
 

 

 

 

Mail: 

info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

 

Næste møde 7. mar. 2022   

H.C. Ørsted og hans indsats for 

udbredelse og nyttiggørelse af 

naturvidenskaberne med focus 

på farmaceut-uddannelsen 

v/ Poul R Kruse 

 

Referat fra HC mandag den 28 februar 2022 

Vi havde planlagt et møde der skulle være anderledes end vores sædvanlige møder. 

Vi mødtes 29 mand til en dejlig solrig morgen, hvor vi startede med at gå en tur rundt om Stadion, hvorefter vi 

mødtes igen i Borgerhuset. Her fik vi stillet tørsten og sulten med kaffe og ostemadder. 

Der var nu frit slag til at fortælle lidt om sig selv og Carsten lagde ud med at fortælle historien om det hus, 

eller nærmere gamle spejderhytte, som han og Helle bor i. 

Først viste Carsten en film om det besøg han havde af Anja fra DR-programmet Bedre Bolig med Anja 

Thorndahl. I dette indslag fik vi lidt at vide om huset som det ser ud i dag og hvordan Carsten selv har 

moderniseret det fra ende til anden. 

Herefter viste Carsten nogle lysbilleder fra ”gamle” dage, hvor man kunne følge opførelsen af Spejderhytten 

der tilhørte en Spejdergruppe fra Østerbro og hvor Carstens farbror var tropsleder. Spejderne købte grunden 

for den, på det tidspunkt, enorme sum af 8.000 kr. De nøjedes med at købe en halv grund da de ikke havde 

flere penge. Senere opførte de en bjælkehytte af norsk fyrretræ, godt hjulpet på vej af norske håndværkere.  

På et tidspunkt overtog Carstens far hytten og begyndte at bygge den om, så den var mere anvendelig til 

beboelse. Der skete dog det der ikke må ske, en håndværker havde glemt at slukke en lampe, med det resultat 

at huset gik op i flammer. Heldigvis boede familien Bernfeld ikke i huset på dette tidspunkt, så de kom ikke 

noget til. Carsten forklarede at bjælkehytter altid har græs på taget for at holde bjælkerne på plads. På det 

tidspunkt hvor taget var brændt igennem faldt jorden ned i huset og slukkede brande. De bjælker som var 

forbrændt, kunne man skrabe det forkullede træ af så udskiftningen af bjælkerne var minimale. Efter nogle år 

blev huset udvidet med en stue og en stor garage/værksted 

Carsten og Helle overtog huset i 1998 og har efterfølgende moderniseret det hele, så det nu fremstår som et 

moderne bjælkehus, hvor det er svært at se den oprindelige spejderhytte.  

Herefter fortalte Henning om en tur til Rusland og Ukraine i 1975 i forbindelse med en studietur med 

landboforeningen. Henning ville ellers gerne have vist nogle billeder fra turen, men kvaliteten af lysbillederne 

var for dårlig. Det gjorde nu ikke noget, vi fik en fantastisk og levende fortælling der startede da de landede i 

Moskva. Her var lugten af bilernes udstødning noget som stadig ”hænger i næsen”. Moskva var på det 

tidspunkt ikke just turistvenligt, ikke engang en øl kunne man købe. Efter Moskva fløj de til Ukraines 

hovedstad Kiev. Denne by var helt anderledes grøn og positiv, det samme gjaldt befolkningen. Herefter gik 

turen videre til Poltava 500 km. øst over. Det var målet for turen og hvor de skulle studere landbrug i 12 dage. 

HC2 møde 28. feb. 2022 

Vi var 29 fremmødte 

Spejder, skt. Jacob trop 
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Albatros 

Spejderhuset efter brænden 

Henning om sin tur til Rusland og 

Ukraine 

Henning har senere besøgt Rusland i forbindelse med en fodboldkamp i 2018 hvor Danmark skulle spille 

mod Frankrig. Det var en helt anderledes oplevelse af Moskva, som med tiden var blevet meget mere 

turistvenlig og hvor det nu var muligt at købe en øl. Ligesom man kunne færdes frit uden problemer. 

Herefter fortalte Geert en historie om at arbejde i et firma der er forankret i en helt anden kultur. 

Geert kom fra Søværnet og blev ansat i Scitex, som er et Israels firma med hovedsæde i Herzlia der ligger l10 

km. nord for Tel Aviv. 

Det blev til 4 måneders kursus i Israel hvor man som dansker ikke var vant til at spise Kosher mad hver dag, 

så da det lykkedes at finde en fransk restaurant der serverede røde bøffer som ikke var kogt inden, blev den 

frekventeret med jævne mellemrum.  

Israel var og er stadig et land i krig med deres naboer, hvilket kom meget tæt på en gang imellem. Som f.eks. 

da der to gange eksploderede bomber i den by hvor Geert boede og ikke mindst da et angreb midt i Tel Aviv 

gjorde at man måtte kaste sig på jorden ved den restaurant de besøgte. 

Selve firmakulturen var meget anderles end i Danmark. Her blev familien sat i højsædet. Hver eneste gang 

Geert talte med sin chef, drejede de første spørgsmål sig altid om hvordan familien havde det. Ligesom 

familien altid blev inviteret med til firmafesterne og det gjaldt også børnene. Geert gav et eksempel på denne 

anderledes kultur, hvor han af sin arbejdskollegas kone havde fået en liste med navne og telefonnumre på 

deres venner, med besked om at Geert skulle kontakte dem og tage på besøg hos dem. Geert havde svært ved 

at ringe til nogen man ikke kendte, men en dag ringede telefonen på hotellet og det var kollegaens kone der 

ringede. Hun var lidt fortørnet over at der ikke var ringet til en eneste af den navne som hun havde udleveret. 

Den efterfølgende weekend blev flere af deres venner besøgt.     

 
Ref: Geert Lehmann 

Geert fortæller om sin tur 

til Israel. 

Matroska med potræt af Putin 


