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         Alle medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår!      
 

Kommende arrangementer    ______________________ 

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 14: Ordinær generalforsamling i Kildeskovshallen, mødesalen, 

Indgang F, Adolphsvej 25, Gentofte 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Godkendelse af regnskab for 2022. 

4. Valg af bestyrelse: 

a. Jørn Uffe Christiansen, Helen Beim, Jørgen Kay og Marek Treiman er villige til genvalg. Christian 

Liisberg udtræder af bestyrelsen i henhold til vedtægterne, som foreskriver max tre gange 

genvalg. Lise Frandsen ønsker ikke genvalg og Marianne Lykke er tidligere udtrådt af 

bestyrelsen. 

b. Der foreslås nyvalg af tre nye medlemmer til bestyrelsen. 

5. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Leif Nielsen er villig til genvalg som revisor, og Torben Møgelhøj foreslås genvalgt som 

revisorsuppleant. 

6. Fastsættelse af kontingent for 2023. 

7. Forslag fra medlemmerne. 

8. Eventuelt. 

Forslag til behandling under punkt 7 skal i henhold til § 4 i vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen. 

A3A – Akademiet for den 3. Alder 

Medlemsnyt december 2022 

Ny sekretær i A3A søges 

A3A – Akademiet for den 3. alder søger ny sekretær fra begyndelsen af 2023. Jobbet kræver ingen formelle 

forkundskaber, men erfaring indenfor lignende arbejde en fordel. Sekretæren skal varetage følgende funktioner  

• Betjening og kommunikation med medlemmerne i forbindelse med indmeldelse, afholdelse af møder, 

kontingent samt udsendelse af Medlemsnyt. 

• Betjening af foreningens bestyrelse og organisering af møder i bestyrelsen og for medlemskredsen. 

• Regnskab og bogholderi. 

• Redaktør af foreningens hjemmeside. 

Funktionen honoreres efter aftale, ligesom udgifter til forbrug af IT-udstyr og evt. telefon dækkes. 

Yderligere oplysninger hos formanden Jørgen Kay, tlf. 4055 2077 eller nuværende sekretær Kjeld Kragelund, tlf. 

2124 2326. 
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Det reviderede regnskab med forslag til budget for 2023 vil sammen med eventuelle forslag fra 

medlemmerne i god tid før mødet blive udsendt via e-mail.  

Yderligere information om tilmelding mv. vil blive udsendt senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 15: Bæredygtig Arkitektur – materialers kredsløb v/prof. Anne Beim 

Hvad kræver det at bygge i en verden, hvor ressourcerne er blevet knappe, og hvor tiltagende 

klimaforandringer, ødelæggende forurening og ubalance i naturens økosystemer skaber voksende kriser? 

Hvad betyder det for den måde vi skal bygge på, for arkitekturen og for den måde arkitekten skal tænke og 

handle nu og i fremtiden? 

Foredraget præsenterer nye tendenser i måden, vi skal forstå de forudsætninger, der forventes at blive 

gældende for at bygge og bo i fremtiden. Her vises eksempler på nye måder at tænke, bygge og formgive 

bygninger på, hvor materialer og bygningsdele betragtes som dele af større cirkulære kredsløb, der tager 

hensyn til mennesker, natur og miljø som helhed. 

Professor Anne Beim leder Center for Industriel Arkitektur på Det Kongelige Akademi og har i 30 år arbejdet 
med økologi og miljømæssig bæredygtig arkitektur. Anne Beim har modtaget ”Det Bæredygtige Element”- 
Personprisen 2021, som anerkender en særlig person, der har gjort en forskel, inspireret dansk byggeri og 
været et eksempel til efterfølgelse. 

Onsdag den 1. marts kl. 15: Putins veje og vildveje v/Troels Frøling 

Sikkerhedspolitiske nedslag fra arbejde i statsligt og NGO-regi under og efter den kolde krig.  

Debatoplæg ved Troels Frøling, tidligere afdelingschef under forsvarsministeriet og international 

generalsekretær for Atlantsammenslutningen, der er en sikkerhedspolitisk tænketank, som arbejder for at 

skabe debat om aktuelle udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitiske emner. Tænketanken er en del af det 

internationale netværk Atlantic Treaty Association (ATA), som består af 37 lande. 

Grønlandsrejse den 1. til 12. juli 2023 
Anne Bahnson arrangerer igen næste år en tur til Grønland med moderne arkitektur, hvaler, is, malerkunst, 
Michelin stjerner, snekrabber og storslået natur. 

Turen starter i Kangerlussuaq med tur til og på Indlandsisen. Videre til Ilulissat med besøg på det nye 

Isfjord Center og i Knud Rasmussens fødehjem der er lokalmuseum. Derefter sejler vi sydpå til bygden 

Ilimanaq, hvor vi skal spise på den to-stjernede Michelin restaurant KOKS. Her er der desuden indlagt 

ture arrangeret af de lokale arrangører. 

Vi sejler derefter til Disko øen, hvor besøg på Københavns Universitets Arktiske Station, vandfald og 

varme kilder venter. Turen går videre til Aasiaat, hvor vi skal besøge reje/snekrabbe-fabrikken, og i 

Forsamlingshuset skal vi se 21 malerier af den dansk kunstner Per Kirkeby. Tilbage i Ilulissat skal vi lige 

nå Kunstmuseet og gøre de sidste indkøb før hjemrejse. 

For yderligere oplysninger kontaktes Anne Bahnson på anne.bahnson@gmail.com 
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Kalender_2023___________________________________  
 

25. januar Generalforsamling 

Medlemsmøde 

Kl. 14 

Kl. 15 

 

Bæredygtig arkitektur v/Anne Beim 

1.marts Medlemsmøde Kl. 15 Putins veje og vildveje v/Troels Fröling 

12. april Besøg  Bag kulisserne i DR-byen 

Under forberedelse 

3. maj Medlemsmøde Kl. 15 Udfordringer i Vestafrika v/Holger Bernt Hansen 

14. juni Sommerseminar  Kunst og kunstig intelligens 

 

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 Ninna Borre/2967 9207 Fuldtegnet 

Klassisk litteratur Johanne Winther/5118 3242 Fuldtegnet 

Moderne litteratur Elizabeth Vonsild/2162 5779 Åben 

Nyere Kunst Lene Ringborg/2811 7928 
Claus Ringborg/2982 3729 

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 erindringer og essays Kjeld Kragelund/2124 2326 Åben 

Historie/politik/samfund    

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

International debat Eva Carstens/6065 1763 Fuldtegnet 

Almen samfundskritik  Marek Treiman/5120 1601 Fuldtegnet 

Afrika Kirsten Hjelt/4586 1228 Fuldtagnet 

Aktuel samfundsdebat  Marianne Lykke/2041 1633 Åben 

Videnskab   

Den menneskelige bevidsthed Lene Petersen/2588 3682 Fuldtegnet 

Videnskabelige temaer Bente Hovmand/4141 8850 Åben 

>>Videnskabsteori - objektivitetsproblemet Carl Kähler/6014 6884 Åben 

 



4 
 

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. 

Ny studiegruppe? 

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. 

 

Tidligere medlem af bestyrelsen i A3A Aviva Lørup er af bestyrelsen udpeget til at hjælpe 

nystartede studiegrupper i gang. Kontakt på tlf. 2266 1696 eller mail avivaloerup@gmail.com   
 

Nye medlemmer__________________________________  

A3A byder velkommen til:  

Peter Malte Hviid  Aase Bæk  Inger Risager 

Sven Scharling  Carsten Philipsen   
 

Kontakt_________________________________________  

Bestyrelsen  
Jørgen Kay (formand)  4055 2077 jkay@dadlnet.dk  

Christian Liisberg  2441 8545 christian@liisberg.net  
Jørn Uffe Christiansen  2371 3330 uffebodil@gmail.com  
Helen Beim   2372 0975 helenbeim@gmail.com  

Marek Treiman  5120 1601 marek.treiman@gmail.com  
Lise Frandsen  2013 0201 lise.n.frandsen@gmail.com   

 

Sekretariat   

Kjeld Kragelund, Gammel Strandvej 46E, 2990 Nivå.  

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 2023. Nyhedsbreve og øvrige meddelelser, herunder en 

påmindelse forud for hvert medlemsmøde, udsendes med e-mail.  
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