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Marts 2022 
 
30.marts 2022 
Film 
I 1933 er den unge walisiske reporter Gareth 
Jones på alles læber, da han som en af de 
få får et interview med Adolf Hitler. Til sin 
næste artikel ønsker han at drage til 
Sovjetunionen for at undersøge, hvordan 
kommuniststaten er i stand til at 
gennemføre en så hurtig modernisering af 
landet og ditto oprustning af hæren. Målet 
er at lande et interview med Stalin, men 
rejsen bringer ham ulovligt til Ukraine, hvor 
han på mareridtsagtig vis, får svar på 
Sovjets fremgang. Som førstehåndsvidne oplever han, hvordan 
russiske soldater med vold lænser landet for dets værdier og efterlader 
sig millioner af sultende ukrainere. Samtidig er russerne på sporet af 
den chokerede journalist, og de vil gøre alt, hvad der står i deres magt 
for, at den forfærdelige sandhed ikke bliver spredt. 
 
23.marts 2022 
Ulrik Friis fra HC Gentofte tirsdag vil fortælle om: IT sikkerhed – hvordan 
du styrer fri af alt det ragelse på internettet, der kan ødelægge din 
computer. Ulrik Friis har i 14 år arbejdet som it sikkerhedschef inden sin 
pensionering 
  

16. marts 2022 
Konsulent og cand.polit. Ole Olesen fortalte om Keynes. John Maynard 
Keynes var en af det 20. århundredes største økonomer og fik 
afgørende indflydelse på efterkrigstidens økonomiske politik. Et meget 
interessant foredrag om national og verdensøkonomi. 
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9. marts 2022 
”Flyvning, Flyvekontrol og om Mogens Houman”. Mogens Houman har 
modtaget disse ordener: Badge of Honour for Good Service Royal 
Danish Air Force 1995, Awarded Honored Knight of order of Dannebrog 
by HM The Queen 2004, Retired Squadron Commander Royal Danish Air 
Force 2008 og nomineret til Furesø Kommunes kulturpris i 2019. 
 
2. marts 2022 
“Grønland og Uganda – hvad har de med hinanden at gøre?” ved 
Karsten Dam. 
Rejseleder, foredragsholder og formand for foreningen Børn i 
Afrika. Karsten er tidl. lærer og har boet i Grønland. 
 
Februar 2022 
23. februar 2022 

På mødet stiftedes bekendtskab med Politbureauet, opfølgning på kollisionen i Norge mellem Helge 

Ingstad og et tankskib, samt lidt gætterier! 
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16. februar 2022 
Tidl. ceremonimester, kammerherre, oberstløjtnant Christian Eugen 
Olsen: “Danmarks modstandskamp 1940-45.” 
 
9. februar 2022 
Arktisk Kommando. Adm. Direktør, konsulent ved Hærkommandoen, 
oberstløjtnant-r Jan Hjortshøj. Forsvarets aktiviteter i og omkring 
Grønland og Færøerne ledes af Arktisk Kommando, der blev oprettet 31. 
oktober 2012 ved fusion af Grønlands Kommando og Færøernes 
Kommando. Det var et meget interessant indlæg om Danmarks 
aktiviteter i det arktiske område. 
 
2. februar 2022 
Museumsinspektør Jesper Kurt-Nielsen. “Manden, der ikke ville være 
høflig”. Historien om den danske kolonilæge Agner Møller. Et meget 
interessant foredrag om Indonesien, der tidligere var en hollandsk 
koloni og en dansker, som var meget speciel. Det handlede især om 
øen Nias. En ø ved vestkysten af Sumatra og en del af Indonesien. 
 
Januar 2022 
26. januar 2022 
Vi har gennem det sidste år sagt goddag til ca. 20 nye medlemmer, 
men tiderne har gjort at vi ikke rigtigt har fået lært dem at kende 
og de har til gengæld ikke haft mulighed for at vide hvem de gamle 
medlemmer er. Vi bad derfor medlemmer, som kom til mødet, 
at være forberedt på at måske skulle rejse sig og meget kort fortælle 
hvem man er, som f.eks. navn, uddannelse, erhverv og interesser. 
Derudover forsøgte vi at gennemføre aktiviteter som giver mulighed 
for, 
at de fremmødte kan få et indtryk af hinanden. Det gjorde vi bl.a. ved 
at dele deltagerne op i grupper, som sad ved det sammen bord og 
løser forskellige opgaver. 

https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98
https://da.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://da.wikipedia.org/wiki/Indonesien
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19. januar 2022 
Klaus Waage talte om sit virke i Dyrehaven, Klampenborg og de mange 
sjove oplevelser, som han havde haft. Klaus Waage er en dansk 
statsskovrider. Klaus Waage har fra 1982 været skovrider ved 
Jægersborg Statsskovdistrikt. 
 
5. og 12. januar 2022 
Møderne er aflyst pga. Covid-19 restriktioner. 
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