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MAND TIL MAND

Ha´ en god dag nyt

Maj 2020

EN LILLE FABEL:
En gang havde en mand gjort noget meget godt. 
Så godt, at Gud ville opfylde et ønske for ham.
Hans ønske var:
Evnen til at gå rundt og gøre noget godt for andre uden at vide af det.
Han fik sit ønske opfyldt. 
Og Gud syntes, at det var så god en idé, at han gav samme evne til alle mennesker.

Velkommen tilbage til Ha´en god dag nyt.
En lille samling af historier fra HC medlemmer. 

Tak til de medlemmer, der har sendt bidrag til redaktionen@hemingwayclub.dk, 
så vi kan inspirere hinanden med oplevelser, tanker, viden og et lille smil.
Vi ser frem til at modtage endnu flere.

Du får tilgang til de vedhæftede artikler ved at klikke på linket, eller du kan 
kopiere linket og indsætte det i din browser.

Mange savner sikkert de inspirerende møder, vi har i Hemingway Club. 
Og uvisheden, om hvornår vi kan mødes igen, har inspireret flere klubber til at 
samles på en ny måde. Det kan være over Skype eller på en skov- eller cykel-
tur med behørig afstand, det rigtige antal og naturligvis medbragt håndsprit.

“Aldrig i hele mit liv kunne jeg forestille mig, 
at mine hænder ville forbruge mere alkohol 
end min mund!”

Afsavn
Når vi i denne tid mærker afsavn, gør det os opmærksomme 
på, hvor stor pris vi sætter på alt det, vi har. For når vi bliver 
afskåret, opdager vi, hvad vi ikke har adgang til. 
Der er et ordsprog, der hedder: 

”det altid sete er det aldrig sete” 

– forstås på den måde, at vi kan blive så vant til, at tingene er, 
som de er, at vi holder op med at se dem, holder op med 
at værdsætte dem. 



2

Er det noget at grine af?

Kan du undgå at grine af de her grin?
Dagens udfordring. Grin er noget af det, 
som smitter mest. De smitter ikke kun 
ved kildning, men grin er også luftbåren, 
og du risikerer endda at blive smittet 
gennem en skærm som her. 
Hvis du ikke bliver smittet af disse grin, 
så må du være immun.
Se selv efter her.
 
Klik:

Corona Humor
At have en sans for humor betyder ikke, at vi undervurderer alvoren af denne 
pandemi og dens tragiske konsekvenser. Det betyder bare, at vi vælger at tage 
os selv mindre alvorligt, fordi det er godt for os. Internettet er fyldt med fjollede, 
legende og humoristiske tilbud om social afstand og isolation. 

”Salige er de, der kan grine af sig selv, for de skal aldrig ophøre med at blive un-
derholdt ”

Hør denne festlige Coronasang: “Staying Alive”:  
https://www.youtube.com/watch?v=nmUXntGlqFI

Pas på med at veksle sort……
Læs om Povl Knudsen HC Solrød erfaringer fra Kina

Klik her: https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/04/Veksle-penge.pdf  

Hvilke ting gør os glade?

Alle kan nævne en masse ting, der 
gør dem glade. 
Penge, forhold, job, helbred, bolig og 
meget andet. 
Problemet er bare, at glæden ikke 
holder i så lang tid. Ja, man kan lige-
frem blive frustreret over, at alt hele 
tiden forandrer sig. Eller at man kan 
miste det, man er glad for. 
Så glæde, der er knyttet til en ting 
eller en hændelse, giver nok en 
midlertidig tilfredshed, men den 
forsvinder hurtigt igen. 
Så der er ingen garanti for fremtidige 
gode dage gennem ting.

Måske kun en enkelt dag.

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/04/Er-det-noget-at-grine-af.pdf
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Når man rejser på forretningsrejse i Asien, hvor 
gæstfriheden er usædvanlig stor, kan man komme 
ud for mange sære situationer.
Som hyppig forretningsrejsende blev jeg af mine 
forretningsvenner i Manila inviteret ud på en speciel 
middag. 
Vi var 4-5 personer, som samledes i et lille forlo-
kale i restauranten, hvor der var opvarmning med 
drinks. Herefter blev vi lukket ind i et mindre 
”private room” hvor måltidet blev serveret. På en 
briks lå en ung splitternøgen pige – meget yndig 
skal siges. Hele pigens krop var dækket med små 
stykker palmeblade, hvorpå der var placeret for-
skellige sushi. I skridtet var placeret en kæmpe stor 
dusk kruspersille.

Velbekomme. 

Alle gæster kunne placere sig frit rundt om briksen 
og ”snuppe” de forskellige sushi med spisepinde. 
Det første som en af gæsterne snuppede var det 
store bundt persille, som han spiste med stort vel-
behag ! !
Som ny i ”faget” var jeg tilbageholdende og snup-
pede et par sushi fra de mindre strategiske steder. 
Der blev spist op, og pindene blev ikke kun brugt 
til at ”snuppe” sushi med, hvilket medførte, at 
den stakkels pige kom til at grine flere gange, så 
sushierne kom i søgang.

”Bordets” glæder
Der er mange måder at nyde sin aftensmad på………

Efter måltidet rejste pigen sig op, modtog drikkepenge, bukkede og forlod lokalet.
Man kan så altid diskutere i disse ”me too” tider, om det ikke lige er at gå over 
stregen med sådan et måltid. 
Det er det uden tvivl set med danske øjne.

Fra Povl Knudsen HC Solrød

Fodbold er ikke bare fodbold 
– en lille historie fra Armenien
Læs denne beretning af Jan Poulsen
I 1990-92 var Jan assistent for Richard Møller Nielsen og kan derfor kalde sig 
Europamester. Herefter fik han ansvaret for det danske U-21 landshold i otte år, 
hvorefter udlandet kaldte.
Klik på linket: https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/04/Fodbold.pdf 
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Jytte fra Markering er desværre gået for i dag
Bogen med denne specielle titel kan jeg varmt anbefale.
På bogen står: Sådan bruger du ADFÆRDSDESIGN til at skabe forandringer i 
den virkelige verden. 
Den handler om at vores hjerne arbejder efter to systemer.
 1. Det hurtige, automatiske, ukontrollerede og intuitive.
 2. Det langsomme, reflekterende og kontrollerende.
Barack Obama brugte det som sin hemmelige konkurrencefordel til at vinde to 
valg. Virksomheder som Google, Amazon og Novo Nordisk bruger denne 
evidensbaseret tilgang til at ændre adfærd. 
Når du har læst bogen, kan du også gøre det.
For mennesker i den virkelige verden opfører sig 
nemlig ikke som de mennesker, vi bygger alle vore 
sædvanlige strategier til.

Af Helge Dissing HC Rudersdal

Året for Danmarks Genforening
Af Peter Viltze fra HC Rudersdal

Når man er opvokset i Sønderjylland, har man et helt 
særligt forhold til genforeningen den 9 juli 1920. 
100-året bliver markeret over hele landet.
Peter husker fra sin barndom, at han ikke forstod, hvorfor 
de skulle synge: 
” Det haver så nyligen regnet.” 
Hvorfor var regnvejret så interessant omkring landsbyskolen 
i Gejlaa?
Senere i mellemskolen og gymnasiet fortæller Peter, at han kom til at forstå 
mere og mere om genforeningens følelsesmæssige og praktiske betydning for 
mange mennesker. 

Historie om genforeningen var blandt andet spændingerne mellem dansksindede 
landmænd og tyske autoriteter, når staldvinduerne var malet rød-hvid. Afstem-
ningen og det politiske billede er ikke ukendt. En Prag-aftale gav mulighed for 
en folkeafstemning allerede før 1920, hvis man havde fulgt Bismarcks forslag.
Resultatet af afstemningen – med forskellige grænselinjer og kommunalindde-
linger - var, som vi også fik at vide mange gange i skolen, at grænsen kom til at 
gå igennem forskellige bønders marker. Nogle gange tværs gennem soveværel-
set. I Poppenbøl på langs midt på vejen.
Al offentlig administration skulle tilpasses. Karnovs Lovsamling er et resultat af, 
at man fra dansk side gerne ville matche ” Bürgerliches Gesetzbuch”
Der findes et digt, som stemningsfuldt omtaler jernbanestationen i Tønder, den 
midnat, hvor dansk jernbanepersonale overtog administrationen. 
Det fortælles, at de nye danske jernbanefunktionærer havde tyske navne, 
hvorimod de afgående tyske funktionærer havde danske navne. 
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Om ægte myrekryb i Zimbabwe 
Af Claudius Jensen HC Greve
Klik her: https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/04/Myrekryb.pdf 

Om Orkan og flystyrt i Hong Kong
Læs om de dramatiske oplevelser, Asbjørn Jensen havde på en hjemrejse fra Hong Kong
Klik her: https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/04/Orkan-og-flystyrt-i-Hong-Kong.pdf  

Flere spændende beretninger 

Om Danmarks bevaringsværdige træskibe
Af Niels Friis-Hansen Rudersdal
Klik her: https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/04/Skibe.pdf 


