
 

 
 

 
 

Nyhedsbrev 244 Greve / torsdag – udsendt 1. februar 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. 

 

 
 

Møde torsdag den 28. januar 2021  
Så havde vi vort første møde i 2021 og vort første virtuelle møde i Hemingway Club Greve / torsdag.  
En gruppe på 18 medlemmer deltog i mødet, der ”kørte” over et program, der hedder ZOOM.  
Helt bevidst var der i dette første møde kun en mindre gruppe, der deltog. Og det valg var rigtig fornuftigt.  
I brugen af EDB er der altid noget – mellem flere computeere – der skal  indstilles / justeres. Også her.  
 

Alle de deltagende havde forinden været på et kort introkursus med Tonny og Cladius som instruktører – så 
teknikken og adfædren var nogenlunde på plads – men alligevel. Lyden var ikke altid den bedste, og man 
skulle lige lære at koble sig på, når man ville have ordet. Vi så også en lille video, her var lyden lidt fovænget, 
dette har noget med ”båndbredden” at gøre og kan være bedre.  
 

Og det bliver den på næste møde.  
 

Det var helt oplivende at gense kendte ansigter – nu i egne hjemlige omgivelser. 
Der er fordele og ulemper ved et sådant virtuelt møde – men kaffen kan man ikke tillade sig at klage over. 
Når vi nu ikke kan møde sammen fysisk, er denne form for møde absolut en god mulighed for at komme 
hinanden ved.  
Og vi skal være endnu flere til næste møde på torsdag d.4. februar kl. 9:30.  
Så meld dig – send en mail og du vil blive kontaktet af Tonny / Claudio for en lille intro.  
Så er du også med. 
 
 
 

 
 

.... og hvad skal der så bruges af udstyr for at være med til et virtuelt møde? 
- en computer med camera og microfon/højtaler (findes på de fleste bæbare computere)     eller 
- en ipad/tablet                    eller 
- en iphone / smartphone + gerne en computer m skærm (for støre billede) 

.... og så er du med til mødet! 
 
 

 
 



 

 
 

 
Møde Torsdag d. 28. januar 2021 (fortsat): 
Efter opstart og justering af et par Computer-opkoblinger i 
det virtuelle møde blev der vist en lille video:  
 “At give noget til andre.” v. Ove Lund – som optakt til 
indlæg fra deltagerne. 
Der kom forskellige indlæg om at give – og modtage. 
Det er så nemt at være krænkende – og det gør ondt på 
modtageren. Tænk lidt over hvad du siger – pas på 
dumsmarte bemærkninger... 
 

Her er stien til videoen: 
https://haengoddag.dk/2016/09/23/hvad-er-mest-kostbart-
hos-et-menneske/ 

 

Eksempel på en aktuelt positive handling: Mange går ture p.t. – og det er nu ”normalt” at man får et lille smil 
fra andre man møder – underforstået: ”..du er også ude at gå - få noget ude af dagligdagen – ikke bare sidde 
derhjemme i disse Corona-tider. Et smil. Der varmer – giver fællesskab. 
 

Mødet sluttede efter 40 minutter – pga det program vi brugte er et ”gratis – program”. Vi håber at have 
downloaded (betalt) for et længerevarende program til næste møde.  
 
Næste møde – torsdag d. 5. februar: Virtuelt møde – emne ikke fastlagt – endnu. 
Men vi er blevet dygtigere – og endnu flere aktive medlemmer, der gerne vil være med.  
Det er fremtiden – og den må vi følge med i – vi aktive ældre ”mænner” – de er ikke kun vore børnebørn, der 
skal kunne mødes på computeren. 
 

 

 

 

 
 

...... og så blev det guld til Danmark 
 

 

 
        Hemingway Club Greve / torsdag - Mogens Christiansen 4045 2210 a-mch@webspeed.dk  

 
 
 

 

 


