A3A – Akademiet for den 3. Alder
Medlemsnyt februar 2018

Generalforsamling og ny formand
24. januar 2018 afholdt foreningen generalforsamling i Kildeskovhallen. Der var mødt omkring 50
medlemmer, som lyttede til Eva Carstens beretning om foreningens aktiviteter i det forgangne år.
Medlemstallet var stabilt, økonomien god, og bestyrelsen fik ros for spændende arrangementer i
årets løb. Hanne Gry afgik som bestyrelsesmedlem efter sine maksimalt fire år i bestyrelsen. I
stedet blev valgt Ulla Skærved.
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Allan Fischer-Madsen valgt som ny
formand for A3A, idet Eva Carsten før mødet havde givet udtryk for, at hun gerne så sig afløst på
formandsposten. Hun fortsætter som aktivt bestyrelsesmedlem.

Kommende arrangementer_________________________
Onsdag den 7. marts kl. 15: Hvad nu EU? v/Uffe Østergaard
Hvad nu Europa? - Er titlen på en bog, som udkom 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 det 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.
Kl. 17.15: Orientering om studiegrupper mv.
Kl. 17.30 spisning. Middagen 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 4. marts, 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.
Onsdag den 18. april kl. 15: Mennesker og medier v/journalist Lasse Jensen
Lasse Jensen er kendt som journalist og krigskorrespondent fra såvel DR som TV2. Fra den danske provins til
Biafra, Vietnam, Cypern, Østpakistan, Chile, El Salvador og USA. Fra skolebladsredaktør til
udenrigskorrespondent og chef for TV-Avisen. Lasse Jensen har været vidt omkring. I sin nye bog og
selvbiografi ”Journalist“ fortæller dansk journalistiks grand old man om sit hæsblæsende reporterliv fra den
ydmyge begyndelse og videre ud i verdens store brændpunkter og ind i mediernes magtkorridorer.
Lasse Jensen vil i sit indlæg bl.a. komme ind på tidens voldsomme ændringer i mediebilledet og
udfordringerne til ”Public Service".
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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.
Onsdag den 13. juni kl. 11-15: Sommerseminar om `Dannelse´
Dannelse har længe været på dagsordenen i den nordiske kontekst. Mange har skrevet og
mange har diskuteret hvad dannelse betyder før og nu og for hvem. På sommerseminaret får
vi temaet belyst fra tre vidt forskellige perspektiver. Professor emeritus dr. phil. Per
Øhrgaard, forskningsbibliotekar cand. phil. Jytte Nielsen og sceneinstruktør og forfatter
Katrine Wiedemann bidrager med indlæg, og seminaret slutter med en kort debat og
spørgerunde.
Detaljeret program samt yderligere oplysninger kommer i næste nyhedsbrev.
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.

Kalender_2018___________________________________
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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

Arkitektur og kultur
>> Arkitektur og kultur II
Klassisk litteratur
Moderne litteratur
Nyere Kunst

Jette Schramm-Nielsen/2579 1488
Lene Bonnevie/2575 9344
Johanne Winther/5118 3242
Elizabeth Vonsild/2162 5779
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
Margit Lotz/ 3810 9502
Birger Bo Johansen/2239 0548

Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet

Anne Bahnson/ 5314 0775
Anders B. Kristensen/ 2448 4396
Ursula Jansen/ 4229 0903
Birgitte Feilberg/ 2162 8301
Poul Weidner/ 2124 7304
Per Hansen/ 4542 2150
Eva Carstens/6065 1763
Marek Treiman/5120 1601
Kirsten Hjelt/4586 1228
Jeromé Davis/2993 5053

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben
Åben

Jens V. Bruun/4399 7001
Lene Petersen/2588 3682
Bente Hovmand/4141 8850

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Aktuelt teater
Teatergruppen Thalia
Musik og kultur
Nyere skønlitteratur
Vi skriver essays
Vi skriver erindringer
>> Vi læser biografier
Nietzsche – litterært og poetisk
Historie/politik/samfund
Grønland - Kultur og Historie
Danmark i et globalt åbent samfund
Europæiske regioner – Polen efter 1945
Forestillinger om fremtidige samfund
Hovedtendenser i verden siden 1945
Hvem sidder på magten?
International debat
Almen samfundskritik
Afrika
Klimaændringer - fremtidens
udfordringer
Videnskab
Aktuel videnskab
Den menneskelige bevidsthed
Videnskabelige temaer

Status

Fuldtegnet
Åben
Åben
Åben
Åben
Fuldtegnet
Forslag
Åben

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.a3aakademiet.dk. Desuden kan formand og sekretær hjælpe med råd og vejledning.
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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 Lundstrøm
Else Andersen
Steen Hvid
Kirsten Randolph Hansen

Jonna Løssl
Jette Christensen
Ulla R. Albrectsen

Alik Weintraube
Henrik B. Johansen
Ninna Borre

Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
Allan Fischer-Madsen (formand)
Eva Carstens
Aviva Lørup
Eva Skærbæk
Per Elvekjær
Randi Mortensen
Ulla Skærved

4057 0762
6065 1763
2266 1696
6024 2945
6055 8060
4225 1542
4054 3176

allan@fischer-madsen.dk
evacarstens@hotmail.com
avivaloerup@gmail.com
Eva.skarbak@gmail.com

per.elvekjaer@gmail.com
ram@mortensen.mail.dk
ullaskaerved@gmail.com

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 april 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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