af lederen Cathrine Sort, Mogens 
Røstbjærg, Egon Svane Hansen, Leif Jürgensen og Bjørn Nakskov Petersen. 

Leif Jürgensen udbød et kursus i ”De Otte Intelligenser”, som vi reklamerede for i vores 
lokale avis Villabyerne. Her meldte sig 14, og de blev kernen og de første medlemmer af 
Hemingway Club. 

Ved opstarten var man ikke sikker på hvad møderne i øvrigt skulle indeholde, men det 
viste sig hurtigt ved de første møder, at deltagerne ønskede et indhold i form af foredrag, 
diskussioner, udflugter o.l. Der skulle være indlæg af både deltagerne selv og/eller fra 
deres netværk. 

Til det første møde den 13. november var vi således 14, til det næste 18 og i løbet af kort 
tid 40 og så 50, indtil vi ca. 6 måneder senere måtte stoppe ved 75 medlemmer og oprette 
venteliste. 

Året efter hjalp Gruppen med at starte Hemingway Club Hørsholm/Rungsted, der allerede 
ved første møde havde 75 deltagere og nu har 150 medlemmer. 

I 2015 hjalp Gruppen Greve Frivilligcenter i gang og senest også Rudersdal, samtidig med 
at vi har startet Hemingway Club nummer 2 i Gentofte Frivilligcenter. 

Klubberne i Gentofte hedder nu henholdsvis Gentofte mandag (nr. 2) og Gentofte onsdag 
(den første klub). 


