A3A – Akademiet for den 3. Alder
Nyhedsbrev december 2014

Kommende arrangementer_________________________
Generalforsamling og medlemsmøde onsdag den 21. januar kl. 14
Generalforsamlingen kl. 14 afholdes med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent, 2) Formandens beretning,
3) Godkendelse af regnskab, 4) Valg af bestyrelse, 5) Valg af revisor og revisorsuppleant, 6) Fastsættelse af
kontingent, 7) Forslag fra medlemmer, 8) Eventuelt. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Regnskab vil blive udsendt med mail i starten af januar.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om ”Københavns udvikling siden voldenes fald” v/ lektor
Bjarne Furhauge. Medlem af A3A, lektor Bjarne Furhauge, har gennem sit liv formået at få gjort geografi til
noget, alle mennesker synes er spændende. Bjarne Furhauge vil fortælle nogle hovedtræk i Københavns
udvikling fra fæstningsby til moderne storby, herunder befolknings-og bebyggelsesudviklingen med
fremvæksten af helt nye kvarterer. I indlægget vil blive fortalt om indlemmelse af nye områder ved
begyndelsen af 1900-tallet og udviklingen videre frem gennem opgangs-og nedgangstider til de seneste
årtiers nye tendenser i byens omformning og fremtidsudsigter.

Medlemsmøde onsdag den 18. februar kl. 15: ”99 lyserøde elefanter” v/Jytte Hilden
I anledning af, at 2015 er 100 året for, at kvinderne fik valgret, har A3A bedt Jytte Hilden om at fortælle om
en række kvinder, der prægede epoken både indenfor og udenfor Folketinget. "99 lyserøde elefanter" er
navnet på en bog med fortællinger om sære, synlige og usædvanlige kvinder. Kvinder der på markant vis
har præget debatten her til lands på områder, hvor mænd traditionelt har haft monopol. På kvindernes
internationale dag 8. marts 2015 kåres elefant nummer 100. Bogen er skrevet af forfattertrioen Kate
Bluhme, Lene Frøslev og Jytte Hilden. Den kan ikke købes, men downloades fra Kvinfo.dk

Medlemsmøde onsdag den 11. marts kl. 15: Krisehåndtering v/Annette Willig
Konflikt forbindes ofte med en situation, hvor alle parter er helt oppe i det røde felt, men i denne
workshop, som vores medlem Annette Wilig står for, vil vi arbejde med en bredere og mere udramatisk
forståelse. Vi vil se på nogle grundlæggende elementer i forståelsen af modsætninger, dilemmaer og
konflikter og vores måde at møde dem på. Temaerne vil bl.a. være konfliktens dimensioner, optrapning og
nedtrapning, basale reaktionsmønstre, ikke voldelig kommunikation og kulturel intelligens.
Arbejdsformen bliver en blanding af korte oplæg, små øvelser og fælles refleksion.

Lørdag den 21. marts kl. 10.15-14.45: Kina (i samarbejde med Folkeuniversitetet)
Temadagen stiller skarpt på Kina, som bliver stærkere og stærkere, økonomisk, militært, politisk. Skal vi
frygte Kina? Vil Kina overtage verden? Få indblik i Kinas politiske og økonomiske udvikling, og bliv klogere
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på et-barnspolitikken og kvindernes rettigheder i et samfund med stigende grad af ulighed. Se yderligere på
http://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/kulturhistorie-kina.aspx Der er nu åbnet for tilmelding
på dette link eller på tlf. 3532 8710.
Pris 260 kr. (inkl. sandwich, vand og kaffe/the).

Onsdag den 29. april kl. 15: ”Der er historier alle vegne” v/forfatteren Knud Sørensen
Knud Sørensen har for nyligt modtaget Det Danske Akademis Store Pris. Han vil fortælle om sig
selv og sit forfatterskab, bl.a. hvor han finder de historier, der bliver til digte, noveller og romaner
og om, hvordan facts bliver til fiktion. Han vil fortælle om valget af de landområder, hvor
historierne udspiller sig og om valg af sprog. Foredraget ”illustreres” med oplæsninger.
Knud Sørensen er født i 1928 i Hjørring, uddannet som landinspektør og praktiserede på Mors fra
1958 til han omkring 1980 valgte at koncentrere sig om forfatter- og foredragsvirksomhed.
Seneste udgivelse er digtsamlingen ”Først nu”, som udkom i juni 2013.
Onsdag den 17. juni kl. 10-16: Sommerseminar om Verdenspolitiske konflikter
Per Stig Møller, MF, indleder seminaret. Programmet i øvrigt under udarbejdelse.

Afholdte arrangementer____________________________
▪ Torsdag den 11. september: Besøg på Berlingske, Pilestræde 34, Kbh. K.
▪ Lørdag den 27. september: ”Den arabiske verden” (i samarbejde med Folkeuniversitetet)
▪ Onsdag den 22. oktober: Lobbyisme
▪ Onsdag den 3. december: Da Danmark blev Danmark – fortællinger om forhistorien til 1864

Kalender_2015___________________________________
21.
januar

Generalforsamling
Medlemsmøde
Spisning

Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 17.45

18.
februar

Medlemsmøde
Spisning

Kl. 15.00
Kl. 17.45

”99 lyserøde elefanter” v/Jytte Hilden

11. marts Medlemsmøde
Spisning

Kl. 15.00
Kl. 17.45

Konfliktforståelse og -håndtering v/Annette Willig

21. marts Seminar i samarbejde med
Folkeuniversitetet

Kl. 10.15
-14.45

Kina

29. april

Medlemsmøde
Spisning

Kl. 15.00
Kl. 17.45

”Der er historier alle vegne” v/forfatteren Knud
Sørensen

17. juni

Sommerseminar

Kl. 10.00
-15.00

Verdenspolitiske konflikter
Indledning ved Per Stig Møller, MF

Københavns udvikling siden voldenes fald v/Bjarne
Furhauge

I forlængelse af de ordinære medlemsmøder vil der ca. kl. 17 være orientering om nye eller eksisterende
studiegrupper. Forslag hertil bedes givet til formand eller sekretær.
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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 St.

Studiegrupper____________________________________
Kultur

Koordinator/telefon

Arkitektur og kultur
Klassisk litteratur
Kunst i det 20. århundrede
Historien bag billedet
Nyere Kunst

Jette Schramm-Nielsen/2579 1488
Lene Haderup/2620 8526
Elisabeth Kristiansson/5151 1972
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
Claus Petersen/4914 1535
Kjeld Kragelund/2124 2326

Fuldtegnet
Under etabl.
Under etabl.
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
Inge Brønserud/4448 3813

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

Aktuelt teater
Teatergruppen Thalia
Musik og kultur
Nyere skandinavisk litteratur
Biografigruppen
Vi skriver essays
Vi skriver erindringer
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?
Aktuel debat
Haver, planter og blomster
Bæredygtig udvikling
International debat
Almen samfundskritik
Videnskab
Aktuel videnskab
Den menneskelige bevidsthed

Knud Allermann/4050 5521
Aviva Lørup/2266 1696
Marianne Lykke/2041 1633
Jens V. Bruun/ 4399 7001
Aviva Lørup/2266 1696
Lene Petersen/ 3675 4182

Status

Fuldtegnet
Åben
Åben
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben

Fuldtegnet
Fuldtegnet

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.a3aakademiet.dk . Desuden kan formand og sekretær hjælpe med råd og vejledning, herunder vedrørende
oprettelse af en ny studiegruppe.
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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.

Nye medlemmer__________________________________
A3A byder velkommen til:
Ulla Boje Rasmussen
Kirsten Glümer
Hanne Wennick
Dorte Junker
Allan Fischer-Madsen
Elisabeth Kristiansson

Ellen Sølvsten
Jens Glümer
Lisbeth Bramaholm
Lisbeth Falck
Sten Munch-Petersen
Nete Svaneeng

Erik Kristensen
Lis Østergaard
Mogens Møller
Annette Willig
Dagfin Bjørset Wagner
Steen Søndergaard

Kontakt_________________________________________
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@live.dk
nna@mail.tele.dk
hanne.gry@youmail.dk
jenslagehansen@mail.dk

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
Foreningens hjemmeside www.a3a-akademiet.dk opdateres løbende. Her kan du altid se de nyeste
oplysninger om arrangementer og studiegrupper.
Udsendelse af medlemsnyt, m.v.
Næste nr. af medlemsnyt udsendes i februar 2015. Medlemsnyt og øvrige meddelelser, herunder en
påmindelse 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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