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Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår!             
 

 

Kommende arrangementer    ______________________ 

Bestyrelsen har foreløbig taget de optimistiske briller på og besluttet at annoncere vinterens program – på 

trods af den øjeblikkelige coronasituation. Det ser lige nu ser alvorlig ud, og hvis det skønnes, at det ikke vil 

være forsvarligt at gennemføre et arrangement, vil det blive aflyst eller udskudt. Første arrangement er 

generalforsamlingen: 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag den 26. januar 2022 kl. 14 

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

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab for 2020. 

4. Valg af bestyrelse: 

a. Christian Liisberg, Jørn Uffe Christiansen, Helen Beim, Jørgen Kay og Marek Treiman er villige til 

genvalg. Ulla Skærved udtræder af bestyrelsen i henhold til vedtægterne, som foreskriver max 

tre gange genvalg.  

b. Der foreslås nyvalg af to nye medlemmer til bestyrelsen. 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

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

revisorsuppleant. 

6. Fastsættelse af kontingent for 2022. 

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 2022 vil sammen med eventuelle forslag fra 

medlemmerne i god tid før mødet blive udsendt via email.  

Nærmere information om tilmelding mv. vil blive udsendt senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

Onsdag den 26. januar 2022 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 

A3A – Akademiet for den 3. Alder 

Medlemsnyt december 2021 



2 
 

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 
ødebeliggende landsbyer uden el." 
 

Onsdag den 2. marts kl. 15: Gentænk alt – nye muligheder i en verden under omvæltning v/Chr. 
Lisisberg 

Fremtidsforsker og civilingeniør Christian Liisberg vil i sit foredrag fortælle om de store 
omvæltninger, som han forudser indenfor de kommende 10-15 år. Han mener, at der er især tre 
ting, der giver håb om en hurtigere udfasning af de klimaskadelige teknologier, end mange 
forventer. For det første er vedvarende energi fra sol og vind nu er billigere end energi fra olie og 
kul. For det andet vil elbiler snart (2024) bliver billigere end biler på benzin eller olie, og endelig vil 
fødevareproduktionen blive omlagt så produktionen af mælk og kød baseres på 
forgæringsteknologi omkring 2035. 

 Disse omvæltninger er ifølge Liisberg uundgåelige, fordi de er drevet af markedsøkonomien. Vi går 
fra en industricivilisation baseret på centraliseret ekstraktion af planetens ressourcer (miner og 
olie), til en decentral organisation baseret på højteknologi og vedvarende ressourcer (planter, sol 
og vind). 

Se yderligere: Gentænk verden  
 

Lørdag den 19. marts kl. 10.15-14.45: Rige børn leger bedst - Fælles dag med Folkeuniversitetet  

Leger rige børn bedst? Er Danmark ved at blive delt i et A- og et B-hold? Klasseskellet vokser i 

Danmark. De rigeste 5 % sidder på over 1/5 af bruttoindkomsterne. Og den lidt bredere gruppe af 

meningsdannere og beslutningstagere i toppen af skellet er begyndt at stikke af fra de over 60 %, 

der befinder sig længere nede på klassestigen. Udviklingen har også en geografisk slagside. For 

bare 30 år siden var hovedstaden og Aarhus domineret af arbejderklassen. Nu har den højere 

middelklasse presset dem ud i provinsen. Hvad betyder det for de børn, der bliver født i disse år? 

Yderligere information og tilmelding til Folkeuniversitetet på:  

https://www.fukbh.dk/program/samfund/temalordag-rige-born-leger-bedst  

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

Pris: 400 kr. (inkl. forplejning) 

Onsdag den 6. april: Kina som verdensmagt (under forberedelse) 

Xi Jinping er Kinas ubestridte hersker. Han står i spidsen for det altdominerende kommunistparti, 

som i år har markeret sit 100-års jubilæum, og han kan være på vej til at blive livstidspræsident. 

Hvad har han egentlig udrettet i løbet af sine ni år på magten? Og hvad er hans drøm for Kina? 

Grønlandsrejse 
Fra den 1. til den 12. juli forventes det, at det lykkes at gennemføre turen ”Diskobugten rundt”, 
hvor hvaler, isfjelde og storslået natur er i fokus. Se yderligere  her 

http://a3a-akademiet.dk/userfiles/downloads/21035%20Gent%C3%A6nk%20Verden3.pdf
https://www.fukbh.dk/program/samfund/temalordag-rige-born-leger-bedst
http://a3a-akademiet.dk/userfiles/downloads/21045%20Gr%C3%B8nlandsrejse%20A3A%202022.pdf
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Kalender_2022_(Foreløbig)__________________________ 

26. januar Generalforsamling 
Medlemsmøde 

Kl. 14 

Kl. 15 

Generalforsamling 

Putins Rusland v/Thomas Køhler 

2. marts Medlemsmøde Kl. 15 Gentænk verden v/Chr. Liisberg 

19. marts Temadag med 
Folkeuniversitetet 

Kl. 10.15 -
14.45 

Rige børn leger bedst 

6. april Medlemsmøde Kl. 15 Kina som verdensmagt 

4. maj  Medlemsbesøg  Den international Skole og Nordhavn 
(under forberedelse) 

14. juni Sommerseminar  50 år med EF/EU 

 

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 

International debat Eva Carstens/6065 1763 Fuldtegnet 

Almen samfundskritik  Marek Treiman/5120 1601 Fuldtegnet 

Afrika Kirsten Hjelt/4586 1228 Åben 

Klimaændringer - fremtidens udfordringer  Jørgen Kay/4055 2077 Åben 

Aktuel samfundsdebat  Marianne Lykke/2041 1633 Fuldtegnet 

Natur Henv. Kjeld Kragelund/2124 2326 Forslag 

Videnskab   

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Fuldtegnet 
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Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Åben 

>>Videnskabsteori - objektivitetsproblemet Carl Kähler/6014 6884 Åben 

 

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 Aviva Lørup er af bestyrelsen udpeget til at hjælpe 
nystartede studiegrupper i gang. Kontakt på tlf. 2266 1696 eller mail avivaloerup@gmail.com   
 

Nye medlemmer__________________________________  

A3A byder velkommen til:  

Efie Beydin  Annette Jørgensen  Grethe Kjærgaard 
Hanne Vedsted-Hansen Merete Kærgaard Jensen    
 

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  

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

 

Sekretariat   

Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 46E, 2990 Nivå. 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 februar 2021. Nyhedsbreve og øvrige meddelelser, herunder en 

påmindelse forud for hvert medlemsmøde, udsendes med e-mail.  
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