
Afholdte møder september til december 2021 

DECEMBER 2021 
29. december 2021 
Der var Nytårstur til Eremitageslottet kl. 10.30, se her. 
22. december 2021 
Mødet er aflyst pga. Covid-19 restriktioner, men der blev i sidste øjeblik 
arrangeret en gåtur. 
15. december 

 
1. december 2021 
Vi får besøg af vores nye borgmester Michael Fenger. Han var en af de 
største profiler på håndboldlandsholdet ved OL-slutrunden i 1984 – og 
nu er han borgmester. Fengers kommunalpolitiske karriere begyndte i 
2009, hvor han blev valgt for Konservative til Gentoftes 
kommunalbestyrelse. I løbet af sine 11 år har han blandt andet været 
formand for Kultur- og Fritidsudvalget. 
November 2021 
24. november 2021 
Visning af den nok gennem tiderne morsomste folkekomedie ”Martha” 
med spørgsmål til filmen! 
Bagefter var der fødselsdagsfrokost. 
17. november 2021 
Ole Svensson og Anker Tvermosegaard 
“Fra terrænsport under besættelsen til ungdomstilbud i dag”. 
10. november 2021 
Claus Valentiner, Adjungeret professor, CBS, oberstløjtnant-r LG. 
”Ledelse af forandring – forandring af ledelse” blev desværre aflyst, 
men der blev fundet et godt alternativ. 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2021/12/Nytaarstur-2022.png
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3. november 2021 
Flemming Poulfelt, Professor emeritus, CBS om ”Lederskab”. Hans 
fagfelter omfattede ledelse, strategi og konsulentområdet. Han er 
forfatter til en lang række bøger og artikler publiceret på danske og 
internationale forlag og er en hyppigt anvendt foredragsholder. 
Oktober 2021 
27. oktober 2021 
Jan Toftholm, Adm. Direktør, Psykiatri Plus, tidl. direktør for 
Herlev/Gentofte hospitaler. ”Ledelse af en umiddelbar krisesituation”. 
20. oktober 2021 
Da Byens Hus er optaget af Gentofte Kommune den 20. oktober der 
som erstatning arrangeret en udflugt til Sydhavnen med efterfølgende 
frokost hos Sejlklubben SYD  (Cafè Syd) 

 

13. oktober 2021 
Carsten Wiedemann om ”Sære ord og vendinger i det danske sprog”. 
Han var i mange år været ansat ved Danmarks Radio, hvor han lavede 
næsten al slags radio lige fra “Go’morgen P3” til “Giro 413” via 
præsentation af Torsdagskoncerterne. I syv år fra 2004 til 2011 lavede 
han et ugentligt program på P1, “Spørgehjørnet”, som fik stor 
udbredelse, og godt 800 historier fortalte han i serien “Danmark kort”. 
3. oktober 2021 
Bjørn Nakskov Petersen leverede en præsentation af VELUX projektets 
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udbredelse og Hemingway Club Danmark S/I, som er 
støtteorganisation for de aktuelt 24 klubber i Danmark. Efterfølgende 
havde vi et quiz program leveret af Jan Haugvik. 
September 2021 
29. september 2021 
Max Ulrich Klinker, med indlægget Romanen PASTORALE – KRIG OG 
KÆRLIGHED. En ung mand modnes i krig (1939 – 1940). 
22. september 2021 
Tidligere ambassadør for Danmark i Myanmar 2018-21, John Nielsen 
fortalte om nogle af sine oplevelser i det tidligere Burma. 
Om Myanmar: Fra provinsen Britisk Indien (1886), til uafhængigt Burma 
(1948), til Myanmar (1989). Politiske skikkelser – Aung San Suu Kyi og 
generalerne. Politisk udvikling i de seneste år. 
Udvisning (folkemord?) af muslimske Rohingya. Økonomi og 
menneskers levevilkår. Danske økonomiske og kulturelle interesser. 
Geografi og natur, Myanmar som turistland. 
15. september 2021 
Koncert med Julie Malmstrøm 
“Sunflower”. Julie har et meget varieret 
og underholdende program af egne 
sange på dansk og engelsk. 
Underfundige tekster og varieret stil fra 
den klassiske vise over i det mere jazzede. 
 
8. september 2021 
Kommandør Poul Groos, med et foredrag om “Krigen i Østersøen 1939 – 
1945”. Det var et meget spændende indlæg. Læs mere om ham 
her: https://www.cultours.dk/rejseleder/rejseledere-poul-grooss 
 
1. september 2021 
Socialt møde med Leif og Jan. 
 

https://www.cultours.dk/rejseleder/rejseledere-poul-grooss

