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Kommende arrangementer_________________________ 

Lørdag den 25. februar kl. 10.15-14.45: Den internationale magtbalance  
Fælles temadag sammen med Folkeuniversitetet i København. 

På denne temadag stiller Folkeuniversitetet i København og Akademiet for den 3. alder skarpt på 
den internationale magtbalance. 

Den internationale magtbalance har ændret sig markant de seneste år. USA er stadig en 
supermagt, men hvilken rolle har Vesten nu? Forskubber magtbalancen sig nu, hvor Storbritannien 
trækker sig ud af EU? Og hvad med den økonomiske krise, påvirker den magtbalancen? 

Se yderligere information og tilmelding på: 
http://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/statskundskab-den-internationale-
magtbalance.aspx  

Sted: KUA1, Njalsgade 120-148, auditorium 23.0.50 (bygning 23) 
Pris: 280 kr. (Prisen er inkl. en sandwich, vand og kaffe/the) 
Tilmelding til Folkeuniversitetet. 

Onsdag den 8. marts kl. 15.00: Besøg af journalist og forfatter Hanne Sindbæk 
Det er lykkedes at få den kendte erhvervsjournalist, forfatter og foredragsholder Hanne 
Sindbæk til at fortælle om sit forfatterskab.  Hanne Sindbæk har siden 1998 fokuseret på at 
beskrive dansk erhvervslivs top indefra – i interviews, portrætartikler, bøger og foredrag. Hun er 
klummeskribent i Børsen og har især skrevet for Berlingske Nyhedsmagasin og Berlingske Tidende. 

Hanne Sindbæk er forfatter til bogen om Saxo Bank, Tyren, Bjørnen og Banken (2009) 
og Comeback Kid (om Anders Samuelsen) 2013. Medforfatter til Kammerherrens nye klæder. Frits 
Schur. Manden og myterne (2012) og forfatter til Vi kan ikke sidde her til juleaften, der er historien 
om Herman Salling og Dansk Supermarked.  

Der er lagt op til en spændende eftermiddag, hvor journalist Aviva Lørup vil interviewe Hanne 
Sindbæk - især om bogen om Anders Samuelsen og de politiske begivenheder bag oprettelsen af 
det nye parti, som nu er en del af regeringsgrundlaget. 

Onsdag den 5. april kl. 15: Viggo Kampmann indtager sin plads i velfærdshistorien v/Poul Smidt 
Journalist og forfatter Poul Smidt fortæller om arbejdet med biografien om den glemte 
statsminister med en sindslidelse.  Biografien om Viggo Kampmann, der udkom i efteråret 2016, 
blev godt modtaget, og flere anmeldere fremhævede især bogens sobre balance mellem 
Kampmanns resultater som finansminister og statsminister og så hans udsvævende livsførelse: 
Alkohol og kvinder.  Hans maniodepressive livsførelse sled på hans nærmeste i privatliv og politik, 
og hans politiske nedtur beskrives her i en helt ny sammenhæng.  
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»I dag tænker de færreste politikere længere end til næste valg. Viggo Kampmann tænkte og 
planlagde reformer fem, 10 og 15 år frem, og derfor er hans virkemåde et usædvanligt tilbud til 
aktuelt politik”, siger Poul Smidt, som har fortalt og skrevet om dansk og europæisk politik i aviser, 
radio og fjernsyn siden midten af 1960’erne.  

Onsdag den 3. maj kl. 16: Besøg i Trafiktårnet Øst, Banedanmark 

Som led i Banedanmarks indførelse af et nyt signalprogram på alle banestrækninger har man valgt 

at etablere to helt nye kontrolcentre, der skal kontrollere al togtrafik i henholdsvis det østlige og 

vestlige Danmark. Det østlige kontrolcenter, kaldet Trafiktårnet Øst, Niebuhrs Gade 49, 1577 Kbh. 

V. ligger på banearealet overfor shoppingcentret Fisketorvet på Kalvebod Brygge i København. 

Tårnet er 10 etager højt og rummer tre dobbelthøje kontrolrum, hver på over 750 kvm. De tre 

kontrolrum er forbeholdt henholdsvis styring af fjerntog i det østlige Danmark, S-tog i 

hovedstaden og Vejdirektoratets centrale styring og overvågning af vejtrafikken. 

Onsdag den 14. juni kl. 10.00-15.45: Hvad har vi lært af finanskrisen – og kunne det ske igen? 

Sommerseminar om finanskrisen, dens konsekvenser, hvad er der sket siden og kan vi være på vej 

til en ny krise?  

Kalender_2017___________________________________ 

 

25. 
februar  

Fælles temadag med 
Folkeuniversitetet 

Kl. 10.15- 
14.45 

Den internationale magtbalance 
 

8. marts Medlemsmøde 
Spisning 

Kl. 15  
Kl. 17.45 

Besøg af forfatter og journalist Hanne Sindbæk 

5. april Medlemsmøde 
Spisning 

Kl. 15 
Kl. 17.45 

Viggo Kampmann indtager sin plads i 
velfærdshistorien v/Poul Smidt 

3. maj Virksomhedsbesøg Kl. 16 
 

Trafiktårnet Øst, Banedanmark 

14. juni Sommerseminar Kl. 10.00- 
15.45 

Hvad har vi lært af finanskrisen – og kunne det 
ske igen? 

 

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. 

Medlemsmøder afholdes normalt 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____________________________________ 
 

Bemærk nogle helt nye initiativer til studiegrupper, hvoraf førstnævnte netop er etableret, 

medens de øvrige er ved at blive etablerede. Meld jer til koordinatoren, hvis I er interesserede: 
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 Klimaændringer – fremtidens udfordringer v/Jeromé Davis, tlf. 2993 5053, mail: 

jerome.davis@dal.ca  

 International debat II. Henv. Kjeld Kragelund, tlf. 2124 2326, mail a3alder@gmail.com  

 Arkitektur og kultur II. Henv. Kjeld Kragelund, tlf. 2124 2326, mail a3alder@gmail.com  

 Arkæologi v/ Jens V. Bruun, tlf. 4399 7001, mail: mail@jensvbruun.net  

Oversigt studiegrupper 

Kultur   
 

Koordinator/telefon Status 

Arkitektur og kultur Jette Schramm-Nielsen/2579 1488 Fuldtegnet 

Arkitektur og kultur II Henv. Kjeld Kragelund 2124 2326 Forslag 

Klassisk litteratur Johanne Winther/5118 3242 Fuldtegnet 

Moderne litteratur Elizabeth Vonsild/2162 5779 Åben 

Nyere Kunst Vibeke Helles/ 2536 9948, 
Ulla Schjøtt/ 3646 1573 

Fuldtegnet 

Aktuelt teater Erik Cramer/ 3962 0363 Fuldtegnet 

Teatergruppen Thalia Inger Bo Christensen/ 2656 3813 Åben 

Musik og kultur Verner Pedersen/ 2084 0482 Åben 

Nyere skønlitteratur Finn Thomassen/ 3034 4381 Åben 

Vi skriver essays Claus Petersen/4914 1535 Åben 

Vi skriver erindringer Kjeld Kragelund/2124 2326 Fuldtegnet 

Arkæologi Jens V. Bruun/4399 7001 Forslag 

Nietzsche – litterært og poetisk Birger Bo Johansen/2239 0548 Åben 

Historie/politik/samfund    

Grønland - Kultur og Historie Anne Bahnson/ 5314 0775 Fuldtegnet 

Danmark i et globalt åbent samfund Anders Buch Kristensen/ 2448 
4396 

Fuldtegnet 

Europæiske regioner – Polen efter 1945 Ursula Jansen/ 4229 0903 Åben 

Forestillinger om fremtidige samfund Ninna Kiessling/ 2961 7044 Fuldtegnet 

Hovedtendenser i verden siden 1945 Poul Weidner/ 2124 7304 Fuldtegnet 

Hvem sidder på magten? Per Hansen/ 4542 2150 Fuldtegnet 

International debat Eva Carstens/6065 1763 Fuldtegnet 

International debat II Henv. Kjeld Kragelund/2124 2326 Forslag 

Almen samfundskritik  Marek Treiman/5120 1601 Fuldtegnet 

Religiøsitet og videnskab Nini Prætorius/3022 3170 
Carin Faaborg/2638 4040 

Fuldtegnet 

Afrika Marie Johannessen/4581 9498 
mariejoh@c.dk  

Fuldtegnet 

Klimaændringer – fremtidens 
udfordringer 

Jeromé Davis/2993 5053 Åben 

Videnskab   

Aktuel videnskab Jens V. Bruun/4399 7001 Fuldtegnet 

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Åben 

Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Åben 

 

Kontakt koordinatoren direkte, hvis du ønsker at deltage i en af de åbne studiegrupper. Særligt 
forslag til studiegrupper eller studiegrupper under etablering har ønske om flere medlemmer.  

mailto:jerome.davis@dal.ca
mailto:a3alder@gmail.com
mailto:a3alder@gmail.com
mailto:mail@jensvbruun.net
mailto:mariejoh@c.dk
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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. 

Hvis du ønsker at være med i en studiegruppe, som er fuldtegnet, er det muligt at blive skrevet på 
en venteliste hos sekretæren a3alder@gmail.com eller du kan henvende dig direkte til 
koordinatoren for gruppen for at høre, om der skulle være opstået ledige pladser. 

Det er vigtigt, at ændringer vedrørende eksisterende studiegrupper, koordinatorer mv. straks 
meddeles sekretær eller formand sådan, at oplysningerne hele tiden er korrekte og ajourførte. 
  

Nye medlemmer__________________________________ 

 
A3A byder velkommen til: 
Marianne Jordy 
Ole Jordy 
Birte Høeg 
Ilse Kirk    
 

Kontakt_________________________________________ 

Bestyrelsen 
Eva Carstens(formand) 6065 1763 evacarstens@hotmail.com  
Aviva Lørup  2266 1696 avivaloerup@gmail.com  
Hanne Gry  4448 4112 hanne.gry@youmail.dk  
Allan Fischer-Madsen 4057 0762 allan@fischer-madsen.dk  
Eva Skærbæk 2278 6976 eva.skaerbaek@hiof.no  
Per Elvekjær   6055 8060 per.elvekjaer@gmail.com  
Randi Mortensen 4225 1542 ram@mortensen.mail.dk  
 
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 april 2017. 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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