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Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Næste møde 10. feb.  i Greve 

Borgerhus Kl. 9:30 

Ole Svensson Vil fortælle om sin 

hobby som dansk landsoldat. 

John fotæler om livet. 

Tiden er noget 

menskene har opfundet 

HC2 møde den 3/2 2020 

I dag skal vi høre et foredrag af John Bern Nielsen om ” Succes som 

Senior ”, men vanen tro skal først synge en sang, som 

foredragsholderen har valgt nemlig ” Livets Træ ”. 

Herefter blev ordet givet til John, som begyndte med en historie om, 

Tømreren der havde opsparet til pension, og meddelte sin mester at 

han ville holde op. Mesteren blev ked af det og bad ham om, at tage 

endnu en sidste tjeneste, hvilket han indvilgede. Den sidste tjeneste 

var at bygge et hus. Det gjorde han men brugte billige materialer, og 

havde travlt og dermed sjuskede med arbejdet, da huset stod færdigt, 

sagde mesteren, at det var hans afskedsgave. 

Sådan er det med os vi bygger vort liv, hvor vore aktiviteter er med. 

Det er blevet meget almindeligt at bruge udtrykket ” hav en god dag ”, 

som indikere et godt liv. John, sammen med andre deltager i et 

seminar ” Time out ”, hvor man diskuterer nogle betragtninger om tid, 

som det påstås ikke eksistere, men er menneskes opfindelse.  

Forskningen i tid har undersøgt menneskets opfattelse af tid, 75% er 

fortid resten er nutid. Tiden er som en bølgegang og med gentagelser. 

Vi kan med forventning se ind i fremtiden, men den eksistere ikke 

endnu. Fremtiden er en vifte af muligheder og sjældent er det de 

etablerede institutioner, der laver de revolutionerende ændringer, men 

snare en mindre gruppe af personer eks. Polen. Efter disse 

betragtninger om tid kan man konkludere, Lev livet og være til stede i 

nuet. 

Vi skal være åbne for nye strømninger og kulturer, som ændre sig 

over til (se planche) der illustrere de mange forskellige kulturer der 

findes i dag, men verden forandres hele tiden. Ved pensionering kan 

der opstå et tomrum, det er derfor nødvendigt at planlægge 

overgangen friheden og finde en mening med livet, det giver lykke 

eksempelvis at være sammen med andre og udrette noget sammen. Vi 

skal være villige til at aflevere det gamle, ved indførelse af noget nyt. 

Kreativitet har flere former, men man kan også anskue det med, at 

man ønsker at fortælle andre af ens erfaringer, og derved skaber gode 

relationer til andre personer. 

Det var en god indsprøjtning til et godt senior liv, tak for det.   

 

Tidsbillede af samfund der har været  

(ref. Poul Erik Christensen) 

HC2 møde den 3/2 2020 

I dag var vi mødt 38 HC-mænd op. 

Jeg vil foreslå at se videoen om 

Hemingway Club Greve. Interview 

med John Bern Nielsen 

https://www.frivilligraadet.dk/nyhe

der/2019/10/14/det-virker-bare-

kom-med-formanden-p-besg-i-

hemingway-club 
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