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Januar 2020 

08.01.2020 
Denne første mødedag i det  nye år benyttes til korte indlæg og 
socialt samvær. 

15.01.2020  
Vi får besøg af Mads Fuglede og 2 af hans assistenter. Emnet er 
endnu ikke helt klar, men der er nok at tale om.  

22.01.2020 
Så er det vores medlem, Jens Hüttemeier, der vil fortælle om ”Mine 40 år i Maersk”. Et liv i 
shipping. 

29.01.2020  
Niels C. Larsen vil fortælle om ”Forfatterdebut – hvor svært kan det 
være?”. Han blev selv forfatter i en sen alder.  Han er uddannet 
økonom og har beklædt en række lederstillinger i erhvervslivet, 
hvor han stadig er aktiv. Niels Christian er født og opvokset i 
Vestjylland, men bor i dag i Humlebæk i Nordsjælland. Hans første 
bog, “Egne rækker”, blev udgivet i april 2019 af forlaget 
Brændpunkt. Egne rækker er et muntert tidsbillede af livet i en lille 
opdigtet vestjysk stationsby i 1960erne.  

Februar 2020 

05.02.2020  
Bo Tao Michaëlis er særdeles vidende om kriminallitteratur og nyere 
amerikansk litteratur, er medlem af Det Danske Kriminalakademi og 
har skrevet bogen Verdens 25 bedste kriminalromaner (2001) og 
Hemingway-biografien Århundredets mand (1999), der fik flere 
positive anmeldelser. Michaëlis er medlem af James Joyce og Marcel 
Proust-selskaberne. Michaëlis skriver også om film og er tv-anmelder. 

 

 

12.02.2020  
Forsker og freelance kulturjournalist, Eva Hvidt fortæller om Ludvig 
van Beethoven og forfatteren Thomas Mann. 

  

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Det_Danske_Kriminalakademi
https://da.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
https://da.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
https://da.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
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19.02.2020  
Forfatteren Lena Bjerregaard er uddannet Cand.Scient.Cons. fra 
Konservatorskolen i København i 1999 med speciale i peruvianske og 
arkæologiske tekstiler. Lena har desuden en bachelor i Indianske 
sprog og kulturer fra Københavns Universitet, 1971. 

  

 

 

26.02.2020  
Søren Cruys-Bagger fra Gadstrup har sammen med andre frivillige fra 
Danmarks-Samfundet forberedt sig i tre år på Dannebrogs 800 års 
jubilæum. 
Han er faglig pædagogisk konsulent i de naturvidenskabelige UCC. 
Cand. Pæd. i fysik. 

Marts 2020 

04.03.2020  
“Passion og drivkraft bag fotokunsten”. Gritt Sanders, er fotograf- 
kunstner bag det nye digitale maleriske portræt. Hun bor i København 
og er mor til 3 børn.  
Kom og vær med på en oplysende rejse med historiefortælling og 
stærke indtryk fra fjerne rejsemål og hvordan en drivkraft og passion 
kan forvandlefotografiet til et malerisk billede. Vi skal bla. høre om Life 
& Beyond – Portrait Tales.  

 


