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Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår!             

Kommende arrangementer_________________________ 

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 14: Generalforsamling i Akademiet for den 3. Alder efterfulgt af 

medlemsmøde kl. 15: Når ulykken er sket - v/SOS-ledsagelæge gennem 34 år Allan Engquist 

Hør lægen Allan Engquist fortælle om sine mange år som SOS- læge, hvor han har været udsendt 

akut til nød- og katastofesituationer rundt om i Verden. Siden 1974 har han siddet på nåle for at 

rykke ud med ambulancefly, når nogen var i vanskeligheder. I gennem årene er det blevet til mere 

end 228 ture. Ture, der har ført ham rundt omkring i verden. Allan Engquist kan sågar bryste sig af 

at have deltaget i verdens længste ambulanceflyvning fra Malmø til New Zealand.  

 Allan Engquist blev læge i 1966 og turnuslæge i USA gennem 2 år. Han har bl.a. i 25 år været 
overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital. 

Kl. 17.15: Orientering om studiegrupper mv. 

Kl. 17.30 spisning. Den nye forpagter af Kildeskovshallens kantine leverer middagen, som koster 

125 kr. plus 25-30 kr. for drikkevarer. Det er en forudsætning for at deltage i spisningen, at man 

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

uafhentede bestillinger. Betaling for middag sker direkte til Kildeskovshallen. 

Tilmelding til middagen skal foretages til sekretæren senest søndag den 21. januar, 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 ikke bindende. 
Mødet foregår som sædvanlig i Kildeskovshallen, Adolphsvej 25, Gentofte, Indgang F. 
  

Lørdag den 24. februar kl. 10.15-14.45: Macron og Frankrig 

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

skarpt på Frankrig, Emmanuel Macron, politik, fransk kultur og identitet. Macron er den yngste 

præsident i Frankrigs nyere historie. Han blev valgt med et stort flertal i foråret 2017 og med store 

planer om at reformere det franske samfund, herunder dybtgående arbejdsmarkedsreformer. 

Hvordan går det nu næsten ét år efter? Indledere: Institutleder Jørn Boisen, Kbh. Universitet, 

Generalsekretær Lars Bangert Struwe, Atlantsammenslutningen, Lektor Henrik Prebensen, Kbh. 

Universitet, Lektor Mette Zølner, CBS.  

Yderligere information og tilmelding på: http://www.fukbh.dk/ Åbent for tilmelding 18. december 
(Hold 1106). Sted: Søndre Campus, 2300 København S.  
Pris: 320 kr. (prisen er inkl. en sandwich, en vand og kaffe/te). Tilmelding til Folkeuniversitetet. 
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Onsdag den 7. marts kl. 15: Hvad nu EU? v/Uffe Østergaard 
HVAD NU EUROPA? - Er titlen på en bog, som skal udkomme i januar 2018 af forfatterne Uffe 
Østergård og Jens Peter Bonde. Historikeren Uffe Østergaard er stærkt pro europæer, og han har i 
bogen sammen med den EU kritiske tidligere parlamentsmedlem Jens Peter Bonde samarbejdet 
om at finde frem til nogle fælles råd til, hvordan EU skal løse de største udfordringer, som det står 
overfor siden EF i sin tid blev skabt. Uffe Østergaard vil på mødet fortælle om disse tanker. 
 
Onsdag den 2. maj kl. 15: Besøg og rundvisning på Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4, Gentofte 
Garderhøjfortet er en del af Københavns landbefæstning, som blev opført efter 1964. Fortet er det 
største i befæstningen og blev opført i 1886-92. Det er det eneste fort med egen infanterikaserne 
og kraftige kanoner i særlige pansertårne.  

Rundvisningen tager os med rundt for at se bevæbningen, herunder pansertårnet og ned i 
kasernen med den gamle messe, køkken, belægningsstuerne ligesom alle de historiske detaljer 
bliver fortalt. Der er de senere år afsat store midler til renovering og revitalisering af anlægget.    

NB: 9. juli til 19. juli 2018. Grønlandsrejse til UNESCO verdensarvområdet ved Ilulissat isfjord  

Antropolog Anne Bahnson fra A3A´s studiegruppe om Grønland arrangerer endnu en rejse til Grønland. 

Turen omfatter: 

 En dag i Kangerlussuaq med en 5 timers udflugt til Indlandsisen. 

 3 dage i Sisimiut med besøg på museet, kulturhuset og kunstnerværkstedet samt vandreture i det 

smukke landskab. 

 3 dage i Ilulissat, med besøg i Knud Rasmussens fødehjem og det fine Kunstmuseum, samt 

vandretur til det historiske Sermermiut hvor kronologien i Grønlands forhistorie blev påvist. Et 

spektakulært sted hvor isfjeldene sejler majestætisk forbi. 

  2 dage i Ilimanaq, bygden som er beliggende lige ud til den fantastiske isfjord. 

Anne Bahnson har en fortid som museumsinspektør for de arktisk samlinger på Nationalmuseet i 

København og som museumsleder af lokalmuseet i Sisimiut. 

Interesserede kan henvende sig på anne.bahnson@gmail.com og få dagsprogram og pris tilsendt. 
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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. 

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 Lene Bonnevie/2575 9344 Åben 

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 

>> Vi læser biografier Margit Lotz/ 3810 9502 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 B. Kristensen/ 2448 4396 Fuldtegnet 

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

Forestillinger om fremtidige samfund Karen Andersen/4027 3178 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 

Afrika Kirsten Hjelt/4586 1228 Åben 

Klimaændringer - fremtidens 
udfordringer 

Jeromé Davis/2993 5053 Åben 

Videnskab   

Aktuel videnskab Jens V. Bruun/4399 7001 Fuldtegnet 

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Fuldtegnet 

Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Fuldtegnet 

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

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: 
Kirsten Plesner Hanne Therkildsen  Christian Liisberg 
Ulla Bruun  Inger Plum   Anne Wøldike Larsen 
Kirsten Wandel Lillian Bidstrup  Hanne Rønnike 
 

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 februar 2018. Nyhedsbreve og øvrige meddelelser, herunder en 
påmindelse forud for hvert medlemsmøde, udsendes med e-mail.  

Medlemmer uden e-mail modtager nyhedsbreve samt indkaldelse til og referat fra 
generalforsamling med alm. post. 
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