
 

       Nyhedsbrev 251   –                 Hemingway Club Greve / torsdag     –    udsendt 15. 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 
 
 

  

 

Møde torsdag d. 11. marts – virtuelt møde med temaet: Ordsprog/Citater, der har betydet noget for dig! 
Teknisk er vi bedre til  at styre møderne – både mødelederen og deltagerne. Det er lige fra tilkoblingen – opdelingen i mindre 
grupper til talefordelingen. Vi begynder at føle os ”hjemme” og fortrolige med mediet. Der nu kører derudad – uden tvunge pauser. 
(og så hjælper det også, at flere af deltagerne i andre anledninger får prøvet at deltage i virutelle Zoom møder).  
 

Vi må erkende – det er en mødeform, der er kommet for at blive. Derfor står vi fortsat ved tilbuddet: Hvis du ikke har været med før 
– kontakt en af medlemmerne der har være med – og lad vedkommende hjælpe dig – eller omvendt: en af de mere erfarende 
kontakter et medlem, der ikke har været med før.  
 

Fotografen på mødet kiksede (havde glemt apparatet): ellers havde vi fået et flot motiv med Ole Svensson, der havde inviteret 
Mogens Kortegaard med på skærmen – Kortegaard ville ikke bruge sin computer til denne aktivitet. Den ville nok gå i undo – og så 
skal der teknisk service på. Vi håber at tilliden er der nu og fremover. 
Ellers har vi vore tre teknikkere: Claudius, Tony og Peter, der gerne vil træde til og hjælpe. Adresse: Se sidste Nyhedsbrev. 
Opfordring: Lad os, der er med, hver især finde et medlem at hjælpe til at deltage! 
 

Mødet indholdsmæssigt: så nærmest føg citaterne verbalt over skærmen.  
Alt lige fra Kierkegaard: ”Livet er ikke et problem, der skal løses, men en virkelighed, der skal opleves”  
til Benny Andersen: ”Dansk tryghed er en ølåbner bundet til sin gyngestol”. 
Og så  var der også nogle af den slags  mandehørmende - I ”ved”:  
”Hvorfor prutter mænd mere end kvinder?: jo – kvinder holder ikke munden længe nok til at skabe et overtryk.” 
Og så en fra Kaj: ”Vi ved hvordan andres problemer skal løses: tænk , hvis vi byttede problemer!” 
 

Generelt blev der bladret meget i bøgerne for at finde ordsprog/citater – lad os efterlyse en lidt mere personlig holdning til de af 
betydning for den enkelte.   
 

 
Men kaffen kunne vi ikke klage over. 
 

 

 
 

Villums motto var: ”....et forsøg er bedre end tusind ekspertantagelser”. 

Villum Kan Rasmussen dør 1993 og virksomheden skifter herefter karakter – bliver meget mere markedsorienteret og Velux flytter 
1995 til en 25.000 m2 stor adm. bygning i Hørsholm.  
 

 

Mogens Christiansen skriver: 
I vedlagte brev kan I læse at VELUX FONDEN har doneret 
20.000.- til Hemingway /Greve – at dele mellem mandag og 
torsdag klubberne. 
Velux Gruppen er en international virksomhed, der producerer 
og sælger ovenlysvinduer, lystunneller og ovenlyskupler . 
Virksomheden er et datterselskab af VKR Holding A/S, der 
desuden rummer virksomhederne Velfac, og Rationel Vinduer. 
Velux Gruppen har 27 produktionsselskaber i 10 lande og 
salgsselskaber i 40 lande. Der er beskæftiget omkring 16.000 
medarbejdere, Velux Gruppen har hovedsæde i Hørsholm.   
Navnet Velux er sammensat af de to latinske ord  
Ve  (ventilation) og Lux (lys).   
Virksomheden blev grundlagt i 1941 af bygningsingeniør Villum 
Kann Rasmussen, som så muligheden for at udnytte mørke 
loftsrum under skrå loftstage. Han designede et vindue, der 
passede dertil og som både kunne udnytte det naturlige dagslys 
og åbnes, så der blev tilstrækkelig ventilation til at loftsrummene 
kunne bruges til beboelse.  
Koncernens omsætning er 21,5 mia. kr og resultat efter skat 3,1 
mia. kr.  
Velux er Titelsponsor for VELUX EHF Champions League i 
herrehåndbold. 
En væsentlig basis for udviklingen er Velux vinduets patente-
rede oplukke – hvor omdrejningspunktet ligger ca 10 cm over 
rammen – således at vinduet kører i en cirkelformet skinne og 
den oplukkelige del når vinduet lukker i kører ind over den faste 
ramme, og det er det der giver tæthed. 



 

 

 

 
 

 

Næste møde Torsdag d.18.marts. Vi mødes ved Borgerhuset – kl. 9:30. 
Vi vil fremover prøve at veksle møderne mellem virtuelle møder og møder i 
det fri. Afhængig af vind og vejr. 
På torsdag d. 18, marts ser vejrudsigten nogenlunde ud: 
– ingen regn – svag vind – men koldt.  
Så frem med vintertøjet.  
Vi skal til et sted uden læ. Du husker vel billedet med trolden!  
Man kan sige, at alle kender stedet særdeles godt, alle har været der mange 
gange, men I har ikke været der alligevel. 
Hvor – det får I at vide torsdag morgen. Gåturen er på i alt ca. 3 km t/r.  
 

 

Generelt: Det er nu tilladt at mødes udendørs op til 25 personer.  
Vi bliver næppe flere på vore ture i det fri. 
Vi holder afstand – også ved ”bordet” m. evt.  udskænkning. 
Hvis/når vi kører sammen i bil, så altid samme gruppe (maks 5. personer) 
i samme bil. Og husk mundbind på i bilen – men ikke et gammelt bind 
du trækker op af lommen. 

 
OBS: alle ture ud af huset er med forbehold for destination og evt. aflysning  pga. vejret. I får besked onsdag aften, hvis der sker 
ændring og vi f.eks. holder virtuelt møde i stedet. 
 

 
 
 

Ordsprog: ”... Nøden lærer nøgen kvinde at spinde..” 
Altså, hvad gør man når man som mand ikke kan komme til frisøren? Man må finde på en måde at få 
studset håret på.  Nogle taler med fruen i huset – om hun tør, andre har en datter der er uddannet.  
Man kan blive klippet sort.   
Ingemar kørte til Sverige og blev klippet her. Peter gjorde det selv. Det kan man da se. 
 

”... Hvad fatter gør, det er altid dette det rigtige..”  Ordsproget frembragte et par eksempler på 
fælles brug af data abonnementer. Således flerbruger tilslutning af avis abonnement og Netflix.  
Ole Svensson kom med et eksempel på hvordan han har tv og edb abb. (Se særskilt afsnit nedenfor).  
 

 
 

”... Hvad fatter gør....  ”Ole Svensson: fortæller om udgifter til TV – EDB.  
”Vi har TV antenne på taget til at se DR og Sverige. Så har jeg og Judith hver vor mobil med internet og med i 
alt 100 GB om måneden.  
Mobilerne, der er med ubegrænset taleforbrug, kan vi også bruge til streaming og tv kiggeri.  
Udgift  250.-/måned. I alt 3.000.- om året. 
Og vi får vort TV behov dækket – uden en hel masse sportsprogrammer og andre for os sekundære program-
mer med en masse reklamer.” 
 

Redaktionen oplyser:  
Et YouSee abonnement med fuld pakke, kabel Tv, bredbånd og 2 mobiltlf. koster pr år 14.472.-  om året. 
Vi hører gerne jeres kommentarer hertil. 

 

 
 

Kaj Christensen har sakset dette – aktuelle indlæg fra 12. marts: 
Det kan snart være slut med låne en vens adgangskode til Netflix. 
Streaming-giganten tester lige nu en teknologi, der skal sætte en stopper 
for, at personer, der ikke har samme adresse som ejeren, kan logge på 
Netflix. 
Ifølge thestreamable.com er flere brugere allerede blevet mødt af 
advarslen 'Hvis du ikke bor sammen med ejeren af denne konto, skal du 
have din egen konto for at fortsætte med at streame'. 
Det er blandt andet en totrinsgodkendelse, der lige nu bliver testet, hvor 
kontoen skal bekræftes med ejerens mail eller sms. 

Testen berører indtil videre kun personer, der bruger Netflix' tv-app. 
Denne test er designet til sikre, at personer, der bruger en Netflix-konto, er autoriserede til det, siger en talsperson for Netflix 
til BBC.  
 

 

 
  

 

Kina skakspil 
I sidste Nyhedsbrev bragte vi en 
omtale af Kina skakspillet.  
Spørgsmål: ”.. er der nogen af 
læserne, der har et spil liggende 
– som vi må låne – en dag?” 

 

Hemingway Club Greve / torsdag - Mogens Christiansen 4045 2210 


