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Vir ke ly stens ve je i FU AM
Gen nem vin ter og vår dyr ke de vi al -
der dom mens mu lig he der. Vi for fulg te 
mu lig he der ne i ar bej det, i bo li gen, i
mu sik ken, i kun sten, i kun sthånd vær -
ket. Dis se te ma er har na tur lig vis præ -
get det te num mer af bla det. 

Det gav an led ning til man ge go de
drøf tel ser, så vi be slut te de, at efter -
årets pro gram skal for føl ge te ma et
”Vir ke ly stens ve je”. Efter årets pro -
gram fin des bag est i bla det. Vi holdt
me get af vir ke ly sten. Vir ke lyst er et
godt ord at dvæ le ved. Det rum mer
bå de ak ti vi tet og lyst uden at hæg te
sig fast i ar bejds li vets præsta tions må -
lestok. 

Hvad er må lestok ken for suc ces 

i al der dom men?

Der har været nog le TV-ud sen del ser
om al der dom men. De skul le vist ryd -
de for dom me af ve jen og vi se, at og så
de gam le godt kan. Det var ud sen del -
ser om gam le, der sta dig fløj i de res
pri va te sports fly, sports stjer ner, der i
en al der af 90 sta dig var op ta get af at
kon kur rere og vin de. De ud sen del ser
pro vo kere de mig i flere da ge. De vir -
ker li ge modsat den go de hen sigt. De
an læg ger nem lig en sær lig præsta -
tions må lestok på li vet i al der dom -
men. Jo mere man kan præ stere, som 
om man var ung, jo bed re. En al der -
dom med sports dyr kel se til det sid ste
kan da være et fint liv. Det bli ver let til
må lestok for suc ces som gam mel vok -
sen. Der må være an dre må lestok ke
for suc ces i al der dom men. Det kan
være en ko los sal præsta tion at star te
et nyt liv ef ter en æg te fæl les død el ler
at le ve sam men med en de ment æg -

te fæl le. Det kan og så være en præ sta -
tion at være langt le ven de – læs om
det in de i bla det. Vi må dyr ke og syn -
lig gøre de man ge må lestok ke for suc -
ces. 

Den tred je al der, den fjer de, den ….

De må lestok ke må kun ne ind ret tes ef -
ter de liv, vi le ver. Mø der ne i FU AM er
bi lle der på det. Gam le voks ne le ver
me get for skel li ge liv med hver de res
mu lig he der. Sa gen er, at vi bli ver
mere og mere for skel li ge med al -
deren. 

Man ge af de ny gam les ini ti a ti ver
som Se nior fryd og Plu sal deren vi ser
mu lig he der for at hol de sig ung. Jeg
har for nem mel sen af en grup pe, der
spræl ler for at und gå at bli ve ramt af
al der dom men. Den po si ti ve ud ga ve
er, at de ar bej der for at ska be nye for -
vent nin ger til den un ge en de af al der -
dom men. Se nior for ce er lidt an den
grup pe men ne sker med vir ke lyst, men
de fle ste er sta dig un der halv fjerds.

Vi del ta ger al le med vores liv i for -
hand lin ger ne om at ska be nog le po si -
ti ve for vent nin ger om de me get for -
skel li ge liv, som gam le voks ne kan le -
ve. Der skal være for skel li ge, men po -
si ti ve for vent nin ger til de ny gam le
voks ne, de små gam le voks ne, de rig -
tig gam le voks ne, og de langt le ven de
voks ne. Men man kan vel og så ha ve
po si ti ve for vent nin ger til men ne sker,
der le ver et liv, som stil ler krav til an dre 
kom pe ten cer, f.eks. at bli ve god til at
le ve med ska van ker, god til at kom me
sig, god til at ta ge imod hjælp og god
til at mis te.

Der er man ge mu lig he der for kom -
pe ten ceud vik ling i al der dom men.



4

I ja nu ar 2011 tog vi i FUAM hul på et nyt tema med tit len:

Vir ke ly stens ve je i se nior li vet
Årets før ste mø de fandt sted
ons dag den 12. ja nu ar i Klo -
ster ga de cen tret i midt by en i
År hus.

Op lægs hol der var : Poul Erik Tind -
bæk fra Ar bejds mar keds cen ter Midt,

Cen tret har ud ar bej det et vej led -
nings for løb for se niorer: ”Plan læg din 
frem tid”. De kal der sig for se nior styr -
ken. 

Se nior styr ken har mod ta get til skud
fra den euro pæ i ske so ci al fond og Re -
gion Midt. 

Poul Erik Tind bæk tal te om, hvad
der kan ske ef ter sid ste ar bejds dag.

Om nye lø be ba ner, der bli ver trådt
af da gens se niorer, der har svært ved
at for bin de de res ak ti ve se nior liv med
be teg nel sen “til ba getræk ning”. Om -
stil ling til sen kar ri eren pas ser bed re til
den ne tan ke gang, at der her bå de kan 
være ta le om en ud for dren de for an -
drings pro ces og om nye lø be ba ner,
der kan ud vik les i de næ ste 20-30 år
og for den en kel te være et pro duk tivt
og me nings fyldt en ga ge ment og en
vig tig del af et godt og virk somt liv.

Res sour cer ne skal bru ges – for bed -
res – og kom me i an ven del se !

For år til ba ge fore slog Svend Au -
ken, at vi skul le ind føre efter løn nen,
for at gi ve plads til de un ge, men i dag
er det helt an der le des.

I dag vil rig tig man ge ger ne ha ve et
me nings fyldt liv, hvor der er brug for
en!

Kar ri ereplan læg ning
Hvor dan for bere der man sig til et så -
dant liv ?

Vi skal gøre op med fore stil lin ger og 
my ter. Man ge til tag kan bli ve nye kar -
ri erer.Man har brugt ud tryk ket, at
”man skal yde i 40 år – og ny de bag ef -
ter”.

I vir ke lig he den er se niorer jo en
guld gru be af res sour cer og kom pe ten -
cer!

Li vet er da at bru ge dem! - og vi
skal selv være direk tører for virk som -
he den ”Mig selv”.

Be folk nings ud vik lin gen vi ser os og -
så, at vi i gennem snit har få et en hø -
jere le ve al der.

Fra år 2000 til nu er kvin ders
gennem snit li ge le ve al der gå et op fra
79 til 81 år, og mænds fra 74 til 78 år!
Vi har flere år at ”ta ge af” !

Hvad er al der ?
1. Kro no lo gisk al der: I for hold til

ka len deren
2. Funk tio nel al der: I for hold til

hel bred
3. Psy ko so ci al al der: I for hold til

egen ind stil ling
Me ner man om sig selv, at man er

yn gre – le ver man læn gere.
Er man to – le ver man læn gere. 
Har man et po si tivt livs syn - får

man et læn gere liv. 
For man ge er det en svær over gang 

at gå fra et travlt ar bejds liv til se nior li -
vet. En spør ge un der sø gel se har vist,
at 41 pro cent af de ad spurg te syn tes,
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det var van ske ligt for dem. Ca. 41
pro cent sag de så dan. 

Det ty der på, at der er brug for at få
in spira tion til ”at lære kun sten”.

Hvil ken vej skal jeg væl ge?
Det gæl der man ge ting, og se niorer er
for skel li ge. Det vig tig ste er at tæn ke
sig godt om, læg ge pla ner og sæt te sig 
nog le mål.

Hvad var det, jeg var glad for i mit
liv? Hvad hav de jeg det godt med?

Hvad vil jeg nå, me dens jeg er her?
Hvad vil jeg la ve i næ ste uge?

Hvis man ar bej der med dis se tan -
ker i en grup pe, hvor man ken der hin -
an den, kun ne man skri ve til hver en -
kelt, hvad man er glad for ved dem og
slut te med sig selv.

Det kun ne og så være nyt tigt at se på:

1. Mig og min øko no mi, job, del -
tid, ned sparing

2. Mig og nu ti den, gøre mål, lære
nyt, give til ba ge

3. Mig og frem ti den, livs mål, for -
an drin ger

4. Mig og fa mi li en, ven ner ne og
an dre

5. Mig selv, mine sund heds va ner,
fy sisk, men talt

6. Hvor dan sæt ter jeg et godt
punk tum med hen syn til mit ar -
bej de.

Det kræ ver flexi bi li tet at ta ge fat på
nye op ga ver og nye ud for drin ger, og
det er godt med gli den de over gan ge
frem for ”spring fra klip pen”.

Husk, at 50 pro cent af ens for fald
skyl des ik ke aldring, men at man er i
dår lig form!

Vil vi bru ge vores liv på at spare op i 
40 år for at få ”en rej se" på 20 – 30 år”, 

uden at ha ve en plan for rej sen ? - Nej
vel!

Godt at ska be netværk for
an dre og for dig selv
Det er al drig for sent. Det er vig tigt og -
så at ha ve un ge ven ner.

Hvis du vil gi ve dig selv mu lig hed
for en ny lø be ba ne, så lav en job be -
skri vel se.

Hvem er jeg, hvad kan jeg, hvad
bræn der jeg for ?

Hvil ke gøre mål vil jeg dyr ke, om
ugen, om året.

Skab dig en res sour ce bank med
op le vel ser, sam vær m.m. 

Tænk på den 4. al der
Vi ved, li vet inde hol der for an drin ger.
Nog le kan styres og kon trol leres.
Nog le ved vi vil ske, an dre sker uven -
tet.

Det er vig tigt at for bere de over -
gan gen fra den 3. til den 4. al der

Gøre sig tan ker om det at bli ve
ale ne

Sæt te sig pri mære og se kun dære
mål

Ak ti vi te ter, - fort sæt te med, bru ge
mere tid på, hol de ved.
Bliv gart ner i dit eget netværk - tag an -
svar for at det er stærkt !

Poul Erik Tind bæk gav os en fin og
rig hol dig gennem gang af tan ker og
ide er den ne efter mid dag. 

Oven stå en de gi ver et lil le ud pluk af
dis se, som jeg hå ber kan gi ve in spira -
tion og må ske og så lyst til at læ se
mere på føl gen de ste der:

www.se nior prak sis.dk
se niorar bejds liv.dk
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www.aeldre sa gen.dk
www.bor ger.dk
www.pen sions in fo.dk 
www.se nior netva er ket.dk
www.dgi.dk
www.fri vil lig cen teraar hus.dk
www.hvem hja el per hvem.dk
www.fri se.dk
www.fri vil li gjob.dk
www.bo lig se niorer.dk
www.an dels bo lig.dk

Poul-Erik Tind bæk har den ne 
e-mai lad res se: pti@aar hus.dk 

Pje cen: “Plan læg din frem tid” er ud -
ar bej det med in spira tion fra pje cen
“Plan ning for your fu ture” - 
Ud gi vet af Se niors In for ma tion 
Ser vi ce, Ade lai de, South Au stra lia.  

Re ferat ved Kir sten Trol le gaard
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Kun sthånd værk, brugs kunst,
hånd ar bej de, hus flid
Op læg til møde i FUAM den 11. maj 2011

Jeg tror, de fle ste af os har ting 
stå en de, som vores børn el ler
bør ne børn har gi vet os, og
som de selv har la vet i bør ne -
ha ven el ler sko len. 

Selv har jeg man ge, og mi ne bør -
ne børns ting står frem me, så de kan
se, at jeg sæt ter pris på dem. Mit 6-åri -
ge bar ne barn gav mig en mar me la de -
kruk ke, som hun selv hav de de kore -
ret, og selv føl ge lig brug te jeg den, da
hun en dag kom på be søg. Så spurg te
hun mig: ”Bru ger du den og så, når du 
får gæ ster?” Det gør jeg fak tisk, og det
for tæl ler no get om, at vi al le sam men
har brug for at vi de, at vores pro duk -
ter bli ver værds at.

Hvad er det, hånd værk og hånd ar -
bej de gi ver os? Må ske glæ de, rek re a -
tion, må ske en med i ta tiv til stand, som 
f. eks når jeg spin der og ny der fø lel sen 
af, at trå den gli der gen nem mi ne fing -
re.

Der er en ind byg get trang i men ne -
sker til at pro du cere no get, at plan -
læg ge, ud føre og efter hån den for bed -
re det. I al le kul turer har men ne sker
for år tu sin der si den fun det på at for -
me ler til kruk ker og skå le. De lær te sig 
at bræn de dem, brug te dem over bå -
let, og be gynd te at ud smyk ke dem.

På sam me må de si ger en ta le må -
de, at nød lærer nø gen kvin de at spin -
de, og vi ken der de pri mi ti ve væ ve i

næ sten al le kul turer. Det er i lø bet af
man ge år hun dre der ble vet til den for -
nem me teks til kunst, vi ken der i dag.

De fle ste børn teg ner. Som for æl -
dre ny der vi at gi ve bør ne ne far ver og
pa pir, så snart de kan hol de på en bly -
ant. I bør ne ha ven og sko len føl ger
man det op, og kre a ti vi te ten har en
helt an den plads i bar nets ud vik ling,
end da jeg gik i sko le.

Jeg vil ger ne for tæl le jer lidt om
min – tem me lig tran ge – vej til en til -
værel se, hvor hånd ar bej de blev en
me get væ sent lig del af hver da gen.

Hvis jeg over ho ve det no gen sin de
har kun net teg ne, blev det grun digt
øde lagt, da jeg i 6. klas se fik en lærer,
som for tal te mig, at jeg var helt umu -
lig, og hun gav mig den næst la ve ste
karak ter. Det var så yd my gen de at få
tg÷, at jeg si den har haft et kramp ag -
tigt for hold til teg ning – jeg stivner, så
snart jeg for sø ger. Des vær re smit te de
det i min sko le tid og så af på hånd ar -
bej de, hvor jeg hav de sam me lærer. I
det sid ste sko le år kun ne vi væl ge mel -
lem hånd ar bej de og la tin, og jeg valg -
te la tin, for der blev jeg ik ke yd my get.

I dag for står jeg ik ke, at det gik så
galt med hånd ar bej de i sko len. Jeg
var vant til hjem me fra at bru ge nål og
tråd, for jeg vil le ger ne lære at bro dere 
lige som min mor. Det måt te jeg og så
ger ne, men hun kræ ve de, at jeg først
skul le lære at stop pe strøm per. Det
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blev jeg gan ske ferm til, for jeg hav de
fire små sø sken de, så stop pe kur ven
var al tid fuld. Bro deri blev al drig til
no get rig tigt for mig; selv om jeg har
lært for skel li ge bro deri tek nik ker, er
det al drig ble vet no gen stor inter es se
for mig.

Selv om jeg som ung hav de de dår -
li ge erin drin ger fra min sko le tid, tænk -
te jeg hel dig vis, at jeg måt te kun ne la -
ve no get af det sam me som mi ne
jævnaldren de. Det var i en perio de,
hvor strik ning var me get po pu lært og
jeg be gynd te at strik ke og op le ve de
en de lig glæ den ved at kun ne pro du -
cere no get med mi ne hæn der.

Op mun tret af mi ne re sul ta ter med
strik ke pin de ne for søg te jeg og så at sy
tøj til mig selv, og jeg må ind røm me, at 
mi ne før ste for søg ik ke var sær lig hel -
di ge, men ef ter man ge for søg og et
par kur ser gik det helt fint, og ik ke
mindst da jeg fik børn, var jeg glad for
at kun ne sy til dem. Den gang hav de
jeg ik ke ar bej de uden for mit hjem, så
jeg hav de bå de tid og lyst til at sy til
bør ne ne, og i en små børns fa mi lie
med kun én ind tægt, be tød det og så
no get øko no misk. Si den har jeg stort
set og så sy et alt mit eget tøj. En si de -
ge vinst var, at jeg lær te mi ne børn at
sy, og vi fik man ge dej li ge ti mer sam -
men om den fæl les inter es se. Vi fik og -
så glæ de af at gå sam men på et af ten -
sko le hold i stof tryk. I det he le ta get er
det så vær di fuldt at fore ta ge sig no get
sam men, at ha ve fæl les inter es ser –
og det gæl der bå de børn og ven ner.

Når man syr, bli ver man og så op ta -
get af teks ti ler, og der var ik ke så langt
til og så at få lyst til selv at fa bri kere
stof, så jeg lær te at væ ve. Det blev ik -
ke til så me get den gang, for jeg bo e de 

i en lej lig hed oven over en mand, der
hav de nat te vag ter, så han ban ke de på 
var merøre ne, når han hør te mig slå
væ ven sam men. De næ ste ty ve år
væ ve de jeg ik ke, selv om jeg ik ke læn -
gere bo e de i en lej lig hed, men ar bej -
de, tre børn og en ha ve, der og så skul -
le pas ses, levne de ik ke tid til at gen op -
ta ge væv nin gen.

Der ske te no get, da min æld ste dat -
ter kom på Kun sthøjsko len i Hol bæk,
hvor hun lær te pri mi tiv spin ding og
væv ning. Jeg var flyt tet på lan det på
Djur sland, og hun spurg te, om vi ik ke
kun ne ha ve et får, så hun kun ne få no -
get uld. Det blev end nu et spæn den de 
ka pi tel med hånd ar bej de, for det ene
får blev til flere, og efter hån den fandt
jeg ud af, hvil ke ra cer der var bedst
eg ne de til at gi ve mig den uld, jeg
fore trak, for selv føl ge lig måt te jeg lære 
at spin de al den dej li ge uld.

Da jeg først hav de lært at spin de,
fandt jeg ud af, at ul den skul le bru ges
til mere end strik ke tøj, og jeg spurg te
en væ ver ske, der bo e de i nær he den,
om hun ik ke kun ne op ret te et væ ve -
kur sus. Jeg fik sam let en lil le grup pe,
der og så var inter es sere de i væv ning,
og i nog le år var den ugent li ge væ ve -
dag no get, jeg glæ de de mig til – et
frirum sam men med lige sin de de. Nog -
le af dem blev mi ne go de ven ner, som
jeg sta dig ser, og væv ning har i de sid -
ste tre di ve år været en vig tig del af mit
liv.

Jeg har al tid været fa sci neret af at
kun ne hånd vær ket fra bun den, og
der for var det vig tigt bå de at opd ræt te 
den bed ste fårera ce, spin de ul den og
væ ve den. Det var med sorg, at jeg for 
kort tid si den måt te sæl ge min væv,
for di jeg ik ke ser så godt. Skul le jeg
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fort sæt te med at væ ve, vil le jeg bli ve
mere af hæn gig af an dres hjælp, end
jeg bry der mig om.

No get af det, jeg hu sker fra min
barn dom er sæt nin gen om, at man ik -
ke skal sid de med tom me hæn der.
Det be hø ver jeg hel ler ik ke, for jeg kan 
sta dig spin de, og selv om jeg ik ke læn -
gere selv kan opd ræt te de får, jeg ger -
ne vil le ha ve, har jeg fun det frem til en
fåre av ler, der le verer den læk re ste
uld, jeg kan øn ske. Det er en næ sten
med i ta tiv pro ces at spin de – det går
helt af sig selv, og tan ker ne kan fly ve
frit. Jeg kan og så høre ra dio, se tv el ler
høre lyd bånd, som er ble vet er stat -
ning for de bø ger, jeg har svært ved at
læ se, og selv om jeg ik ke ser så godt,
kan jeg bru ge mit hånd spund ne garn
til at hæk le. Det gi ver en mas se mu lig -
he der for sta dig at frem stil le teks ti ler.

I de år, jeg bo e de på Djur sland, ar -
bej de de jeg med at ha ve un ge voks ne
med psy ki ske pro ble mer i fa mi li eple -
je. Jeg vil le ger ne ak ti vere dem og
valg te at mel de mig til et af ten sko le -
kur sus i kera mik sam men med dem.
Det var ik ke helt til fæl digt. Jeg har al -
tid været inter es seret i kera mik, og
fandt det helt fa sci neren de at se en
kera mi ker dre je en form op. Det vil le

jeg ger ne kun ne. Det blev til flere sæ -
so ner på af ten sko len, og da jeg flyt te -
de til År hus, fandt jeg ud af, at der i
Øster ga de 40 lig ger et værk sted, hvor
al le pen sio ni ster og efter løn nere kan
kom me og dyr ke de res inter es ser for
man ge for skel li ge hånd værk.

De se nere år har min kera mi klærer
fra af ten sko len, som og så er en af mi -
ne go de ven ner, in vi teret mig til at
kom me en dag om som meren og bru -
ge hans værk sted og hans eks per ti se
til at la ve kera mik. Det er da ge, jeg ser
frem til, og når jeg er der, er jeg helt
op slugt af den klump ler, jeg har på
dre je ski ven, som må ske fø jer sig ef ter
min vil je, men som og så kan fin de på
at gå si ne eg ne ve je og bli ve til no get
helt an det. Jeg be trag ter ik ke det, jeg
frem brin ger, som kun sthånd værk, for
mig er det bare hånd værk, og det er
selve pro ces sen i ar bej det, der gi ver så 
stor glæ de.

At la ve kera mik kan og så godt la de
sig gøre med ned sat syn, og mit øn ske
med det te ind læg har været at vi se, at
vi ik ke be hø ver at la de os brem se af
yd re om stæn dig he der - hver ken af en
lærers dræ ben de kri tik el ler de svag -
he der, som al deren fører med sig.

Be søg FU AMs hjem me si de:

www.fu am.dk
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Af Knud Ra mi an

Der er gam le voks ne, der spør ger sig
selv, om de kan bli ve bo en de i de res
nu væren de bo lig. De har stil let sig det
for ker te spørgs mål! Sa gen er gan ske
vist, at kun få pro cent af de over 60
åri ge flyt ter i lø bet af et år. Men i lø bet
af 30 år bli ver det fak tisk til en del flyt -
nin ger. Ca. 30 % af de over 70 åri ge
er flyt tet for at let te til værel sen i al der -
dom men. Her til kom mer al le dem,
der er på ple je hjem. Fler tal let af hus -
stan de vil i frem ti den op le ve en flyt -
ning ef ter 60 års al deren. Det rig ti ge
spørgs mål er der for i vir ke lig he den:
Hvor når skal vi flyt te?

Det er et af li vets van ske li gere
spørgs mål, som man ge der for ik ke
svarer på. In gen eks pert kan af gøre,
hvor når det er bedst at flyt te. Vi ved,
at de fle ste sta dig først vil flyt te, når de
er nødt til det, men in gen kan vi de,
om det sker, og hvor når det sker. Det
er rent lot teri. For de len ved ik ke at
svare på spørgs må let er, at man kan
hå be på, at pro ble met lø ser sig selv -
at man dør før en tvun gen flyt ning bli -
ver nød ven dig. Det pas ser må ske
godt til de man ge mænd, der dør tid -
ligt. De efter la der til gen gæld de res
en ker i en bo lig si tu a tion, der kan bli ve 
ret umu lig. Ri si ko en er ind ly sen de.
Man ge mid ald ren de har set de res for -
æl dre sid de i en umu lig bo lig, som de
ik ke vil le for la de, og hvor den sid ste
flyt ning ik ke blev mor som. Der sid der
i dag tu sind vis af en li ge gam le voks ne
inde spær ret i de res bo li ger på grund

af dår li ge ad gangs for hold. Det bli ver
ik ke bed re for de man ge par cel hu sen -
ker, der sid der med alt for store ha ver,
hu se, der for al vor er kom met i ved li -
ge hol del ses al deren, uprak ti ske ind -
ret nin ger, nær bu tik ker der i stort tal
for svin der og gi ver sta digt læn gere af -
stand til ind købs mu lig he der og an dre
ser vi ce til bud. Man kan bli ve spær ret
li ge så me get in de i et par cel hus som
på 4. sal uden ele va tor. Sid der man i
den si tu a tion, skal der ik ke me get til
før læs set væl ter i bog sta ve lig for -
stand. Der re gi streres år ligt 2.000 fal d -
u lyk ker i de gam les hjem, og det er
kun dem, som fører til ho spi tal sind -
læg gel se. Sy ge hu se ne er fyldt med
æl dre kvin der, der har bræk ket lår ben 
ef ter ulyk ker i dis se hjem. I så dan en
si tu a tion, når der hur tigt skal væl ges
mel lem halv dår li ge løs nin ger, skrum -
per val gmu lig he der ne ind. Vær dig he -
den går nemt fløj ten, når det er ble vet
for sent, for uo ver kom me ligt og for
far ligt at flyt te.

Vil du ikke være med 
i lot teri et
De, der ik ke vil spil le med i lot teri et og
hæl de de res ho ved til den of fent li ge
om sorg, har en an den mu lig hed. De
tæn ker sig om og træf fer nog le valg.
En ten gør de no get ef fek tivt ved de res
nu væren de bo lig, el ler og så flyt ter de. 
Det er imid ler tid ik ke en real istisk løs -
ning at flyt te til en han di cap bo lig i tre -
s år sal deren. Det vil de fær re ste. Den
real isti ske løs ning er at fin de en bo lig,
der bå de kan dan ne ram men om et

Fra mø det i fe bru ar

Al der dom mens store lot teri spil: 

Længst mu ligt i eget hjem 
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godt liv nu, og som kan hol de re sten
af li vet. Vi har væn net os til prin cip pet
med bi ler ne. Vi ind byg ger sta dig stør -
re sik ker hed i dem. Vi ta ger høj de for
ri si ko en, men det skal ik ke kun ne ses.
Bi len skal fun gerer nu, men og så når
uhel det er ude. Der er sik ker heds se -
ler, stødsik re zo ner, air bag, blo ke -
rings fri brem ser. Det er det sam me
prin cip, vi skal ind ret te og væl ge bo li -
ger ef ter. Der er fak tisk byg get man ge
ven li ge bo li ger al lere de, som vil kun -
ne op fyl de man ge af kra ve ne. Har
man ti den for sig, kan man med lidt
om tan ke for ø ge sin livskva li tet nu og
sam ti dig mind ske ri si ko en for det
værst tæn ke li ge uheld. Hoved proble -
met er ik ke mang len de mu lig he der.
Hoved proble met er, at man ge slet ik -
ke over ve jer de res bo lig si tu a tion på
langt sigt.

Der er man ge ge vin ster 
at hen te
Man ge flere 60-åri ge flyt ter i dag end
tid li gere. Man ge flere flyt ter af lyst, og
for di de selv øn sker at for me de res liv.
De vil ik ke sid de og ven te i kø en til en
ældre bo lig. Der er man ge ge vin ster
ved at flyt te til en min dre, men livs sik -
ret bo lig , si ger de, der har prø vet det.
Spe ci elt får de mere over skud, mere
ener gi og li vet bli ver mor som mere.
Man sparer en mas se kræf ter, som før
var bun det i hus- og ha ve pas ning.
Over ve jer man flyt nin gen tid ligt, er
det me get nem mere at fin de den rig ti -
ge bo lig, det rig ti ge sted og i den rig ti -
ge stør rel se. Må ske lig ger den i det
gam le kvar ter. El lers er der kræf ter og
over skud til at op byg ge nye kon tak ter
og ven ska ber et nyt sted. Man får
mere tid til at rej se og være sam men
med ven ner. Man fø ler sig mere tryg

ved frem ti den, for di man har få et et
sted, hvor man med stør re sik ker hed
kan bli ve bo en de i man ge år. Det er
nem mere og tryg gere at flyt te, mens
man er to. Man ge af be kym rin ger ne
før flyt nin gen vi ser sig ik ke at ha ve
hold i vir ke lig he den. Hvis der er plads
nok til, at hver da gen kan fun gere, er
det ik ke svært at klare sig med min dre
plads. Bør ne ne væn ner sig hur tigt til
at ha ve et nyt hjem, og man fin der al -
tid må der at ha ve gæ ster på. Man ge
hu se jere sy nes det er dyrt at flyt te,
men op da ger, at de nu får livskva li tet
for de man ge pas si ve pen ge, der var
gra vet ned i fri vær di en.  De fryg ter, at
der den dag, de har brug for den go de
bo lig, kun er plads på ven te li ster ne -
og de an er, at det ik ke er no get godt
sted at op hol de sig.

Se din bo lig lige i øj ne ne
"Den ven li ge bo lig" er en bo lig som gi -
ver over skud, kon takt, mu lig he der og
tryg hed nu, og som kan hol de læn ge -
helst li vet ud. Hvis vi vil ha ve en ven lig 
bo lig for re sten af li vet, kan vi ik ke reg -
ne med, at no gen byg ger den for os.
Der er der for me gen sund for nuft i at
over ve je sin bo lig si tu a tion tid ligt i al -
der dom men og helst før. Det er i det
of fent li ges inter es se at sti mu lere folks
lyst til at klare sig selv - og så bo lig -
mæs sigt. Det bør gøres nem mere og
bi lli gere at flyt te og ind ret te se nior bo -
li ger. FU AM har gen nem den tid li gere
Bo li gråd giv ning for se niorer været
med til været med til at ud vik le en
sær lig bo lig de klara tion, der gør det
gennem sku e ligt, hvor ældre ven lig din 
bo lig er. Den kan du se på de næ ste si -
der. Den kan bru ges til at vur dere din
nu væren de bo lig, el ler den du over -
ve je at flyt te til. 
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Check din bo lig
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Check din bolig
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Min mor er død – sam ta le bog
om at mis te sin mor
Af Hel le Snell

Fire kend te kvin der, Christi ne An tori -
ni, Ritt Bjer re gaard, Han ne-Vi be ke
Holst og An ne Lin net, som al le har
mis tet de res mor in den for det sid ste
års tid, bli ver eni ge om at mø des for at
ta le mød re nes liv og død og de res eg -
ne op le vel ser med at mis te igen nem.
Som bi sid der og sammen skri ver fun -
gerer jour na list Le ne Jo han sen.

Det er der kom met en læ se vær dig,
om end ri ge lig lang, bog ud af. Det er
vig ti ge em ner, de fire ta ger fat på, de
er al le ær li ge og go de for tæl lere, og
der er fi ne og be væ gen de re flek tio ner.

I bo gens før ste del, Li vet, be ret ter
de hver især skif te vis om morens liv
og død. Der er stor for skel på histori -
er ne. Ritts og An nes mød re dø de i høj
al der (89 og 85 år) og 'mæt af da ge',
mens Han ne-Vi be kes og Christi nes
mød re dø de 'i uti de', ef ter et re la tivt
kort sy ge le je og kun blev 72 resp. 66
år. De til ba geblevne døtre be fin der sig 
på for skel li ge ste der i li vet, og det har
na tur lig vis ind fly del se på op le vel sen
af ta bet ef ter morens død.

An den del, Dø den, inde hol der af -
snit, hvor de fire be ret ter om de før ste
da ge ef ter døds fal det, bi sæt tel sen,
sor gen, ta bet og tan ker ne om egen
død i ti den ef ter.

Der er især tre em ner, jeg ger ne vil
træk ke frem her:

· be tyd nin gen af fa mi lie

· hvad er det, man mis ter og hvad er 
det, man sør ger over, når man mis -
ter sin mor?

· trans for ma tio nen fra mor til men -
ne ske.

Fa mi li en – hvor vig tig er 

fa mi lie egent lig?

Sy ge le je og død brin ger fa mi li en tæt -
tere på hin an den, hører man of te. Al le 
fire ta ler om, hvor me get det be ty der
at ha ve sø sken de, som man kan ta le
med og de le be kym rin ger og sor ger
med. Det er som of test moren, der er
den sam len de per son i fa mi li en, hen -
de der har holdt kon tak ter ne ved li ge.
Når nu mor er død, så mel der spørgs -
må let sig, hvem skal nu ud fyl de den
funk tion? Er det dat teren, der skal ta -
ge over? Har hun et valg? Og skal fa -
mi li etra di tio ner ne vi dere føres, el ler ænd -
res, el ler helt ude la des?

Det kom mer der inter es san te dis -
kus sio ner ud af, som pe ger på, at fa -
mi li ens be tyd ning æn drer sig over tid. 
Den er vig tig, mens man er barn og
ung, så føl ger en perio de i vok sen li -
vet, hvor selv valg te ven ner er dem,
man de ler det væ sent li ge med, men
se nere i li vet bli ver fa mi li e bån det of te
igen be tyd nings fuldt. An ne har få et
stør re be hov for at dyr ke sø sken de -
fæl les ska bet, for sø sken de har delt
for æl dre, de har delt liv og det har
stør re be tyd ning end først an ta get.
Og så Ritt, som ik ke ser sig selv som

Bo gan mel del se
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no get fa mi li e men ne ske, mær ker en
stør re lyst til at vær ne om det fa mi li -
ære sammen hold, ef ter morens død.
In gen af de fire er ene børn, og in gen
af dem står alt så ale ne med morens
død og med val get, om og hvor dan
fa mi li e ska bet skal føres vi dere. Ritt er
den ene ste af de fire, som ik ke har
børn. Hun er ken der, at man så er fri -
ere stil let med hen syn til vi dere førel se
af fa mi li etra di tio ner. 

Hvad er det, man mis ter,
og hvad er det, man sør ger 
over, når man mis ter sin
mor?
Han ne-Vi be ke: ”Når man mis ter sin
mor, mis ter man det grund læg gen de
ele ment i ens liv.” An ne supplerer:
”Når ens mor død, dør den læng ste
historie og den tæt te ste til knyt ning,
man over ho ve det kan ha ve med et
an det men ne ske.”

Ta bet af den ube tin ge de kær lig hed
duk ker op gang på gang, når de fire
for sø ger at ind kredse de res fø lel se af
sorg og savn ef ter morens død. At
man kun ne reg ne med morens op -
bak ning og for stå el se, uan set hvor tå -
be ligt man hav de op ført sig. 

Men man sør ger og så over tab af
ret ten til at være barn og ung. ”Når vi
sør ger over et tab, så sør ger vi og så
over os selv. Vi sør ger over ta bet af
dem, vi var en gang,” si ger Han ne-Vi -
be ke. Der er ik ke læn gere no gen si tu -
a tio ner, hvor man kan til la de sig at
være barn. Man skal være vok sen he -
le ti den. 

Især An ne ta ler smukt om hvad det
be tød for hen de at op le ve mo derens
til ta gen de skrø be lig hed i død spro ces -
sen. Der kom mer hul igen nem til ens

egen skrø be lig hed og sår bar hed, den
til van te skrå sik ker hed slår ik ke til, og
der sker et skift i ba lan ce for hol det
mel lem styr ke og svag hed: det bli ver
mu ligt at hen te styr ke ud af det sår -
bare i én selv - mens det, man an tog
for styr ke vi ser sig ik ke brug bart. Det
bun der i iden ti fi ka tio nen, si ger hun,
gen ken del sen af sig selv i ens mor og
af ens mor i sig selv. Som mor og dat -
ter spej ler man hin an den gen si digt. 

Trans for ma tio nen fra mor
til men ne ske
Det er, tror jeg, en væ sent lig pro ces i
den voks ne dat ters til værel se at få øje
for at ens mor er an det og mere end
ens mor. At hun har haft et liv, før man 
selv blev født, og at der er si der ved
hen des liv, hvor man ik ke selv har
spil let en hoved rol le, og som man må -
ske end ik ke har kendt til. 

An nes mors historie gi ver an led -
ning til en ved kom men de dis kus sion
om de voks ne børns evne til at rum -
me, at en af for ældre ne fin der en ny
stor kær lig hed. Det ske te for An nes
mor fem år ef ter, at hun var ble vet en -
ke, at hun mød te en en ke mand. Mel -
lem de to blom stre de en ny stor kær -
lig hed op, som le ven de gjor de de to
gam le i en grad, som var ukendt for
'bør ne ne', og som gjor de, at de res for -
hold til mor resp. far æn dre de sig. Og -
så bed ste forældrerol len æn dre de sig
be trag te ligt. De gam le hav de travlt
med hin an den, og 'bør ne ne' måt te se
sig om ef ter an dre løs nin ger, når bør -
ne bør ne ne skul le pas ses.

Og hvor dan skal man hånd tere de
hem me lig he der, som tem me lig tit duk -
ker op ved op ryd nin gen af døds bo et?
Det kan være dag bø ger og bre ve, selv 
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kær lig heds bre ve fra en ukendt be jler? 
Det er der vidt for skel li ge hold nin ger
til. Har moren 'glemt' at ryd de dis se
ting af ve jen el ler har det net op været
me nin gen at man skal fin de dem?
Skal man læ se de ting el ler læg ge
dem til si de i re spekt for morens ret til
at ha ve et pri vat liv? 

Det at få et sam let men ne ske bil le de 
af sin mor, at kom me til at se hen de
som men ne ske for u den som mor, er
en pro ces, der fore går gen nem he le
ens vok sen liv. Det er for skel ligt, hvor
man er hen ne i den pro ces, når moren 
dør. Nog le døtre bli ver læn gere tid i

bar nerol len end an dre. Og nog le mød -
re fort sæt ter med at være mød re til
det sid ste, mens an dre gi ver bol den
vi dere tid li gere. An ne si ger: ”Mens de
le ver, skyg ger nu ti den for for ti den,
men i dø den får for ti den li ge så stor
vægt. Når man er død, er man plud se -
lig al le si ne aldre, og det er no get af
det smuk ke ved dø den.” 

Sam ta ler ne har gjort al le fire kvin -
der klo gere, vi sere, og det bli ver man
og så som læ ser.

Min mor er død er ud gi vet på 
Gyl den dal, 2010 (vejl. pris 251,95 kr)

Hu kom mel se be dres med mo tion

200 dan skere med Alz hei mers syg -
dom skal del ta ge i for søg med fy sisk
træ ning. Lan dets otte de men skli nik -
ker har fået 13,3 mio. kr. fra Det stra -
te gi ske For sknings råd til et for søg,
hvor bor gere med Alz hei mer i let tere
grad skal dyr ke mo tion af for skel lig art 
og varig hed un der le del se af fy sio -
tera peu ter.

Bag grun den for for sø get er, at for -
søg med mus med Alz hei mer foran -
drin ger har vist, at fy sisk træ ning har
en gavn lig ef fekt på symp to mer ne.

Kil de: Ber ling ske 26.12.2010 & 
Ak tu el le no ter, Geron to lo gisk In sti tut

Ny post lov ska ber be kym ring

En ny post lov kræ ver, at æl dre skal
god ken des af kom mu nen for at få
bre ve direk te til døren i modsæt ning
til tid li gere, hvor al le over 65 år hav de
den ret. Æn drin gen gæl der fra 1.
april.

Æl dre Sa gen har mod ta get man ge
hen ven del ser fra be kym re de æl dre,
der fryg ter ik ke læn gere at kun ne få
po sten bragt helt til døren. Hos Post
Dan mark me ner man dog, at det er
unø dig be kym ring, for hvis man er
be væ gel ses hæm met el ler han di cap -
pet, lig ger en god ken del se i de bed ste
hæn der i kom mu ner ne. Dog reg ner
man med, at un der halv de len af dem,
der nu får post til døren, vil kun ne fort -
sæt te med ord nin gen.

Kil de: Kri ste ligt Dag blad 4.1.2011 &
Ak tu el le no ter, Geron to lo gisk In sti tut

Ryn ker på TV?
BBC har net op tabt en ar bejds ret lig
sag om al ders di skri mi nering, ef ter at
man hav de fyret en kvin de lig stu di e -
vært på 51 år. Stu di e vær ten var for in -
den blev ad varet om, at hun skul le
pas se på si ne ryn ker og over ve je bo -
tox-be hand lin ger.

Kil de: Po li ti ken 15.1.2011& 
Ak tu el le no ter, Geron to lo gisk In sti tut

Noter
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Der har læn ge været brug for
en op da tering af FU AM’s lil le
blå fol der. Nu sker det.

Lis bet Thoren dahl  har bi stå et af be -
styrel sen syslet med de man ge vig ti ge
de tal jer, som så dan en re di gering
inde hol der. 

Hvis du kun ne tæn ke dig at ha ve nog -
le eks emplarer lig gen de til ven ner og
be kend te, kan du re kvirere fol der ne
fra sek re tær To ve Holm. 

I fol deren kan du nu læ se: 

Meld dig ind - FUAM gør no get

ved din al der  

I FU AM inter es serer vi os for den tre d -
je del af li vet, som vi kal der for al der -
dom men.
I FU AM ar bej der vi 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.
I FU AM mø des vi og de ler vores liv -
ser farin ger og vi den med hin an den,
og når ti den er in de, ta ger no gen et
ini ti a tiv.
I FU AM er vi men ne sker, der ger ne vil
for me vores egen frem tid, og som og -
så ger ne ar bej der med uprø ve de mu -
lig he der.
Fore nin gen bi dra ger med ram mer ne
til mø der og sam vær.

FU AM's ak ti vi te ter

FU AM ar bej der med te ma er af be tyd -
ning for li vet i al der dom men og det
sam fund, vi le ver i. På de må ned li ge

mø der, der er åb ne for AL LE uan set
med lem skab, er der et kort op læg til
da gens te ma, der her ef ter drøf tes
blandt de frem mød te.

Når med lem mer ta ger et ini ti a tiv, kan
der op ret tes en sær lig grup pe, der ar -
bej der uden for de fa ste mø der.
Som me ti der mun der et te ma ud i, at
vi ta ger et fæl les ini ti a tiv, og no get
sæt tes i gang.

FU AM ud gi ver mindst to gan ge år ligt
et blad, der ori en terer om ak tu el le be -
gi ven he der, bog no ter og læ se tips, og
hvor ind læg og drøf tel ser fra mø der
re fereres.

FU AM har og så en hjem me si de:   
www.fu am.dk. 

FU AM af hol der fa ste mø der den 2.
ons dag i må ne den
(und ta gen ju ni-au gust og de cem ber).
Al tid kl. 14 -16.
Mø der ne af hol des i Klo ster ga de cen -
tret, Klo ster ga de 37, År hus C.
Del ta gel se i mø der ne ko ster 25 kr. –
inklu deret i den ne pris er kaf fe og ka ge.

Et FUAM - logo i far ver?

Bla dets fa ste teg ner Hans Lud vig Lar -
sen har på op for dring ud ar bej det et
for slag til FU AM - lo go i far ver. Det of -
fi ci el le lo go er og så la vet af Hans Lud -
vig Lar sen og er sta dig i sort/hvid
grafik.  Det far ve de lo go kan fore lø big
ses på net tet: 
http://knu dra mi an.pbworks.com/FU -
AM. 

Ny fol der i FU AM
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Ny he der om det lange liv
Sam let af Knud Ra mi an

De 100 åri ge ko ster ik ke mere
end de halv fem såri ge.

Der er no get ved de langt le ven de
gam le, som fa sci nerer. Vi fa sci neres
ved tan ken om livskraf ten, at der må -
ske fin des en nøg le til ud ø de lig he den.
En nøg le, som hvis den fand tes, vil le
af sted kom me ufat te li ge ulyk ker. Helt
ir re le vant er inter es sen nu hel ler ik ke,
da en sta dig stør re del af os må for -
ven te at bli ve over hund re de år. I de -
bat ten om ældre byr den er de langt le -
ven de og så en af gøren de brik, for bli -
ver de så rin ge med al deren som man -
ge tror el ler er det bare an tal let, der
skræm mer? Vi ken der de æld ste ved
navn. Den tid li gere æld ste ind byg ger i 
Dan mark, El se So fie Jen sen Lund -
blad, er død i be gyn del sen af ju ni.
Hun blev 109 år, 

I Dan mark har vi da og så et helt
cen ter Dansk Cen ter for aldrings forsk -
ning som blandt an der for sker i de
langt le ven de. Et over ra sken de for sk -
nings re sul tat vi ser, at de al leræld ste
ik ke kræ ver mere ple je end an dre æl -
dre. An de len af 100-åri ge, der kan
klare sig selv, er nem lig li ge så stor som 
hos de 92-åri ge. Under sø gel sen er
med til at af li ve en my te om, at hvis vi
le ver til en høj al der, vil vi være en me -
get tung grup pe for sam fun det, si ger
pro fes sor Kaare Chri sten sen. Et for -
sker hold har gen nem 10 år fulgt de til -

ba ge væren de fra år gang 1905 og be -
søgt dem, da de var hen holds vis 92,
95, 98 og 100 år. En stor del af de æl -
dre dø de, in den de fyld te 100 år, men
an de len af selv hjulp ne æl dre var den
sam me - nem lig en tre dje del - uan set
hvor når for sker ne kom på be søg.
Der med blev de ik ke sam let set dår li -
gere år for år. Det vid ner om me gen
livskraft og lidt min dre ældre byr de. 

Kil de: 
Tv2-fyn,  Fre deriks borg Amts Avis.

Jag ten på de langt le ven de
i 1700-tal let
Der er vis se bø ger, som jeg har svært
ved at mod stå. Det er flot te tit lidt sære 
bø ger, som er pro du ceret med store
til skud, så man kan være sik ker på, at
man vir ke lig får no get for pen ge ne.
Den ne gang var det en bog om bi lle -
der af gam le men ne sker fra 1700- tal -
let. Bo gen vid ner om, hvor fa sci neret
man kan bli ve af tan ken om at bli ve
langt le ven de. 

En dansk em beds mand var i 1700-
tal let så op ta get af gam le men ne sker,
at han sam le de på bi lle der af gam le.
Han for bered te et værk på la tin med
728 il lu stra tio ner for trins vis ra derin -
ger af mere end 500 gam le over 80 år
fra he le euro pa. Han nå e de kun at ud -
gi ve en for teg nel se og teg nin ger ne
blev ef ter hans død spredt for al le
vin de. 
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Bi lle det vi ser Ja nos Ro win på 172 år og hans ko ne Sara Des sion på
164 år. De bo e de i Ter me svar Ban nat i Un garn. De le ve de fort sat i
1727 og hav de været gift i 147 år og de res yng ste søn var 116 år. 
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På Cen ter for al ders forsk ning i
Oden se har histori keren Li se-Lot te B.
Pe ter sen rejst rundt på euro pæ i ske bi -
blio te ker og har fun det mere end 600
bi lle der fra den store sam ling. De er
nu ud gi vet i en stor flot bog om Lux -
dorph og hans sam lin ger. 

Der er ik ke man ge bi lle der af fat ti ge 
men ne sker fra 1700-tal let. Ma leri er
og ra derin ger var ik ke no get for fat tig -
folk, men hvis man blev til stræk ke lig
gam mel fik man og så i 1700-tal let en
sta tus, der gjor de en til stræk ke lig vær -
dig og inter es sant til at bli ve be varet
på tryk. Der for har vi be varet bi lle der
af sam fun dets fat ti ge, for di der og så
den gang var fat ti ge, der kun ne trodse 
al le odds og bli ve rig tig gam le. 

Kil der:
Pe ter sen, L.-L. B. and B. Jeu ne   
(2010). Icons of Lon ge vi ty: Lux dorph's 
Eigh te enth Cen tury Gal lery of    
Long-li vers. Oden se, Uni ver si ty Press 
of Sout hern Den mark.

På pro gram 1 kan man høre en ud -
sen del se om bo gen. Den fin des i seri -
en fag lit tera tur. 

Man kan fin de man ge bi lle der fra
bo gen her: 
http://www.de mogr.mpg.de/bo oks/     
oden se/6/03.htm
 

Og så er det lige, hvor dan
man ta ger det lange liv
Der er sor ger og glæ der for bun det
med det lange liv, og de kan ud tryk kes 
me get for skel ligt. Læs blot her: 

“Li vet ta ger gan ske lang somt si ne
små bid der, og nu, hvor jeg er 95, og
dø den nær mer sig, fore kom mer det
mig, at him len er mere blå end den
no gen sin de har været. At fug le ne syn -
ger an der le des, at for års blom ster ne
al drig har været smuk kere, og stjer ner 
står tæt tere ved mit an sigt.”

Sku e spil ler Vera Ge buhr –
til Bi lled-Bla det. maj 2011

Al deren inde bærer uvæ ger ligt hyp -
pi gere og hyp pi gere af sked. Af sked
med fa mi lie og ven ner, med al li ere de.
Tab af men ne ske li ge hol de punk ter,
hu se, hvor man hav de sin gang i åre -
vis, står frem me de el ler tom me, de
kend te tele fon num re svarer al drig mere. 
Men og så af sked med kære ga der,
med som mer land: bar bere de grøf te -
kan ter uden en mæl ke bøt te, enor me
mar kare a ler med mo no kul turer af ro -
er, og uden at man no gen sin de ser en
græs sen de ko. Lang somt bli ver ver -
den an der le des, sti er og mark skel er
bor te, så man er frem med, hvor man
fær de des i en men ne ske al der, frem -
med i ver den, et gen færd. 

Ta ge Voss, i Po li ti ken ja nu ar 2011

Kig ind på FU AMs hjem me si de

www.fu am.dk
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Re ferat af

Gen eral for sam lin gen i FU AM
Ons dag den 9. fe bru ar 2011 kl. 16.00 – 17.00 

I Ca fé en Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, År hus C 

Dags or den iføl ge
ved tæg ter ne

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

2. Be styrel sens be ret ning
FU AM’s ar bejds gre ne om fat ter: De
må ned li ge mø der i sep tem ber – maj,
Ny heds bre ve ne og Hjem me si den.

Kir sten Trol le gaard for tal te om mø -
der ne si den sid ste gen eral for sam ling: 

Al le mø der har fun det sted i Klo -
ster ga de cen tret i År hus C og hol des
nu kl. 14 – 16 og som tid li gere den an -
den ons dag i hver må ned. Flere af tit -
ler ne er in spireret af em ner, vi har
været op ta get af i åre nes løb, og som
sta dig er værd at ar bej de vi dere med,
især da vi her i Klo ster ga de cen tret har
mu lig hed for at drøf te dem med nye
til hørere, men og så er præ get af, at vi
selv er nå et læn gere frem i vort eget
livs for løb. 

På marts mø det tog Knud Ra mi an
sit al tid ak tu el le em ne ”Li vets blan de -
de bol cher” op. Det hand le de om
livskva li te ter ne, der æn drer sig gen -
nem he le li vet, hvis vi vil det, og på det 
fulg te en liv lig de bat.

Em net At være for æl dre til voks ne
børn, som og så er evig ak tu elt blev
gennem gå et af To ve Holm i april. Vi
bli ver jo ved med at være for æl dre he -
le li vet, men rol ler ne skif ter, som To ve
så rig tigt si ger.

Da FU AM drøf te de sam me em ne i
en ar bejds grup pe gen nem flere år, var 
To ve på vej til at ud gi ve en bog, som
vi hav de øn ske om at få ud gi vet. Det
ma teri a le fin des sta dig, og må ske
kun ne der ar bej des vi dere på det. 

Vi bli ver al drig for gam le til at rej se,
var over skrif ten på Bør ge Hel mers
op læg. Bør ge har været i Ne pal seks
gan ge, sidst i 2009. Han for tal te og vi -
ste film fra si ne man ge ture. Det var
værd at se og fik rej se ly sten frem i flere 
af os.

I sep tem ber skif te de vi til em net:
Hvor dan er det mu ligt at bli ve gam -
mel i et sam fund, der vil være ung -
dom me ligt?

Her holdt Ti ne Fri strup, lek tor ved
Dan marks Pæ da go gi ske Uni ver si tet
et in spireren de op læg. Hun tal te om
det livslan ge ar bej de med at bli ve
sund, der har over ta get den vær di
”ar bej det” har haft gen nem ti den. Et
tra gisk pro jekt – man bli ver jo al drig
helt sund – og det en der med aldring !
Vi kom langt om kring og Ti ne vi ste os
flere nye hjem me si der bl.a. fra Age -
For ce og Al der sPi lo ter ne.

Ti ne er me get op ta get af vores må -
de at tæn ke på i FU AM, og om der er
an dre, der tæn ker i sam me ret ning.
Det må være op lagt for os bå de at hol -
de os ori en teret, som flere gør i FU AM
– og føl ge op på em net frem o ver.
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Hvor dan le ver man med af hæn gig he -
den af hjælp? var em net for ok to ber. 

To ve Holm vi dere brag te nog le af
vore æld ste med lem mers tan ker om
det at bli ve af hæn gig af an dres hjælp.
Vi er op dra get til i vi dest mu ligt om -
fang at klare os selv. Hvor dan ac cep -
terer vi, at det kan bli ve van ske ligt at
be de om hjælp?

Hvor dan er mu lig he der ne for at få
den hjælp, vi har brug for?

Et em ne som sæt ter man ge tan ker i
gang!

Kun sten at hol de op og gi ve slip
Knud Ra mi an ind led te i no vem ber
dis kus sio nen om, hvor dan man kan
ju stere på eg ne og an dres for vent nin -
ger med selv fø lel sen i be hold. 

Vir ke ly stens ve je - i se nior li vet hed ja -
nu ar mø det
Poul Tind bæk fra Ar bejds mar keds -
cen ter Midt for tal te om, hvad der kan
ske ef ter sid ste ar bejds dag. Han af hol -
der kur ser om em net og har ud ar bej -
det en pje ce: ”Plan læg din frem tid”
med under tit len:”Hvad skal der ske i
dit liv, når 37 ti mers ar bejds u gen slut -
ter.

Det er vores te ma for for året, der
her med er ta get hul på. 

Mø der ne fort sæt ter i Ca fé en i Klo -
ster ga de, Lis bet Thoren dahl er mø de -
le der. Der ser veres kaf fe/te og ka ge,
som be ta les 25 kr. af hver del ta ger.
Det te er nød ven digt, for at ca fé en kan
hu se mø der ne ved mø der ne frem o -
ver.

FU AM’s ny heds bre ve: 
Nyt fra FU AM 
re di geres af Knud Ra mi an

Nog le af mø der ne er re fereret i Ny -
heds bre ve ne . Nyt fra FU AM 2010 har 
i num mer 1 haft te ma med gen op tryk
af il lu stra tio ner af Hans Lud vig Lar -
sen, i num mer 2 en min de ar ti kel om
In ger Ny gaard, en ak ti vist i FU AM og i 
nr. 3 ar ti kel af Knud Ra mi an: De Ny -
gam le mo bi li serer med gennem gang
af hjem me si der om al der dom men:
Age For ce, Al der spi lot, Se nior fryd,
Plu sal deren og man ge flere.

Ny heds bre ve ne vil frem o ver fort -
sæt te med to fa ste num re år ligt og vil
bli ve suppleret med te ma num re, når
der er sam let stof til det. 

Der var et for slag om, at tid li gere
ar tik ler skal re di geres og sam les ef ter
te ma. For eks em pel te ma et: Hvor dan
bli ver man viis.

Hjem me si den: www.fu am.dk
FU AM’s hjem me si de re di geres af
Bør ge Hel mer. Her kan fin des FU -
AM’s for mål, ved tæg ter, mø de ka len -
der og al le num re af FU AM’s ny heds -
bre ve fra 2003 til sid ste nye num mer.
Der er og så go de tips til ved kom men -
de hjem me si der.

An dre til tag: FU AM har del ta get i
mø der med År hus Kom mu nes Bi blio -
te ker om netvær ket Age For ce, og
med lem mer har holdt op læg om de -
res del ta gel se i Age for ce på bi blio te -
kets mø der med pub li kum.

3. Fore læg gel se af det re vi dere de 
regn skab for 2010
Søren-Pe ter gennem gik det re vi dere -
de regn skab 

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 
2012
samt god ken del se af bud get for 2011
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Kon tin gen tet er uæn dret 125 kr. 
Det fore lig gen de bud get blev gen -
nem gå et og god kendt

5. Valg af med lem mer 
til be styrel sen 
Hel le Snell valgt
To ve Holm gen valgt
Trau te Lar sen gen valgt
Søren-Pe ter Pe der sen gen valgt

6. Valg af supple an ter 
til be styrel sen 
Ir ma Mag nus sen gen valgt 
Bør ge Hel mer gen 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
Knud Ra mi an ori en tere de om, at der
er tan ker i kom mu nen om at gøre År -
hus til den mest ældre ven li ge by i
Euro pa i kon kur ren ce med an dre by er.
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Regn skab
for perio den 1.1.2010 til 31.12.2010

Regn skab 2010 Bud get 2010 Bud get 2011
Ind tæg ter:

Med lem skon tin gent (45) 5.625 (47) 5.875 (45) 5.625
Por tostøt te 823 823 0
Ren ter 0 0 0

To tal 6.448 6.698 5.625

Ud gif ter:

Tryk ning af bla det 3.567 4.000 4.000
Por to og ge byrer 1.935 2.000 2.000
Tele fon godt gørel se  300 300 300
Kon torar tik ler 91 400 400
Vin ga ver  533 500 500
Hjem me si de 345 345 345
Re vi sions mø de 128 100 128
Rep ræ sen ta tion 562 0 1.000
Kon tin gent Fore nings bu tik ken 50 50 50
Kon tin gent Klo ster ga de cen tret 1.350 1.350 1.350

To tal 8.861 9.045 10.073

Årets re sul tat -2.413 -2.347 -4.448

Ba lan ce
Ak ti ver:
Giroin destå en de 31.12.2010 24.699
Kas se be hold ning 0
Skyl di ge be løb -2.955

To tal 21.744

Pas si ver:
Ak ti ver 31.12.2009 24.157
Årets re sul tat -2.413

To tal 21.744

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.
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Fra Kun stens ver den
Fra to af for årets mø der kan vi ik ke
brin ge  ind læg el ler fyl di ge re fera ter,
men de for tje ner beg ge en om ta le for
det var go de op læg med man ge
spæn den de drøf tel ser. 

San sen for mu sik
Han ne Met te Och sner Rid der er lek -
tor i mu sik tera pi på Aal borg Uni ver si -
tet og holdt op læg på marts mø det. På
en vi de o op ta gel se de mon strere de hun
mu sik kens fun da men ta le be tyd ning
for men ne sker ved at vi se, hvor dan
mu sik tera peu ten med en sang kun ne
æn dre ad færd og fø lel ses le je hos en 
svært de ment uden hu kom mel se og
sprog. Al li ge vel sad san sen for mu sik,
der end nu. Mu sik ken spil ler på al le
san ser ne og må ske er det der for, at
san sen for mu sik er no get at det sid ste
vi mis ter. Vi fik og så en gen nem gang
af de ny e ste te ori er om aldring og
hvil ken rol le mu sik ken spil ler her. Det
er slet ik ke mu ligt at kom me med et
fyl dest gøren de re ferat. Der var og så
man ge spørgs mål. Feks. om hvad
mu si ka li tet var og om den kun ne ud -
vik les med al deren.

Læs mere i bo gen:
Rid der, H.M. (2005). 
Mu sik & De mens. 
Mu si kak ti vi te ter og mu sik tera pi med
de mens ram te. 
År hus: For la get Kliim. 

Du kan og så fin de ud valg te hen vis -
nin ger til go de si der på inter net tet her:
http://knu dra mi an.pbworks.com/
FU AM

Bi lled kun stens ver den
Ul la Bi lle og Kir sten Trol le gaard tal te
på april mø det om de res me get for -
skel li ge liv med bi lle der. Ul la star te de
sent som bi lled kun ster, men det har
fyldt hen des liv li ge si den. Det frem gik
ty de ligt af de bat ten at al der dom men
ser an der le des ud, når man le ver som
kunst ner. Ul la Bi lles op læg kan man
få lidt for nem mel se af på:
http://www.ul la bil le.dk/.

Kir sten Trol le gaard kun ne for tæl le
om bi lle der nes be tyd ning gen nem sit
liv, og for tæl le hvor dan hun kun ne se,
at man kun ne bli ve ved med at gøre
frem skridt uan set al deren, og at selv
med om fat ten de han di cap var det
mu ligt at la ve bi lle der. Der var man ge
del ta gere i mø det og en liv lig de bat.

Kor te re fera ter fra 

For årets mø der

Alle mø der af hol des i

Ca fe en i Klo ster ga de cen tret

Klo ster ga de 37, År hus C

Tid: kl. 14.00 - 16.00
Der er mu lig hed for at drik ke kaf fe i ca fe en før mø det



Kom men de mø der
Ons dag den 14. sep tem ber
Den store ver den i den lil le ver den, hvor jeg bor

Hel le Snell
Den rø de tråd i til værel sen kan til ti der være svær at få øje på. Om skif tel ser,
op brud og til pas nin ger til nye og an der le des livs for mer ken de teg ner nog le
liv mere end an dre. På min rej se gen nem li vet har jeg bak set en del med ba -
lan cen mel lem ud læng sel og hjem ve, mel lem at sæt te pris på det kend te og
fø le mig be græn set af det. Hvor dan skal det en de? Ja, det er der in gen, der
ved. Men vir ke lyst og nys ger rig hed har her i sen li vet fun det glim ren de vil kår 
i en så kaldt be la stet by del i År hus.

Ons dag den 12. ok to ber
Om at bli ve lo kal histori ker

Lis bet Thoren dahl
Mit hjem sogn Ve ster Hjer mits lev er be lig gen de i Vend sys sel. Min lands by
var en gang en ak tiv sta tions by og før det.... og før det.... og før det...til ba ge
til 1500-tal let. Min forsk ning har i sær de les hed haft fo kus på før ste halv del
af 1900-tal let, der er sta tions by ens ud vik lings perio de - slut ten de i 50'er ne
med be gyn del sen til af vik lings perio den.

I mit op læg vil jeg for tæl le om, hvor dan en 10 års op da gel ses rej se i sog nets
for tid blev til en om fat ten de be lys ning af sog nets historie. Den har jeg syn -
lig gjort på we bad res sen: www.ve ster hjer mits lev.dk

Ons dag den 9. no vem ber
Ska gens ma ler ne og de res liv i Ska gen 1874-1930'er ne

Claus Ja cob sen
For fat ter til fem bø ger om Ska gen og ska gens ma ler ne med man ge bi lle der /
ma leri er og fo tos fra den gang. Claus Ja cob sen, TV-jour na list i DR i 24 år,
hen holds vis stu di e vært i TV-Avi sen i to om gan ge, og TV-Pro vins af de lin -
gen, Aar hus. Har la vet flere end 100 TV-pro gram mer inden for em ner ne
un ge samt kul tur og sam fund. For fat ter til 24 bø ger, de sid ste 10 år til fem
om ska gens ma ler ne og Ska gen. Des uden fem TV-pro gram mer til TV 2
Char lie om ska gens ma ler ne.

Stor høj Desk top
8627 2900
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