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Kommende arrangementer    ______________________ 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling 

 onsdag den 2. juni 2021 kl. 14 

i Kildeskovshallen, mødesalen, Indgang F, Adolphsvej 25, Gentofte 

Generalforsamlingen er udskudt fra det vedtægtsmæssige tidspunkt i januar/februar som følge af 

corona-restriktioner, og af samme årsag tages der forbehold for gennemførelsen 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab for 2020. 

4. Valg af bestyrelse: 

a. Ulla Skærved, Christian Liisberg og Jørn Uffe Christiansen er villige til genvalg. Allan Fischer-

Madsen, Randi Mortensen, Eva Skærbæk og Per Elvekjær udtræder af bestyrelsen i henhold til 

vedtægterne, som foreskriver max tre gange genvalg. 

b. Jørgen Kay, Marek Treiman og Helen Beim er bragt i forslag som nye medlemmer af 

bestyrelsen. 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Leif Nielsen er villig til genvalg som revisor, og Torben Møgelhøj er foreslået genvalgt som 

revisorsuppleant. 

6. Fastsættelse af kontingent for 2021. 

7. Forslag fra medlemmerne. 

8. Eventuelt. 

Forslag til behandling under punkt 7 skal i henhold til § 4 i vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

Det reviderede regnskab med forslag til budget for 2021 vil sammen med eventuelle forslag fra 

medlemmerne i god tid før mødet blive udsendt til de medlemmer, som har oplyst e-mailadresse til 

sekretariatet. 

Regnskab og eventuelle forslag kan desuden rekvireres tilsendt fra A3A’s sekretær: Kjeld Kragelund, tlf. 

2124 2326, e-mail: a3alder@gmail.com  

Af hensyn til corona-restriktionerne forventes maksimalt 50 personer at kunne deltage i møderne. 

Der er derfor obligatorisk tilmelding til møderne, og der må forventes krav om mundbind og 

coronapas. De på mødetidspunktet gældende krav vil blive meddelt, når vi nærmer os mødet.  

Tilmelding nødvendig senest onsdag den 26. maj på a3alder@gmail.com eller tlf. 2124 2326 efter 
princippet om ”først til mølle”.  

A3A – Akademiet for den 3. Alder 

Medlemsnyt april/maj 2021 
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Af praktiske hensyn regnes en tilmelding til generalforsamlingen eller til foredraget som en 

tilmelding til begge dele, med mindre det specifikt er anført.   

Onsdag den 2. juni kl. 15: Verdens vigtigste plan – med håbet som drivkraft v/Thomas Ravn-

Pedersen 

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 Ravn-

Pedersen 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.  

Tilmelding nødvendig senest onsdag den 26. maj på a3alder@gmail.com eller tlf. 2124 2326 efter 
princippet om ”først til mølle”.  

Onsdag den 16. juni kl. 11.00: A3A sommerseminar: Kunsten som motor 
Galleri Liisberg, Ndr. Beddingsvej 31, 3390 Hundested 

Oplev ved selvsyn etableringen af moderne oplevelsesøkonomi eksemplificeret gennem udviklingen i 

byområdet VynWood i Miami, USA, samt en lignende udviklingsproces på Hundested Havn, Hundested. 

Man organiserer selv transport til og fra Hundested. Der går tog til Hundested via Hillerød station. Fra 

Hundested Station er der 550 m til Liisberg Atelier. Rejsetid fra KBH Hovedbanegård ca. 2 timer, bil fra KBH 

ca. en time. Masser af parkeringsplads.  

Program:  

11.00 ankomst til Galleri Liisberg, Ndr. Beddingsvej 31, 3390 Hundested. Galleriet er både et galleri og et 

kreativt værksted ved Annette Beier Liisberg (billedkunstner) og Christian Liisberg (gallerist, skulptør og 

musiker) 

11.00 til 12.00: Velkomst med kaffe/vand. Herefter foredrag om WynWood, Miami, samt kort videofilm om 

området v/Christian Liisberg. Herefter foredrag om de sidste 17 års udvikling i Hundested Havn v/Christian 

Liisberg. Spørgsmål og svar. Rundtur i Galleri Liisberg. 

12.00 til 12.50: Rundvisning på havnens kulturperler, herunder Glassmedjen, Guldsmedjen, X-Porten, 

Sandskulpturen, Propellen og mange andre.  

13.00 til 14.00: Frokost med to stykker gourmet smørrebrød, øl/vand/vin (1glas) samt kaffe/te på 

Restaurant KNUD, Havnegade 18, Hundested.  

14.00 til 15.00: Havnen på egen hånd.  

Max antal deltagere: 50. Pris: 200 kr. (inkl. frokost). 

 

Tilmelding inklusive betaling senest den 1. juni 2021 på a3alder@gmail.com eller tlf. 2124 2326. 

Tilmelding er ikke gyldig, før de 200 kr. er indbetalt på konto nr. 1551 – 3112060952. 

Der tages forbehold for ændringer som følge af corona-restriktioner. Coronapas og mundbind må 

antages at være et krav for deltagelse. 
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Temarejse til Grønland 2. til 13. juli 2021 
Som udførlig beskrevet i sidste Medlemsnyt februar planlægger Anne Bahnson fra A3A´s 
Grønlandsgruppe igen at gennemføre en tur til Grønland fra den 2. til den 13. juli 2021. Turen går 

til ”Diskobugten rundt”, hvor hvaler, isfjelde og storslået natur er i fokus. Interessen for Grønland 

har været betydelig, da Grønland har været næsten corona-frit. Yderligere oplysninger og 

tilmelding hos anne.bahnson@gmail.com  

Kalender_2021___________________________________ 

2. juni Generalforsamling fulgt 
af medlemsmøde 

Kl. 14 

Kl. 15 

Generalforsamling 

Verdens vigtigste plan – med håbet som 
drivkraft 

16. juni  Sommerseminar Kl. 11-15 Kunst som motor – med udgangspunkt i 
Hundested havn 

8.september Medlemsmøde Kl. 15 Hvordan skabes et arkitektonisk værdifuldt 
bymiljø? (under forberedelse) 

13. oktober Medlemsmøde Kl. 15 Kønsrelateret vold i internationalt perspektiv 
v/Mikael Barfod 

13. 
november 

Temadag med 
Folkeuniversitetet 

 USA 

 

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____________________________________ 
Etablering af nye studiegrupper 

Der er i øjeblikket forslag om etablering af 2 nye studiegrupper, som her kort skitseres. Der vil også 

blive lejlighed til en personlig præsentation på et kommende møde i Kildeskovshallen, men med 

de mange udskydelser pga corona ville det være fint at kunne starte snarest muligt. 

1. Æstetik. Den æstetiske dimension i erkendelse af Verden. 

(Hvordan -) Kan den æstetiske dimension redde en åndløs Verden? 

- æstetik forstået som sanseerkendelse og et "musisk" verdenssyn. 

Mit statement er: I den rationelle erkendelses tour de force, har vi mistet 

en oprindelig kontakt til vor intuition. Samtidig har vi ladet hånt om  

sanseerkendelsens betydning, som det grundlag hvorpå den rationelle  

tanke bygger. Et grundlag der skal udvikles optimalt, hvis den rationelle  

tanke ikke sidenhen skal løbe af sporet. Se også  sekel-kielberg.dk  

Henv. Grethe Sekel Kielberg, tlf. 2887 1898, mail sekelkielberg@gmail.com  
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2. Natur/-bevarelse. Hvad er natur i et land som Danmark, der har været opdyrket – og med 

god grund – som et landbrugsland de sidste 6000 år? Hvad er det for billeder, der præger 

vores forestillinger om naturen? Og er ønsket om bedre vilkår for biodiversiteten 

ensbetydende med, at vi skal skrue filmen tilbage? Og i så fald – til hvornår? Det danske 

land er overvejende forsynet med god, næringsrig jord, der som naturlig natur vil have tæt, 

sluttet bøgeskov uden meget lys som sin overvejende vegetationstype. Hvordan får vi det 

til at hænge sammen med et ønske om næringsfattige, lysåbne blomsterrige enge og 

overdrev, når vi tilmed har en landbrugsindustri, der udleder så meget kvælstof til luften, 

at det vurderes, at op til 50 % af såkaldte sårbare danske naturtyper ikke vil kunne overleve 

den mængde næringsrig nedbør?  Hvad kan vi? Hvad skal vi? Hvad gør vi? 

Henv. Jane Schul, tlf.  2214 4394, mail jane@schul.dk  

 

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 

»» Æstetik Grethe Kielberg/2887 1898 U. etablering 

Historie/politik/samfund    

Grønland - Kultur og Historie Anne Bahnson/ 5314 0775 Fuldtegnet 

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

International debat Eva Carstens/6065 1763 Fuldtegnet 

Almen samfundskritik  Marek Treiman/5120 1601 Fuldtegnet 

Afrika Kirsten Hjelt/4586 1228 Fuldtegnet 

Klimaændringer - fremtidens udfordringer  Jeromé Davis/2993 5053 Åben 

Aktuel samfundsdebat  Marianne Lykke/2041 1633 Fuldtegnet  

»» Natur Jane Schul/2214 4394 U. etablering 

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.  

mailto:jane@schul.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   
                                                                          

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 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 
nyeste oplysninger om arrangementer og studiegrupper. 
 

Udsendelse af medlemsnyt, m.v.   

Næste nyhedsbrev udsendes i august 2021.  
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