
Nyhedsbrev                                                            23. februar 2019                                    
Vi har nu haft vort 151. møde. 
 

Vor 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 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

 

 

Møde d. 21. februar 2019: ”Tryg i en terrortid” 
Anja Dalgaard-Nielsen – Chef for Institut for strategi ved  
Forsvarsakademiet og tidligere afd.chef i PET. 
 

Superaktuelt indlæg – især med debatten om hjemvendte 
”Syrienskrigere”, som Anja også har udtalt sig om i 
dagspressen. Terrorismen har mange baggrunde:  
- Anders B Breivik: mod muslimsk invasion.  
- Baader-Meinhof/Rote Arme: socialist - mod kapitalismen. 
- IS terrorangreb i Paris: mod vesten. 
Vigtige propaganda midler er; ” kom og kæmp med os” og 
eget landområde, der viser ”det gode samfund”, der funge-
rer. Sidstnævnte er godt for at få kvinderne med i kampen. 
(se billeder – IS propaganda). Et landområde giver også økono-
misk udbytte. Derfor skal terrorister ikke have noget land-
område! De sociale medier er i dag også en meget væsent-
lig kampplads.  
Al Qaeda opstod i Afghanistan under den russiske invasion 
og terrorismen voksede under amerikanernes invasion i 
Irak, hvor strid mellem Sunni og Shia blev aktualiseret - og 
Afghanistan. 
Danske statsborgere, der har været IS-krigere / eller været i 
Syrien skal hjem. Det er bedre at have dem her i landet, end 
de går frit omkring i verden. Det vurderes at 1 af 10 er 
”farlig” mht. terror. (I Frankrig er vurderingen ca. 50/50 – red. anm.).  
Terrortyper er forskellige  – se blot på de 2 danske tilfælde, 
dømte iht. Terrorlovgivningen: Kyndby-pigen og  
Said Mansour - Boghandleren fra Brønshøj.  
Terror forebygges med varierende midler. Lidt af hvert, 
således også SSP-samarbejdet. Her hører man kun om de 
sager, der går galt uden – eller med for sent - indgriben.  
 

23 % af danskerne er bange for terror. Man vurderer at der i snit er 0,00000028% 
chance for at du bliver ramt af terror i Danmark.  
Men risikoen er noget større på Nørreport station!            
 

Næste møde d. 28. februar 2019:   Rolf Njor Jensen  
Senior Vice President Engineering i det danske firma Tradeshift.  
Rolf fortæller om: "Vi er alle sammen mennesker” om at virke globalt og leve lokalt. 
Vor Claudius er far til Rolf: opvokset i Brøndby Strand, Tanzania, Mozambique og 
Hundige. Rolf er uddannet datalog fra Aalborg Universitet og er nu bosat i San 
Francisco. Firmaet har medarbejdere i San Francisco, Danmark, Belgien, Rumænien, 
Rusland og Kina - og Rolf har således kolleger og kunder i hele Verden. 
 

 

 

Skole OL med Greve Atletik den 24. april 2019 

 
 

Vi har været med i flere år. Sidste år var vi 16 aktive Hemingway’er på stadion for at 
hjælpe med af afvikle Skole olympiade. Det er rigtig sjovt at være sammen med alle 
de glade og ivrige børn – især når det er godt vejr. Der er øller, pølser og søde damer 
fra Blixen – du får en special T-shirt. Derfor X i kalenderen –  ud for 24.april 2019.  

 

 

Anja Dalgaard-Nielsen 
har været medforfatter 
på en bog.  
Flere medlemmer købte 
bogen og fik den 
signeret af Anja.  
Vi har bestilt bogen på 
biblioteket. Giv et praj, 
hvis du vil læse med. 

------------------ 
Hemingway Club // Karlslunde  

 

 
 

Her er lokalet i Karlslunde Hallerne med 
borde + stole og projektor parat til klubmøder 
om tirsdagen.  
Vi samler medlemmer til den nye klub.  
Vil du være med – så giv os et praj! 
---------------------------------------- 

’ 
 

Meldte du dig til gospelkoret i Mosede 
Kirke  – du der synger så godt? 

---------------------------------------- 
 

Hvem fejrer fødselsdag  
d. 24. februar 2019?  
Den afslører vi   
d. 28. feb. kl. 10:45 ! 
 

 
 
   
 
 
 

Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club Greve   


