
 

Referat fra mødet 15-01-2019 

1 Velkomst 

Formanden bød velkommen til årets første møde med deltagelse af ca. 65 

medlemmer. Han ønskede alle et godt Nytår og takkede for god opbakning til starten 

af HCL med et citat fra Dronningens nytårstale: ”Det vigtige er ikke, hvordan du ser 

ud eller hvad du har opnået. Men hvem du er, og hvordan du er overfor andre – dine 

venner og Kammerater”. 

Citatet passer også fint i vores klub. Overgangen fra arbejdslivet til pensionist er 

meget aktuelt: Artikelserie i Berlingske. Ny, humoristisk dansk film ”Happy Ending”. 

Medlemmerne opfordres til at se på spørgsmålene fra mødet 18-12-2018, og forholde 

sig til dem. Spørgsmålene kan findes på hjemmesiden under afholdte møder. 

2 Præsentation af medlemmer 

Jørgen Sundquist, Bent Schou Rasmussen, John Frederiksen og Cyril Olsen 

præsenterede sig.  

3 Biskop Peter Fischer-Møller (FM) 

Det er vanskeligt at give et fyldestgørende referat af et teologisk og meget 

velfunderet indlæg, som var en helhed og en stærk oplevelse. Referatet skal derfor 

primært opfattes som stikord, der kan stimulere tankevirksomheden.  

Udgangspunkt for indlægget var emnet på vores første møde om forbrydelse og 

tilgivelse samt reformationen og katolikkernes oprindelige måde at give aflad på. 

Peterskirken blev finansieret af aflad. FM nævnte kronikken i Information, skrevet af 

en barnemorder. Er det muligt at tilgive så grov en forbrydelse? Hvordan kan kirken 

hjælpe med et nyt liv? 

Juraen kan hjælpe med erkendelse, som kan være grundlag for anger. I lande med 

dødsdomme er visse forbrydelser utilgivelige. Tråde blev trukket til Nazismen, Stalin, 

De Røde Khmerer og Simon Wiesenthals bog om jagten på jødeforfølgere. 

Hvad siger biblen om ansvar, skyld, skam og straf? Adam og Eva syndede ved 

kundskabens træ. Kain gøres ansvarlig for at slå Abel ihjel på grund af misundelse. I 

kristendommen er godt og ondt blandet, arvesynden. 



 
 

 

Gennem opdragelsen efterligner børn deres forældre. Begær og konkurrence 

påvirker. Mobning er en djævelsk mekanisme. 

Tilgivelse er historien om Jesus. Herodes iværksætter barnemordet i Betlehem, for at 

slå Jesusbarnet ihjel. Jesus ender med at tilgive sine korsfæstere. ”Tilgiv dem, thi de 

ved ikke hvad de gør”. Gud blev selv ofret. Gud er altid på offeret side. 

Tilgivelse skal ikke være en hån mod offeret. 

4 Undergrupper 

Claus Colding-Jørgensen orienterede om Kulturgruppens planer, som omfatter et 

indlæg fra Stadsarkivar Mette Henriksen 12/3 samt en byvandring 14. maj for en 

begrænset deltagerkreds. 

I referatet fra seneste møde kan I se hvem der er interesserede i at deltage i en 

undergruppe. 

For at starte en undergruppe, skal en eller flere af gruppens deltagere påtage sig at 

igangsætte aktiviteter. Styregruppen vil gerne bistå. Initiativtagere efterlyses. 

5 Diverse 

Under dette punkt er der mulighed for at komme med emner til medlemmernes 

inspiration. 

Hans Christian Birkeland gjorde opmærksom på foredrag om” Volytien, hvor er 

det?” der afholdes torsdag 24-01-2019 kl. 19-21 på Lindegården. Se mere på 

kulturstedetlindegaarden.dk.  

Formanden bød vores søsterklub ”Blixen Klub Lyngby” velkommen. På deres 

hjemmeside gengives et citat fra Karen Blixen, med en lille hilsen til 

Hemingwayklubben: ”Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver 

– først laver jeg en kladde.” 

Indmelding i Blixen Klubben Lyngby startede lørdag 19. januar kl. 10:00. Kl. 10:15 

lukkede tilmeldingen med 100 medlemmer. 

HCL har modtaget et tilskud på 5000 kr. fra Lyngby Tårbæk kommune. Mere herom 

senere. 

5 Medlemsstatus 

Vi er pr. dd. 100 medlemmer med 18 på venteliste. 

https://hemingwayclub.us19.list-manage.com/track/click?u=105a7e494a76504b302ccc6e7&id=6374321baf&e=6e535d72b9
https://hemingwayclub.us19.list-manage.com/track/click?u=105a7e494a76504b302ccc6e7&id=6374321baf&e=6e535d72b9
https://hemingwayclub.us19.list-manage.com/track/click?u=105a7e494a76504b302ccc6e7&id=c0e1b036e2&e=6e535d72b9


 
 

 

Nyt fra interessegrupperne 

Interessegruppe ”Rejser” 

Medlem af Hemingway Club Lyngby Jørgen Fynsø har meldt sig om tovholder for at 

få etableret en Rejsegruppe. Jørgen kan kontaktes på mail fynsoe@city.dk og på 

telefon 61 70 23 95. 

Her er Jørgens oplæg til første møde:  

Vi skal finde ud af, hvordan vi kan mødes om emnet ’Rejser’. 

Skal vi fortælle om egne oplevelser? Skal vi vise billeder? Skal vi arrangere fælles 

rejser? Bruger vi eksterne foredragsholdere?  

Hvis du er interesseret, skal du kontakte Jørgen, der kan fortælle mere om tid og 

sted. 

 

Mange hilsener fra styregruppen 

Jørn Moos, Anders Lützhøft, Poul Hedegaard, Kristian Pedersen og Bent Elting 

 

mailto:fynsoe@city.dk?subject=Interessegruppe%20'Rejser'
tel:61702395

