
 
 

Nyhedsbrev                                                           15. januar 2017                                                     
 

Vi har nu haft vort 48. møde 
 
 

 

Møde onsdag d. 11. januar   
Her mødte vi en rigtig politi-
mand - Flemming Gabelgaard –  
Oplært gennem mange prakti-
ske år i politiet – med særlig 
virke i kriminalteknisk afdeling.  
Vi lærte hurtigt: man sætter 

altid et spor. Det er blot at finde det.  
Vi hørte om hvordan et afrevet frimærke kan spores 
tilbage til arket det er revet ud af = fældende bevis, 
eller det kan være spor fra et koben eller en skruetrækker, der giver 
specielt aftryk på karmen.  
Fingeraftryk er stadig et unikt spor, men nu er det DNA spor man fidner 
- og med et omfattende register, kan det være fældende. Forbryderne 
har det svært med de moderne ”sporinger”.  
Der opstod en begyndende debat om sporinger – logging: Mobiltelefo-
ner, com-putere, dankort... muligt tema til en anden dag !  
Den viste bog: ”Fældende beviser” blev nævnt – der er flere omtaler af 
metoderne til afsløring. Flemming er nævnt i den. Læs den ! 

 
 

 

Møde onsdag d. 18. januar  2017 
Vi skal høre “Om Nelson Mandela” “ 
ved Flemming Vestergaard.  
Et meget spændende emne. 
 

Nelson Rolihlahla Mandela blev født 
i en landsby nær Umtata i Transkei 
den 18. juli 1918 og døde den 5. december 2013.  
Hans mellemnavn betyder ballademager. Hans far, Henry Mandela var 
selv høvding, og han var desuden rådgiver for overhøvdingen af Them-
buland. 
 
 
 

OBS.: Planlagte besøg – ude af ”huset”  
22. februar: Besøg på Solrød Landsbykirke med korsang (Elaf Larsen synger i 
koret). Indlæg om kirkens historie og besøg bag orglet og info om dette. 
 

8. marts: Besøg i Folketinget + frokost i Snapsetinget (interesse–næste møde?) 
 
 

 
 

 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www.hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver onsdag  
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
Vi lægger kr. 10.- i kaffekassen – hver gang! 
------------------------------------------------------ 

Johnny ophæng 
Vor altid nærværende Johnny Lundt 
kom med endnu en gadget: 
 

2 lægter under taget i skuret – opsat 
med ca. 4 cm afstand. Så stikker 
man redskaberne op imellem – dre-
jer – og så hænger de i håndtaget. 
------------------------------------------- 
Peter indslag 
Atter igen kom Peter med et kort 
indlæg:  
Pokker stå i det, om fruen skal til 
gynækolog og tandlæge på samme 
dag  –  det er da værd at spørge. 
------------------------------------------------  
Særarrangement  
onsdag d. 1. februar  
kl. ca. 11:45 -  
Vor EDB-gruppe holder Work-shop, 
hvor vi møder med EDB spørgsmål – 
primært til Windows 10, og så vil de 
prøve at  
besvare  
+ give tips  
til systemet.  
 
Tag din egen bær-
bare computer med  
– tænk over hvad du vil spørge om. 
----------------------------------------------------- 
 
Hilsen   Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve   
Borgerhuset   
Greveager 9 - 2670 Greve 

 

 

Bankenøgle - k 12 nøgle.. Flemming Gabelgaard viste hvordan en 
Rukolås kunne åbnes på et split sekund med en ”k 12 nøgle” og et let 
slag med en skrutrækker eller en lille hammer. 
Har du et rundt hoved ( nøgle tv.) på nøglen derhjemme, så har du 
Ruko Serie 500 (Meget lav sikerhed – se den røde pil).  
Det er den mest udbredt lås her i Danmark i dag, som nu er blevet 
udviklet for mere end 50 år siden.  
Og der skal være synlige spor på indbrud for at forsikringen (evt.) vil 

dække indbrud. Flemming fortalte hvordan der kunne komme sådanne spor  – efterfølgende – også med en almin-
delig nøgle. 
 

Måske skulle vi lave et fælles indkøb i Clubben -  for at få skiftet cylindre. En sådan kan man (nok) selv skifte ! 
 


