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Møde Torsdag d.16. sept. –Hjertelæge  og medlem Hemingway 
Erling Birk Madsen havde ordet og fortalte: 
 

Erling har virket som Hjertelæge siden 1985 og har været gennem hele 
processen, med ophold i Californien, overlæge i Holbæk og 
praktiserende speciallæge.  
 

Erling flyttede til Greve for ca 1 år siden og fik efter sin kones død 
besøg af en vejleder fra Greve Kommune, der anbefalede ham at søge 
med-lemskab i Hemingway Club – ”en klub for ensomme gamle mænd”.  
”Er det noget for mig” -  tænkte Erling. Det var det altså.  
Især efter det første møde: Bespisning i Strandhusene! 
 

Som engageret forhv. Hjertelæge var det naturligt for Erling at møde i 
Hjerteforeningstrøje – i et udmærket samspil med hans råd om motion 
og hans deltagelse i Motionsklubbens cykelafd. 
 

Og så blev der ellers talt om hjertefunktion – og manglende funktion, om 
smerte i brystet, hjertestartere, hjerteløbere, hjerteklapper, hvordan man i 
dag foretager operative indgreb gennem venerne…. 
Det hele suppleret med engagerede spørgsmål fra medlemmerne. 
 

Et godt møde – og det var ”egen produktion.” 
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Der var 2 glade donorer i 
baren sidste torsdag:  
Peter Frier blev fejret på 
dagen og fik et flag i hånden. 
Erling Birk Madsen gav 
indkitning – samme dag han 
holdt foredrag.  
Sådan var baren forsynet: 

 
 
 

Korrektion: Der stod skrevet 
i sidste Nyhedsbrev, at  
Knud Pedersen  
er vores alderspræsident. 
Det er han ikke! 
 

 

 

Møde Torsdag d. 23. sept.  
Flere af medarbejderne i den lokale 
Nordea-filial er sendt ud på ”felt-
arbejde” – de kommer til vort møde 

som specialister inden for Lån, Investering, Pension, Arv …..  
og vil fortælle om hvordan vi som ældre kan gøre det bedst muligt med 
vor formue. 
 
 

 

  


