
 

 

Referat møde 03.12.2019 

Hemingway Club Lyngby 

1. Velkomst 
Formanden bød 91 medlemmer velkommen til dagens møde 

I dag starter vi med en sang: 

”I Danmark er jeg født” 

Johnny har sørget for at teksten kommer på skærmen 

HC og Ole slog tonen an. 

Det gik så fint med sangen, så det gentager vi en anden gang. 

 

2. Indlæg af Bertel Haarder 

 
Formanden bød Bertel Haarder hjertelig velkommen. BH har aflyst møde og lavet plads til os i en 

presset kalender. Det er vi taknemmelige for. 

 

Det er ingen tilfældighed at vi starter med en sang, når Bertel Haarder er her. 

Det er for at trække tråden til Højskolen og til Folkemøderne på Bornholm, som BH har startet og 

ført frem til en kæmpe succes. 

 

BH har siddet i Folketinget i 38 år og har været minister i 22 år, heraf de fleste år som 

undervisningsminister, hvor han har påvirket hele Danmarks ungdom. 

 

Det er virkelig en imponerende indsats for det danske folk. 

 

Før forrige valg spurgte jeg BH på Folkemødet, om han ville være minister igen, og han svarede ”Jeg 

stiler højere”, heri lå at han gerne ville være formand for Folketinget. Når han ikke blev det, må det 

skyldes en forbier af de store, fordi BH har alle de egenskaber og alle de erfaringer der skal til for at 

bestride denne fornemme post. 

 

BH står for retlinethed og ansvarlighed, en ordentlig og redelig adfærd. Det fremgår også af bogen 

”De beskidte milliarder”, hvor aktørerne bestemt ikke er ordentlige og redelige. 

 

Disse værdier hænger nøje sammen med de danske værdier, som vi så gerne vil værne om og lære 

de nye danskere. 



 
 

 

Det er os en stor glæde at byde velkommen til Bertel Haarder. Vi glæder os til at høre dit indlæg og 

dine budskaber, og til en god dialog. 

Læs referat af BH´s indlæg her 

 

3. Præsentation af 2 medlemmer 
Medlemmerne Henrik Kampmann og Torben Eriksen præsenterede sig 

 

4. Interessegrupper og udflugter. 
Vinklubben inviterer til et arrangement onsdag 11. dec. i mødelokale 1 her i huset. Der bydes på 

vores gavevin og nogle ”andebaskere” til julen. Jan Henriksen informerede om arrangementet. 

Tirsdag 17. dec. er sidste møde før jul, og vi ønsker hinanden en glædelig jul, med en god 

julefrokost. Festligt bliver det også, idet det er planlagt musikalsk underholdning og en 

konkurrence. Du har vel husket at tilmelde dig? (Der er 80 tilmeldte) 

Steen Kold-Christensen har foreslået et besøg på sin gamle arbejdsplads, FOSS Analytical i Hillerød. 

Det bliver tirsdag 21. jan. Steen fortalte, at der ud over en spændende rundvisning også bliver tid til 

en kop kaffe. Af pladshensyn mv, kan højst 30 medlemmer deltage – så først til mølle. 

Fodbold på Lyngby Stadion, søndag 15. dec. kl 14, Lyngby – Silkeborg,  spisning og hygge før 

kampen. Kulturgruppen og PH arrangerer. (dette arrangement er aflyst da for få tilmeldte sig, 

kulturgruppen forsøger på et andet tidspunkt). 

Blixenklubben har som tidligere nævnt tilkendegivet interesse for et arrangement, hvor enlige fra 

begge klubber kan mødes til fælles aktiviteter.  Blixenklubben har bedt os udpege et medlem, som 

kan gå ind i den videre planlægning. Ole Seest Vikke deltager snarest i et møde med Blixenklubben 

herom. Ole bad i den forbindelse om en forhåndstilkendegivelse fra medlemmer, som kunne være 

interesserede i det videre arbejde og kommende fælles arrangementer for enlige. Et par 

medlemmer tilkendegav deres interesse – og Ole opfordrer til, at flere melder sig. Anders Lützhøft 

oplyste, at ordet ”enlige” skal forstås i videste forstand, så også andre en egentlige enkemænd kan 

deltage. 

 

5. Kommende møder 

Tirsdag d. 17. december kommer Per Stig Møller og fortæller om den geopolitiske situation. Vi har i 

klubben indkøbt 30 eksemplarer af hans bog ”De fire isbjerge”, og de blev ”revet væk” straks fra 

starten af mødet. Mange af klubbens medlemmer har i øvrigt oplyst, at de allerede har læst bogen. 

Per Stig Møller har i øvrigt takket ”ja” til at deltage i julefrokosten. 

Det nye år starter vi den 14. jan., hvor borgmester Sofia Osmani kommer og ønsker os godt nytår 

med et indlæg. 

 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2019/12/R_Lyngby_2019_12_03_Bertel_Haarder.pdf


 
 

6. Inspiration fra medlemmerne 
Vores aktive kulturgruppe fortalte om de tanker, der er, om et samarbejde med biografen Reprisen 

om fx at se en af medlemmerne udvalgt film. Det kunne være en ”gammel ”kultfilm, men 

naturligvis også en helt aktuel film. Lige p.t. – og i denne travle tid – har der ikke været den 

fornødne interesse til, at der stables et arrangement på benene. Men tanken er ikke død, så måske 

til foråret.  Kulturgruppen redegjorde i øvrigt for tankerne om arrangere gåture i vores smukke 

lokalområde – og gerne med lidt vådt og tørt bagefter. 

 

7. Dagens historie 
XX fortalte dagens historie 


