
Nyhedsbrev                                                                          18. marts 2019                                    
Vi har nu haft vort 154. 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. 14. marts 2019  Slum, sammenhold og sæbe.   
Søs Stadil - frivillig i Røde Kors fortalte med mange 
illustrerende fotos om sit besøg med Røde Kors i Kenya, hvor 
gruppen besøgte byerne Mombassa og Nairobi. 
Vi hørte om hvad Røde Kors står for i landet – om det et være 
lokal frivillig - så er man noget! Har en identitet. Og om hvordan 
det er de små skridt, der giver fremdrift: en gadehandler, der 
sælger 20 flasker sæbe om dagen har en dagsløn. 
Gruppen besøgte også en fødeklinik og talte med sex-arbejdere 
om deres forhold.  
Følgende udsagn skal nævnes: 
- mobiltelefoner er livsnerven i dagligdagen;  
- Paven har været på besøg i Kenya for nylig og hans modstand 
mod prævention er ikke befordrende for et lavere fødselstal.  
De gør som Paven siger. Pavens ord er lov! Desværre. 

- selv om fattigdommen er udbredt og de sanitære forhold meget dårlige, så er 
renligheden stor. Selv små børn har rent hvidt tøj ! 
- Byudvikling i de fattige områder sker hen over opfyldning af affald – lidt jord 
over al plastikken, så er der plads til skure – på gyngende grund. (Sådan også i 
København – dengang blot uden plastik).  
 

Spørgsmål: Nytter det noget ? – Røde Kors arbejder, ud over de store linjer også på 
etablering af ”egen drift”, hjælpen skal være til ”selvhjælp” – for at hjælpe den 
enkelte i gang med et erhverv - at tjene en dagløn. 
Søs – energisk ”Blixen-dame” holdt med sit engagement og mange gode billeder 
alle ”Hemingway-mænnerne”  dybt engageret under hele mødet. Godt gået! 

Søndag 

 

Søndag 

 

 

 

Næste møde torsdag d. 21. marts 2019 
Mit første år i Greves Byråd  - Torben Hoffmann. 
 

Torben er selvstændig erhvervsdrivende i Greve. Mangeårig 
formand for Greve-Solrød erhverv, og nu også medlem af Greve 
Byråd. Torben vil fortælle om udfordringer og overraskelser ved 
at træde ind i kommunalpolitik og planer for udvikling af 
Greve.  
”Som lønmodtager og selvstændig har jeg oplevet, hvordan 

udviklingen kan gå i stå, når fokus er brandslukning og ’bureaukrati’. Jeg vil gerne 
være med til at udvikle visionære, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger i 
Greve til fordel for borgere og virksomheder – og dermed gøre en forskel.” 
Torben er indehaver og direktør i firmaet GardinDesign. 
 
 

 

Skole OL med Greve Atletik –  
Onsdag formiddag d. 24. april 2019   
Vi er pt. 16 tilmeldte til at hjælpe med afviklingent ! 
Send os en mail, hvis også du vil være med. Det er altså rigtig 
sjovt at være med – også for os – med servering til frokost.  
 

 

Kenyas Flag 

 
Grøn = det smukke land 
Rød  = blodet der blev udgydt i krig  
Sort = hudfarven 
Hvid = fred, der binder det hele sammen. 

Søndag 

SUDAN

 
 

Størrelse. 582.000 m2 (som Frankrig) 
Befolkning: 45 mio,  
60% unge, 40% arbejdsløse, 38% fattige. 
43 etniciteter og sprog: engelsk og swahili.  
Erhv.:kaffe, turisme, telekom. 90% har mobil. 
HIV (4. største land, 7% unge), kolera, 
malaria. 
Kristent 45%, Rom.kat. 25%, musl. 11%  
Britisk koloni indtil 1963, politisk stabil pt. 
Verdens største flygtningelejre (Sudan)2 mio 
 

  

For fremtiden er det besluttet at et nyt 
symbol, en rød krystal, skal anvendes i 
situationer, hvor korset eller halvmånen 
ikke anses for passende symboler.  
 

 

Hemingway Club – Karlslunde  
Den nye klub holder sit første møde  
tirsdag den 2. april kl. 09:30 – 
11:30. Der er tilmeldt 17 nye personer, der 
gerne vil være medlem i Hemingway. 
Hvis du også vil være med i Karlslunde – 
så send os en  mail – så vi ved hvor mange 
vil skal lave kaffe til .                            
 
 

 

Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club Greve 
 
 
 


