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Ideoplæg til en seniorgruppe under Arkitektforeningens Lokalafdeling for Sydjylland. 

  AAA SYDJYLLAND - AKTIVE ALDRENDE ARKITEKTER I SYDJYLLAND                        

Initiativgruppen: 
Vi er en gruppe af Aktive Aldrende Arkitekter, der gerne vil være med til at skabe større faglig aktivitet for 

seniorer under Arkitektforeningens Lokalafdeling for Sydjylland.  

Initiativgruppen er: Birger Kristoffersen, Bodil Øllgaard, Henrik Stjernholm, Georg Unna og Mark Adams. 

Vi kalder os: AAA SYDJYLLAND - AKTIVE ALDRENDE ARKITEKTER I SYDJYLLAND 
Vi er seniorer, enten trådt ud af arbejdsmarkedet, ansatte eller selvstændige med en fleksibel arbejdstid.  

Formålet med AAA Sydjylland: 

Vi ønsker at dyrke vores store interesse for arkitektur og planlægning på en måde, som vores frihed giver 

mulighed for, og meget gerne sammen med andre AAA’er. Vi støtter fortsat op omkring Lokalafdelingen for 

Sydjyllands aktiviteter og betragter vores initiativ som et supplement til foreningens traditionelle 

arrangementer. 

Blandt de ældre arkitekter er der stor lyst til at følge med i aktuelle byggerier og projekter, som man kender 

fra medierne. Der er lyst til at debattere aktuelle arkitektoniske og bymæssige spørgsmål og afprøve egne 

meninger i en faglig sammenhæng. Der er også stor interesse for at høre om, hvad der sker rundt omkring, 

fordi det kan være vanskeligere at være orienteret, når man ikke er på en arbejdsplads. Muligheden for at 

møde gamle fagfæller og kolleger og genopfriske gamle bekendtskaber er naturligvis også et incitament til at 

deltage i netværkets aktiviteter. 

Derfor er det et supplement for de seniorarkitekter, der har mere tid til at pleje arkitektfaget og 

nysgerrigheden under nogle andre forhold og på nogle andre tidspunkter end der, hvor lokalafdelingen 

normalt arrangerer møder. Vi er fortsat nysgerrige på, hvad der sker rundt omkring i vores byer, i vores 

landområder, langs vores kyster, hvordan kulturlivet har det, og vi vil også gerne studere designtrends i 

detaljer – måske især inden for caféer og lokaliteter, hvor arkitekturen går op i en større helhed med 

kulinariske specialiteter. Vi har også mulighed for at betragte arkitekturen i en større sammenhæng, da vi 

har tid til at bevæge os rundt i stedets omgivelser og drøfte vores oplevelser sammen. 

Det fører over til, at vi også gerne vil styrke de mere sociale relationer mellem AAA’erne. Det er nu engang 

sjovere at være uenig med andre AAA’ere om et særligt bygningsværk med stor arkitektonisk kvalitet, end at 

være enig med sig selv. 

Hvem kan være med i AAA Sydjylland: 

Alle medlemmer i Lokalafdelingen for Sydjylland, der er over 60 år kan deltage uanset om man arbejder eller 

er uden for arbejdsmarkedet. Arrangementerne er også åbne for +60 medlemmer af Arkitektforeningen 

uden for afdelingen for Sydjylland. 

Hvordan skal AAA Sydjylland fungere: 

Vi nedsætter en initiativgruppe for ét år ad gangen, gerne med lidt geografisk spredning. 

Initiativgruppen er åben for alle. Initiativgruppen vælger en leder, der er kontaktperson udadtil. Lederen 

vælges for 1 år. Initiativgruppen afgør evt. tvivlsspørgsmål, der måtte opstå i arbejdet. 

Initiativgruppen arrangerer forskellige typer af arrangementer, som udbydes på en slags børs, hvor man kan 

melde sig til. Nogle arrangementer kan egne sig til en større gruppe, mens andre arrangementer kan 
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gennemføres med en bilfuld AAA’ere. Det skal være meget fleksibelt. Vi er klar over, at afstandene er en 

udfordring som ved lokalafdelingens arrangementer, så arrangementerne forudsætter ikke hver gang, at der 

er et bestemt antal deltagere. 

Hvordan bliver møderne annonceret: 

Sekretariatet i Arkitektforeningen står for udsendelse af indbydelser, tilmeldinger mv. Det sker på mail, så 

mailadresserne hele tiden opdateret ud fra sekretariatets oplysninger. 

Når AAA Sydjylland er igangsat, vil alle potentielle medlemmer få en mail fra Sekretariatet, hvor man skal 

melde tilbage, om man er interesseret i at være medlem i AAA Sydjylland. Det er gratis at være medlem. 

Derefter får man besked med en direkte mail, når der udbydes et arrangement. Arrangementerne kan også 

annonceres som nyhedsbrev fra Lokalafdelingen Sydjylland. 

Hvilke typer arrangementer vil vi lave: 

Vi forestiller os forskellige typer arrangementer med meget forskelligt indhold og også på forskellige 

tidspunktet af dagen og med forskellig varighed. De herunder nævnte er kun eksempler, og alt er muligt 

afhængigt af gode forslag fra AAA’erne. 

 Besøg i byer, hvor vi får en guidet tur. 

 Besøg på virksomheder. 

 Besøg i kulturinstitutioner med udstillinger og lignende. 

 Ture rundt i landskabet, som f.eks. marskområdet, fjord- eller hedeområder. 

 Besøg på øer og deres særlige fortælling. 

 Foredrag med spændende arkitekter eller andre personligheder, eller fælles tur til steder, hvor de 

afholdes som f.eks. Arkitektskolen Aarhus. 

 Besøg på udstillinger som f.eks. Building Green i Aarhus, Blox eller udstillinger i andre byer. 

 Vi kunne godt tænke os at lave en studietur en gang om året. Det kunne være til Hamborg, Berlin, 

København, Malmø eller byer, hvor det er nødvendigt at rejse med fly.  

Den skal ikke være i konkurrence med den årlige studietur, som lokalafdelingen laver. 

 

Økonomien i AAA Sydjylland: 

Arkitektforeningen yder tilskud til forplejning (i begrænset omfang) og udgifter til oplægsholdere. Ved større 

arrangementer vil det være nødvendigt med egenbetaling. 

 

Hvad er succeskriteriet for AAA Sydjylland: 

Vi håber naturligvis på en bred opbakning til seniornetværket, og succesen afhænger helt klart af 

engagementet og interessen fra de potentielle deltagere i gruppen. 

Vi er indstillet på at prøve ideen af et år eller to, hvorefter vi vil tage AAA Sydjylland op til vurdering. Det 

kunne være på årsmødet i lokalafdelingen i 2021. 

 


