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Kommende arrangementer    _______________________  

Bestyrelsen i A3A har drøftet afholdelsen af arrangementer i forhold til corona og har i lyset af den 

forbedrede smittesituation besluttet at genoptage møderne i Kildeskovshallen fra september 

2020. Det forudsætter naturligvis, at smitten fortsat holdes på det nuværende lave niveau. Vi er 

alle i foreningen potentielt sårbare, og møderne vil blive gennemført under nøje overholdelse af 

forskrifterne for den slags møder i henhold til corona restriktionerne.  

Vi genoptager fællesmøderne, selvom vi ved, at nogle måske vil være betænkelige ved at deltage. 

Det har vi fuld forståelse for, idet hvert enkelt medlem må overveje sine egne skridt og træffe sine 

egne valg. I studiegrupperne er det de enkelte grupper, som selv fastlægger mødernes 

gennemførelse, uanset om det sker virtuelt, eller man efterhånden kan mødes fysisk – under 

overholdelse af de nødvendige afstandsregler. 

Af hensyn til corona restriktionerne kan der p.t. maksimalt deltage 50 personer i møderne i 

Kildeskovshallen. Der vil derfor indtil videre være obligatorisk tilmelding til møderne. Der 

arrangeres foreløbig ikke fælles spisning. 

Onsdag den 9. september kl. 15: Historien om virksomheden GN Store Nord v/Kurt Jacobsen 

Store Nordiske skrev sig ind i verdenshistorien, da selskabet i 1870-1871 indførte telegrafen i Kina 

og Japan og forbandt de to lande med den øvrige verden. Siden bidrog selskabet til at udvide og 

opretholde klodens kommunikationsforbindelser gennem nogle af verdenshistoriens 

mest dramatiske begivenheder: revolutioner i Kina og Rusland, krige i Østasien, 1930’ernes 

økonomiske recession, stalintidens udrensninger, to verdenskrige samt Den Kolde Krig og 

Sovjetunionens sammenbrud. 

 

Efter 2. Verdenskrig opbyggede Store Nordiske en industrikoncern, som bidrog til at skabe 

grundlaget for vor tids trådløse mobil- og datakommunikation. I dag hedder selskabet GN, der er en 

af Danmarks store teknologikoncerner og global markedsleder inden for høreapparater og headset. 

 I foredraget fortæller Kurt Jacobsen om dramatiske højdepunkter i selskabets 150-årie 
historie.  Kurt Jacobsen er dr. phil. og professor i historie ved Copenhagen Business School. 

Tilmelding nødvendig senest onsdag den 2. september på a3alder@gmail.com eller tlf. 2124 2326 
efter princippet om ”først til mølle”. Max 50 deltagere. 

Onsdag den 21. oktober: Statsrevisorerne – Folketingets vagthund v/Peder Larsen  

Tidligere mangeårige formand for statsrevisorerne, Peder Larsen, vil fortælle om sine 27 år som 

medlem af statsrevisorerne og heraf de sidste 20 som formand. Hvordan gik det i det hele taget til, 

at Peder Larsen blev medlem af statsrevisorerne, når han slet ikke var medlem af Folketinget? 
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Peder Larsen, som nu er medlem af A3A, vil redegøre for Statsrevisorernes og Rigsrevisionens 

opgaver og mål, ligesom han vil komme ind på de mest spektakulære sager i sin tid – Ask/Urd, 

Privat sygehuse og – klinikker og kritiske sager vedr. SKAT. 

Afslutningsvis vil Peder Larsen fortælle, hvorfor Folketinget og borgerne ikke kan undvære 

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne. 

Lørdag den 14. november kl. 10.15-14.45: Vold - viden og perspektiv 

Fælles temadag med Folkeuniversitetet, hvor vi denne gang stiller skarpt på vold.  

Ved ph.d. Bo Wagner Sørensen, cand.scient.pol. Mikael Barfod, lektor, ph.d. Sofie Danneskiold-

Samsøe, Professionshøjskolen Metropol, lektor, ph.d. Yvonne Mørck, Roskilde Universitet 

og  forstander cand.scient.soc. Katrine Nordbjærg, Kvindehjemmet 

 

Kl. 10.15 Velkomst 

Kl. 10.30 Voldsforståelser og voldsformer (BWS) 

Kl. 11.30: Kønsrelateret vold i internationalt perspektiv (MB) 

Kl. 13.00: Æresrelateret social kontrol (SD-S og YM) 

Kl. 14:00: Vold mod kvinder og børn – erfaringer fra Kvindehjemmet, landets største 

kvindekrisecenter (KN) 

Yderligere information og tilmelding på https://www.fukbh.dk/program/samfund/vold-viden-og-
perspektiv  

Sted: Søndre Campus, Njalsgade 120-140, 2300 København S, lokale 23.0.50 

Pris: 360 kr. (prisen er inkl. croissant, sandwich, vand og kaffe/the) 

Tilmelding til Folkeuniversitetet. 

Onsdag den 2. december kl. 15: Putins Rusland v/Thomas Køhler 

Direktør i Akademisk Rejsebureau og ekspert i Østeuropa, Thomas Køhler, vil fortælle om Putins 

Rusland. Hvad er den historiske baggrund for, at Putin er blevet Ruslands stærke leder? Hvordan 

er det lykkedes at forvandle et kommunistisk styre til et kirkeligt og kapitalistisk baseret styre 

under en stærkt autoritær ledelse. Og hvordan kan Putin fastholde magten på trods af Vestens 

modstand og sanktioner?  

Thomas Køhler har siden sin ungdom været optaget af udviklingen i Østeuropa, og siden 1999 har 

han rejst som konsulent for Udenrigsministeriet og EU i det nordlige Rusland, Sibirien og 

Fjernøsten. Derfor færdes Thomas lige hjemmevant i regeringskorridorerne i Moskva som i øde 

beliggende landsbyer uden el. 

Kalender_2020___________________________________ 

9. 
september 

Medlemsmøde Kl. 15 GN Store Nord v/Kurt Jacobsen 

21. 
oktober 

Medlemsmøde Kl. 15 Statsrevisorerne – Folketingets vagthund 

14. 
november 

Temadag med 
Folkeuniversitetet 

Kl. 10.15-
14.45 

Vold – viden og perspektiv 
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2. 
december 

Medlemsmøde Kl. 15 Putins Rusland v/Thomas Køhler 

20. januar 
2021 

Generalforsamling og 
medlemsmøde 

Kl. 14 

Kl. 15 

Generalforsamling 

Fortællingen om Novo Nordisk v/Hanne Sindbæk 

 

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 Ninna Borre/2967 9207 Fuldtegnet 

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 Fuldtegnet 

Vi skriver erindringer Kjeld Kragelund/2124 2326 Fuldtegnet 

Historie/politik/samfund    

Grønland - Kultur og Historie Anne Bahnson/ 5314 0775 Fuldtegnet 

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

Hovedtendenser i verden siden 1945 Poul Weidner/ 2124 7304 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 

>> Aktuel samfundsdebat  Marianne Lykke/2041 1633 Åben  

Videnskab   

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Fuldtegnet 

Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Fuldtegnet 

Bemærk at de med »» afmærkede grupper er grupper, som er under etablering eller nyetablerede, 
og som derfor aktivt søger tilslutning af interesserede 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. 

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

http://www.a3a-akademiet.dk/
http://www.a3a-akademiet.dk/
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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. 

Hjælp til at starte en studiegruppe 
Tidligere medlem af bestyrelsen i A3A journalist Aviva Lørup er af bestyrelsen udpeget til at hjælpe 
nystartede studiegrupper i gang. 
Kontakt hende på tlf. 2266 1696 eller på mail avivaloerup@gmail.com   

 
Nye medlemmer__________________________________ 

A3A byder velkommen til: 

Annelise K. Pedersen  Anne Marie Dorph Mette Madsen  
Marianne Lejbølle Svane  Grethe Sekel Kielberg Charlotte Lundsgaard 
Vibeke Hecksher  Ulrik Ballieu Petersen Gislaug Sigrun Øvretveit 
Henrik Olsen   Henrik Lisberg  
    

Kontakt_________________________________________ 

Bestyrelsen  
Allan Fischer-Madsen (formand) 4057 0762     allan@fischer-madsen.dk 

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  
Christian Liisberg  2441 8545 christian@liisberg.net  
Jørn Uffe Christiansen  2371 3330 uffebodil@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 2020. 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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