
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Torsdag d 4. november var det 
som om vort mødelokale i  
Borgerhuset fungerede som var vi i 
en retssal. Vort HCG medlem  John 
Mosegaard talte om  ”mit liv som 
dommer” og fungerede som en 
sådan. 
 

Det var tydeligt at John nød det 
De stillede spørgsmål blev udredt, 
vurderet og besvaret – og så næste 
spørgsmål. 
 

Som det blev nævnt:  
en dommer er ikke vant til afbrydelser. 
Dommerne er neutrale – derfor paryk/ kappe eller lignende.  
Magtens 3-deling i lovgivende, dømmende og udøvende dele blev nævnt.  
Vi havde en kort gennemgang af en række af de retssager John havde medvirket i, 
bl.a. Farum/Peter Brixtofte, Ninn Hansen, Nordisk Fjer…  
 

De nedenfor viste collager er udarbejdet og valgt af John.       
 

 
 
 

 

 

Test din viden om 
domstolene! 

 

https://domstolsdysten.dk/ 
 

Hvor meget ved du ? 

 
 

Du kan overvære de fleste hovedforhandlinger i bl.a. Københavns Byret,  
 Retten Roskilde og Østre Landsret. De er offentlige med undtagelse af 
familieretslige sager. Se hvad der er at overvære de enkelte dage på retslisterne 
(kalenderen):    https://domstol.dk/koebenhavn/retslister/   
https://domstol.dk/roskilde/retslister/    
https://domstol.dk/oestrelandsret/retslister/ 
 

Der er også pressemeddelelser på retternes hjemmesider om domsafsigelser i 
mere interessante sager. 
 

 

Danmarks domstole er de 
almindelige domstole der 
behandler både civile sager 
og straffesager, samt Den 
Særlige Klageret, der 
behandler klager over 
dommere. 
 

(Fortsættes næste side) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

(fortsat) 
I deres arbejde handler de 
uafhængigt af Folketinget 
og regering.  
De anvender dansk ret og 
deres virke er reguleret af 
regler, som er fastsat ved 
lov af Folketinget. 
 

Domstolsstyrelsen 
varetager den praktiske 
administration af 
domstolenes virksomhed. 
Selvom styrelsen hører til 
under Justitsministeriets 
organisation, arbejder den 
helt uafhængigt af 
ministeriet. Således skal 
ministeriet ikke høres før 
styrelsen træffer en 
beslutning, ligesom en 
beslutning truffet af 
styrelsen ikke kan ændres 
af ministeriet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Næste møde Torsdag den 11. november: Mænds sundhed 
Tommy Lorenzen er medarbejder i den sundhedsfaglige afdeling /  
Greve kommune. Tommy var med til at stifte Hemingway Club Greve. 
Kommunen er initiativtager og sponsor på mødet d. 11. november. 
 
Tommy skriver: På mødet får vi lægen på besøg.  
Praktiserende læge Pia Müller vil holde et spændende oplæg om mænds 
sundhed, der vil også blive talt om sygdom og hvornår det er en god ide at 
opsøge lægen, noget som vi mænd måske ikke er så gode til. Efter oplægget vil 
der være en pause, herefter vil der være mulighed for spørgsmål og diskussion 
med lægen.  
 

Pia Müller har mere end 20 års erfaring som praktiserende læge i Greve og har 
mangeårig erfaring med at samtale med en større gruppe borgere om et bestemt 
sundhedstema. Pia har personligt haft fornøjelsen af at have en mandegruppe i 
sin egen praksis i forhold til vanebrydning, derudover har hun haft et samarbejde ’ 
med Svend Aage Madsen fra Forum for Mænds Sundhed.  
 

 
Mogens Christiansen // mob.:4045 2210 // a-mch@webspeed.dk 

 


