
 
 

 

Møde- torsdag den 18. november:  
 Ole Henningsen fortalte om sit liv med 
ufoer. 
Han indledte med at redegøre for hvor 
mange store og små partikler der befin-
der sig i verdensrummet – og om hvor 
mange der rammer jorden – og derved 
ofte forsager lysglimt. 
 

Man skønner at ca 100 ton materiale hvet 
døgn rammer jorden – ca. 3 meteoritter 
falder i Danmark - hvert døgn. Og fra 
undergrunden giver sumpgas ofte anledning til lysglimt. 
Der er således mange muligheder for fænomener, der kan henføres til 
betegnelsen UFO’er. 
 

Ole har i de sidste 60 år undersøgt en lang række UFO-fænomener og har i 
alle tilfælde kunne forklare årsagen. Vi fik en gennemgang af en række 
forskellige indberetninger og en forklaring på årsagen. 
 

Afstande er meget svære at vurdere – og ”du ser det, du tror, du ser”. 
 

Ole finder det helt utroligt spænende at undersøge de mange fænomener: han 
er ikke skuffet over, at have fundet en forklaring på alle – Ole tror på et liv i 
verdensrummet – men hvilken form for liv, ved han ikke. 
 

Man kan få den tanke, at der bag de mange konkrete tilfælde og forklaringer, 
er et håb om at finde det uforklarlige - forårsaget af liv i verdensrummet, 

 

 

Gunnar Anker har 
sørget for at åbne baren. 
Han har netop forladt 
baren og fundet foto-
grafen for et vellignende 
billede i hel figur. 
 

 
  

 
 

Billede tv.: 
Udgivelsen af bog om gennemgang af danske forsvarsarkiver afventer 
tilladelse fra Rigsarkivet til offentliggørelse af fundne dokumenter – dog er 
der ingen rygende pistoler fundet.  
 

Billede th.: ”50 år med ufoer – erfaringer fra halvtreds års rapportarbejde” 
Signeret af Astronaut, Edgar Mitchell fra Apollo 14 med hilsen til O.H. 
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Hos Erik Drejer . vort 
medlem oppe i Tune, 
faldt disse 2 (meteor?)- 
sten ned fra himlen. Erik 
+ stenene burde have 
været med til mødet i 
torsdags. 
 
 

  



 

 

 

  
Her ser du 2 billeder med 
henholdsvis et velkendt 
motiv – og et motiv vi 
aldrig har set før: 
 Jeps – Claudius på stigen 
er velkendt  - men 
bordopstillingen er ny.  
Sådan har vi aldrig siddet 
før, 

 

   

Freddy Christiansen 
skiver: I de seneste dage 
har jeg været i dialog 
med tre psykologistu-
derende fra RUC. 
 De vil gerne interviewe 
os til brug for deres speciale. 
 

Så venner, mød op på torsdag kl 08.00 i 
Borgerhuset forud for vores ordinære HC 
møde til en frisk runde med 3 initiativrige 
RUC studerende.  
Efterfølgende får vi del i deres evalueringer. 
 

 (ps: jeg sørger for frisk morgenkaffe til de 
morgenfriske). 
 
 

Her kommer nogen af deres spørgsmål: 
 

- Hvad har det betydet for dig at være en 
del af et mandefællesskab? 
 

- Hvad har påvirket dig til at finde og tage 
kontakt til et mandefællesskab? 
 

- Hvilke aktiviteter laver I sammen i 
Hemingway Club? 
 

- Hvordan oplever du dig selv i og udenfor 
mandefællesskabet?  
 

- Oplever du at du kan være mere dig selv i 
mandefællesskabet? 
 

- Har I mulighed for at snakke om 
forskellige problematikker som sker i jeres 
hverdagsliv? 
 

- Beskriv en rigtig mand for dig.  
 

- Hvad forbinder I med maskulinitet? 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

”Når du ser et stjerneskud” 
 
Komponist: Leigh Harline 
Tekst: Mogens Dam 
 
Original 

 
Inspireret af originalteksten 
har Claudius skrevet nogle 
vers til dagens foredrag. 
 
Claudius’ vers 

 
Når du ser et stjerneskud 
lad dit ønske flyve ud, 
da vil alle stjerners herre 
høre dig. 
 

Bare du af hjertet tror, 
da er ingen bøn for stor 
når et stjerneskud, der 
falder 
på din vej. 
 

Skæbnen selv 
er da din lykkes smed, 
den smiler til dig ned 
fra himlens stjerner. 
 

Når du ser et stjerneskud, 
da er det et himlens bud 
om at du skal vinde 
hvad du ønsker dig. 
 
 

 
Når du ser en stjerne hed,  
ring så straks til Søllested 
da vil alle ufoers herre 
sige dig. 
 

Bare du med øjne glor, 
da er ingen sten for stor 
når et stjerneskud, vil falde 
på din vej. 
 

Stenen selv 
er da din lykkes smed, 
den falder til dig ned 
fra himlens stjerner. 
 

Når du ser et stjerneskud, 
da er det et ufos bud 
på at du nok finder, 
hvad du troed’ på. 
 
 

 

  



 

 

 

Næste møde – torsdag den 25. 
november.: 
Tonny Skriver: 
Vi ”samler op” og besvarer 
spørgsmål om overgangen fra 
NemID til MitID, herunder 
skift af Bruger-ID, 
identitetssikring og andre 
spørgsmål. 
Derudover bliver der en 
gennemgang af processen i 
forbindelse med skiftet til 
”Næste Generation Digital 
Post”. 
 
Det er ikke muligt at lave en én 
til én hjælp, men I må gerne 
medbringe pas, mobil og eller 
tablet og NemID ”papkort”, 
hvis I har specielle specifikke 
spørgsmål.  
/Tonny 

 ---------------------- 

 

Redaktionen tilføjer: Det er noget du fremover skal bruge – så kom og vær med: hør og lær!       
 
 

 
    

 

Så er der sendt invitation ud til julefrokost torsdag den 16. december kl 10:30. 
 Og planlægningen for en rigtig hyggelig frokost er i fuld gang. Det er tæt på jul, og vi vil prøve at 
skabe en julestemning her, så vi alle kommer i det rette julehumør. 
Det, du skal gøre -  tilmeld dig nu! Så vi snarest ved, hvor mange der skal dækkes til. 
 

fald kan vi blive nødt til at aflyse – og I får  de indbetalte penge retur 
  

Vi følger Crorona udviklingen – og vil i planlægningen tage vore rimelige forholdsregler herom.  
I værste fald vil vi aflyse og refundere jer det indbetalte.. 
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