
Juni 2019 
 

26.06.2019 

Vi fik besøg fra Nykredit. Oplægget omhandler dels de nye ejendomsvurderinger og dels den 

beskatning vurderingerne danner grundlag for. Det er skattechef i Nykredit Private Banking 

Elite, Christian Stricker og kundedirektør, Mette Jevanord.  

19.06.2019 

Freddy Christiansen, der er medlem af Hemingway Club Greve fortalte om sine 850 kilometer 

vandring på Caminoen på 23 dage.  

12.06.2019 

Karsten Christiansen, lektor ved Ordrup Gymnasium fortalte meget levende om astronomi. 

Maj 2019 
 

29.05.2019 

Vi havde en social dag, hvor der var flere muligheder for samvær, korte indlæg og en kort 

udflugt til Brandmuseet på Hellerupvej eller Forstbotanisk have i Charlottenlund. 

22.05.2019  

"Kunstig intelligens – hvad er det, hvad betyder det for os og 

hvordan styrer vi det?" Indlæg ved Sven Kolstrup, cand.merc. 

Tidligere direktør hos IBM Danmark. 30+ år i IT-branchen 

Nu selvstændig ledelses rådgiver og foredragsholder 

 

15.05.2019  "Hvad der kan tænkes, kan tegnes".  

Et indlæg af tegneren Jens Hage. Karikatur, illustration, graphic facilitation 

og satire udgør det væsentlige i hans virke. Jens Hage viste en lang række 

eksempler med hovedvægten på den politiske satire. Desuden kauserede 

han over det at træne sin hjerne til at få idéer, forskellen på at "tænke 

vandret og at tænke lodret". Hjernen som billedgenerator  samt det at tale 

med sin hjerne i et sprog, den forstår. 

 

08.05.2019  

Per Øhrgaard talte om dannelse. Per Øhrgaard er professor, 

dr. phil. i tysk, oversætter, kommentator og medlem af Det Danske Akademi 

fra 2001. Se mere om Per Øhrgaard på Wikipedia. 

 

 

 

01.05.2019  

"Fra optimistjolle til Kongeskib" af redaktør på Politiken Erik Schnettler. 

Hans foredrag er et causeri om et broget og spændende liv som journalist 

med glimt af livet bag kulisserne på slot og i hytte.  Erik Schnettler lavede 

også selv programmer bl. a. en del om kongehuset, hvor han interviewede 

en stribe af de kongelige og i Hong Kong lavede et stort program om og 

med den kommende Prinsesse Alexandra. Sluttede karrieren af med nogle 

år som redaktør af navne stoffet på Politiken og skriver fortsat 

navneartikler.  

https://da.wikipedia.org/wiki/Per_%C3%98hrgaard


April 2019 
 

24.04.2019 

Vi afholdt samtale salon. 

 

17.04.2019  

Vort medlem Jan Haugvik viste filmen "About Smith", der har Jack Nicholson 

i hovedrollen, som spiller en pensionist, der påbegynder en rejse til sin 

datter, som han ikke har set i lang tid. Her finder han ud af mere om sig selv 

og sit liv end han havde ventet. 

 

 

 

10.04.2019  

Flemming Vestergaard fra Hemingway Club, Rudersdal fortalte om Nelson 

Mandela. En mand, der var aktivist i Sydafrika i 50 år og som blev landets 

præsident i et fredeligt magtskifte fra apartheid til demokrati i 1994. 

 

 

03.04.2019  

Salle Fischermann var offer for Holocaust, og var med sin mor og 3 søstre i 

kz-lejren i Theresienstadt i 18 måneder under krigen. Hans far og bror 

druknede under deres flugt til Sverige.  

  

  

 


