
 

 
 

 

Hemingway Club Greve /torsdag  -  Møde torsdag den  2. december 2021 
Udsendt d. 5.december. 

 

 
  

 
 

 

Møde torsdag den 2, december – John Bernt styrede 
mødet – og vi var hans kursister – som dengang John var 
aktiv kursusvejleder.  
Så medens vi ved bordene knoklede med at besvare 
spørgsmål – drøfte forholdene – vurdere og rangere 
forskellige personer i historien om Alligator floden, gik John 
rundt, smilende – som var det dengang.  
Ud over opgaven med at fordele de værste personer, skulle vi kaste terninger. 
Men først skulle man rokere borde efter Tonny små sedler -flytte hhv 1- 2 og 3 
borde, det vat en opgave af karat – men de fleste fandt da en ny plads – nye 
bekendtskaber. Det var nok også meningen. 
Det var ret krævende at holde styr på alle de terninge-øjne og huske hvilken 
alder man havde sidst man kastede. Og var det nu i det 8. år eller var det i det  
9. år, begivenheden, man fortalte om, fandt sted? 
Altså ved nogle borde kom der ikke gang i terningerne - men man kunne komme 
hinanden ved - alligevel.  
 

Der var også planlagt et etnografisk indslag, hvor vi skulle lære af de nordameri-
kanske indianere. Vi kiggede forgæves efter fredspiben – men nåede ikke så 
langt. Så var der frikvate – og kurset var slut. 
 

Mødet udmærkede sig også ved, at der var ostemadder på vognen med og uden 
smør! Det havde vi ikke prøvet før altså at undvære smørret.   
 

 

 
 

Præcisering af 
beskrivelsen vedr. 
overgangen til MitID   og  
Ny Digital Post. 
 
 
 

Overgangen fra NemID til 
MitID er i fuld gang, idet 
bankerne nu løbende 
skriver til deres kunder, at 
de skal overgå til at bruge 
MitID til al kontakt til 
offentlige myndigheder. 
 

 
 

En del af overgangen er, at 
vi, hvis vi ikke i forvejen 
har gjort det, skal bruge et 
unikt personligt bruger.ID 
og IKKE længere CPR 
nummeret.  
 
 

Den ændring, der er 
udskudt, er overgangen til 
”Nye Digitale Post”. 
 
Denne ændring var 
planlagt til at træde i kraft 
den 30. november 2021, 
det blev udskudt og vil 
først blive gennemført i 
første kvartal af 2022. 

 



                                             Corona: Forholdene vi planlægger efter er som følger: 
 -  alle deltagere er vaccinerede, har sundhedskort og de 
fleste har fået 3-stik, 
 -  alle benytter håndsprit v. ankomst 
 -  at man ikke møder, hvis man føler sig syg og melder 
hvis man er er blevet smittet 
I forbindelse ned julefrokosten, vil vi sidde 4 personer 
ved hvert bord – som til møderne og som var vi  på 
restaurant  
- al mad vil blive udleveret ved buffetbord af udpeget 
person(er), der benytter mundbind /handsker. 
 

Den officielle tilmelding er lukket – alle deltagere vil 
modtage en lille skrivelse om frokosten.  
Evt. efternølere kun ved mail til redaktionen. 
 

 

 
 

Jørgen Abel havde skrevet en 
julesang på melodien; ”Højt 
for træets grønne top.” 
 

Vi håber at kunne synge den 
til julefrokosten - og så 
bringer vi sangen i næste 
Nyhedsbrev.  

 
 
 

Næste møde d. 9. januar: Møde omKlimaforandringer  
De dystre forudsigelser om en forestående klimakatastrofe dyrkes i dag som en religion. 
Med FN’s klimapanel  som det øverste præsteskab og CO2-kvoter som moderne aflad - 
hævder Johannes Krüger Professor emeritus, dr.scient, fra Department of Geosciences 
and Natural Resource Management. 
 

Men hvad nu hvis der ikke er nogen videnskabeligt bevislig sammenhæng mellem 
drivhusgasser, temperaturstigninger, vildt vejr og smeltende gletsjere? Hvad nu hvis 
klimaet forandrer sig, ligesom det altid har gjort – uanset hvad mennesker gør? 
Johannes kortlægger de mange fejlagtige antagelser om klimaet, som for tiden har 
drevet verdenssamfundet ud i en nytteløs kampagne mod global opvarmning. Og han 
viser, at drivkraften bag nutidens ”små” klimaforandringer er naturlige klimasvingninger 
på den store skala, og at CO2’s betydning er overvurderet. 
Så glæd dig til på torsdag i Hemingway Club og hør Johannes udredninger. 
Johannes er forfatter til flere bøger og populærvidenskabelige artikler, hvilket skinner 
igennem i hans evne til at formidle komplekst stof på en forståelig måde.  
Krüger har helt klart en pointe i, at klimadebatten nærmest er blevet en kamp med 
religiøse undertoner, og det kan aldrig være godt.  
Bogen Klimamyten: En kortlægning af de mange fejlagtige antagelser om klimaet, som 
for tiden præger debatten. Argumenterer i stedet for at drivkraften bag nutidens små 
klimaforandringer er naturlige klimasvingninger på den store skala,  og at CO2's 
betydning er overvurderet. Pt. et meget kontroversielle synspunkt. 

 

 

Freddy skriver: I Greve Borgerhus blev der lørdag den 4. december holdt det første julemarked - arrangeret af Frivillig Center 
Greve, Greve Borgerhus Brugerråd og Greve Kulturbase. 
Der var Kreativt Juleværksted, Ponyridning, Mindeperlerne, Spejdere, Nisser, Brandbil og Julemand, ligesom flere grupper 
stillede deres kreativiteter og julebagning mm frem. Borgerhuset var flot pyntet og flere hundrede besøgende  lagde deres vej 
forbi begivenheden. 
En gruppe aktive Hemingwayere hjalp til med opsætning og nedtagning af telte og anden assistance.  
Vi siger tak til Laurits Sørensen, Willy Dahl, Ebbe Christensen, Laurits Hougaard, Willy Bentsen og Peter Dam Larsen. 
 

  
 

 

 

Mogens 4045 2210 / a-mch@websped.dk 

 
 


