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La Locomotion Chez les Animaux er navnet på en bog, som 
franskmanden Magnan udgav i 1934 om dyrenes bevægelser. 
Her publicerede han en beregning, som viste, at humlebien ikke 
kunne � yve. Ha, siger vi bare, for humlebien var heldigvis � øjtende 
ligeglad og har alle dage været en aldeles glimrende � yver.

Sammenligningen med Kildebrønde.dk er nærliggende. En vis og 
forståelig skepsis var let at spore, da bladet udkom første gang for 
et år siden. Kan det virkelig lade sig gøre at producere og udgive et 
blad i et så lille samfund som Kildebrønde?

Ja, det kunne – og kan – det heldigvis. Vi har nu rundet det 
første år, og modtagelsen hos læserne, altså dine og mine 
naboer i Kildebrønde, har været nærmest forrygende.

Tak for det – og også tak til vores annoncører, som er med til at 
skabe det økonomiske fundament for bladet. Selv om det hele 
foregår på frivillig og ulønnet basis, er der stadigvæk udgi� er til 
trykning, men som det tegner lige nu, behøver vi ikke frygte for 
økonomien i 2023.

Opbakningen er intakt, og vi er klar til version 2.0 med � re nye 
udgivelser også i 2023. Med et oplagstal på bare 250 eksemplarer 
er Kildebrønde.dk måske det mindste blad i kongeriget, men � yve, 
det kan vi ikke desto mindre. 

I overført betydning naturligvis. 

Til gengæld hører ligheden med humlebien op, når det gælder 
levetiden. I et humlebi-samfund dør arbejderbierne om e� eråret, 
og slægten reddes kun af unge dronninger, som går i dvale hele 
vinteren e� er at have parret sig. 

Sådan foregår det trods alt ikke her i Kildebrønde. Hverken i de 
små hjem eller her på Kildebrønde.dk. Vi har fuldt tryk på året 
igennem, og vi tør allerede nu godt love, at I kan glæde jer til 
magasinerne også her i 2023.

Godt nytår!

VERSION 2.0

Det koster 300 kr. for hele 
hustanden at være medlem. 

Kontingentet fi nansierer bylaugets 
fællesaktiviteter, udgivelsen 

af Kildebrønde.dk og vedligehold 
af legepladsen samt boldbanen.

Scan QR-koden og betal for et års 
medlemsskab. Skriv navn og adresse. 

300 kr 
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SOM VINDEN BLÆSER,
BOGSTAVELIGT TALT
VIRKER, VIRKER IKKE. 
VIRKER, VIRKER IKKE. 
Sådan er historien omkring den fartviser på Kilde-
brønde Landevej, som Greve Kommune har sat op 
og har ansvaret for. Den ene dag virker den, den 
næste dag gør den ikke.

- Vi er udmærket klar over problemet, og vi kender 
også forklaringen bag, fortæller vej- og tra� kmedar-
bejder Henrik Mathiesen fra Greve Kommune.
- Udstyret er ganske enkelt helt slidt ned, og egentlig 
skulle vi have ski� et fartviseren ud med en ny model, 
men lige nu er det jo sparetider i kommunen, så vi 
har ikke pengene til det.

REPARATION OPGIVET
Der kan være � ere årsager til, at fartviseren er så 
ustabil og lever sit eget liv. For eksempel kan lu� -

fugtigheden spille ind, men ifølge Henrik Mathiesen 
har man for længst opgivet alle tanker om at 
reparere udstyret.

- Det er jo oldgammelt, og teknologien bag er forældet 
i forhold til de moderne fartvisere, så det vil ikke give 
mening at forsøge at reparere fartviseren, siger han.
Fartviseren er sat op af præventive årsager, så 
tra� kanterne bliver opmærksom på farten og 
forhåbentlig slipper foden på speederen, hvis de 
kører lidt for hurtigt. Mens vi venter på bedre tider 
for kommunekassen og dermed en ny fartviser, må 
beboerne på landevejen håbe på, at skiltningen og 
chikanerne på vejen har samme e� ekt de dage, hvor 
fartviseren svigter.
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GREVE CENTERVEJ • GREVE
ÅBENT ALLE UGENS DAGE 7-21 v/Købmand 

Kenneth Elmbæk

KVALITET TIL LAVE PRISER  
• REMA 1000 serien er kvalitetsvarer 

til lave priser.

• Vi prøvesmager og tester samtlige 
varer, inden de kommer i so�iment.

• Køb kun det du skal bruge. Flere 
REMA 1000 varer findes i mindre 
størrelser. Udover at du spar-
er penge, er det også med til at 
mindske madspild.

• Husk, at du finder de samme varer 
til samme lave priser på www.shop.
rema1000.dk eller i app’en.

ELLER HENT APPEN REMA 1000 MED VIGO
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u har måske også undret dig, når du har 
set en invitation til et arrangement i den 
gamle skole og bemærket, at invitationen 
kommer fra ”Kildebrøndes Venner”? For 
hvad og hvem er egentlig ”Kildebrøndes 
Venner”?

Det korte svar er, at Kildebrøndes Venner er navnet 
på et samspil mellem frivillige i lokalsamfundet, 
Kildebrønde Bylaug og Hundige-Kildebrønde Sogn. 
For år tilbage var det en del af arbejdet hos en af de 
ansatte i kirken at stå for diverse aktiviteter i Kilde-
brønde som foredrag og andre arrangementer i den 
gamle skole, men det er siden blev ændret, så kirken 
i stedet giver et årligt tilskud og overlader til Kilde-
brønde Venner at stå for arrangementerne.

HOTLINE KELDORFF
I praksis er det i dag Jette Keldor� , der som det 
lokale medlem af menighedsrådet i Hundige-
Kildebrønde Sogn er ”den varme linje” mellem
kirken og Kildebrøndes Venner. 

- Kildebrøndes Venner har nu eksisteret i et par år, og 
vi får i øjeblikket et tilskud på 10.000 kr. om året fra 
kirken til at videreføre de foredragsaktiviteter, der har 
været en tradition her i lokalsamfundet i mange år, 
fortæller Jette, der er med indover alle aktiviteterne.
- Kirken bevilger også en ”kirkebil” til transport, 
så også folk fra andre steder i sognet kan blive 

transporteret til arrangementerne, hvis de gerne vil 
deltage, men måske ikke har muligheden for selv at 
komme frem og tilbage. 

IKKE BIBELEN PÅ NATBORDET
Pengene fra kirken går typisk til at betale de 
forskellige foredragsholdere, og til andre 
udgi� er i forbindelse med arrangementerne. 

- VI HAR FAKTISK SØGT OM AT FÅ 
FORHØJET TILSKUDDET TIL 13.000 KR. 
OM ÅRET, FOR OGSÅ I VORES VERDEN 
BLIVER TINGENE DYRERE, SIGER JETTE 
KELDORFF, DER IKKE STILLEDE OP TIL 
MENIGHEDSRÅDET GRUND AF EN 
SPECIEL RELIGIØS BAGGRUND.

- Næh, jeg ville bare gerne yde en indsats til fordel 
for sognet, og jeg har aldrig fortrudt det, selv om jeg 
ikke er typen, der sover med bibelen på natbordet. 
Det er ganske enkelt fantastisk, det arbejde, der bliver 
lavet i kirken, og på vores møder i menighedsrådet 
er der heldigvis masser af godt humør og plads til 
et godt grin indimellem, også over vittigheder, 
man måske ikke ligefrem forestiller sig fortalt i mere 
kirkelige kredse… 

- HVAD ER DET FOR NOGET?
“KILDEBRØNDES VENNER”

Kirken giver hvert år tilskud til diverse arrangementer i landsbyen, 
og pengene forvaltes af ”Kildebrøndes Venner”.

Jette bor i Fresiahaven 
sammen med sin mand 
Bjarne, og parret var blandt 
de allerførste, som tilbage 
i 2006 fl yttede ind i 
det dengang spritnye
rækkehuskvarter.
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Inden for en radius af få hundrede 
meter i Kildebrønde har hele tre 
nordmænd valgt at slå sig ned. 
Hvis de tager deres børn med, 
kan de snildt lave et pænt optog 
gennem byen for at fejre den 
norske nationaldag den 17. maj.

I visse belysninger kunne det godt ligne en planlagt 
invasion og overtagelse af Kildebrønde, men det er 
nu en pudsig tilfældighed, at Kildebrønde tæller tre 
nordmænd blandt sine indbyggere. �omas, Kent 
og Mansur bor tæt på hinanden på Kappelev Lande-
vej og Byvejen, og de er alle tre endt i landsbyen på 
grund af en kvinde. 

Mansur André, der er gi� med Vicky og bor på 
Byvejen 12, har været her siden 2009 og dermed 
længst, mens Kent Richard Bråthen kom hertil for 
godt �re år siden og slog sig ned sammen med sin 
Johanne på Byvejen 32, der i øvrigt er Johannes 
barndomshjem.

Mansur og Kent kendte godt hinanden på forhånd, 
men de havde ikke mødt �omas før, da Kildebrønde.
dk �k samlet de tre nordmænd til en lille snak. 

HJÆLP, NORDMÆNDENE
HAR INVADERET OS!

�omas med e�ernavnet Ravnestad er den sidst 
tilkomne og har boet med fru Kristine på Kappelev 
Landevej 11 i to år.

LIVLIG SNAK – PÅ NORSK
Det manglende kendskab var nu ikke nogen hindring, 
da trioen slog sig ned ved bordet bag laden ved 
boldbanen. Snakken gik livligt, på norsk, og faktisk 
så livligt, at det i perioder kneb for Kildebrønde.dk’s 
udsendte at følge med.

At der o�e kan være udfordringer mellem det norske 
og det danske sprog, var en blandt mange ting, som de 
tre nordmænd hurtigt kunne blive rørende enige om.

�omas: - Det kan nemt blive en slags cirkus-
norsk eller cirkus-dansk, når vi kommunikerer 
med hinanden.

Mansur: - Min erfaring er, at det især kniber med 
forståelsen hos de yngre, og jeg prøver gerne at tale 
en slags skandinavisk for at undgå for mange mis-
forståelser.

HYGGE OG IDYL
Enighed er der også i den måde, nordmændene 
vurderer Kildebrønde på.

6  |  Kildebrønde.dk
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Navn: Kent Richard Bråthen
Alder: 45 
Beskæftigelse: CEO i et softwareselskab, 
som han har stiftet sammen med en 
partner. Selskabet holder til i Norge, men 
Kent arbejder fra Danmark.

Hjemby i Norge: Langesund, cirka 2 timers 
kørsel syd for Oslo. En lille kystby med skærgård.

Navn: Thomas Ravnevand
Alder: 42
Beskæftigelse: Selvstændig

Hjemby i Norge: Kristiansand, “den norske 
Riviera”

Navn: Mansur André
Alder: 48
Beskæftigelse: Projektleder 
(kalder sig også “Robotics dude”)

Hjemby i Norge: Oslo

Kent: - For mig er Kildebrønde ensbetydende med 
hjem, familie og det gode liv.

Mansur karakteriserer landsbyen som «hyggelig 
landlig idyl», og �omas bruger stort set de samme 
ord og kalder Kildebrønde for en hyggelig, dejlig og 
trivelig landsby.

Kent sætter gerne lidt �ere ord på: - Vi trives vældig 
godt i Kildebrønde. Vi har gode, søde naboer i �ere 
generationer, og det er et roligt og dejligt liv her på 
landet. 

For os er det også vigtigt at bo et sted, som både er 
forholdsvis let tilgængeligt for familie og venner fra 
Norge og samtidig lidt attraktivt at besøge, som det 
er tilfældet med den korte afstand til København og 
det urbane inden for bekvem rækkevidde.

DANSKERE MERE DIREKTE
Den norske treenighed fortsætter, når det gælder 
synet på danskere og forskellighederne i mentaliteten 
hos de skandinaviske broderfolk.

- Nordmænd er nok lidt tilbageholdende, mens 
danskerne er mere direkte. De vil ikke have andre 
til at bestemme eller diktere noget, siger Mansur.

�omas følger trop: - Ja, danskerne er gider ikke få 
fortalt, hvad de skal eller må og er mere direkte, end 
vi er. Samtidig har I mere humor og ironi, mens vi 
har høje tanker om os selv og nok synes, vi er bedst
 til det meste.

Kent: - Danskerne har et afslappet forhold til måden 
at leve livet på. I Norge kan vi på nogle områder i 
dagligdagen være mere konservative, mens dan-
skerne bare sænker skuldrene og har en mere menne-
skelig tilgang  til tingene. Det sætter jeg stor pris på. 

SAVNER NATUREN
Endelig er der også fælles fodslag, når talen falder 
på Norge og savnene i forhold til fædrelandet. 
Den norske natur fylder meget, kan man mærke.

- Jeg kan godt en gang imellem blive lidt misundelig 
på mine kolleger i det norske, fordi de bor så tæt på 
de fantastiske naturoplevelser, som vores land kan 
tilbyde, siger Mansur.

Kent: - Ja, og det gælder også for en by som Oslo, som 
ikke mange byer kan konkurrere med, når man ser på 
beliggenheden i forhold til naturen.

�omas: - Netop i Oslo kan man faktisk vælge 
imellem at bade ved stranden eller tage en tur på 
skiene. Jeg savner også naturen hjemme i Norge og 
den måde, vi bruger den på. Her er i øvrigt en af 
forskellene på nordmænd og danskere. Når vi tager 
på tur i Norge, er vi ude hele dagen, laver bål og 
rister pølser. Når danskere tager på tur, snupper de 
bilen, kører et sted hen, tilbringer en times tid her, 
og kører hjem i bilen igen…

Kildebrønde.dk  |  7
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Kildebrøndevej 54 - 2670 Greve · 31 16 07 75 Autoriseret Stihl 
forhandler og værksted

Waves 
shoppingcenter

Ønsker I en seriøs samarbejdspartner, med den rette værktøjskasse til at varetage områdets udvikling og 
vedligeholdelse er vi det helt rigtige valg. Vi udfører alle opgaver indenfor anlæg og vedligeholdelse stort, 
som småt. Kører på hele Sjælland og Øerne. Vi er en underafdeling af Anchers Havecenter i Greve og har 

en meget stor berøringsflade til hele den grønne sektor.

Nyanlæg - Alt i belægning
Hækplantning og klipning - Topkapning og beskæring - Træfældning og 
rodfræsning - Opsætning af hegn, kummer og perkulaer - Etablering af 
legepladser - Etablering af plæner og græspleje - Saltning & snerydning. 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og lad os tage en snak om alt det 
vi kan tilbyde jer, for et frugtbart fremtidigt samarbejde.

En del af

 Leder 
Anlægsgartner afd. 
Nicklas S. Schjølin
Tlf.: 31 16 07 75 

nicklas@anchers.dk

ANLÆGSOPGAVER
& GRØN VEDLIGEHOLDELSE

Nyanlæg - Alt i belægning
Hækplantning og klipning - Topkapning og beskæring - Træfældning og 
rodfræsning - Opsætning af hegn, kummer og perkulaer - Etablering af 

legepladser - Etablering af plæner og græspleje - Saltning & snerydning.

Ønsker I en seriøs samarbejdspartner med den rette værktøjskasse til at varetage områdets udvikling og 
vedligeholdelse, er vi det helt rigtige valg. Vi udfører alle opgaver indenfor anlæg og vedligeholdelse stort, 

som småt. Kører på hele Sjælland og Øerne. Vi er en underafdeling af Anchers Havecenter i Greve og har 
en meget stor berørings�ade til hele den grønne sektor.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og lad os tage en snak om alt det 
vi kan tilbyde jer, for et frugtbart fremtidigt samarbejde.
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pørg ikke, hvad Kildebrønde kan gøre 
for dig. Spørg, hvad du kan gøre for 
Kildebrønde!

Vi benytter denne lille omskrivning af et 
meget berømt John F. Kennedy-citat til 
at gøre lidt reklame for to vigtige møder i 

vores landsby i løbet af den kommende tid. 

Det ene er generalforsamlingen i Kildebrønde By-
laug, det andet er generalforsamlingen i Kildebrønde 
Vandværk. 

Bylaugets generalforsamling � nder sted mandag den 
6. marts kl. 19 i den gamle skole, som også lægger 
lokaler til, når vandværkets generalforsamling holdes. 
Her er datoen endnu ikke på plads, så hold øje med 
Sydkysten, vandværkets hjemmeside og Facebook, 
hvor den bliver annonceret. Og med din postkasse, 
for som en særlig service får du tilmed en seddel 
her med besked om– og invitation til – general-
forsamlingen!

GIV ET PRAJ
Både i bylauget og i vandværket er det vigtigt, at 
så mange som muligt deltager og understøtter det 
frivillige arbejde, der foregår begge steder. 
Vi har lovet at hilse fra bestyrelsen i bylauget og sige, 
at I gerne må komme med et praj, hvis noget ikke 

er, som det skal være: Dårlige fortove, manglende 
belysning, vand forkerte steder, forekomst af rotter 
eller andet. Sig det til bylauget, så man her ved, hvad 
der skal arbejdes videre med. 

Bestyrelsen i bylauget består af i alt 10 medlemmer, 
som er delt op i underudvalg. Der er både en teknisk 
gruppe og et aktivitets- og festudvalg. Vandværkets 
bestyrelse er halvt så stor, og de fem medlemmer her 
arbejder hårdt for, at vandværket fortsat kører perfekt 
og leverer drikkevand fra de to boringer på hen-
holdsvis vandværket og boldbanen.

RENT OG GODT DRIKKEVAND TIL EN BILLIG 
PRIS. DET KAN DU HJÆLPE MED AT SIKRE 
OGSÅ I FREMTIDEN VED AT DELTAGE I 
GENERALFORSAMLINGEN.

 PS:
Hvad var det egentlig, den afdøde amerikanske 
præsident Kennedy sagde? Det var præcis disse 
ord, og han a� everede dem i sin tale, da han 
den 29. januar 1961 blev indsat som præsident:

“Ask not what your country can do for you, ask 
what you can do for your country”!

TO VIGTIGE MØDER 
ER LIGE OM HJØRNET

Hold øje med de kommende generalforsamlinger 
i både vandværket og bylauget.
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Klak-klak-klak. Enhver franskmand kender lyden 
lige så godt som de første toner af Marseillaisen. 
Lyden af petanquekugler, der rammer hinanden, 
så spilsituationen ændres totalt.

Hver mandag kan man høre lyden på boldbanen 
i Kildebrønde. Eller rettere på den petanquebane, 
der er anlagt bag laden. Her mødes en gruppe 
ældre kildebrøndere fast for at muntre sig med 
det drilske spil, der både kræver boldøje, 
præcision og taktisk snilde.

- Vi hygger os, men vi spiller så absolut også 
for at vinde. Spændingen ved at konkurrere 
med hinanden er noget af det fascinerende ved 
spillet, fortæller Lisbeth Jørgensen, der har været 
med i petanquegruppen, siden spillet kom til 
Kildebrønde for lidt over 40 år siden.

- I starten spillede vi på græsset på boldbanen, 
men i begyndelsen af 80’erne blev petanquebanen 
anlagt, og siden har vi naturligvis spillet her. 

EGNE REGLER
Lisbeth har e�erhånden rundet de 80 år, men entusias-
men omkring spillet er ikke blevet mindre med årene.

- Det er jo sjovt, når kan ramme de andre kugler 
og skubbe dem væk, siger Lisbeth, der ligesom de 
andre deltagere spiller med sine egne kugler.

- Jeg �k dem vist i julegave en gang, husker hun og 
tilføjer, at de også spiller med deres egne regler i 
Kildebrønde.

- Vi ved godt, at der �ndes rigtige petanque-
klubber i nabolaget, for eksempel i Karlslunde, 
og dem skal vi nok ikke dyste med, når vi spiller 
på vores egen måde.  

UNDERAFDELING AF BYLAUGET
En anden forskel fra klubben i Karlslunde er, at 
spillerne i Kildebrønde ikke har dannet en egentlig 
klub, men i stedet kalder sig for en slags underaf-
deling af Bylauget.

- VI SPILLER DA 
FOR AT VINDE!

Det er hygge, sammenhold, sjov og venskab, når der 
kastes med petanquekugler hver mandag, men tag ikke 

fejl: konkurrencementaliteten er også på plads.

De gæve petanquespillere, der mandag e�er mandag spiller to kampe á ca. tre kvarter. Fra venstre er det Gerda Jensen, 
Grethe Marziarz, Gitte Sørensen, Merete Jensen, Lisbeth Jørgnsen, Sonja Jensen, Aage Meincke og Agnete Rytter.
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- Vi betaler ikke kontingent, og man møder 
bare op, hvis man har lyst til at spille. Vi plejer 
at være en 7-8 stykker i alt, men der er absolut 
plads til �ere, så kom bare frisk, hvis du har mod 
på at prøve det. Når der er runde fødselsdage og 
lignende, samler vi lidt penge ind for at fejre det, 
og så mødes vi fast til en julefrokost hvert år.

- Hvor dygtige er I som petanquespillere?
- Ha-ha, jeg så godt, at der for ikke så længe siden 
blev spillet om verdensmesterskabet i Karlslunde. 
Helt op på det plan når vi trods alt ikke, men vi 
kan være heldige at spille rigtig godt indimellem, 
og så betyder det ikke så meget, at vi måske spiller 
tilsvarende dårligt næste gang. Jeg synes ikke, 
at nogen skiller sig specielt ud, vi ligger vist på 
nogenlunde samme niveau alle sammen. 

Aage Meincke er ene hane i petanquekurven, men han lader 
sig ikke distrahere af det massive kvindelige selskab og er i 
stand til at fastholde koncentrationen om selve spillet.

Scoretavlen er en pind, der anbringes på bænkesættet.

Hver spiller har sine egne kugler

Hmm, ligger din kugle mon tættere end min?
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11-årige Victor Kenneth André fra Byvejen 12 ved 
ikke helt præcist, hvor mange han har af dem, men 
der i hvert fald over ti, fordelt på to terrarier.

Victor har heller ikke givet sine kæledyr navne, selv 
om han har ha� dem siden i sommer. Til gengæld 
tager han sig omhyggeligt af dem hver eneste dag. 
De får yndlingsføden i form af brombærblade, og 
de bliver oversprøjtet med demineraliseret vand 
�ere gange dagligt. Og temperaturen bliver der 
også holdt nøje øje med.

- De må hverken få det for koldt eller varmt, og jeg 
skal også passe på med at udsætte dem for alt for 
meget sollys. Det kan de heller ikke tåle, fortæller 
Victor, som indhenter al sin viden om sine specielle 
kæledyr ved at låne bøger på biblioteket om dem.

Og hvad er det så for kæledyr? Såmænd vandrende 
pinde og blade! De kategoriseres som insekter, de 
lever især i de varme lande, de er vegetarer, og der 
er omkring 2.500 arter af dem.

- Jeg synes også, de er spændende, fordi de ikke er 
så almindelige som hunde og katte, og fordi der 
stadig er så mange ting, man ikke rigtigt ved om 
dem, siger Victor, mens han meget forsigtigt viser 
den her krabat frem til ære for fotografen. Den kan 
blive omkring 13 cm lang, hvis du skulle spørge 
fra nogen.

MINE 
KÆLEDYR

DET SKER I 
KILDEBRØNDE
MANDAG DEN 6. MARTS KL. 19: 
Den gamle skole. Generalforsamling, 
Kildebrønde Bylaug 

SØNDAG D. 19 FEBRUAR KL. 10: 
Fastelavn v. Kildebrøndes Venner. Tøndeslagning 
på boldbanen, gudstjeneste i Kildebrønde Kirke 
kl. 11 med fastelavnsboller og kakao i den gamle 
skole bage�er. To kategorier for børnene.

TORSDAG DEN 16. MARTS KL. 19-21: 
Den gamle skole. Tidl. diakon Hanne 
Hummelshøj om sognet og kirkens rolle
 i samfundet. V. Kildebrøndes Venner.

SØNDAG DEN 23. APRIL KL. 10: 
Arbejdsweekend på legeplads og boldplads. 
Kom og giv en hånd med til gavn for 
fællesskabet i Kildebrønde Bylaug.

Desuden også, som omtalt på side 9, general-
forsamling i Kildebrønde Vandværk. Datoen var 
ikke på plads før deadline på dette blad.

LIVESTREAMS FRA 
AARHUS UNIVERSITET 
PÅ DEN GAMLE SKOLE
TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR KL. 19-21: 
”Hvad Grønlands indlandsis lærer os” 
v. glaciolog Dorthe Dahl-Jensen.

TIRSDAG DEN 7. MARTS KL. 19-21: 
”Det er bare en virus” 
v. virusforsker Anders Formsgaard.

TIRSDAG DEN 28. MARTS KL. 19-21:
”Stjernernes vilde liv” 
v. astrofysikerne Mia Sloth Lundkvist og Hans 
Kjeldsen.

TIRSDAG DEN 18. APRIL KL. 19-21:
”Fremtidens RNA-medicin” 
v. RNA-forskerne Mette Malle og Jørgen Kjems.

TIRSDAG DEN 25. APRIL KL. 19-21: 
”Myrer” 

v. insektforsker Joachim O�enberg.
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