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Juni 2022 
29. juni 2022 
Tidligere udenrigskorrespondent i DR Niels Lindvig kom til vores møde 
og gav en slags “Midt-på-året-status på Verdenssituationen”. 
 
22. juni 2022 
SØREN NORS NIELSEN om biobrændsel m.m. Søren Nors Nielsen har lang 
erfaring inden for kemi, biovidenskab, IT og design m.m. 
 
15. juni 2022 
Tove Lucka – Clairvoyant vejleder og uddanner fortalte om sit virke. I en 
verden fuld af information, tilbud og forpligtelser kan det være svært at 
finde ud af, hvem vi er, hvad vi vil, og hvad vores sande behov er. Det er 
derfor vigtigt at give dig selv tid og rum til at mærke dig selv. 
 
8. juni 2022 
Jesper Haase har siddet Helsingør Byråd, er konservativ, og holdt et 
indlæg om, hvad der efter hans mening er gået galt i Danmark. Han 
har også haft en omfangsrig karriere i dansk erhvervsliv. 
 
1 Juni 2022  
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Maj 2022 
25. maj 2022 
Tom Olsen fortæller om livets skyggesider m.m. og sit arbejde som 
politimand. Foredraget tager afsæt dels i bøgerne: De levende og de 
døde og: Uro`erne kommer, kombineret med fortællerens egne 
oplevelser i miljøerne i tiden. Bøgerne vil kunne købes efter foredraget. 
Læs mere her. 
 
18. maj 2022 
Ønskekoncerten blev aflyst pga. problemer med teknikproblemer og 
mulig støj fra håndværkere i Byens Hus. I stedet blev medlemmerne 
inviteret til et socialt møde. 
 
11. maj 2022  
Direktør Anne Steffensen, Danske Rederier (tidl. Rederiforeningen) kom 
og fortalte meget levende om de store udfordringer dansk skibsfart 
står overfor med bl.a. miljøkrav, ændringer i teknologi mv. Danske 
Rederier blev stiftet i 1884 og har siden været samlingspunkt for det 
danske rederierhverv. Danske Rederier varetager erhvervets interesser 
som brancheorganisation og fungerer som arbejdsgiverorganisation 
for medlemmerne som tæller over 90 rederier og offshore 
virksomheder. Danske Rederier spiller i dag en aktiv rolle i forhold til 
myndigheder og beslutningstagere både i Danmark og internationalt. 
Organisationen er med i alle relevante sammenhænge og har også 
eget kontor i Bruxelles. 
 
4. maj 2022 
Formanden for Frivilligcenter og Selvhjælp Gentofte, John Hebo kom 
med et indlæg om Urtekram International. 
 
 
 
 
 

https://hemingwayclub.dk/wp-content/uploads/2022/03/Foredrag-om-Uropatruljen.pdf
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April 2022 
27. april 2022 

 
Fra kl. 09.45 til kl. 12.00, inkl. kaffe og kage. WS Audiology er blandt 
verdens største producenter af høreapparater, herunder de to brands 
Widex og Signia. Som noget ganske særligt ligger en stor del af 
produktionen i Danmark, og deltagerne kom ind bag de ellers lukkede 
døre i den danske produktion i hovedkontoret i Lynge. 
Der blev budt på nogle spændende timer i høreapparatets tegn, hvor 
deltagerne fik introduktion til det danske marked, virksomheden og 
produktionen helt tæt på. 
 
20. april 2022 
Vores egen Søren Færch fortalte om DYREHAVEN på denne dejlige 
forårsdag. 
 
13. april 2022 
Lars Gudmand Pedersen fra H. C. Ellehammers Fond fortalte om 
Ellehammer. 
J. C. H. Ellehammer er i offentligheden mest kendt for sine tidlige forsøg 
på at konstruere en flyvemaskine. Anstrengelserne resulterede i, at han 
den 12. september 1906 gennemførte en cirkel- flyvning på 42 meter i 
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47 centimeters højde på øen Lindholm i Smålandsfarvandet. 
 
6. april 2022 
”Fakta og fordomme om finanssektoren” ved  Michael Møller, 
professor og tilknyttet Institut for Finansiering på CBS. Et interessant og 
meget humoristisk indlæg om fordomme og pressens holdning til den 
finansielle sektor. 
 


