
 
 

Nyhedsbrev                                                          24. februar 2017                                                     
 

Vi har nu haft vort 54. møde 
 
 

OBS.:  
ny mødedag – fremover 
Næste møde er torsdag d.2 marts.  
Vi flytter til stort lokale på 1. sal 
 

Mødedage:                                                                                                                                                     
 

Onsdag - nej Torsdag - ja 
 
        

På billedet ser I håndværkere, der 
Vi ser frem til mange gode møder her i dette flotte lokale på 1. sal. 
 

 

 

Møde Onsdag d.22. februar  
Nicoline holdt et rigtig godt og 
veldisponeret foredrag om antro-
pologi og om hendes feltarbejde 
blandt syriske flygtninge, der 
prøver at genetablere eksistens-
grundlag i Istanbul efter deres 
flugt. 
Vi fik et rigtig godt indblik i 
hvad atropologi er for en uddan-
nelse – og sammenlignet med andre tilsvarende uddannelser som etno-
grafi / sociologi. Levende og kompetent fortalt – De unge er dygtige – 
det lover godt for fremtidens Danmark.  
 

 
 
 

Møde torsdag d. 3 marts OBS – nu er det på Torsdag 
Jill fra "Sund Hørelse" kommer og fortæller om hvad og 
hvorfor mange af os har noget bag øret – og det er ikke en 
”ræv bag øret”. I må lytte godt efter hvad hun siger – og 
alle burde kunne høre i det nye mødelokale på 1. sal.  
Vi prøver så godt vi nu kan – 

ellers kan Jill nok og hjælpe med en lille dims. 
  

Claudio har efterfølgende et foredrag om  
fotografering og billedredigering – her kan 
briller bruges. 
   
 

 

Antropologi er læren om mennesket i bred forstand. Traditionelt har antropolo-
ger og etnografer deltagerobserveret i såkaldte "fremmede" kulturer, dvs. uden 
for den vestlige sfære. Men i takt med den videnskabsteoretiske udvikling i 
faget sættes der i høj grad også spørgsmålstegn ved forudsætningerne for denne 
antagelse om det "fremmede" og ligeledes, hvad antropologens rolle og position 
er i felten og som teoretiker.  
 

Etnografi er en kvalitativ, beskrivende forskningsmetode, udviklet inden for 
antropologien til at beskrive kulturforskelle blandt samfund og folkeslag. 
 

Sociologi er studiet af samfund deres strukturer, organisation og betydning for 
de individer, der indgår i samfundet. 
 

 
 

 

Onsdag d. 8. marts: OBS. ingen møde i Borgerhuset 
Vi skal i Folketinget med frokost i Snapsetinget.  
Tilmeld dig på liste /eller pr. mail – senest på mødet 1. marts.  
Vi mødes alle kl. 09.50 ved Folketingets besøgsindgang ved den store trappe i 
Rigsdagsgården – Frokostbuffet 169.-  
Se vedlagte orientering om transport m.m. 
 

 
 
 

 

Vores mailadresse er:  
info.greve@hemingwayclub.dk  
Hjemmeside: 
www.hemingwayclub.dk/hcgreve 
Facebook gruppe:  
Hemingway Club Greve.  
Indbetaling / ture - arrangementer: 
konto nr. 6060-5364441  
eller mobilepay: 31634982 
Vi mødes hver torsdag 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
Vi lægger kr. 10.- i kaffekassen – hver gang! 
 
Husk det nu – alle sammen ! 
------------------------------------------------------ 
1 års fødselsdagskagemænd 

 
Hele 3 flotte og velsmagende 
kagemænd var med til at fejre vor 
1 års fødselsdag. Tak til Freddy ! 
-------------------------------------------------  

Score middags kok 
Torsdag d. 16. Marts Borgerhuset 
Maks 5 deltagere. Vi har 1 ledig plads.  
Ca 150.- for 2 – vi inviterer en gæst med 
til spisningen. 
      

Tilmelding til Johnny:   
johnny.lundt@gmail.com 
 

ps.: vi skal nok berette hvor godt det 
smagte – senere !  
---------------------------------- 
 

 

 
Den tyske kanal ARD har for tiden en 
serie om Martin Luther  -  forleden om 
Luther og hans kone Katherina von 
Bora. 
----------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Hilsen   Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve 
c/o Frivilligcenter Greve   
Borgerhuset  
Greveager 9 - 2670 Greve 
 


