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Opdagede at man i Danmark
er gammel som 60-årig
”Da jeg sid ste år kom hjem fra Ame ri -
ka, op da ge de jeg, at man i Dan mark
er gam mel som 60-årig. Så dan ser jeg
slet ik ke mig selv. I USA bli ver man
spurgt, hvad man kan. Her i lan det
bli ver man spurgt, om man ik ke snart
skal på efter løn. Jeg var på ud kig ef ter
et nyt job og stak fø lere ud i sy ste met.
Man ge ste der men te man ty de lig vis,
at jeg var for gam mel, selv om det ik ke 
blev sagt direk te. Den ne mærkvær -
di ge al ders be vidst hed har jeg end -
nu ik ke væn net mig til – jeg har
fort sat lyst til at ar bej de, og fy sik -
ken er i or den. Når man så oven i kø -
bet får et sjovt job, får man og så eks tra 
ener gi.” Det te ud tal te Lis M. Fre derik -
sen til Po li ti ken den 1.2.04 i et inter vi -
ew i an led ning  af sin an sæt tel se som
pres se- og in for ma tions chef ved hof -
fet. Hun skal for sy ne med i er ne med
in for ma tio ner i anledning af kron prin -
se par rets forestående bryl lup. 

Lis M. Frederiksen oplevede en al -
dersdiskrimination også kaldet alde -
risme, da hun vendte hjem til Dan -
mark. Det er godt, at de eks perter, der 
har dannet bag grunds gruppe for De
fire høringer for Folke tingets Frem -
tidspanel har slået ned på netop
dette, at vi ser ned på alderen. De
skriver:

Det helt væ sent li ge over ord ne de
pro blem er et op gør med  al ders -
græn ser og al der som di ag no se sva -

ren de til en syg dom. Al der er et dår ligt 
kri terium i de fle ste sammen hæn ge.
Pro ble met bli ver ik ke min dre frem o -
ver, hvor ældre be folk nin gen vil be stå
af man ge flere, der er ra ske og vi ta le
også i en meget høj alder.

Holdning til alder kan ikke umid -
delbart ændres ved lovgivning. Men
der kan gives mere eller mindre kraf -
tige politiske signaler, som gradvis
kan slå igennem. En lovgivning mod
al der diskrimination vil også være et
signal. Vi har ikke en sådan lovgiv -
ning i dag, men der foreligger et
EF-direktiv herom, som skal omsæt -
tes til dansk lovgivning inden for de
kommende år.

Som mu li ge eks empler her på kun -
ne man fore stil le sig en gen nem gang
af lov giv nin gen med hen blik på at
fjer ne al ders græn ser, hvor de ik ke er
ab so lut nød ven di ge, pe ger eks per ter -
ne på i de res af slut ten de sam men fat -
ning .

Det er godt, at det nu er sat på
dagsordenen som anbefalinger til fol -
ketinget af Folketingets Fremtids pa -
nel. Det støtter FUAM, og det ha ster
efterhånden.

TL

Mere om Folketingets Fremtidspa nel
inde i Nyhedsbrevet.
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Gen eral for sa ming i FU AM 
Ons dag den 11. fe bru ar 2004 
Blev af holdt i Dag lig stu en på Lo kal cen ter Møl lesti en,

Grøn ne ga de 10, År hus C

Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1. Valg af diri gent 
Bør ge Hel mer blev valgt som diri gent

2. Be styrel sens be ret ning 
Bir the Grøn høj op sum mere de årets
mø der: Der har i den ne sæ son været
en mø deræk ke på syv mø der samt en
gen eral for sam ling. Mø der ne lig ger fast 
den 2. ons dag i må ne den klokken
16.30-18.00 – und ta gen i ju ni, ju li,
au gust og de cem ber.

Ef ter mø der ne er der mu lig hed for
at spi se af tens mad i lo kal cen trets ca -
fe teria, som net op om ons da gen hol -
der åbent til kl. 18.30, samt at få en
snak med be styrel sen, som ik ke læn -
gere hol der be styrel ses mø de umid -
del bart ef ter med lems mø der ne.

• Marts 2003: De mens og an dre syg -
dom me og pro ble mer i al der dom -
men ved læge Thor stein Ste fans -
son.

• April 2003: Bo fæl les skab. Drøm og
real i tet. ved Knud Ra mi an

• Maj 2003: Mu sik tera pi i ældreple -
jen. ved mu sik tera peut Svend Eeg

Efter årets te ma: Vis dom – No gen skal
vel hol de fast i al der dom mens styr ker
og de bi drag, gam le har at yde

• Sep tem ber: Bli ver jeres er farin ger
værds at? ved Tove Holm

• Ok to ber: Er I ble vet mere klart se en -
de med al deren? Kan vi bru ge vores
be kym rin ger kon struk tivt? ved Kir -
sten Esper An der sen

• No vem ber: Bag klog skab: Vil le jeres
liv have set an der le des ud, hvis I
hav de brugt de er farin ger, I har i
dag? ved Klara Juul-Madsen 

• Ja nu ar 2004: Om veje og om ve je

• For fat teren Adda Lyk ke boe for tal te
om sit nye liv som for fat ter ef ter at
være fyldt 60 år. Adda for tal te også
om at være frem tids am bas sa dør i
År hus Kom mu ne.

•
Al le mø der ne har været/bli ver ud før -
ligt re fereret i Ny heds bre vet.

Her ef ter drøf te de man FU AMs 25
års fød sels dag den 25. ok to ber. Det
blev be slut tet at ned sæt te et festud -
valg på fore lø be lig Aa se Ny borg og
Kir sten Trol le gaard til at la ve ram mer -
ne for en festaf ten må ske til no vem -
ber, hvor den 10. no vem ber er FU -
AMs mø de af ten. Der er af sat 1.000 kr. 
til 25 års ju bi læ et. 

In ger Ny gaard så ger ne, at der blev
brugt af for mu en til et stør re ar ran ge -
ment i an led ning af ju bi læ et, hvor vi
kan gå til ba ge til FU AMs for mål, hvor -
dan man selv kan for bere de en god
al der dom. Her skal man prø ve at få
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yn gre i ta le. De,  der var un ge, da fore -
nin gen blev stif tet, er jo æl dre i dag.
Det  vil be styrel sen drøf te sam men
med et for slag om kon takt til pres sen
før ju bi læ et.

Knud Ra mi an hav de ud ar bej det en
be ret ning om FU AM og Bo li gråd giv -
ning for æl dre 2003:

FU AM, der for man ge år si den var
med til at grund læg ge ide en om bo li -
gråd giv ning for æl dre, har plads i råd -
giv nin gens be styrel se og har ved
Knud Ra mi an for mands ska bet i pro -
jek tud val get.

Ide en med bo li gråd giv nin ger for
æl dre har bredt sig ud over lan det.
Der er nu råd giv nin ger i gang el ler på
vej i Hil lerød, Kø ben havn, Her ning
og Hor sens. Sid ste skud på stam men
er pla ner ne om en fi li al af År hus fore -
nin gen i Od der.

I lø bet af året er råd mand Ni els Erik
Eskild sen ind trådt i be styrel sen. Vi hå -
ber på, at det vil styr ke råd giv nin gen.

Der ar bej des i be styrel sen med ud -
vik lin gen af en se nior bo lig po li tik, der
kan in spirere kom mu ner ne. Man ge af 
bo li gråd giv nin gens tan ker er ta get
med i År hus Kom mu nes bo lig po li ti -
ske hand lings plan.

Selv om der er kom met flere med -
lem mer fra er hvervs li vet er råd giv nin -
gens øko no mi sta dig usik ker, men
flere af pro jek tud val gets mær ke sa ger
er real i seret i 2003.

Først og frem mest er pro jek tet om -
kring mærk ning af ældre eg ne de bo li -
ger kom met i gang sidst på året. Det er 
støt tet af Nyk re dits fond med 1,2 mio.
kr. Pro jek tet gennem føres i sam ar bej -
de med Dansk Cen ter for Til gæn ge -
lig hed. Re sul ta ter ne fra pro jek tet ken -
der vi først for al vor i 2005.

Der ud o ver har der i efter året været
af holdt det før ste lands dæk ken de
mø de på Ar ki tekt sko len i År hus for
råd giv nin ger fra he le lan det. Der er
nu ved at bli ve etableret et netværk af
bo li gråd giv nin ger.

Pro jek tud val get skal i 2004 ar bej de
med at ud vik le en ræk ke pro jek ter,
der skal gøre det let tere for de æl dre,
der ger ne vil flyt te. Der skal og så ta ges 
ini ti a tiv til et pro jekt om mu lig he der -
ne for ud vik ling af na bo ska ber.

To ve Holm for tal te om sit ar bejds -
om rå de i Ven skabs fore nin gen for æl -
dre dan skere og ind van drere. Hen des 
sam ta le grup pe hol der mø de en gang
om ugen, der er god til slut ning, og
hun lærer del ta ger ne bed re og bed re
at ken de. En gang om må ne den er
der mu lig hed for fæl les mø de med
FU AM. Der hen vi ses til To ves ar ti kel
si de 8 i det te Ny heds brev.
Trau te Lar sen om Ny heds bre ve ne:
Der var fire Ny heds bre ve i 2003. Nu
skæres an tal let ned til tre om året,
men de bli ver med flere si der, så de
kan rum me mere stof. Be styrel sen har 
øn sket at supplere Ny heds bre ve ne
med en hjem me si de, der kan op da -
teres hver må ned med ak tu el le mø -
der. Bør ge Hel mer til bød at op ret te
hjem me si den og stå for den. Han har
under søgt, at do mæ ne om rå det www. 
fu am.dk er le digt. Det ko ster 375 kr. at 
op ret te hjem me si den og ca. 20 kr. om 
må ne den at op ret hol de den. Det te
blev godt mod ta get. Bør ge Hel mer vil
la ve en en kel hjem me si de med hen -
vis nin ger til an dre re le van te si der.
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3. Fore læg gel se af det re vi -
dere de regn skab for 2003
ved kas serer Søren-Pe ter
Pe der sen
Regn ska bet fore lå i ko pi er til del ta ger -
ne.

4. Fast læg gel se af 
kon tin gent for 2005 samt
god ken del se af bud get for
det kom men de 
regn skabs år 2004.
Søren-Pe ter Pe der sen gennem gik
bud get tet, der er ind ret tet ef ter pro -
duk tion og for sen del se af tre ny heds -
bre ve. Kon tin gen tet er uæn dret 125
kr. - for hå bent lig i de næ ste par år.

5. Valg af med lem mer til
be styrel sen
På valg varr: Knud Ra mi an, Kir sten
An der sen, Kir sten Trol le gaard Jør -
gen sen og Bir the Grøn høj . Kir sten A.
øn ske de ik ke gen valg på grund af syg -
dom. Knud Ra mi an, Kir sten Trol le -

gaard Jør gen sen og Bir the Grøn høj
blev gen valgt. Klara Juul-Madsen
blev valgt til be styrel sen.

6. Valg af supple an ter 
til be styrel sen 
Ir ma Mag nus sen og Bør ge Hel mer
blev supple an ter.

7. Valg af 
to inter ne re vi sorer.
Jens-Erik Jør gen sen blev gen valgt og
Ja ne Schøn ning valgt.

8. Ind kom ne for slag
Be styrel sens for slag om hjem me si de
blev be hand let sam men med be ret -
nin gen.

9. Even tu elt
Be styrel sen vil ger ne ud tryk ker sin tak
til Kir sten An der sen for be styrel ses ar -
bej de og vær tin de for FUAM gen nem
åre ne.

Bør ge Hel mer tak ke de for en hyg -
ge lig gen eral for sam ling. Gen eral for -
sam lin gen slut te de kl. 18.00.

www.fu am.dk
www.fu am.dk er ad res sen på fore nin gens ny hjem me si de.
Når si den i slut nin gen af fe bru ar er fuldt op era tions klar, kan
vi på en hur tig og ef fek tiv må de spre de in for ma tion til om ver -
de nen, og på den må de supplere vort ud mær ke de Ny heds -
brev.

Hjem me si den gi ver os og så mu lig hed for at ud bre de kend -
ska bet til FU AM til en stør re of fent lig hed, idet vi med “le de -
ord” kan gøre net tets sø ge ma ski ner op mærk som me på vor
eks i stens.

Vi mod ta ger me get ger ne for slag til æn drin ger og for be d -
rin ger. Send en e-mail til vores web ma ster på: 

bor ge-hel mer@vip.cy ber ci ty.dk
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Regn skab 2003
 

Ind tæg ter
Regn skab 2003 Bud get 2003 Bud get 2004

  

Med lem skon tin gent 9.650 9.000 10.000
Ban kren ter 442 600 300
Ga ve be løb 3.875   
Giro 50   
To tal 14.017 9.600 10.300

 

Ud gif ter

Tryk ning af ny heds bre ve 4.970 7.500 4.000
Por to og ge byr 2.460 3.000 2.500
Tele fon godt gørel se 600 700 600
Kon torar tik ler 543 300 1.000
Vin ga ver 525 2.000 600
Rej seud gif ter 680 100
600
Kon tin gent Bo li gråd giv ning 1.000 1.000 1.000
FU AMs 25 års ju bi læ um   1.000
To tal 10.778 14.600 11.300
Over skud/Under skud (-) 3.239 -5.000 -1.000

 

Ba lan ce

Ak ti ver
Ban kin destå en de  31.12.03 28.969
Giroin destå en de  31.12.03 3.065
Kas se be hold ning 0
To tal 32.034

 

Pas si ve
Ak ti ver  31.12.02 28.795
Over skud  31.12.03 3.239
To tal 32.034
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Moral er godt – 
er dobbeltmoral 
dobbelt så godt?
Sid ste år ind stil le de råd mand
Ni els Erik Eskild sen Ven -
skabs fore nin gen for Æl dre
Dan skere og Ind van drere til
årets in te gra tions pris. In te -
gra tions mi ni ster Be rtel Haar -
der no mi nere de fore nin gen
som num mer to. 

I den sammen hæng har jeg svært
ved for stå de ned skærin ger, der nu
sker.  Det kan bli ve dyre pen ge at
spare:

Fra 1. ja nu ar 2004 er al be talt
under vis ning op hørt, og al le for -
mer for under vis ning og ak ti vi te ter er
af hæn gi ge af ind sats fra fri vil li ge.

Der er to ”mo de ord” for ti den. Det
ene er in te gra tion, og det an det er
fri vil ligt so ci alt ar bej de.

Jeg fin der det dob belt moralsk at ta -
le om in te gra tion, når man be vidst
under gra ver en vel fun geren de for -
ening, der har for må et at sam le et så
stort an tal æl dre ind van drere og flygt -
nin ge til mål ret tet ind førel se i dansk
sprog og kul tur. Jeg fin der det og så
dob belt moralsk at ta le om, at sam -
fun det øn sker og har brug for man ge
flere, der vil ud føre fri vil ligt so ci alt ar -
bej de, når man til en stor grup pe ik ke
vil be ta le for den nød ven di ge ko or di -
nering.

 Der ta les om, at det kan bli ve van -
ske ligt i frem ti den at til go de se de
uden land ske bru gere af lo kal cen tre
og ple je hjem på grund af sprog van -
ske lig he der ne. Der er der for al mu lig
grund til at støt te de æl dre ind van -
drere i at lære mest mu ligt dansk – og
ik ke bare de yn gre, der sat ses på som
fremtidig arbejdskraft.

De uden land ske med lem mer an ser
helt klart dansk un der vis nin gen som
det egent li ge for mål med at kom me i
fore nin gen, og der med har de kun net
mod ta ge al le de øv ri ge til bud. Sam -
været med an dre og selve det at ha ve
no get at gå ud ef ter er vig tigt, og man -
ge fø ler, at fore nin gen er ble vet de res
”an den fa mi lie”. Når under vis nin gen
op hører, vil man ge mis te in ci ta men tet 
til at kom me hjem me fra, og ri si ko en
for iso la tion er åben bar.

Nog le dan ske med lem mer har gen -
nem he le fore nin gens le ve tid le det
sam ta le grup per el ler været med i an -
dre ak ti vi te ter, men de fle ste er ik ke
ud dan ne de lærere, og de er alt for få
til, at de kan kom pen sere for de
mang len de lærer kræf ter. 

Fore nin gen vil dog for sø ge at sam -
men sæt te nog le grup per, som sta dig
kan mod ta ge dansk un der vis ning ba -
seret på fri vil li ge med ar bej dere
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Men ik ke nok med at sprog un der -
vis nin gen spares væk. Fra au gust
2004 op hører den ko or di na tor stil -
ling, som hid til har været be vil get.

De fle ste af de dan ske med lem mer
vil ger ne yde en ind sats nog le ti mer
om ugen, men skal de res ar bej de ha -
ve no gen me ning, er det nød ven digt,
at det ko or di neres af i det mind ste én
an sat dag lig med ar bej der. In gen af de 
dan ske med lem mer vil ha ve mu lig -
hed for at mø de hver dag i man ge ti -
mer.

På grund lag af eg ne er farin ger kan
jeg til fø je, at del ta gel se i en sam ta le -

grup pe ik ke blot er til glæ de for ud -
læn din ge ne. Jeg har – lige som al le
an dre – og så brug for at kom me
hjem me fra og op le ve glæ den ved
sam været med an dre og ved ind sig -
ten i an dre kul turer.

Skul le no gen af FU AM’s læ sere ha -
ve lyst til at være med i  Ven skabs fore -
nin gens ar bej de, kan hen ven del se
ske til fore nin gens adres se mand ag til
fre dag el ler på tele fon 8618 26 63.

To ve Holm

Dens for mål er:
• at frem me mel lem fol ke ligt ven skab

og gen si dig for stå el se mel lem æl dre
men ne sker

• at yde hjælp og råd giv ning til fore -
nin gens med lem mer

• at ud nyt te de ældres res sour cer og
styr ke de res mu lig he der for ind fly -
del se i sam fun det

• at op byg ge netværk og fore byg ge
so ci al iso la tion.

Fore nin gen øn sker at med vir ke til in -
te gra tion og vare ta ger der for ik ke en -
kel te na tio na li te ters inter es ser

Fore nin gen hol der til i Se nior-Cen -
tret i Øster ga de 30, 4. sal i År hus, hvor 
Ma gi stra ten stil ler lo ka ler til rå dig hed
og har støt tet øko no misk  via § 115
(støt te til fri vil ligt so ci alt ar bej de) med

løn til en ko or di na tor fra august 1999
til august 2004.

Fore nin gen har hid til fun geret dels
som et mø de- og være sted, dels et
kur sus sted med føl gen de ak ti vi te ter:

• kur ser i dansk

• grup per i en gelsk, tysk og ara bisk
kon ver sa tion

• stu di ek redse

• af spæn dings gym nastik på gulv og i
varmt vand

• mor gen sang hver tirs dag 

• kre a ti ve kur ser

• fæl le sar ran ge men ter og kul turel le
ture

• mad lav ning og fæl les spis ning

• åbent sy værk sted

Facts om Ven skabs fore nin gen for Æl dre
Dan skere og  Ind van drere
Fore nin gen  blev stif tet 17. no vem ber 1997.
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Fore nin gen har 185 med lem mer,
hvor af 34 er dan ske, og fler tal let er
kvin der. Gennem snits al deren er 65
år, men man ge ud læn din ge er i den
yng ste al ders grup pe, og fore nin gen
kan i sær li ge til fæl de op ta ge med lem -
mer ned til 40 års al deren.

De ud læn din ge, som ik ke har op -
nå et dansk stats bor ger skab, har ind til
1. ja nu ar 2004 haft ret til under vis -
ning i dansk, og der har gen nem
Sprog cen tret været lærere, som har
under vist flere klas ser 2 ti mer 3 gan ge
ugent lig. Man har der med kun net

gøre nog le af kur si ster ne klar til Al -
men Prø ve 1., som er mini mum skrav
for at op nå dansk stats bor ger skab

De ud læn din ge, som har få et dansk 
stats bor ger skab, og som der for ik ke
har ret til under vis ning – men sta dig et 
stort be hov for at lære at bru ge spro -
get bed re – har få et under vis ning af
fri vil li ge lærere.

Des uden har en del med lem mer,
som mod ta ger kon tan thjælp, kun net
være i so ci al ak ti vering ved at del ta ge
i fore nin gens for skel li ge kur ser.



11

Re ferat fra mø det ons dag den 12. no vem ber 2003

Om vis dom og ”bag klog skab”
I FU AMs mø deræk ke om vis -
dom, var det Klara Juul- Mad -
sen, der stod for op læg get den
12. no vem ber 2003. 
Den ne gang var em net: 
“Bag klog skab:  Vil le jeres liv
ha ve set an der le des ud, hvis I
hav de brugt de er farin ger, I
har i dag”.  

Klara hav de valgt at ta ge ud gangs -
punkt i sin op vækst i Søn der jyl land,
og vi brin ger hen des op læg: Min op -
vækst i Søn der jyl land har været bag -
grund for man ge af de tan ker, jeg gør
mig i for hold til er farin ger, og de men -
ne sker jeg mø der.  Mi ne for æl dre,
født hen holds vis i 1882 og i 1886
hav de ind til 1920 le vet un der tysk
styre, men var sig me get be vid ste om
at være dan ske.  Min bror, født 1911,
vok se de op un der sam me vil kår.  Fra
1914 – 1918 var min far i tysk krigs tje -
ne ste, en tid han nø dig tal te om.  Da
jeg blev født i 1921 var lands de len
ble vet dansk i 1920.  I dag kan jeg se
til ba ge på et liv, hvor for skel li ge af snit
af spej ler sin særeg ne hold ning, og jeg 
fø ler, det er svært at an sku e lig gøre
den til pas ning, der fore gik.  Jeg kan i
dag un dre mig over, hvor let det var at 
over ta ge nor mer og hold nin ger, der
blev gi vet gen nem op dra gel se i hjem,
sko le og se nere ud dan nel se.  Jeg vok -
se de op i et lil le snæ vert sam fund,
hvor auto ri tet her ske de, - men be folk -
nin gen hav de no gen lun de ens vil kår,

så lige værd var re sul ta tet.  Min barn -
dom var i en sta tions by, hvor slag teri,
fa brik ker, hand len de og hånd vær -
kere ud gjor de fler tal let.  Alt så bo e de
der men ne sker med be skæf ti gel se,
som le ve de jævnt, men godt.  Kul tur -
li vet fore gik om kring en sko le med 7
klas ser, bi blio tek og kir ke.  I 1939 blev 
en ung doms sko le ind vi et.  Den var et
re sul tat af ar bej de blandt un ge fra en
gym nastik fore ning, en stu die kreds samt
”det un ge græn se værn”, der hav de
stor til slut ning på den tid.  En lærer fra 
den kom mu na le sko le stod for pro -
jek tet og blev for stan der.  

Som i an dre sammen hæn ge var det 
na tio na le det bæren de.  Op væk sten
blev præ get af, at der fort sat boe de ty -
skere, så vel som dan skere.  For beg ge
par ter blev det na tio na le til hør det
skel sæt ten de.  Na tio na le fest da ge
blev med mø der og fæd re lands san -
ge.  ”Fri hed er det bed ste guld” og lig -
nen de san ge bandt os sam men.  I for -
ret nin ger blev det vig tigt, at dan ske
for ret nings folk blev støt tet.  Og så ven -
ska ber blev etableret inden for eg ne
ræk ker, og der op stod et fjen de bil le de 
i for hold til det, der var tysk.  Op dra -
gel se af børn blev un der de for hold
præ get af en form for dres sur, og der
skul le gå man ge år før jeg sat te
spørgs mål ved det ver dens bil le de,
der blev mig gi vet.  Be sæt tel sen 1940
blev for mig en be kræf tel se af, at det,
jeg hav de lært, var rig tigt.  Godt og
ondt, rig tigt og for kert var den vej vi -
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ser, hvor ef ter li vet skul le le ves.  Tan -
ken om et ”hvor for det ?,” op stod
sim pelt hen ik ke.  Det nære var jo,
som det var, og de lin gen ,af stand
mel lem dansk og tysk, var hid til for lø -
bet gnid nings løst.  

Først i 1945 be væ ge de jeg mig væk
fra Søn der jyl land.  I 3 ½ år var jeg sy -
geple je e lev på Kjel lerup sy ge hus, mel -
lem  Sil ke borg og Vi borg.  Her op le ve -
de jeg lidt af et kul tur chok, for di den
na tio na le stem ning, der hid til hav de
om gi vet mig, ik ke var der.  Til med
kom jeg til at ple je ty skere, som op -
holdt sig i flygt nin ge lejr og blev ind -
lagt på sy ge hu set på grund af al vor lig
syg dom.  Jeg kom til at op le ve an dre
fol ke slag, der føl te og tænk te som jeg.  
Øn sket om en fre de lig sa mek si stens
var ens.  Men nu var kri gen for bi, og
snart var og så flygt nin ge ne sendt
hjem.  

Åre ne frem blev med spæn den de
ar bej de.  De blev med mand og børn,
og i det he le ta get blev fa mi li en cen -
trum.  Man ge år se nere, da det blev
mu ligt at rej se klo den rundt, ja selv til
må nen, føl te jeg det nød ven digt at se
til ba ge på de for udsæt nin ger, der var
bag grund for mit liv, og nu op da ge de
jeg, hvor dan jeg ukri tisk hav de over -
ta get nor mer og gam le for dom me,
som ny vi den hav de for trængt.  Den
ud vik ling, der er fore gå et, hvor bl.a.
ma ski ner og ro bot ter har over ta get
tungt ar bej de, har været bag grund for 
at kom men de gen era tio ner fik mu lig -
hed for at til eg ne sig vi den.  Ned slid -
ning p. g. af  fy sisk ar bej de, samt man -
gel på pen ge, hav de tid li gere af skåret
man ge fra en ud dan nel se,  hvori og så
sko leud dan nel se blev af læn gere va -
rig hed, men – sam men med ny vi den, 

har jeg er faret, at det var for kert, at
gam mel vi den blev for ka stet, og så er
det jo nær lig gen de at spør ge, om er -
farin ger i det he le ta get kan bru ges ? 
Jeg tæn ker og så på, om er farin ger
kan op fat tes som vi den ?  Jeg kan da
hu ske, at jeg som barn brænd te mig
på kak ke lovnen og der med lær te at
hol de af stand, und gå at kom me nær. 
Men da jeg vil le lære at cyk le og væl -
te de gen tag ne gan ge, holdt jeg da ik -
ke op med det !  Og det kan jeg da
glæ de mig over.  Cyk len gav mu lig -
hed for op le vel ser og fæl les skab med
an dre.

Der med er jeg nå et til, at er farin ger
kan være go de el ler dår li ge.  En stem -
me fra for ti den si ger: Ja men har du
da ik ke lært af di ne er farin ger ?  Det
gi ver mig lyst til at bru ge an dre ord. 
Jeg vil i ste det si ge, at li vet har gi vet
mig bå de suc ces og neder lag.  Neder -
la ge ne kan jeg sta dig fø le som en
smer te.  Får lyst til at læg ge låg på de
erin drin ger, slet te min der ne.  Er det,
for di jeg ik ke bru ger en even tu el er -
faring ?  I dag kan jeg se mi ne for -
udsæt nin ger, mi ne mu lig he der gav
fø lel sen af neder lag.  En fø lel se af
”skyld”, man gel på dyg tig hed, ar bej -
det var ik ke gjort godt nok og så vi -
dere.

Det blev et af mi ne man ge ud klip på 
op slag stav len, der vi ste vej:  ”Al le kan
no get, in gen kan alt, hvad kan du ?” 
Jeg blev mere be vidst om at høre til i
et fæl les skab og om at et liv som ind i -
vi du a list har si ne om kost nin ger.  I fæl -
les ska bet skal der være plads til for -
skel lig hed, og at vi kan se for skel lig -
hed som no get po si tivt.  Den fri hed vi
tror at eje er be græn set,  be græn set af 
hen syn til næ sten, hen syn til sam fun -
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det og af hæn gig hed af sam fun det.
Me get af det, der før hen hør te til i fa -
mi li en, er over ta get af sam fun det. 

Mi ne er farin ger be står og så i, at jeg
ser li vet som et valg af mu lig he der,
men og så som et fra valg af even tu el le
til tag.  Som en lig sø ger jeg fæl les ska -
ber med to-vejs kom mu ni ka tion.  Når 
fæl les ska ber by der på kun at se og lyt -
te, vil jeg helst op le ve sam men med
en ven og med efter føl gen de sam ta le.  
Jeg er be vidst om, at valg jeg træf fer
er mi ne, og bør være det, for at neder -
lag der med er let tere at bære - at for -
hol de sig til.  Som så of te før gi ver det
mig en stærk for nem mel se af at - lige -
som nat og dag, sol og regn hører
sam men, så dan er jeg og så under lagt
to modsæt nin ger. Det, at en hver hand -
ling bærer sin modsæt ning i sig.  Der -
for bli ver mit liv en sø gen ef ter ba lan -
ce.  En ba lan ce i det fæl les skab jeg
som ”flok dyr” er med lem af, og hvor
jeg er be vidst om græn ser ne for egen
fri hed.  Med let ad gang til ny vi den,
med lok ken de til bud om under hold -
ning og op le vel ser, må jeg til sta dig -
hed træf fe valg, for hol de mig til mu -
lig he der.  

Fra bø ger nes ver den gem mer jeg
man ge ”guld korn”.  Man ge er de hu -
ske sed ler, der sid der på min op slag -
stav le. Nog le eks empler:  

”Man kan ik ke real i sere sig selv op i
den blå luft, men man kan real i sere de 
mål, man sæt ter sig og som til værel -
sen by der én”.  

”Glæ de er ik ke et mål, men en fø lel -
se, der kan kom me, når må let er nå -
et”. 

”Man kan la de sig kue, men vi kan
og så væl ge, hvor dan vi vil for hol de

os til vor skæb ne ved at bru ge vi den
til vi dereud vik ling”.  

Den al der sop de ling, der fin der sted
li ge fra vug gestue – bør ne ha ve – sko le 
–og så vi dere til ældre cen tre, fø ler jeg, 
er med vir ken de til, at den in spira tion,
der kan op stå i et jævn ligt sam vær
med for skel li ge al ders grup per, ude -
bli ver.  Det får jeg be kræf tet i de lyk -
kest un der, hvor jeg kan drøf te hold -
nin ger med børn og bør ne børn. 
Sam ta ler, der igen ba ner vej for, at jeg
re vi derer de hold nin ger, jeg har bragt
med mig fra en tid, hvor de var brug -
bare.  I den ver den, der om gi ver mig,
er ar bejds ti den 37 ti mer om ugen, og
jeg op le ver ud tryk for ar bejds pres,
som be grun del se for at fæl les ska ber
smuldrer.  Hvor jeg i min barn dom
var under lagt det auto ri tære sy stem,
kan jeg i dag fø le mig på vir ket af med -
i er, der hen holds vis for tæl ler mig,
hvad jeg som gam mel og pen sio nist
har ret til - og at jeg til hører en gruppe, 
der bå de er tyn gen de og be ko ste lig.  

Den di a log, jeg me ner at kun ne hu -
ske fra tid li gere, er fra før fjern syn og
al der sop de ling var hver dag.  Di a lo -
gen var på den tid et pro dukt af fæl -
les ska bets nød ven dig hed.  Bun de de
på den tid i op dra gel se un der over -
sku e li ge ram mer, hvor plig ter var en
nød ven dig hed, for at fæl les ska bet kun -
ne fun gere.  Ud vik ling og vi den har
med ført per son lig fri hed.  Fæl les ska -
bets nød ven dig hed er af løst af ord -
nin ger som styres fag ligt og øko no -
misk.  I dag spør ger jeg, om ik ke det
har haft om kost nin ger, hvor fø lel ser
kom mer i klem me?  Fø lel ser og for -
stand ska ber of te kon flikt. Beg ge er de 
si der af li vet, som vi må ha ve med og
for hol de os til, for at fin de frem til en
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ba lan ce.  At bru ge af min bag klog -
skab vil le ik ke kun ne æn dre mit liv,
for di jeg ser li vet som en op ga ve, en
kæ de, hvor nye led fort sæt ter, når jeg
slut ter!

Her tog da gens frem mød te til hørere 
over.  Det blev no get med, hvad vi vil -
le gøre, hvis vi skul le le ve vort liv om:
Ik ke al tid at hand le, som om man
hav de gå et i ”flin ke sko le” he le sit liv.

Ik ke at for try de, for hvad kan man
bru ge det til? Om at si ge fra. For no -
gen skal der le ves man ge år, før man
bli ver i stand til det.

Og jeg vil slut te med nog le af Klaras
”guld korn”:

• Ær lig hed: Der skal være over ens -
stem mel se mel lem det man si ger, og 
det, man gør!

• Fri vil lig hed: Be står i at yde uden for -
vent ning om at få no get til ba ge.

• Di a log: Ikke en dis kus sion el ler et
skæn deri, men i dy be ste for stand et
spørgs mål om at lyt te og at svare.

• At være rig kan være: Rig på glæ de
og ven skab.

• At være fat tig: Fat tig på glæ de og
ven skab.

• I po li tik: Der skal være tid til fi lo so fi
og re flek sion.

Re ferat ved Kir sten T.J. 

Vig tig med de lel se til al le læ ser ne af
FU AMs Ny heds bre ve
Vore Ny heds bre ve ud sen -
des nu tre gan ge år ligt

Iføl ge for lig om finans lo ven for 2004
er blad til skud det for de fle ste postom -
del te fore nings bla de fal det bort pr. 1.
marts 2004. Det te be ty der mere end en
for dob ling af por to pri sen for FU AM’s
Ny heds bre ve. Be styrel sen har der for
be slut tet at sam le stof fet sam men og
skære ned til tre ny heds bre ve. Det te
Ny heds brev er for års num meret. De
næ ste to num re kom mer til efter år og
vin ter.

Re dak tio nen vil fort sat brin ge re fera -
ter fra vore mø der, stof om forsk ning og 
vi den på ældre om rå det, bog nyt samt
med de lel ser fra Bo li gråd giv ning for
Æl dre. Ind læg fra med lem mer el ler
hen vis nin ger til stof er fort sat me get
vel kom men. FU AM har hid til kun net
sen de en ræk ke fri num re til Lo kalcen -

tre, læ ge ven te værel ser, be styrel ses med -
lem mer i ældre or ga ni sa tio ner m.fl. På
grund af por to for hø jel sen vil vi ik ke
læn gere kun ne sen de vore ny heds bre -
ve ud uden at op kræ ve kon tin gent.
Men vi hå ber, at nog le af vore hid ti di ge
fri a bon nen ter øn sker at abon nere på
Ny heds bre vet og der med bi dra ge til
om kost nin ger ne. Tryk ning og ud sen -
del se af Ny heds bre ve er fore nin gens
stør ste ud gift.

FU AM har til ok to ber eks i steret i 25
år. Øko no mi en er ba seret på med lem -
mer nes kon tin gent og fore nin gen dri -
ves ved hjælp af med lem mer nes
uløn ne de ar bej de.

Be styrel sen

PS: se og så op sa ten om FU AMs ny
hjem me si de på si de 6 i det te Ny heds -
brev.
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Hvad er in spira tion?  For mig
var det mø det med To sca na og
al le dens små by er. For fat teren 
Ad da Lyk ke boe for tal te om sit
nye liv som for fat ter ef ter at
være fyldt 60 år. 

Ad da Lyk ke boe har været bi blio te -
kar ved År hus kom mu nes bi blio te ker
i 39 år og været kol le ga til to af FU -
AMs med lem mer.  Som hun selv ud -
tryk ker sig: ”Jeg har le vet af, for og
med bø ger.  For mid let dem og el sket
dem.  Vid ste ik ke om sig selv, at hun
skul le være for fat ter. For hen de ske te
det, da hun for nog le år si den be søg te
Firen ze.  ”He le min barn doms fan -
tasti ske ver den kom til mig der.”  Om
sin barn dom si ger hun: ”Min fa mi lie
tog til Færø er ne ef ter kri gen, for di min 
far fik ar bej de der.  Jeg kom i ka tolsk
sko le hos ”de små sø stre”.  Sko lens
bag grund var Fra nci ska neror de nen,
og den fin des end nu. De små sø stre
be tød me get for mig. Jeg for skræk ke -
de mi ne for æl dre, da jeg som
9-10-årig sag de: ”Jeg vil være non -
ne”! Pa ter Mag nus be tød og så me get
for mig, han kom til se nere.” På et
tids punkt vend te fa mi li en til ba ge til
Dan mark og til År hus, hvor Ad da Lyk -
ke boe kom i Ka te dral sko len. Hen des
mor sag de på et tids punkt til hen de:
”Du skul le må ske bli ve bi blio te kar, du 
der læ ser så me get”, - og det blev
hun.

Hvad er in spira tion? For mig var det 
mø det med To sca na og al le dens små
by er. Jeg har været der med min
mand et par gan ge om året de sid ste
11 år.  Den før ste bog, jeg skrev, blev
en bog, der er in spireret af alt der ne -
de.  Bo gen hed der ”Kon trak ten”, for -
la get Mod tryk 1999. Det er en kær lig -
heds historie, hvor det bli ver svært
med et svigt. Bo gen hand ler om tro en 
og om smer ten.  Jeg hol der af at sæt te 
”mig selv” ind i hvert ka pi tel, med ord 
fra men ne sker, der har sagt no get
sær ligt. Ad da L. bru ger og så stro fer
fra ”Høj san gen”, og om at ”ha ve en
en gel med i sit liv”.  Hen des an den
bog hed der: ” Bal la den om An to nie”, 
for la get Mod tryk 2001.  Her spil ler
Ær ke eng len Ga bri el en vig tig rol le for 
bo gens hoved per son. Ad da Lyk ke -
boe er for ti den i gang med sin tred je
bog og med lyrik. Vi fik nog le tek ster
læst op fra hen des to bø ger 

Der ef ter gik Ad da Lyk ke boe over til
at for tæl le om at være frem tids am -
bas sa dør i År hus kom mu ne: Det var
råd mand ens idè. Vi er 23 per so ner
med hver sin til gang og er farin ger. 
Jeg blev spurgt, om jeg vil le være
med.  Vi har fun geret som en slags
tæn ke tank, men jeg lærer me get selv
og sy nes, jeg får me get ud af at være
med.  En af hoved tan ker ne er, at vi er
hi nan dens an svar.  Der vil kom me en
rap port fra grup pen, der har set hin -
an den me get og været man ge ste der.

Re ferat fra FUAM-mø det ons dag den 14. ja nu ar 2004

Om ve je og om ve je
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Rap por ten vil ud kom me som PDF - fil 
(den bli ver frit til gæn ge lig over net tet) 
og hed der:” Frem ti dens ældre liv i År -
hus”. Den hand ler om de æl dre, der
er kom met til de se nere år.  De er ”en
an den slags end tid li gere” og har an -
dre øn sker for de res liv, end man hav -
de før i ti den.  

For os, der har været med i FU AM i
en ræk ke år, ly der det som tan ker, vi
selv har haft in de i bi lle det læn ge. 
Tænk bare på vores for målspara graf,
som har været og er, den sam me som
den var for snart 25 år si den! Det var

godt at høre om nog le af de tan ker,
grup pen har ar bej det med, og må ske
kun ne vi hen te ny in spira tion i rap -
por ten fra frem tids am bas sa dører ne.

Tak til da gens for tæl ler.  Det var in -
spireren de at mø de dig!

Re ferat ved Kir sten T.J.

Ad da Lyk ke boe slut te de med at læ -
se op fra den lyri ske si de af sit for fat -
ter skab.

Vi har få et lov at brin ge dig tet:

Jeg ser dig
ti den stivner
ven der sig
og går til ba ge

Din gang 
er spænd stigt let
på di ne skuldre
sid der vore børn
og ler
og åb ner sig for ver den

Du nær mer dig
ved din si de
går to un ge mænd
den ene bærer på sin skul der
et barn der ler
og åb ner sig for ver den

Og ti den ven der rundt 
og ren der hen til mig
og ven ter
du går ale ne
der er kun os
som den gang vi var 
un ge el sken de
vi mø des i et favn tag
og hol der fast
mens li vet skyn der 
sig mod hori son ten
og bli ver
dob belt dyre bart

Ad da Lyk ke boe

Og ti den ven der rundt        



17

Det er al ders di skri mi neren de
kul tur he le ti den at er stat te
æl dre med ar bej dere med yn -
gre, og det hører for ti den til,
for di vi nu le ver i en æra, hvor
be folk nin gen aldres.

Når be folk nin gen aldres, bli ver og -
så ar bejds styr ken i sam fun det æl dre.
Ude luk kel se af æl -
dre fra ar bejds mar -
ke det har store so ci -
a le og men ne ske li -
ge kon se kven ser, og 
er en rig tig dår lig
for ret ning for sam -
fun det. Al ders dis -
krimi na tion er og så
ø ko no misk spild,
ar bejds pladsen og
sam fun det mis ter
bå de færdig he der,
mang fol dig hed og
mo den hed. Man
har tro et, at man
kun ne lø se ung -
doms ar bejds løs he -
den ved at til skyn de
de æl dre til at for la -
de ar bejds mar ke -
det, men det er ik ke
lyk ke des i no get euro pæ isk land, for -
klare de Alan Wal ker, pro fes sor i na -
tio nal po li tik i Shef fi eld. Han ser efter -

løn nen som in sti tu tio na li seret al ders -
k ri mi na tion. Af skaf pen sions al deren
– men be hold pen sio nen var flere op -
lægs hol dere eni ge om. De æl dre er
for for skel li ge til at ha ve ens pen sions -
al der. En mere so ci alt ret fær dig må de
kun ne må ske være at si ge, at man
kan træk ke sig til ba ge ef ter 40 års ar -

bej de, og hvis du
øn sker at gøre det
før, må du selv stå
for det. Der skal
flek sible løs nin ger
til.

De fire Hørin ger
for Fol ke t in gets
Frem tids pa nel er
til ret te lagt af Te k -
no lo girå det. De to
før ste hørin ger er
om talt i Fu ams Ny -
heds brev 2003, nr.
3. Den 3. høring i
Ny heds brev       
2003, nr.4

Ikke gråt guld 
– bare grå
De lav tud dan ne de, 
kvin der og ind van -
drere er grup per,

som er i fare for at bli ve tabt, og lav t -
ud dan ne de kvin de li ge ind van drere
har vir ke ligt pro ble mer, kun ne kon su -

Frem tids pa nel 4. høring

Det aldren de sam fund 
Hvad har vi lært?
Er der be hov for nye til tag?

Frem tids pa ne let er et sa mar bejds -
pro jekt om at vur dere de po li ti ske og
sam funds mæs si ge ud for drin ger, den
æn dre de al ders sam men sæt ning med -
fører.

Frem tids pa ne let skal sø ge at nå til 
enig hed om de ar bejds op ga ver, det 
aldren de sam fund stil ler fol ke tin get 
og an dre po li ti ske be slut nings ta -
gere over for. 

Del ta ger ne i Frem tids pa ne let er
ud pe get af par ti er ne i fol ke tin get.

Rap por ter og re su mé er fra de fire 
hørin ger kan be stil les hos:

Te kno lo girå det, An to ni ga de 4,
1106 Kø ben havn K, og fin des på
net tet på Te kno lo girå dets hjem me -
si de: www.tekno.dk, hvor de kan
hen tes.

http://www.tekno.dk
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lent i LO, Jet te Lyk ke, for tæl le. De
grup per er ik ke det grå guld, de er
bare grå. Kvin der er over rep ræ sen -
teret blandt før tids pen sio ni ster og ef -
ter løn nere, de stop per med at ar bej de 
tid li gere, de er i hø jere grad ar bejds lø -
se end mænd. Kvin der be ta ler en
”pen sions pris” for hvert barn de fø -
der. Det er især de ufag lær te kvin der,
der har det svært, ned slid nin gen er
hård bå de i det of fent li ge og pri va te
ar bejds mar ked. Man ge kvin der ar bej -
der med ud li ci tere de  ar bejds op ga ver
som ren gøring. Det bed ste er at gøre
en ind sats for ar bejds mil jø et, så dis se
kvin der ik ke sli des ned.

Æl dre ind van drere gør i 
sti gen de grad brug af det
of fent li ges hjælp,
for tal te Kir sten Ja kob sen og Ab den bi
Sa hel, beg ge fra Lo kal cen tret Gel -
lerup ved År hus. De har nok en drøm
og for mod ning om, at fa mi li en vil ta ge 
sig af dem, men vir ke lig he den er en
an den for un ge fa mi li er med ud dan -
nel se, job, børn. Der for er det god
om sorg at la de æl dre flygt nin ge og
ind van drere få kend skab til hjem -
meple jens ydel ser, så de kan efter -
spør ge den re le van te hjælp. Man ge
gan ge skal de først lære til bud de ne at
ken de, for tal te de. Det gør vi ved at
an sæt te to spro ge de med ar bej dere
mål ret tet de ældres be hov. Og vi har
styr ket sam ar bej det med de fri vil li ge
flygt nin ge- og ind van dreres fore nin -
ger. Der er an sat ak ti verings per so ner,
som for mid ler  lo kal cen trets til bud, og
der fin des pje cer på en ræk ke ind van -
drer sprog  om ældres ret tig he der og
om de mens. Der la ves og så en vi de o -
film om de sam me em ner, og de lo ka -

le ind van drer-ra dio er for mid ler til tag
fra lo kal cen tret.

Det gode liv som gam mel
på Ple je hjem met Lot te på
Fre deriks berg
Thyra Frank, ple je hjemsle der vend te
sig i sit op læg mod ten den sen til, at
hjæl pe- og ple je ar bej det kom mer til
at fore gå mere og mere på et kon tor
og med min dre tid hos de gam le. ”I en 
tid og et sam fund, hvor det at pro du -
cere pa pir gi ver sta tus, er sy geple jen
og om sor gen des vær re ble vet et ar -
bej de, der ud føres på kon toret. Vi ser
mere og mere, at jo mere man ud dan -
ner sig in den for fa get ”ple je”, jo mere
fjer ner man sig fra den”, sag de Thyra
Frank. Vi skal for stå, at når de gam le
får brug for ple je,  skal vi yde hjæl pen
ud fra den en kel tes for udsæt ning, livs -
historie, mær ke da ge, inter es ser og
liv ret ter. Vores suc ces som per so na le
skal ik ke må les på, om vi får de gam le
til at hop pe rundt og sprin ge rundt,
som vi nu en gang sy nes de skal, men
på, at når de en gang dør, skal de være 
li ge så for skel li ge som den dag, de
kom til os. Vi skal ik ke gøre per so na le
til ro bot ter ved at skri ve ned i mind ste
de tal jer, hvor dan de skal ar bej de,
hvor man ge mi nut ter til bar bering,
toi let be søg, si ge god dag og far vel. De
an sat te skal ha ve lov at ar bej de ef ter
de res fag lig hed, sun de for nuft og in -
tui tion og på den må de gi ves fri hed til
at vur dere si tu a tio nen, for di vi kan ik -
ke la ve stan dar ter på men ne sker, slut -
te de Thyra Frank.

Op sam lin gen fra høring 4      
konklu dere de:
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Der er brug for, at po li ti -
ker ne ar bej der hur tigt og
ak tivt for en øget al der sin -
te gra tion i sam fun det:
Ord som ældre byr de og den ak tu el le
al ders di skri mi na tion ska bes i høj grad 
af po li ti ker ne gen nem lov giv ning og
an dre sig na ler, gen nem det of fent li ge
fags prog samt gen nem med i er nes for -
mid ling m.v. Der er brug for at gøre
op med den tan ke gang, der vur derer
et men ne skes egen ska ber ud fra dets
øko no mi ske vær di på ar bejds mar ke -
det. Der er brug for at tæn ke i livs for -
løb dels for at und gå kon flik ter mel -
lem gen era tio ner ne, dels for at sik re et 
lang sig tet, frem ad ret tet blik på så vel
vel færds- og ar bejds mar keds po li tik
og bør ne po li tik 

Der er brug for at præ ci sere, hvad
pro gno ser kan an ven des til, og hvad
de ik ke kan an ven des til. Pro gno ser er 
bag ud sku en de, de vi ser ten den ser og
kan bru ges til at an a ly sere en ud vik -
ling. De gi ver ik ke no gen løs ning og
kan ik ke bru ges til at for mu lere en
mål sæt ning.

Der er ik ke brug for yder li gere ind -
greb i over før sels ind kom ster som
efter løn og fol ke pen sion. Det er vig -
tigt, at po li ti ker ne ik ke ram mer de
øko no misk sva ge grup per. Øko no -
misk ulig hed på ar bejds mar ke det vi -
dere føres i pen sions til værel sen.

Der er brug for en sam let, lang sig tet
stra te gi for ar bejds mar ke det i det
aldren de sam fund. Der er sta dig u -
brug te ar bejds kraf tre ser ver at hen te
hos per so ner og grup per, som er ble -
vet ud stødt af ar bejds mar ke det el ler
ik ke er ble vet in teg reret: Æl dre le di ge, 

især kvin der, samt ind van drere og
flygt nin ge.

Der er brug for at for hol de sig mere
kva li ta tivt (og min dre kvan ti ta tivt) til
ældreple je og – om sorg. Mere og bed -
re om sorg for pen ge ne fås ik ke med
sta dig skrap pere tids styring og –kon -
trol, som ska ber et vok sen de fag ligt
bureau kra ti. Bed re om sorg hæn ger
sam men med tid og nær vær og re -
spekt og på skøn nel se i for hold til bå -
de an sat te og æl dre og med der til
svaren de le del se og per so na le po li tik.

Der er brug for po li ti ske (og øko no -
mi ske) sig na ler om, at man øn sker at
fast hol de det fri vil li ge ar bej de og be -
folk nin gens selv stæn di ge or ga ni -
sering af ak ti vi te ter i lo kal sam fun de -
ne. Fri vil ligt ar bej de er helt af hæn gigt
af øko no mi ske bi drag fra det of fent li -
ge sy stem.

For be drin ger i ældres funk tions -
evne kan kom pen sere for øge de ud -
gif ter til et sti gen de an tal æl dre. Det
for udsæt ter, at ar bejds mil jø et for bed -
res, at vi er fy sisk ak ti ve he le li vet igen -
nem, at vi får den op ti ma le er næring
under vejs og gen erelt: At de po si ti ve
ten den ser til for bed ret fol ke sund hed
styr kes gen nem fore byg gen de ind sats 
i al le aldre og på al le liv som rå der.

Der kan være in spira tion at
hen te i de nor di ske lan des ar -
bej de med det aldren de sam -
fund, for di de nor di ske lan de
lig ner hin an den med hen syn
til vel færds sy ste mer- og op -
fat tel ser.

I Sveri ge ar bej des der kon kret med
at om sæt te et mål om ”til gæn ge lig -
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hed for al le” til de sign og ar ki tek tur. I
Fin land har man vur deret te kno lo gi i
pro duk tio nen ef ter dets evne til at
fast hol de se niorer på ar bejds mar ke -
det. I Island ar bej der man ge men ne -
sker, til de er over 80 år, selv om man
har fol ke pen sion o.l. – på en bag -
grund af fuld be skæf ti gel se, hvor ud -
gangs punk tet er, at der er brug for al -
le. I Nor ge kan der ses på, hvor dan
man sæt ter ind med fore byg gen de
ind sats og fol ke sund heds frem me for
at styrke de gode tendenser på
sundhedsområdet.

Hørin ger ne er af slut te de.
Hvad sker der nu?
Fol ke tin gets Frem tids pa nel har gi vet
ud tryk for, at ar bej det har gi vet vær di -
ful de re sul ta ter, som bør for mid les
bre dere ud i sam fun det til par ti er ne
bag Frem tids pa ne let og lo kalt til am -
ter, kom mu ner og in sti tu tio ner m.fl.
Fol ke tin get har i ja nu ar ud sendt en
bog: Vel færd frem o ver – en ud for -
dring. Den inde hol der de 24 hoved -
konklu sio ner fra de fire hørin ger og
gennem går de vig tig ste po li ti ske op -
ga ver på vej mod det aldren de sam -
fund. 

Den eks pert grup pe, som har været
ind kaldt til hørin ger ne, har neden stå -
en de sammen fat ning af de fire hø rin -
ger:

a) Fort sat for be dring af de of fent li -
ge bud get ter, så der ska bes
frem ti digt rå derum for et vok -
sen de an tal æl dre.

b) Op mærk som hed på for de lings -
spørgs mål, in ternt i grup pen af
æl dre og mel lem gen era tio ner.

c) Fo kus på for be dring af ud vik -
lings mu lig he der og læring, ikke 
kun for de yn gre, men også for
de æl dre, som mid del til at sik -
re en res sour cestærk ældre be -
folk ning, der kan bi dra ge po si -
tivt til sam fun dets ar bejds mæs -
si ge og so ci a le liv.

d) Ind sats mod al ders di skri mi na -
tion på ar bejds mar ke det, ini ti a -
ti ver til ud vik ling af en bed re
se nior po li tik, m.v.

e) For bed re vil kåre ne for det fri vil -
li ge ar bej de.

f) Ud vik le ple je-, om sorgs- og
sund heds sek toren, så den bli -
ver mere at trak tiv som ar bejds -
plads og gi ver de æl dre stør re
med ind fly del se.

g) Ud vik le bo lig po li tik ken, så det
bli ver mere at trak tivt for æl dre
at flyt te, sik re bed re bo lig til bud
til æl dre og gen erelt ud vik le bo -
li gom rå der, som pas ser bed re
til et liv uden for ar bejds mar ke -
det.

h) Styr kel se af den fore byg gen de
og sund heds frem men de ind -
sats.

i) Etablering af flere ak ti vi tets mu -
lig he der for æl dre og på tværs
af gen era tio ner

j) Styr kel se af lo kal in vol vering for 
at sik re hold bare løs nin ger i det 
aldren de sam fund

Det helt væ sent li ge over ord ne de
pro blem er et op gør med al ders græn -
ser og al der som di ag no se svaren de
som en syg dom. Al der er et dår ligt kri -
terium i de fle ste sammen hæn ge
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Den tryk te ud ga ve med sammen -
fat ning af hørin ger ne: ”Vel færd frem -
o ver – en ud for dring” kan down loa -
des og prin tes ud fra Fol ke tin gets
hjem me si de: http://www.ft.dk/?/sam -
ling/20031/ME NU/00844210.htm,
men den kan ik ke re kvireres.

Publi ka tio nen er trykt i be græn set
op lag til del ta ger ne i hørin ger ne og
ud sendt til fol ke tin gets med lem mer
og al le borg me stre med en hil sen fra
fol ke tin gets for mand med op for dring
til at føl ge høringerne op lokalt.

Trau te Lar sen 

Prin cip per ne for ældre om sor -
gen er på det se ne ste kom met
til de bat. 

Kom mu ner nes Lands for ening har i
2003 i en pje ce: ”Vel færd på spil” ar -
gu men teret for, at til de lin gen af vel -
færds y del ser skal ske ef ter be hov og
ik ke ef ter al der. Geron to lo gi og sam -
fund 2003, nr. 4 har en gennem gang
af ud vik lin gen i det dan ske pen sions -
sy stem, der be gynd te i 1891 med lov
om al der doms un der støt tel se. Før den 
tid hør te for sør gel se af de gam le un -
der fat tig væ se net. Der for tæl les om
sy ste met i Tysk land. Den ty ske ar bej -
der for si kring 1889, som var ver dens
før ste lov giv ning om al ders for sør gel -
se, var en tvun gen for sik ring for løn -
ar bej dere med stats ligt til skud og ar -
bejds gi ver bi drag. Der ses på prin cip -
per ne: For sik ring kon tra for sør gel se
og Skøn kon tra ret. Pen sions spørgs -
mål er te ma for Geron to lo gi og sam -
fund 2003, nr. 4 med flere andre
interessante artikler med forskellige
indfaldsvinkler og meninger om
pensionsspørgsmålet.

Se nior for sker ved Geron to lo gisk
In sti tut, Je sper Wé gens gør i sam me

nr. af Geron to lo gi og sam fund re de
for et for sknings pro jekt om Ældres
en som hed, be søgs ven ner og al ter na -
ti ver. En del æl dre men ne sker er i den
si tu a tion, at de ik ke kan få de res be -
hov for men ne ske ligt sam vær dæk ket 
i til stræk ke lig grad, for di fa mi lie el ler
ven ner er flyt tet el ler sy ge el ler gå et
bort. Er be søgs ven ner den bed ste
mu lig hed for at afh jæl pe det te be hov,
el ler fin des der al ter na ti ver? Konklu -
sio nen vi ser, at fri vil li ge be søgs ven ner 
må an ses for at være en direk te og ef -
fek tiv afh jælp ning af ældres en som -
hed. 

Det er vig tigt for æl dre, ale ne bo en -
des selv værd, at  per so ner, der kom -
mer i de res hjem, har tid og over skud
til at an er ken de dem som men ne sker
og der ved imø de kom me nog le af de -
res psy ki ske be hov. Ple je per so na le,
som kom mer i hjem met, dæk ker an -
dre be hov. Je sper We gens skri ver: at
ved re krut tering af nye be søgs ven ner
sy nes det at være op lagt – men hid til
for sømt – at på pe ge det gen si digt be -
ri gen de ved at være be søgs ven.

TL

Geron to lo gi og sam fund 2003, nr. 4

Fra fat tigh jælp til fol ke pen sion
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Ældreid ræt – 
fore byg ger det aldring?
Så dan spør ger Lis Pug gaard i
over skrif ten til sit af snit af bo -
gen ”Aldring og be væ gel se i
id ræt”, re di geret af Met te
Krogh Chri sten sen.

Det er al tid inter es sant for en prak ti -
ker at få be kræf tet, at vi den ska be li ge
for søg un der byg -
ger det, vi læg folk
er farer i det dag li ge 
ar bej de.

Met te  Krogh
Chri sten sen har
med sit ind gå en -
de kend skab til
em net sam let en
ræk ke me get in -
ter es san te ar tik -
ler, skre vet af for -
skere og under vi -
sere med om fat -
ten de kend skab
til te ma et aldring
og be væ gel se i
id ræt. Ar tik ler ne
hen ven der s ig
pri mært til stu -
deren de, under -
vi sere og pro fes sions u dø vere inden -
for om rå det id ræt, krop og aldring,
men man ge an dre pro fes sions u dø -
vere kan dra ge nyt te af de man ge
guld korn, f.eks. fy sio tera peu ter, er go -
tera peu ter og alle som arbejder med
idræt og ældre – i alle aldre.

For mig har det været spe ci elt inter -
es sant at læ se om de stu di er, der fore -
går på In sti tut for Id ræt og Bi o me ka -
nik i Oden se – de så kald te Oden -
se-stu di er. Her har man på vist, at det
al drig er for sent at på be gyn de et træ -
nings for løb, at træ ning kan bru ges
som fore byg gel se, at ved varen de fy -

sisk ak ti vi tet kan
ved li ge hol de – el -
ler øge – den mak -
si ma le fy si ske ka -
pa ci tet og der med
sik re over skud til at 
klare hver da gens
pro ble mer og sam -
ti dig styr ke im -
mun forsvaret.
Lis Pug gaard skri -
ver om 
Ældreid ræt:
Uan set om man er
ung-gam mel el ler
gam mel-gam mel,
rask el ler syg,
mand el ler kvin de,
er det vig tigt at
træ ne al si digt og
re gel mæs sigt, hvis

man øn sker at be vare sin fy si ske funk -
tions evne på et ni veau, hvor man kan
klare sig selv. I hver da gen har man
brug for man ge for skel li ge fy si ske
para metre, og træ nin gen bør være
ret tet mod de krav, dag lig da gens be -
væ gel ser stil ler til dem. Det er der for

Met te Krogh Chri sten sen er ad -
junkt og ph.d. i id rætspæ da go gik
på Cen ter for Id ræt ved Aar hus
Uni ver si tet, hvor hun under vi ser og 
for sker i pæ da go gi ske og  psy ko lo -
gi ske aspek ter i id ræt ten. 

I  2001 skrev hun ph.d-af hand lin -
gen Når al deren ind hen ter én.
Kropslig hed,  aldring og pro fes sion
hos gym na si ets id ræts lærere, som
hand ler om, hvil ken rol le al der spil -
ler i id ræts læreres ar bejds liv og fag -
li ge iden ti tet. 

Met te Krogh Chri sten sen ar bej -
der des uden med livs histori er, pro -
fes sio ner og vær di er i for skel li ge
idræts mil jø er.

For la get Klim - 2002
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ik ke nok fx at træ ne mu skel styr ke i
be ne ne for at for bed re gang funk tio -
nen, hvis ik ke den æl dre har til stræk -
ke lig be væ ge lig hed i hof ten til at ta ge
lange skridt og hol de en god ba lan ce.
Des uden er det og så vig tigt at op ø ve
stor krops be vidst hed, for el lers er det
ik ke mu ligt at ko or di nere de nye, til -
lær te ele men ter, så de kan bru ges i
dag lig da gens be væ gel ser.

 Til slut vil jeg ci tere, hvad en
Ældrein struk tør si ger om at mo tio -
nere:

“Al deren sæt ter si ne be græns nin ger 
for min for må en (...) men indeni, og
det er jo det, jeg godt kan bli ve helt
for skræk ket over, at jeg kan sprud le
indeni, som jeg kun ne, da jeg var ung. 
Det er den livs glæ de, jeg får ved at
mo tio nere.”

Bør ge Hel mer

155 ældreråd har be svaret
spør ge ske ma er og op lyst om
de res ar bej de til den ind sam -
ling af er farin ger og idé er, som
Ældre Forum har iværk sat for
at gi ve de kom mu na le
ældreråd en hånds ræk ning. 

Der er lagt vægt på at be skri ve eks -
empler på kon kre te ar bejds op ga ver,
som kan vi dere gi ves. Der hen vi ses til
kom mu ner, der har en god til ret te -
læg gel se af ar bej det og til go de eks -
empler på sam ar bej det mel lem kom -
mu nal bestyrel se og forvaltninger og
ældrerådenes kontakt til baglandet. 

Idé ka ta log II er en kom pakt sag på
180 si der, som og så inde hol der værk -
tø jet for ældrerå de ne: De re le van te
lo ve, ved tæg ter og for ret nings or de -
ner, man kan ha ve brug for i det dag li -
ge ar bej de i  ældrerå det. Der er og så
et af snit med frem tids vi sio ner og et af -
snit med fore byg gel se af kri mi na li tet
mod æl dre. Her gøres op mærk som

på det kri mi nalp ræ ven ti ve råd, hvor
man kan hen ven de sig. Der er mu lig -
he der for op læg til en for sam ling,
sam ar bej de mel lem in sti tu tio ner og
bo lig fore nin ger, og go de råd om hvad 
den en kel te kan ind føre af regler for
sig selv både hjemme og ude mod
tricktyve og lignende. 

Til sidst hand ler det om, hvad der
sker med efter løn nen, når man ud -
fører fri vil ligt ar bej de. Her skel nes
mel lem ar bej de bå de løn net og uløn -
net, fri vil ligt uløn net ar bej de, fri tids -
ak ti vi te ter og of fent li ge hverv som ef -
ter løns- og klagerådsarbejde.

Bo gen er tænkt bå de som in spira -
tion til ældrerå de ne og de res sa mar -
bejds part nere og som in tro duk tion
for de ny valg te ældreråds med lem -
mer. 

Fås hos:
Ældre Forum: Skib hus vej 42,3,
5000 Oden se C
telefon 6548 4050
www.aeldre forum.dk

Er farin ger de les ger ne med an dre
Ældre Forum har ud sendt  Idé ka ta log II – 
fra ældreråd til ældreråd
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Af Klara Juul-Madsen

Hver gang et nyt år be gyn der,
har vi haft travlt med at øn ske
hin an den, at det nye år bli ver
godt! Og hvad er så for udsæt -
nin ger ne for, at det skal lyk -
kes?

Dag lig bom bar deres vi af in for ma -
tio ner fra nær og fjern, of te på en må -
de så ne ga ti ve fø lel ser bli ver frem træ -
den de. I ar bejds li vet skal alt helst ve -
jes og må les, og kva li tet og ar bejds -
byr de har svært ved at fore nes. Rod -
løs hed og stress kan let bli ve re sul ta -
tet. Alt om kring os er præ get af, at
skul le gå hur tigt. Det gæl der ar bejds -
liv så vel som fri tid. Ude og hjem me
sen des der SMS, nu ti dens kor te be -
sked, som har over ta get me gen kom -
mu ni ka tion. 

Sam ta len bli ver et for sømt om rå de.
Den sam ta le, hvor der er tid til at lyt te, 
hvor svare ne er til efter tænk som hed.
Hvor hold nin ger kom mer til ud tryk
og åb ner mu lig hed for for an dring. En
for an dring, der er gjort mu lig på

grund af vi den. Vi den, der i dag ik ke
kun er for de få, men til gæn ge lig for
al le og hvis føl ger æn drer hold ning i
ac cep teren de og re spek teren de ret -
ning. 

Med vi den føl ger ind fly del se på eg -
ne livs for hold, det gi ver livskva li tet.
Må ske kan net op det fø les be svær ligt, 
ja pro vo keren de. Kan frem kal de
angst, må ske vre de el ler for ar gel se og
flugt ind i ufor plig ten de under hold -
ning.

Skal vi frem o ver ha ve et ældre liv
præ get af øget vær dig hed, selv re -
spekt og valg fri hed må vi en ga gere os
og for mu lere os. Ud vik lin gen har
skabt et sam fund med sta dig flere
gam le, der er res sour ceri ge. Sam men
med yn gre gen era tio ner kan der ”løf -
tes i flok”, så de, der er sva ge, får
hjælp. Når jeg ser til ba ge, op le ver jeg
en re vo lu tion i bå de bør ne- og ung -
doms kul turen. På et tids punkt blev
der talt om ”al dersk løft”. Med vi den
byg ges bro. Carl Scharn berg har skre -
vet et digt, hvor af jeg vil ci tere før ste
og sid ste vers:

Vi må en ga gere os og for mu lere os
Sam men med yn gre gen era tio ner må vi ”løf te i flok”

Kul tur er ik ke te a ter
Og san ge og dan se og spil
Kul tur er he le den sam le de sum
Af det, vi er farer os til.

Kul tur er he le vor vi den
Vor må de at le ve på
Kul tur er he le den sam le de sum
Af det vi slås for at nå.
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Det er hårdt ar bej de at gi ve sig i kast
med bo gen: Selv værd og Nye fær -
dig he der af Ire ne Hen ri et te Oe strich.
Det er en ar bejds bog, som kræ ver at
man er i stand til at se på sig selv, an a ly -
sere sig selv, si ne po si ti ve og ne ga ti ve
egen ska ber og der ef -
ter væl ge nog le om -
rå der ud, hvor man
vil sæt te ind og for -
bed re si ne so ci a le
færdig he der. Selv -
værd dre jer sig om at 
tro på det bed ste i dig 
selv og di ne mu lig he -
der. Selv værd er af -
gøren de for psy kisk
triv sel. Det be ty der
alt for din fø lel ses -
mæs si ge ba lan ce, og
for at du kan bli ve
god til at ud vik le di ne 
færdig he der og gå
ef ter det, du har brug
for i li vet, skri ver for -
fat teren i for or det.

Må let med bo gen
er at til føre vi den til
læ seren, så man kan
op da ge, hvad der
hin drer en i at ud vik le si ne so ci a le
færdig he der fuldt og helt. Det er en vej -
led ning og en ma nu al. Ire ne Oe strich
be skri ver ind le den de, hvad det vil si ge
at fun gere so ci alt, og hvad det vil si ge at 
ha ve selv til lid og selv værd. 

Bo gen er helt bog sta ve ligt en ar -
bejds bog, som man kan bru ge til at  gå
si ne færdig he der ef ter punkt for punkt.

Der er et ske ma med 76 so ci a le færdig -
he der op delt i en ræk ke over ord ne de
em ner. Her skal man krydse af, hvor le -
des man be døm mer si ne eg ne færdig -
he der. Der ef ter skal man ind sæt te
re sul ta ter ne af an a ly sen i et di a gram for 

bed re at kun ne få et
over blik over de sva -
ge ste si der, og der til -
de les et point sy stem. 

De sid ste 100 si der
af bo gen er en dre je -
bog for ,  hvor dan
man op byg ger og ud -
vik ler so ci a le færdig -
he der. Der kræ ves
me gen di sci plin og
evne til at se på sig
selv og der ef ter ar bej -
de mål be vidst med at
kon trol lere sig selv og 
ud vik le sig. Det er et
pro jekt, der stræk ker
sig over lang tid, og i
man ge til fæl de må
man ha ve no gen,
må ske en tera peut, til 
at hjæl pe sig. Bo gen
gennem går al le de
for skel li ge aspek ter i

vores so ci a le liv og vi ser ved eks -
empler, hvor dan man kan be gyn de at
ar bej de med en svag hed, som man selv 
øn sker at gøre no get ved: Eks em pel vis
at lære at hånd tere mis un del se og ja -
lou si el ler at lære at si ge fra og hol de
fast i eg ne græn ser.

TL

Lyk ke li ge men ne sker er ik ke men ne sker, der
in gen pro ble mer har. De, der in gen pro ble mer
har, er men ne sker, der en ten næg ter at se dem 
i øj ne ne
 – el ler helt und går at se no get som helst.

Hvad der kom ud af at høre ra dio:

Hør te du ”Her re værel set” i dag, spurg te

Klara mig. Jeg er så op ta get af det, for tal -

te hun. Da gen ef ter mød tes vi flere FU -

AM-med lem mer, de tre hav de hørt ud -

sen del sen og hav de og så været så op ta -

get af per so nen i her re værel set og den

bog, som blev om talt i ud sen del sen. Det

var Ire ne Hen ri et te Oe strich i sam ta le

med Ni co laj If ver sen om sin bog: Selv -

værd og nye færdig he der, ud kom met på

Psy ko lo gisk For lag 2003.

   Så hør te jeg og så ud sen del sen, som af

flere ve je be skæf ti ger sig med em net at

bli ve klo gere på sig selv, alt så det vis dom -

ste ma, FUAM har be skæf ti get sig med

gen nem efter år og vin ter. Den bog måt te

vi ha ve til efter syn og om ta le i Ny heds -

bre vet, men te vi.
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Med pro pper og bril ler
Et utra di tio nelt in for ma tions ma teri a le

En sjov pak ke i po sten har
øget 1.500 ple je hjems op -
mærk som hed på kom mu ni ka -
tio nen med æl dre med ned sat
syn og hørel se. 

In for ma tions kas set ten er re sul tat af
et sam ar bej de mel lem fire vi dens cen -
tre. I æsken fand tes to par pap - bril -
ler, som il lu derer en al min de lig syns -
nedsæt tel se hos æl dre men ne sker,
små po ser med øre prop per, en stak
opgavekort samt et følgebrev.  

Kas set ten blev sendt ud, for di de fire 
vi dens cen tre blev op mærk som me
på, at der var be hov for in for ma tion
om høre- og/el ler syns nedsæt tel se
hos æl dre, hvor af man ge op le ver
kom mu ni ka tions van ske lig he der.  Her 
kan per so na let få mu lig hed for at af -
prø ve, hvor dan san se nedsæt tel ser ne

på vir ker op le vel ser ne af lo ka li te ter og 
dag li ge gøre mål. For de med ar bej -
dere, der har prø vet ma teri a let af, har
det gjort en stor for skel, været en Aha
– op le vel se.  Det betyder rigtig meget
at opleve sansenedsættelserne selv.

In for ma tions kas set ten har få et po si -
ti ve til ba ge mel din ger fra de fag grup -
per og ple je hjem, der har prø vet ma -
teri a let af.  Et godt ini ti a tiv at føre ud i
li vet, et ini ti a tiv, der kan gøre hver da -
gen ly sere for en stor grup pe men ne -
sker i de res dag li ge til værel se!

De vi dens cen tre, der står bag er: Vi -
dens Cen tret for Døv Blind Blevne,  Vi -
den cen ter for Syns han di cap, Vi dens -
cen ter for døv blevne, dø ve og høre -
hæm me de samt Vi dens cen ter på
Ældreområdet. 

Kir sten T. J.



Kommende møder
Efter årets tema om vis dom rej ste man ge 
nye spørgs mål. Der for fort sæt ter vi 
de bat ten om, hvad vi har lært af li vet.

Sam vær på tværs af gen era tio ner ne 
bli ver tema for for årets mø der

Ons dag den 10. marts 2004
Om fri vil ligt ar bej de i nyt per spek tiv
Op læg ved Kir sten Trol le gaard Jør gen sen

Ons dag den 14. april 2004
Om at leve mel lem gen era tio ner ne
Op læg ved Trau te Lar sen

Ons dag den 12. maj 2004
Om at være ale ne
Op læg ved To ve Holm

Som mer ferie til den 8. september

Sted: Dag lig stu en 

i Lo kal cen ter Møl lesti en

Grøn ne ga de 10, År hus C

Tid:kl. 16.30 - 18.00

(se kortskit se på bag si den af om sla get)

Stor høj Desk top

8627 2900



Opholdsstue

Parkeringskælder

Vestergade

fra Vester Allé og
Åboulevarden

Indgang

Her finder du FUAM

ensrettet

Møllestien
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Sek re tari a tet:

To ve Holm
Åkrogs Strand vej 43
8240 Ris skov
Tele fon 8617 9065
E-mail: to ve holm@webspeed.dk

Fore nin gens giro num mer:
572-6646


