
 
Nyhedsbrev                                                                 30. april 2018                                    
 

Vi har nu haft vort 111. møde. 
 

 
 

   

Møde torsdag den 26. april: Professor Holger Bernt Hansen fortalte om 
Afrika i en ny politisk og økonomisk verdensorden. Afrika-kontinentet er så 
stort at USA, Kina, Sovjet, Frankrig m.fl. kan ligge inden for arealet – se planche 
tv, og umådelig rig på råstoffer. Afrika blev opdelt/fordelt i stater, ikke i 
nationer efter 1.verdenskrig – mange korrupte. Kontinentet har en enorm 
befolknings-tilvækst. Størstedelen af eksporten sker uden forarbejdning – uden 
beskæftigelse, hvilket giver en umådelig stor ledighed. Det er en væsentlig 
årsag til at mange unge flygter – prøver at flygte/migrer til Europa. Tidligere 
tjente Gadaffis styre i Libyen som en ”prop” i flygtningestrømmen over 
Middelhavet. Nu opererer aktive menneske-/narkosmuglere i ruter gennem 
Libyen. Og de store ”masser” af unge uden uddannelse og arbejde er lette at 
påvirke til f.eks terror  
Fejlen ved tidligere bistandshjælp var, at den ikke gav arbejde til befolkningen. 
F.eks. er det ikke nok at eksportere bomuld, for så at skulle købe færdig 
forarbejdet tøj tilbage. Produktionen skal ske i landet. Turisme godt, der 
erhverv beskæftiger mange  – men sårbar for terror (jf. Ægypten). 
Spørgsmålet er om det er for sent at prøve at skabe beskæftigelse til den stærkt 
voksende befolkning. Afrika er inde i en meget faretruende udvikling. 
 
 

Næste møde torsdag den 3.maj:     Vor egen deltager  Finn Behrendt 
Sørensen vil fortælle om sine oplevelser med  Peder Skram   og Kongeskibet. 

 

 

Torsdag den 10. maj – Kristi Himmelfartsdag – ingen møde 
 

Torsdag d. 24. maj holder vi møde i København NV – 
området. Her kan det være hensigtsmsæssigt at vi kører i bil – 
frem for tog. Vi bør på de næste 2 møder finde ud af at etablere 
grupper, der kan køre sammen. Evt. afhentning på bopælen. 
men også nogle opsamlingsbiler v. Borgerhuset.  
Lad os finde én effektiv struktur, så alle kommer med. 

 

 

 

Kjeld Hansen fortalte på forrige møde om sit 
instrument.  
Ideoplæg: Vi hører gerne fra andre, der spiller et 
instrument – tag det med og lad os høre om klang / 
opbygning / historier / oplevelser du har haft – dig og 
dit instrument....til planlagt møde torsdag d. 21. juni 

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 ! (næsten) 
kl. 9:30 – 11:30 Borgerhuset Greve.  
 

 

 Forskningens Døgn er en landsdækken-
de videnskabsfestival, der 
finder sted hvert år med 
over 700 events og foredrag 
og mere end 75.000 besø-
gende. 

Forskningens Døgn har til formål at: 
 

 Hylde forskningens helt grund-
læggende element af ’nysger-
righed’ 

 Etablere mødesteder for forske-
re og befolkning 

 Sætte fokus på, hvordan forsk-
ning og innovation er med til at 
løse samfundets udfordringer 

 Inddrage borgerne i forskning 
og skabe flere relationer mel-
lem samfund og forskere. 

 

Og vi fik et foredrag – se møde 26. april 
 
 

 

Ole fyldte 60 år –siger 
han  den  
25. april  - så der var  
 
 
 
 

” bar på bordet”.  
Vi siger bare tillykke 
til den unge mand.               
 

 

 

16 aktive Hemingway’er 
var med på stadion til 
skole olympiade  
onsdag d. 25. april . 
Desværre var det regnvejr 

det meste af formiddagen, og mange af 
eleverne var sjaskvåde – forkomne. Og 
mange børn tog hjem i utide.  
Men humøret var højt hos de der ”over-
levede” – og der var absolut talenter 
ibland – flere piger var hurtigere end de 
dygtigste drenge! Grillpølser + øller til 
os der hjalp til gjorde at vi var glade og 
mætte 

 
 

  

 

Mogens //  
4045 2210  
Hemingway Club Greve  
c/o Frivilligcenter / Borgerhuset  
Greveager 9 – 2670 Greve 

 

 


