
Nyhedsbrev                                                                         29. april 2019                                    
Vi har nu haft vort 159. 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 torsdag  
den 25. april  
  

21

Vil opfindelser som
disse reducere

omkostninger og
arbejdsbyrden for 

sundhedsvæsenet?

 

24

Vi har
brug for 

jeres
stemme!

 

25

Skal vi leve for evigt, hvis vi har teknologien til at gøre det?

 

De 4 forskere fra Københavns Universitet: - 
afd.  //  ”Centre for Advanced Studies in 
Biomedical Innovation Law”  
Sebastian Westerby, Teodora, Søren 
Harbel og Helen Yu - var taget fra deres 
kontor og med S-tog til Greve - for at mødes 
med ”befolkningen”.  
De stillede en lang række spørgsmål: 
Hvordan skal vi forholde os til den enorme 
udvikling der er inden for den 
biomedicinske forskning? 
Hvordan udvikler forskningen sig i relation 
til loven og samfundet  – Industri og 
lovgivning?   
Hvordan med adgang og deling af patient-
data? 
 Vi bliver ”målt og vejet” døgnet rundt  
– og vore gener – alt bliver registreret!  
Manglende juridisk viden og lovgivning? 
Konvergens mellem medicinsk teknologi og 
den farmaceutiske industri?  
– Hvilke produkter vil industrien udvikle – 
er godkendelsesprocedurerne for skrappe – 
og patentreglerne.... 
Hvordan informerer man befolkningen?  
Dyrkning af menneskelige legemsdele / 
organer på dyr – nye etiske problemer: 
 -  Organtransplantation – den nye teknologi.  
.-  Selvbestemte medicinbeslutninger –hvem 
er ansvarlig for dem? 
.-  Hvad med privatlivet og troværdighed?  
.-  Hvem ejer / har adgang til de data? 
 

Meget tankevækkende – og med en god 
dialog – begge veje !                                 
Det er ikke sidste gang vi er i kontakt med 
dem ! 
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Og så mødtes vi 
onsdag d. 24. april på 
Greve stadion til 
Skole OL. 
14 super friske 
Hemingway’er havde 
samme med 445 børn 
en dejlig og aktiv dag 
også med øl + pølser. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Næste møde torsdag d. 2. maj. 
 
 

 

Tro ikke – kære medlem –  
at det bliver et møde med fine 
duge og tynde tekopper med te 
servering i smukt udstyret værelse  
(se nedenfor) – næh:  
”Vor egen” John fører an –  indleder – 
snakken vil gå – om hvad ?  
Det ved kun John (og jer).  
Og hvis I vil – så tror jeg godt at I på et 
tidspunkt må række  fingeren i vejret: 
”... om forlov, må jeg gerne fortælle ... !” 
Og det må I nok gerne. 
  

Vi ses på torsdag til samtale i Salonen.  
 
 
 

 

Salon – Betydninger: 

-  større, smukt udstyret værelse i 
(herskabeligt) privat hjem, især 
beregnet til modtagelse af gæster 
-  større opholdsrum på fx et skib, et 
tog eller et hotel 
-  sted hvor kunder betjenes med fx 
hårklipning eller skønhedspleje 
-  udstillingslokale for (maler)kunst. 
 
 
 
 

 
 

  

 

Og så var der flasker på bordet: D’herrer 
Ole Svensson og Gunnar Kjærgaard 
Nielsen havde gæster i baren.  
Ps.: Hvad med 2 små flag til bordene ? 
 
 

 
 
 

Mogens  // 4045 2210 //  
Hemingway Club Greve  


