
Juni 2018 

  
27.06.2018  
“Wien omkring år 1900”. Tradition og modernitet. Wien er 
modsætningernes by, ikke mindst omkring år 1900. Foredrag af Claus 
Christoffersen, der er en særdeles populær foredragsholder og 
underviser i forskellige idehistoriske emner på Folkeuniversitetet. 
Claus er desuden en rutineret rejseleder i den tysktalende del af 
Europa, især i Tyskland og Østrig. 
  
20.06.2018 
“Luftangrebet på Shell huset i slutningen af besættelsen”. Tim Ole 
Simonsen, der udover sin historiske viden, er indsatsleder og 
operationsleder i Hovedstadens Beredskab. 
  
13.06.2018 
Medlem af mandagsklubben, Jan Rubin fortalte om sit møde med russere og russiske 
familier under sin udstationering for et EU finansieret erhvervsudviklingsprojekt. 
  
06.06.2018 
Vort medlem, Carl-Henrik Brogren, tidl. professor ved Copenhagen Biocenter talte om 
“Louis Pasteur – geni eller fupmager? I pausen var der fransk musik. 
  

Maj 2018 

  
30.05.2018 
Indlægget hed “Kan man bo i Rundetårn? – Erling har gjort det 
i en årrække” og præsenteres af lektor emeritus Erling Krogh fra Kildegård Gymnasium 
med musik som hovedfag.   
  
23.05.2018  
Vi  havde besøg af folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, 
Marie Krarup, der talte om sine synspunkter på “Den russiske 
trussel”.  
  

16.05.2018  
Anders Holde 
fortalte om 
Gentofte 
Brandmuseum, som blev indviet den 17. maj 
1987 på Brandvæsenets 85 års fødselsdag. 
 
 
  

09.05.2018 
Kommunaldirektør i Gentofte Kommune, Frank E. Andersen, fortalte om kommunens 
reformarbejde, herunder kommunens opgaveudvalg og den kommunale udligning. 



  
02.05.2018  
Vi fik besøg af Ole Brage, tidl. DR medarbejder, der viste 
filmglimt fra da Danmark blev besat i 1940. Hermed blev 
datidens “Fake News” illustreret.  
  

April 2018 

  
25.04.2018 
Vi fik besøg af Thomas Holm med et indlæg, som han kaldte: Smukke damer, sous vide 
og en bog”. 

18.04.2018 
Samtalesalon. Her talte vi  om specikke emner og hvad, der ellers falder os ind. 

11.04.2018 
Carsten Scheuer og hans 4 medvirkende af holdt generalprøve på cabaretten “Sigfred 
længe leve”.  

04.04.2018  
Souschef hos UU-Nord, Mads Aafeldt informerede om ungevejledning. 
UU-Nord dækker kommunerne: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev og 
Gladsaxe. 

 


