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Kommende arrangementer    ______________________ 

Velkommen til en ny sæson med fællesmøder i 

Kildeskovshallen! Endelig ser det ud til, at vi kan      samles 

igen uden begrænsninger i antallet på grund af corona. 

Selvfølgelig skal vi fortsat være opmærksomme, og der vil 

blive taget de sædvanlige forholdsregler med afspritning mv. 

 

Onsdag den 8. september kl. 15: Hvordan skabes et arkitektonisk værdifuldt bymiljø? v/Jep Loft  

Alt for meget nybyggeri yder efter Jep Lofts mening ikke de danske byer retfærdighed. Når nye 

bygninger skyder op i gamle byområder, er de alt for ofte en forringelse af byen i forhold til de 

ældre huse, de ligger op ad, og nye byområder er mere kendetegnet ved monotoni, tilknappethed 

og knaldhårde overflader end ved et hyggeligt og rart bymiljø, hvor mennesker af kød og blod har 

lyst til at opholde sig. I sit foredrag vil Jep Loft fremsætte en række påstande, om den uheldige, ja 

ifølge ham direkte skadelige udvikling i arkitekturen de seneste årtier. Dette vil blive 

dokumenteret med billedmateriale. 

Jep Loft er uddannet cand.scient. i matematik og datalogi og cand.jur. fra Københavns Universitet 

og har haft ledende stillinger i bl.a. IBM og A.P. Møller. Han er formand for Arkitekturoprøret siden 

2019 og er forfatter til bøgerne ”Ledelse på Afveje ” (2021) og ”Dylan på Dansk” (2020). 

Kl. 17.15: Orientering om studiegrupper mv. 

Tilmelding til arrangementet anbefales, selvom det lige nu ikke er en nødvendighed, hvor 
coronarestriktionerne er lempet. Tilmelding er en stor hjælp for arrangørerne og bedes foretaget 
senest søndag den 5. september til sekretæren, helst på mail: a3alder@gmail.com, ellers på 
telefon 2124 2326.  

Onsdag den 13. oktober kl. 15: ”Kønsrelateret vold i internationalt perspektiv” v/Mikael Barfod 

Hvad er verdens største forbrydelse? Nej det er ikke narko, røveri eller hvidvaskning. Det er ifølge 

Mikael Barfod kønsrelateret vold - ofte hjemlig vold. Selv ikke højt udviklede samfund som 

Danmark undgår denne vold. Det er udbredt i stort set hele verden på tværs af kulturer, religioner 

og samfundslag. Corona- og andre kriser har givet øget hjemlig vold. Det er svært at bekæmpe 

kønsrelateret vold, men det kan lade sig gøre, hvis vi forstår de grundlæggende problemer. 

Mikael Barfod har igennem en menneskealder arbejdet med internationale forhold i regi af FN og 

EU og senest som visiting professor på Huddersfield Universitet, hvor han arbejder med 

kønsbaseret vold i verden. 
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Lørdag den 13. november kl. 10.15-14.45: Første år med Biden 

Fælles temadag med Folkeuniversitetet, hvor vi stiller skarp på USA efter Trump. 

Vær med når Niels Bjerre-Poulsen, Mette Nøhr Claushøj og Astrid Berg sætter fokus på amerikansk 

politik og det første år med Joe Biden som USA´s præsident. Er amerikansk politik tilbage til 

situationen fra før Trump, eller kan uret ikke mere stilles tilbage? 

Program: 

Kl. 10.15-11.00: Demokratidebatten og oppositionen (lektor, ph.d. Niels Bjerre-Poulsen, Syddansk 

Universitet) 

Kl. 11.00-11.15: Pause 

Kl. 11.15-12.00: Den amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitik og forandringer i den politiske 

kultur (Niels Bjerre-Poulsen) 

Kl. 12.00-13.00: Pause 

Kl. 13.00-13.45: Første år med Biden. Master of International Affairs, American Politics & Ethics 

Mette Nøhr Claushøj i samtale med journalist Astrid Berg om amerikansk politik i det første vigtige 

år efter Trump  

Kl. 13.45-14.00: Pause 

Kl. 14.00-14.45: Samtalen fortsat 

Yderligere information og tilmelding til Folkeuniversitet 

https://www.fukbh.dk/program/historie/historie/forste-ar-med-biden  

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

Pris: 300 kr. – Bemærk: Der er ingen forplejning eller kaffe. 

Kalender_2021___________________________________ 

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 

Kl. 10.15-
14.45 

Første år med Joe Biden 

1.december Medlemsmøde Kl. 15 Under forberedelse 

 

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. 

 

https://www.fukbh.dk/program/historie/historie/forste-ar-med-biden
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Studiegrupper____________________________________ 
Etablering af nye studiegrupper 

Der er i øjeblikket forslag om etablering af en ny 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. 

 

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 Fuldtegnet 

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 

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 
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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.  

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__________________________________ 

Benedicte Kieler  Gert Mølgaard Jane Schul 
Birthe Himmelstrup  Cellina Bisgaard 

                                                                       

Kontakt_________________________________________  

Bestyrelsen  
Ulla Skærved (formand)  4054 3176 ullaskaerved@gmail.com  
Christian Liisberg  2441 8545 christian@liisberg.net  
Jørn Uffe Christiansen  2371 3330 uffebodil@gmail.com  
Helen Beim   2372 0975 helenbeim@gmail.com  

Mark Treiman  5120 1601 marek.treiman@gmail.com  
Jørgen Kay   4055 2077 jkay@dadlnet.dk  

    

 

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 december 2021.  
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