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Vil du være med på en ny idé?
Sammen er vi bedre end hver for sig.
Vi bliver flere og flere medlemmer i Hemingway Club. Det betyder, at vi 
tilsammen har en stor rigdom af viden og erfaring. Hvis vi begynder at dele den 
men hinanden, bliver vi alle rigere. ”For et lys mister ingenting ved at tænde et 
andet lys.” Hvis DU har idéer, et kort indlæg, et citat eller en god historie, der 
kan medvirke til at skabe gode dage, så håber vi, at du vil sende det til 
redaktionen@hemingwayclub.dk og derved dele det med andre medlemmer, som 
læser disse sider, som vi planlægger at udkomme med fremover. 

Hvorfor “Ha´en god dag”

Vi kender alle de magiske ord ”happy hour”. Hvem vil ikke gerne have en glad 
time. Men er det ikke for småt med kun en time, hvis man kan udvide det til en 
hel dag. Derfor navnet ”ha´en god dag” for disse sider. 
Få vågnede om morgenen og siger: ”I dag vil jeg have en rigtig møgdag”. 
Alle håbede naturligvis på en god dag. Men der kan da ske ting der gør, at man 
oplever, at det ikke blev en god dag.

Men spørgsmålet er bare, hvordan får man en god dag. Hvor stor indflydelse 
man selv havde på, hvordan dagen blev oplevet. 

MAND TIL MAND

En tre år gammel dreng undersøgte sine 
testikler, mens han badede. 
”Mor,” spurgte han, ”er det mine hjerner?”
Moren smilede og svarede, 
”Ikke endnu.”

Ha´ en god dag nyt

Første ”mand til mand” 
indlæg

Peter Veitzen fra HC Rudersdal sendte 
os det første indlæg om sine Grønlands 
oplevelser. 

”Det, som er skrevet i vores hjerter, kan 
ingen ændre. Hvis blot de fleste af os 
fulgte ”umaat”, hjertet, ville en del af 
verden se anderledes ud.”

Læs beretningen her:
https://hemingwayclub.dk/12609-2/
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”De 9 løgne” 
Hvis bare jeg var.... 
Hvis bare jeg var rig, ville jeg være glad
Hvis bare jeg havde et større hus, ville jeg være glad
Hvis bare jeg var berømt, ville jeg være glad
Hvis bare jeg havde voksne børn, ville alt være godt
Hvis bare jeg havde den rigtige person at gifte mig med, ville jeg være glad
Hvis bare jeg havde flere venner, ville jeg være glad
Hvis bare jeg var mere attraktiv, ville jeg være glad
Hvis bare en jeg holdt af ikke var død, ville jeg være glad
Hvis bare verden var en bedre verden, så ville jeg være glad.

Men 9 er måske ikke nok, mange kan sikkert nævne mere, der ville gøre dem 
glade.

Gratis tidsskrifter og aviser

Fra Povl Knudsen HC Solrød har vi modtaget denne anvisning:

I disse tider hvor selv biblioteket er lukket, kan det være nyttigt at udforske, 
hvad man kan hente på biblioteket ud over e-bøger. 
Er du interesseret i tidsskrifter og aviser fra såvel Danmark som resten af verden, 
så er her to interessante tips.

Gå ind på solbib.dk og log dig på med din personlige kode.
På den røde bjælke ser du E-bøger og medier – tryk her
Gå til bunden af siden og vælg 1 2 3 4
Når du har trykket på 3 dukker PressReader (grøn app) og RB Digital(rød app)
Du kan nu vælge vejledningen ved at trykke på ”Læs mere” eller springe direkte 
ud i det og trykke på ”Se online” og selv køre videre herfra.
På PressReader finder du af danske tidsskrifter/aviser: Børsen, Penge og Privat 
Økonomi samt mere end 30 andre magasiner på dansk. Herudover er der et væld 
af udenlandske aviser og tidsskrifter.
På RB Digital gør du tilsvarende. Her er der dog færre danske tidsskrifter, men et 
kæmpe udvalg af tidsskrifter på engelsk.
God fornøjelse – og det er gratis.

(Vejledningen her er fra Solrød Biblioteks hjemmeside. På dit lokale bibliotek står 
de sammen informationer måske et andet sted.)  
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Selvom der er meget usikkerhed 
omkring C19-pandemien, 

er en ting sikker, 
vi har alle brug for 

vores sans for humor.

Vores rengøringsdame ringede lige og fortalte os, at hun vil arbejde 
hjemmefra og vil sende os instruktioner om, hvad vi skal gøre.

Dialog på Facebook

John: Jeg keder mig ikke … Syntes bare, der er lidt underligt, at der i den ene 
rulle toiletpapir er 182 ark, og i de 9 andre ruller varierer antallet mellem 181 – 
183 stk.

Inge: Det må du klage over.

James: Så passer det jo på gennemsnittet.

Henrik: Hmmm tankevækkende. Når jer er færdig med at vaske alle nøglehul-
lerne med pincet og vatpind, vil jeg tjekke alt det toiletpapir vi har hamstret. 

John: Tak for positivt indspark Henrik – hører gerne om din erfaring.

Hans: Tæl om. Der er altid lige mange.

Else: Der er godt, så ved jeg det, man kan få ruller med 1000 kr. sedler, jeg vil 
gerne vide, hvor rig jeg bliver, hvis jeg køber sådan en rulle. Knus til jer.

Jan: Hvor kan man købe en refill til paprøret, når nu papiret er væk?

Søren: Der er noget svineri. Klag.

John: Søren, der er nu afsendt en velbegrundet klage til den ansvarlige myndig-
hed.

Søren: Nu har jeg talt samtlige 678 ruller jeg har hamstret og billedet er det 
samme - ikke samme antal.

Kaj: Fup og Svindel – det er regeringens skyld. De har alt for travlt med Corona 
halløjet til at interessere sig for bagdelene ved det kapitalistiske samfund. 

De røde papillotter

Bent Høgsberg HC Rudersdal har skrevet en science-fiction historie, 
der naturligvis har relationer til vores Corona-tid.
Læs beretningen her:
https://hemingwayclub.dk/de-roede-papillotter/ 
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Taknemmelig

Vi mennesker er så mærkeligt indrettede, at vi ofte glemmer at være 
taknemmelige. Vi er nok glade, når en god ”ting” sker, men hurtigt 
tager vi det for givet og fryder os ikke mere over det. Det er først, når denne 
”ting” ikke er der mere, vi savner den og måske ærgrer os over, at vi ikke satte 
større pris på den, mens den var der. Men hvis vi starter dagen med at spørge 
os selv: 
   ”Hvad har jeg at være glad for i dag?” 

Da står den allerede 1 - 0 til os selv. 
For der er altid noget, vi kan være glad for, og som vi sikkert tager for givet.

Når motorblodet ruller i årerne

Af Niels Friis-Hansen HC Rudersdal som er 
yngste led i et fantastisk familiedynasti, 
hvor overskriften er MOTOR.

Når du læser dette forløb, 
kan du måske også tænke tilbage 
på en historie, som har præget dit liv. 

Læs beretningen her:
https://hemingwayclub.dk/naar-motorblodet-ruller-i-aarene/

Spørgsmål: Hvorfor spiser franskmændene snegle?
Svar:   De kan ikke lide fastfood. 

Senilitet og mandighed 

En ældre mand sad på en bænk og var ked af det.
En ung mand kom forbi og spurgte, ”hvad er der i vejen?”.
Den ældre sagde; ”Jeg er millionær og har et kæmpe hus 
og en kone, der gør mig tilfreds hver eneste nat.”
Den unge mand: ”Det er jo alt det, jeg går og drømmer 
om, hvorfor er du så ked af det?”

Jeg er senil, og kan ikke huske hvor jeg bor.

          ***
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At dømme andre:
De dansende blev betragtet som sindssyge 
- af dem, der ikke kunne høre musikken.
    Friedrich Nietzsche

Om perspektiv i livet
På vores livsrejse har vi mulighed for 
at opnå større forståelse for livet og ikke 
mindst os selv.
Situationen kan sammenlignes med en larve, 
der sidder og spiser af et blad. Larvens vision 
og forståelse strækker sig kun meget lidt ud 
over netop dét blad, hvorpå den kravler. 
Hvor vanskeligt ville det ikke være for denne larve at forstå, at det blad, hvorpå 
den sidder, blot er et ud af tusinder af blade på et enkelt træ, og at træet blot 
er et ud af tusinder af træer i en skov, hvor tusinder og atter tusinder af andre 
larver lever.

Hvis larven ved et tilfælde fik et glimt af hele dette univers, og derefter prøvede 
at forklare denne nye visdom til sine artsfæller; ville disse så forstå den?
Ville de andre larver ikke snarere latterliggøre larven og bede den om at holde 
sine fantasier for sig selv og koncentrere sig om det, der virkelig tæller. 
Nemlig at finde det bedste sted på det saftigste blad og derefter spise så meget 
af bladet som muligt. De andre larver evner ikke at forstå den visdom, de får 
stillet til rådighed, da de stadig kun ser verden ud fra deres eget lille blad.

Når larven fra før senere udvikler sig til en sommerfugl, ændres dens forståelse 
af verdenen. Som sommerfugl har den lige med ét fået adgang til en helt ny og 
større verden, selvom denne verden er nøjagtig den samme som før. 
Den har med sin nye visdom og styrke nu fået adgang til hele skovens skønhed 
og ikke bare det enkelte blad fra før. Den ser den selv samme verden i et helt 
nyt perspektiv.

 
”Enhver larve er en kommende sommerfugl, derfor held og lykke med dine be-
stræbelser på at opnå større forståelse af din verden.”


