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97 år.
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70 Søren Jenstrup Cand.jur., 
Birkerød

Egentlig havde Søren Jenstrup ambitio-
ner om at blive gymnasielæ-
rer, men det blev alligevel ju-
raen, som blev hans levevej. I
1976 blev han cand.jur. fra
Københavns Universitet. Stu-
dietiden blev allerede i 1972

suppleret med en stilling som inkasso-
student. 

Senere blev han advokatfuldmægtig
hos Lrs. Niels Th. Kjølbye i Bredgade 3, det
senere Lett Advokatfi�rma, der i dag hed-
der DLA Piper Denmark. 

1. januar 1983 blev han partner i Lett Ad-
vokatfi�rma. Året efter fi�k han møderet for
Højesteret.

Gennem karrieren har Søren Jenstrup
siddet i en række bestyrelser for erhvervs-
drivende selskaber og fonde, blandt an-
det som formand for Investeringsfore-
ningen Alm. Brand Invest, ejendommen
Østre Gasværk (fond) og fl�ere mindre al-
menvelgørende fonde.

Efter at have deponeret advokatbestal-
lingen i 2019 genoptog Jenstrup sin ung-
doms spejderaktiviteter og tiltrådte i
2020 en post som formand for menig-
hedsrådet i Bistrup Kirke. Han har beva-
ret tilknytningen til den fond, der ejer
Østre Gasværk, og til andre almene fon-
de. 

70 Susanne Møller-Madsen Fhv.
ledende overlæge, speciallæge,

Roskilde
Susanne Møller-Madsen blev uddannet
læge i 1979 og speciallæge i psykiatri i
1989. Sideløbende har hun forsket i spise-
forstyrrelser. 

I 1991 blev Susanne Møller-Madsen
overlæge i Køge og Greve og fra 1995 i
Holbæk, hvor hun bidrog til udvikling af

Distriktspsykiatrien med fokus på konti-
nuitet i behandlingsforløb og samarbej-
de med pårørende, almenpraksis og
kommuner. 

I 2004 fi�k hun titlen ledende overlæge.
I forbindelse med en æn-
dring i psykiatriens organi-
sation blev hun i 2011 bedt
om at overtage ledelsen af
Retspsykiatrien i Region
Sjælland. 

Her var opgaven sammen med politiet
at organisere fl�ytningen fra Nykøbing
Sjælland til et nybyggeri i Slagelse i 2015. 

Til trods for at Susanne Møller-Madsen
siden 2018 delvis har været pensioneret,
arbejder hun stadig i Distriktspsykiatrien
Roskilde. 

Med baggrund i sin ægtefælles syg-
dom og død har hun siden 2009 været
aktiv i Pårørendegruppe for ægtefæller
til ALS-ramte. 

Hun er desuden frivillig i Elderlearn,
der matcher frivillige ældre danskere
med udlændinge, som gerne vil blive
bedre til dansk. 

75 Janicke Branth Dramaturg, 
Mårslet

Som rektor for Dramatikeruddannelsen
fra 1998 til 2010 har Janicke
Branth om nogen været
med til at sætte sit præg på
den nyere generation af dan-
ske dramatikere. 

Selv begyndte Branth, der
er uddannet dramaturg og cand.phil. i
dansk sprog og litteratur fra Københavns
Universitet, sin teaterkarriere på Aarhus
Teater midt i 1970’erne, hvor hun var in-
struktørassistent og fungerede som tolk
for udenlandske gæsteinstruktører.

Fra 1979 og syv år frem underviste hun i
teaterhistorie og dramaturgi på skuespil-
lerskolen ved Aarhus Teater, og samme år
blev hun teatrets dramaturg og senere
chefdramaturg. Mens hun var rektor for
Dramatikeruddannelsen, holdt hun fore-
drag og kurser, var gæstedramaturg i Ca-
nada og dramatisk konsulent på Teater
Svalegangen. 

Hun har også været medforfatter til
Gyldendals Teaterleksikon og skrevet en
række artikler til danske og udenlandske
teatertidsskrifter.

Janicke Branth har siddet i fl�ere teater-
bestyrelser, arbejdet som teater- og dra-
maturgisk konsulent og været censor
ved universiteternes teaterinstitutter og
involveret i et pædagogisk udviklings-
projekt for Den Danske Scenekunstskole,
hvor hun også har undervist.

I dag er Janicke Branth medlem af be-
styrelsen for Aarhus Teater, Børneteatret
Filuren og Selskab for Dansk Teaterhisto-
rie. 

Hun er også censor ved Københavns
Universitet, Aarhus Universitet og RUC og
redaktør af tidsskriftet Peripeti, der bliver
udgivet af Aarhus Universitet. 

Derudover er Janicke Branth initiativ-
tager og kurator for fejringen af Dansk Te-
ater 300 år. 

RADIO
P1 - efter kl. 18 kun digitalt

05.03 Vildt Naturligt 
06.05 P1 Morgen. - med radioavi-
ser, aktualitet, baggrund og debat. 
www.dr.dk/p1morgen.  
09.05 Verden ifølge Gram. - udsyn 
med personlighed og perspektiv. 
Vært: Steffen Gram. Genudsen-
delse fra onsdag.  
10.03 Brinkmanns briks. Vi men-
nesker er mystiske, mærkelige og 
forunderlige størrelser. Som pro-
fessor i psykologi har jeg med 
undren og nysgerrighed under-
søgt, hvorfor vi gør, som vi gør. I 
Brinkmanns briks zoomer jeg ind 
på tidens herskende tendenser og 
idéer. Er jeg god nok? Må jeg godt 
være bange for mørket? Findes 
der noget større end mig selv? 
Vært: Svend Brinkmann. Genud-
sendelse fra onsdag.  
11.03 Skønlitteratur. Et aktuelt 
ugemagasin med nyheder, repor-
tager og samtaler om interessan-

te tendenser og nødvendig littera-
tur. En time i selskab med de 
vigtigste forfattere og andre bog-
folk med noget på hjerte. Vært: 
Nanna Mogensen. Genudsendelse 
fra onsdag.  
12.00 Radioavisen. Bliv opdateret 
på de seneste nyheder fra ind- og 
udland.  
12.15 P1 Debat. Hver dag tager P1 
et af tidens aktuelle spørgsmål og 
sætter det til debat i tre kvarter 
med eksperter, politikere og inte-
ressenter. Lytterne er velkomne 
til at komme med indspark til 
debatten på telefon 7021 1919.  
13.30 Genstart. Et aktuelt uge-
magasin med nyheder, reportager 
og samtaler om interessante ten-
denser og nødvendig litteratur. En 
time i selskab med de vigtigste 
forfattere og andre bogfolk med 
noget på hjerte. Vært: Nanna 
Mogensen. Genudsendelse fra 
onsdag.  

14.03 Kulturen.  
Kulturen er programmet, der 
oplever kulturen med både hjerte 
og hjerne og åbner døre til begej-
string, indsigt og eftertanke.  
Sendes også 1.03.  
16.05 Orientering.  
www.dr.dk/orientering  
Sendes også 22.03 og 3.03.  
18.05 P1 Debat 
18.50 P1 anbefaler 
18.55 Nyheder fra Grønland på 
dansk 
19.03 P1 Debat  
Hver dag tager P1 et af tidens 
aktuelle spørgsmål og sætter det 
til debat i tre kvarter med eksper-
ter, politikere og interessenter. 
19.30 Genstart 
20.03 Brinkmanns briks 
21.03 Skønlitteratur 
22.03 Orientering 
00.05 Verden ifølge Gram 
01.03 Kulturen 
03.03-03.58 Orientering 

P2 - indtil kl. 18 kun digitalt

03.03 Natsværmeren 
05.03 P2 Klassisk 
07.05 Klassisk morgen 
08.05 Morgenandagten  
Præludium: Nicolas de Grigny: 
Veni Creator Récit de Cromorne. 
Fra det G.T.: Ezekiel 37,11-14. 
Salme: 291, vers 1-4 "Du, som går 
ud fra den levende Gud". Fra det 
N.T.: Apostlenes Gerninger 3, 11-20. 
Korvers: Peter Møller: Ånd, når du 
daler tekst: Holger Lissner. Salme: 
291, vers 5-6. Postludium: Nicolas 
de Grigny: Veni Creator Dialogue 
sur les grands jeux. www.dr.dk/P2/
Morgenandagten
08.25 Klassisk morgen 
10.03 Hej P2 
12.00 Radioavisen 
12.15 Aftryk - Storm P's fantasti-
ske tegninger 
14.03 Klassisk Mix 
16.05 Udsigten. Godt selskab, 
musik, overraskende historier. 

18.05 Mesterværker.  
www.dr.dk/p2.  
19.20 P2 Koncerten - Andsnes og 
Hamelin - pianisttopmøde i Ber-
gen. Tag med til et af højdepunk-
terne ved årets Bergen Festspil, 
hvor cellistenAmalie Stalheim 
spiller sammen med pianisten 
Christian Ihle Hadland.Poulenc: 
Sonate for cello og klaver, FP 143.
Stravinskij: Suite Italienne.Grieg: 
Fire albumblad, op. 28.Harald 
Sæverud: Andante funèbre, op. 
44.Amalie Stalheim, cello. Christi-
an Ihle Hadland, klaver.Bergen 
Festspillene 30. maj. Ca. 21.00 Hør 
Bergen Filharmonikerne og diri-
genten Ole Kristian Ruud spille 
Griegs Symfoni i c-mol. Vært: 
Benedikte Granvig. www.dr.dk/p2.  
22.00 Natsværmeren 
00.05 Intermezzo 
00.15 Aftryk - Storm P's fantasti-
ske tegninger 
02.03-03.00 P2 Klassisk. 

P3

06.00 Go' Morgen P3 
09.00 På P3 
10.00 Buffeten på P3 
12.00 Popdatering 
14.00 De 17% 
16.00 Påstand mod påstand 
18.00 Neonlys. Neonlys er dit 
musikalske aftensmåltid - forret, 
hovedret og dessert! Bom! Her 
dykker vi ned i nogle af de allerny-
este danske artister på 
'Upcominglisten'. Du får 'Ugens 
Neonlyd', der får lov at smøre dine 
øregange lidt ekstra i ugens løb. 
20.00 MIXTAPE - R&B med Nynne 
Givskov. Afsnit 5: Dugfrisk lyd fra 
Iniko og gamle fortællinger fra 
Ludacris giver en tidløs tilbagelæ-
net vibe på ugens MIXTAPE.  
22.00 Dragcentralen 
23.03 Hvem skal fyres? 
00.05-01.00 Natradio 

P4

05.03 Morgenklubben 
06.05 P4 Morgen 
10.03 Formiddag på 4'eren 
12.00 Radioavisen 
12.15 P4 Play 
14.03 Povlsen og Holm 
15.03 P4 Eftermiddag 
18.05 P4 Aften. Vi sætter musik 
til din aften, og giver dig det bed-
ste af både nye og gamle hits. P4 
Aften er Danmarks største leven-
de jukebox med godt selskab, 
underholdning og masser af 
musik. Vi sender direkte, og du har 
mulighed for at få opfyldt dit 
musikønske. Vært: Stine Bram 
Nielsen. www.dr.dk/lyd/p4.  
20.03 LIGA. Sejre, følelser og alle 
målene i Danmarks mest medri-
vende radioprogram. Værter: 
Rikke Smed og Morten Hausborg.  
23.03 P4 Aften. Vært: Anders Bis-
gaard. www.dr.dk/lyd/p4.  
00.05-01.00 P4 Natradio 

Radio 4

06.05 Radio4 Morgen 
09.05 Ring til Radio4 
10.05 Selskabet 
11.05 Mandat 
12.10 Kraniebrud 
13.05 Monarkiet 
14.05 Kræs 
15.05 Missionen 
17.05 Blædel mod rov 
18.05 Mandat (G) 
19.05 Aftenradio 
21.05 Kræs (G) 
22.05 Talentlab 
00.00 Nattevagten 
02.00 Vores magiske filmminder 
(G) 
02.55 Talentlab highlights 
03.10 Nattevagten Highlights 
04.10 Mandat (G) 
05.05-06.05 Fremkaldt (G) 

0806

SKaK

Køge øverst
Køge Skakklub er vant til 
at vinde, og det gjorde de 
igen ved årets pokalstævne, 
der blev spillet i Svendborg 
Idrætscenter. Holdet med 
4 GM og en IM lavede vilde 
20,5 point. Det gav et stort 
forspring til Aarhus/Skolerne 
med 14,5 på 2. pladsen. Der 
var ca. 200 spillere med for-
delt på fire forskellige ræk-
ker. Valby Skakklub vandt 
Bredderækken med 16,5 
point. 13 hold deltog. Senior-
rækkerne havde få tilmeldte 
og blev slået sammen, så de 
kom op på 10 hold. Seniorha-
jerne og Roskilde delte sej-
ren. I Juniorrækken deltog 
der også 10 hold. Læsefor-
eningen vandt med 18 point. 
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Sort trækker 
Jesper Thybo var ude med 
øksen, da Nordkalotten blev 
hugget ned med 4-0: 
E. Hove – J. Thybo
43...Lxf3! 44.gxf3 Sxf3 Et 
rigtig fint matnet, som det 
ikke er til at komme ud af 
45.Tc8+ Kh7 46.Tc3 Th2+ 
Mat! 0–1

SUNE BERG HANSEN 
skak@jppol.dk

bridge

God træning
På søndag indledes EM på 
Madeira, og to af parrene på 
det danske hold i åben ræk-
ke pudsede formen af i Lil-
lehammer i den forgangne 
uge. 12 stærke hold dystede 
over fem dage, og det blev 
til en 3.-plads til Andreas 
Marquardsen - John Norris 
og Lars Blakset - Christian 
Lahrmann.
Holdet blev nr. 2 i den ind-
ledende runde, men tabte 
i semifinalen til Simon Gil-
lis, der vandt turneringen. I 
kampen om 3.-pladsen med-
virkede dette spil til en sik-
ker sejr over det irske lands-
hold:

 
Lars Blakset - Christian Lahr-
mann var Nord-Syd, og Syds 
4 Sp var et cuebid, der viste 
kontrol i spar, men benægte-
de hjerterkontrol. Den havde 
Nord, der meldte den gode 
storeslem, efter Syd med 5 Sp 
viste to esser ud af fem samt 
Ru D. I 7 ru kunne klørfarven 
rejses med en trumfning, og 
det gav 11 imp, da man stod i 
6 Ru ved det andet bord.
bruun/blakset
bridge@jppol.dk

S. ØV ♠ E 5
♥ E 6 5
♦ 10 2
♣ E K 10 9 7 4

♠ 9 6 2 ♠ B 10 8 7 4 3
♥ K D B 10 9 ♥ 7 2
♦ 8 4 ♦ 7 6 5
♣D B 5 ♣ 8 2

♠ K D
♥ 8 4 3
♦ E K D B 9 3
♣6 3

Syd Vest Nord Øst
1 Ru 1 Hj 2 Kl pas
3 Ru pas 4 Ru pas
4 Sp pas 4 NT pas
5 Sp pas 7 Ru pas
pas pas

30 Michael Hansen
Adm. direktør, København

Allerede som barn drømte Michael Han-
sen om at blive chef i sit eget
fi�rma. Dengang var drøm-
men at producere sin egen
udgave af de lykkeposer
med plastikfi�gurer, som var
så populære blandt ham og

hans kammerater i de små folkeskole-
klasser. Sådan gik det ikke helt, men Mi-
chael Hansen blev chef i sin egen virk-
somhed. 

Efter at have droppet ud af CBS efter et
par år etablerede han i 2016 Barberklin-
gen, som forsyner sine kunder med bar-
berskrabere på abonnement. To år senere
fulgte så Kaffedrengen, som sælger kaffe-
kapsler, også på abonnement. 

Michael Hansen bor på Østerbro –
»sammen med mig selv og min kaffema-
skine«, som han siger. Fritiden går blandt
andet med gåture rundt om Bagsværd
Sø, træning og kaffenørderier på YouTu-
be. 

Forbehold for trykfejl.

Få mere ud af dit abonnement 
med Politiken Plus Rabataftaler 

Som Politiken-abonnent har du adgang til en række rabataftaler  
hos særligt udvalgte webshops og butikker.  

Læs mere og find rabatkoden på politiken.dk/plus/rabataftaler

15% RABAT HOS YROLÍ SKINCARE

Eksklusiv økologisk hudpleje til hud med holdning.
Sortimentet til ansigt, krop og hår er gennemtænkt,
multifunktionelt og unisex for at undgå overforbrug

og skabe enkle rutiner foran spejlet.

20% RABAT PÅ ZENZ PRODUKTER

ZENZ Organic er designet til at forkæle dig, og give dig en følelse af 
velvære. Produkterne fra ZENZ Organic er baseret på de bedste 

naturlige og økologiske råvarer, og er fremstillet med stor respekt 
og omsorg for vores fælles sundhed og vores jord.

GODT FOR DIG 
OG MILJØET

V Fhv. departementschef Ole Galthen
Bech, Odense, er død. Han blev 88 år.

Efter studentereksamen fra Øregård
Gymnasium begyndte Ole Galthen Bech

på politstudiet og nåede bl.a.
et studieophold hos profes-
sor og nobelprismodtager
Jan Tinbergen på Neder-
landsch Economisch Insti-
tuut, inden han i 1959 var

færdiguddannet.
Samme år blev han ansat i Udenrigstje-

nesten, og i 1960 blev han udsendt til Bru-
xelles, hvor han bistod Hans Tabor under
Danmarks forhandlinger med EU.

Siden nåede Ole Galthen Bech bl.a. forbi
den danske ambassade i Paris, Nordek-
forhandlingerne og Bruxelles, som han i

1970 atter blev udsendt til, denne gang
som næstkommanderende på den dan-
ske EF-repræsentation.

I december 1979 blev Ole Galthen Bech
ringet op af den nyudnævnte socialdemo-
kratiske energiminister Poul Nielson,
som tilbød ham en stilling som departe-
mentschef i det nye Energiministerium.

Februar året efter trådte Galthen Bech
til som leder af et ministerium, hvis opga-
ve især var at løse alle de problemer, ener-
gikrisen havde medført.

Fire år senere sagde Ole Galthen Bech
jobbet som departementschef op. Siden
var han aktiv i Det Radikale Venstre og Det
Danske James Joyce Selskab, ligesom han
også i nogle år studerede fi�losofi� ved Syd-
dansk Universitet.

Dødsfald


