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Kommende arrangementer_________________________ 

 Onsdag den 7. september kl. 15: Wien omkring år 1900: Tradition og modernitet – overgang 

og undergang v/Claus Christoffersen, filosof. 

Det er i modsætningerne, at man finder spændingen. Og Wien er modsætningens by: Wien er stedet, 

hvor det traditionelle og konservative mødes med moderniteten inden for videnskab, musik og 

filosofi -  og ikke mindst inden for kunsten med secessionsbevægelsen, Klimt og Schiele.  

Wien er også stedet for modernitetens første nederlag: Det er i Wien, at fremskridtsoptimismen 

går under, og moderniteten og oplysningen for første gang må erkende sin egen svaghed og 

skyggeside. Dette sammenbrud fører til byens rige kunstneriske skaberkraft og til et voldsomt 

politisk liv: Wien er byen for den første politiske bevægelse, der bygger på antisemitisme, og Wien 

er samtidig byen, hvor Theodor Herzl skaber grundlaget for den moderne zionisme. Wien er fuld af 

spændinger – og derfor fundamentalt spændende. 

Claus Christoffersen, som bl.a. underviser i idéhistorie på Folkeuniversitetet, gav for præcis ét år 

siden i A3A et spændende indlæg om filosoffen Hannah Arendt. 

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 sekretæren senest søndag den 4. september, helst på 
mail: a3alder@gmail.com, ellers på telefon 2124 2326. 
   
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 5. oktober kl. 14.00: Besøg på Vikingeskibsmuseet i Roskilde v/Peter Ditlevsen 
Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for mennesket, skibet og havet i oldtid og middelalder. 
Museet søger gennem udstillinger, forskning og eksperimentel arkæologi at skabe et moderne 
museum, der gør vores maritime forhistorie interessant og relevant for nutidens mennesker. 
Medlem af A3A Peter Ditlevsen, som er tilknyttet museets aktiviteter, vil vise rundt.  
Deltagelse koster 75 kr.  
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Lørdag den 12. november 2016 kl. 10.15-14.45: Det arktiske område 
Fælles temadag sammen med Folkeuniversitetet i København.  
Jorden bliver varmere, og det sætter sine tydelige spor på Arktis, hvor isen, landskabet, dyrenes 
vilkår og menneskers liv er under forandring. Og samtidig er den politiske kamp om 
naturressourcerne taget til.   
Bliv klogere på den aktuelle situation i Arktis, når fire eksperter deler ud af deres viden. Hør om 
livet i Arktis, om sikkerhedspolitikken og den generelle politiske situation og få et indblik i 
klimaforandringerne og hvilke konsekvenser de har for fremtidens natur. 

Se yderligere information og tilmelding på 
http://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/kulturhistorie-det-arktiske-omraade.aspx  

Sted: KUA1, Njalsgade 120-148, auditorium 23.0.50 (bygn. 23). Pris: 260 kr. (prisen er inkl. en 
sandwich, en vand og kaffe/te). Tilmelding til Folkeuniversitetet. 

Onsdag den 30. november 2016 kl. 15: "Det gode liv" v/Carl Kähler 
Medlem af A3A Carl Kähler vil i sit indlæg belyse den positive psykologi, der er en 
forskningsretning, som beskæftiger sig med det velfungerende og gode liv eller lykken, som 
grækerne kaldte eudamonia. Forelæsningen vil tage udgangspunkt i en gennemgang af Platons 
Symposion og Aristoteles’ eudamoniabegreb som forudsætninger for Martin Seligmans opfattelse 
af Lykkens psykologi fra 2002. 

Ved socialisering forstår man den proces at overtage det sociale og kulturelle grundlag for at 
kunne fungere i et samfund. Det er en gensidig proces, der hviler på et tæt samspil mellem 
individet og omgivelserne. 
Når individet ikke kun assimilerer sig med sit miljøs sociale og kulturelle normer og værdier, men 
aktivt forholder sig til dem, taler man om selvrealisering. 

Forelæsningen vil belyse forskellige aspekter af den eudamonia, der karakteriserer den gensidige 
anerkendelse. 

Onsdag den 25. januar 2017 kl. 14. Generalforsamling 

Generalforsamlingen holdes som sædvanlig i Kildeskovhallen efterfulgt af medlemsmøde med 

indlæg og diskussion. Emnet for indlægget er endnu ikke fastsat. 

Kalender_2016___________________________________ 

 

7. 
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Medlemsbesøg 
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Kl. 15 
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I forlængelse af de ordinære medlemsmøder er der mulighed for at foreslå nye studiegrupper 

samt at orientere om eksisterende grupper. Forslag hertil bedes givet til formand eller sekretær. 

Medlemsmøder afholdes normalt på A3A’s mødested: 

Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, indgang F. Der er kun 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 Status 

Arkitektur og kultur Jette Schramm-Nielsen/2579 1488 Fuldtegnet 

Arkitektur og kultur II Henv. Kjeld Kragelund 2124 2326 Forslag 

Klassisk litteratur Johanne Winther/5118 3242 Fuldtegnet 

Moderne litteratur Elizabeth Vonsild/2162 5779 Åben 

Nyere nordisk litteratur Steen Hassing/2165 1355 Under etabl. 

Kunst i det 20. århundrede Elisabeth Kristiansson/5151 1972 Fuldtegnet 

Nyere Kunst Vibeke Helles/ 2536 9948, 
Ulla Schjøtt/ 3646 1573 

Fuldtegnet 

Aktuelt teater Erik Cramer/ 3962 0363 Fuldtegnet 

Teatergruppen Thalia Inger Bo Christensen/ 2656 3813 Åben 

Musik og kultur Verner Pedersen/ 2084 0482 Fuldtegnet 

Nyere skandinavisk litteratur Finn Thomassen/ 3034 4381 Åben 

Vi skriver essays Claus Petersen/4914 1535 Åben 

Vi skriver erindringer Kjeld Kragelund/2124 2326 Fuldtegnet 

Arkæologi Henv. Kjeld Kragelund/2124 2326 Forslag 

Nietzsche – litterært og poetisk Birger Bo Johansen/2239 0548 Åben 

Historie/politik/samfund    

Grønland - Kultur og Historie Anne Bahnson/ 5314 0775 Fuldtegnet 

Danmark i et globalt åbent samfund Anders Buch Kristensen/ 2448 4396 Fuldtegnet 

Europæiske regioner – Polen efter 1945 Ursula Jansen/ 4229 0903 Åben 

Forestillinger om fremtidige samfund Ninna Kiessling/ 2961 7044 Fuldtegnet 

Hovedtendenser i verden siden 1945 Poul Weidner/ 4636 4740 Fuldtegnet 

Hvem sidder på magten? Per Hansen/ 4542 2150 Fuldtegnet 

Aktuel debat Inge Brønserud/4448 3813 Fuldtegnet 

International debat Eva Carstens/6065 1763 Fuldtegnet 

International debat II Henv. Kjeld Kragelund/2124 2326 Forslag 

Almen samfundskritik Marianne Lykke/2041 1633 Fuldtegnet 

Almen samfundskritik II Marek Treiman/5120 1601 Fuldtegnet 

Religiøsitet og videnskab Nini Prætorius/3022 3170 
Carin Faaborg/2638 4040 

Fuldtegnet 

Afrika Marie Johannessen/4581 9498 
mariejoh@c.dk  

Fuldtegnet 

Videnskab   

Aktuel videnskab Jens V. Bruun/4399 7001 Fuldtegnet 

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Fuldtegnet 

Videnskabelige temaer Carl Kähler/3879 6884 Åben 
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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. 

Det er vigtigt, at ændringer vedrørende eksisterende studiegrupper, koordinatorer mv. straks 
meddeles sekretær eller formand sådan, at oplysningerne hele tiden er korrekte og ajourførte.  
 

Nye medlemmer__________________________________ 

A3A byder velkommen til: 

Hanne Calberg Kirsten Fischer-Madsen  Susanne Egeberg 

Malene Djursaa Gunver Lerche  Kickie Gosvig 

 

Kontakt_________________________________________ 

Bestyrelsen 
Eva Carstens(formand) 6065 1763 evacarstens@hotmail.com  
Aviva Lørup(næstformand)2266 1696 avivaloerup@gmail.com  
Klaus Bustrup 2724 5616 klausbustrup@gmail.com  
Niels Nordgaard 4031 2371 nna@mail.tele.dk   
Hanne Gry  4448 4112 hanne.gry@youmail.dk  
Jens Lage Hansen 2494 8145 jenslagehansen@gmail.com  
Carl Kähler  3879 6884 carl.kahler@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 nyhedsbrev udsendes i december 2016. Nyhedsbreve 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 nyhedsbreve samt indkaldelse til og referat fra 
generalforsamling med alm. post. 
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