
September 2019 

25.09.2019 
Fællessang i Hemingway Club med gode danske sange. Kurt Senfer fra HC Rudersdal 
siger: “Det er aldrig for sent at begynde på noget nyt ! 
En påstand der underbygges med et musikalsk krydstogt gennem dansksproget musik fra 
1930’erne til 1980’erne. Der krydres med  fortællinger om melodierne – stort og småt, 
baggrund, sære anekdoter og andet. Der lægges op til, at alle der har lyst, synger med på 
melodierne.” 

18.09.2019  
”Tryg i en terrortid” er titlen på en bog af forfatterne Anja Dalgaard-
Nielsen og Lotte Lund, som Lotte Lund taler ud fra. I foredraget trækkes 
de store linjer op: terrorismens fortælling, samfundsomkostninger, 
radikalisering og exit samt overblik over dansk terrorbekæmpelse. 

  

11.09.2019  
Vi får besøg af Monika Krog-Meyer, hun er mest kendt som dansk 
radiovært. Hun har været ansat ved forskellige radiostationer i perioden fra 
1977 til 2016, hvor hun gik på pension 22. oktober. Hun vil gerne tale om 
alder, nærmere bestemt Plus-alderen. Det er et begreb hun selv har 
opfundet og som dækker over at være 50+, frisk, nysgerrig og stadig i gang 
med alt muligt. I modsætning til at være gammel og afhængig af andres 
hjælp.  Det udgav hun en bog om i 2010 “Plus-alderen – vi bliver jo bare 
ved”. Nu er bogen udsolgt.  

04.09.2019  
”Om Blekingebanden” ved tidl. leder af Kriminalpolitiet i Lyngby, Jørn 
Moos. 
Han er også medlem af bestyrelsen i Hemingway Club Lyngby. 
Jørn Moos deltog gennem 4 år i Blekingegade sagen. 

  

August 2019 

28.08.2019 
Om arv og testamente ved Lotte Møhring-Andersen Wagner, Cand.merc.jur., BA-jur. 
Testamenter, ægtepagter, dødsboer, køberrådgivning, bodelingsoverenskomster, 
virksomhedsoverdragelser.  

21.08.2019 
Vi fik besøg af Morten F. Jørgensen, der holdt sit indlæg “Fra jagerpilot i 1952 til officer”. 



14.08.2019  
Søs Stadil fortalte om “Røde Kors’s arbejde i Kenya”.  I sin 
egenskab af frivillig i Røde Kors var hun så heldig i november at 
være udsendt sammen med 10 andre for at se Røde Kors 
projekter i slumkvartererne i Kenya. Det var en stor oplevelse på 
godt og ondt. Gribende at se, hvor fattigt folk bor i slummen, 
men også opmuntrende at se, hvordan Røde Kors er med til at 
gøre en stor forskel i de fattiges liv. 

Hendes indtryk bliver til en fotofortælling som hun formidler, så 
flere danskere kender til, hvad Røde Kors arbejder med ude i 
den store verden. 

07.08.2019 
Vi tog på besøg til Teknisk Museum i Helsingør og derefter til Flynderupgård Museet ved 
Espergærde i Nordsjælland, hvor vi også spiste en lækker frokost. 

Juli 2019 

Alle møder i juli måned var kun med korte indlæg fra egne medlemmer, socialt samvær, 
små udflugter m.m. Vi havde møder om vor klub, ønskekoncert, film og et foredrag om 
Storm Petersen. 

 


