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September 2022 
 

28. September 2022 
Vi havde socialt møde med indlæg af flere medlemmer om bl.a. slægtsforskning, Niels 
Hausgaard og de aktuelle eksplosioner på gasledninger i Østersøen. 
 
21. September 2022 
Vi fik besøg af Benjamin Lamberth, der under titlen “Hårde tabermænd og bløde 
vindermænd” fortalte om mandens største udfordring – overgangen fra traditionel til 
moderne mand. 

 
14. September 2022 
Georg Lett beskæftiger sig navnlig med retssager og voldgift samt erstatningsansvar, 
forsikringsret og EU-ret. Han afholdt et foredrag om vejen til udgivelsen af sin roman. 
Det er ikke så ofte, at en advokat udgiver sensitive bøger. Det handlede om bogen “En 
uendelig affære.” 
 
7. September 2022 
“Fra Jens Otto Krag til Bill Gates”. Søren Wesseltoft har som fotograf truffet mange 
personer, som det var spændende at møde, forstå og respektere dem. Høj som lav – 
var/er de store personligheder – som har gjort et stort indtryk – som menneske og 
fotograf. Det er en lille del af disse mennesker som præsenteres. En rigtig god og sjov 
præsentation. 
 

August 2022 
 
31. August 2022 
Vi havde besøg af den tyske ambassadør i Danmark, Pascal Hector, som på engelsk gav 
en skildring af den aktuelle politiske situation i Tyskland og Europa. 
 
24. August 2022 
Vi afholdt ønskekoncert, hvor 9 medlemmer selv motiverede valget af et 3-6 minutters 
musikstykke, som blev afspillet med billeder og lyd i salen. Der var mange positive 
kommentarer efterfølgende fra de ca. 50 medlemmer i salen. 
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17. August 2022 
Vi får besøg af Christian G. Carlsen, cand. jur. 1973, fra 1973 til 1997 
dommerfuldmægtig og retsassessor, hovedsagelig beskæftiget i Skifteretten, fra 1997 
praktiserende advokat med hovedsagsområde i skifte- og arveret. 
 
10. August 2022 
Vi fik besøg af Henrik Teileskov, som fortalte om de tidligere dansk vestindiske øer – US 
Virgin Islands. Herunder om den historiske baggrund for øernes danske periode. Selv 
nu, så mange år efter at Danmark solgte øerne til U S A, rummer øerne mange minder 
om den danske indflydelse, hvilket fremgik af vores fælles rundrejse til de mange 
seværdigheder på St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Et glimrende foredrag. 
 
3. August 2022 
20 medlemmer var mødt op i varmen, fik en snak, historier og lidt humoristisk 
belæring. 
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27. juli 2022 
 

 
 

20. juli 2022 
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13.juli 2022 

 
 

6. juli 2022 

 


