
Marts 2018 

28.03.2018 
Ebbe Höffner: Fra kælderbiks til verdensfirma.” 
Efter mødet var der påskefrokost i Salen. 

21.03.2018 
Vore medlemmer Lars Damm Jensen fortalte om “Internet of Things” og Ivan Jensens 
indslag handlede om “Internet of people”. 

14.03.2018 
Rasmus Hougaard Nielsen: “Om gode Penge”, der arbejder for at demokratisere og 
omstille pengesystemet, så det fungerer for samfundet som helhed. 

07.03.2018 
Leif Vincentsen, tidl. teknisk direktør i Sund og Bælt: “Storebæltsbroen samt brobizz”. 

Februar 2018 

28.02.2018 
Vi fik besøg af tidl. udenrigsminister og venstreformand, Uffe Ellemann Jensen, der talte 
om sin seneste bog – “Som blad i høst” – der handler om hans liv efter politik… 

21.02.2018 
Vi fik et indlæg af Erik Andersen, laboratoriechef hos Dana Lim: “Lim og limens historie”. 
Et meget interessant indlæg, der åbnede vores øjne for, hvor meget lim bruges i dag. 
Dana Lim producerer ca. 800 forskellige typer lim. 

14.02.2018  
Torben Nielsen fortalte om sine 40 år ved hoffet. “Årets 
gang i kongehuset”. Et glimrende indlæg med mange flotte 
fotos. 

07.02.2018 
Leif Jürgensen fortalte om sangeren John Mogensen og 
der spilles nogle af hans sange. 

  

 

 

 



Januar 2018  

31.01.2018 
Vi indledte mødet med et kort foredrag og spil af professor i violin og 
kammermusik,  
Kim Sjøgren.  

Vort medlem Lars Damm Jensen kom med en introduktion til emnet 
“IOT – Internet of Things – hvad er det, og hvilken indflydelse får det 
på vores hverdag. ”Med indførsel af digitale løsninger i samfundet, 
har EU indført pr. 25 maj 2018 en ”Persondataforordning”. – Hvad er 
det og hvad betyder den for virksomheder og privatpersoner. – og hvordan hænger det 
sammen med IOT? Der var ikke tid til indlægget, som gennemføres sammen med vort 
medlem Ivan Jensens indlæg med titlen “Internet of People”. den 21. marts 2018. 

24.01.2018 
Vort medlem Klaus Bischoff fortalte meget levende om Martin Luther, hans liv i Sachsen 
og om tilværelsen på den tid. 

17.01.2018  
May Olofsson, speciallæge, tidligere overlæge ved Hvidovre Hospital 
og Rigshospitalet fortalte om: “ALKOHOL – ET SAMFUNDSPROBLEM 
– SET I ET BØRNE- OG FAMILIEPERSPEKTIV” 

10-01-2018 
Carsten Rygaard, tidl. ledende overlæge i patologi, Hvidovre hospital 
“Mit liv som patolog i det danske sundhedsvæsen”. Et meget 

informativt og humoristisk indlæg. 

03.01.2018  
Igen i år er vi heldige at få Niels Lindvig til at fortælle os om hans 
forventninger til international politik i 2018.  

  

 


