
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 I Borgerhuset Greve.  

Nyhedsbrev                nr. 99        30. januar 2018                                                   

HUSK Særarrangement 3. marts hos TV-2 

Lørdag den 3. marts kl. 09:30-11:30 hvor vi, efter ankomst og velkomst hos TV-2 på Teglholm Allé 16 star-
ter  i ”Højlund Forsamlingshus”, hører vi om husets historie, public service-forpligtelse, finansiering, pro-
gramplanlægning, seertal, reklamer mm. Endvidere er der rundvisning til bla. NEWS-studiet samt flere re-
daktioner.  

Der er efterfølgende arrangeret frokost hos TV-2. Vi har kun 25 pladser så det er ”først til mølle” der gæl-
der.  

Skal du med, så skal du indbetale 120– kr. for arrangementet incl. frokost til ovenstående.  

Nærmere info om transport kommer senere. 

25. januar: Claudius fortalte levende og med engage-
ment om anvendelse af ”de sociale medier”.  

Med fokus på os som brugere men i høj grad også som 
os som bedsteforældre fortalte Claudius om bla. pro-
dukterne Snapchat, Instagram, Facebook mfl - hvad de 
kan bruges til og de muligheder som de giver. Claudius 
gjorde programmet levende med direkte kommunikati-
on med barn og barnebarn på linien. 

Dropbox blev demonstreret som en mulighed for at 

lagre og udveksle filer.  

Når vi udsender Nyhedsbrev fra Hemingway Club be-

nytter vi mail med PDF fil, idet denne kombination er 

mest tilgængelig for klubbens medlemmer. 

Næste møde torsdag d. 1. februar. Ebbe Taudorf fortæller om sine år som overlæge på Dronning Ingrids 

Hospital i Nuuk og distriktslæge vikariater på både Vest- og Østkysten af Grønland. 

Ebbe fortæller om de store udfordringer som det moderne Grønland står over for inden for Sundhedsvæsenet, 

Socialvæsenet, samt sprogpolitik og det politiske system, og med en befolkning på kun 56.000, dvs verdens 

laveste befolkningstæthed. 

Freddy // 29601160 

Mogens // 40 45 22 10 Heming-

way Club Greve// c/o Frivilligcen-

ter Greve // Borgerhuset // Gre-

veager 9 - 2670 Greve  


