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Tit len på det te num mer ”Nyt fra FU AM” er ”Hans Lud -
vig Lar sen i tusch – il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12
år”. Blad ef ter blad har Hans Lud vig Lar sen bi dra get  til
vores blad med si ne tusch teg nin ger. Hver gang har de
været med til at gøre bla det til no get sær ligt. Det vil vi
ger ne si ge tak for. Som star ten på 30. år gang er der sam -
let en bu ket af tid li gere il lu stra tio ner – samt et par nye. 

Il lu stra tio ner ne er ud valgt af Hans Lud vig Lar sen. De
præ sen teres, som det of te er sket i bla det som seri er af
mo ti ver. Mo ti ver ne er  of te hen tet fra de nære om gi vel -
ser og bli ver på den må de og så et bi lle de af et liv.  Det er
kunst nerens eg ne tek ster, der in tro du cerer hver serie. 

Il lu stra tio ner ne er som re gel skabt til bla det og dets
tryk for mat. Det er alt så ik ke gen gi vel ser af no get an det.
De ser ud, som de er tænkt.  

Vi hå ber, at bi lle der ne vil væk ke min der hos de gam le
læ sere af bla det og ska be en op le vel se for al le.  

Henvisninger:
In terview med Hans Ludvig i Nyheds brev 2-2009, side 12
Hjemmesiden www.hansludvig.dk

For ord
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Kro kus på to for skel li ge sta di er ta ler
for sig selv om vækst. De små tæt te
blom sterstan de er i kon trast til tu li -
pan blom stens svung ne ryt me. Den
lige som flag rer gen nem bla det. Beg ge 
er bud brin gere om for året.   

Løg knol de af tu li pan og kro kus
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Fug leun ger nes far li ge og ri si kable liv

Fug leun ger ne ba lan ceren de på gre -
ne ne og hæk kan ten har til sy ne la den -
de en urok ke lig ro og selv til lid og en
stærk til tro til til værel sens go de kræf -
ter. De er ik ke gen eret af kat ten på den 
ene si de af hæk ken og en stor
kamphund på den an den.
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Helt ube grun det er dog tryg he den
hos fug leun ger ne spadseren de på
græsp læ nen. Man har set kat ten ka ste 
sig over så dan en.

Nog le har jeg fun det, som må være
fal det ned fra tag ren den. Som de lig -
ger på jor den, er det som et stumt
skrig.
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Al le børn og bør ne børn har været gla -
de for en tur i Bo ta nisk ha ve for at fod -
re æn der. Det er nær mest ble vet en
klas si ker. På en tur med Ama lie vil le
en and snap pe ef ter et styk ke brød,
som jeg vil le gi ve den, men den kom
til at bi de mig i fin geren i ste det for. På
ve jen hjem sad hun og tal te op hidset
med sig selv. Det var om den ne be gi -
ven hed. På turen hav de hun gjort be -
kendt skab med en æl dre her re, som
hun del te bænk med. Ama lie gav
ham en lil le, me get lil le krum me af sin
ri skiks og fik til gen gæld to ro si ner af
ham. Den æl dre her re for tal te, at ro si -
ner var godt mod tør hed i mun den.
Be kendt ska bet blev så varmt, at han
fik lov til at hol de hen des bal lon. Vi
var i øv rigt hel di ge med vin den. En
svag bri se blæ ste væk fra sø en, så bal -
lo nen lang somt svæ ve de op ad bak -
ken og var let at fan ge.

Vi en der og så al tid i Den Gam le By, 
hvor høj de punk ter ne er en sejl tur
over åen og en kop ka kao i Si mon -
sens ha ve. Mar keds pladsen med kar -
ru sel og bal lon gyn ger er hel ler ikke at
for ag te.

Turen til Den Gam le By 
for at fod re æn der
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Novemberstemning i
vindueskarmen og 
omkring spisebordet

Der er no get hyg ge ligt ved no vem ber. 
Tus mør ket sni ger sig tid ligt ind gen -
nem vin du er ne. Se nere får mør ket
helt over ta get, og der er helt sort i ha -
ven. Da er det tid til en hyg gestund i
ste arin ly sets skær og en god historie
læst op af mor mor.
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De to pi ger stil let op
til at bli ve ma let
Karo li ne og Eli sa beth var stil let pænt
op på ter ras sen, så de kun ne bli ve
ma let. Plud se lig stak de hoved er ne
sam men.”Skal vi ik ke la ve skæg med
mor far” hvi ske de de. De gik først i
knæ med si den til. Der ef ter for de
rundt på ter ras sen og mel lem be de ne
og bag træ er ne. Et for så vidt langt
mere spæn den de mo tiv el ler end og
flere mo ti ver frem kom. Kun stens evi -

ge mo tiv – be væ gel sen, og for hol det
mel lem to fi gurer i ac tion.

En strå le af efter mid dags so len fik
For sy tia bu sken til at lig ne et fi li gran
smyk ke. Der var og så en sol strå le på
hus hjør net.

Da de hav de faret lidt rundt, sat te
de sig til hvi le og fandt nog le Eran tis i
græs set. Dem vi ste de mig stol te og
gla de.”Se her hvad vi har fun det.”
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Rabarber

For 50 år si den fik vi nog le rod knol de
til ra bar ber plan ter af vores da væren de 
na bo Bør ge Pe ter sen. De har vist sig
sær de les livskraf ti ge og kom mer hvert
år med store bla de og saf ti ge stæng ler
he le som meren igen nem på trods af
de me get kraf ti ge, næ sten vol de li ge
ind greb, når der hø stes. Med bla de nes
stort svung ne ju gend ag ti ge lin jer er de
de kora ti ve og vel eg ne de til en si de i et
blad. På en af teg nin ger ne er en squ -
ash plan te kom met med og dens gu le
blom ster ly ser op.

I vin ter må ne der ne ser man el lers ik -
ke me get til ra bar ber plan ter ne. Der er
kun den bru ne jord og re sten af en
plan te, vi ik ke har få et væk. Man tror
ik ke rig tig på, at den går en gang til. 
Men ved på ske tid tit ter små oran gerø -
de fing re med ly sen de kad mium grønt i 
spidsen op. Nog le ste der er det små
grå hø je, hvor fra de nye skud kom mer. 
Et styk ke tid føl ger vi med i væk sten,
men det glem mes igen, ind til det plud -
se lig en dag op da ges, at nu er de der
igen i al deres sædvanlige svungne
pragt.
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 Lu pi ner ne fængs ler ved de res eks o ti ske ud se -
en de og far ver, der går fra ul tra marin blå og
gennem spil ler al le vio let te nu an cer til dyb rød
vio let. Sid ste år kom en skulp tur i ko boltb lå
gla sur til som en ny ac cent i far ve sym fo ni en.

Lu pi ner
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Træ er og træ fæld ning

De hushø je gran træ er var i sin tid med 
i bla det ef ter nog le me get kraf ti ge ef -
ter årsstor me. Vi var uhyre let te de
over, at de ik ke var væl tet ned over
na bo ens bi ler. Der for syn tes vi, at de
for tjen te at bli ve af bil le det. Men der
kom nye stor me, og ef ter en så dan
hæl de de et af dem be tæn ke ligt ud
over ve jen. Kun et so lidt tov for hin -
dre de det i at fal de helt om kuld og
spær re for tra fik ken på Du e vej. Så var 
der ik ke no get at gøre, og de måt te
fæl des. 

Det er al tid en be gi ven hed at skul le
ha ve fæl det nog le store træ er. Der var
hånd vær kere hos gen bo en, så der var 
tæt med bi ler på den an den si de af ga -
den. Vores ha ve mand spil le de op for
gal leri et og lod gra ner ne su se ned

imel lem de små mel lem rum mel lem
bi ler ne. Hel dig vis med stor præ ci sion. 
En stor Born holmsk Røn på hjør net
led sam me skæb ne. Bi lle der ne fra
træ fæld nin gen er fra den ne be gi ven -
hed. Det er far og søn, der ud fører ar -
bej det, og fa deren sag de om søn -
nen,”han er lidt stiv be net, han har
ska det knæ et ved fod bold.” 

Træ stub ben: Ef ter fæld nin gen af
den Born holm ske Røn frem kom et
ga ben de hul i hæk ken. Det var for un -
der ligt at se, hvor hur tigt hul let luk ke -
des. Op af revner i træstub ben spire de 
små bi rketræ er og man ge for skel li ge
grøn ne væk ster. Des uden vok se de
hæk kens gre ne hur tigt skær men de
henover det gabende hul. 
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De ja pan ske lyg ter i va se

Li ge si den vi i 1956 var i Am ster dam
for at se Rem brandts ud stil ling i an -
led ning af 350 året for hans fød sel og
der så ma leri et af Jan Six med en
oran ge rød kap pe over skul deren, har 
jeg haft en svag hed for den ne far ve og 
der med og så for de oran ge rø de ja -
pan ske lyg ter. 

Net op nu mens jeg sid der her sidst i
ok to ber ved com pu teren og skri ver
tek ster til teg nin ger ne, er de med de -
res ne a pel gu le og ly sen de kad mium
grøn ne bla de og oran ge lyg ter på et
ko loristisk høj de punkt.
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Kom men de mø der
Ons dag den 10. marts
Li vets blan de de bol cher – 
Livskva li te ter ne æn drer sig gen nem he le li vet, hvis vi vil
Op læg ved Knud Ra mi an

Ons dag den 14. april
At være for æl dre til voks ne børn –
Vi bli ver ved med at være for æl dre he le li vet, men rol ler ne skif ter
Op læg ved To ve Holm

Ons dag den 12. maj 2010
Vi bli ver al drig for gam le til at rej se
Op læg ved Bør ge Hel mer,
der seks gan ge – sidst i 2009 - har rejst i Ne pal
og har man ge vi de o film fra si ne ture

Ons dag den 8. sep tem ber 2010
Hvor dan kan vi i frem ti den tale om aldring og al der dom?
Op læg ved Ti ne Fri strup, Lek tor ved Dan marks Pæ da go gi ske Uni ver si tet

Sted: 
Ca fe en 

i Klostergadecentret

Klo ster ga de 37, År hus C

Tid: kl. 15.00 - 17.00
Der er mu lig hed for at drik ke kaf fe i ca fe en før mø det

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

Stor høj Desk top
8627 2900



Sek re tari a tet:

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

Fore nin gens giro num mer er:
572-6646

Ved bank o ver før sel an ven des
kon to-nr. 1551-0005726646

CVR-num mer: 31509130

Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder

- en forening for de uprøvede ideer og projekter

ISSN: 1902-2670
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Dags or den iføl ge 
ved tæg ter ne:

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

2. Be sty el sens be ret ning 
Kir sten Trol le gaard re de gjor de for
mø der ne si den sid ste års gen eral for -
sam ling: Te ma et har i he le 2009
været: De Gam le som for bru gere. I
marts holdt Knud Ra mi an op læg om
Sik ring af al der dom men – er for si krin -
ger ve jen? På april mø det hed To ve
Holms op læg: Skal om sorg være en
ydel se til for hand ling? I maj holdt
Knud Ra mi an op læg: Hvor kø ber
man sans ning, sam vær og sik ker hed?
– en gui de til de se ne rej ser. Sep tem -
ber mø der hand le de om Sund og læk -
ker mad - når der skal pas ses på fed -
tet, suk keret og alt det an det. – Kom
med din sun de ste og læk re ste op skrift
ved Trau te Lar sen. I ok to ber hed mø -
det: De gam le fe ster – el ler gør de?
Har vi sta dig lyst/kræf ter/over skud til
at fe ste? Ved To ve Holm. I no vem ber
holdt vi re cep tion med cham pag ne og 
kran se ka ger i an led ning af FU AMs
30-års fød sels dag med fest ta le af
Knud Ra mi an. På ja nu ar mø det 2010
drøf te de vi FU AMs Frem tid, form og
ind hold på bag grund af Knud Ra mi -
ans op læg om FU AMs al der dom i bla -

det 2009, nr. 1. Op læg og re fera ter fra 
mø der ne kan læ ses i bla det.

Knud Ra mi an har været re dak tør af 
bla det si den 2009, og det skal især
nævnes, at der er kom met et dob belt -
num mer i an led ning af FU AMs 30-års
ju bi læ um med pro jek ter og ar tik ler fra 
al le åre ne. 

To ve Holm for tal te om be styrel sens 
ar bej de: Vi har i man ge år ar bej det på
den må de, at vi to gan ge om året, i ju -
ni og de cem ber, plan læg ger ar bej det
og spe ci elt mø der ne for den kom -
men de sæ son. Des uden drøf ter vi
spørgs mål af inter es se for fore nin gens
ar bej de.

Det har vi og så gjort i 2009, og her
har inter es sen ik ke mindst dre jet sig
om det fal den de med lem stal. Vi har
dis ku teret, om det var nu, vi skul le
stop pe, el ler om vi kun ne fin de an dre
må der at eks i stere på. Vi har været
eni ge om, at vi har nog le go de ar ran -
ge men ter, og at de res ind hold bur de
de les med man ge flere. I den for bin -
del se duk ke de tan ken om Fa ce bo ok
op, og Lis bet Thoren dahl tog ini ti a tiv
til at mel de os ind på Fa ce bo ok un der
navnet ”Al der dom mens mu lig he der
og umu lig he der. Her hå be de vi at
kun ne kom me i di a log med en mas se
men ne sker, men det har vist sig at slå
helt fejl. Vi var et par styk ker, der skrev 
lidt, men der ved blev det stort set. Vi
har dis ku teret om or det Al der dom vir -

Re ferat af

Gen eral for sam ling i FUAM
Ons dag den 10. fe bru ar 2010 kl. 16.30 – 18.00

i Dag lig stu en på Lo kal cen ter Møl lesti en
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ke lig er så dan et skræm me bil le de, at
vi bur de ha ve valgt et an det navn. 

Vi dis ku tere de og så, om vi skul le
fort sæt te som et netværk for at und gå
be svær ligt re gi strerings- og kon tor ar -
bej de, men det vi ser sig at være lidt
van ske ligt at ned læg ge fore nin gen.

Sidst på året fik vi et brev fra Fore -
nings bu tik ken, der om tal te, at Klo -
ster ga de cen tret 25. fe bru ar i år åb ner
en ca fe. Cen tret er sam lings sted for et
par tu sin de men ne sker, der del ta ger i
for skel li ge for mer for ak ti vi te ter, fore -
drag, kur ser, kre a ti ve fag. Vi øj ne de
en mu lig hed for, at vi ved at mel de os
ind i cen tret kun ne få kon takt med en
lang ræk ke men ne sker, dels for di de
al lere de er i cen tret, dels for di vi ik ke
blev be la stet af at høre til på et lo kal -
cen ter. 

Vi har nu af talt et sam ar bej de med
Klo ster ga de cen tret, så vi fra 10. marts
hol der vores mø der der. Ca fe en slut -
ter kl. l5, og vi frem ryk ker vores mø -
de tids punkt til kl. 15 i håb om, at nog -
le af cen trets bru gere vil være inter es -
sere de i at del ta ge.

Sam ar bej det inde bærer, at FU AM
har ind meldt sig i Fore nings bu tik ken,
og be styrel sens med lem mer har ind -
meldt sig i Klo ster ga de cen tret.

Vi kan næ sten kun se for de le ved
det nye mø de sted, bort set fra at der
ik ke er par kerings mu lig he der. Til gen -
gæld går man ge bus ser li ge til cen tret.
Af hen syn til dem, der har del tids bu -

skort har vi fast sat slut tids punkt på
mø der ne til kl. 17.

3. Fore læg gel se af det 
re vi dere de regn skab for 2009
Søren-Pe ter Pe der sen gennem gik det
re vi dere de regn skab 
4. Fast læg gel se af 
kon tin gent for 2011
samt god ken del se af bud get for 2010
Kon tin gen tet er uæn dret 125 kr. Det
fore lig gen de bud get blev gennem gå et 
og god kendt.

5. Valg af med lem mer 
til be styrel sen  
Knud Ra mi an, gen vagt
Klara Juul-Madsen, gen valgt
Kir sten Trol le gaard-Jør gen sen, gen -
valgt
Lis bet Thoren dahl, ny valgt 

6. Valg af supple an ter 
til be styrel sen 
Bør ge Hel mer, gen valgt
Ir ma Mag nus sen, ny valgt

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

8. Ind kom ne for slag
In gen for slag 

9. Even tu elt 
Her drøf te des et for slag om bank kon ti 
og net bank for æl dre som em ne for et
kom men de mø de.
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Regnskab
for perio den 1.1.2008 til 31.12.2009

Regn skab 2009 Bud get 2009 Bud get 2010
Ind tæg ter:
Med lem skon tin gent (47) 5.875  (45)5.625 (47) 5.875
Por tostøt te  803 803 823
Ren ter 12 50 0
To tal 6.690 6.478 6.698

Ud gif ter:
Tryk ning af bla det 3.747 4.500 4.000
Por to og ge byrer 1.978 2.100 2.000
Tele fon godt gørel se  300 600 300
Kon torar tik ler  366 600 400
Vin ga ver  456 500 500
Hjem me si de 345 200 345
Re vi sions mø de  72 150 100
FUAMs 30 års fød sels dag  524 0 0
Rep ræ sen ta tion  490 0 0
Kon tin gent Fore nin ge bu tik ken 0 0 50
Kon tin gent Klo ster ga de cen tret 0 0 1.350
To tal 8.278 8.650 9.045
Årets re sul tat -1.588

Ba lan ce
Ak ti ver:
Giroin destå en de 31.12.09 25.541
Kas se be hold ning 79
Skyl di ge be løb -1.463
To tal 24.157

Pas si ver:
Ak ti ver 31.12.08 25.745
Årets re sul tat -1.588
To tal 24.157

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.


