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Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår!             

Kommende arrangementer    _______________________  
Onsdag den 22. januar 2020 kl. 14: Generalforsamling i Akademiet for den 3. Alder efterfulgt af 
medlemsmøde kl. 15: De 17 FN-verdensmål v/Steen Hildebrandt 
Verdensmålene, FN’s 17 bæredygtighedsmål, er ved at udvikle sig til en bevægelse. 
Verdensmålene er en katalysator, hvis virkninger breder sig over den ganske verden. Og det er der 
i den grad behov for. 

Professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet, taler om det danske bæredygtige 
velfærdssamfund og om den rolle, som verdensmålene spiller i den forbindelse. Og på den 
baggrund taler han også om verdensmålene generelt, deres baggrund, indhold og perspektiver. 

Som redaktør på bogen ”Bæredygtig Global Udvikling – FN´s 17 verdensmål i et dansk perspektiv” er 
han i Danmark en toneangivende og dagsordenssættende stemme på området.  

Kl. 17.15: Orientering om studiegrupper mv. 

Kl. 17.30 Fælles spisning af middag for alle som ønsker at deltage. Middagen koster 99 kr. 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. 

Tilmelding til middagen skal foretages til sekretæren senest søndag den 19. januar, helst på 
mail: a3alder@gmail.com, ellers på telefon 2124 2326.  

Selvom man ikke deltager i middagen, er det en stor hjælp i forbindelse med opstilling af borde og 
stole, at der foretages tilmelding til mødet. En sådan tilmelding er ikke bindende.  

Lørdag den 22. februar kl. 10.15-14.45: Myter og realiteter om mad 

Fælles temadag med Folkeuniversitetet. Det kan være svært at finde hoved og hale i virvaret af 

sundhedsråd – den ene dag skal man spise noget bestemt, og den næste dag skal man for alt i 

verden undgå det.  

På denne temadag stiller vi skarpt på myter og realiteter om mad. Du kan du møde forskere, der 

kan vise vej i sundhedsjunglen, fortælle om den nyeste forskning i tarmbakterier og fordelene ved 

antiinflammatorisk kost.  

Yderligere information og tilmelding på https://www.fukbh.dk/ . Hold 1104.  

Sted: Søndre Campus, 2300 København S. - Njalsgade 120-140, 2300 Kbh. S. 

Pris: 355 kr. (prisen er inkl. croissant, sandwich, vand og kaffe/the).  

Tilmelding til Folkeuniversitetet. 

Onsdag den 4. marts kl. 15: "Der hvor ingen andre kommer". Erfaringer fra arbejdet i Kirkens 

Korshær v/Helle Christiansen 

Ghetto er blevet et ord i debatten, der definerer bestemte områder, men i grunden lever de fleste 
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danskere i ghettoer. Det betyder, at vi lever, går i skole, uddanner os, arbejder, udfolder interesser 

sammen med mennesker, der ligner os selv. Der er synlige eller usynlige adskillelser imellem os, og 

vi ser ofte ikke hinanden og hinandens liv. Det tærer på sammenhængskraften og tilliden, for når 

vi ikke mødes, danner vi os forestillinger – ofte negative – om ”de andre”. 

Kirkens Korshær har varmestuer, herberger for hjemløse, rådgivnings- og familiestøttende arbejde 
med ansatte medarbejdere i ca. 30 byer i Danmark, og det sociale arbejde hviler på blandt andet 
overskud fra driften af ca. 250 genbrugsbutikker, som drives af frivillige medarbejdere. På 
baggrund af sine erfaringer vil chefen for Kirkens Korshær give et aktuelt billede af mennesker i 
Danmark. 

Kalender_2020___________________________________ 

22. januar Generalforsamling og 
Medlemsmøde 

Kl. 14 
kl. 15 

Generalforsamling 
De 17 FN-verdensmål v/Steen Hildebrandt 

22. 
februar 

Temadag med 
Folkeuniversitetet 

Kl. 10.15-
14.45 

Myter og realiteter om mad 

4. marts Medlemsmøde Kl. 15 "Der hvor ingen andre kommer". Erfaringer fra 
arbejdet i Kirkens Korshær v/Helle Christiansen 

1.april Medlemsmøde Kl. 15 Fortællingen om Novo Nordisk v/Hanne Sindbæk 

6. maj Medlemsmøde Kl. 15 Videnskab eller Gud/Bent Raymond Jørgensen 

17. juni Sommerseminar  Kunst som motor – Oplevelsesøkonomi 

 

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 2019 og 2020_________________ 
Fra 1. til 12. juli 2020 gentager Anne Bahnson fra Grønlandsgruppen sidste års succes 
”Diskobugten rundt” med hvaler, isfjelde og storslået natur i fokus. Turen er allerede fuldtegnet. 
 

 
 

Turen starter i Kangerlussuaq, hvorfra der køres med bus til indlandsisen gennem et fantastisk 

landskab med søer, vandfald og gletsjere. Her er der rig mulighed for at se moskusokser, rensdyr, 
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ræve og sneharer. Gåturen på selve indlandsisen er en helt speciel oplevelse. Herfra går turen til 

Ilulissat 350 km nord for polarcirklen, videre sydpå til Qasigiannguit med de varme somre med 

temperaturer op til 27 grader, hvor solen skinner døgnet rundt, og med et særlig smukt 
naturområde med fjelde, tundrasletter, blå fjorde, bjergtoppe med udsigt til Diskoøen.  

Turen fortsætter til Disko Øen med sine vulkanske basaltfjelde, frodige dale og varme kilder, samt 

et besøg ved Arktisk Station med arktisk forskning under Københavns Universitet. 

 

Studiegrupper____________________________________ 
 

Kultur   

 

Koordinator/telefon Status 

Arkitektur og kultur Jette Schramm-Nielsen/2579 1488 Fuldtegnet 

>> Arkitektur og kultur II Ninna Borre/2967 9207 Åben  

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 Fuldtegnet 

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 

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 

>> Almen samfundskritik 2 Birgitte Dam/2812 9053 Åben 

>> Aktuel samfundsdebat  Marianne Lykke/2041 1633 Åben  

Videnskab   

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Fuldtegnet 

Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Fuldtegnet 

Bemærk at de med »» afmærkede grupper er grupper, som er under etablering eller nyetablerede, 
og som derfor aktivt søger tilslutning af interesserede medlemmer!  

Der er supplerende oplysninger om mange af studiegrupperne på hjemmesiden www.a3a-
akademiet.dk. Desuden kan formand og sekretær hjælpe med råd og vejledning. 

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

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

https://da.wikipedia.org/wiki/Disko
http://www.a3a-akademiet.dk/
http://www.a3a-akademiet.dk/
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Hjælp til at starte en studiegruppe 
Tidligere medlem af bestyrelsen i A3A journalist Aviva Lørup er af bestyrelsen udpeget til at hjælpe 
nystartede studiegrupper i gang. 
Kontakt hende på tlf. 2266 1696 eller på mail avivaloerup@gmail.com   

Rapport fra en gruppe 
Studiegruppen ”Forestillinger om fremtidens samfund” fungerede i perioden 2000 til 2019 til stor 
glæde for dens medlemmer men måtte ophøre på grund af naturligt frafald. Du kan læse deres 
redegørelse på http://a3a-akademiet.dk/?Studiegrupper___Nye_grupper  

 

Nye medlemmer__________________________________ 

A3A byder velkommen til: 

Hanne Stavad Inger Helle-Nielsen  Ditte Obel 
Anne Buss  Palle O. Christiansen  Kirsten E. Knutzen 
Ulla Rousøe 
    

Kontakt_________________________________________ 

Bestyrelsen  
Allan Fischer-Madsen (formand) 4057 0762     allan@fischer-madsen.dk 

Eva Carstens   6065 1763 evacarstens@hotmail.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  
Christian Liisberg  2441 8545 christian@liisberg.net  

 

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 2020. 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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