
 
 

Nyhedsbrev                                                                     8. april 2017                                               
 

Vi har nu haft vort 60. møde 
 
 

Møde d. 6. april 2017: Emnet var Sundhedsvæsenet i Danmark 
med tidl. hospitalsdirektør ved Hvidovre 
Hospital – Torben Mogensen som fore-
dragsholder. 
 

 
 

Hvis sundhed er os personer som patient – så er væsenet alt det om-
kring os: offentlig eller offentligt kontrolleret virksomhed eller myn-
dighed. 
Torben – der er Greveborger – og han fortalte levende om ”væsenet” 
og dets udvikling og forhold om den enorme udvikling, der har været 
de sidste år – nu også med specialisering og ”super”-sygehusene. 
Eks.:  
- Med moderne teknologi: indlæggelses perioden er nu 1 dag for gal-
destensoperation mod tidligere 16 dage. 
- vores ”væsen” er i verdensklasse. Vi har fri adgang !! Men vi er 
ikke verdens bedste på alle områder – for vi er et lille land.  
- Specialister med superekspertise – men problem med ”silo”- ud-
dannelse – manglende generalisering i forholdet til patienterne. 
- Med fremtidig computerteknologi vil man kunne undgå ”menneske-
lige” fejldiagnosticering, og det er positivt ! 
-  Sygeplejerskerne er meget pressede, svært at spare mere – jf. krav 
om 2% effektivisering – hvert år. 
- medicin koster mange penge /er meget dyrt. 
- sociale forhold og rygning er en væsentlig faktor for levetiden: Whi-
sky og bøffer er trods alt sundere end øl og pomfritter.  
 

Alle synspunkter fremført med personligt engagement – tilsvarende 
med besvarelse af personlige spørgsmål fra tilhørerne. 
 
 

 
Der er ikke noget møde torsdag den 13. april pga Skærtorsdag 
er helligdag  – eller omvendt:  Pga. Helligdag Skærtorsdag er der 
ikke noget møde torsdag den 13. april.                 Forstod du det ? 
 

 

Møde torsdag d. 20. april 2017:  
Tidl. Chefpolitiinspektør  
Sten Skovgård Larsen:  
Om sikkerhed for os borgere i hverdagen. 
 

Der er en ting, der er sikkert – der er altid 
en risiko for usikkerhed. 
Det er blot et spørgsmål om størrelsen på 
risikoen – hvordan den minimeres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 
Nye aktive deltagere er velkommen.  
 
Vi lægger kr. 10.- i kaffekassen – 1 stk mønt 
hver gang!  Husk det nu !  

 

 

Som Freddy spurgte om på sidste 
møde: Hvad siger 4. maj dig ? 
 

Du må meget gerne skrive lidt om 
hvad du forbinder med datoen – 
måske kan du huske noget fra 1945 
– eller andre minder fra  senere år.  
Send os en mail ! 
 

  
 

 
Skole Olympiade Onsdag d. 26 
april // Greve Stadion.  
Vi er nu 16 tilmeldte – det flot. 
Hvis du også være med til at hjælpe 
de unge – og måske ”opdage” en 
kommende Atletik-mester  
Send os en mal!  
 

 

Motion - Cykling 
Og så har vi hørt om sundhedsvæ-
senet, hvor sundhed kunne være os 
selv og væsenet alt det andet rundt 
om os: 
 

Det nemmeste at kritisere er det 
andet / de andre. 
  

Det sværeste er os selv: vores egen 
sundhed. 
 

For at hjælpe jer med at gøre noget 
ved jeres egen sundhed, bliver I alle 
inviteret til at deltage 
i cykelmotion.  
 

Find jeres cykel frem 
nu – I hører nærmere 
inden Påske. 
 

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


