
 

       Nyhedsbrev 252   –                 Hemingway Club Greve / torsdag     –    udsendt 23. marts 2021 

 

Mail adresse: 
info.greve@hemingwayclub.dk      
Hjemmeside:  
www:hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture, arrangementer: 
konto nr. 9570 - 12947992 
Vi mødes (næsten) hver torsdag !  
kl. 9:30 – 11:30. - pt. virtuelt 
 
 

  

 

 

Rygtet vil vide, at det er Liv t.v. 

 

Møde torsdag d. 18. marts 
Det var en flok glade drenge,  
17 i alt, der mødte – med behørig 
afstand - kl 9:30 på pladsen v. 
Borgerhuset. Gensynsglæden 
lyste, og der blev spurgt til 
helbred og dikket på Corona- 
fyldige maver. Med behørig attest 
fra Frivillighedscentret på at vi 
måtte samles som  mande-
klubmotion drog vi afsted og 
kørte til Avedøre Holme for at gå over til ”Skrædder-holmen” – en lille ø i vandet mellem 
Sjælland og Amager. Her skulle vi finde trolden ”Lange Liv”. Ingen af deltagerne havde 
væeret der før – eller vidste, der var en trold her. Vejrudsigten havde svigtet os – for første 
gang siden april sidste år. Der var lovet delvis overskyet, men vi fik fuld sol. Så mange 
havde det alt for varmt. Mærkeligt at der ikke var  nogen, der har haft fødselsdag i den 
lange periode siden sidst vi mødtes. Men vi klarede det alligevel. 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Kalvebodbroerne er en fast forbindelse åbnet 1987 mellem  
Sjælland og Amager via en kunstig ø, Skrædderholmen.  
Det er en motorvejsforbindelse (del af europavejen E20/Amager-
motorvejen), men der er også en stiforbindelse for cyklister og 
fodgængere. 
Forbindelsen består af to vestlige broer (Sorterendebroerne) fra 
Sjælland til Skrædderholmen samt to østlige broer  
(Kalvebodbroerne) fra Skrædderholmen til Amager. 
Broernes længde er: 241 + 150 meter med en gennemsejlings-
højde: 16 meter. 
 

 
 

Møde torsdag d. 25. marts – Virtuelt møde . Vi sidder derhjemme og er ”på” kl. 9:30  
I sidste nyhedsbrev – nr. 251, skrev vi om at Hemingway havde fået en donation på 20.000.- af Velux – fonden. 
Det skal bemærkes at vi skal dele beløbet  med de fra Hemingway-mandagsholdet, som sikkert slet ikke ved, 
hvad de skal bruge pengene til – de har ikke haft møde det sidste års tid. Men er vi så meget klogere?  
10.000.- til ca 70 personer er ca 150.-/pers. det er hvad 3 ”ølbamser” koster.  
Det er jo ikke det beløbet skal bruges til. Der er mange muligheder – det kan vi jo tale om på torsdag. 
Fremover har vi 3 slags møder: 1) Virtuelle møder, 2) møder i salen / Borgerhuset og 3) møder i det fri.  
Hvad angår 3) møder i det fri er der gåture og cykelture. Gåturene kan være fra Borgerhuset, eller vi kører ud i 
bil og går derfra. 
Vi taler om mulighederne på torsdag – kommer med forslag / indlæg. Det er initiativet, der former fremtiden. 
 
 

 
 
 



 

 
    
 

Rubrikken med forskellige emner: 
Foto t.h.: I sidste nr. Nyhedsbrev kunne vi ikke bringe at 
billede af Mogens Kortegaard til virtuelt møde med Hemingwy 
Greve / torsdag. Fotografen havde glemt apparatet. En vaks 
mødedeltager havde sikret et foto af alle deltagerne.   
Så – venner – her ser I Mogens Kortegaard sidde v. Ole 
Svenssons side og være med.  
Lad det være til inspiration for andre.    
 

Vi har plæderet for at flere deltager i de virtuelle møder. Vi har skrevet om det og stiller rådgivere til rådighed. 
Vi skrev i sidste Nyhedsbrev, at man skulle kontakte nogle af de endnu ikke tilsluttede medlemmer og ”forføre” 
dem til at komme med på skærmen. Og vi talte om det på vor gåtur sidste torsdag. Der hjælper den personlige 
kontakt: 4 personer belsuttede sig for deltagelse. 2 skulle først spørge derhjemme  – for det var fruen, der passe-
de skærmen. Vi vil se, om der gives plads til dem på torsdag. Medlemmerne altså. 
 

Skridttællere: 
På vor vandretur sidste torsdag, var der flere der havde en skridt-tæller 
med i lommen. Og de viste meget forskelligt, da vi kom tilbage. Vi 
husker en dag at registrere  forskellen mellem de forskellige tællere.  
 
Mogens Kortegaard skriver: 
Tak for ugemeldingen, altid og igen smadder  interes-
ant og med gåtur, super.                                                       
Men her er en fortrolig info:  

Jeg har brugt tre uger på et frisørkursus på en frisørskole, det hedder ”Vi klipper Coronaherrer 
hjemme, modul 1-3”. Når jeg har bestået afgangsprøven, vender jeg tilbage med et tilbud om 
klipning af alle Hemingwayerne. Der er bare det ved et, at vi kun har lært en slags frisure, noget 
med en bred midterskildning, men det bliver billigt. 

Personfotos Jens Peter Hansen – JPH  (foto) vil gerne, at vi bringer et andet 
billede af ham i vort nyhedsbrev. Når / hvis vi omtaler ham. 
Vi har et væsentlig pænere billede af dig i vort arkiv. End det af JPH.  
Men hvis du synes, vi har bragt det samme billede (for) mange gange og du gerne vil 
have et andet udtryk – lige som JPH ønsker – så er du velkommen til at indsende et 
forslag (et foto) – og vi vil kigge på det, og vurdere om del er bedre / ligner dig.      
Se eksemplerne: 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

ZOOM – eksperter – instruktion –  computer:  igen – igen – igen ..... og endnu en gang:  
kontakt Tonny, Claudius eller Peter for assistance 
 

Tonny Nielsen 4062 3372 

 tonny@viedel.dk 
 

 

Claudius Jensen 2083 6710 
 claudiusjensen@gmail.com 

 

Peter Dam Larsen 2989 7290 

 p1erdam@gmail.com  
 

LINK til torsdagsmøderne:  - det samme link – hver gang. Gem det, så du kan finde det frem. 
Emne: Hemingwayclub Torsdag's møder  
Tid: 09:30  - Linket bruges de torsdage vi har virtuel møde. 
Deltag i ZOOM mødet: 
https://zoom.us/j/95387050048?pwd=aXJHVEI2NmpCNU1wOTduNEZXL3ErUT09 
Meeting ID: 953 8705 0048  
Passcode: 063404 
 

 



 

 
 
 
 

Trolde / Thomas Dambo: Han opsatte for nogle år siden de første trolde her på vestegnen – 6 stk. 
Vi har set 3 af dem på vore cykelture. Troldene blev opført af genbrugsmaterialer og blev opsat i samarbejde 
med unge ledige. De blev opsat på steder, hvor man skulle lede (lidt) for at finde dem. De er meget populære – 
og ideen har siden bredt sig med Dambo over hele verden. Så vidt vides har Dambo i dag en ”fabrik” i 
Nordhavnen med flere end 30 ansatte – og kan ikke finde nok genbrugstræ.  
Det var måske et emne til en torsdags tur.  
I københavnsområdet er opstillet ca. 15 trolde (skønner jeg). Vi besøgte ”Lange Liv” forleden. 
Imponerende, at han kan skabe et sådan aktivt engagement – attraktivt både kunstnerisk – og økonomisk.  
Her følger en nærmere præsentation af Dambo og hans mangesidet virke. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Thomas Dambo (født 1979 i Odense)  
er en dansk skulptør, som helst bygger 
af genbrugstræ. I 2016 byggede han seks 
kæmper af genbrugstræ, som står 
ved skov, sø og bakketop på udvalgte 
steder på Københavns Vestegn.   

Thomas og hans team har lavet mange 
forskellige skulpturer Ved at gøre dette 
håber han at inspirere folk til at have det 

sjovt og tænke på skrald som en ressource. af genbrugsmaterialer og 
affald. De har specialiseret sig i at fremstille træskulpturer af skrot, men de 
har også en stor erfaring med at fremstille skulpturer af andre materialer 
som plast og endda pap. 
Happy Wall startede som et skoleprojekt for Thomas, da han studerede på 
Dansk Designskole i Kolding, da han lavede en indendørs 
pixelinstallation. Installationen bestod af 289 træblokke på spindere i 
forskellige farver, så de kunne vendes for at skabe forskellige mønstre. 
 

Et par år senere tog han sin skabelse og lavede en større version på væggen 
på kontorhotellet Dare2Mansion ved siden af sit værksted. Denne lavede 
han dog med 4 forskellige farveindstillinger. 
 

I 2014 blev Thomas tilbudt at lave en installation på en kæmpe mur på en 
byggeplads i Kgs Nytorv i København. Til dette kom Thomas med en 
enklere, men waaay større version, der gjorde det muligt for enhver let at 
udtrykke sig i stor skala på et populært offentligt sted i Danmark.  
Han kaldte muren Happywall, og den blev en kæmpe succes. Muren var i 
København i et år, og hundredtusinder af mennesker interagerede med den,  
hvoraf mange tog billeder og udgav dem online.  
F.eks. Blev mere end 7000 billeder uploadet til Instagram med #Happy 
wall. Siden da har Thomas og hans besætning lavet en Happy Wall i Las 
Vegas og arbejder i øjeblikket sammen med mennesker i forskellige lande 
for at sprede lykken yderligere.  

 

 

 
Hemingway Club Greve / torsdag - Mogens Christiansen 4045 2210 

 


