
 

 

 

 

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 16. maj 2022   

Sikring af private hjem 

v/ Bjørn-Erik Jørgensen 

HC mandag. Referat møde d. 9. maj 2022. 

Svenning Ravn fortæller om sit liv under titlen ” Op på hesten 

igen mand! Du er ikke aldrig alene! ”. Svenning er 75 år og 

flyttede til Greve i 2012. Han havde hørt om vores klub i 

Bakkegårdens bestyrelse, og syntes det var en vældig god ide, 

at der blev taget lidt hånd om de ensomme mænd. Svenning 

kommer fra en gård i Jylland med en mor der blev meget 

skuffet over at få et drengebarn, hun havde ønsket sig en pige, 

som erstatning for et tidligere dødfødt barn, og hans far kørte 

mælk, men under krigen tvang tyskerne ham til at køre cement 

til de vestjyske fæstninger. Fødselsmæssigt påvirkede moren 

Svenning mere i retning, at være en pige, hvilke blev et traume, 

som han modarbejdede med alle midler bla. som trommeslager i 

et band og udlevede et 68ere miljø. Dette førte frem til en 

uddannelse som musiklærer og som supplement malersvend. 

PÅ seminaret fandt Svenning en god støttepædagog, der senere 

blev hans kone. Alle de negative påvirkninger fra moren 

forsvandt først efter han blev gift og fik en datter. 

Karrieren blev indledt i Brande med oprettelse af et kor, samt 

involvering i håndbold. Koret var af en sådan kvalitet, at det 

kunne turnere rundt i Danmark. Endvidere voksede selvtilliden 

ved at bygge hus ved selvhjælp, selv moren viste stolthed. I 

1975 kom et tilbud om at blive skoleleder på en privatskole i 

Vejle, godt scoret af en 27-årig. I tiden der fulgte, udviklede 

skolen sig til at blive den største privatskole i kongeriget. Det 

havde undervejs givet lidt hjerteflimmer, der blev ignoreret. I 

1993 kom tilbuddet om at gå ind i kommunalpolitik for venstre 

i Vejle, valget kom og Svenning blev valgt, nu skulle der 

forhandles, det resulterede i en rævekage af SF og Venstre, Sf 

fik Borgmesterposten og Svenning blev Viceborgmester, der 

HC2 møde 9 maj 2022 

Vi var 40 fremmødte 

 

Foredragsholder: Svenning Ravn 

 

Klippekort 
På grund af stigende priser 

er vi i tovholder-gruppen 

blevet enige om at have 

prisen for klippekortet til 

250 Kr. for 10 klip. 

25 kr. pr møde. 

Kørsel til eksterne 

arrangementer 

Tovholdergruppen har 

besluttet, at fremtidige 

kørsel i private biler i HC 

Regi, vil blive honoreret 

efter Statens billigste takst. 

 

Morgensangen ” En lærke lettede ” af 

Mads Nielsen. (Apoteker i Kolling) 

 

 

 

 

 

HC mandag får en stand.  

Hvis der er medlemmer der 

kunne tænke sig at være med på 

standen et par timer, så henvend 

dig til tovholdergruppen. 

mailto:info.greve2@hemingwayclub.dk
https://hemingwayclub.dk/klub/greve-mandag/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Dato Emne 

09-maj Op på hesten igen mand! – Du er aldrig alene!  

16-maj Sikring af dit private hjem 

23-maj Mit liv med næsten alt - Familie, luftfart og flygtninge kort fortalt 

30-maj På vej til krig i Golfen med Korvetten Olfert Fisher 

06-jun Pinse 

13-jun Nordea 

21-jun Sommerafslutning en tur på Roskilde Fjord 

27-jun Sommerferie 

 

blev underskrevet en samarbejdsaftale, men så snart denne aftale var underskrevet var samarbejdet 

forbi. Det var en hård tid med en Borgmester der hyllede princippet ”Manament by feer”. Politik er 

et rollespil og du er alene. Denne del af karrieren sluttede i 2007. 

Efter de år med skole og politik skulle vi beskæftige os med noget helt andet. Det begyndte med at 

vi erhvervede det gamle mejeri i Vedersø og indrettede fiskerestaurant og kunstgalleri. Det havde vi 

til der kom en og ville købe foretagendet. Vi solgte og købte et hotel i Bredsten og indrettede 

fiskerestaurant, nu var det sådan, at Svenning var blevet meget kvalitets bevist der resulterede i at 

der skulle smages på alle retter, som sammen med ”Fadølsbamserne” gjorde at vægten steg 

betragtelig til 137 kg og i tilgift en diabetes to. Forretningsmæssigt gik det godt indtil finanskrisen i 

2008, hvor der over the Night blev annulleret ordre for mere end 1Mill. kr., men i 2012 besluttede 

vi, understøttet af et lægebesøg, hvor kendsgerningerne viste med en alder på 67 år var den fysiske 

krop 95 år, at gå på pension. 

Vi var nået til det stadie, hvor vi måtte tage sygdommen alvorlig. Vi flyttede til Greve 2012, da vi 

har en datter, der bor i Karlslunde, Svenning fik et deltidsjob i kommunen, som senere blev på 

heltids. Diabetesen besvær blev taklet alene, men i 2015 overværede Svenning et foredrag i 

Roskilde for diabetikere, der gav ham følelsen af ikke at være alene og være kommet ind i et 

fællesskab. Samtidig blev der igangsat projekter med motion og ændring af livsførelse og derved en 

bedre livskvalitet. Svenning kom i en 4 mandsgruppe bag kulisserne med et tv-program med Chris 

Macdonalds om kostplan og motion i fitness centret i Fields med 2 terapeuter til rådighed. Efter ret 

kort tid var vægten reduceret til 108 kg og sukkersygen under kontrol. Foruden de fine opnåede 

resultater på det fysiske opstod der et godt kammeratskab. Vi havde fået megen humor i vort 

samvær, det kom til udtryk i mange fjollerier bla. inde ved Gefion Springvandet, folk må have troet 

at vi var tossede, men med humor, er det mange gange lettere at komme igennem svære perioder. 

Hverken bedre end værre få Svenning i 2018 konstateret kræft en meget aggressiv type i 

tyndtarmen, straks var der meget hjælp til stede og familien bakkede op, så du ikke var alene. Med 

en meget kraftig Kemobehandling og en operation blev kræften helbredt og efter en god 

rekonvalescents over julen havde vægter stabiliseret sig på 89 kg. 

Med alderdommen bliver skydeskiven for sygdomme større og det gode råd er, at søge hjælp i tide 

og deltage i aktiviteter der kommer hinanden ved. Samtidig skal man ikke sige, ”sig til hvis du har 

brug for hjælp”, men vend det om og sig ”skal jeg hjælpe dig”, det er samtidig lettere med humor i 

processen, og det er lettere at komme: 

 

Ref. Poul Erik Christensen 
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