
 
 
 

Nyhedsbrev                                                          14. oktober 2017                                    
 

Vi har nu haft vort 85. møde. 
 
 

 

Møde torsdag d. 12. oktober – Falck  
Michael Arendsen (tv) bød velkommen  
og fortalte om stationen. Michael Grønt (midt) om livredning. 
 

    

 

Mødet var et af de spændende møder, hvor vi oplever en hel anden verden 
med udstråling og engagement. På vej til mødet fra nattevagten på Alarmcen-
tralen skulle Grønt lige klare en særlig opgave (drab) på Amager, så statio-
nens leder Arendsen overtog indledningen og fortalte om Falck-stationen.  
Så tog Grønt over og fortalte om livreddende førstehjælp – og der var mulig-
hed for at give ”tryk” på dukkerne - og der skal virkelig trykkes til. 
 

Derefter var der besigtigelse af en ambulance med båre, demonstration af en 
(tung) ”trykkemaskine” der kan give tryk i ambulancen under udrykning. 
Sidst blev apoteket som paramedicineren har med i felten fremvist. 
 

Vi fik det allerbedste indtryk af arbejdet på Falck-stationen og de dygtige 
personer der jobber her – og som er på stort set hele døgnet – hver dag.   
 

•  
•  •  

 

 

Næste møde: torsdag d. 19. oktober  
IBM projekt ”Watson” og kunstig intelligens 
ændring af fremtiden ved Sven Kolstrup 
Nu overtager maskinerne vores arbejde - eller gør 
de?  
IT teknologien er nu så langt fremme, at man 
allerede i dag har systemer, der i nogen grad er i 
stand til at overveje, lære og tage beslutninger på 
samme niveau som et menneske.  
Det kaldes kunstig intelligens.  
Der er stadig langt til de perfekte systemer, men 
udviklingen går meget hurtigt, så det er kun et 

spørgsmål om tid, før vi har systemer der kan agere som et menneske. Risike-
rer vi at IT systemerne bliver brugt imod os og at vi bliver underlagt totalitæ-
re regimers magt og styring?  
Du vil blive overrasket over, hvad kunstig intelligens allerede kan nu.  
 

 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.  
 

De friske gutter hos Falck vil gerne 
lave et kursus i førstehjælp. Deltager-
pris 100 - 200 kr. afhængig af kursets 
omfang – at drøfte på næste møde. 

 

OBS: Vor mandskors sangstemme er 
blevet bemærket og vedlagt følger invita-
tion til at synge med – vi møder ”bare” op 
og oplader organet: 
 

 

 

 

 

Julefrokost:  
Fortvivl ikke kære medlem – alt er på 
plads: lokalet er reserveret, arbejdsgrup-
pen er etableret – ølmanden sendt af sted 
– og så mangler vi andre blot at møde på 
dagen – torsdag d. 14. december. 

 

 
Super aktuelt tema:  
IBM holder Summit den 7. nov. om  
Watsont – men vi får en forsmag. 
 www: IBM Watson Summit Denmark –  
 

Se siden og du er forberedt. 

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


