
 

 

 

Nyhedsbrev 246 Greve / torsdag – udsendt 5. 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. - pt. virtuelt 

 
 

Her et billede af de 22 deltagere, der deltog i sidste virtuelle møde. Vi bliver flere og flere deltagere – for hver gang. 
 

 
 

Møde d. 4. februar: Der var flere nye deltagere på mødet – men Claudius styrede ”indlæringen”med sikker hånd – og det 
lykkedes også at dele os op i mindre grupper – uden besvær. Rigtig godt gjort. 
Temaet var: ”Hvordan får man en ny mening i livet som pensionist?”Men deltagerne var ikke til at ”styre” – iveren var stor, 
når vi nu endelig var ”sammen” – så emnemæssigt kom man vidt omkring i de opdelte grupper– eksempelvis: 

- I Johns gruppe kunne de lære om navigation  - husk styrbord (grøn) til højre og ”luv lig lever” at vige for læ båd. 
- Der var spørgsmål til Piet Hein: Gruk om livets mening ?. 
- Noget om ”fake news” med henvisning til ”Det store Trump show” (kan streames på DR), hvilket gav anledning til en 

hel del snak om USA og befolkningen, Asger Åmund, udvikling fra wild west kulturen, og mange flinke amerikanere. 
- Butikshandelen – butikker, der er lukket / Bilka, der sælger alt – hvorfor? Noget om smittetryk! 
- Pensionistsangen 
- Overgang til pensionist: jobbet holder op fra dag 1 / langsom overgang. Mæt af dage – man har det bedst som pensio-

nist, når man positivt kan mindes alle de ting, man ikke kan mere. 
- Der bruges megen tid på ”vedligeholdelse” 
- Gåture – er de helt aflyst eller kan vi bare mødes uden gruppedannelse ? 

 

Som man kan se: iveren var stor – som en flok kåde husdyr, der lukkes ud på marken en forårsdag. 
Så vi kan måske bruge ugens tema til næste møde – igen!     
 
 

 

Endnu – endnu – engang: 
       .... og hvad skal der så bruges af udstyr for at være med til et virtuelt møde? 

- en computer med camera og mikrofon / højtaler (findes på de fleste bæbare computere)     eller 
- en ipad/tablet                    eller 
- en iphone / smartphone + gerne en computer m skærm (for at se et større billede) 

 

.... og så er du med til mødet!  
 

Kære medlem: fat computeren/ på torsdag og klik på koden – vær med! Blot kig – men husk kaffe 
 
 

 



 

 
 

Laurits Sørensen skriver:  
Det er virkelig sådan, at jeg personligt savner Hemingway møderne om torsdagen utrolig meget. 
 Det gælder også turene – på ’gåben’ eller cykel - ud i vort skønne land og nærområde. 
Er det ikke også sådan for mange af andre af jer medlemmer?? 
Personligt bliver jeg inspireret og glad af samvær med andre mennesker, og det uanset om der er enighed eller 
divergerende synspunkter, der kan åbne øjnene for, at en sag kan ses i forskellig synsvinkel. 
Nu kan vi grundet Corona pandemien p.t. ikke mødes fysisk, og hvad er så det næstbedste? Det er at deltage i 
et virtuelt møde med andre Hemingway’ere. Et såkaldt Zoom møde. Det er helt nyt og fremmed for mig. Ja, 
tænker du måske straks, men det vil du hurtigt finde ud af. Teknikken kan du blive hjulpet med af klubbens 
styregruppe, så den bliver du også hurtigt ”du’s” med. 

Som barn var det måske også lidt underligt 1.gang at tale i telefon, men en dejlig oplevelse. Zoom møder er ekstra gode, idet vi kan 
se hinandens ansigter (om end ikke helt det samme som ved fysiske møder). Jeg har hørt erhvervsaktive sige, at de ikke føler behov 
for zoom møder i fritiden, fordi hele dagen er gået med tilsvarende. Sådan er det jo ikke for os. Vi er alle 60+ - måske godt op i 
årene, og vi kan alle nyde godt af kontakt med andre mennesker. Du vil værdsætte det!! 
Kom derfor ud af busken og svar på mail fra styregruppen, som også kan kontaktes på telefon, og som vil kunne guide dig med at 
komme i gang med at bruge din pc’er eller tlf/Ipad til Zoom møder. Vi er ældre, men kan fortsat lære noget, så længe vi lever. 
Et spændende foredrag/indlæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål, uddybning og dialog er givetvis forestående. På gensyn til 
Zoom møder i Hemingway Club Greve/torsdag.   
 
 

 

John Midtgaard skriver:  Vi havde i torsdags et møde i Hemingway, næsten som vi plejer, dog med lidt 
for få deltagere. Det foregik via pc, ipad eller telefon. John N havde et meget simpelt emne, vi kunne snakke 
om i grupper og derefter sammen. Det var såmænd bare et spørgsmål om “livets mening” set med en 
pensionists øjne. Hvad mon det bliver næste gang? Det skulle dog ikke forhindre os i som det mest naturlige at 
inddrage både Trump og amerikanere i almindelighed eller spørgsmål om at købe cykeldele i Bilka, mens 
cykelhandleren er tvunget til at holde lukket pga coronaen, eller hvad med ”click and collect”, når man nu er 
ferm til at bruge en pc.  
Der var også tid til lidt sjov. Ivan havde problemer med at få sit billede vist, og pludselig så vi alle hans 
“skrivebord” på pc-en. Der blev spurgt, om vi også måtte se hans bankkonto. Andre talte bare for døve øre, 
når de havde glemt at slå mikrofonen til. 

Kort sagt, vi har lov at klumre lidt med det digitale. Bare kom med og deltag i den leg. Vi kan blive rigtig gode. 
 

Flemming Spanter skriver:  Kære Hemingway’er. 
Tak til computerteknologien og til vores møde-tovholdergruppe. De har muliggjort, at vi kan mødes virtuelt, 
altså simulere at vi mødes, uden at vi mødes, når vi mødes. Og det kræver ikke en nørd for at deltage: Åben 
din mail fra Claudius, klik på et link, og du er inviteret til ”Join Zoom Meeting”. Så er vi i gang. Det er 
faktisk både fint og underholdende at snakke sammen på den måde, og interessant at 
udforske de smarte detaljer den visuelle kommunikation kan udfoldes på, med fuldt 
udsyn til de snakkende og gestikulerende deltagerne. De første 1-2 gange skulle vi lige 
have løbet teknikken og snakken i gang, men fremover kommer der emner på bordet, 
forstår jeg, som sagtens kan håndteres i et større forum. Det kan faktisk blive ret godt, 
som det hedder på underdrevent jysk, så herfra en varm anbefaling til alle 
Hemingway’er om at deltage.                                                                                                   Lars Pedersen skriver: I mangel 

af bedre (fysisk møde), er den en brugbar løsning. Det kræver selvfølgelig lidt tilvending,, men det skal nok 
komme. Opdelingen i små grupper, virkede udmærket. - Så ros til dem, som har initieret denne løsning. 
 

 
 

 

 

Gåture 
Vore populære gåture blev 
nævnt i dagens tekst.  
De vil fortsat være aktuelle. 
Her vises et turforslag –  
En gåtur på ca. 3km –  
På et sted alle kender særdeles 
godt – alle har været forbi der  
mange gange  – og alligevel 
kender næppe ingen stedet. 

 

 
 

 

Olsbæk eng 
Her har vi gået tur et par 
gange – lige ved Borgerhuset.  
Se – der er kælkebakke.  
(obs.: Børnebørnene) 
Og til foråret sættes der kvæg 
på marken. Skal vi lave et 
koholder lav – så er det NU! 

 

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


