Nyhedsbrev

21. april 2019

Vi har nu haft vort 158. møde.

Møde torsdag d.11. april
MARTIN ANDERSEN NEXØ

v. Preben Etwil.
Preben kom og fortalte på en
meget levende og
underholdende måde – vant til
at undervise fra sit tidligere
virke som lektor.
Som indledning blev der ”fyret ” et par vitser af: en om
statistik og lygtepæle, - de er gode at læne sig op ad, men
belyser ikke særlig godt – og: jo ældre man bliver, desto
mere kan man huske af det, der ikke har fundet sted.
Så var stilen – og stemningen lagt.
Alle var imponerede over den viden og det engagement
Preben viste – under hele indlægget. Og vi kom gennem hele
Nexø’s livshistorie. Vi hørte om de sociale forhold, om
boligforholdene, om tyende - uden rettigheder, uægte børn,
om hans stedfar, kooperationen – socialistiske alternativ
eller utopi ? Lotterisvensken – druk og ludomani.
Og ikke mindst om Martins forhold til socialismen – og hans
æresbolig i Dresden mm.

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.

Martin Andersen Nexø
(født 26.juni1869 på
Christianshavn, døde
1.juni 1954 i Dresden).
Hans barndomshjem
i Nexø er i dag indrettet
som museum.
Navnet Nexø blev føjet til
hans efternavn fra den bornholmske by.
Martin Andersen Nexø var en del af den
kunstneriske stilperiode socialrealismen.
Næst efter H.C. Andersen er han den
danske forfatter, der er oversat til flest
sprog. Martin Andersen Nexø blev især
meget populær i Østeuropa og Sovjetunionen, hvor hans bøger fik kanonisk status.
I Danmark er han på listen over de
forfattere som eleverne i gymnasiet stifter
bekendtskab med og er på kulturkanonen
indirekte repræsenteret i forbindelse med
filmene:
Ditte Menneskebarn og Pelle Erobreren.

P

Note: Foredrag som f. eks ovennævnte eller det følgende i næste uge er super.
Men: vi er passive i vore interne forhold – vi møder, hører – og forlader.
Vi mangler det interne aktive forhold, hvor vi kommer hinanden ved – bare lidt.

Det råder vi bod på NU:





I vedhæftede fil kan du læse om en intern Golfturnering –
fredag d. 21. juni.
Motion er godt. Vi er i alt 8 medlemmer, der har været med på
motions-hold til svømning og gymnastik. Her er nu et tilbud om at
komme med ud at cykle – hver tirsdag. Lige noget for dig!
Og så møder vi onsdag d. 24. april kl. 8:20 på Greve stadion til
skole OL. Se særskilt mail til de tilmeldte – andre er velkommen.

Billedet vist i Nyhedsbrev 157 viser statuen
af Martin Andersen Nexø - Christianshavns
Vold ud for Skt. Annæ Gade.
Fotograferet og behandlet af Preben Etwil.

Næste møde torsdag d. 25. april.
”Skal vi leve evigt ?”
Det er ”Forskernes Uge ” – igen.
Vi får besøg af et hold på 4 forskere:
Helen Yu, Teodora, Søren Harbel og
Sebastian Westerby, der kommer og
holder mødet for os.
Westerby skriver: Loven kan være ret tør, men hvad nu hvis, at fremtidige behandlinger hos lægen og på hospitalet kan blive bedre ved hjælp af nytænkning fra jurister? Vores sundhedssystem kræver det. Teknologi og innovation har mulighed for
at forbedre vores livskvalitet og sundhedssystem, forøge produktivitet og i det hele
taget gøre vor liv lettere og sjovere.
Men det drejer sig ikke kun om at udvikle nye teknologier bare fordi vi kan.
Sociale, politiske, økonomiske, etiske og miljømæssige hensyn vejer tungt hver
gang vi udvikler nye løsninger. For eksempel vil nye elektroniske opfindelser som
FITBIT, mobil-apps ændre hvornår og hvor ofte vi går til lægen, hvad vi ved om os
selv og om andre, men ligeledes, hvem der samler data om os og hvordan den data
bliver brugt. Hvilken indflydelse har den enkelte borger over brugen af egen og
andres data? Spændende !

Så var der endeligt igen
åbent i baren:
Poul Pedersen
fejrede sin fødselsdag –
og klubben supplerede
sortimentet med et par flasker fra ”depotet”.
Ps.: Hvad med et lille flag på bordet ?
Mogens // 4045 2210 //
Hemingway Club Greve

