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Den ne ar ti kel har bag grund i et op -
læg i FU AM-kredsen 14. ja nu ar 2009
med hen blik på en drøf tel se af, hvil ke
mu lig he der gam le men ne sker har for
at skaf fe sig nyt tøj, når de ik ke læn -
gere kan ta ge bi len el ler bus sen og
selv gå på ind køb.

Før der kan svares på det spørgs -
mål, har jeg lyst til at fi lo so fere lidt
over, om tøj - ind i vi du elt valgt tøj -
over ho ve det har be tyd ning for gam le
men ne sker.

Man ge er må ske til bø je li ge til at tro,
at inter es sen for tøj svin der med al -
deren. Om det gen erelt set er sandt, er 
et stort spørgs mål. Svin den de inter es -
se kun ne være på vir ket af, at tøj er en
yd re ting og der med får min dre be -
tyd ning med al deren, men og så af at
mu lig he den for at se på tøj og ak tivt
skaf fe sig nyt tøj er for rin get.

Jeg væl ger at tro, at den en kel tes
sær li ge smag med hen syn til tøj fort -
sat eks i sterer hos gam le men ne sker,
så læn ge der er blus på lam pen - og
må ske læn gere. Men hvor me gen
vægt den en kel te læg ger på ud skift -
ning og for ny el se af gar dero ben af -
hæn ger nok af, om inter es sen for tøj
har været af be tyd ning tid li gere i li vet.

Man kan og så fi lo so fere over: Hvil -
ken be tyd ning tøj/be klæd ning har for
folk i al min de lig hed. 

No gen har sagt ”klæ der ska ber
folk” - det er der vel no get om, men
ud sag net vir ker ud ven digt. For mig at

se er det ik ke så en kelt. Det er jo ik ke
så dan, at flot og dyrt tøj ube tin get gi -
ver bæreren af tø jet en god for nem -
mel se el ler en stør re selv sik ker hed.
Man ge vil le fø le sig dår ligt til pas i udp -
ræ get dyrt tøj. Det må være så dan, at
hvis ar ten af det tøj, man bærer, over -
ho ve det be ty der no get, er det for di,
tø jet er ind i vi du elt valgt som en mar -
kering af ens per son lig hed og et sig nal 
til om ver de nen om, hvem man er og
hvad man står for. 

Jeg tror, at de, der over ho ve det
inter es serer sig for tøj, har en me get
præ cis hold ning i for hold til valg af tøj
- uden må ske be vidst at kun ne gøre
re de for præ mis ser ne. Man ved, hvad 
man kan li de, og man ken der sin stil.

For mig i ung al der, som 38-årig og
nu som 68-årig - skal tøj først og frem -
mest være en kelt og prak tisk at ha ve
på - det må ik ke hin dre be væ gel ses fri -
he den. Det tøj, jeg be fin der mig godt
i, kan karak teri seres ved, at det er
ukompli ceret. Jeg kan ud mær ket glæ -
de mig over tøj, som jeg har på - til
dag ligt el ler til fest - ik ke for di det er
fint og dyrt, men for di jeg be fin der
mig godt i det. Jeg ha der tøj, der slu -
ger min ener gi ved, at min op mærk -
som hed ustand se ligt bli ver hen ledt
på det. Der for bry der jeg mig ik ke om
pyn te tør klæ der, der ustand se ligt skal
ret tes på. Jeg vil helst, at mit tøj af an -
dre bli ver be trag tet som en del af mig
og ik ke som no get sær skilt, jeg har på. 

Re ferat fra FUAM-mø det den 14. ja nu ar 2009

Tøj og al der
Op læg ved Lis bet Thoren dahl
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Mit tøjs far ver skal være kø li ge, klare
og re ne. Jeg er ube tin get inter es seret i
tøj - inter es seret i at fin de det rig ti ge
tøj til mig - og det vil dy best set si ge -
tøj der under støt ter den op fat tel se, jeg 
har af mig selv - en kel og lige til! 

Det er nok, hvad der skul le stå i mit
ple je testa men te, hvis jeg skul le gi ve
nog le ret nings lin jer til mi ne pårøren -
de el ler hjæl pere med hen syn til min
tøjs mag.

For mig er tøj så le des ik ke en lige -
gyl dig ting - og det øn sker jeg hel ler ik -
ke, det skal bli ve, når jeg bli ver gam -
mel. Jeg har al tid op le vet det som en
livskva li tet, at min mor i en høj al der
sta dig inter es sere de sig for at for ny sin 
gar dero be. For mig er det et inter es -
sant og vig tigt spørgs mål på hvil ken
må de, jeg på mi ne gam le da ge, hvor
jeg ik ke læn gere kan snu se rundt i bu -
tik ker, kan skaf fe for ny el se af gar -
dero ben - og vel at mær ke for ny el se,
der ik ke bare er af nød ven dig hed,
men af lyst til med tøj fort sat at under -
støt te den per son lig hed, som jeg ger -
ne vil be vare, så læn ge jeg kan.

Så det te spørgs mål - stil let i FU -
AM-kredsen - er ble vet et per son ligt
spørgs mål for mig: Hvor dan kan jeg
fast hol de mit selv stæn di ge valg af tøj
den dag, jeg af fy si ske el ler psy ki ske
år sa ger er bun det til mit hus, min pen -
sio nist lej lig hed el ler min ple je hjems -
stue?

For at få svar på det spørgs mål har
jeg under søgt, hvil ken ser vi ce kon -
kre te for ret nin ger i mit nær mil jø kan
yde til men ne sker i oven nævn te si tu -
a tion. Jeg har og så under søgt, om der 
er al ter na ti ve mu lig he der for selv -
stæn digt tøj valg i mit nær mil jø.  

Min før ste hen ven del se var skrift lig
og gik til salgs chef Lars Høj gaard i
Sal ling Stor ma ga sin, År hus - den for -
ret ning, som man ge af os igen nem et
helt liv har lagt vores han del i. Jeg stil -
le de salgs che fen føl gen de spørgs mål:

Har Sal ling no gen sær lig ser vi ce i
for hold til gam le? 

Vi ser Sal ling kol lek tio ner af be klæd -
ning på lo ka le om sorg scen tre for pen -
sio ni ster og ple je hjems be bo ere?

Kan et fa mi li e med lem, en ven el ler
hjæl per mod le gi ti ma tion lå ne 3-4
kjo ler el ler fra kker et døgns tid, så en
per son, der van ske ligt kan kom me
hjem me fra, i ro og mag kan prø ve tø -
jet og der med få mu lig hed for et selv -
stæn digt tøj valg?

I det skrift li ge svar bak ke de salgs -
che fen op om, at det var en god idé at
ret te fo kus på ældres be klæd ning,
men måt te des vær re med de le, at
stor ma ga si net på trods her af ik ke i
øjeblik ket hav de res sour cer til at på -
be gyn de et så dant pro jekt, men lo ve -
de, at stor ma ga si net, så fremt man på
et se nere tids punkt øn ske de at fore ta -
ge et til tag af den ne art, vil le gøre FU -
AM op mærk som på det te til tag. - Alt -
så et nej til de tre spørgs mål, men fo -
kus på pro ble ma tik ken blev ven ligt
mod ta get - og må ske over ve jet.

Aa skov Da me hu set, Fre deriks ga de
20, År hus C - tlf. 86 125055

Fir ma et ”Aa skov Da me hu set” er en 
kæ de af for ret nin ger i Jyl land. Der er
bu tik ker i År hus, Sil ke borg, Ha der -
slev og Åben rå. Jeg kon tak te de
ejeren af kæ den, hvis navn er An net te 
Aa skov. Hun for tæl ler, at hen des kun -
de kreds er mid ald ren de og æl dre
kvin der, og at de i hen des bu tik ker har 
den prak sis, at en gi ven per son mod
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le gi ti ma tion kan lå ne 3-4 kjo ler el ler
fra kker med hjem til en per son, der
har van ske ligt ved at kom me hjem -
me fra.

Ved selv syn har jeg kon sta teret, at
Aa skov Da me hu set er en stor og me -
get vel as sor teret for ret ning med smart
tøj til net op mid ald ren de og æl dre
kvin der.

Inter net for ret nin ger er og så en af de 
under søg te mu lig he der. Men der er
for mig at se to pro ble mer i bru gen af
dis se for ret nin ger for gam le men ne -
sker. Det ene er, at der end nu ik ke er
så man ge gam le men ne sker, der be -
her sker inter net sy ste met. Det an det
er, at inter net for ret nin ger nes mål grup -
pe pri mært er un ge men ne sker, hvad
de res tøj vis ning på net tet i høj grad
bærer præg af. Det be ty der, at gam le
men ne sker skal ha ve en ual min de lig
god fan ta si for at fore stil le sig, at det
vi ste tøj er no get for dem. 

En on li ne for ret ning, der er lidt an -
der le des, er ”Ve nus & Mars XL”, der
sæl ger mo de tøj i al min de li ge og store
stør rel ser til bå de da mer (42-56) og
her rer (XL-8XL). Inter ne tad res se er:
http://www.ve nu sog marsxl.dk 

Der er dog en for ret ning - Tren dy og 
Lin geri-on li ne - der re kla merer med,
at de har ud vik let Dan marks før ste
kol lek tion af tøj til æl dre og han di cap -
pe de. Mit ind tryk er, at for ret nin gen
har al min de ligt tøj, men i sær de les -
hed har spe ci a li seret sig i sær ligt tøj til
kørestols bru gere mv. Yder li gere op -
lys nin ger kan fås på www.tren dyand -
han dy.dk el ler http://www.lin geri-on -
li ne.dk/shop/front pa ge.html el ler tlf.
22 444 933.

Her ef ter tog jeg kon takt til tre ple je -
hjem i mit lo ka lom rå de. Mi ne tele fon -
sam ta ler med le del se og bru ger råds -
for mænd hen led te min op mærk som -
hed på de mo bi le fir ma er, der be sø -
ger lo kal cen tre ne med de res kol lek -
tion af be klæd ning. Og her fik jeg et
sær de les godt ind tryk af fir ma et ”Da -
mer nes Bu tik”, Sten hu spar ken 10,
4300 Hol bæk - http://www.da mer -
nes bu tik.dk/in dex.htm. For ret nin gen
er lands dæk ken de. På net tet kan
man fin de navn givne sæl gere i al le
de le af lan det. Sæl ger/kon takt per son
i Midt- og Vest jyl land er An na Ole sen, 
Bak ke dra get 13, 8990 Fårup. Tlf.
4027 2177 / mo bil 8645 2177. Ved
tele fo nisk kon takt til An na Ole sen for -
tal te hun, at ”Da mer nes Bu tik” to
gan ge år ligt vi ser de res kol lek tion på
næ sten al le ple je hjem/om sorg scen tre 
i År hus-om rå det, og at al le pen sio ni -
ster i lo ka lom rå der ne in vi teres. An na
Ole sen ser ik ke no get pro blem i, når
hun eks em pel vis er på ple je hjem met
Mår slet med kol lek tio nen, at be sø ge
en kel te æl dre i lo ka lom rå det, der af
sær li ge år sa ger øn sker et be søg i
hjem met med hen blik på tøj køb. Iføl -
ge bru ger råds for mand Han ne Torp,
Mår slet, har fir ma et ”Da mer nes Bu -
tik” umå de lig me get for skel lig ar tet tøj
med i de res kol lek tion, hvil ket vil si ge
alt fra lidt gam mel dags kjo ler - til fan -
cy under tøj, og der bli ver købt beg ge
de le. Tø jet vi ses på sta ti ver og via
man ne qui ner, og det kan ”om foran -
dres” ef ter be hov - hun nævner her
kørestols bru gere, der kan ha ve sær li -
ge be hov, hvad æn dring af tøj an går.  

Bru ger råds for mand Han ne Torp,
Mår slet, op ly ser, at lo kal cen tre ne i
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Mår slet, Sol bjerg og Tran bjerg år ligt
har be søg af tre så dan ne fir ma er. Et
an det, der fun gerer på sam me må de
som Da mer nes Bu tik, er ”Tøj gal leri -
et”, Grejs dals vej 326A, 7100 Vej le.
Tele fon: 75 85 40 99. Et af fir ma er ne
har og så her re tøj.

På bag grund af den ne lil le under sø -
gel se er jeg ri me ligt for trøst nings fuld
med hen syn til og så frem o ver at ha ve
mu lig hed for at træf fe selv stæn di ge
valg, når det dre jer sig om tøj køb.

Især fin der jeg lo kal cen tre nes ret hyp -
pi ge be søg af oven nævn te fir ma er
inter es san te, idet jeg tror, at jeg selv
og en del an dre men ne sker på de res
gam le da ge vil fø le sig tryg ge ved i
hyg ge ligt sam vær med be kend te at
gøre de res ind køb af tøj på det lo ka le
ple je hjem og der med selv at ta ge an -
svar for be varing af den per son li ge
stil. 

Lis bet Thoren dahl

De bat ten ef ter op læg get:

En for tæl ler:  Min mor si ger om sig
selv. “Hvis jeg ik ke er inter es seret i tøj
mere, må der være no get i ve jen med
mig.”

Har selv op le vet det som no get me -
get po si tivt med frem vis ning af tøj på
et cen ter.  I den sammen hæng får
man en god ser vi ce, hvis no get skal
æn dres, og der er man ne qui ner, der
vi ser tø jet frem.

Gam le bli ver tit uvan te med at kø be
tøj, og har ret of te in gen for nem mel se
for pri ser ne.

“Rie de sign” har og så store stør rel -
ser.  (Kan kø bes flere ste der, bl.a. i tøj -
bu tik ken v. Fem møl ler Strand).

En kan an be fa le den ser vi ce, man
får hos Sal ling, en an den “ Da mer nes
bu tik”, og hos Ma ga sin kan man og så
få tø jet med hjem og prø ve det.

Det er en god idè at kø be tøj i klas -
sisk stil, som kan ta ges frem og kom -
me i brug igen. Sy nes man skal klæ de
sig ef ter sin al der.

Mig er der sket no get med. Jeg har
al tid været til ba ge hol den de og gen -

ert.  Har få et min dre og min dre lyst til
at gå i for ret nin ger.  Jeg vil hel lere kø -
be et styk ke stof og tæn ke på, hvor
me get jeg kan få ud af det.  Det er dyrt
at kø be nyt.  Som ung kun ne jeg godt
li de at gå ud og væl ge no get nyt - og
kø be det.  Se nere mis te de jeg for nem -
mel sen for det, for di jeg ar bej de de
blandt men ne sker, hvor jeg skul le
tæn ke mere en kelt.  Det blev lige gyl -
digt for mig.  Over de sid ste 10 år er
den lyst kom met igen.

Hvad an går de un ges over dri vel ser
med tøj, hår voks o.l., kan kri sen må -
ske ha ve en god virk ning.  Som det er
nu, prø ver man ge un ge at over gå hin -
an den. I for bin del se med en kon fir -
ma tion har en op le vet, at en mor
brug te da ge sam men med sin søn i
det in dre Kø ben havns man ge for ret -
nin ger på at fin de det helt “rig ti ge” tøj, 
og det, der en de lig blev valgt, blev
utro lig dyrt, me dens en an den i Nor ge 
hav de en helt an der le des op le vel se,
at al le kon fir mand er hav de sam me
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slags tøj på, og der for ik ke be hø ve de
at kon kur rere !

En po si tiv be mærk ning kom og så
frem her: Hvor dej ligt det er, at men -
ne sker kan være så frit stil let i da gens
Dan mark, at de, til et bryl lup i som -
meren 2008 kun ne kom me og være
klædt i vidt for skel ligt tøj, og at al le
kun ne for nem me, at det var helt i or -
den.

Som ik ke så få gan ge før, lan de de
vores sam ta le ved vore børn og bør -
ne børn, men det er vel og så der, vore
tan ker of te er !

Sam ti dig nå e de vi frem til, at em net
“Tøj og al der” er no get, der kom mer
os ved, og vi har få et go de bud på,
hvor vi kan gå hen og få hjælp, ik ke
mindst når vi vil hjæl pe an dre.

Ud o ver oven stå en de for ret nin ger
hav de flere, nog le gen nem man ge år,
haft glæ de af Ot to Søren sens for ret -
ning i Røn de bå de i dag cen ter-, ple je -
cen ter sam men hæn ge og per son ligt.

Her har man bå de her re- og da me -
tøj, som man ta ger ud med, og hvor
lo ka le på de en kel te cen tre med vir ker
ved man ne qui nop vis nin ger.

Vi har lo vet at kom me med ad res -
sen her i Ny heds bre vet: Ot to Søren -
sens for ret ning fin des på Hoved ga -
den 51 i Røn de og har tele fon: 86 37
10 88.

Kom mer man langt væk fra, er der
ind ret tet en lil le ca fè i for bin del se med 
for ret nin gen. For ret nin gen kan og så
fin des un der: www.os-ro en de.dk 
Re ferat : Kir sten T.J.

Knud Ra mi an er gæ stere dak tør
Bla dets utræt te li ge re dak tør gen nem man ge år Trau te Lar sen har or lov fra 
re dak tør job bet i de næ ste num re. Jeg har job bet som gæ stere dak tør i en
perio de. Jeg er ik ke vant til re dak tør ar bej det, så jeg hå ber læ ser ne vil bære 
over med mig, hvis der er no get, der ik ke er som det ple jer.  

FU AM fyl der 30 år
FUAM fyl der 30 år den 25. ok to ber. 

Der for bli ver der nok et ju bi læ ums num mer 
med ud valg te ar tik ler fra åre ne. 

Hvis du min des en ar ti kel, som du ger ne vil gen se, 
er du vel kom men til at skri ve el ler rin ge til re dak tøren. 
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Jeg var på in spira tions kur sus i 
Skæring den 22. sep tem ber
og var på Hoved biblio te ket
den 1. ok to ber 2008. Beg ge
ste der har jeg haft stort ud byt -
te af at være med. 

Med en bag grund som hjem me sy -
geple jer ske fra 1960-1983 fin der jeg
den ud vik ling, der er fore gå et, frugt -
bar ind til for få år si den. Der ef ter er
det ud vik lin gen i sam fun det, der er
skyld i den util freds hed, der spores.
Jeg me ner, det er ly sten til ar bej det,
der skal være bag grund for ud dan nel -
sen. 

Jeg er men tor på So ci al- og sund -
heds sko len. Har været med si den
start og har været vid ne til, at man ge
op gi ver i ar bej det. I med i er ne har der
været snak om, at den rin ge løn er år -
sa gen. Min er faring er, at  år sa gen er
den knapt til mål te tid til ar bej det, der
skal ud føres. Alt skal gå hur tigt og
efter la der bor geren, der mod ta ger
hjælp, med en for nem mel se af at bli -
ve”tings lig gjort”, må ske en byr de. Er
bor geren de ment, skal der bru ges tid
på fø lel ses mæs sigt at være til ste de.
Det er den ene ste må de at op nå kom -
mu ni ka tion på. 

Ud dan net per so na le har mod ta get
under vis ning, og der for me ner jeg, at
til lid er mere nød ven dig end kon trol?

Med min bag grund var ar bej det en
fin kom bi na tion til et liv med små
børn og æg te fæl le. Som ti me løn net
fun gere de jeg som af lø ser for to fast -
an sat te på fri da ge og i feri er. Des uden 
kun ne jeg i be la ste de si tu a tio ner be -
tje ne få bor gere i 2-3 el ler 4 ti mer alt
ef ter, hvori ydel sen be stod. I en tid,
hvor bøl ger ne går højt på grund af
den sta dig skif ten de hjælp til ar bej det
i man ge hjem, klin ger der for mit øre
føl gen de: ”Er det fru .......?” hvor til
jeg fra en tre en svarer: ”Nej, det er så -
mænd kun hen des er stat ning!” En
glad røst ly der: ”Ja men, det er da og -
så fint!” Dels hav de jeg for ud få et en
fin be skri vel se af ar bej det, der skul le
ud føres, og jeg hav de ti den til at ud -
føre det, men måt te tak ke ”Nej” til
den kop kaf fe, jeg blev budt, for di jeg
hav de brugt mere tid til ar bej det end
min for gæn ger, der fær de des sted -
kendt. Hvor for har man ik ke den
slags fa ste af lø sere læn gere?

Hvis vi ven der til ba ge til løn nen, 
kan jeg i øv rigt und res over, at ar bej de 
blandt men ne sker er min dre værd
end an det, og det gæl der i al le fag?
Hvor for?

Fra Klaras køk kenkrog

Læs om kom men de mø der og 
find gam le Ny heds bre ve på FU AMs hjem me si de:

fu am.dk
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Vi har te ma et de gam le som for bru -
gere? Det  te ma kun ne vi må ske og så
bru ge bla det til? Der er jo ik ke den
avis, der ik ke har no get om livs stil. De
tæn ker dog ik ke i al der dom mens livs -
stil. 

Når vi om gås men ne sker, er det slet
ik ke så en kelt at la ve go de mid da ge til
ven ner ne, som det har været. Det går
ik ke med an de le ver og cre me bru lé.
Nog le har suk ker sy ge, nog le har for -
hø jet ko le sterol tal, nog le ve jer for me -
get, an dre spi ser som en fugl. Med ti -
den har det vist sig, at der kan la ves
rig tig me get læk ker mad al li ge vel,
men vi mang ler li ge at få Ja mie Oli ver
til at skri ve en ko ge bog. 

Jeg hol der me get af god kaf fe. Jeg
drik ker ik ke man ge kop per god kaf fe
om da gen – men den skal være god.
Det er ik ke læn gere klogt at drik ke
kaf fe om af te nen. Man ge kan slet ik ke
so ve, hvis de har få et kaf fe ef ter klok -
ken at ten. Mænd so ver med al deren
gen erelt dår li gere end kvin der, så det
er må ske og så en grund til at spare på
kof fei nen til af ten kaf fen. Den vil jeg
nø dig und være. 

Pro ble met er bare at den me ste kof -
fein fri kaf fe ik ke er god kaf fe – ef ter
min smag. Det an det pro blem er, at
hvis man kun drik ker en el ler to kop -
per kof fein fri kaf fe om da gen – så er
kaf fen i po sen  ble vet for gam mel, før
man er nå et halvt ned i po sen. Der bli -
ver for me get spild. Så kun ne man
drik ke kof fein fri pul ver kaf fe. Den hol -
der sig, men jeg vil ik ke kal de det en
op le vel se. 

Jeg har læn ge været på jagt ef ter
go de kof fein fri kaf fer. Jeg har fun det
nog le styk ker, som al le sma ger bed re
end den al min de li ge kof fein kaf fe – så  
godt, at man  ro ligt kan in vi tere gæ -
ster ne på den. De vil ny de den, spør -
ge til den, men de bli ver blot ik ke
kvik kere af den – så brug den kun til
de kvik ke gæ ster. 

Man kan hos Mer rild kaf fe få  por -
tions po ser med Sen seo kof fein fri kaf -
fe. Den er be reg net til de res sen se o -
kaf fe ma ski ner, der min der om espres -
so. Det skal man bare ik ke la de sig
mær ke med og bru ge dem som al -
min de lig kaf fe f.eks. i en stem pel kan -
de. Det sparer og så ren gøring; man
hæl der bare de brug te po ser ud af
kan den, og da der ik ke er så me get i
en po se, når man at bru ge dem, in den 
de bli ver fla de og aro ma lø se. 

Hos Hans og Gre the i Gulds med ga -
de i År hus fandt jeg to slags kof fein fri
kaf fe, der beg ge sma ger godt, og som
kan hol de sig, for di det er he le bøn -
ner. Det kræ ver en kaf fe kværn, men
den er hur tigt tjent ind i spildt kaf fe. 

Den ene er fra Ja va-bræn deri er ne
og hed der: Grand Cru Caf fe – Cof -
fein fri kaf fe. Den er fyl dig, rund, frisk
og mel lem ri stet.

Den an den er fra esta te cof fee.dk og
hed der Da ter ra De caf. Den er fra en
en kelt kaf fe farm i Bra si li en.  Den er
hårdt brændt og har der for en mørk,
men sta dig sød lig smag. Den har en
vid un der lig duft af mørk cho ko la de.
Det får man ik ke tit i kaf fe. Det er og så
den dyre ste. 

Knud Ra mi an

De gamle som kaffe-forbrugere 
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Ud stil ling af Ida Mi chel sen i 
Boli gråd giv nin gen for Seniorer
Ida Mi chel sen ud stil ler ma leri er og teg nin ger i Bo li gråd giv ning for Se niorer
frem til 25. marts. Ida Mi chel sen er en af dem, der har teg net he le li vet og nu
som pen sio nist får mu lig hed for at fol de  sin inter es se ud. Det er hen des før ste 
ud stil ling. Vi har ven ligst få et lov til at lå ne en af Ida Mi chel sens teg nin ger. 

Selv om du ik ke har akut be hov for bo li gråd, kan du jo be nyt te ud stil lin gen
til at be sø ge råd giv nin gen kl.11-15 på Dal gas Ave nue 35.  FU AM er jo lidt i
fa mi lie med Bo li gråd giv ning for Seniorer, da vi var med til at und fan ge ide en 
al lere de i 1994 og støt te dens før ste skridt. Nu går den fint selv. 
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”Se ni ets pro blem bli ver en
van dring, som ik ke har no get
mål. Man er ble vet for gam mel
til at fore stil le sig mål for u de.
Man har kort sagt for stå et, at
man in gen frem tid har. ...

Der i mod må man op le ve, at van -
dring vi dere frem blot fjer ner en fra en 
for tid, som man var hjem me i, klare -
de sig i, mu lig vis end da holdt af, og
hvori man kun ne de fi nere si ne mål -
sæt nin ger. Se ni ets mål er et, man ik ke 
ken der og som mu lig vis in gen ting er.
Men som man i hvert fald ik ke læn ges 
ef ter, som man ik ke kan li de, og som
man er uden øn ske om at nå. Det er
en van dring bort fra no get, ik ke frem
mod no get. Og der for svært at fin de
lyst til at fort sæt te.” - så er det sagt. 

I min ko nes fa mi lie fin des et gam -
melt æg te par. De er beg ge op pe i
halv fem ser ne og har man ge ska van -
ker, der hol der dem in den døre i de res 
lej lig hed på før ste sal. Gen nem åre ne
er de res ak tions ra dius ble vet sta dig
min dre, men de kla ger al drig. De fin -
der he le ti den no get nyt at glæ de sig
over. Ef ter jul rin ge de fru en og for tal te 
om en bog, som de læ ste højt for hin -
an den, og som de syn tes var en me -
get præ cis be skri vel se af li vet hos de
halv fem såri ge. Den køb te vi straks og
har læst i den og talt om den li ge si -
den. 

Bo gen hed der: At vis ne – li ge glad,
og er skre vet af den gam le læ ge Ta ge
Voss (f. 1918)

Bo gen hand ler om det, der står i tit -
len – at vis ne. Det er en flot skre vet og
tan ke væk ken de bog om hans 20 års
er faring som ol ding. 

Han læg ger ik ke fin gre ne imel lem:
»Den, som le ver læn ge, vil er fare,
hvor le des man dør en lil le smu le hver
dag. Så ti er græshop per nes fid len, så
mis ter blom ster ne de res duft. Så fal -
mer trold dom men i den el ske des hår.
Så mis ter man sma gen, så bli ver sam -
ta ler svære at føl ge, så ser man kun de 
nære ting gen nem bril leg las. Mu sik -
ken mis ter sin klang, så dør ero tik ken,
så dør ven ner ne. Så mis ter man inter -
es sen, så mis ter man hu kom mel sen,
luk ket in de ale ne i sin krops skrø be li -
ge bo lig. An ten ner ne fal der ned, vin -
du er ne dug ger til, ly de ne ude fra ver -
den bli ver fjer ne, stil he den hvi sker
om kring en. Mere og mere luk kes
man ude fra ver den, mere og mere
ale ne med sig selv. Ale ne med erin -
drin ger om en for tid, der bli ver fjer -
nere og fjer nere ... og uden me gen
frem tid. Den, som er klar nok til at er -
ken de det te, får det svært. Barm hjer -
ti gere er det, hvis hjer nens re gi strering 
og er ken del se er gå et i for ve jen ad
for fal dets vej. Det, som dør i en høj al -
der, er ik ke et men ne ske. Det er en
søl le brøk del af det, som var, og som
er gå et tabt på ve jen.«

Ka pi tel for ka pi tel af im po neren de
skri ve kraft og spidse for mu lerin ger.
Han skri ver og så som læ ge: Må ske
skal man ik ke gå så me get op i, hvad
man dør af, for det er må ske lidt til fæl -

Bo gan mel del se

Kunsten at visne
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digt, det er lidt li ge som med gam le bi -
ler ”når først for fal det bli ver for om -
fat ten de til, at man kan føl ge med”.

Al derens vis dom af vi ser han som en 
sen ti men tal skrø ne. Gam le er blot un -
ge, der er ble vet æl dre, er no get slud -
der. Gam le er fun da men talt an der le -
des end un ge. De er an der le des, end
de var. Hvor for skal man kun ne dyr ke 
sex ef ter et sek su elt ak tivt liv i 50 år? 
Han ro ser ho spi ce tan ken, men spid -
der den i næ ste sæt ning: ”Man kan da 
glæ de sig til, at man som dø en de en -
de lig op når den om sorg, som man
som le ven de al drig fik. Pro ble met er
blot, hvor når man over skri der den
ad mi ni stra ti ve græn se – for vi er vel
al le dø en de? 

Så dan kan han bli ve ved og ved. 

I et inter vi ew til We e ken da vi sen: 
”Folk må sgu lære at se i øj ne ne, at

de skal dø og så gøre det uden al den
pa nik – lidt vær digt, lidt af slap pet, lidt
for nuf tigt," si ger Ta ge Voss, der selv
må ren de fra Her o des til Pi la tus for at
kom me i jor den.

 Hvor dan vil du ger ne selv dø?
"Når jeg våg ner i mor gen, vil jeg

ger ne være død."
Det er et brag af en de bat bog om

ud vik ling af al der dom mens mu lig he -
der!

Hen vis nin ger
 John sen, P. P. (2008, De cem ber 12).
Når jeg våg ner i mor gen, vil jeg ger ne
være død.
We e kend-avi sen, 1.

Har du tænkt over, hvor dan
man si ger far vel til li vet? Nu er
der kom met en bog med op -
skrif ten. 

Det var en bog jeg li ge skul le væn ne 
mig til. Fak tisk kun ne jeg ik ke li de
den. For det før ste hand ler bo gen om
at for hol de sig ak tivt til sin egen død.
For det an det er det en bog, man skal
skri ve selv. Den slags kan jeg ik ke li de. 
Jeg sy nes al drig, der er plads nok, og
hvor for ik ke gøre det på sin PC. 

Det er en pæn bog, al le si der er i for -
skel li ge smuk ke pa stel far ver og de fle -
ste af de 58 si der har for skel li ge vel -
valg te ci ta ter fra Be nny An der sens
”Mør ket sang”. På si de 16 om Spe ci -
el le øjeblikke i min fortid: 

“Af find dig ik ke med mør kets ma gi.
Rut med dit for råd af glæ de. 
Vis mig dit an sigt før alt er for bi
så er vi beg ge til ste de.”

Er det en bog til kvin der? Det tror jeg.
Den er al vor lig og lidt sen ti men tal,
men den læg ger og så op til, at ska be
en po si tiv op le vel se.  Der er en helt
an den to ne i bo gen end i mand e bo -
gen fra Ta ge Voss om at Vis ne - li ge
glad, der er an meldt an det steds i bla -
det. Den er mere vred end sen ti men -
tal. 

Nøg ternt set er bo gen en slags hu -
ske sed del over alt det, man over ve jer, 
hvis man vil, kan el ler uund gå e ligt
skal se sin død i øjnene. 

Det gik hur tigt op for mig, at det var
jeg slet ik ke parat til. Det må ven te til

Bo gan mel del se

At si ge li vet ret far vel
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se nere, men hvor når er se nere? Se -
nere er må ske for sent. Må ske hå ber
jeg på, at jeg bare dør uden at skul le 
se dø den i øj ne ne.  Nu skul le jeg jo
an mel de bo gen - så jeg måt te i gang
med den. Så gik det op for mig, at den 
dy best set hand ler om det, man over -
la der til an dre at for hol de sig til, hvis
man ik ke selv har gjort det – i tide.

Der er man ge si der med spørgs mål
om livs histori en. Alt det som ens efter -
lad te selv må for tæl le, hvis de ved
det. Hvor har man dog tit ær gret sig
over, hvor lidt man fik at vi de om si ne
eg ne for ældres liv - før man blev til og
alt det, man ik ke tænk te over. De
skrev jo hel ler ik ke no get selv. Der er
man ge, som er dybt en ga geret i slægts -
forsk ning. Det bli ver en skat te jagt el -
ler en op da gel ses rej se, som de bli ver
næ sten af hæn gi ge af - for hvad be ty -
der slægt shistori en dy best set. Hvor
man ge gen er har man til fæl les med
si ne ti pol de forældre? Vil le det ik ke
være mere hen syns fuldt at bru ge ti -
den på sin egen historie. Alt hvad vi
ved om at skri ve livs historie er, at det
er glæ des ska ben de. De livs histori ske
af snit må hjæl pe til at be sin de sig på
sit liv. 

Jeg studse de, da jeg kom til af snit -
tet: “Mit ka pi tel i slægt shistori en”. Jeg
må ind røm me, at jeg ik ke har skæn -
ket det spørgs mål en tan ke før: At jeg
var en del af en slægt - Jeg fun derer
sta dig over, hvad det betyder….. 

De sid ste si der i bo gen hand ler om
den sid ste tid og det at ska be en god
af slut ning på li vet. Hvor dan skal man
fin de ud af, hvor når og hvor dan man
skal ta le med an dre om sin død?
Hvad tæn ker man om at være dø en -
de og sor gen over at skul le her fra.

Ups! Den kan hur tigt sni ge sig ind i
tan ker ne, men får de lov at tæn ke.
Spørgs må le ne hjæl per lidt på vej:
Hvor når tæn ker du på sor gen? Hvem 
ved, hvad du tæn ker? Hvor dan kun -
ne du bedst tæn ke dig at dø? Det er et
ok spørgs mål. Hvil ke tan ker tror du,
di ne nær me ste har gjort sig om din
død? Den tan ke vil le jeg ikke være
begyndt at tænke selv! 

Og så kom mer alt det prak ti ske om
testa men te, be gra vel se, dødsan non -
ce, grav sten. En de lig er der bre ve,
man kun ne skri ve: tak ke bre ve, hu -
ske bre ve, øn ske bre ve, mær ke dags -
bre ve. Ja, det er godt at tæn ke så dan.
Ef ter et af snit om bøn kom mer der et
for slag om skri ve et brev til sig selv,
hvor man et styk ke ude i ti den ser på
sit liv og ger ne vil gi ve det et par ord
med på ve jen.  Jeg skrev, at jeg ik ke
syn tes, der var plads nok til alt det, jeg
må ske, må ske kun ne skri ve - men fik
jeg bare skre vet den ne, vil le me get
være nå et. Hvor når og hvordan skal
man beslutte sig til det? 

For fat teren er psy ko log Rik ke Høg -
sted som har skre vet bo gen på bag -
rund af si ne man ge er farin ger som
psy ko log i Kræf tens Be kæm pel se.
Rik ke Høg sted har skre vet flere an dre
bø ger. Sorg bø ger kun ne man kal de
dem. De er til voks ne og børn, der har
mis tet. 

Høg sted, R. (2008). 
Med kær lig hil sen - Mi ne øn sker for
den sid ste tid. 

Kø ben havn: 
Dansk Psy ko lo gisk For lag.

Knud Ra mi an
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FU AM’s gen eral for sam ling
Ons dag den 11. fe bru ar 2009 kl. 16.30 - 18.00

i dag lig stu en på lo kal cen ter Møl lesti en,

Grøn ne ga de 10, År hus C

Ad 1.
Valg af diri gent
Her valg tes Kir sten Esper An der sen

Ad 2.  
Be styrel sens be ret ning ved Kir sten
Trol le gaard Jør gen sen (se side 23)
Bør ge Hel mer for tal te om ny heds -
bre vet og hjem me si den
Bør ge for tal te, at alle FU AM’s ny -
heds bre ve nu fin des som link på
hjem me si den.
Tove sy nes, det er en hjem me si de, det 
er nemt at fin de rundt i, og 
Knud kom med et for slag om at få
sam let det stof, vi har ar bej det med
gen nem åre ne, ef ter em ner.
Da års beret nin gen i år inde hol der
hen vis nin ger til ma teri a le, de en -
kel te op lægs hol dere el ler an mel -
dere af bø ger o.l. har ar bej det med 
i årets ny heds bre ve, blev det fore -
slå et at brin ge det sær skilt, så flere
kan få glæ de af det. 

Ad 3.  
Fore læg gel se af det re vi dere de
regn skab for 2008
ved Søren-Pe ter Pe der sen (se side
26)
Regn skab og bud get blev god kendt.

 Ad 4.  
Fast læg gel se af kon tin gent for
2010: Uæn dret 125 kr 

Ad 5.  
På valg til be styrel sen var: Tove
Holm, Søren-Pe ter Pe der sen og Trau -
te Lar sen, som alle blev gen valgt

Ad 6.
På valg til supple an ter var: Lis beth 
Thoren dahl og Bør ge Hel mer,
som beg ge blev gen valgt

Ad 7.
På valg som inter ne re vi sorer var: 
Hen ning Gøtz sche og Jens-Erik Jør -
gen sen,
der lige le des blev gen valgt.

Ad 8. 
Ind kom ne for slag.  In gen.

Ad 9.
Even tu elt
Vi har fået en ind by del se til se nior -
mes sen i År hus den 16. maj.
Til mel ding se nest d. 16. marts.  Man
vil vise mang fol dig he den af til bud til
de nye pen sio ni ster.
Det fore går på Råd hu set og i Ri de hu -
set. Vi skal hu ske, at der er en så kaldt
“pje ce bar”, som vi kun ne be nyt te os
af!
Kom mu nens nye "Mad hus" er
etableret på Ve ster møl le vej 7 § i Tri ge.

Se Knuds ind læg om FU AM's al -
der dom på side 18.
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Årets be ret ning har i år karak ter
af en over sigt over vig ti ge mø der
og ar tik ler i bla det. Vi hå ber, den
kan gøre det let tere at fin de frem
til te ma er, som har sær lig inter -
es se. 

Fra Ny heds brev 1 - 2008
Knud Ra mi an skri ver i årets før ste 
Ny heds brev om det han kal der:    
INSPIRUM- en ny gen era tions
FUAM ? og gi ver et sig na le ment af
INSPIRUM, som man kan fin de på 
www.in spirum.dk

Lis bet Thoren dahl kom men terer i
den næ ste ar ti kel

Inter es sere de kan fin de flere kil der i
Ny heds brev 1-2008.

Læ seg læ der ved Klara Juul -Madsen
Klara skri ver om Pe ter Ole sens ud gi -
vel ser hos Tha ning og Ap pel, hvor
han har sam let og re di geret 15 for fat -
tere, der skri ver om at være “Over
80 og fuld af livskraft” og i en an -
den ud gi vel se har sam let 15, der skri -
ver om “Livs glæ de”.

FU AM-mø der 
i Ny heds brev 1 - 2008:

Ons dag d. 9. ja nu ar
Psy ko lo gisk arv - Van dre gæld -
Er lyk ken ar ve lig? ved Knud Ra mi -
an.

Som bag grund har Knud Ra mi an
ar bej det med Mar tin Se lig manns bog: 
“Lyk kens psy ko lo gi”.  

Ar tik len An svar for egen aldring - 
En vel færds stat i kri se
er skre vet af lek tor ph.d. Ti ne Fri strup, 
som her læg ger op til de bat. Tri ne Fri -
strup er en af hoved kræf ter ne i mø det
på Ros kil de bi blio tek, som Lis bet
Thoren dahl efter føl gen de del ta ger i
som rep ræ sen tant fra FUAM.  

Em net her er pro jek tet Age For -
ce, der hand ler om at støt te op
om kring den de mo kra ti ske di a -
log og ud vik ling i lo kal sam fun -
det.  

 Vi vil i FU AM føl ge det te pro jekt via
Ti ne Fri strup, se se nere.

“Min bed ste mors historie” 
- En bo gan mel del se,

er en sam ling histori er om vidt for -
skel li ge bed ste mød re, ved Ir ma Mag -
nus sen.

Ir ma har valgt at for tæl le Lis beth
Knudsens historie om hen des mor -
mor.

Bo gen er ud gi vet hos Tha ning og
Ap pel, 2007   

FU AM-mø der i 
Ny heds brev  2 - 2008
Ons dag  d. 12. marts 2008:
Skal de æl dre ski ve skæres - Et
ind læg i de bat ten om kur sus virk -
som he den i Klo ster ga de i År hus
ved ældreråds for mand John Dyb dal.
- Vores for mål var at støt te op om de -
bat ten. Se selve Ny heds bre vet.

FU AM’s år 2008
En be ret ning
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Ons dag d. 9. april 2008
Er sund hed vores eget an svar?
ved Klara Juul-Madsen

Ons dag d. 14. maj 2008
Ar ve søl vet - hvem skal ha ve det?
ved To ve Holm.

(Op for dring til at sæt te sig ind i den
nye ar ve lov af 1. ja nu ar 2008)

Ny heds brev 3 - 2008:
Op følg ning på for sknings pro jek -
tet Vel færd for æl dre: hold ning
og hand ling ved Trau te Lar sen.

Her er over skrif ten:  Sy net på an -
dres al der vari erer med ens egen al -
der - sam fun dets ældre bil le de

Pro jek tet er iværk sat ved Syd dansk
Uni ver si tet i sam ar bej de mel lem Vel -
færds mi ni steri et, Se vi cestyrel sen og
Ældre forum 

Al le rap por ter ne kan fin des hos
www.aeldre forum,dk  

Fra ældre forums års beret ning
ved Trau te Lar sen.

Re spek ten for æl dre som en
stærk sam funds mæs sig res sour -
ce.

Års beret nin gen kan re kvireres ved -
er lags frit ved hen ven del se til Ældre -
forum.

Lis bet Thoren dahl føl ger op på
ud vik lin gen i Age For ce, og Ti ne
Fri strup har lo vet at skri ve om det i
Ny heds bre vet se nere.

Trau te an mel der et idéka ta log
over ak ti vi te ter mål ret tet æl dre
mænd: “Brug ti den lidt sjo vere,
mand!”

Idé ka ta lo get kan hen tes hos ser vi -
cestyrel sen.dk/vm 145585.

FU AM-mø der i 
Ny heds brev 3 - 2008:
Ons dag d. 10. sep tem ber 2008
Ple je testa men te - Skal vi ta ge det 
al vor ligt? ved Klara Juul-Mad sen.

(Re feren cer: År hus kom mu nes afd.
for sund hed og om sorg, pje cen: Ple -
je testa men te, Fre deriks berg kom mu -
nes vej led ning, der kan fin des på Go -
og le. Lov grund la get for ple je testa -
men ter, der fin des i ser vi ce lo vens
para graf 83, stk. 4)

Ons dag d. 8. ok to ber 2008
Hvor dan har vi det nu med vore
voks ne børn? ved To ve Holm.

Op følg ning på et em ne, der i vores
re gi har været vig tigt at ta ge op igen.

To ve ind dra ger her Mor ten Sa bros
bog:  “Du som er i him len”.

Ons dag d. 8. no vem ber 2008
De gam le som for bru gere, ved To -
ve Holm.

To ve ser det som en vig tig op ga ve at 
få sat fo kus på prak ti ske ting i hver da -
gen om kring vores for brug af dag lig -
varer og pe ge på løs nin ger til hver da -
gen. Ar tik len har man ge hen vis nin -
ger, bl.a. til we bad res ser. Find ar tik len 
på hjem me si den.

Ons dag d. 14.ja nu ar 2009
Tøj og al der,  ved Lis bet Thoren -
dahl.

Lis beth har ta get kon takt til en ræk -
ke for ret nin ger om mu lig he der, især
hvor man som gam mel ik ke selv kan
kom me ud til ste der ne.

To ves og Lis bets em ner er et led i et
te ma om de gam le som for bru gere,
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FU AM's al der dom
En aldren de for ening – der  er ved at dø?

Må vi se i øj ne ne, at FU AM er
en dø en de for ening? Tro fa ste
med lem mer bli ver gam le. De
mest ak ti ve bli ver selv gam le
og vil før el ler se nere dø ud. På 
et tids punkt vil vi ik ke kun ne
væl ge en be styrel se el ler ka pi -
ta len er brugt op.

Vi har le vet i 30 år. Det er en gan ske
god al der for en så lil le for ening, men
vi må se øj ne ne, at  det i man ge år har
været  lidt af en ned tur, når det gæl der 
an tal let af med lem mer. De ak ti ve
med lem mer er og så ble vet fær re, li ge
så er an tal let af store be drif ter. Vi le ver 
af den op spare de ka pi tal. Er der no -
get at fej re? For ti den el ler frem ti den.
Så dan er det ik ke gå et Ældre sa gen.

Be drif ter ne
Når vi ser til ba ge – kan vi se til ba ge på
man ge be drif ter.  FUAM har været en
ram me fore ning – alt så en ram me om -
kring med lem mer nes be stræ bel ser på 
at ud vik le mu lig he der i al der dom -
men. Det er  grup per, der har gen -
nem ført stør re el ler min dre’ pro jek ter’
i FU AM’s ånd. FUAM har kun net ud -
vi se inter es se for pro jek ter ne, læg ge
navn til og bak ke op, men det har
været de små grup per, som har været
de ud ø ven de. Grup pe ar bej det er og -
så ta get af med al deren. Det må ned li -
ge mø de har så dan set kun været et
bin de led. Nu er de må ned li ge mø der
ble vet det cen tra le.

Nu er det min dre pro jek ter, men vi
er sta dig yden de. Vi har et frem ra gen -
de blad, der bur de læ ses af man ge
flere. Vi kan hen ven de os, vi bli ver
læst og får svar. Når vi er færdige med 
de gam le som for bru gere, skul le vi
må ske hen ven de os til Tænk og for -
bru ger styrel sen og gøre op mærk som
på, at de æl dre voks ne kan ha ve sær -
li ge be hov for in for ma tion og at de i
sti gen de grad er på net tet. Men hvad
med frem ti den?

Har vi løst vores op ga ve?
Vi hav de fore stil let os, at gøre no get
på tværs af gen era tio ner.  Vi vil le ik ke
være en pen sio nist fore ning. Det er vi
ble vet i kraft af med lem mer nes al der.
De yn gre kom mer kun i FUAM, hvis vi 
in vi terer dem. Det har vi gjort og har
haft glæ de af. Det kan vi må ske fort sat 
ha ve glæ de af.  Man kan ar bej de som
men tor. Nog le har lagt børn til. Vi har
po si ti ve eks empler f.eks. i In gers mød -
re grup pe. Men på tværs af gen era tio -
ner- nej!

Vores mis sion har ik ke æn dret sig,
og den er mere ak tu el end no gen sin -
de. Al drig har de yn gre voks ne været
så ban ge for at bli ve gam le, som de er
nu.

FU AM er men ne sker, der inter es -
serer sig for den tre dje del af li vet, som
vi kal der for al der dom men. Det gør
vi, og det er der ik ke så man ge, der
gør.
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FU AM er men ne sker, der ar bej der
ak tivt for at gøre al der dom men til et
liv safs nit, som man mø der med tro
på, at der er mu lig he der, ud for drin ger 
og ind hold i til værel sen. Det prø ver vi
på. Der er ik ke me get klynk i FU AM.

FU AM er men ne sker, der mø des og
de ler de res liv ser farin ger og vi den
med hin an den i lige vær di ge sam ta ler
- og når ti den er in de, ta ger no gen et
ini ti a tiv. Det før ste gør vi me get, det
sid ste kni ber det lidt mere med.

FU AM er men ne sker, der vil for me
de res egen frem tid, og som og så ar -
bej der med de uprø ve de mu lig he der.
Det er li ge så sandt, som det er svært.

Er det vi sion nok? Teg ner det bi lle -
det af drøm men om frem ti den?

Er vi egent lig en for ening
el ler bare et netværk?
Vi lig ner en rig tig for ening med ved -
tæg ter, be styrel se, blad og alt det der.
Fore nin ger har be styrel ses beslut nin -
ger, hver ve kam pag ner,

Vi er lav te kno lo gi ske. Vi har in gen
for mand, ned sæt ter ik ke ud valg, med 
min dre no gen vil.  Vi gør det, som
kræf ter ne ræk ker til.

Det er al min de ligt, at men ne sker
etablerer sig i et netværk – me get of te
på de res egen al der, som de føl ges
med gen nem li vet. FU AM lig ner et 
netværk bort set fra, at der er stor al -
ders spred ning. Man ge af os har været 
sam men i rig tig man ge år, og det er i
sig selv med til at bin de os sam men.
Det er bå de en styr ke og en svag hed.
Det er en styr ke for dem, der har
været med. Det kan være en svag -
hed, at an dre kan mær ke et fæl les ska -
bet, som de ik ke er med i.

Hvad er det vi ved?
- at vi er ble vet en slags pen sio nist -
fore ning,

- at vi er et netværk, at vores mis -
sion ikke er ud tømt,

- at de veje, vi bru ger til at gøre
op mærk som på os selv, ikke vir ker,

- at det at inter es sere sig for sin al -
der dom ikke er no get, de fle ste er
spe ci elt op ta get af og bru ger tid
på.

 -Vi er et smalt seg ment. Vi bli ver
al drig man ge, men vi sy nes selv, at 
vi er de rig ti ge.  Der er alt så langt
imel lem dem, der pas ser til os. Vi
er ikke en mas se be væ gel se- og vi
er stol te af det.

−Vi dør  el ler går fal lit om se nest
10 år, hvis der ikke sker no get an -
det.  Det kan ske før.

Hvor dan vil vi ger ne dø?
Vi kan bare la de ti den gå og ven te på,
at vi dør en dag uden at vi de, hvem
der står til ba ge med stum per ne.

Vi kan ned læg ge os som for ening –
så vi ik ke skal slæ be rundt på para -
graf fer ne, gen eral for sam lin ger, regn -
skab og alt det der. Vi slip per for at la -
ve blad, men kan skri ve læ ser bre ve i
ste det. Vi kan for sat kal de os FU AM
og fort sæt te som netværk. Vi ved ik -
ke, om netvær ket  hol der til det, men
så har vi ta get an svaret for vores død.

Er der mu lig he der
for for ny el se?
Hvad gør an dre, før de går kon kurs? 
Vi kan la de os fu sio nere el ler op kø be
af an dre. Fin de en for ening, som vi
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sy nes kører godt og mel de os ind i den 
og fort sæt te som inter es se grup pe. Det 
vil le må ske gi ve ad gang til nye med -
lem mer. Fin des den for ening? Skal vi
bli ve en grup pe i A3A,  en stu die kreds
i Ældre sa gen el ler mel de os ind i
Fore nings bu tik ken?

Vi kan væl ge at over le ve.  Hvis vi vil
over le ve, skal der no get nyt til, men
det må jo ske med de kræf ter, vi har. 
Uden en lidt stør re til gang af med lem -
mer lyk kes det ik ke. Der er he le ti den
kom met nye med lem mer til, men det
går så å åå lang somt. Vi ved ik ke helt,
hvor dan det vir ker. Vi har gen nem
lange ti der an non ceret  vores mø der,
men der kom mer ik ke no gen af den
grund.  Som me ti der duk ker der nye
med lem mer op, men kun få bli ver
hæn gen de. Skal vi gøre no get, skal vi
gøre no get an det.

Vi kan gøre os syn li gere: Der er
ubrug te mu lig he der.  Vi kan in vi tere til 
spe ci el le te ma er – hvis der er no get, vi 
sy nes er sjovt. Kan vi sta dig gå i sam -

ar bej de med no gen an dre om et løf te
no get?så de ta ger et ini ti a tiv. Vi står ik -
ke ved ind gan gen til råd hu set, når
nye pen sio ni ster by des vel kom men.

Vi kan se i øj ne ne, at vi er ble vet en
pen sio nist fore ning, og der for kan vi
mel de os ind  og må ske bli ve lidt syn li -
ge.

He ad hun ting sy nes at være en sik -
ker stra te gi. 

Skaf en ven? Kan vi la ve ar bejds -
grup per igen  - og in vi tere nye med
som hjæl pere i dem?

Kun ne vi fin de ud af, hvem vi ger ne
vil ha ve med i fore nin gen og bli ve lidt
mere direk te?

Kun ne vi in vi tere dem til at del ta ge
kort varigt i min dre ar bejds grup per,
hvor de og vi får en mere per son lig
kon takt – Kan vi fin de ste der at mø -
des?

Må ske har vi svare ne til fød sels da -
gen.

Knud Ra mi an

Kom men tarer til Knuds op læg 
ved gen eral for sam lin gen

To ve:  Vi kan ik ke ta ge be slut nin gen i
dag, men jeg er glad for, at du, Knud,
er med i be styrel sen, så vi kan få en
dis kus sion i gang. Lad os over ve je det
i det kom men de år!

Kir sten E.A.: Vi gør ik ke no get for
no gen, folk for står os ik ke. - Men en
har sagt til mig, når vi har talt om det:

 “ Vi bør jo egent lig tæn ke over det
med al der dom men!”

Knud: Der har al drig tid li gere været
så me gen angst om kring den

Lis bet: Jeg vil nø dig ha ve, at det te
her slut ter.  Det er vig tigt for os selv. At
få 7 - 8 - 10 nye med lem mer, er det
det, vi vil?  Jeg tror på, at vi kun ne fin -
de nye, der var inter es sere de, - men
bli ver vi så ik ke spredt for al le vin de?

Trau te: Lad os få op læg og kom men -
tarer i Ny heds bre vet og ta ge spørgs -
må le ne fra i dag op igen!
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To ve: Hvis vi var nog le flere, kun ne vi 
som tid li gere dan ne grup per om en -
kel te em ner og sam ti dig be vare netvær -
ket.
Lis bet: Om at kun ne kom mu ni kere
med lige sin de de, Kun ne vi gøre det
sam men på en el ler an den må de? F.
eks ved at være en grup pe på Fa ce bo -
ok? Kir sten T.J.:Hvad med at være
med på Fa ce-bo ok el ler et an det sted
med FUAM, så vi kun ne gøre os syn li -
ge på en må de, så folk kun ne fin de os.

Åse: Kom ind på em net om at kun ne
yde nok til fæl les ska bet.  Hvad er vig -
tigst, fore nin ger, ven ner, fa mi lie?

Knuds svar til Åse kun ne være til os al -
le: “Du har gjort, hvad du kun ne, det
er så dan vi gør.”

Det kun ne sam ti dig være en af over -
skrif ter ne til det, vi vil gøre frem o ver
bå de i fæl les skab og ale ne!

Re ferent:  Kir sten T.J.

Dan marks stær ke ste in te gra tions fak tor
 – de gam le
Er det en tan ke værd, at de gam le er en af
de stær ke ste me ka nis mer til in te gra tion af 
ind van drere. I Kø ben havn har ca. 40 % af 
ele ver ne på So ci al- og Sund heds sko len
an den et nisk bag grund end dansk. Det til -
svaren de tal for År hus og Oden se er hhv.
23 % og 18 % (Gi ver m.fl. 2007: 7).

Den re la tivt hø je an del af ind van -
drere i fa get vid ner om, at re la tivt flere
ind van drerk vin der end et nisk dan ske
kvin der væl ger en so su-ud dan nel se
som de res le ve vej. Det te kan selv føl ge -
lig være ud tryk for, at der i det dan ske
sam fund er nog le møn stre, hvor en ar -
bejds løs ind van drerk vin de per auto ma -
tik for sø ges be skæf ti get gen nem om sorg
el ler ren gøring. Men det kun ne jo og så
være, at det for nog le ind van drere er en 
at trak tiv bran che at være be skæf ti get
inden for. At an de len af mænd med ind -
van drer bag grund inden for so su fa get er 
mar kant stør re end an de len af dan ske
mænd (Gi ver m.fl. 2007: 21), gi ver i
hvert fald an led ning til over ve jel ser
om, hvad ten den sen til, at flere og flere
ind van drere ud dan ner sig inden for so -
su fa get kan skyl des.  Kun 7,3 % af de
per so ner med ind van drer bag grund,
som blev færdig ud dan ne de som so su -

med ar bej dere i 2006, var efter kom -
mere. En stor del af de ind van drere,
som ta ger so su-ud dan nel sen, er der -
med før ste gen era tions ind van drere. 

Under sø gel sen vi ser, at so su med ar -
bej dere med an den et nisk bag grund
end dansk ny der stør re sam funds mæs -
sig an er ken del se og sta tus end de res
dan ske kol le ger. Det te skal for stås i ly -
set af, at sta tus er re la tiv. 

Det fak tum, at so su med ar bej der ne
med ind van drer bag grund pri mært kom -
mer fra ik ke-vest li ge lan de, har en be -
tyd ning. Med de res an sæt tel se i den of -
fent li ge ældreple je ud for dres sam fun dets 
for vent ning om, at en ind van drerk vin -
de er hjem me gå en de, og at en ind van -
drer mand ejer en kiosk el ler er
taxa chauf før. At sam fun dets for dom -
me over for den ne grup pe bli ver ud for -
dret, ser ud til at ha ve et po si tivt af kast
og gen erere re spekt og an er ken del se. 

Kil de: Iben Hel qvist, 
So su-ud dan ne de ind van drere i den
of fent li ge ældreple je.  
Ros kil de Uni ver si tet scen ter, 
For valt ning, K2, For år 2008 

Knud Ra mi an
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Regn skab
for perio den 1.1.2008 til 31.12.2008

Ind tæg ter: Regn skab 2008 Bud get 2008 Bud get 2009
Med lem skon tin gent (47) 5.875 (54) (54) 6.750 (45) 5.625
Por tostøt te 2007 655 0 803
Por tostøt te 2008 747 0
Ren ter 76 400 50

To tal 7.353 7.150 6.478

Ud gif ter:
Try kning af bla det  4.380 4.500 4.500
Por to og ge byrer 1.920 2.000 2.100
Tele fon godt gørel se  600 600 600
Kon torar tik ler  566 300 600
Vin ga ver  468 350 500
Hjem me si de 199 200 200
Re vi sions mø de  8o 150 150
Møde i Ros kil de  790 0 0
Rep ræ sen ta tion  125 0 0
To tal 9.128 8.100 8.650
Årets re sul tat - 1.775

Ba lan ce
Ak ti ver:
Ban kin destå en de 31.12.08 20.437
Giroin destå en de 31.12.08 5.308
Kas se be hold ning 0
To tal 25.745

Pas si ver:
Ak ti ver 31.12.07 27.520
Årets re sul tat -1.775
To tal 25.745

Re vi sorer ne har gennem gå et kas se bog og bi lag og fun det, at regn ska bet er kor rekt
ud ført og i god over ens stem mel se med fore nin gens for mål og gen eral for sam lin gens
be slut nin ger.



Kom men de mø der
Te ma et er sta dig: De gam le som for bru gere

Ons dag den 11. marts 2009
Sik ring af al der dom men – er for si krin ger ve jen?
Op læg af Knud Ra mi an

Ons dag den 8. april
Skal om sorg være en ydel se til for hand ling?
Op læg ved To ve Holm

Ons dag den 13. maj
Hvor kø ber  man sans ning, sam vær og sik ker hed?
– en gui de til de sene rej ser
Op læg af Knud Ra mi an

Ons dag den 9. sep tem ber
Sund og læk ker mad - 
Kom med din sun de ste og læk re ste op skrift
Op læg ved Trau te Lar sen

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
Der er mu lig hed for at kø be en varm ret i ca fe en ef ter mø det

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

Stor høj Desk top
8627 2900
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