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Kommende arrangementer_________________________ 

Onsdag den 6. september kl. 15: Spise- og giftsvampe i Danmark v/lic. pharm. Jørn Gry 

I foredraget vil der blive fokuseret på spise- og giftsvampe i Danmark, men der vil også blive tid til 

en mere generel omtale af svampe og deres nytte - og skadevirkninger. - Medbring gerne svampe 

som I selv har fundet - husk voksested - svampene kan vi så diskutere og prøve at bestemme i 

tilslutning til foredraget. 

Jørn Gry har arbejdet som toksikolog for de danske fødevaremyndigheder siden 1972. Han har 

medvirket i en lang række rapporter og videnskabelige artikler, især med sundhedsmæssige 

vurderinger af tilsætningsstoffer, aromastoffer og naturlige giftstoffer i maden, herunder i 

svampe. Han er med i bestyrelsen for Svampeforeningen i Danmark, hvor han har ledet mange 

svampeture.  

Kl. 17.30 spisning. Den hidtidige forpagter af Kildeskovshallens kantine er stoppet, og middagen vil 

derfor blive leveret af en midlertidig afløser. Der er pt. lidt usikkerhed om prisen, men den vil ikke 

være højere end den hidtidige pris på 139 kr. Det er en forudsætning for at deltage i spisningen, 

at man er tilmeldt, og tilmeldingen betragtes som bindende, idet foreningen skal betale for 

uafhentede bestillinger. Betaling for middag sker direkte til Kildeskovshallen i forbindelse med 

middagen og bestilling af drikkevarer. 

Tilmelding skal foretages til sekretæren senest søndag den 3. september, helst på 
mail: a3alder@gmail.com, ellers på telefon 2124 2326. Det er også en hjælp, at der foretages 
tilmelding til mødet, selvom man ikke deltager i middagen. En sådan tilmelding er dog ikke 
bindende. Mødet foregår som sædvanlig i Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, Indgang F. 
  

Onsdag den 11. oktober kl. 15: Få indblik i den aldrene hjerne set med en MR-skanner: ar og 

atrofi - gør det noget? V/læge, lektor Ellen Garde 

Med moderne teknikker som MR-skanning bliver vi bedre og bedre til at se de spor alder, livsstil og 

sygdom efterlader. Hjernen er vores helt personlige dagbog. Ved foredraget tages du med på en 

rejse ind i hjernen og får med detaljerede billeder indblik i, hvad synlige aldersforandringer 

betyder for hjernens funktion. Endvidere fortælles om den nyeste viden om, hvordan du får mest 

muligt ud af din fantastiske hjerne - uanset alder. 

Ellen Garde arbejder ved MR-forskningssektion, Hvidovre Hospital/Institut for 

Folkesundhedsvidenskab & Center for Sund Aldring, Københavns Universitet 

A3A – Akademiet for den 3. Alder 

Medlemsnyt august 2017 

mailto:a3alder@gmail.com


2 
 

Lørdag den 11. november kl. 10-14.45: Sandt, falsk eller bare alternativt? 

Fælles temadag med Folkeuniversitetet i København. Vær med når vi på denne temadag stiller 

skarpt på falske nyheder og det postfaktuelle samfund. Politikere, virksomheder og organisationer 

har altid søgt at påvirke vælgere og forbrugere. Men begreber som spin, falske nyheder, 

disinformation, konspirationsteorier og propaganda fylder mere og mere, og traditionelle 

autoriteter bliver udfordret i den offentlige debat.  Hvad betyder en tiltagende usikkerhed om 

fakta og substans for meningsdannelse, vigtige beslutninger og i sidste ende for demokratiet? 

På temadagen gennemgås nogle centrale aspekter i udfordringerne i det postfaktuelle samfund, 

og vi præsenterer eksempler i dansk og globalt perspektiv. 

Se yderligere information og tilmelding på: 
http://www.fukbh.dk/program/saerarrangementer/samfundsvidenskab-sandt,-falsk-eller-bare-
alternativt.aspx   

Sted: Søndre Campus, Njalsgade 120-148, auditorium 23.0.50 (bygn. 23), 2300 København S. 
Pris: 290 kr. (prisen er inkl. en sandwich, en vand og kaffe/te). Tilmelding til Folkeuniversitetet. 
 

Onsdag den 22. november kl. 15: Reformationen og Luther v/Martin Schwarz Lausten 
I 2017 er det 500 år siden Luther slog de såkaldte teser op på døren ind til slotskirken i Wittenberg. 
I den netop udkomne bog "Luther og Danmark" beskriver Martin Schwarz Lausten, hvordan vi i 
Danmark fra 1500-tallets reformation til nyeste tid har brugt (og misbrugt) Luther og hans tanker. 
Såvel kirke som statsmagt har igennem århundrederne fortolket Luthers ideer og ført ham i 
marken for egne synspunkter. Luther var selvsagt bundet af sin tid, hvilket kommer til udtryk i 
hans syn på blandt andet samfundets indretning, på kvinder, ægteskab og børneopdragelse samt 
på jøder.  

Martin Schwarz Lausten undersøger i bogen ”Luther og Danmark”, hvilke interesser og motiver de 
forskellige aktører har haft, hvorfor det i 500 år har været så vigtigt at henvise til Luther, og 
hvordan vi skal vurdere brugen af hans tanker og ideer. En sådan fremstilling af Luthers danske 
receptionshistorie vil udgøre et væsentligt bidrag til forståelsen af Luther i Danmark. 
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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____________________________________ 
 

Kultur   
 

Koordinator/telefon Status 

Arkitektur og kultur Jette Schramm-Nielsen/2579 1488 Fuldtegnet 

>> Arkitektur og kultur II Kirsten Fischer-Madsen/28368300 Under etabl. 

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 

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 Fuldtegnet 
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Kontakt koordinatoren direkte, hvis du ønsker at deltage i en af de åbne studiegrupper.  

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. 

Sædvanligvis mødes studiegrupperne på skift hos medlemmer af gruppen, men det er muligt at 
leje et klublokale i Kildeskovshallen (125 kr. pr. time). Nogle biblioteker stiller også lokaler til 
rådighed for sådanne aktiviteter. 
 

Nye medlemmer__________________________________ 

A3A byder velkommen til: 
Jette Steensen 
Uni Beck 
 

Kontakt_________________________________________ 

Bestyrelsen 
Eva Carstens(formand) 6065 1763 evacarstens@hotmail.com  
Aviva Lørup(næstf.) 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 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 december 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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