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Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 27 jan i Greve 

Borgerhus Kl. 9:30 

Her vil Gustav Søager, sammen 

med sin kone fortælle om, at være 

Præst på Madagaskar 

Jimmy fortæller om sin 

opvækst og spændende liv. 

HC2 møde den 20/1 2020 
Efter vi traditionen tro havde sunget vor morgen sang ” I 

Danmark er jeg født ” som var ønsket af foredragsholderen blev 

ordet blev givet til Jimmy, med foredraget ” Mit liv ”. 

Det hele startede, da Jimmy blev født på Finsensvej, 

Frederiksberg 17. juli 1940. De første erindringer er fra 1944, 

hvor han tydeligt huskede, at der kom en bil og nogle folk smed 

dæk og slanger på gaden, som protest fordi tyskerne havde taget 

deres fabrik. Jimmy løber ud på gaden, der var det nært gået galt, 

fordi tyskerne skød ned langs gaden, men mormor reddede ham, 

men fik selv et livsvarigt men.  

Senere kom Jimmy over til Jylland, hvor han praktiserede 

landbruget, herunder meget tidligt om morgenen og ud på 

mælketur til mejeriet, og ellers alt forefalden landbrugs arbejde. 

I 1947 starter skolen, men ikke nok med at få nogle 

skolekundskaber, skal der også skaffes nogle penge, da familien 

voksede hurtigt, Jimmy   praktiserede dette med at gå til hånde i 

de forskellige forretninger blandt anden hos cykelhandleren, og 

derved fik sin første cykel, dog i enkelt dele, han selv måtte 

samle. 

Skolen blev forbi og efter nogle jobs, som arbejdsdreng fik Jimmy 

en søfart bog og kom ud at sejle. Det førsteskib var DFDS 

Paraguay, der gik til østkysten af USA, dette blev efterfulgt af 

andre skibe, bl.a.” Dronning Alexandrine”, som var i fart til 

Færøerne og Island. Efter flere mønstringer sejlede Jimmy med 

en coaster på kun 37 tusind tons, det var meget lærerigt og 

indlæringen blev underbygget med øretæver. Efter en kort tid i 

land, der gik med at male ildslukkere røde på fabrikken Ginger, 

blev det igen til søs og på langfart nu med Mette Mærsk en 

tankbåd, der sejlede olie fra Venezuela til Montevideo. Efter 14 

måneder afmønstrede Jimmy og fik attraktive tilbud i 

Montevideo, men efter nøje overvejelser takkede nej tak.  

 Jimmy efterlod et minde om sin tid i Montevideo!  

Tiden var kommet til at vende hjem til Danmark, hvilket skete 

med en hyre på det svenske skib Anni Johnson. Vel ankommet til 

Danmark blev det til flere forskellige jobs bl.a. Fællesbanken, 

B&W, Toldvæsnet for til sidst at blive ansat i Privat banken, først 

som bank betjent, men skiftede til EDB afdelingen, som operatør 

og senere med uddannelse af nye operatører. Det blev til i alt 33 

år. 

Det var Jimmy`s Liv meget interessant.       

 

Jimmy Thyrie 

(ref. Poul Erik Christensen) 

HC2 møde den 20/1 2020 

I dag var vi mødt 30 HC-mænd op 
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