
December 2017 

27.12.2017 
Julegaveleg m.m. under ledelse af Leif og Jan.  

20.12.2017 
Claus Christoffersen er underviser i Folkeuniversitetet i København, 
Aarhus og Aalborg. Han fortalte både levende og humoristisk om 
Hannah Arendt (1906-1975), der tager udgangspunkt i hendes erfaringer 
som jøde i den tyske majoritetskultur i 1900-tallets første halvdel, og 
viser hvordan disse erfaringer medfører, at hun bliver pluralismens 
tænker. Hannah Arendt har de seneste år vundet fornyet aktualitet, og 
står som et af de stærkeste bud på en politisk tænkning efter murens 
fald.   

13.12.2017 
Ebbe Christensen fortalte om “Mit liv som krigskirurg under Desert Storm, Bosnien og 
Kabul”. Et spændende foredrag om betingelserne som udstationeret kirurg i fremmede 
kulturer og blandt personale fra andre nationer. 

06.12.2017  
Jan Haugviks og Leif Jürgensens “The juleshow” til formiddagsmødet. Herefter var der 
julefrokost i Skovshoved Sejlklubs restaurant med fællessang.  

 

November 2017 

29.11.2017  
”Synspunkter fra Samtalesalon om Hemingway Club den 30. 
august” samt ”Årets skovtrold” Holger Hagelberg kl. 10:30 med et 1 times 
indlæg om dansk pigtrådsmusik fra 1950’erne og fremad. 

 

22.11.2017 
Filmproducent og instruktør Per Holst fortalte om sit virke og viste udklip 
fra film, som han har været producent af. Heriblandt “Pelle erobreren” 
med Max von Sydow. 

 

15.11.2017  
Niels Kofoed Hansen “40 år i politiet”. Et interessant indslag om Bornholm 
under besættelsen og hans tid hos Københavns Politi. 

08-11-2017 
Ebbe Taudorf “Vikarierende overlæge i Grønland”. Et spændende indlæg 
om Grønland og grønlænderne. 



  

01-11-2017  
Journalist fra TV og tidligere MEP, Ole Andreasen fortalte levende 
og humoristisk om sit virke med TV, øl og EU. 

  

Oktober 2017 

25-10-2017  
Jerry Ritz fortalte om sin studietur til vaniljelandet 
Madagaskar, som fandt sted i slutningen af 2016. Han 
kalder sit foredrag ’Karius, Baktus og Krokodillehullet – 
en fotofortælling fra Madagaskar’ om Røde Kors 
arbejde med at forbedre forholdene for 
lokalbefolkningen og støtte kampen mod 
underernæring, pest og mangel på mad. Tusindvis af 
fotos er blevet til en boullionterning. 

18-10-2015  
Innovationschef Gry Hebeltoft: “Hvorfor ville jeg være innovationschef i 
Gentofte Kommune – og hvad indebærer det”? 

11-10-2017 
Torben James Jensen om “The Beatles”. 

04-10-2017 

Johan Pedersen: ”Lewis og Clark 
ekspeditionen”. fra 1804-6 i USA. 

  

 


