
 

       Nyhedsbrev 250   –                 Hemingway Club Greve / torsdag     –    udsendt 8. marts 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 
 
 

  

Det virtuelle møde torsdag d. 4. marts var teknisk et super godt møde. Vi havde nu et proff. 
ZOOM program, vi kunne vise billeder og havde lært at trykke på mellemrumstasten, når der 
skulle siges noget. God styring uden pause. Nu er vi oppe på 27 – 28 deltagere, hvilket svarer til 
ca. 1/3 af medlemmerne i klubben. Nogle har endnu ikke Kamera på og hvem er Mette ?  
Læs efterfølgende hvorfor jeres skribent var med på ”sidelinjen” – uden at være registreret 
på  ”tavlen,” og læs om hvordan vi får flere med, og hvorfor! 
 

 
  

Asbjørn Jensen – billeder midt + th. spurgte om råd for bedre skærmbillede.  
Flemming Spanter – Billede tv. svarede : Om at tage sig godt ud! 
Et lille tip hvis det ikke er kendt i forvejen: Skriv KAMERA i søgefeltet nederst i venstre 
hjørne på din pc, så får du din kamera app frem. Klik på den så tænder dit kamera. Du kan 
nu følge med på skærmen, mens du eksperimenterer med lys og placering og glæde dig til, 
hvor godt du kommer til at se ud på zoom mødet!  
Asbjørn tog ved lære – se skærmbillede th. og svarede: Da jeg brugte KAMERA 
funktionen under Windows var det helt klart at problemet var den store lyse flade i 
baggrunden ( køkkendøren ) og mit ansigt var relativt mørkt i forhold til den . 
Jeg prøvede med et spot i ansigtet men det virkede ikke og var ikke til at holde ud. 
Den endelige løsning blev at rykke om på den anden side af køkkenbordet og blive 
belyst fra køkkendøren. 
 

Den opmærksomme læser 
har allerede i sidste uge 
været opmærksom på at 
dette Nyhedsbrev er  
nr 250. 
Vi ønsker alle redaktionen 
tillykke med jubilæet. 
---------------------------------- 

 

I forbindelse med vort virke 
i Hemingway er der 
udarbejdet en 
midtvejsevaluering.  
Det er et digert værk på 38 
sider, og vi bringer i næste 
Nyhedsbrev en nærmere 
omtale.  
Forsidebilledet forekommer 
os bekendt. 

  

Peter Frier skriver: 
Hej Hemingway! 
Tak for kage, som blev hentet onsdag hos Baker Street  
Tove og jeg var inviteret torsdag til en stille 75 års fødselsdag på 
Fyn med 5 deltagere. 
Havde den ide, jeg måske kunne være med til torsdagsmødet 
alligevel undervejs fra mobilen.  Det glippede desværre, da jeg 

havde overset en vigtig detalje nederst  i pdf´en  med Meeting ID # og Password.  
Sådan kan det gå når man er for hurtig ♂️  
Havde været sjovt at teste muligheden for at deltage i et videomøde under farten. 
 

 
 

Foto fra møde i Pejsestuen / 
Hemingway Club Greve/torsdag 



 

 
 

 
 

Freddy Christiansen skriver om: Videomødet. ”Fake News” 
et begreb som for alvor er tonet frem inden for de seneste 10 år. 
Fake News er et ”tudsegammelt” begreb – tidligt benyttet i 
forbindelse med den amerikanske borgerkrig 1864. 
Freddys interesse for ”Fake News” tog fart i forbindelse med 
Donald Trumps kommunikationer som ofte var stærkt 
fejlbehæftede/løgnagtige. Der blev rokket ved barnetroen og tilliden 
til de kendte medier som radioavisen, aviser, TV – nyheder mfl. 
Studier af Trump og Putin satte gang i undersøgelser: hvad er det, 
der sker? ”Fake News” er båret af falske og løgnagtige oplysninger. 

Hvis du tror på det du læser, kan alt formidles til dig. 
Qanon en konspirationsteori som optræder sammen med FakeNews og spreder bla 
rygtet om ”Den dybe Stat”. I USA opfatter tilhængerne bla en sammensværgelse med 
feks. Bill Gates – Hillary Clinton – en pædofiliring – med jøder mfl., og de 
er ”specialister” i Fake News. I de danske nyheder har der været meget grelle eksempler 
på Fake News – specielt kendte personer, politikere mfl. Eksempler: Bill Gates med 
biochips i covid19 -vacciner  / HPV vaccinen ligeledes med biochip / GMO – produkter 
livsfarlige m.m. I den danske film ”Jagten” illustreres tydeligt, hvor svært det er at 
ændre påstande og frembragte postulater. 
 
Vi får i stigende grad oplysninger fra politikere, virksomheder, organisationer, som ofte 
prøver at skabe mistro hos modtagerne: det kan ofte være spin, falske nyheder, 
misinformation, propaganda, konspirationsteorier mm. Sandt og falsk bliver ofte 
blandet, og intet er tilfældigt – alt kommer til at hænge sammen og er dermed svært at 
afkode. 
 
Stærke eksempler på ”Fake News” blev skabt af russiske internettrolde (universitetsstuderende) som med statsstøtte 
frembragte en masse urigtige oplysninger på nettet. De blev modtaget af mange og troet på. 
Det er umådeligt vigtigt at opdyrke sin kritiske sans og viden i forbindelse med ”Fake News”. Det er vigtigt at opøve sig i 
at spotte de falske nyheder, at styrke sin kritiske sans, at være kildekritisk og søge information i flere forskellige medier. 
At flere og flere tror på falske nyheder, kan skabe stor usikkerhed og på lang sigt være en fare for demokratiet – også i 
Danmark. 
Falske nyheder indeholder forskellige grader af løgne – hvad er sandt, hvad er falsk? – hvad er objektivt – hvad er 
subjektivt?  Hvad er misinformation / hvad er forklædt nyhedsinformation?  
Den bedste vej frem mod at modvirke falske nyheder er uddannelse – uddannelse – uddannelse. 
 
 
 

 

John Bern Nielsen skriver om sidste møde  
torsdag d. 4 marts:  
Freddy gav os en indholdsrig præsentation af 
emnet med mange indfaldsvinkler.  
Fake News er et begreb, der nok altid har eksisteret 
blandt mennesker. 
Misinformation – er spredning af forkert information, man selv tror er sandt. 
Desinformation – er spredning af information, som man godt ved er falsk, med henblik på at opnå et 
bestemt mål. 

Der er god grund til at være opmærksom, for de moderne medier rummer både muligheder og trusler. De sociale medier 
kan bringe folk sammen på tværs af tid og sted, Men de kan også bruges til at sprede løgne og til at påvirke folks 
holdninger.  
Fake News er et af de begreber, som for alvor slog igennem i 2017 – godt hjulpet på vej af en række tweets fra den 
amerikanske præsident, Donald Trump. Man har beregnet, at han i sin præsidenttid kom med 20.000 løgne, og mange 
troede på ham. Og han introducerede begrebet: ”Alternative fakta”. 
 Russiske internet-trolde prøvede at påvirke de amerikanske vælgere, da Donald Trump vandt præsidentvalgkampen i 
2016, og har siden udsendt en strøm af disinformation. 
I Danmark har vi tillid til, at det, vi læser i aviserne og hører i radioen, er sandt. Hvilket det heldigvis også er i de fleste 
tilfælde. 
---------------------------------------------------------------- 
Efter Freddys indlæg begyndte en livlig debat mellem de 27 medlemmer, der deltog i mødet. Det var første gang, vi 
kunne gennemføre et zoommøde uden afbrydelse, da vi brugte et professionelt zoomsystem stillet til rådighed af 
Frivilligcenteret i Greve. Det vil vi også gratis kunne bruge fremover.  
Tak for det. 
 



 

 
 
 

Næste møde: torsdag den 11. marts: Vejrudsigten på torsdag viser slud og kraftig vind!  
Så vi bliver hjemme og holder virtuelt møde med egen kaffe. 
 

Emnet for vort møde er ordsprog / citater. Vælg et, der har betydning for dig og hvorfor har det så det ? (i Google er 
der mange gode eksempler på ordsprog / citater). Så ”kaster” vi dem ud i det virtuelle rum, og taler om nogle af de 
ordsprog / citater, vi har valgt. 
 
Deltagelse i Virtuelle møder: 
Vi vil gerne at så mange som muligt er deltager i disse virtuelle møder. Dels for at bevare kontakten medlemmerne 
imellem – men også for at vi kan være med i udviklingen. Det er snart alle, der holder virtuelle møder – og det bliver 
almindeligt i hverdagen.  
Og vi vil gerne hjælpe vore medlemmer til at kunne være med. 
 

Derfor: Du, som var med til sidste møde – du finder et medlem, der ikke har været med til møderne og hjælper ham med 
det tekniske – og gerne ved assistance fra vore ZOOM – eksperter.(Se næste afsnit).  
De kommer gerne ud og hjælper med indlæring og opsætning af computer etc. 
 
 
 

 
 

ZOOM – eksperter – instruktion –  computer:  igen – igen – igen ..... og endnu en gang:  
kontakt Tonny, Claudius eller Peter for assistance 
 

Tonny Nielsen 4062 3372 

 tonny@viedel.dk 
 

 

Claudius Jensen 2083 6710 
 claudiusjensen@gmail.com 

 

Peter Dam Larsen 2989 7290 

 p1erdam@gmail.com  
  
 

 

Mogens skriver: 
Som nævnt var jeg ikke registreret som deltager på vort virtuelle møde.  
Lige inden ”mødet” mistede jeg wifi forbindelsen, og jeg prøvede febrilsk at 
skifte til anden sender – selvfølgelig i virkede det ikke.  
Så havde jeg hørt noget om at slukke og genstarte – det gjorde jeg så. Med 
det resultat, at wifi’en forblev at være slukket. Og nu beyndte mødet!  
Så fat i mobilen og finde mailen med adgangs-koden – så kunne jeg logge 
ind – og se og lytte med. Men tilsyneladende uden at være registreret. Og 
wifi’en – tja – sådan nogle  har det med at ”gå i stykker.”   
På vej ud for at købe en ny wifi station, talte jeg lige med min nabo (EDB- 
spec).  Han sagde at transformerstikket var det mest sårbare.  
Så ned i rodekassen – fandt et stik 9 volt i stedet for 6 volt. Men det virker. 

                                                      Så ved I det – kære læsere. 
 

 
 
 

 

Kina skak - realise2 
Her i denne Corona tid har vi fundet vort Kina-skak spil frem. Vi 
spiller efter nogle  ”hjemme-lavede” regler, der gør spillet meget 
sjovere – mere aktivt og med spændende udfald, hvor vinderen ofte 
først kan registreres i de sidste træk.  
Mange spil vindes med kun 1 – 2 færre træk.  
Den hjemmelavede regel er, at man må springe over flere tomme 
felter, men symmetrisk i forhold til den brik man springer over (eks 4 + 
4 tomme felter). Man må bruge alle felter på brættet – også springe ud 
i hjørnerne, men man skal slutte springet inde i midterfeltet           

                                               (mørkegrønne område).  
Det er faktisk et meget sjovt spil på denne måde – med skiftende vindere og 2, 3 4 og 6 deltagere. 
Hilsen Mogens 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xsKHcE_XDpc&t=19s 
 Med venlig hilsen Elaf 

Hvis der findes 
“medlemmer”, som 
gik glip af Pelles 
nytårstale, er der 
stadig en mulighed 
for dem at høre/se 
den:  blå tekst tv. 

 

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


