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Marts 2019 

27.03.2019.  
Folketingets Formand Pia Kjærsgaard fortæller om 
Folkestyret. 

20.03.2019. 
 

Niels B. Rasmussen vil fortælle om Instituttet for Fremtidsforskning 
(IFF) i København er en uafhængig og non-profit global forsknings- 
og konsulentvirksomhed, grundlagt i 1969. 

 

13.03.2019  

Bernhard Hoch flygtede som 24-årig (1971) sammen med sine forældre til 
Danmark fra Polen. Baggrunden var en hetz mod jøder iscenesat af 
kommunistpartiet for at aflede opmærksomheden fra den egentlige årsag til 
uro i Polen – utilfredshed med det kommunistiske styre og de facto 
besættelse af landet fra Sovjet (i BH´s by Legnica var udstationeret ca. 
50.000 russiske soldater!). 

06.03.2019 
 
“Hvorfor læser vi?” Lars Tonnesens baggrund er 
først og fremmest en indgående interesse for 
litteratur. Var som barn en udpræget læsehest, 
hvilket siden materialiserede sig i uddannelse som 
cand. Mag. i dansk og mange års virke som 
dansklærer på Birkerød Gymnasium. 

  

Februar 2019 

27.02.2019  
“Lyst hele livet”. Foredrag af sexolog Lene Alexander, som 
oprindeligt er sekretær uddannet, men som siden har 
suppleret med uddannelse til kognativ sexolog og 
parterapeut. 
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20.02.2019  
Bent Høgsberg fra Hemingway Club Rudersdal mødte Percy von 
Halling Koch (1914-92) alias BUM flere gange og har sammen med 
Gorm (Hans-Georg Møller) lavet en kortfilm om ham.  BUM var en 
farverig iværksætter og ”styrvolt”.  

13.02.2019 
Marie Uldall Thomsen fra FødevareBanken fortalte om denne non-profit 
organisation, der bekæmper madspild og madfattigdom i Danmark.  

06.02.2019  
Ebbe Taudorf fra Hemingway Club Rudersdal vil fortælle om 
“Personlighed, som vi hver især udvikler – hvad skyldes det?” 

Januar 2019 

30.01.2019 
Ib Frausing fra Hemingway Club Hørsholm-
Rungsted vil fortælle om “Lesotho og 
Uganda”, hvor han var udstationeret for 
Mellemfolkeligt Samvirke. Det var det sidste 
møde på Smakkegårdsvej, som ses på 
billedet nedenfor. 

23.01.2019 
Peter Veltze fortalte om “Sønderjylland en 
særlig landsdel”. En historisk gennemgang af 
vigtige begivenheder i Sønderjylland. 

 

16.01.2019  
Anne Bay, civ. ing., direktør for Dansk Center for Lys vil fortalte om “10 
ting vi ikke ved om lys.” 

09.01.2019  
Vi får besøg af politikeren, Morten Messerschmidt, der 
er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Han præsenterede 
sine synspunkter om EU og besvarede på mange spørgsmål fra 
deltagerne.  

02.01.2019  
Journalist og radiovært, Niels Lindvig har Nord- 
og Sydamerika, Storbritannien og Irland som specialer. Her fortæller han 
om de vigtigste emner for 2019.  


