A3A – Akademiet for den 3. Alder
Medlemsnyt februar 2021

Kommende arrangementer ______________________
Optimismen i december om muligvis at kunne holde fællesmøder i begyndelsen af marts holdt
desværre ikke. På baggrund af den nuværende situation og de umiddelbare prognoser for
smitteudviklingen og udrulningen af vaccinationen aflyses det annoncerede møde den 3. marts i
Kildeskovshallen. Vi vil prøve at indpasse Mikael Barfods foredrag om kønsrelateret vold på et
senere tidspunkt.
Den fælles temadag med Folkeuniversitetet om Identitetspolitik den 6. marts er endnu ikke
endelig aflyst men hænger i en tynd tråd dels på grund af relativt få tilmeldinger og dels på grund
af usikkerhed om coronabegrænsningerne i marts.
Generalforsamlingen i A3A med efterfølgende foredrag er tidligere fastsat til den 7. april 2021,
hvilket indtil videre fastholdes. Indkaldelse til generalforsamling og yderligere information om
gennemførsel udsendes i god tid forud. Opkrævning af kontingent afventer generalforsamlingen.
Lørdag den 6. marts kl. 10.00-12.00: Identitetspolitik
Fælles temadag med Folkeuniversitetet, hvor vi denne gang stiller skarpt på identitetspolitik.
“Må man nu heller ikke længere sige det?” Identitetspolitik er et af de varmeste emner i dag. De
seneste år har debatten i medierne raset omkring alt fra udklædningsfester til Pippi Langstrømpe.
Men hvad går identitetspolitik egentlig ud på? Er det en trussel mod den frie debat og
sammenhængskraften i samfundet, som kritikere påstår? Eller er der snarere tale om en
velkommen frigørelse, anerkendelse og ligestilling af minoriteter?
Ved ph.d. Sabrina Vitting-Seerup, ekstern lektor, cand.mag. Rune Klingenberg, RUC,
litteraturredaktør og cand.phil. Jes Stein Pedersen, Politiken og ph.d. postdoc Ditte Marie MunchJurisic, AU
Kl. 10.00 Velkomst og identitetspolitik i danske kontekst (SV-S)
Kl. 10.20: Forstå identitetspolitikken (RK)
Kl. 10.45: Er krænkelseskulturen en trussel mod den frie debat? (JSP)
Kl. 11.05: Hvordan vi ubevidst forskelsbehandler hinanden (DMM-J)
Kl. 11.30: Paneldebat med Sabrina Vitting-Seerup som moderator
Yderligere information og tilmelding til Folkeuniversitetet på:
https://www.fukbh.dk/program/samfund/identitetspolitik
Sted: Søndre Campus, Njalsgade 120-140, 2300 København S, lokale 23.0.50
Pris: 200 kr.
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Onsdag den 7. april kl. 14: Generalforsamling i A3A – efterfulgt af nedennævnte foredrag
Yderligere information og indkaldelse følger senere.
Onsdag den 7. april kl. 15: Verdens vigtigste plan – med håbet som drivkraft v/Thomas RavnPedersen
Verden gemmer på mange store vigtige nyheder. Menneskeheden lever længere og bedre end før.
Faktisk går det meget bedre end vi tror. Med andre ord – der er håb! Det vil Thomas RavnPedersen indlede sit foredrag med at fortælle om og dermed danne grundlag for et kig ud i
fremtiden, hvor fattigdom, ulighed og klimaforandringer også truer. Hvad kan vi med
udgangspunkt i de 17 FN verdensmål hver især selv gøre?
Thomas Ravn-Pedersen er direktør og chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder, som er et
uafhængigt nyhedsmedie for konstruktiv journalistik og folkeoplysning.

Temarejse til Grønland 2021 ______________________
I 2021 går turen igen til Grønland. Fra den 2. til 13. juli planlægger Anne Bahnson fra A3A´s
Grønlandsgruppe igen at gennemføre turen ”Diskobugten rundt”, hvor hvaler, isfjelde og storslået
natur er i fokus. Anne Bahnson beskriver turen på den følgende måde.

Vi flyver til Kangerlussuaq, og kører med bus til indlandsisen gennem et fantastisk landskab med
søer, vandfald og gletsjere. Her er der rig mulighed for at se moskusokser, rensdyr, ræve og
sneharer. Gåturen på selve indlandsisen er en helt speciel oplevelse.
Turen går derefter til Ilulissat, som ligger 350 km nord for polarcirklen ved mundingen af den lange
fredede isfjord. Herefter tager vi rutebåden til Qasigiannguit længere sydpå langs kysten. Specielt
for området her, er de varme somre med temperaturer på op til 27 grader, hvor solen skinner
døgnet rundt. Qasigiannguit ligger i et særlig smukt naturområde med fjelde, tundrasletter, blå
fjorde, bjergtoppe med udsigt til Isfjorden og Diskoøen. Vi sejler tværs over Disko Bugten til
Aasiaat, som er omgivet af en større øgruppe med et unikt dyreliv med fugle og hvaler.
Vi sejler videre nordpå til Disko Øen, som adskiller sig meget fra det øvrige Grønland ved sine
vulkanske basaltfjelde, smukke basaltformationer, frodige dale og varme kilder. Her ligger også
Arktisk Station, som er en forskningsstationen, der hører under Københavns Universitet og er med
til at fremme arktisk forskning. Turen går tilbage til Ilulissat til Knud Rasmussens barndomshjem og
udsigt til store isfjelde.
Der er stort pres på rejser til Grønland i 2021, da Grønland har været næsten corona-frit. Derfor vil
det være en fordel med hurtig tilmelding. Kontakt anne.bahnson@gmail.com
2

Kalender_2021___________________________________
6. marts
7. april

Temadag med
Folkeuniversitetet
Generalforsamling fulgt af
medlemsmøde

5. maj

Medlemsmøde/besøg

16. juni

Sommerseminar

Kl. 10.00- Identitetspolitik
12.00
Kl. 14
Generalforsamling
Kl. 15
Verdens vigtigste plan – med håbet som drivkraft
Under forberedelse
Kunst som motor – med udgangspunkt i
Hundested havn

Der er som sædvanlig for efteråret ligeledes planlagt en række møder med spændende emner og
indlægsholdere. Den mere præcise gennemførelse vil afhænge af, hvordan det vil gå med
afviklingen af forårets møder. Vi regner foreløbig med arrangementer de følgende datoer:
8. september, 6. oktober, 13. november (temadag med Folkeuniversitetet om USA) og 1.
december. Af temaer kan nævnes Rusland, arkitektonisk værdifuldt bymiljø, Videnskab eller Gud
samt muligvis et besøg på Den Internationale skole og Nordhavn. Et mere præcist program vil
foreligge i løbet af foråret.
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.

Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
Allan Fischer-Madsen (formand)
Eva Skærbæk
Per Elvekjær
Randi Mortensen
Ulla Skærved
Christian Liisberg
Jørn 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 46E, 2990 Nivå (Bemærk ny adresse).
Tlf. 2124 2326.
E-mail: a3alder@gmail.com
Tilmelding til medlemsmøder til A3A’s sekretær i henhold til nærmere angivelse.
Hjemmeside
Foreningens hjemmeside www.a3a-akademiet.dk opdateres løbende. Her kan du altid se de
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nyeste oplysninger om arrangementer og studiegrupper.
Udsendelse af medlemsnyt, m.v.
Næste nyhedsbrev udsendes i april 2021. Inden da vil der blive indkaldt til generalforsamling

Studiegrupper____________________________________
Kultur

Koordinator/telefon

Arkitektur og kultur
Arkitektur og kultur II
Klassisk litteratur
Moderne litteratur
Nyere Kunst

Jette Schramm-Nielsen/2579 1488
Ninna Borre/2967 9207
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
Kjeld Kragelund/2124 2326

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Anne Bahnson/ 5314 0775
Anders B. Kristensen/ 2448 4396
Eva Carstens/6065 1763
Marek Treiman/5120 1601
Kirsten Hjelt/4586 1228
Jeromé Davis/2993 5053
Marianne Lykke/2041 1633

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben
Åben

Lene Petersen/2588 3682
Bente Hovmand/4141 8850

Fuldtegnet
Fuldtegnet

Aktuelt teater
Musik og kultur
Nyere skønlitteratur
Vi skriver erindringer
Historie/politik/samfund
Grønland - Kultur og Historie
Danmark i et globalt åbent samfund
International debat
Almen samfundskritik
Afrika
Klimaændringer - fremtidens udfordringer
>> Aktuel samfundsdebat
Videnskab
Den menneskelige bevidsthed
Videnskabelige temaer

Status

Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
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.a3aakademiet.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.
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
***
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