
Marts 2017 

29-03-2017 
“Silkevejen eller Silkeruten betegner den dominerende rejserute på land mellem den 
østlige ende af det eurasiske kontinent og den vestlige. Ruten bestod af en serie af 
sammenkoblede ruter gennem Centralasien og Sydasien, der strakte sig i alt over 8.000 
km.” Hanne Guldborg vil fortælle os om dette spændende emne. 

22-03-2017  
“DSV- en verdensomspændende transport- og logistik virksomhed”. Vi havde besøg af 
Kurt Larsen, som var med til at starte DSV, som i dag er et af Danmarks største 
børsnoterede selskaber. 

15-03-2017  
“Livet set med hvid-vinkel”. En spændende præsentation af Pjerrot på 
Bakken, som også hedder Kurt Flemming. Et foredrag om livets op og 
nedture. Om at nå sine mål. Om at forfølge sine drømme. Om at finde 
det positive, også når døden kommer meget tæt på. 

08-03-2017  
“Strejftog i Universet”. Forfatteren Henry Nørgaard fortalte om solsystemet indretning, 
jordens og planeternes bevægelser m.m. 

01-03-2017 
Samtale salon efter “Talking Stick” konceptet.  

Februar 2017 

22-02-2017 
Jens Adler Nissen talte om “Konservering før og nu”. Han er uddannet kemiingeniør fra 
DTU i 1969. I 1971 blev han ph.d. i fødevareteknologi. Mellem 1971-1973 var han ansat i 
Novo Industri. Siden 1986 har han været ansat som professor i fødevareteknologi ved 
BioCentrum på DTU. 

15-02-2017 
Tidl. ambassadør, Geert Aagaard Andersen vil fortælle om 
Kenya/Somalia konflikten samt sin tilknytning til 3GF, som bl.a. blev 
kendt i Danmark i forbindelse med Lars Løkke Rasmussens 
rejseomkostninger. 

08-02-2017  
Danmarks McDonald’s pioneer, Finn Birkegaard fortæller om etableringen af McDonalds 
restauranter i Danmark.  

01-02-2017  
Thomas Graabæk: “Digitale 3 dimensionelle planlægningsredskaber i 
byggebranchen”.  

  

https://da.wikipedia.org/wiki/Centralasien
https://da.wikipedia.org/wiki/Sydasien


Januar 2017 

25-01-2017  
Kresten Kirkebæk introducerede tidligere testpilot Vincent Seremet: 
“Mit liv som flykonstruktør og testpilot”. 

18-01-2017  
Litteratur- og kulturanmelder, forfatter Bo Tao 
Michaelis fortalte om Ernest Hemingway, som han også har skrevet en 
biografi og en nyligt udkommet bog om i 1999. 

 

 

11-01-2017 
Vort medlem Klaus Bischoff berettede om “Valgår og Lutherår i Tyskland 2017”. Hvad sker 
der hos den store nabo i syd? 

04-01-2017 

Udenrigskorrespondent Niels Lindvig 
om de vigtigste politiske forhold i 2017. 

 


