
Vejlensermænd som Hemingway 
 
Der er krisestemning i luften, når en mand er på vej på pension og et seriøst seniorliv. Jørn 
Laursen, der er psykolog med speciale i livskriser, mener, at mænd og kvinder tackler overgangen 
til pensionistlivet på forskellig vis. 
 
”Min erfaring er, at kvinder er væsentligt bedre til at til at omstille sig til den nye rolle som 
pensionist. De er bedre til at holde sig aktive og engagere sig i andre og noget nyt. Derimod 
oplever jeg, at mænd, der går på pension, har sværere ved at finde de små og store ting i 
hverdagen, som giver dem glæde og indhold, når karrieren er indstillet,” siger han til 
Psykiatrifondens hjemmeside. 
 
Det faktum har to mænd fra Vejle nu valgt at 
udfordre! Holger Thorup og René Ottesen har taget 
initiativ til etablering af en såkaldt ”Hemingway” 
klub i samarbejde med Foreningernes Hus i 
Vissingsgade i Vejle. Der findes mere end 20 
Hemingway klubber i Danmark. Formålet er at give 
mulighed for at tale sammen, blive klogere, hygge 
sig indbyrdes og skabe nye fællesskaber og 
venskaber for mænd, som enten er i seniorlivet 
eller er på vej ind i det.  
 
Forfatteren Hemingway er den skikkelse, der har lagt ansigt og navn til klubberne. Én af de 
tidligere initiativtagere fra 2013 fortæller, at man synes at Hemingway var ret cool og så godt ud. 
Men siden har man også erfaret, at forfatterens lille bog ”Den gamle mand og havet” er en flot 
fortælling om en seniormand, som trodser alderens udfordringer og beviser sit værd på havet ud 
for Cuba.  
 
René Ottesen, understreger at den vejlensiske udgave af Hemingway-klubberne gerne må udvikle 
sig til at blive et fællesskab, som består af mænd, der så langt kræfterne rækker er klar til at sætte 
evner og talenter i spil til gavn for andre. 
 
- Mænd, som enten er på vej ind i den tredje alder eller allerede er veletableret i den, har vist sig 
at have masser af ressourcer at byde på. Vi tror på, at det skaber en kæmpe glæde, når disse 
ressourcer kommer i spil til gavn for andre, fortæller René Ottesen. 
 
Holger Thorup glæder sig til sammen med andre mænd at forme klubbens program, og han tror at 
det kun er fantasien der sætter grænser for knopskydninger. 
 
- det har vist sig, at klubberne siden 2013 er blevet til flere og at de lokalt har udviklet sig i flere 
varianter. Det glæder jeg mig også til at opleve i Vejle, understreger Holger Thorup. 
 
Hemingway-klub Vejle har sin åbningsaften den torsdag den 21. april kl. 16.00 i Foreningernes 
Hus og fortsætter hver uge de efterfølgende torsdage, hvor man kan komme. Man kan købe en 
kop kaffe og en selvsmurt ostemad, og ellers er det gratis at deltage. Tilmelding er nødvendig og 
foregår via mail holgerthorup@hotmail.com eller på telefon 40175922 
 
Mere info René Ottesen 22846468 


