A3A – Akademiet for den 3. Alder
Medlemsnyt april 2020

Særudgave
Dette er underlige tider, og vi kommer derfor med en ganske særlig udgave af Medlemsnyt denne gang.
Medlemsmøder og ordinære møder i studiegrupperne er foreløbigt suspenderet indtil 10. maj og måske
længere. Det berammede møde i A3A den 6. maj er dermed også aflyst. Hvorvidt vores sommerseminar
den 10. juni kan gennemføres, vil afhænge af udviklingen i corona-spredningen, og myndighedernes
anvisninger i den anledning. Vi udsender yderligere information vedr. seminaret, så snart det foreligger.
Bestyrelsen i A3A har forberedt et program for efteråret 2020, og det vises kort sammen med angivelsen af
sommerseminaret til sidst i dette Medlemsnyt. Gennemførelsen afhænger som sagt af udefra kommende
kræfter. Men programmet er klar.
I mellemtiden benyttes lejligheden til at anføre nogle af de utallige muligheder, der ligger i at benytte de
digitale medier i en tid, hvor vi i høj grad er bundet til hjemmet og ikke har mange muligheder for at mødes
med andre mennesker og deltage i møder mv. på den sædvanlige måde. Det følgende er bare et uddrag,
som kan være med til at bringe såvel kultur som viden ind i stuen.

Forslag i en coronatid
» Møde i studiegrupperne
Studiegrupperne er de fleste steder gået helt i stå. Dog kunne det foreslås at mødes i studiegruppen
digitalt. Mediet Skype er fx en brugbar måde at mødes på, som absolut kan anbefales. Og som jeg ved
allerede anvendes i mindst én gruppe. Nogle vil nok have svært ved at bruge disse medier, men mon ikke
der i de fleste grupper er én eller flere personer, som kan hjælpe. Som nævnt nedenfor er der bl.a. hjælp at
hente på bibliotekernes hjemmesider.
» Digitale møder
Når man ikke kan mødes fysisk med andre mennesker, er det et godt alternativ at benytte de digitale
medier, hvor man både kan tale sammen og se hinanden. Hvis man har brug for anvisninger til at benytte
disse hjælpemidler, kan man gå ind på bibliotekernes e-kurser www.ekurser.nu
Der er hjælp at hente til både Skype, FaceTime, Messenger, WhatsApp og Google Duo. Det hele på
begynderniveau.

Litteratur
» eReolen
eReolen er bibliotekernes digitale udgave. Her kan du låne e-bøger, som du downloader. Udover e-bøger
kan du låne lydbøger. Så hvis du er svagtseende, eller bare foretrækker at sidde i din stol og lytte, kan du
finde bøger, der bliver læst op på din PC eller din mobiltelefon.
Det varierer fra kommune til kommune, hvor meget du kan låne. Men der er masser af læsestof.
Besøg eReolen

1

» Læsekompas
Savner du inspiration til en bog, er Læsekompasset et godt sted at starte. Der er oprettet mange temaer, du
kan kigge i, lige fra ”barske skæbner” til ”forførende litteratur”. Du finder helt sikkert en bog, der
interesserer dig. De fleste bøger, der bliver anbefalet i læsekompas, kan lånes som e-bog eller lydbog.
Besøg Læsekompas
» E-blade
Har du ikke mulighed for at hente det blad, du plejer at læse, kan du finde en række danske e-blade på
eblad.org. Der er fx Samvirke, Ud & Se, Helse, Seniorliv og mange flere. Alle bladene er gratis og kan læses i
fuld længde.
Besøg E-blade
» Oplæsning
Forlaget Gyldendal sender hver morgen mellem klokken 8:30 og 9:00 et direkte interview med aktuelle
forfattere. Om aftenen læses godnathistorier.
https://www.gyldendal.dk/live

Film
» Filmstriben
Der findes flere muligheder for at se gratis film på din PC eller tablet. Filmstriben tilbydes af landets
biblioteker. Her finder du mange gode dokumentar- og spillefilm. Du kan søge film efter kategorier. Eller du
kan lade dig inspirere af nogle af de temaer, der er på siden. Fx temaet ”12 nye film til et nedlukket land”.
Besøg Filmstriben
» Filmcentralen
På Filmcentralen finder du et stort udvalg af danske kort- og dokumentarfilm. Du kan søge efter film, eller
lade dig inspirere af de temaer, der er på hjemmesiden. Du kan bl.a. se dokumentarfilm, der har været vist
på CPH:DOX.
Besøg Filmcentralen
» Film fra bio
I Grand bio er det muligt online at se biograffilm for en pris på 40-50 kr. på sin pc. Måske også fra enkelte
andre biografer?
https://grandhjemmebio.dk/

Live i øvrigt
» Gudstjenester
Hvis du savner salmesang og en prædiken, er det blevet muligt online. Flere kirker rundt om i landet har
besluttet at videotransmittere deres gudstjenester uden kirkegængere. Kristeligt Dagblad bringer en liste
over nogle af de kirker, der tilbyder en video-gudstjeneste. Listen opdateres løbende.
Guide: Her finder du søndagens gudstjenester online
» Live naturvandringer
Naturstyrelsen sender live fra naturområder så også dig, der er derhjemme i disse dage eller ikke bor tæt
på et naturområde har mulighed for at få lidt grønt til øjet.
Det foregår på Naturstyrelsens Facebookside
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Museer
Der findes mange spændende hjemmesider, der formidler kunsten på en anderledes og interessant måde.
Her er nogle ideer.
» Statens Museum for Kunst
SMK udstiller – digitalt - tusindvis af deres kunstværker. Du kan gå på opdagelse i temaerne, fx ”danske
surrealister”, ”grådighed”, ”dansk guldalder” m.m. Endvidere er det muligt at komme helt tæt på
billederne, og se detaljer du måske ville overse, hvis du var på et ”almindeligt” museumsbesøg.
Besøg Statens Museum for Kunst
» Nationalmuseet
Nationalmuseet tilbyder mange digitale samlinger. Du kan gå på opdagelse i museets fotos og beskrivelser
af deres udstillede genstande. Du kan også undersøge ”runedatabasen”, der indeholder runefund fra
jernalder, vikingetid og middelalder. Eller ”modstandsdatabasen”, hvor du kan finde de mennesker, der
deltog i kampen mod den tyske besættelse under Anden Verdenskrig.
Besøg Nationalmuseet
» Guggenheim-museet
Her kan du komme indenfor og bevæge dig rundt på Guggenheim-museet i New York. Det er en fantastisk
oplevelse på denne måde at bevæge sig gennem museet og nyde udstillingen. Ligesom at være der.
Det letteste er næsten at springe ud i det – klik på linket, og du bliver sat af midt i museet.
Tag på rundtur i Guggenheim-museet
» Øvrige museer
Der er i det hele taget mange museer, som i øjeblikket har et stort udbud i online fremvisninger. Fx:
På Designmuseum Danmark kan høres podcast, få onlineture, se deres samling m.m.
www.designmuseum.dk/digitalt-guide
På Louisiana finder du 750 videoer med vor tids førende og mest interessante kunstnere, arkitekter,
forfattere mm. www.Lousiana.dk
På Nivaagaard ses kunstsamlingen digitalt www.nivaagaard.dk

Historie
På det historiske område er der også nogle muligheder for at dykke tilbage i tiden. Her er nogle ideer.
» Arkiv.dk
Arkiv.dk er en guldgrube af materiale fra mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal
specialsamlinger. En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det på arkiv.dk.
Du kan søge på et sted og en periode, og se hvad der findes af fotografier i arkivet.
Besøg Arkiv.dk
» DR Bonanza
I Bonanza-arkivet finder du et væld af historisk arkiv-guld fra både TV og radio.
Du kan søge på kategorier og gense og genlytte rigtig mange sjove, interessante og oplysende udsendelser.
Besøg DR Bonanza
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Kommende arrangementer _______________________
Kommende arrangementer bliver kun gennemført, hvis det anses forsvarligt af myndighederne!
Onsdag den 10. juni: Sommerseminar/-udflugt. Kunst som motor
Moderne oplevelsesøkonomi eksemplificeret gennem udviklingen i byområdet VynWood i Miami, USA,
samt en lignende udviklingsproces på Hundested Havn, som kan opleves ved selvsyn ved denne A3A
udflugt.
Programmet indledes i Liisberg Atelier, færgevejen 8, 3390 Hundested med foredrag om WynWood, Miami
samt kort videofilm om området v/Christian Liisberg. Endvidere foredrag om Hundested Havn og de sidste
15 års udvikling v/havnefoged Søren Brinck. Til sidst rundvisning på havnens kulturperler, herunder
Glassmedjen, Egeværk, X-Porten, Galleri Liisberg, Sandskulpturen og mange andre.

Kalender_2020___________________________________
10. juni

Sommerseminar

Kl. 11-14

Kunst som motor – Oplevelsesøkonomi

2.
september
7. oktober

Medlemsmøde

Kl. 15

Historien om GN Store Nord v/Kurt Jaacobsen

Medlemsmøde

Kl. 15

14.
november
2.
december

Temadag med
Folkeuniversitetet
Medlemsmøde

Kl. 10.1514.45
Kl. 15

Statsrevisorerne – Folketingets vagthund v/tidligere
statsrevisor Peder Larsen
Om æresbaseret social kontrol og vold
Rusland v/Thomas Køhler

Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
Allan Fischer-Madsen (formand)
Eva Skærbæk
Per Elvekjær
Randi Mortensen
Ulla Skærved
Christian Liisberg
Uffe Christiansen

4057 0762
6024 2945
6055 8060
4225 1542
4054 3176
2441 8545
2371 3330

allan@fischer-madsen.dk
Eva.skarbak@gmail.com
per.elvekjaer@gmail.com
ram@mortensen.mail.dk
ullaskaerved@gmail.com
christian@liisberg.net
uffebodil@gmail.com

Sekretariat
Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 13, 2990 Nivå,
Tlf. 2124 2326. E-mail: a3alder@gmail.com
Hjemmeside
Foreningens hjemmeside www.a3a-akademiet.dk opdateres løbende. Her kan du altid se de nyeste
oplysninger om arrangementer og studiegrupper.

God påske!
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