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Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår!             

Kommende arrangementer_________________________ 

Onsdag den 23. januar 2019 kl. 14: Generalforsamling i Akademiet for den 3. Alder efterfulgt af 
medlemsmøde kl. 15: Foredrag af professor Niels Kærgaard: Økonomer i regering  
Tidligere overvismand Niels Kærgårds indlæg vil dels handle generelt om økonomernes rolle i 
dansk politik - fagets storhed og fald - og dels om nogen af de økonomer, som har spillet en central 
rolle i dansk politik mellem 1. verdenskrig og i dag. Hvem var de, hvad tænkte de, og hvordan ville 
de passe ind i dagens politik? Indlægget kommer i forlængelse af, at Niels Kærgård, Jørgen Hansen 
(tidligere direktør for Industrirådet) og Jens Thomsen (tidligere nationalbankdirektør) har redigeret 
en samling portrætartikler om økonomer, der er blevet ministre. Af artiklerne kan nævnes "Viggo 
Kampmann: Det moderne Danmarks idemand, men ikke driftssikker", "Erling Olsen: Spøgefugl og 
alvorsmand", "Lis Groes: Enebarn og mor til ni" og "Hans Hækkerup: Fra fodnoter til fodslag i 
NATO". Bogen udkommer i efteråret 2018. 
 

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. Det er dog altid muligt at 

afbestille middagen frem til tilmeldingsfristen!  Betaling for middag direkte til Kildeskovshallen. 

Tilmelding til middagen skal foretages til sekretæren senest søndag den 20. 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. 

Onsdag den 6. februar kl. 16: Besøg og rundvisning på Københavns Rådhus v/Joyce Cameron 
Svensson 
Rundvisningen er fuldtegnet. Eventuelle afbud bedes straks meddelt sekretæren. 

Lørdag den 23. februar kl. 10.15-14.45: Kampen for kloden 

På denne fælles temadag med Folkeuniversitetet ser vi på klimaændringerne. Temadagen afdækker 

årsager og virkninger og undersøger mulige løsninger.  

Yderligere information og tilmelding på: http://www.fukbh.dk/. Hold 1106. Sted: Søndre Campus, 

2300 København S. - Njalsgade 120-148, 2300 Kbh S- 23.0.50 (bygning 23, stuen) 

Pris: 330 kr. (prisen er inkl. en sandwich, en vand og kaffe/te). Tilmelding til Folkeuniversitetet. 
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Onsdag den 6. marts kl. 16 (NB: bemærk kl. 16): Konfliktmægling v/adjunkt Lin Adrian 

Lin Adrian arbejder til daglig med konfliktmægling, konflikthåndtering og forhandling og 

interesserer sig særligt for, hvordan konflikter kan løses på en hensigtsmæssig måde. Hun ser 

sproget som en afgørende indgangsvinkel til at forstå og sætte ord på det, som foregår under 

overfladen. Herved kan vi udvide vores forståelse af det juridiske univers betydeligt. 

Lin Adrian har skrevet en håndbog om mægling, og hun er hyppig oplægsholder og underviser i 
emnet. 

Onsdag den 3. april kl. 15: På offerets side v/Anne Birgitte Stürup 

Anne Birgitte Stürup er i løbet af sin 45-årige karriere blevet en af de mest erfarne anklagere 

herhjemme. Anne B Stürup vil i sit foredrag fokusere på sine betragtninger om, hvorfor mennesker 

bliver kriminelle, og om vi behøver at være bange for kriminalitet. Stürup forventes også at 

fortælle om sin formentlig mest kendte sag om Amagermanden, hvor der i december 2011 faldt 

dom, og hvorved 25 års brutale voldtægter, drab og røverier var slut. Er aktuel med bogen “På 

ofrenes side – En anklagers liv” (marts, 2018). 

Kalender_2019___________________________________ 

23. januar Generalforsamling 
Medlemsmøde 

Kl. 14 
Kl. 15 

Generalforsamling 
”Økonomer i regering” v/Niels Kærgaard 

6. februar Medlemsbesøg Kl. 16 Guidet rundvisning på Københavns Rådhus 
(Fuldtegnet) 

23. 
februar 

Fælles temadag med 
Folkeuniversitetet 

Kl. 10.15-
14.45 

Kampen for kloden - Global opvarmning  

6. marts Medlemsmøde Kl. 16 Lin Adrian: Konfliktmægling 

3. april Medlemsmøde Kl. 15 Anne Birgitte Stürup: På offerets side 

8. maj Medlemsbesøg  Under forberedelse 

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. 

Temarejse til Grønland juli 2018 og 2019______________  
Grønlandsgruppen i A3A har stået bag flere ture til Grønland, senest i juli 2018, og allerede i 2019 
er den næste tur planlagt til den 3. juli til 14. juli 2019 og går til Diskobugten i Grønland.  

Turen går fra Kangerlussuaq til indlandsisen gennem et fantastisk ørkenlandskab med søer, 

vandfald og gletsjere. På turen er der mulighed for at se moskusokser, rensdyr, ræve og sneharer, 

og polarvegetationen er mangfoldig med bl.a. kærulden og den storblomstrede gederams, som er 
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Grønlands nationalblomst. Herefter er der besøg i lulissat/Jakobshavn, som blev grundlagt i 1741 

og er Grønlands tredjestørste by med 4.500 indbyggere. Knud Rasmussens barndomshjem huser 

byens kulturhistoriske museum, hvor en meget en fin samling grønlandske dragter, og en 

mindestue for Knud Rasmussen kan opleves. – Og sådan fortsætter turen med indhold af hvaler, 

isfjelde og kulturhistorie.  

Se også hjemmesiden http://a3a-akademiet.dk/?F%C3%A6lles_oplevelser___A3A_temarejser  

For yderligere information om dagsprogram og pris eller tilmelding bedes du kontakte turleder 

antropolog og fhv. museumsleder, Anne Bahnson, anne.bahnson@gmail.com 5314 0775, og 

opgive navn, adresse, e-mail og tlf.nr. 

 
 

Studiegrupper____________________________________ 
 

Kultur   
 

Koordinator/telefon Status 

Arkitektur og kultur Jette Schramm-Nielsen/2579 1488 Fuldtegnet 

Klassisk litteratur Johanne Winther/5118 3242 Fuldtegnet 

Moderne litteratur Elizabeth Vonsild/2162 5779 Fuldtegnet 

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

Fuldtegnet 

Aktuelt teater Erik Cramer/ 3962 0363 Fuldtegnet 

Musik og kultur Verner Pedersen/ 2084 0482 Åben 

Nyere skønlitteratur Finn Thomassen/ 3034 4381 Åben1) 

Vi skriver essays Claus Petersen/4914 1535 Åben 

Vi skriver erindringer Kjeld Kragelund/2124 2326 Fuldtegnet 

Historie/politik/samfund    

Grønland - Kultur og Historie Anne Bahnson/ 5314 0775 Fuldtegnet 

Danmark i et globalt åbent samfund Anders B. Kristensen/ 2448 4396 Fuldtegnet 

Forestillinger om fremtidige samfund Birgitte Feilberg/ 2162 8301 Åben 

Hovedtendenser i verden siden 1945 Poul Weidner/ 2124 7304 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   

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Åben 

Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Fuldtegnet 
1)Nye medlemmer søges. Se hjemmesiden for yderligere oplysninger. 

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. 

http://a3a-akademiet.dk/?F%C3%A6lles_oplevelser___A3A_temarejser
mailto:anne.bahnson@gmail.com
http://www.a3a-akademiet.dk/
http://www.a3a-akademiet.dk/
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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. 

 

Nye medlemmer__________________________________ 

A3A byder velkommen til: 

Hanne Smidt  Karin M. Andersen  John Jensen 
Anne Birgitte Stürup Peder Larsen   Maja Naur 
Jørgen Valerius Lars Skovgaard-Sørensen  Elisabeth Holst 
Grete Melgaard Ulla Majlund 
    

Kontakt_________________________________________ 

Bestyrelsen 
Allan Fischer-Madsen (formand) 4057 0762     allan@fischer-madsen.dk 
Eva Carstens   6065 1763 evacarstens@hotmail.com  
Aviva Lørup   2266 1696 avivaloerup@gmail.com  
Eva Skærbæk  6024 2945  Eva.skarbak@gmail.com   
Per Elvekjær    6055 8060 per.elvekjaer@gmail.com  
Randi Mortensen  4225 1542 ram@mortensen.mail.dk  
Ulla Skærved   4054 3176 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 februar 2019. 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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