
Kære medlemmer   Allerød, den 29. november 2018 

 

Hermed har vi fornøjelsen at invitere Jer til nytårskur 2019 og et spændende foredrag med Eske Willerslev. 

Torsdag, den 24. januar 2019 kl. 18.15 

Vi mødes hos Estate Flemming Elsborg, Frederiksborgvej 10, Allerød. 

Her ønsker vi godt nytår, nyder et glas bobler og en sandwich, mens vi netværker. 

Kl. 19.15 går vi til Allerød Bibliotek, hvor vi i samarbejde med biblioteket har inviteret den  

Verdenskendte DNA-forsker og eventyrer Eske Willerslev der fortæller om 

HVOR STAMMER VI FRA? 

Eske Willerslev er professor ved Københavns Universitets ’Center of Excellence GeoGenetics’, og han er 

medlem af Eventyrernes Klub. Eske har ledt en række ekspeditioner til bl.a. Sibirien og Grønland, ligesom 

han har levet som både pelsjæger og indianer. Han er én af de få forskere, der har formået at komme tæt 

på og blive accepteret af flere af verdens indfødte folkeslag, hvilket bl.a. har ført til optagelsen i 

indianerstammen Crow med indianernavnet ”Well-Known Wolf”. 

Eske Willerslevs forskning har omskrevet menneskets forhistorie i både Australien, USA og Grønland. Han 

kobler også den nye viden op på underholdende anekdoter og fængslende historier, der holder deltagerne 

tryllebundet. Eske præsenterer os for en perlerække af ny viden fra hans forskning, der de senere år har 

omskrevet historiebøgerne.  

Glæd Jer til et forrygende foredrag. 

VIGTIGT: 

I vil modtage 2 stk. billetter til foredraget direkte fra Allerød Bibliotek via mail. Hvis I mod forventning IKKE 

vil benytte billetterne, må I meget gerne sende dem videre til vores kasserer Jan på info@teamallerod.dk, 

da vi så vil lade andre få muligheden. Vi har reserveret i alt 30 billetter til Jer medlemmer. 

I kan deltage i begge dele af aftenen eller blot nytårskuren, hvis det passer Jer bedst. 

 

Tilmelding til denne aften venligst til info@teamallerod.dk senest den 10. januar 2019. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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