
 

 

Nyhedsbrev 257   –   Hemingway Club Greve / torsdag   – udsendt 4. maj 2021 

Mail adresse: 

info.greve@hemingwayclub.dk 

Hjemmeside: 

www:hemingwayclub.dk/hcgreve 

Facebook gruppe: 

Hemingway Club Greve. 

Indbetaling / ture, arrangementer: 

konto nr. 9570 - 12947992 

Vi mødes (næsten) hver torsdag ! 

kl. 9:30 – 11:30. - pt. også virtuelt 
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Mødet torsdag den 29. april: 

Lektor Martin Klatt, Syddansk Universitet fortalte om 

”Tyske østflygtninge og det danske mindretal i Sydslesvig efter Anden 

Verdenskrig” 

Martin gav os en meget engageret indlevelse om forholdene 

i ”grænselandet”. Han var af tysk familie i Nordtyskland – I familien var der 

flygtninge og giftermål på tværs af trosretninger. Så han havde det hele 

i ”blodet”. 

Vi hørte om spændingerne i Sydslesvig – et område med mange sprog: 

Sønderjysk – plattysk – rigsdansk og højtysk, hertil kommer frisisk. 

Forhold, der gjorde det meget svært at danne en enhed. Vi hørte om den store ”danskhed” efter krigen. Uden 

for det specifikke mene, skal det oplyses, at afstemningen om tilhørsforhold til Danmark udeblev. Den danske 

regering var meget passiv i det spørgsmål. Det er mange glade for i dag – med ”ligevægt” mellem 

mindretallene i hhv. Sønderjylland og Sydslesvig. Der er også andre vellykkede grænseområder (v. Schweiz – 

Tyskland – Frankrig) – Alsace regionen stemte sig til Frankrig lige efter krigen, men stemte senere om og 

kom under Tyskland igen. (Tyskland var blevet velhavende efter krigen / Marshall-hjælpen!) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Meget aktuelt: 5. maj - befrielsesdagen 

Redaktionen bemærker: 

Her har vi et godt eksempel på fordelen ved virtuelle møder. 

Man kan få kontakt til personer over hele verden. 

Se og høre / stille spørgsmål... uden at parterne behøver at ”flytte” 

sig. 

Eksempelvis skulle Martin have brugt 2 x ½dage + m overnatning 

på at være i Greve kl. 9:30 og komme frem og tilbage til 

Sønderborg. 
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John Bern Nielsen skriver 

Når en kvinde bliver en mand! 

Efter sidste generalforsamling den 29. april fik FrivilligCenter Greve ny formand for bestyrelsen. 

Det blev en rigtig mand, da Britta Jacobsen efter mange år som formand har udført et forbilledligt arbejde og 

nu vil ”træde et trin ned” og blive næstformand. 

Den ny formand kender vi alle. Det er vores Freddy Christiansen, der nu indtager rollen, og det er bestemt ikke 

til skade for Hemingway Club Greve, da han samtidig også sidder i brugerudvalget for Borgerhuset. 
 

 

Freddy er en mand med argumenterne i orden, men som også ved, at det ikke skader 

at have sikkerheden for øje. 

Redaktionen bruger dyrebar spalteplads på også at ønske tillykke! 

 
 

Næste møde - torsdag d. 6. maj: 

Freddy fører an: “På torsdag skal vi til Karlslunde 

landsby! 

Tidligere postmester i Karlslunde, 

Flemming Iversen se foto tv. 

(Hemingway Karlslunde – tidligere med i 

Hemingway Greve / torsdag ) guider os rundt i det 

gamle Karlslunde. 

Vi mødes med cykler på Mosede Fort kl. 09:30, og så er vi klar 

til at opleve et par spændende timer i Flemmings sikre hånd. 

Har du alene ønske om en gåtur i Karlslunde, så ses vi ved Brugsen – Karlslunde kl. 10:00 til en kort gåtur, 

inden cykelholdet skal videre. 

Husk tøj der er afstemt i forhold til vejret og kaffe på termokanden.” 



 

I forbindelse med sidste Zoom møde – 

med op til 24 deltager e – 

var der nogle problemer: 

I sidste Nyhedsbrev nr. 256 var der en 

Passcode, som var helt forkert. 

Derfor blev der tirsdag – inden mødet 

torsdag udsendt en korrekt kode i en 

Reminder mail. 

Men ved tilmelding – indlogning var der en række problemer 

– nogle er beskrevet i følgende mail: 

 
Mail fra: Asbjorn Jensen 

Sendt: 30. april 2021 16:49 

Emne: Ingen adgang til Hemingway møde i dag 

”Jeg blev afkrævet passcode, som jeg ikke havde 

Hvad skete? ” 

Asbjørn 

Svar fra: Niels Claudius Jensen 

Sendt: 30. april 2021 21:27 

Emne: Reference: Ingen adgang til Hemingway møde i dag. 

”Hvis man har installeret ZOOM app 'n, kan det meget vel være derfor. Elafs kone Margit blev også afkrævet 

en passcode, og hun havde installeret zoom på sin pc. Jeg sendte hende en email med et frisk link og så kom 

hun på. Der har været sket et eller andet med de link, som stod i den ”Reminder mail”, som blev rundsendt 

tirsdag. Flere havde problemer og blev afkrævet en passcode. 

Jeg er ikke helt klar, hvad der skete” 

Redaktionen bemærker: I skal ikke downloade app – slet den. 

Mail fra: Flemming Spanter 

Sendt: 29. april 2021 12:45 

Emne: Godt og gratis - skriv og regn 

”På ugens Zoom møde blev nævnt et problem med ikke at kunne åbne et Word dokument. For de som ikke har 

Microsofts Office pakken med Word, Excel m.v. på deres PC, eller ikke vil betale de der 899 årligt i 

abonnement, kan jeg foreslå, at hente programmet LibraOffice ned fra LibraOffice.com. 

Til mit brug fungerer det helt som og sammen med Office pakken, blot gemmes filerne som Filtype ODS og 

gamle Word og Excel dokumenter skal blot omdøbes til filtype ODS. Det er gratis, udviklet og vedligeholdt af 

nogle nørder internationalt, finansieret ved frivillige bidrag.” 

Redaktionen bemærker: ....... og så får vi andre, der har Officepakken en .ODS fil, man ikke kan åbne. 

Og der er tilsyneladende også forskel på, hvilken genstand man betjener sig til at åbne med. Og nogle kan 

kopiere fra pdf – filer og andre kan ikke. 
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