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MAND TIL MAND

Ha´ en god dag nyt

Juni 2020
Velkommen 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.

redaktionen@hemingwayclub.dk
Helge Dissing HC Rudersdal
John Bern Nielsen HC Greve

Kan man selv afgøre dagens humør?
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I denne tid er verden vendt på hoved:

Gamle mennesker smyger sig ud af huset, 
og deres børn råber til dem om at blive indendørs!
Selv om vi ved, at ”alder spiller kun en rolle, hvis man er en OST”!

2019: Hold dig væk fra negative mennesker.
2020: Hold dig væk fra positive mennesker.

Selv naturen bliver påvirket af COVID-19.

To meter - hvor mange gange skal jeg sige det - 2 (TO) meters afstand!

Fra Hans Erik Kunstmann HC Hørsholm

Musikken bidrager også med festlige sange:

Lyt her til Donald Trump´s vise ord.
https://www.youtube.com/watch?v=DPDPzbLFeP4 
 
Og Isolation i et ABBA Medley
https://www.youtube.com/watch?v=hOXtKOziD6M

***

***
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Er det noget at grine af?
”En dag uden latter er en spildt dag” og 
”at grine er sundt”, er velkendte sætninger, 
som vi ofte hører. Forskningen viser, 
at latter er godt for både krop og sind, og 
ved at grine oftere kan vi bedre håndtere 
vores problemer og konflikter. 

Se selv her.
 
Klik: 

At crashlande en F-84 er en udfordring

Læs her Vagn Langebæks beretning om ”Den sorte lørdag den 25. januar 1958”.
https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Wagn.pdf  

De fire aber

Hej redaktionelle medarbejdere
 
Tak for det sidste klubblad, 
som var god læsning og gav et par gode grin.

I sluttede af med en nyfortolkning af de fire aber. 
Jeg mødte dem i en anden sammenhæng og det er der kommet en lille historie 
ud af.

Læs her Claudius beretning:
https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/De-fire-aber.pdf 

Bliv sund med Rajio taisō

I forbindelse med det kommende OL i Japan 
planlægger man en massetræning med 10 millioner 
mennesker på en gang.

Læs mere her: 
https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Radio-Exercise.pdf

Medlemmers beretninger

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Er-det-noget-at-grine-af.pdf
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Barndomsoplevelse

Har du minder, du vil fortælle om?
Om Kaj Christensens største oplevelse.
https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Oplevelse.pdf

Udstationering
Når personalet skal lære at gå i sko.

Af Bjørn Nakskov Petersen 
https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Udstationering.pdf

En glad oplevelse fra Grønland
Af Peter Veltze HC Rudersdal

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Gronland.pdf

Kan man bare sige ”Du” i Tyskland?
Af Thorkild Dahl 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Dus-med-Tyskland.pdf

Dansk for udlændinge
Af Helge Dissing

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Ordforbistring.pdf

En lang våd rejse i Australien
Af John Borgstrøm 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2020/05/Adelaide.pdf
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redaktionen@hemingwayclub.dk
Helge Dissing HC Rudersdal
John Bern Nielsen HC Greve

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Youth” 
 
 

Ungdom er ikke et tidsrum, men en sindstilstand, 
en viljens anspændthed, en fantasiens bærekraft, 

en følelsens inderlighed, en modets triumf over forsagtheden, 
en eventyrlystens sejr over ønsket om tryghed. 

 
Ingen bliver gammel bare af at leve et vist antal år. 

Mennesket bliver gammel, når det svigter sine idealer. 
Huden får rynker af årene, men sjælen får rynker af, at begejstringen 

hensygner. 
Det er ikke årene, som stækker åndens vækst og bøjer den mod jorden. 

Det er bekymring, tvivl, bristende selvtillid, ængstelse og mismod, 
 

Hvert menneske, det være halvfjerds eller seksten, har 
inderst inde en kærlighed til underet, en andagtsfuld 
grebethed overfor stjernerne, et trodsigt erobrermod, 

en barnlig appetit på nye oplevelser, en lyst til at 
nyde tilværelsens glæder og spænding. 

 
Du er lige så ung som din tro, lige så gammel som 
din tvivl, lige så ung som dit håb, lige så gammel 

som din håbløshed. 
 

Så længe dit hjerte er i stand til at modtage telegrafiske 
Budskaber fra medmennesker, fra Jord og Himmel. 

Budskaber om skønhed, glæde, mod, storsind og kraft. 
Så længe er du ung. 

 
Når alle telegraftrådene er blæst ned. 

Når dit hjerte er nediset og oversneet af 
kynismens og pessimismens is og sne. 

Så er du gammel. 
Må den almægtige Gud forbarme sig over din sjæl. 

 
 

I glas og ramme over General MacArthurs skrivebord i Manilla fandt en 
krigskorrespondent ovenstående digt af Samuel Ullmann 

 

Fra Tonny Nielsen HC Greve


