
 
Nyhedsbrev                                                                    4. februar 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 100. møde. 
 
 

 

Møde torsdag d. 1. februar 

 
 

Læge Ebbe Taudorf valgte at gå tidlig på 
pension og sammen med sin kone – der også er 
læge –  har de som ”pensionister” forsat deres 
læge-virke rundt om i verden.  
 

Taudorf fortalte på mødet om sine oplevelser 
og indtryk fra Grønland.  
Dette kæmpe store land – dobbelt så stort som Tyskland og Frankrig tilsam-
men, med 56.000 indbyggere og et sprog der tales af kun 45.000. 
 

Taudorf kom ind på en lang række emner, der gav grund til at være bekymret 
for Grønlands fremtid: 
 

- Forfejlet sprogpolitik. Mange i dag taler kun grønlandsk, hvilket er et alvor-
ligt handicap. Sproget har ingen ord for abstrakte begreber. 
- De fremadstræbende unge rejser udenlandsk for at dygtiggøre sig – men 
vender ikke tilbage. Det medfører manglende fagkompetancer.  
- Grønlænderne har stadig naturinstinktet i sig:  ... at komme på jagt, frem for 
fast arbejde, hvilket gør det svært at fastholde en stabil ”produktion” i er-
hvervslivet. 
- Inuitter mangler et gen for bedre at kunne absorbere alkohol. Et forhold der 
giver store problemer mht. slagsmål, selvmord, seksuelle overgreb på børn.....   
- Udbredt nepotisme - ”korruption” med vennetjenester – især blandt politi-
kerne, der svigter befolkningen.  
- Det grønlandske selvstyre modtager hvert år ca. 63.000.- i tilskud fra Dan-
mark. Og landet ville gå bankerot om bidraget udeblev. 
 

Men Taudorf nævnte også at Grønland er et fascinerende land: 
- Med en natur der er helt unik  betagende - farlig 
- En befolkning der har en evne til  at leve i og med naturen – en evne ”vi 
andre” ikke har.  
 

    

Næste møde – torsdag d. 8. februar 
Kom og hør Inge med hunden Oscar, om 
hvordan de lærer børn at læse.  
Oscar er en meget rolig hund som elsker børn 
og en god historie.......  
 
 

 

Næste møde – torsdag d. 8. februar 
Fortsat efter pausen  
– så er det op på ølkassen.... 

 
 
 

   
 

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.  
 
 

 
                                Vi hejser flaget for vort  
                              møde nr. 100 i klubben. 
 

                              Og vi har nu registreret  
                               medlem nr. 95  
                                – og er 75 aktive. 
          Vi er mange nye, der ikke kender  
          hinanden.  
          Og er vore møder den rette måde at   
          ”komme sammen på” – eller ? 
          Så kan vi stille os spørgsmålet: 
          ”Hvor skal vi hen - du?” 
            

          Det kan du være 
          med til at svare på 
          på næste møde 
          med  ølkassen:  
           ”Speakers Corner” 
       
 

 

 

 
Mogens // 40 45 22 10 
Hemingway Club Greve// 
c/o Frivilligcenter Greve // Borgerhuset // 
Greveager 9 - 2670 Greve 


