
2019.06.15/Gert Hemmingsen

Praktiske anvisninger vedr. foredrag i Hemingway Club 

Mødelokalet
Møderne foregår i Sognegården i 
Hørsholm, som ligger ud til 
Ridebanen foran Hørsholm Kirke. Du 
finder Sognegården på adressen 
Barakstien 2, 2970 Hørsholm.

Parkering
Der er parkeringsmuligheder enten 
bagved Sognegården (indkørsel fra 
Rungstedvej ad Barakstien) eller på 
parkeringspladsen mellem 
Ridebanen og Hørsholm Kirke. Husk 
at sætte P-skiven!

Tekniske hjælpemidler 
Der er AV-udstyr til rådighed, hvis 
du ønsker at vise en PowerPoint-
præsentation på stort lærred. Der er 
også et mikrofonanlæg.

To af klubbens medlemmer, Henrik 
Bjørkman og Per Olsen, er ansvarlige 
for teknisk support og vil være 
behjælpelige med at få det tekniske 
til at fungere. 

Du kan enten aflevere en USB-
nøgle med din PowerPoint-
præsentation til Henrik eller Per ved 
ankomsten eller - endnu bedre -
sende præsentationen på forhånd i 
en email til Henrik 
(henrik@bjorkman.dk), og han vil 
så sørge for, at den ligger klar på 
fremviseren, når du kommer til 
lokalet. Hvis det er en stor ppt-fil 
kan du sende den via et fil-
udvekslingsprogram som 
f.eks.WeTransfer eller Dropbox.

Mødets afvikling 
Der serveres kaffe, ostemad og en 
dram ved bordene. Møderne ledes af 
en mødeleder fra Aktivitetsudvalget), 
som også vil introducere dig.

Alle møder starter kl 09.30 med en 
velkomst og en skål og slutter kl 
11.30. Der indlægges en pause på ca. 
10-15  min. midtvejs til toiletbesøg og 
samtaler. Husk at give plads til 
spørgsmål, enten undervejs eller som 
afslutning.

Tid til netværk
Foredrag må gerne være kortere end 
det samlede tidsrum mellem 9.30 og 
11.30, så tilhørerne får god tid til at 
tale sammen og skabe netværk, og 
måske også får tid til at tale om 
foredraget bagefter.

Hvis det er aftalt på forhånd med 
Aktivitetsudvalget, at dit foredrag 
varer f.eks. en time, vil vi foreslå, at 
du starter dit foredrag kl. 10.00.

Der er som hovedregel 70-100 deltagere ved møderneHørsholm Sognegård

Hørsholm – Rungsted mandag
Vejen til det gode liv – for voksne mænd 

Vel mødt i Hemingway Club
Styregruppen

P

P

Sognegården


