
 

December 2018 

19.12.2018 
Christina Curdorf “Den tilbageholdte viden om helbredelse” – Myndighedernes og 
medicinalindustriens attentater mod dit liv og helbred. *Christina og Robby Curdorf har 
skrevet en flere bøger om dette og lignende emner.  

12.12.2018 
Juleshow “From all of us to all of you” efterfulgt af julefrokost i Skovshoved Sejlklubs 
restaurant.  

05.12.2018 
Vi havde samtalesalon og nye medlemmer eller medlemmer, som endnu ikke havde 
præsenteret sig trådte frem.  

November 2018 

28.11.2018  
Jan Haugvik viste en film.  

21.11.2018 
Vi havde præsentation af 3 medlemmer pga. aflysning fra foredragsholder. Det var 
spændende og interessant at høre om de 3 medlemmers liv. 

 

14.11.2018  
Cand.mag. og phd-studerende, kommentator i amerikanske forhold 
og stedfortræder i Venstres folketingsgruppe fortalte om USA og 
valget af Donald Trump.   

 

7.11.2018  
Kim Gladstone Herlev, Executive Director Experimentariet fortæller om sin 
arbejdsplads og den kommende biograf i Hellerup. Efter mødet er der 5 års 
jubilæumsfrokost for medlemmerne. 

 

 



 

Oktober 2018 

31.10.2018 
Med ca. 30 år i udenrigstjenesten og 6 udstationeringer vil Niels Jørgen Schelde komme 
med sit indlæg: “Hvad laver diplomater, når de ikke går til cocktailparties?” 

24.10.2018  
Rektor ved Gentofte HF, Henrik Cornelius fortalte om 40 år med HF i 
Gentofte. Et meget interessant og medrivende foredrag om den tidligere 
Gentofte Statsskole og forskellen mellem HF og gymnasierne. Han blev 
rektor i januar 2011. 

17.10.2018 
Jan Haugvik præsenterede 2. del af “Mig og mit arbejdsliv”. 

10.10.2018 
Sven Nilsson fulgte op på det svenske valg og vi fik andre korte indlæg om kosttilskud, en 
operasanger og reorganiseringen af Hemingway Club. 

03.10.2018 
Henrik Svensmark fortalte om “Klimaet i stort perspektiv”. Henrik Svensmark er en dansk 
astrofysiker. Han tog i 1987 en licentiatgrad på Danmarks Tekniske Universitet. Via et 
stipendium kom han derefter tre år til University of California, Berkeley. Tilbage i Danmark 
havde Svensmark i nogle år midlertidige stillinger bl.a. ved Niels Bohr Institutet. Wikipedia 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Henrik_Svensmark

