A3A – Akademiet for den 3. Alder
Nyhedsbrev december 2015

Kommende arrangementer_________________________
Onsdag den 20. januar 2016 kl. 13.30: Generalforsamling efterfulgt af medlemsmøde kl. 15:
Embedsmanden i det moderne folkestyre v/tidl. departementschef Bo Smith
Hvordan fungerer samspillet mellem politikere og embedsmænd? Det vil tidligere
departementschef Bo Smith sætte fokus på efter generalforsamlingen. Bo Smith var formand for
det udvalg, som DJØF nedsatte på baggrund af de mange sager, der har medført debat om den
offentlige forvaltning, og om den fungerer, som den skal. Udvalget offentliggjorde sin rapport i
september 2015, og Bo Smith vil redegøre for udvalgets arbejde, konklusioner og anbefalinger.
Kl. 17.00: Orientering om studiegrupper
Kl. 17.45 spisning. Kildeskovshallens kantine vil servere en særlig middag, som laves på bestilling
for A3A til en pris på 139 kr. Det er en forudsætning for at deltage i spisningen, at man er
tilmeldt, og tilmeldingen betragtes som bindende. Betaling for middag sker direkte til
Kildeskovshallen i forbindelse med middagen og bestilling af drikkevarer. Tilmelding skal foretages
til undertegnede senest søndag den 17. januar, helst på mail: a3alder@gmail.com.
Det er også en hjælp, at der foretages tilmelding til mødet, selv om man ikke deltager i middagen.
Mødet foregår som sædvanlig i Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, Indgang F.
Fredag den 5. februar kl. 14.30-17: Eftermiddags-seminar: Matematik i renæssancen - kunst,
handel og kosmologi v/Johanne Winther samt ”Det gyldne snit” v/Jørgen Rubek Hansen
Renæssancens oversættelser af antikkens litteratur gav adgang til de græske og arabiske lærdes
viden om tal og matematik. Det fik store konsekvenser: Geometrien kunne lære malere at afbilde
verden ”som den virkelig ser ud”, arkitekter lærte at tegne modeller, det matematiske ”sprog”
kunne bruges til at beskrive det nye heliocentriske verdensbillede, og de antikke talsystemer blev
en forudsætning for avanceret bogholderi i forbindelse med den opblomstrende handel.
”Det gyldne snit” er et fænomen, som har fascineret nogle af de bedste hoveder i de sidste 2.500
år. Deltagelse koster 25 kr.
Lørdag den 20. februar kl. 10.15-14.45: Temadag om Afrika (i samarbejde med
Folkeuniversitetet)
Hvad er Afrikas største udfordringer i dag? Hvorfor er Afrika ekstra sårbar for klimaforandringer?
Hvordan ser fremtiden ud for Afrika? Bliv klogere på kriser, tørker, udviklingsmål, demokrati og
økonomisk vækst, når fire eksperter deler ud af deres store viden om Afrika.
Se yderligere på http://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/kulturhistorie-afrika.aspx
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Tilmelding på dette link til Folkeuniversitetet. Arrangementet foregår på KUA1, Njalsgade 120-148,
auditorium 23.0.50 (bygning 23). Pris 260 kr. (prisen er inkl. en sandwich, vand og kaffe/the).
Onsdag den 2. marts kl. 15: Kina før og nu v/Flemming Ytzen
Flemming Ytzen er journalist og klummeskribent på Politiken, redaktør på Politiken Weekly samt
underviser og rejseleder. Han har specielt indsigt i de asiatiske landes historie samt deres
kulturelle, politiske og økonomiske situation. Foredraget forventes at komme ind på Kinas
opståen, Konfutse, Kina som verdens centrum efterfulgt af opløsning, Mao-tiden og
kommunismen, Kina som verdens økonomiske supermagt, overgang fra kommunisme til
statskapitalisme med Konfutsianisme som “guide” samt Kina/USA som førende magter på
bekostning af Europa.
Onsdag den 6. april kl. 15: Det moderne astronomiske verdensbillede v/Peter Jakobsen
Peter Jakobsen, adj. prof., Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institut, KU, redegør for de sidste
årtiers astronomiske forskning og svar på de fundamentale spørgsmål: Har universet en
begyndelse? Kan man se tilbage i tiden? Hvad får solen og stjernerne til at lyse og hvor gamle er
de? Hvor kommer grundstofferne fra? Er der liv derude? Hvad er Jordens og Solens ultimative
skæbne? Hvad er mørkt stof og mørk energi? Peter Jakobsen er professionel astronom, uddannet i
København og i USA, og var i 1984-2011 ansat ved det europæiske rumagentur, ESA, hvor han
ud over at drive astronomisk forskning var videnskabelig projektleder for Europas deltagelse i
Hubble rumteleskopet og dets afløser James Webb rumteleskopet.
Onsdag den 15. juni kl. 10-16: Sommerseminar
Programmet er under udarbejdelse.
Syddansk musikfestival
I sensommeren 2016 afholdes klassiske koncerter på Nordfynske slotte/herregårde. Se
www.syddanskmusikfestival.dk . Birgit Gottlieb, gottlieb.birgit@gmail.com , koordinerer deltagelse
for interesserede. Nærmere information følger senere.

Kalender_2016___________________________________
20. januar Generalforsamling
Medlemsmøde
Spisning

Kl. 13.30
Kl. 15.00
Kl. 17.45

Embedsmanden i det moderne folkestyre v/tidl.
departementschef Bo Smith

5. februar

Gå-hjem-seminar

Kl. 14.3017.00

Matematik i renæssancen v/Johanne Winther
”Det gyldne snit” v/Jørgen Rubek Hansen

20.
februar

Temadag i samarbejde med
Folkeuniversitetet

Kl. 10.1514.45

Afrika

2. marts

Medlemsmøde
Spisning

Kl. 15.00
Kl. 17.45

Kinas historie v/Flemming Ytzen

6. april

Medlemsmøde
Spisning

Kl. 15.00
Kl. 17.45

Det moderne astronomiske verdensbillede v/Peter
Jakobsen

11. maj

Medlemsmøde

Kl. 15.00

Program under udarbejdelse

15. juni

Sommerseminar

Kl. 10.0015.00

Program under udarbejdelse.

2

I forlængelse af de ordinære medlemsmøder vil der ca. kl. 17 være mulighed for at foreslå nye
studiegrupper samt at orientere om nye eller eksisterende studiegrupper. Forslag hertil bedes
givet til formand eller sekretær.
Medlemsmøder afholdes normalt på A3A’s mødested:
Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, indgang F. Der er desuden indkørsel fra Springbanen, 510 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

Arkitektur og kultur
Klassisk litteratur
Moderne litteratur
Kunst i det 20. århundrede
Nyere Kunst

Jette Schramm-Nielsen/2579 1488
Johanne Winther/5118 3242
Henvendelse Leif Nielsen/2033 5148
Elisabeth Kristiansson/5151 1972
Vibeke Helles/ 2536 9948,
Ulla Schjøtt/ 3646 1573
Erik Cramer/ 3962 0363
Inger Bo Christensen/ 2656 3813
Verner Pedersen/ 2084 0482
Finn Thomassen/ 3034 4381
Claus Petersen/4914 1535
Kjeld Kragelund/2124 2326
Martha Gaber Abrahamsen/3555 3633

Fuldtegnet
Under etabl.
Under etabl.
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Anne Bahnson/ 5314 0775
Anders Buch Kristensen/ 2448 4396
Paul Jensen/ 4587 4067
Ursula Jansen/ 3311 0903
Ninna Kiessling/ 2961 7044
Poul Weidner/ 4636 4740
Per Hansen/ 4542 2150
Inge Brønserud/4448 3813
Eva Carstens/6065 1763
Marianne Lykke/2041 1633
Margit Lotz/3810 9502
Nini Prætorius/3022 3170
Carin Faaborg/2638 4040

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Under etabl.

Jens V. Bruun/4399 7001
Lene Petersen/2588 3682
Birgit Borchorst/2176 6331

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben

Aktuelt teater
Teatergruppen Thalia
Musik og kultur
Nyere skandinavisk litteratur
Vi skriver essays
Vi skriver erindringer
Opera
Historie/politik/samfund
Grønland - Kultur og Historie
Danmark i et globalt åbent samfund
Ateisme og religion
Europæiske regioner – Frankrig
Forestillinger om fremtidige samfund
Hovedtendenser i verden siden 1945
Hvem sidder på magten?
Aktuel debat
International debat
Almen samfundskritik
Almen samfundskritik II
Religiøsitet og videnskab
Videnskab
Aktuel videnskab
Den menneskelige bevidsthed
Videnskabelige temaer

Status

Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Under etabl.

Kontakt koordinatoren direkte, hvis du ønsker at deltage i en af de åbne studiegrupper. Særligt
studiegrupper under etablering har ønske om flere 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, herunder vedrørende oprettelse af en ny studiegruppe.
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Det er vigtigt, at ændringer vedrørende studiegrupper, koordinatorer mv. straks meddeles
sekretær eller formand, sådan at oplysningerne hele tiden er korrekte og ajourførte.

Nye medlemmer__________________________________
A3A byder velkommen til:
Lars Haumann
Carl Kähler
Nini Andersen
Else Andersen
Jørn Uffe Christiansen
Kirsten Lyngberg
Anne-Marie Petersen
Lisbeth Himmelstrup
Ingrid Chrom
Ronald Jensen
Elizabeth Vonsild
Lise Frandsen

Ebbe Skovsgaard
Birgit Keller
Palle B. Nielsen
Marek Treiman
Joan Conrad

Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
Leif E. Nielsen (formand)
Klaus Bustrup
Margit Lotz
Niels Nordgaard
Hanne Gry
Jens Lage Hansen
Aviva Lørup

4581 1445
2724 5616
3810 9502
4031 2371
4448 4112
2494 8145
2266 1696

leife.nielsen@gmail.com
klausbustrup@gmail.com
margit.lotz@live.dk
nna@mail.tele.dk
hanne.gry@youmail.dk
jenslagehansen@gmail.com
avivaloerup@gmail.com

Sekretariat
Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 13, 2990 Nivå,
Tlf. 2124 2326.
E-mail: a3alder@gmail.com
Tilmelding til medlemsmøder og seminarer bedes af praktiske grunde ske til A3A’s sekretær senest
om søndagen, før mødets afholdelse om onsdagen eller 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 2016. Nyhedsbreve og øvrige meddelelser, herunder en
påmindelse forud for hvert medlemsmøde, udsendes med e-mail. Det er derfor vigtigt, at ændring
af e-mail adresse meddeles sekretariatet: a3alder@gmail.com
Medlemmer uden e-mail modtager nyhedsbreve samt indkaldelse til og referat fra
generalforsamling med alm. post.
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