
 
Nyhedsbrev                                                                  10. februar 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 101. møde. 
 
    

Møde – torsdag d. 8. februar:  Læsehunden Oscar mødte med Inge  
og vi fik fortalt hvordan Oscar motiverer børn til at læse. Ganske simpelt: 
børnene føler sig trygge i selskab med Oscar. Oscar er god til at lytte – og han 
kritiserer ikke børnene – hans glade vovseblik giver ro og glæde. Oscar har 
læsestue i Borgerhuset 1. sal og Inge følger med – alt er frivilligt. Et aktivt 
virke vi gerne støtter: Oscar fik et kæmpe kødben - og Inge fik efterfølgende 
af klubben en donation for sit store frivillige arbejde..  
Og hvad lærte vi så: at den mentale tilstand i en optimal indlæringsproces skal 
være tillidsfuld og positiv – på modtagerens betingelser. Og det kan Oscar. 
   

   

 

 

Møde / forsat – torsdag d. 8. februar 
Efter Oscar og Inge var ordet frit. 
”Speakers Corner” – op og stå – midt på gulvet.  
 
Der kom en række forskellige indlæg: 
Mogens fremviste vor diminutive bibliotek med 
bøger special for os. (foto) 
Niels (foto)fortalte om sin indgang til Klubben. 
Peter havde en lille historie om 2 hunde, der 
var til dyrlægen... 
Ole fortalte om sin medvirken forleden i f.m. 
slaget ved Sankelmark, hvor man rømmede 
Dannevirkestillingen 5. februar 1864.  
Finn – fodboldtræner – havde lært af Oscar 
(se ovenfor) ikke at kritisere de unge, han træ-
nede – men give meget mere ros. I et positivt 
miljø. 
Claudio: det er ofte hundeejerne, der skal 
trænes.   
 

  

John fortalte om  1. gang han skulle op på  en ”kasse” og holde foredrag. 
 

Inspireret af kassen (?) – blev emnerne drejet ind på Carlsberg – og minder 
om øl fra gamle dage. Sådan endte det gode møde.  

 

 

Næste møde – torsdag d. 15. februar 
Vi skal høre om bierne og blomsterne – I ved hvordan !! 
Hans Janstrup, nu pensioneret lærer/Strandskolen  
kommer og fortæller om bier.   
Hans er formand for Gl. Roskilde Amts Biavlerforening  
og startede som biavler foråret 2012, og han overvintrer  
i øjeblikket 5 bi-familier i parcelhushaven, Gadesvinget.   
Vi vil høre om livet i et bistade og en bi-families organisation.  
Om sværmning og dannelse af nye bi-familier.  
Udskiftning af dronninger m.m. Og om Varroamiden (se rubrikken), vores stør-
ste skadevolder i øjeblikket. Vi vil også høre om haveejernes og landbrugets 
brug af giftstoffer, om trækkilder og mulighederne for at give bierne bedre 
vilkår.  
Janstrup vil meget gerne vil have spørgsmål fra salen. 
 

 
 

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 torsdag ! 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 
 

 

Oscar er en  
Australian shepherd  
-  en fremragende 
hyrdehund, som 
forbliver hvalpet 
hele sit liv, men 
sagtens kan agere 
vagthund.  
De fungerer rigtig 
godt med børn, er 

ligeledes fremragende til agility og lydig-
hedstræning.  
De egner sig godt som arbejdshunde og 
familiehunde, da de er yderst loyale og vil 
gøre alt for at behage deres ejer. Det er 
vigtigt at socialisere dem tidligt, da de 
ellers kan udvikle uønsket opførsel over 
for andre dyr og mennesker.  
I arbejdet som hyrdehund, er Australian 
shepherd aggressiv, men over for menne-
sker er den sød og kærlig. Det er en intel-
ligent hunderace, som knytter sig tæt til sin 
ejer. Det gør den let at træne. 
Australian shepherds stammer fra USA og 
ikke Australien som navnet antyder. Den-
ne forvirring skyldes, at det var Australske 
immigranter, som oprindeligt kom fra 
Europa, der medbragte deres hyrdehunde 
til USA.  
Racen blev dernæst krydset med ameri-
kanske hyrdehunde, og sandsynligvis også 
collien, og blev internationalt anerkendt i 
1996. 

Varroamide er en 
snylter, der angriber 
honningbier, og som 
har forvoldt store 
vanskeligheder for 
biavlen siden den 
spredte sig til Europa 
og Nordamerika i 
80'erne fra Asien.  

Uden indgreb overfor mideangreb fra 
biavleren kan bi-familier ikke overleve i 
Danmark.  
Der arbejdes på at fremavle bi-racer, der 
bedre modstår angreb fra Varroamiderne.  
I avlen indgår især indiske bier, som har 
evne til selv at befri sig for miderne. 
------------------------------------------------------ 
 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 

 


