
Nyhedsbrev 253   –                 Hemingway Club Greve / torsdag     –    udsendt 30. 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 

 

 

Sidste møde torsdag d. 25. marts 
Endnu et digitalt møde – nu kan vi snart den der teknik. Vi var både i grupper og i plenum.  
Emnet var: ”Kom med forslag / indlæg til fremtidige aktiviteter” – ud fra tesen: ”Det er initiativet, der former 
fremtiden.” 
Og der kom mange forslag, som vi har registreret og vil bruge som grundlag for planlægning i fremtidige aktiviteter. 
Der var en lang række ”klassiske” ture til museer, byvandringer, aktiviteter. Nogle med bus – af hensyn til kørekortet 
(hvad der så menes med det).  
Nogle af vore ture rundt (gå-; cykelture) bliver klassikkere – samme tur hvert år. Helt OK! 
Et af forslagene var, at Hemingway-klubberne anskaffede en bus (i fællesskab - forståes) !  
Vi vil ikke pt. nævne nogle forslag frem for andre – på nær et: Krebsegilde i Malmø i september.  
Forslaget har en række af de ingredienser, vi lægger vægt på: samvær, personligt klub engagement (Ingemar vil nok, 
som lokal vejlede os) – og så det at vi skal med toget til Malmø (Nej, ikke med bus – men samme forhold mht. 
kørekort).  
 

Ud over de konkrete turforslag, blev der lagt vægt på det personlige – at vi kender hinanden, at vi selv ”producerer” 
indlæg, fortæller om vor viden / hjælper... således blev ”Tour de hus” – cykelturene fremhævet. Her lærte vi noget om 
hinanden. Lige som det også blev nævnt at vi selv kunne producere maden til vor sommer- og julefrokost. 
Tovholderne har noteret alt! – og vender frygtelig tilbage. Og medlemmerne forbereder sig på aktiv deltagelse. 
 
 

PS.: Læs sidste side: ”Sådan fungerer en Hemingway Club” pt. meget aktuelt - jf. ovenfor. 
 
 
 

 
 

 

Torsdag d. 1.april  
– ingen møde det er Påske -  skærtorsdag 

 

 
Næste møde torsdag d. 8.april  
Alle møder – vi planlægger, at man kan vælge 2 ture  
Den ene tur: vi går en tur – ”vor” tur om Olsbæk sø. Måske går vi op over 
Rævebakken.  
Turen er på ca, 2,5 km – så de fleste kan være med.  
Denne gang går vi den anden vej rundt.   

Download appen ”Min Gå App” (se neden for) og vi vil øve os i at teste brugen. Se, om vi alle får samme resultat.  
Efterfølgende kan vi afslutte (maks 50 personer) ved bordene v. GIC - idrætsanlægget).  
 

Den anden gåtur er direkte til bordene – ca. 200 m. Obs.: kun for dårligt gående! 
 

Det er en velegnet anledning til at fejre evt. fødselsdage eller anden begivenhed, der er værd at fejre, og således en 
super mulighed for at se sit kontrafej med flag - i næste Nyhedsbrev. 
 

OBS.: I tilfælde af dårligt vejr: I får et advis – onsdag! 
 

 
 

Vil du vide hvor langt du har gået –  
og se ruten på et kort– læse antal skridt og tiden ?  
Så download denne app. 
Den er enkel at bruge og uden en masse reklamer 
o.a., og den kan også bruges, om du cykler eller 
køre bil, men der får du blot ikke antal skridt.  
Men det har du heller ikke brug for.  
Så lad os se på den. 

 

 



 

Her viser vi  
2 af Mogens’ 
andre kæpheste 

 
 

Mogens Kortegaard skriver: 
Fru Klintskov Jerkel udbad sig forleden i Sydkysten forslag 
til bedring omkring Greve Center. Det fik mig til straks at 
ride en af mine mange kæpheste, hvoraf denne er nr 7, 
nemlig :  
”Hvorfor faen ? mand /dame, er der ikke ensrettet kørsel 
rundt på P-pladsen på sydsiden mod svømmehallen”.  
Som det er nu, skal man kigge sig omkring til to sider for at 
kunne bakke ud, og os med stive nakker har så et problem 
(mere). 
Jeg har ofte selv været ude for at være lige ved hovsa et par 
gange, og da man samtidig skal holde øje med hvem der har 
tændt baklys, og om de lige bakker nu med det samme osv. 
synes jeg at her er et unødvendigt problem, der let kan løses 
med nogle malede pile på jorden. Jeg har i tidens løb talt 
med flere offentlige personer om dette, og alle har givet mig 
ret, men intet er sket. De sagde alle at det ikke lige var dem 
der havde med det at gøre, det måtte være nogle andre. 
Men nu, mine Hemingvenner, nu har fru KJ, påtaget sig at 
gøre noget ved det, hun vil kontakte de behørigt ansvarlige, 
for hun er enig med mig, va-ba… 

 

Billede fra P-pladsen v. 
svømmehallen. 
Man ser de brede tilkørselsveje  
til p-pladserne – uden pile. 

Såeh, hvis I en dag ser nogle nymalede pile på P-pladsen, så kan I takke mig og fruen. 
PS: P-pladsen ved Karlslundecenteret er for øvrigt endnu værre (det syntes hun også), men der kommer jeg helst ikke.  
Den er for dum til at man tror det. 
 
 

Redaktionen skriver: Som det serviceorgan vi prøver at være, har vi vist Mogens’ 2 kæpheste + kæphest nr 7 og 
forelagt hans indlæg for trafik-forsker T. Bak. der skriver: klassisk spørgsmål fra ældre stivnakkede ældre – primært 
mænd. Her har vi udført P-området med ekstra brede veje – netop for at give plads og gode oversigtsmuligheder når 
man skal bakke. Skråparkering løser ikke noget problem. For hvilken  vej skal pilen vende ? 
Mange af disse ældre kan kun dreje hovedet den ene vej. Og vi har tit været ude for at den ældre kommer i den forkerte 
bås – f. eks. en venstre vendt bås – og hvis vedkommende kun kan dreje hovedet og være  højreorienteret – så kan han 
ikke komme ud.  
Ved vinkelret parkering og god afstand bagud er der dog 50% chance for, at han ikke støder nogen. 
 

 

 

Mogens Kortegaard skriver fortsat:  Ikke for at kritisere, for intet slår vel  
tilmeldingsssystemet for  vaccinationen . Når man først som jeg fik en melding via E box,  
og let fandt den aktuelle tilmeldingsside, smadder nemt, hurra…man kan det IT-pis.  
Husk enterknappen. Det var mandag formiddag, og jeg var kun nr 6731 i køen.  
Der vistes oven i købet en flot grøn søjle, der hele tiden mindskedes,  
så jeg kunne se at der blev kortere ventetid, fantastisk opfindelse, og betryggende. 
Nu var der bare det at jeg skulle noget om aftenen, og  ved  
frokosttid var jeg nået ned til nr 4793. Så jeg måtte jo finde en  
anden måde, og den kan jeg hermed anbefale, den er gratis, men jeg vil gerne takkes. 
 

Ring til Borgerservice i Greve , tlf. 43979797 ,forklar opgaven til en flink dame, der oven i købet ikke spurgte om:  ” 
hvorfor kan du ikke bare....”. 
Hun bad blot om mit personnummer og sagde, at Kristina ville ringe mig op om de to mødetider, og ”hav en god dag, 
hej”. 
Kristina, der var endnu rarere, ringede tilbage torsdag formiddag og gav mig en tid allerede tirsdag kl 11 og en 3 uger 
efter, begge tæt på i Hundige. 
Ingen skal mere tale grimt om det offentlige, så jeg overvejer nu at stemme på Mette næste gang, altså overvejer.  
Hav også en god dag, og en god vaccination. 
 

 
 

Efterlysning: er der nogen der har kendskab til Hawk og Nike missiler – eller kender nogen der har?  
Venligst advis til redaktionen.  
 

 
 
 
 



 

 

 

Tonni Nielsen har fået sit Corona-pas – 
(se passet nedenfor)  
 –  han skriver: 
I den nye plan / den seneste 
genåbningsaftale, en næsten alt afhængig 
af omfattende brug af Corona-pas. 
 

Så hvis du IKKE har et Corona-pas, 
bliver store dele af genåbningen slet ikke 
tilgængelig for dig! 
 

Et pas i naturen er jo en gennemgang, en 
mulig genvej i terrænet, hvor passet 
ligger lavere end omgivelserne, og det 
derfor er nemmere at "komme igennem". 
 

Nu skal det samme gælde for et Corona-pas, dvs. Det skal være et 
middel, der skal gøre det nemmere at "komme ind" / "komme 
igennem", men til hvad? 
 

De politiske forhandlinger i forbindelse med aftalen fokuserede 
meget på at gøre det muligt for nogle og forhindre andre i at komme 
ind i ”de hellige haller". 
  

Spørgsmålet er nu, hvilke haller er ”de hellige” for os og må vi 
(borgerne) komme, de steder vi ønsker det? 
 

Må vi gå til frisører, til tatovører, på restauranter, til sport, til 
indendørs motion og meget andet? 
 

Som I kan se er der meget, der skal overvejes, så det gælder om at 
forberede sig på brugen af vores Corona-pas. 
 

 
 
Man kan evt. starte med 
at installere  
App'en  
"Min Sundhed". 
 

Den nuværende version 
af App'en kan "kun" 
vise status for  
din  
Covid-19 vaccination, 
men senere (formentlig 
i begyndelse af maj) vil 
den blive erstattet af en 
ny App, som også kan 
vise status for  
din Covid-19 test 
(hvilken test du har fået 
og hvor lang tid den er 
gyldig).  
 
 
 
 
 
Her ser I App’en:  
”Min sundhed” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

Hvis vi andre er “Tovholdere” – så er Bjørn “Ankertovet” !  
vi kender Bjørn fra et par foredrag I vor klub – sidst om Beatles – tidligere om James Bond  

 

 

Sådan fungerer en Hemingway Club 
Undersøgelsen i 2021 

22 klubber deltog i en spørgeskema undersøgelse i januar 2021. Af besvarelserne har vi valgt de vigtigste emner, som måtte 
interessere nuværende og kommende klubber om drift af en Hemingway Club.  

Medlemmernes aktivitetsniveau 

 Antal medlemmer pr. klub svinger mellem 19 i nystartede klubber og 137 i veletablerede klubber med store 
lokaler. Det anbefales, at hver klub har max. 90 medlemmer, så de lærer hinanden bedre at kende. Mødeprocenten er i 
gennemsnit 70%. Flere af de veletablerede klubber har venteliste og der startes en ny klub i området, når der er dannet en 
ny klubledelse og mindst 15 medlemmer. Flere steder har man i løbet af 5 år oprettet 3 klubber i samme område, som følge 
af den første klubs succes. 

 50% mødes hver uge og 50% mødes hver anden uge.  

 I hver klub har medlemmerne mellem 5 og 10 interessegrupper, dvs. mindre grupper, der mødes uden for de 
faste møder til f.eks. motion, ud af huset arrangementer eller indendørs møder om f.eks. slægtsforskning, kultur, litteratur 
gastronomi, historie m.m. Rapporten viser 50 eksempler på interessegrupper. 

 Klubdriften ledes af en styregruppe – også kaldet tovholderne. De får hjælp af medlemmer, som melder sig til 
praktiske opgaver, som klargøring og oprydning i mødelokalet m.m. Det anbefales, at klublederne inddrager medlemmerne 
så vidt muligt i det praktiske arbejde. Begrebet tovholder signalerer, at det kan betale sig at have en medinddragende 
ledelse, som er åben over for medlemmernes ideer og lader initiativtagerne til interessegrupper selv styre disse grupper. 

 Retorik og personlig ledelsesstil kan skabe mulige barrierer for aktivering af medlemmer. Hvis klubledelsen 
opfattes som for meget styrende, så falder motivationen blandt medlemmerne til at hjælpe med klubdriften. 

 Det er vigtigt, at der især i starten af en ny klub er jævnlige sociale arrangementer. I vort fælles arkiv på 
box.com/Hemingway Club arkiv/mødeplanlægning/Fra samvær til nærvær findes flere forslag til sociale aktiviteter. Formålet 
med disse aktiviteter er at medlemmerne lærer hinanden bedre at kende. Erfaringerne viser, at jo bedre medlemmerne 
kender hinanden, jo mere ønsker de at hjælpe til med klubdrift og hjælp til medlemmer, som måtte behøve det. Det kan 
f.eks. være hjælp til IT løsninger, kørsel, praktiske ting omkring bolig, sundhed m.m. 

Klubbernes drift under Covid-19 og fremtiden 

 Klubberne har under Covid-19 nedlukning mødtes udendørs til gå- eller cykelture i overensstemmelse med de 
gældende restriktioner. 

 Flere klubber har afviklet digitale møder med deltagelse af fra 11 – 50 medlemmer, når de ikke har kunnet 
mødes indendørs i deres mødelokaler. 

 Alle 22 klubber svarede ja til, at deres klub også eksisterer om 5 år. Medlemmerne har virkelig savnet deres 
fysiske samvær under Covid-19 pandemien. 

Version 1 udarbejdet af Bjørn Nakskov Petersen 29-03-2021 
 

 
Hemingway Club Greve / torsdag - Mogens Christiansen 4045 2210 


