
A3A-STUDIEGRUPPEN ”FORESTILLINGER OM FREMTIDENS SAMFUND”, 2000-2019

Det særlige ved  ”Akademiet for den Tredje Alder” er arbejdet i foreningens studiegrupper; her 
mødes forskellige A3A-medlemmer om et selvvalgt emne, og sørger selv for organisation og 
mødekalender. Et eksempel på arbejdet i en sådan gruppe er ”Forestillinger om fremtidens 
samfund”.

Vores gruppes første møder blev afholdt primo 2000 inspireret af et A3A-fællesmøde med 
fremtidsforskeren Rolf Jensen. Efter yderligere et par møder blev den nye gruppens sammensætning
afklaret  med deltagelse af en jurist, to civilingeniører, en tandlæge, en læge, en kultursociolog, en 
kunsthistoriker, en erhvervsfaglig oversætter, en psykolog og en cand.pæd.
På vores møde i februar 2001 var der kommet struktur på gruppen. Vi fik nu valgt en ankerperson, 
og fik diskuteret og besluttet en afgrænsning af  gruppens interessefelt, desuden fik vi aftalt, at vi 
skulle koncentrere os om de mulige samfundsmæssige udviklingstendenser med vægten lagt på de 
sociale dimensioner. Yderligere blev der fastlagt en mødestruktur med såvel skriftlige som 
mundtlige oplæg og påfølgende diskussion. Både værtsskab for møderne og oplægsholderrollen 
kom til at gå på omgang, en ordning som siden blev bibeholdt.
Også rollen som ankerperson blev defineret (gruppen nåede i perioden at have i alt fem 
ankerpersoner), og i øvrigt var flere af os med i andre A3A-grupper, ligesom flere i perioder var 
engageret i A3As bestyrelsesarbejde, én tillige som formand.
I årenes løb måtte vi desværre tage afsked med flere medlemmer på grund af sygdom og dødsfald, 
men efterfølgende lykkedes det at integrere flere nye A3Aere i gruppen, herunder en cand.polit, en 
HAer og en bibliotekar.

Emner og begreber behandlet af gruppen (eksempler):
2001: danskernes værdier, modernitetens idehistorie, verden efter 11. september
2002: globalisering og modernitet (A. Giddens, 2001), risikosamfundet, tradition og nybrud i 
samfundsudviklingen, arbejde og arbejdsliv
2003: menneskerettigheder, sikkerhed og jura, etik/religion, sundhed og sundhedsvæsen
2004: indvandring, medborgerskab, kunstens betydning for identiteten
2005: Danmark på vej mod 2020 (A. Heick, red. 2004), politik og medier
2006: dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, velfærdssamfundet, demokrati, fremtidens 
sundhedsvæsen, miljø og natur
2007: dansk landbrug, demografiske udviklingstendenser, demokrati og globalisering (R. 
Dahrendorf, 2007), verden efter 2020
2008: arbejdsbegrebet, EU, modernitet, administrativ centralisering, værdier i den danske 
velfærdsstat (J.H. Petersen, 1999), det amerikanske valg (B. Obama, 2008)
2009: religion, stat og kirke, frihed og velfærdssamfund, globalisering og anomi, videnskabsteori, 
hjernen, en ny verdensorden (G. Friedman, 2009)
2010: globalisering, Rusland, Kina, BRIK-landene, klimaændringer/helbred, religion (Islam)
2011: modernitet/ tradition (J. Ratzinger, 2009), velfærdssamfund/konkurrencestat (O.K.Pedersen,  
2011), Storbritanien, oplæg om gruppemedlemmernes professionelle meritter
2012: demokratiet og EU, demografiske ændringer (N. Ferguson, 2012), frihed versus velfærdsstat, 
velfærdsstaten som nødvendighed, den nye verdensorden, Kina
2013: religion og samfund, fremtidens kulturpolitik, uddannelse og samfund, tillid, EU's krise
2014: nationalismens fremmarch, globaliseringen, nordisk samarbejde, EU´s institutioner, 
økonomisk krise, det kreative samfund, forbrug og arbejde
2015: svage stater, migration og flygtningepolitik, socialt ansvar, verden efter det 20. årh. (D. 
Franklin, 2012), dansk udenrigspolitik, ytringsfrihed, dansk landbrugshistorie, hygiejne paradokset
2016: USA og fænomenet Trump, demokratiets krise
2017: Fake News, Brexit, Europas krise og Amerikas økonomiske fremtid (Y. Varoufakis, 2016), 
2018: populisme (M. Herman Hansen, 2010), Østeuropas historiske arv (I. Krastev, 2017), EU´s 



kulturpolitik (kulturarvsåret 2018), verdens udfordringer (P.S. Møller, 2018)

Gruppens andre aktiviteter (eksempler):
Inspireret af interessante diskussioner og fornøjeligt samvær blev det i årenes løb til en række 
sammenkomster og udflugter, både i og udenfor hovedstadsområdet, eksempelvis til Fyn (2-dages 
møder incl. udflugter til Johannes Larsen Museet, Kerteminde og til Faaborg Museum). Også 
Sønderjylland blev besøgt, hvor vi fra Løgumkloster tog på udflugt til Vadehavet, ligesom vi tog 
turen over Øresund og tilbragte flere dage på en privat ødegård i Skåne. I hovedstadsområdet blev 
det til flere udflugter under kyndig vejledning til Louisiana m. fl.. Desuden blev det fast kutyme, at 
afslutte årets møderækker med fællesspisning enten henlagt til vore private hjem eller til forskellige 
restauranter og cafeer.

Forsøg på en konklusion:
Gruppen må, ifølge vores egne vurderinger, siges at være et vellykket eksempel på realiseringen af 
A3A´s intention: ikke mindst via selvledende studiegrupper – at give rum for møde mellem modne, 
vidnende og engagerede mennesker med vidt forskellig baggrund, uddannelses- som 
erhvervsmæssigt.
Både gennem mange inspirerende og udfordrende oplæg og diskussioner, og gennem fornøjeligt 
socialt samvær, har gruppen beriget vores tilværelse – i næsten 20 år. Tak for det!

     Medlemmerne af studiegruppen ”Forestillinger om fremtidens samfund”, november 2019


