A3A – Akademiet for den 3. Alder
Medlemsnyt august 2022

Kommende arrangementer ______________________
Torsdag (NB!) den 8. september kl. 15: Et langt liv i politik – hvorfor overhovedet blande sig?
v/Lise Hækkerup
Lise Hækkerup vil i sit indlæg fortælle om, hvordan det er at blive valgt til Folketinget, hvordan
sker det, og hvorfor ryger man ud igen. Lise Hækkerup vil også komme ind på aktuel politik, og
stiller bl.a. spørgsmålet, om det alene er en politisk profil, der kan skabe et parti, selv uden politisk
budskab? Et andet spørgsmål er, hvorfor der er så mange løsgængere i dag i modsætning til
tidligere? Hvad er pressens rolle? Andre aktuelle inden- og udenrigspolitiske spørgsmål bringes op.
Lise Hækkerup har repræsenteret Socialdemokratiet i Folketinget 1990-94, 1998-2001 og igen fra
oktober 2004, hvor hun indtrådte efter Karen Jespersens mandatnedlæggelse indtil valget i
februar 2005. Lise Hækkerup har desuden været medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse i 8
år.
Arrangementet afsluttes med spisning kl. 17.30 for alle, som ønsker at deltage. Det er en
forudsætning for deltagelse i spisningen, at man er tilmeldt spisningen senest søndag den 4.
september.
Tilmelding til: Kjeld Kragelund helst på e-mail: a3alder@gmail.com, ellers på tlf. 2124 2326.
Selvom man ikke deltager i middagen, er det en stor hjælp for den praktiske afvikling, at der
foretages tilmelding til mødet.
Mandag (NB) den 3. oktober kl. 15: Cowi - historien om en dansk erhvervssucces v/Klaus Ostenfeld
Historien om, hvordan COWI udviklede sig fra en lille en-mandsvirksomhed til en global
rådgivervirksomhed.
Efter at have arbejdet i udlandet i seks år vender den unge ingeniør Christen Ostenfeld tilbage til
sin hjemby København i 1930. Den 29-årige mand, som var fuld af kreativitet, etablerede sin
virksomhed i en lille lejlighed i arbejderkvarteret Vesterbro i København.
Historien fortælles af Klaus H. Ostenfeld, som har en fortid med mere end 40 år hos COWI, hvoraf
de sidste 8 år var som global koncernchef, samt 7 år i udenlandske selskaber, hvor han satte sit
præg på det danske brolandskab som ganske få.
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Lørdag den 12. november 2022 kl. 10.15-14.45: Trivsel og mental sundhed blandt børn og unge –
Fælles temadag med Folkeuniversitetet
På denne temalørdag vil der være fokus på børn og unges trivsel og mentale sundhed. Hvordan
spiller sociale relationer ind i børn og unges trivsel? Hvordan kan voksne skabe modvægt til
påvirkningen fra kammerater? Hvad presser unge i dag? Hvordan skabes de nødvendige frirum,
der kan højne trivslen?
Med afsæt i igangværende undersøgelser, aktuelle sundhedsprofiler, specifikke erfaringer og
aktuelle bogudgivelser vil Bjørn E. Holstein, John Aasted Halse og to repræsentanter fra Dansk
Ungdoms Fællesråd belyse dette samfundsrelevante og højaktuelle emne fra hver deres faglige
ståsted.
Program
10.15-11.00 Trivsel og mental sundhed blandt 0-15-årige: Hvor stort er problemet, og hvad kan
man gøre for at mindske det?
11.00-11.15 Pause
11.15-12.00 Unges frirum i en præstationskultur
12.00-13.00 Pause
13.00-13.45 Unge som sociale junkier: Når børn opdrager børn
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Paneldebat med alle. Moderator: Jørgen Kay, formand for A3A
Yderligere information og tilmelding til Folkeuniversitetet på:
https://www.fukbh.dk/program/sundhed-og-psykologi/sundhed/temalordag-trivsel-og-mentalsundhed-blandt-born-og-unge
Sted: Søndre Campus, Emil Holms Kanal 2-8, 2300 København S, lokale 23.0.50
Pris: 625 kr. (inkl. forplejning).

Kalender_2022___________________________________
8.
Medlemsmøde
september
3. oktober Medlemsmøde

Kl. 15

Mit liv i politik v/Lise Hækkerup

Kl. 15

12.
Temadag med
november Folkeuniversitetet
30.
Medlemsmøde
november

10.1514.45
Kl. 15

Cowi – en dansk erhvervssucces v/Klaus
Ostenfeld
Trivsel og mental sundhed
Portræt af 30 kvinder i Folketinget
(under forberedelse)
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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
Arkitektur og kultur

Koordinator/telefon
Jette Schramm-Nielsen/2579 1488

Status
Fuldtegnet

Arkitektur og kultur II
Klassisk litteratur
Moderne litteratur
Nyere Kunst

Ninna Borre/2967 9207
Johanne Winther/5118 3242
Elizabeth Vonsild/2162 5779
Lene Ringborg/2811 7928
Claus Ringborg/2982 3729

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Aktuelt teater
Musik og kultur
Nyere skønlitteratur
Vi skriver erindringer og essays
Historie/politik/samfund

Erik Cramer/ 3962 0363
Verner Pedersen/ 2084 0482
Finn Thomassen/ 3034 4381
Kjeld Kragelund/2124 2326

Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
Åben

Grønland - Kultur og Historie
Danmark i et globalt åbent samfund
International debat
Almen samfundskritik

Anne Bahnson/ 5314 0775
Anders B. Kristensen/ 2448 4396
Eva Carstens/6065 1763
Marek Treiman/5120 1601

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Afrika
Klimaændringer - fremtidens udfordringer
Aktuel samfundsdebat
Natur
Videnskab

Kirsten Hjelt/4586 1228
Jørgen Kay/4055 2077
Marianne Lykke/2041 1633
Henv. Kjeld Kragelund/2124 2326

Fuldtagnet
Åben
Åben
Forslag

Den menneskelige bevidsthed
Videnskabelige temaer

Lene Petersen/2588 3682
Bente Hovmand/4141 8850

Fuldtegnet
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.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.
Ny studiegruppe?
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.
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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:
Pia Borre

Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
Jørgen Kay (formand)
Christian Liisberg
Jørn Uffe Christiansen
Helen Beim
Marek Treiman
Lise Frandsen
Marianne Lykke

4055 2077
2441 8545
2371 3330
2372 0975

5120 1601
2013 0201
2041 1633

jkay@dadlnet.dk
christian@liisberg.net
uffebodil@gmail.com
helenbeim@gmail.com
marek.treiman@gmail.com
lise.n.frandsen@gmail.com

mariannemlykke@gmail.com

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 december 2022. Nyhedsbreve og øvrige meddelelser, herunder en
påmindelse forud for hvert medlemsmøde, udsendes med e-mail.
∞∞∞
Videnskabens Vidner
Videnskabernes Selskab producerer en podcast – Videnskabens Vidner – som en del af A3A´s
medlemmer muligvis vil finde interessant. I podcasten interviewes pensionerede forskere af yngre
kolleger om deres lange, spændende og ikke mindst forskellige karrierer i videnskabens tjeneste.
Første sæson af podcasten er afrundet i foråret, og en ny sæson er påbegyndt. Se yderligere
https://www.royalacademy.dk/da/Aktuelt/Videnskabens-Vidner-saeson-slut
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