A3A - Akademiet for den 3. Alder
Medlemsnyt april 2014
Onsdag den 7. maj kl 15.30: Besøg i Industriens Hus
Det er lykkedes at arrangere et besøg i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København. Vi
mødes i receptionen. Industriens hus på Rådhuspladsen er hjemsted for Dansk Industri (DI), Danmarks
førende arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. Besøget finder sted på årsdagen for åbningen efter en
gennemgribende ombygning. Meningerne om det moderniserede hus på Rådhuspladsen er delte, men målet
har været at skabe en moderne, energivenlig, æstetisk bygning med gennemtænkt indretning.
Besøget indledes med en rundvisning i Industriens hus og forklaring om bygningen.
Kl. 16.30-18.00 vil der være indlæg og debat om følgende emner:
 DI´s organisation og historie v/ underdirektør Bjarne Palstrøm, der bl.a. er chef for DI´s

strategiudvikling.
 DI´s 2020 plan for Danmark. v/ cheføkonom Morten Granzau
 DI´s internationale aktiviteter v/ markedsudviklingschef Jens Holst Nielsen.

Besøget afsluttes med en buffet på 7. sal, hvor DI er vært. Besøget forventes at være færdigt kl. ca. 19.30.
Det er en forudsætning for deltagelse, at man er tilmeldt til sekretæren senest torsdag den 1. maj.
Tilmelding pr. mail på a3alder@gmail.com eller tlf. 2124 2326. Deltagerantallet er begrænset til 70, og hvis
maksimumantallet overskrides, vil det være de først tilmeldte, som kan deltage. Det anbefales at ankomme
med tog eller bus, da det er dyrt at parkere i parkeringskælderen under DI, og der er ikke garanti for plads.

Øvrige kommende arrangementer
Onsdag den 4. juni kl. 10-16: Sommerseminar om Grønland
Studiegruppen ”Grønlands kultur og historie” står for seminaret med indlæg af Nuka Godtfredsen
(”Grønlands forhistorie fortalt med blyant og akvarel”), Naja Mikkelsen (”Isens hemmeligheder. Om
ekspeditionshistorie og klimavariationer”), Anne Bahnson (”Den grønlandske dragt. Varme skind og kolde
perler”) og Jan Cortzen (”Et folk på kant med fremtiden”). Der opkræves et deltagergebyr til betaling af
frokost mv.
Tur til Grønland
Grønlandsgruppen i A3A står bag en tur til Sydgrønland 8.-17. juli 2014. Der er beregnet en pris på 22.750
kr. og med et deltagerantal på 16-25 personer. Der er stadig et par ledige pladser.
Oplysninger og tilmelding snarest til turleder Anne Bahnson: anne.bahnson@gmail.com, tlf. 5314 0775.
Torsdag den 11. september kl. 15(Bemærk ændret dato!): Besøg på Berlingske
Lisbeth Knudsen er koncernchef for Berlingske Media, der tidligere hed Det Berlingske Officin, med
ca.1.100 medarbejdere på B.T., Berlingske Tidende, Berlingske Nyhedsmagasin og Weekendavisen. Siden
2007 har hun desuden været ansvarshavende chefredaktør for Berlingske, som første gang blev trykt i 1749
og dermed er Danmarks ældste eksisterende avis. Lisbeth Knudsen varetager samtidig en række tillidsposter
inden for dagspressen, og vil på mødet, som foregår i konferencesalen i hovedkvarteret i Pilestræde, bl.a.
orientere om dagspressens situation.
Lørdag den 27. september kl. 10-15: ”Den arabiske verden” (i samarbejde med Folkeuniversitetet)
Der er store historiske, religiøse og kulturelle forskelle i de mere end 20 arabiske lande med over 300 mill.
indbyggere. Prof. Jørgen Bæk Simonsen, prof. Jakob Skovgaard Petersen, cand. polit. Naser Khader og cand.
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mag. Davis Jano vil på temadagen give et overblik over det arabiske forår, Mellemøsten, religionernes
betydning, landenes historie, Israel/Palæstina-konflikten og andre relevante aspekter.
Onsdag den 22. oktober kl. 15: Indien
Indlæg om Indien ved medlem af A3A, Birgit Storgaard, som har været ambassadør i New Delhi i flere
omgange og har stor interesse for landet. Indien er et kontinent i sig selv, særdeles komplekst og fuld af
kontraster. Historie og civilisation går 4000 år tilbage og ligger tungt under den moderne kultur, mens
inderne samtidig er præget af kolonitidens undertrykkelse. Indien er meget hierarkisk opbygget og rummer et
stort antal etniske grupperinger med meget forskellige sprog og kultur. Det er verdens største demokrati, og
parlamentsvalget i maj forventes at fokusere på den økonomiske og sociale udvikling.
Onsdag den 3. december kl. 15: Da Danmark blev Danmark – fortællinger om forhistorien til 1864
Foredrag ved tidl. rigsarkivar Johan Peter Noack, som er dansk historiker, og som siden sin pensionering har
fordybet sig i nye historiske studier om årene omkring 1864. Det har resulteret i bogen Da Danmark blev
Danmark, som netop er udkommet her i foråret 2014. Fra 1992 til 2009 var han Rigsarkivar. Som
universitetslærer i Aarhus dyrkede han Nordslesvigs og Sydslesvigs nyere historie. 1987 blev han leder af
Institut for Grænseforskning i Åbenrå, og i 1989 dr. phil. på afhandlingen "Det danske mindretal i Sydslesvig
1920-45".

Afholdte møder
Generalforsamlingen den 22. januar
Det blev besluttet at fortsætte med uændret kontingent på 350kr. og 200 kr. for ægtefæller. Leif E. Nielsen,
Margit Lotz, Klaus Bustrup og Niels Nordgaard blev genvalgt, medens Mark Ballan og Ove Hedegaard
ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet valgtes Hanne Gry og Jens Lage Hansen.
Medlemsmøde onsdag den 26. februar: ”Svækkelse af demokratiet”
Prof. Tim Knudsen, Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, talte med udgangspunkt i
offentlighedsloven om ”Svækkelse af demokratiet og teknokratiets fremmarch”.
Medlemsmøde onsdag den 2. april: ”Astronomi, en spændende hobby”
Ulrik Ballieu Petersens foredrag var for videbegærlige mennesker uden faglige forudsætninger. Det kom ind
på solsystemet, størrelsesforhold og afstande samt kræfterne, der holder systemet stabilt. Lidt om
Mælkevejen, udvalgte stjernebilleder samt stjernetegn. Demonstration af et PC stjerne-kiggeprogram, som
alle kan downloade og øve sig på: www.stellarium.org
Klaus Bustrup fortalte efterfølgende om sin spændende rejse til Antarktis, hvor han lige var kommet hjem fra
samtidigt med, at han viste billeder fra dette fantastiske kontinent.
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Besigtigelse af ”Industriens hus” og
orientering om DI’s arbejdsopgaver
DI er vært ved en middag
Grønland – Historie og Kultur
Besøg på Berlingske i Pilestræde 34, København, og
orientering ved koncernchef Lisbeth Knudsen
Den arabiske Verden.
”Indien” v/Birgit Storgaard

"Da Danmark blev Danmark - fortællinger om forhistorien til
1864" v/ tidl. rigsarkivar Johan Peter Noack."
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Studiegrupper
Kultur

Koordinator/telefon

Arkitektur og kultur
Historien bag billedet
Nyere Kunst

Merete Schneidermann/ 3538 5670
Aksel Jørgensen/ 4581 2268
Vibeke Helles/ 2536 9948,
Ulla Schjøtt/ 3646 1573
Erik Cramer/ 3962 0363
Inger Bo Christensen/ 2656 3813
Verner Pedersen/ 2084 0482
Finn Thomassen/ 3034 4381
Margit Lotz/ 3810 9502

Åben
Åben
Fuldtegnet

Anne Bahnson/ 5314 0775
Anders Buch Kristensen/ 2448 4396
Paul Jensen/ 4587 4067
Ursula Jansen/ 3311 0903
Ninna Kiessling/ 2961 7044
Poul Weidner/ 4636 4740
Per Hansen/ 4542 2150
Claus Petersen/ 4914 1535
Kjeld Kragelund/2124 2326
Olga Porotnikoff/ 4495 8138
Marianne Broksø Johansen/3990 7014
Bodil Holstgaard/5195 8830
Knud Allermann/4050 5521

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
Åben
Under etabl.
Under etabl.

Jens V. Bruun/ 4399 7001
Aviva Lørup/2266 1696
Lene Petersen/ 3675 4182

Åben

Aktuelt teater
Teatergruppen Thalia
Musik og kultur
Nyere skandinavisk litteratur
Biografigruppen
Historie/politik/samfund
Grønland - Kultur og Historie
Danmark i et globalt åbent samfund
Ateisme og religion
Europæiske regioner - Frankrig
Forestillinger om fremtidige samfund
Hovedtendenser i verden siden 1945
Hvem sidder på magten?
Vi skriver essays
Vi skriver erindringer
Aktuel debat
Det danske samfund
Haver, planter og blomster
Bæredygtig udvikling
Videnskab
Aktuel videnskab
Den menneskelige bevidsthed

Status

Fuldtegnet
Åben
Åben
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Fuldtegnet

Forslag til nye grupper:
Knud Siboni/ 6617 1660: ”Decentralisering”
Nina Koeller/ 3963 4551: ”Homo Ludens, det legende menneske” samt ”Min religion, din religion”.
Kontakt koordinatoren direkte, hvis du ønsker at deltage i en af de åbne studiegrupper. Særligt studiegrupper
under etablering har ønske om flere medlemmer, fx studiegruppen om Bæredygtig udvikling v/Knud
Ellermann, men også fx gruppen om Musik og kultur v/Verner Pedersen ser gerne et par nye medlemmer.
Der er supplerende oplysninger om mange af studiegrupperne på hjemmesiden www.a3a-akademiet.dk
Desuden kan formand og sekretær hjælpe med råd og vejledning, herunder vedrørende oprettelse af en ny
studiegruppe.
Studiegrupperne mødes normalt på skift blandt medlemmerne. Det er også muligt at leje et klubrum i
Kildeskovshallen til 80 kr. pr. time. Desuden kan lokale biblioteker evt. stille et lokale til rådighed.
Det er vigtigt, at ændringer vedrørende eksisterende eller foreslåede studiegrupper, koordinatorer mv. straks
meddeles sekretær eller formand, sådan at oplysningerne hele tiden er korrekte og ajourførte. Oplysningerne
danner også baggrund for, at hjemmesiden er ajourført.
Medlemsmøder afholdes normalt på A3A’s mødested:
Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, indgang F. Der er desuden indkørsel fra Springbanen, 5-10 min.
gang fra Bernstorffsvej Station. Bus 176 holder ud for Kildeskovshallen (kører mellem Skovshoved,
Strandvejen og Emdrup). Busserne 169, 179 og 185 kører ad Bernstorffsvej og holder ved Bernstorffsvej
Station.
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A3A byder velkommen til:
Karin Helweg-Larsen
Annette Stephensen
Ove Lund
Minga Liljestrøm

Inge-Lise Olafsen
Birte Bo Nielsen
Erik Pontoppidan
Anne Grethe Ragborg

Sven Dorph
Gurli Mejlvang Pedersen
Ellen Christiansen

Vi vil fortsat gerne have nye medlemmer i A3A. Invitér derfor gerne bekendte med til et medlemsmøde, helt
uforpligtende.
Bestyrelsen
Leif E. Nielsen (formand)
Klaus Bustrup
Margit Lotz
Niels Nordgaard
Hanne Gry
Jens Lage Hansen

4581 1445
2724 5616
3810 9502
4031 2371
4448 4112
3940 1000

leife.nielsen@gmail.com
klausbustrup@gmail.com
margit.lotz@gmail.com
nna@mail.tele.dk
hanne.gry@youmail.dk
jenslagehansen@mail.dk

Permanente opgaver varetages p.t. på flg. måde:
Administration og medlemsmøder:
Leif E. Nielsen
Kontakt til nye medlemmer:
Margit Lotz
Kommunikation og hjemmeside:
Niels Nordgaard

Bestyrelsen, fra venstre: Niels Nordgaard, Margit Lotz, Leif E. Nielsen (formand), Hanne Gry,
Jens Lage Hansen, Klaus Bustrup og Kjeld Kragelund (sekretær)
Sekretariat
Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 13, 2990 Nivå,
Tlf. 2124 2326
E-mail: a3alder@gmail.com
Tilmelding til medlemsmøder og seminarer bedes af praktiske grunde - med mindre andet er angivet - ske
senest tre dage før mødets afholdelse til A3A’s sekretær.
Hjemmeside
Hjemmesiden opdateres løbende, se www.a3a-akademiet.dk
Medlemmer med facebook opfordres til at skrive en kommentar på siden for at gøre opmærksom på A3A.
Udsendelse af medlemsnyt, m.v.
Næste nr. af medlemsnyt udsendes i august 2014. Medlemsnyt og øvrige meddelelser, herunder en reminder
forud for hvert medlemsmøde, udsendes med e-mail. Det er derfor vigtigt, at ændring af e-mail-adresse
meddeles sekretariatet: a3alder@gmail.com
Medlemmer uden e-mail modtager medlemsnyt samt indkaldelse til og referat fra generalforsamling med
alm. post.
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