A3A – Akademiet for den 3. Alder
Nyhedsbrev april 2015

Kommende arrangementer_________________________
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.
Kl. 17.00: Orientering om studiegrupper
Kl. 17.45 spisning. Kildeskovshallens kantine vil servere en særlig middag, som laves på bestilling
for A3A til en pris på 139 kr. Det er en forudsætning for at deltage i spisningen, at man er
tilmeldt, og tilmeldingen betragtes som bindende. Betaling for middag sker direkte til
Kildeskovshallen i forbindelse med middagen og bestilling af drikkevarer.
Tilmelding skal foretages til undertegnede senest søndag den 26. april, helst på
mail: a3alder@gmail.com.
Det er også en hjælp, at der foretages tilmelding til mødet, selv om man ikke deltager i middagen.
Mødet foregår som sædvanlig i Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, Indgang F.
Onsdag den 20. maj kl. 15: EU´s aktuelle situation og udfordringer – Europahuset, Gothersgade
115, København K
Orientering og debat ved leder af EU-Kommissionens Repræsentation, Laurs Nørlund og
pressechef ved Europa-Parlamentets Informationskontor, Jens Jensen.
Onsdag den 17. juni kl. 10-16: Sommerseminar om: Verdens kriser og konflikter.
Program:
▪ Verdenssamfundets muligheder for konfliktløsning v/tidl. udenrigsminister, MF, Per Stig Møller
▪ Rusland som uforudsigelig magtfaktor v/tidl. generalmajor, seniorforsker DIIS, Karsten J. Møller
▪ Afrika – udfordringer og muligheder v/prof. Holger Bernt Hansen, Center of African Studies, KU
▪ Mellemøsten som verdens brændpunkt v/seniorforsker ved DIIS, Lars Erslev Andersen.
Onsdag den 19. august kl. 13.30: Byvandring: ”Slotsholmen og omgivelser” v/ Bjarne Furhauge
Byvandringen finder sted i fortsættelse af Bjarne Furhauges foredrag i januar. Vi mødes ved
bassinet i Bibliotekshaven mellem Christiansborg og Det Kgl. Bibliotek, og turen slutter ved Nytorv
kl. 16. Deltagelsen er gratis, men begrænset til 25 efter ”først til mølle princippet”. Tilmelding til
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sekretariatet a3alder@gmail.com senest 1. august. Efterfølgende er der mulighed for kaffe for
interesserede. Ønske herom skal i så fald samtidigt meddeles.
Onsdag den 2. september kl. 15: Filosoffen Hannah Arendt v/Claus Christoffersen
Blandt andre aktiviteter underviser Claus Christoffersen i idéhistorie på Folkeuniversitetet,
herunder med særlig interesse for den tysk-jødisk-amerikanske tænker Hannah Arendt (19061975). Hun er en af det 20. århundredes mest interessante tænkere, der fokuserer på mennesket
som et handlende og politisk væsen og reflekterer over, hvad der skal til, for at mennesket kan
udfolde sin frihed, individualitet og originalitet. Foredraget vil især være koncentreret om
hovedværket ”Menneskets vilkår”, der er en dybtgående refleksion over det menneskelige liv – og
samtidig en tankevækkende undersøgelse af den vestlige kulturs udvikling, idet Arendt på original
vis inddrager hele kultur- og idéhistorien i sin tænkning.
Tirsdag den 29. september kl. 15: Besøg på Axelborg
Viceadm. direktør Anne Arhnung fortæller om organisationen "Landbrug & Fødevarer". Der

orienteres desuden om landbrugets situation og fremtidsperspektiver, mv., lige som der vil være
mulighed for at drøfte andre aktuelle spørgsmål. Interesserede kan evt. forinden se udsigten fra
tårnet og høre lidt om bygningens historie.
Lørdag den 24. oktober kl. 10.15-14.45: Globalisering (i samarbejde med Folkeuniversitetet)
På denne temadag stiller Folkeuniversitetet i København og Akademiet for den 3. Alder skarpt på
globaliseringen på godt og ondt. Globaliseringen er en kendsgerning, som præger udviklingen og
påvirker de fleste lande. Virkningerne er både direkte og indirekte, og de vil vise sig både på kort
og på længere sigt. Temadagen har til formål at vurdere de økonomiske, politiske, sociale og
kulturelle konsekvenser, samt hvorvidt det vil være muligt at imødegå ulemperne.
Onsdag den 2. december 2015: Afslutningen af Platons samlede værker v/Chr. Gorm Tortzen
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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.
Medlemsmøder afholdes normalt på A3A’s mødested:
Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, indgang F. Der er desuden indkørsel fra Springbanen, 510 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.
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
Inge Brønserud/4448 3813

Marianne Lykke/2041 1633

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

Jens V. Bruun/4399 7001
Lene Petersen/2588 3682

Fuldtegnet
Fuldtegnet

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

Status

Fuldtegnet
Åben
Åben
Fuldtegnet
Fuldtegnet
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. 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.
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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 studiegrupper, koordinatorer mv. straks meddeles
sekretær eller formand, sådan at oplysningerne hele tiden er korrekte og ajourførte.

Nye medlemmer__________________________________
A3A byder velkommen til:
Anita Sørensen
Annette Winkel
Ole Kaae
Birgit Gottlieb
Hans Jørgen Nielsen
Jytte Erlandsen

Benny Karpatschof
Albert Rapp
Nini Prætorius

Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
Leif E. Nielsen (formand)
Klaus Bustrup
Margit Lotz
Niels Nordgaard
Hanne Gry
Jens Lage Hansen
Aviva Lørup

4581 1445
2724 5616
3810 9502
4031 2371
4448 4112
2494 8145
2266 1696

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

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 ske til A3A’s sekretær senest
om søndagen, før mødets afholdelse om onsdagen eller i henhold til nærmere angivelse.
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 august 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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