A3A – Akademiet for den 3. Alder
Medlemsnyt december 2020

Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår!

Overvejelser i en coronatid _______________________
Bestyrelsen i A3A har drøftet afholdelsen af arrangementer i forhold til corona og har i lyset af den
forværrede smittesituation måttet erkende, at det bliver nødvendigt at aflyse/udskyde den
kommende generalforsamling samt medlemsmøde, som skulle have fundet sted 20. januar 2021.
Vi vil selvfølgelig vurdere situationen løbende og om muligt melde ud i god tid med hensyn til
afholdelse af kommende arrangementer.
Udskydelsen af generalforsamlingen, hvor der bl.a. skal fastsættes kontingent medfører, at der
ikke, som det ellers er sædvane, vil blive udsendt kontingentopkrævning i februar. Opkrævningen
vil i stedet blive udskudt til efter generalforsamlingen, som vi forventer at afholde i april jf.
nedenfor. Den nuværende bestyrelse har indvilliget i at fortsætte indtil da.

Møde i studiegrupperne
Studiegrupperne fastlægger selv møderne og deres gennemførelse, uanset om det sker virtuelt,
eller man mødes fysisk, hvor det er muligt under overholdelse af de nødvendige afstandsregler
mv.
Et godt alternativ er benyttelse af de digitale medier, hvor man både kan tale sammen og se hinanden. Jeg
ved, at mange grupper med stort udbytte har benyttet sig af Skype. Hvis man har brug for anvisninger til at
benytte disse hjælpemidler, kan man gå ind på bibliotekernes e-kurser www.ekurser.nu

Andre digitale tilbud
I den digitale verden findes der masser af spændende tilbud, uden at man behøver at gå hjemme
fra. Her kan fx henvises til A3A Medlemsnyt april 2020, som altid kan findes på vores hjemmeside
http://a3a-akademiet.dk/userfiles/downloads/20020%20Nyhedsbrev%20April.pdf
Af aktuelle tilbud nævnes i det følgende nogle få:
Louisiana
På Louisianas video-platform findes i øjeblikket en række spændende videoer om og med danske
forfattere, hvor man har gennemført interviewfilm med 12 forfattere i løbet af de seneste
månederne. Filmene er optaget på steder der spiller en vigtig rolle for forfatterskaberne – fx på
Møn med Henrik Nordbrandt og i Løve med Susanne Brøgger. Se mere på
www.channel.louisiana.dk
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Grand hjemmebiograf
Via biografen Grand er det muligt hjemme i sofaen at se en række biograffilm. Fx har biografen i
denne tid et særligt juletilbud men der udbydes løbende biograffilm, som kan streames. Se
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjndCNXMqHxmvhlKDwnRfDQSG eller følg det
generelle udbud på https://www.grandhjemmebio.dk/
Folkeuniversitetet
På Folkeuniversitetet, Emdrup, er det muligt at følge en lang række foredrag via livestreaming. Der
er fx et enkeltforedrag om ”WHO og verdens sundhed” eller korte rækker af foredrag, fx om
”Statsdannelser gennem tiden”. Se mere på
https://fuau.dk/emdrup/program/livestream

Kommende arrangementer ______________________
Hvis vi tager de optimistiske briller på, kan en kommende vaccination måske bevirke, at der igen i
marts kan afholdes fællesmøder i Kildeskovshallen. Det første møde vil i så fald finde sted den 3.
marts 2021, hvilket vi lige nu planlægger efter. Generalforsamlingen er planlagt til den 7. april.
Onsdag den 3. marts kl. 15: ”Kønsrelateret vold i internationalt perspektiv” v/Mikael Barfod
Hvad er verdens største forbrydelse? Nej det er ikke narko, røveri eller hvidvaskning. Det er
kønsrelateret vold - ofte hjemlig vold. Selv ikke højt udviklede samfund som Danmark har styr på
denne vold. Det er udbredt i stort set hele verden på tværs af kulturer, religioner og samfundslag.
Corona- og andre kriser har givet sig udslag i øget hjemlig vold. Det er svært at bekæmpe
kønsrelateret vold, men det kan lade sig gøre, hvis vi forstår de grundlæggende problemer.
Mikael Barfod har igennem en menneskealder arbejdet med internationale forhold i regi af FN og
EU og senest som visiting professor på Huddersfield Universitet, hvor han arbejder med
kønsbaseret vold i verden.
Tilmelding nødvendig senest onsdag den 24. februar på a3alder@gmail.com eller tlf. 2124 2326
efter princippet om ”først til mølle”. Max 50 deltagere.
Lørdag den 6. marts kl. 10.00-12.00: Identitetspolitik
Fælles temadag med Folkeuniversitetet, hvor vi denne gang stiller skarpt på identitetspolitik.
“Må man nu heller ikke længere sige det?” Identitetspolitik er et af de varmeste emner i dag.
Gennem de seneste år har debatten i medierne fx raset omkring alt fra udklædningsfester til Pippi
Langstrømpe.
Men hvad går identitetspolitik egentlig ud på? Er det en trussel mod den frie debat og
sammenhængskraften i samfundet, som kritikere påstår? Eller er der snarere tale om en
velkommen frigørelse, anerkendelse og ligestilling af minoriteter?
Ved ph.d. Sabrina Vitting-Seerup, ekstern lektor, cand.mag. Rune Klingenberg, RUC,
litteraturredaktør og cand.phil. Jes Stein Pedersen, Politiken og ph.d. postdoc Ditte Marie MunchJurisic, AU
Kl. 10.00 Velkomst og identitetspolitik i danske kontekst (SV-S)
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Kl. 10.20: Forstå identitetspolitikken (RK)
Kl. 10.45: Er krænkelseskulturen en trussel mod den frie debat? (JSP)
Kl. 11.05: Hvordan vi ubevidst forskelsbehandler hinanden (DMM-J)
Kl. 11.30: Paneldebat med Sabrina Vitting-Seerup som moderator
Yderligere information og tilmelding til Folkeuniversitetet på:
https://www.fukbh.dk/program/samfund/identitetspolitik
Sted: Søndre Campus, Njalsgade 120-140, 2300 København S, lokale 23.0.50
Pris: 200 kr.
Onsdag den 7. april kl. 14: Generalforsamling i A3A – efterfulgt af nedennævnte foredrag
Yderligere information og indkaldelse følger senere.
Onsdag den 7. april kl. 15: Verdens vigtigste plan – med håbet som drivkraft v/Thomas RavnPedersen
Verden gemmer på mange store vigtige nyheder. Menneskeheden lever længere og bedre end før.
Faktisk går det meget bedre end vi tror. Med andre ord – der er håb! Det vil Thomas RavnPedersen indlede sit foredrag med at fortælle om og dermed danne grundlag for et kig ud i
fremtiden, hvor fattigdom, ulighed og klimaforandringer også truer. Hvad kan vi med
udgangspunkt i de 17 FN verdensmål hver især selv gøre?
Thomas Ravn-Pedersen er direktør og chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder, som er et
uafhængigt nyhedsmedie for konstruktiv journalistik og folkeoplysning.

Kalender_2021___________________________________
3. marts
6. marts
7. april
5. maj (?)
16. juni

Medlemsmøde

Kl. 15

Kønsrelateret vold i internationalt perspektiv
v/Thomas Ravn-Pedersen
Temadag med
Kl. 10.00- Identitetspolitik
Folkeuniversitetet
12.00
Generalforsamling fulgt af Kl. 14
Generalforsamling
medlemsmøde
Kl. 15
Verdens vigtigste plan – med håbet som drivkraft
Medlemsbesøg
Den international Skole og Nordhavn
(under forberedelse)
Sommerseminar
Kunst som motor

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.
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Studiegrupper____________________________________
Kultur

Koordinator/telefon

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

Jette Schramm-Nielsen/2579 1488
Ninna Borre/2967 9207
Johanne Winther/5118 3242
Elizabeth Vonsild/2162 5779
Vibeke Helles/ 2536 9948,
Ulla Schjøtt/ 3646 1573
Erik Cramer/ 3962 0363
Verner Pedersen/ 2084 0482
Finn Thomassen/ 3034 4381
Kjeld Kragelund/2124 2326

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet

Anne Bahnson/ 5314 0775
Anders B. Kristensen/ 2448 4396
Eva Carstens/6065 1763
Marek Treiman/5120 1601
Kirsten Hjelt/4586 1228
Jeromé Davis/2993 5053
Marianne Lykke/2041 1633

Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Fuldtegnet
Åben
Åben
Åben

Lene Petersen/2588 3682
Bente Hovmand/4141 8850

Fuldtegnet
Fuldtegnet

Aktuelt teater
Musik og kultur
Nyere skønlitteratur
Vi skriver erindringer
Historie/politik/samfund
Grønland - Kultur og Historie
Danmark i et globalt åbent samfund
International debat
Almen samfundskritik
Afrika
Klimaændringer - fremtidens udfordringer
>> Aktuel samfundsdebat
Videnskab
Den menneskelige bevidsthed
Videnskabelige temaer

Status

Fuldtegnet
Åben
Fuldtegnet
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.a3aakademiet.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.
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

Nye medlemmer__________________________________
A3A byder velkommen til:
Torben Wallach
Annie Schjerbech Wallach
Jette Hesse
Poul Erik Andersen

Annette Winkel Schwarz
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Kontakt_________________________________________
Bestyrelsen
Allan Fischer-Madsen (formand)
Eva Skærbæk
Per Elvekjær
Randi Mortensen
Ulla Skærved
Christian Liisberg
Jørn Uffe Christiansen

4057 0762
6024 2945
6055 8060
4225 1542
4054 3176
2441 8545
2371 3330

allan@fischer-madsen.dk
Eva.skarbak@gmail.com

per.elvekjaer@gmail.com
ram@mortensen.mail.dk
ullaskaerved@gmail.com
christian@liisberg.net
uffebodil@gmail.com

Sekretariat
Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 46E, 2990 Nivå (Bemærk ny adresse).
Tlf. 2124 2326.
E-mail: a3alder@gmail.com
Tilmelding til medlemsmøder til A3A’s sekretær 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 2021. 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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