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Hjemmeside:  

https://hemingwayclub.dk/hcgreve/ 

Vi mødes hver mandag !  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

HC2G møde den 6 januar 2020 
Vi var lidt over 40 friske mænd der var mødt op efter nytår, for 

at høre om Sven Mogensens liv og ikke mindst den store bedrift med at 

bestige Afrikas største bjerg Kilimanjaro. 

Sven startede med at fortælle om tiden som ganske ung, hvor 

han kom i lære som befragter. Alt så lovende ud for den unge mand, lige 

indtil den dag, han som 20 årig kørte galt i sin Morris Maskot. Uheldet 

skete i forbindelse med et vejarbejde, hvor en af markeringerne gik 

igennem forruden og læderede Svens hoved i en sådan grad, at ingen 

vidste om han ville overleve. Sven er en overordentlig viljestærk og 

positiv person, så han overlevede og efter adskillige måneder på 

hospitalet, blev han udskrevet. Helt uden men var han ikke sluppet, 

øjnene var ødelagt. På trods af handikappet, kunne Sven ikke vente med 

at komme tilbage til sit arbejde. Efter en genoptræningsperiode, som 

han for øvrigt besluttet at afkorte, startede han halvtids på arbejde. Det 

skete dog ikke uden udfordringer af forskellig art. Dels var det kollegiale 

sammenhold ændret og dels var den praktiske del, som, f.eks. hvordan 

man bruger en regnemaskine når man er blind. Men igen kom Svens 

gåpåmod og viljestyrke ham til gode. Han lærte at bruge en Kinesisk 

kugleramme og var dermed i stand til at lave samme kalkuler som de 

seende kolleger. Efter et stykke tid valgte han at flytte til Jylland og 

arbejde for et mindre Tankskibsrederi, hvor han for øvrigt blev 

”hængende” de næste mange år i forskellige stillinger. I dette job rejste 

Sven verden rundt og forhandlede med alverdens firmaer og rederier. I 

alt har den rejselystne Sven besøgt 97 lande. 

På en af rejserne var han sammen med ekspeditionsleder Lars 

Faursholt, deres venskab skulle senere hen vise sig at føre til den helt 

store udfordring og bedrift for Sven, nemlig sammen med Lars at bestige 

Kilimanjaro. Det kræver stor forberedelse at kaste sig ud i sådant et 

fysisk krævende projekt, så Sven trænede i mere end et år for at være i 

så god fysisk form at han mente det var forsvarligt at klatre de 5895 

meter op. Projektet blev startet og efter fire dages kamp op ad bjerget 

kunne han den 18. maj klokken 10.20 som 66-årig, løfte hænderne 

sejrsfuldt i vejret, efter en præstation de færreste kan prale af. For en 

seende er turen hård, men for Sven og Lars er der ekstra udfordring at 

Lars hele vejen op, for hvert af de 100.000 skridt, skulle fortælle Sven 

hvor han skulle sætte fødderne. Den tynde luft gav også store 

udfordringer, nogle af de syv andre hallucinerede, men ”det gjorde jeg jo 

ikke, da jeg er blind” fortalte Sven. De troede flere gange, at de så skiltet 

på toppen, men det var bare en klippe. Det lykkedes at komme helt op 

på toppen og ned igen i god behold, og som Sven humoristisk udtrykte 

det: ”Uden at jeg blev svimmel.”  

Det var et helt unikt og fantastisk indlæg der helt sikker giver os 

seende noget at tænke over. Som en af deltagerne udtalte 

efterfølgende: ”Det var et levende og spændende foredrag, fortalt af et 

menneske, som kunne og ville alt og også nåede sine mål. Man fik 

næsten mindreværdskomplekser af at høre, hvad Sven havde udrettet.” 
  

HC2G møde den 6 januar 2020 
I dag var vi mødt 41 personer op 
 

Sven Mogensen 

Agenda for møde mandag den 13 

januar i Johanneskirken, 

Skoleholmen 9, 2670 Greve 

• Vi mødes denne dag i 

Johanneskirken klokken 09,30, 

hvor Torben Lindenstrøm fra 

HC2, vil byde velkommen.  

• Morgensangen er salmen, ”Du 

som har tændt millioner af 

stjerner” (787 i salmebogen).  

• Derefter vil der være kaffe og 

kage (muffins)   

• Sognepræst Kjeld-Ole Munk vil 

herefter fortælle om kirkens 

oprindelse frem til i dag. Det 

hele afsluttes med en guidet 

rundvisning i kirken.  

Hvis nogen har lyst vil der være 

mulighed for på egen hånd at studere 

kirken nærmere 

Synhandicappedes Motionsfond. 

Sven oprettede i 2011 en motionsfond 

med det formål at støtte synshandicap- 

pede personers mulighed for at dyrke 

motion. Hvert år uddeles legater til en 

værdi af samlet mere end 100.000 Kr. 

Information om fonden kan findes på 

www.motionsfonden.dk 
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