A3A – Akademiet for den 3. Alder
Medlemsnyt februar 2019

Kommende arrangementer_________________________
Lørdag den 23. februar kl. 10.15-14.45: Kampen for kloden
På denne fælles temadag med Folkeuniversitetet ser vi på klimaændringerne. Temadagen
afdækker årsager og virkninger og undersøger mulige løsninger.
Yderligere information og tilmelding på
www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/natur-og-teknik-kampen-for-kloden.aspx
Hold 1106. 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 6. marts kl. 16 (NB: bemærk kl. 16): Konfliktmægling v/adjunkt Lin Adrian
Lin Adrian arbejder til daglig med konfliktmægling, konflikthåndtering og forhandling og
interesserer sig særligt for, hvordan konflikter kan løses på en hensigtsmæssig måde. Hun ser
sproget som en afgørende indgangsvinkel til at forstå og sætte ord på det, som foregår under
overfladen. Herved kan vi udvide vores forståelse af det juridiske univers betydeligt.
Lin Adrian har skrevet en håndbog om mægling, og hun er hyppig oplægsholder og underviser i
emnet.
Kl. 18.15: Orientering om studiegrupper mv.
Kl. 18.30 spisning. Middagen, som er dagens ret, koster 69 kr. 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.
Tilmelding til middagen skal foretages til sekretæren senest søndag den 3. marts, 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. april kl. 15: På offerets side v/Anne Birgitte Stürup
Anne Birgitte Stürup er i løbet af sin 45-årige karriere blevet en af de mest erfarne anklagere
herhjemme. Anne B Stürup vil i sit foredrag fokusere på sine betragtninger om, hvorfor mennesker
bliver kriminelle, og om vi behøver at være bange for kriminalitet. Stürup forventes også at
fortælle om sin formentlig mest kendte sag om Amagermanden, hvor der i december 2011 faldt
dom, og hvorved 25 års brutale voldtægter, drab og røverier var slut. Er aktuel med bogen “På
ofrenes side – En anklagers liv” (marts, 2018).
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Onsdag den 15. maj kl. 13-16: Besøg i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, H.C.
Andersens Boulevard 35, Kbh. V.
Vi besøger de gamle berømte lokaler, hvor professor emerita Bente Rosenbeck holder foredrag
om videnskab og køn. Et tema hun har beskæftiget sig med hele sin akademiske karriere og bl.a.
skrevet den prisbelønnede bog: Har Videnskaben køn? Kvinder i Forskning. Museum Tusculanum
Forlag 2014. Aktuelt er endvidere hendes kronik: ”Videnskabernes herreværelser” fra
Weekendavisen 23. november 2018. Professor emeritus Niels Kærgaard vil endvidere fortælle om
Videnskabernes Selskab og lokalerne samt holde et kort indlæg om kvindelige økonomer og
Københavns Universitets ligestillingspolitik.
Undervejs serveres gratis kaffe og kage med efterfølgende samtale. Deltagelse kræver tilmelding
på a3alder@gmail.com senest onsdag den 1. maj!
Mandag den 27. maj kl. 10.30-15.30: Sommerseminar: Kunst og skønhed på Nivaagaard
Malerisamling, Gammel Strandvej 2, Nivå
Dagen starter med foredrag
ved dr. phil. Lis Møller, Inst.
for Kommunikation og
Kultur, Århus Universitet.
Tema: Middelalderens
Genkomst-fra
prærafaelitterne til Morris
med perspektiver på vores
egen tid herunder litteratur,
billedkunst og arkitektur
(arbejdstitel).
Efter frokost er der
rundvisning i William Morris:
Al magt til skønheden.

Desuden havevandring på egen hånd i den fantastiske rododendronhave, der netop da er i fuld
blomstring og mulighed for at studere reservatet for truede ord. Der vil sidste time være
musik/sang i Nivaagaards søjlehal.
Deltagelse koster 400 kr. inkl. indgang, frokost med drikkevarer og kaffe med kage. Yderligere
informationer, herunder vedr. tilmelding, følger i april.

Kalender_2019___________________________________
23. febr.

Temadag med Folkeuniv. 10.15/14.45 Kampen for kloden - Global opvarmning

6. marts

Medlemsmøde

Kl. 16

Lin Adrian: Konfliktmægling

3. april

Medlemsmøde

Kl. 15

Anne Birgitte Stürup: På offerets side
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15. maj

Medlemsbesøg

Kl. 13-16

Videnskabernes Selskab

27. maj

Sommerseminar

Kl. 10.3015.30

Kunst og skønhed, Nivaagaards Malerisamling

4. sept.

Medlemsmøde

2. okt.

Medlemsmøde

Prof. Anja Andersen: Astronomi
Kl. 15

Niels Rossing: Det danske sundhedsvæsen og IT

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.
Temarejse til Grønland 2019
Turen til Grønland den 3. juli til 14. juli 2019 med A3A´s grønlandsgruppe er fuldtegnet, oplyser
turleder Anne Bahnson.

Studiegrupper____________________________________
Kultur

Koordinator/telefon

Arkitektur og kultur
Klassisk litteratur
Moderne litteratur
Nyere Kunst

Jette Schramm-Nielsen/2579 1488
Johanne Winther/5118 3242
Elizabeth Vonsild/2162 5779
Vibeke Helles/ 2536 9948,
Ulla Schjøtt/ 3646 1573
Erik Cramer/ 3962 0363
Verner Pedersen/ 2084 0482
Finn Thomassen/ 3034 4381
Claus Petersen/4914 1535
Kjeld Kragelund/2124 2326

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Anne Bahnson/ 5314 0775
Anders B. Kristensen/ 2448 4396
Birgitte Feilberg/ 2162 8301
Poul Weidner/ 2124 7304
Eva Carstens/6065 1763
Marek Treiman/5120 1601
Kirsten Hjelt/4586 1228
Jeromé Davis/2993 5053
Marianne Lykke/2041 1633

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben
Åben
Forslag1)

Lene Petersen/2588 3682
Bente Hovmand/4141 8850

Åben
Fuldtegnet

Aktuelt teater
Musik og kultur
Nyere skønlitteratur
Vi skriver essays
Vi skriver erindringer
Historie/politik/samfund
Grønland - Kultur og Historie
Danmark i et globalt åbent samfund
Forestillinger om fremtidige samfund
Hovedtendenser i verden siden 1945
International debat
Almen samfundskritik
Afrika
Klimaændringer - fremtidens udfordringer
>> Almen samfundskritik 2
Videnskab
Den menneskelige bevidsthed
Videnskabelige temaer
1)Nye

Status

Fuldtegnet
Åben
Åben1)
Åben
Fuldtegnet

medlemmer søges. Se hjemmesiden for yderligere oplysninger.
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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.a3aakademiet.dk. Desuden kan formand og sekretær hjælpe med råd og vejledning.
Hvis du ønsker at være med i en studiegruppe, som er fuldtegnet, kan du prøve at henvende dig
direkte til koordinatoren for gruppen for at høre, om der skulle være opstået ledige pladser eller
det er muligt at blive skrevet på en venteliste.
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:
Peter Bilby
Jens Laugesen
Birgit Sander
Jytte Hessing-Olsen

Bjarne P. Nielsen
Frede Vestergaard
Birgitte Amundsen

Lene Svensson
Niels Kåre Knudsen
Tove Sousa

Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
På generalforsamlingen 23. januar 2019 blev Christian Liisberg indvalgt i bestyrelsen i stedet for
Aviva Lørup, som udtrådte i henhold til vedtægterne. Allan Fischer-Madsen blev på det
konstituerende bestyrelsesmøde genvalgt som formand. Bestyrelsens sammensætning herefter:
Allan Fischer-Madsen (formand)
Eva Carstens
Eva Skærbæk
Per Elvekjær
Randi Mortensen
Ulla Skærved
Christian Liisberg

4057 0762
6065 1763
6024 2945
6055 8060
4225 1542
4054 3176
2441 8545

allan@fischer-madsen.dk
evacarstens@hotmail.com
Eva.skarbak@gmail.com

per.elvekjaer@gmail.com
ram@mortensen.mail.dk
ullaskaerved@gmail.com
christian@liisberg.net

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 april 2019. 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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