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Kommende arrangementer_________________________ 

Tirsdag (bemærk tirsdag!) den 4. september kl. 15: Hvad nu EU? v/Uffe Østergaard 

Hvad nu Europa? - Er titlen på en bog, som udkom i januar 2018 af forfatterne Uffe Østergård og 
Jens Peter Bonde. Historikeren Uffe Østergaard er stærkt pro europæer, og han har i bogen 
sammen med det EU kritiske tidligere parlamentsmedlem Jens Peter Bonde samarbejdet om at 
finde frem til nogle fælles råd til, hvordan EU skal løse de største udfordringer, som det står 
overfor, siden EF i sin tid blev skabt. Uffe Østergaard vil på mødet fortælle om disse tanker. 

Mødet skulle have været afholdt i marts i år men måtte da aflyses på grund af sygdom. 

Kl. 17.15: Orientering om studiegrupper mv. 

Kl. 17.30 spisning. Middagen koster 125 kr. plus 25-30 kr. for drikkevarer. Det er en forudsætning 

for at deltage i spisningen, at man er tilmeldt middagen, og tilmeldingen betragtes som 

bindende, idet foreningen skal betale for uafhentede bestillinger. Betaling for middag sker 

direkte til Kildeskovshallen. 

Tilmelding til middagen skal foretages til sekretæren senest lørdag (!) den 1. september, helst på 

mail: a3alder@gmail.com, ellers på telefon 2124 2326. Det er også en hjælp, at der foretages 
tilmelding til mødet, selvom man ikke deltager i middagen. En sådan tilmelding er ikke bindende. 
Mødet foregår som sædvanlig i Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, Indgang F. 

Onsdag den 3. oktober kl. 16: Besøg og rundvisning på Københavns Rådhus v/Joyce Cameron 
Svensson 
Fuldmægtig Joyce Cameron Svensson fra Borgerrepræsentationens Sekretariat elsker og kender 
rådhuset indefra, og hun vil forestå en spændende gennemgang af hele rådhuset uden om alle de 
officielle ture. 

Og sikke en guide! Jeg troede, at jeg kendte rådhuset og dets arkitekt og historie – var der ofte i 

embedsmedfør, men jeg skal love for, at der var så meget mere historie og arkitektur! Fortæller 

medlem af A3A´s bestyrelse Randi Mortensen begejstret efter en tidligere særomvisning.  

Max deltagerantal på 20. Hvis der kommer væsentligt flere end 20 tilmeldte, vil rundvisningen 

blive gentaget, formentlig 6. februar 2019. 

Lørdag den 3. november kl. 10.15-14.45: Uligheden vokser – status, årsager og løsninger 

Vi stiller skarpt på ulighed på denne fælles temadag med Folkeuniversitetet. Uligheden vokser i 

store dele af verden. Selvom Danmark stadig er et af de mest lige lande, er uligheden også her 

steget de seneste par årtier. I Danmark er antallet af voksne fattige mere end fordoblet, langt flere 

børn lever i fattige familier, og der er en forskel på ti år mellem den rigeste og den fattigste del af 

befolkningen, når det gælder levealder. 
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Men hvilke faktorer skaber forskelle, og hvad betyder uligheden for menneskers liv og hverdag? 

Forelæsningerne bevæger sig fra verdenssamfundet til økonomi og levevilkår i Danmark. 

Indledere: Seniorforsker, ph.d. Lars Engberg-Pedersen, DIIS, afdelingsdirektør, cand.polit. Niels 

Ploug, Danmarks Statistik, adjunkt, ph.d. Hans Henrik Sievertsen, University of Bristol og VIVE, 

lektor, forskningsleder, ph.d. Pernille Tanggaard Andersen, Syddansk Universitet. 

Yderligere information og tilmelding på: http://www.fukbh.dk/ (Hold 1109). Sted: Søndre Campus, 

2300 København S. - Njalsgade 120-148, 2300 Kbh S- 23.0.50 (bygning 23, stuen) 

Pris: 330 kr. (prisen er inkl. en sandwich, en vand og kaffe/te). Tilmelding til Folkeuniversitetet. 

 

Onsdag den 28. november kl. 15: Halfdan Rasmussen og Ester Nagel v/Susanne Knudsen  

Ud fra flere tusinde breve, som forfatter Ester Nagel efterlod i en kuffert ved sin død i 2005, tegner 

professor emerita Susanne V. Knudsen et portræt af forfatterparret Halfdan Rasmussen og Ester 

Nagel. Med udgangspunkt i breve mellem de to har Susanne Knudsen skrevet bogen ”På knæ for 

livet”, som er en parbiografi om Halfdan Rasmussen (1915-2002) og Ester Nagel (1918-2005) med 

fokus på deres ægteskab og med nedslag i de to forfatterskaber. Halfdan Rasmussen og Ester 

Nagel var begge betydelige forfattere i deres samtid og indgik i tidens kulturelle og litterære 

strømninger. Ester med humor, ironi og bidende satire og sine absurde skildringer af 

kønsskævhed, social skævhed og racisme – Halfdan med sine fornyende tosserier, sproglegende 

børnerim og med et kritisk blik for social uretfærdighed. Bogen udkommer i efteråret 2018.  

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 14: Generalforsamling efterfulgt af foredrag af professor Niels 
Kærgaard: Økonomer i regering  
Tidligere overvismand Niels Kærgårds indlæg vil dels handle generelt om økonomernes rolle i 
dansk politik - fagets storhed og fald - og dels om nogen af de økonomer, som har spillet en central 
rolle i dansk politik mellem 1. verdenskrig og i dag. Hvem var de, hvad tænke de, og hvordan ville 
de passe ind i dagens politik? Indlægget kommer i forlængelse af, at Niels Kærgård, Jørgen Hansen 
(tidligere direktør for Industrirådet) og Jens Thomsen (tidligere nationalbankdirektør) har redigeret 
en samling portrætartikler om økonomer, der er blevet ministre. Det er en bog skrevet af 
økonomer, som har kendt den minister, man portrætterer, eller som har et særligt forhold til 
vedkommende. Af artiklerne kan nævnes "Viggo Kampmann: Det moderne Danmarks idemand, 
men ikke driftssikker", "Erling Olsen: Spøgefugl og alvorsmand", "Lis Groes: Enebarn og mor til ni" 
og "Hans Hækkerup: Fra fodnoter til fodslag i NATO". Bogen udkommer i efteråret 2018. 

Kalender_2018___________________________________ 

4. 
september 

Medlemsmøde Kl. 15 Hvad nu EU? v/Uffe Østergaard 

3. oktober Medlemsbesøg Kl. 16 Guidet rundvisning på Københavns Rådhus 

3. 
november 

Fælles temadag med 
Folkeuniversitetet 

Kl. 10.15-
14.45 

Uligheden vokser – status, årsager og løsninger 

28. 
november 

Medlemsmøde Kl. 15 Halfdan Rasmussen og Ester Nagel v/Susanne 
Knudsen 

23. januar Generalforsamling og 
medlemsmøde 

Kl. 14 
Kl. 15 

Generalforsamling 
”Økonomer i regering” v/Niels Kærgaard 
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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. 

Hvis ikke andet er nævnt, afholdes medlemsmøder 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  

Klassisk litteratur Johanne Winther/5118 3242 Fuldtegnet 

Moderne litteratur Elizabeth Vonsild/2162 5779 Fuldtegnet 

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

Fuldtegnet 

Aktuelt teater Erik Cramer/ 3962 0363 Fuldtegnet 

Musik og kultur Verner Pedersen/ 2084 0482 Åben 

Nyere skønlitteratur Finn Thomassen/ 3034 4381 Åben 

Vi skriver essays Claus Petersen/4914 1535 Åben 

Vi skriver erindringer Kjeld Kragelund/2124 2326 Fuldtegnet 

>> Vi læser biografier Margit Lotz/ 3810 9502 Forslag 

Historie/politik/samfund    

Grønland - Kultur og Historie Anne Bahnson/ 5314 0775 Fuldtegnet 

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

Forestillinger om fremtidige samfund Birgitte Feilberg/ 2162 8301 Åben 

Hovedtendenser i verden siden 1945 Poul Weidner/ 2124 7304 Fuldtegnet 

Hvem sidder på magten? Per Hansen/ 4542 2150 Fuldtegnet 

International debat Eva Carstens/6065 1763 Fuldtegnet 

Almen samfundskritik  Marek Treiman/5120 1601 Fuldtegnet 

Afrika Kirsten Hjelt/4586 1228 Åben 

Klimaændringer - fremtidens udfordringer  Jeromé Davis/2993 5053 Åben 

Videnskab   

Aktuel videnskab Jens V. Bruun/4399 7001 Pause 

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Fuldtegnet 

Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Fuldtegnet 

Kontakt koordinatoren direkte, hvis du ønsker at deltage i en af de åbne studiegrupper.  

Der er supplerende oplysninger om mange af studiegrupperne på hjemmesiden www.a3a-
akademiet.dk. Desuden kan formand og sekretær hjælpe med råd og vejledning. 

Hvis du ønsker at være med i en studiegruppe, som er fuldtegnet, er det muligt at blive skrevet på 
en venteliste hos sekretæren a3alder@gmail.com, eller du kan henvende dig direkte til 
koordinatoren for gruppen for at høre, om der skulle være opstået ledige pladser. 

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

http://www.a3a-akademiet.dk/
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Sædvanligvis mødes studiegrupperne på skift hos medlemmer af gruppen, men det er muligt at 
leje et klublokale i Kildeskovshallen (125 kr. pr. time). Nogle biblioteker stiller også lokaler til 
rådighed for sådanne aktiviteter. 
 

Behandling af personoplysninger____________________ 

På baggrund af de nye krav til behandling af personoplysninger i EU´s persondataforordning, som 
trådte i kraft 25. maj 2018, har Akademiet for den 3. Alder udarbejdet regler for foreningens 
Privatlivspolitik. Regelsættet fremgår af vores hjemmeside 
http://a3a-akademiet.dk/?Foreningen_-_Kontakt___Privatlivspolitik  

A3A vil på alle måder behandle vores oplysninger om det enkelte medlem på en ansvarlig måde jf. 
ovenstående regelsæt. Hvis du er indforstået med dette, behøver du intet at foretage dig i sagen.  
  

Nye medlemmer__________________________________ 

A3A byder velkommen til: 

Lise Rosdahl  Anker Mikkelsen  Karen Leth   
Jørgen Ø. Olsen Lisbeth Krohn  Mikael Barbod 
Suzanne Aulin 
  

Kontakt_________________________________________ 

Bestyrelsen 
Allan Fischer-Madsen (formand) 4057 0762     allan@fischer-madsen.dk 
Eva Carstens   6065 1763 evacarstens@hotmail.com  
Aviva Lørup   2266 1696 avivaloerup@gmail.com  
Eva Skærbæk  6024 2945  Eva.skarbak@gmail.com   
Per Elvekjær    6055 8060 per.elvekjaer@gmail.com  
Randi Mortensen  4225 1542 ram@mortensen.mail.dk  
Ulla Skærved   4054 3176 ullaskaerved@gmail.com  
 
Sekretariat   
Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 13, 2990 Nivå,  
Tlf. 2124 2326.  
E-mail: a3alder@gmail.com  
 
Tilmelding til medlemsmøder 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 2018. Nyhedsbreve og øvrige meddelelser, herunder en 
påmindelse forud for hvert medlemsmøde, udsendes med e-mail.  

Medlemmer uden e-mail modtager nyhedsbreve samt indkaldelse til og referat fra 
generalforsamling med alm. post. 
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