
 

 

 

KOM TIL ”GÅ HJEM AFTEN” HOS LIVGARDENS HISTORISKE SAMLINGS VENNER 

Mads Christensen ”Blærerøven” 

Mads  Chr is tensen er  en  forrygende  foredragsho lder ,  som formår  både  at  underho lde ,  dem 

som v i l  underho ldes og  g ive  værdi fu ld  v iden t i l  dem,  som ønsker  at  lære  noget .  

Mads har været garder samt reserveofficer i Livgarden – med 7 år med magasinet Euroman - en 22 årig karriere som 

”hans eget produkt” og 9 bogudgivelser kan Mads se tilbage på et langt liv med mænd, mandeidentitet og 

mandeproblematikker som omdrejningsakse for hans virke.  

Mads kommer selvfølgelig ind på hvad tiden i Livgarden- oplevelserne, strabadserne, værdierne, den fælles historie 

og identitet har betydet for ham i hans virke i dag og hvordan han har kunnet bruge dette. 

STED: Livgardens Kaserne Gothersgade 109, 1123, KBH K  
 
TID:  Torsdag den 27/2 kl.: 17:30- 19:30 (kom venligst præcis) 
 
PRIS: Er du allerede medlem er adgang denne aften gratis - medbring endelig ledsager, hvor betaling er kr. 110,- 

som indbetales på mobilepay 83315 (husk navn og mailadresse) – SAMTIDIGT OPNÅS MEDLEMSKAB AF 
LGHSV, som giver gratis adgang til fremtidige arrangementer. 

 
 Der vil være forfriskninger samt snacks i løbet af aftenen. 
 
TILMELDING: sker til historisksamling@outlook.dk, med angivelse af navn senest 20/2 

Begrænset antal pladser så adgang vil ske efter ”først til mølle-princippet” 

GÅ IKKE GLIP AF DENNE SPÆNDENDE AFTEN så tilmeld dig nu! 

Om oplægsholder: 

Kendt fra TV, Radio, utallige avisklummer og flittige bidrag til samfundsdebatten er Mads manden der med velvalgte ord kan vende en sag 

på hovedet, se den anden side af en mønt eller åbne betragterens øjne for en anden side af sagen end den gængse. Om det er 

klimadebatten, ungdomsangst og cykelhjelme, forbrugernes selvbedrag og dobbeltmoral eller det nye maskuline proletariat, så kan du 

være sikker på, at Mads kan udfordre dine perspektiver. 

Om LGHSV: 

LGHSV er en støtte forening i opstartsfasen med ambition om at skaffe medlemmer samt skabe kapital til at vedligeholde og udvikle vores 
fælles historie i Livgardens Historiske Samling. For medlemmer afholder vi bl.a. et antal spændende gå hjem aften arrangementer.  
Med 1½ år på bagen er det foreløbigt lykkedes via fondssøgninger at få samlet kr. 150.000 ind til foreningen (se mere på www.lghsv.dk). 
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