
Hemingway Club Greve /torsdag  -  Møde torsdag d. 3. marts  2022 
Nyhedsbrev 300 - Udsendt d. 5.marts 2022. 

Efter 6 år + 1 møde = 300 referater, siger redaktøren: 
 ”..pænt tak for kaffe!” 
– det var en rigtig god kaffe, der er blevet serveret i de år.
En væsentlig årsag til jeg takker er alder og helbred, samt at

jeg –  i fortsættelse af mit tidligere arbejde med 
”Midgårdsormen”   i Hundigeparken - gerne her vil deltage i 
en arbejdsgruppe, hvor jeg får brug for hele min 
professionelle viden. Og jeg kan kun tåle at drikke kaffe et 
sted  – ellers bliver det for meget – af kaffe.        

M  Mogens 

Så er de 
røde 
gummi-
kopper 
kommet. 
Kopperne skal bruges i 
stedet for de engangs 
plastkoper, vi bruger, og de 
vil kunne købes for 30.-    
(I vil høre nærmere)  
 

 Mogens 40452210  /  a-mch@webspeed.dk 

0

Møde torsdag den 3. marts: 
”Blå Danmarks historier – Danmark som søfartsnation!” 
Jens Holm /Nyt medlem (med blå prik i navneskiltet) - Hemingway Club skriver: 

John Bern Nielsen bød velkommen. John havde deltaget i skype møde i forbin-
delse med nyetablering af Hemingwayklub på Bornholm. 16 medlemmer deltog i 
mødet og Bornholms kommune er behjælpelig med at stable denne nye klub på 
benene.  
Vi så videoklip hvor flere mænd viste stor interesse for et sådant netværk for 
mænd 60+. Videre er ny klub på vej på Langeland. 
Dagens foredrag om dansk søfartshistorie indledtes meget passende med sangen: 
”Fra Engeland til Skotland”.  Foredraget blev holdt af Claus Frederiksen (th på foto) 
og Jesper Fischer (tv på Foto) som begge er Gymnasielærere.  
Claus´ svigerfar Hans Bække er aktiv i vor Hemingway club. Begge Claus´ foræl-
dre havde sejlet inden for søfarten, så han havde fået det ind med ”modermælken”. 
Og Jesper har bl.a. været med som viking på Havhingsten til Dublin. Begge er i 
dag inkarnerede sejlere.   
Redaktionen tilføjer: Interessant at følge et tema gennem historiske perioder frem 
til nutiden. Vikingerne lagde grunden – men alt har sin begrænsning – de var ikke 
med her. Og der var ikke tid til meget APM – verdens næst største container-rederi 
med ca. 700 skibe.  
Man kunne tydelig mæke det store engagement og gode samspil under foredraget 
melem Claus og Jesper.. Synd for deres elever, der torsdag formidag måtte nøjes 
med virtuel undervisning. Men det var vores held, at man kan undervise på den 
måde.  
Som historikere vil Claus og Jesper gerne læse mange af  kildeskrifterne – men det tager tid. 
 

Søkongen – Jens Munk 
Grådige Købmænd Krigssejleren -   Mindesmærke 

over søfolk -  1. og  2. verdenskrig 

 Jesper Fischer  &  Claus Frederiksen 
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