
 

Nyhedsbrev                                                                       22. maj 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 113. møde. 
 

Møde torsdag den 17. maj:             
Sarah holdt et meget nærværende 
foredrag om ”digital dannelse”.  
Mødet startede med komplet forvirring 
og manglende computer-respons til 
projektoren i den digitale verden.  
Rent digitalt ”ondu” – meget rammende 
dagens emner i betragtning. 
Emnet blev meget mere nærværende, da 
vi sang: ” Det var en lørdag aften” –  en 

sang om personligt samvær / savnet på samme.  
Om dannelse: Der er ingen, der har fortalt de unge hvordan de skal opføre sig på 
nettet – forældrene har ikke lært det, så de kan ikke lære fra sig.  
Og den digitale verden er en del af de unges identitet – den kan man ikke bare 
lukke. Husk: ”Nettet gemmer alt - hvis du ikke vil have noget ud og gemt – skal 
du ikke lave det” – ”der er uendelig plads i skyen – 90 % af al verdens informa-
tion er genereret på nettet inden for de sidste 2 år.”   
Digital kontakt er uden empati – man mangler den personlige kontaktfølelse – jf. 
øvelsen mellem A og B (foto).   
 

Og nogle gange skal man også sørge for at 
føle sig / være hjemme. 
Øjenkontakt og medfølelse er vigtig for 
samvær, udvikling og opdragelse. Nok 
vigtigere end man generelt er bevidst om !  
Derfor kære klubmedlem: sørg for at ipad’en 
lægges til side og spil UNO med dit 
barnebarn – næste gang I er sammen ! 
 

 
  

At føle sig hjemme 
  

 1)  Fravær af stress 
 2)  Reduceret opmærksomhed 
 3)  Kontrol over nære omgivelser 
 4)  Frihed fra andres regler 
 5)  Anerkendelse 
 6)  Mulighed for tilbagetrækning 
 7)  Brug af personlige ting 

 

 

Næste møde torsdag d. 24. maj   
Vi skal på besøg i den Islamiske Moské 
på Nørrebro i København:   
HAMAD BIN KHALIFA CIVI-
LIZATION CENTER  
Tidligere omtale: Se Nyhedsbrev nr 12. 

Vi mødes og kører i biler fra Borgerhuset kl. 9:30. Besøget slutter kl. ca. 11:30. 
 

 

Næste – næste møde torsdag 31. maj: Poul Knudsen  
”Erfaringer fra Rusland - under og efter kommunismen”.  
(nærmere omtale i næste Nyhedsbrev) 
 

 

 

Greve Sommerfestival 2018  
lørdag d. 9. juni  kl. 11:00 – 17:00 
 

Hemmingway Club Greve deltager 
aktivt i arrangementet med telt og 
banner og anden opmærksomhed. 
  

Vil du være med i teltet et par timer 
sammen med andre fra klubben – og 
repræsentere os – så meld dig til John.  
 

 

 

 

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 ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. ¨ 
 
 
 
 
 

 

”Fanneme uhyggeligt – du” 
 

 

Hullet i jorden er 
fra juletræet , 
der blev sat i 
haven – og det 
udenom er pga. 
gift på træet, der 
med regnen er 

vasket ned på jorden.  
Så er I advaret. Til næste jul ! 
 

 
 

Apropos vort foredrag om ”søens folk”  
- mødet for et par gange siden: 
 

Hvorfor siger man ”Hun” om et skib ? 
 

 Må styres af en mand 
 Tager magten i ubevogtede øje-

blikke 
 Tåler ikke overbelastning 
 Ofte nyt navn v. ejerskifte 
 Koster dyrt at rigge til 
 Dyrere i drift end man troede 
 Kan trække en mand med i dybet 
 Må males og rigges til før hun går 

ud 
 Bliver vanskelig at styre med årene 
 Gør uforudsete ting ved uopmærk-

somhed 
 
 

 
 

Vi kører til  
Moskeen,  
der ligger midt på  
Rovsingsgade. 
 

Husk 20.- til bilen  
for transport. 
Parkering på  
Rovsingsgade –  
eller bagved. 
 
 
 
 

 
Mogens //  
4045 2210  
Hemingway Club Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 

 

 


