NYHEDSBREV
FRA DEN KONSERVATIVE PRESSEFORENING
Den 7. november 2021
Generalforsamling og møde med Per Larsen
Jf. indkaldelse den 30. september 2021 til generalforsamling
tirsdag den 23. november 2021, erindres der om, at
tilmeldingsfristen er fredag den 19. november 2021, kl. 11.00.
Den Konservative Presseforening har politisk møde og generalforsamling tirsdag den 23. november
i Snapstinget, Christiansborg, 1240 København K. Lokalet er sandsynligvis
"Rottehullet", S-117, men det afhænger af antallet af tilmeldinger.
Medlemmerne hentes i forhallen.
Vi lægger ud med et møde med den meget synlige sundhedsordfører for
Den Konservative Folketingsgruppe, MF Per Larsen. Han indleder den
politiske debat kl. 17.00. Jeg skulle gætte meget forkert, hvis ikke ordene
"mink" og "slette" bliver anvendt i denne time.

Dagsorden i følge vedtægternes §6:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning om foreningens virksomhed siden sidste ordinære generalforsamling og
andre meddelelser
3 Kassereren forelægger regnskabet for det forløbne år til godkendelse
4 Indkomne forslag - sendes senest 8 dage inden generalforsamlingen
på presseforening@gmail.com
5 Valg af formanden
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer
7 Valg af to revisorer
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Program:
Kl. 17.00 – møde per Per Larsen
Kl. 18.00 – afholdelse af generalforsamling
Kl. 19.00 – middag (Svinemørbrad – svampe à la crème – sweet potatoes – prisen er 100,00 kr.)
Betaling sker til MobilePay 40561728 eller bankkonto 5472 8038465 samtidigt med tilmeldingen.
Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter betalt kontingent for 2021.

Tilmelding er nødvendig af hensyn til sikkerheden. Angiv venligst, om man ønsker at deltage helt eller
delvist.
Tilmelding sker på presseforening@gmail.com

Pakistans ambassadør
Vi har plads til endnu et par deltagere i mødet med Pakistans ambassadør.
Dagen fastsættes, når vi har alle interesserede i hus. Tilmelding på
presseforening@gmail.com

Julemiddag tirsdag, den 7. december 2021, kl. 17.00
Vor traditionelle julemiddag afholdes i år tirsdag den 7. december 2021, kl. 17.00.
Stedet er Hotel Phoenix i Bredgade,
København.
Aftenens taler meddeles senere.
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Operainfo fra Vilhelm Topsøe
Undskyld den alt for sene orientering, men jeg har skrevet teksten til en opera om Alfred Nobel,
som skulle have haft en premiere på Takkelloftet den 31. marts 2020 (!), som blev aflyst pga.
coronaen. Operaen får nu en lidt anderledes premiere i Koncertkirken på Blågårds Plads i
København, torsdag 11. november med endnu en forestilling lørdag 13. november. Hvis I kunne
komme til en af forestillingerne, ville det være dejligt.
Vi ser Nobel som den unge videnskabsmand, der tror på, at videnskaben kan skabe en bedre verden.
Med sin dynamit, som gennembryder Europas snævre grænser, vil han yde sit bidrag til en tid, hvor
også krig vil være et overstået stadium. Og vi ser ham til slut som en plaget mand, der også
producerer våben. Han skriver næsten døende tragedien Nemesis, han tvivler på godheden mellem
mennesker, men han indstifter nobelpriserne, som et tegn på, at han trods alt ikke har mistet håbet
om en bedre verden.
Vi har ikke prøvet at gøre os selv interessante ved at stille Nobel i et provokerende, men skævt lys.
Nobel, hans problemstillinger og hans tid er interessante nok i sig selv. Som bekendt blev to
kvinder afgørende i Alfred Nobels liv. Bertha von Suttner, som med romanen ”Ned med våbnene”
blev en frontfigur i den gryende fredsbevægelse, og veninden/elskerinden Sofie Hess, som han
udadtil helst ikke ville være ved. De to kvindeskæbner fører os ind i den tid, da kvindebevægelsen
var ved at blive skabt.
Musikken er skrevet af Peter Bruun, (Nordisk Råds Musikpris 2008 for ”Miki Alone”). Der er tre
solister Alfred Nobel, (Teit Kanstrup), Bertha von Suttner, (Signe Asmussen) og Sofie Hess,
(Frederikke Kampmann);derudover et kor, hvis medlemmer af og til træder ind i handlingen som
’bipersoner’. Som instrumentalister er der en klarinet, kontrabas, slagtøj og akkordeon, spilletiden
er 1 t 20 minutter (uden pause). Vores datter Tine Topsøe instruerer, (Tine, som er uddannet i
Hamburg, instruerede også kammeroperaen ”Martyriet” om Kaj Munk, som havde premiere på
Takkelloftet i 2017 .

Pressefrihed og folketinget – se link
https://borsen.dk/nyheder/opinion/folketinget-og-dr-spiller-hojt-spil-om-pressefrihed

Bestyrelsen er redaktion for nyhedsbrevet:
Niels J. M. d. C. S. Langkilde (ansvarshavende og formand)
Frank Korsholm (næstformand)
Finn Elkjær (kasserer)
Thomas Suenson (sekretær)
Søren Vandsø (sekretær)

Redaktionen træffes på presseforening@gmail.com.
Adresse: Sandholt, Rishøjvej 2, 2 th., 5672 Broby
3

