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De gam les vær di er efter å rets te ma
Det er sta dig det euro pæ i ske
år for ak tiv aldring, men de æl -
dre er me get mere værd end
de res ak ti vi tet. Efter årets pro -
gram har som te ma “De gam -
les vær di”. Læs om mø der ne
in de i bla det. 
Hvad er det sket i den før ste halv del af
ældre året? Læs Lis bet Thoren dahls an -
mel del se af op tak ten. Hun har si ne be -
tæn ke lig he der. Der er dog ik ke me gen
tvivl om, hvad ældre året hand ler om.
Vi skal være mere ak ti ve dvs. bli ve læn -
gere på ar bejds mar ke det. Vi skal hol de
os sun de og ra ske, og der skal ud vi ses
so li dari tet mel lem gen era tio ner ne.
Men vi hører og så un der to ner ne: Vi
skal først og frem mest være ak ti ve for at 
let te ældre byr den, men det skri ves ik ke.

Af skaf de æl dre
Den en kle ste og sik re ste må de at und gå 
ældre byr den på er na tur lig vis at ‘af -
skaf fe’ de æl dre. Vi har bidt mær ke i, at
So ci al-og in te gra tions mi ni steren i ja -
nu ar tal te om de man ge, der bare vil
kal des for ’sen-un ge’. Hvis man er
sen-ung, er man jo ik ke en del af ældre -
byr den! Læs Bør ge Hel mers an mel -
delse af bo gen med tit len: Af skaf al der -
dom men. Nog le har dog hel dig vis sta -
dig en al der dom, der le ves fuldt ud.
Start med at læ se Hel le Snells an mel -
del se af As ger Bauns bak-Jen sens bog,
”80”. En bog om at slen tre gen nem al -
der dom men. 

Du skal ar bej de - men
husk, det skal være fri vil ligt
‘Ak tiv aldring’ hand ler mest om, at vi
skal bli ve læn gere på ar bejds mar ke det. 
Det er der jo ik ke me get nyt i. Det er

snart læn ge si den, at vi ved lov har få et
pen sions al deren til at føl ge le ve al deren 
- alt så op ad. Det kni ber me get mere i
re sten af Euro pa. I Dan mark er op ga -
ven at skaf fe mere efter spørg sel ef ter
gam le med ar bej deres kom pe ten cer. Vi
skal sik re os ren o verin ger og op da terin -
ger af vores ar bejds kraft, så vi kan hol -
de vær di en, men det har re gerin gen
ik ke skabt bed re mu lig he der for. I ste -
det sat ser det of fent li ge Dan mark på at
gøre det fri vil li ge ar bej de til en nød ven -
dig hed. Det er en stor ud for dring. Man
kan jo ik ke kom mand ere folk til at ar -
bej de fri vil ligt. 
   Kan det fri vil li ge ar bej de bi dra ge til at
gøre de gam le mere vær di ful de? Bå de
Lis bet Thoren dal og Trau te Lar sens ar -
tik ler blan der sig i de bat ten om fri vil lig -
hed. Men hvad med kunst neren? Be mærk 
at Hans Lud vig Lar sens teg nin ger og
hans tek ster blan der sig i bla dets de bat. 

Er so li dari tet mel lem gen e -
ra tio ner ne en selv føl ge? 
So li dari tet mel lem gen era tio ner ne er
ik ke rig tig til de bat i Dan mark. Ved vi,
hvad so li dari tet be ty der? Det er vel at
vi se so li dari tet mel lem gen era tio ner ne, 
når gam le voks ne går i gang med at
gøre no get for og sam men med børn og 
un ge. Læs Kir sten Trol le gaards ar ti kel
om FU AM’s mø de med Ul la Skovs bøl.
Hun kun ne for tæl le om alt det, der kan
gøres. 
   Vi bli ver og så sta dig sun dere og ra skere.
Men ud for drin gen nu er, at vi for al vor har
op da get, at sund he den er me get skævt for -
delt i Dan mark. De go de ko stråd prel ler af
på halv de len af be folk nin gen.Gæl der det
ik ke dig? Læs Kir sten Trol le gaards an mel -
del se af “Ka’ det pas se?” 
   Der er ik ke me get liv i ældre året,
men vi gør os uma ge i FU AM.
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Ak tiv aldring og so li dari tet
mel lem gen era tio ner ne
Af Lis bet Thoren dahl

Det euro pæ i ske år for ak tiv
aldring og so li dari tet blev i
Dan mark mar keret ved en kon -
feren ce i Be lla Cen tret den 18. 
og 19. ja nu ar 2012. 

Kon feren cen var til ret te lagt af Be -
skæf ti gel ses mi ni steri et, So ci al- og In -
te gra tions mi ni steri et og Mini steri et for 
Sund hed og Fore byg gel se.

Kon feren cens før ste dag hav de som
mål grup pe ar bejds mar ke dets par ter,
NGO ’er, for skere og em beds mænd
fra he le EU. 

En af hoved o versk rif ter ne i for hold
til den ne del af kon feren cen var:
”Euro pa æl des. Det be ty der ud for -
drin ger og mu lig he der i al le EU-lan -
de ne, hvor be folk nin ger ne bli ver sta -
dig æl dre. For hvor dan hol der man
sig ak tiv he le li vet?”

Af snit tets ind hold er kor rekt ci teret
og sid ste sæt ning vir ker under lig på -
kli stret uden åben bar sammen hæng
med af snit tets øv ri ge ind hold, men
sæt nin gen er må ske et hint til kon -
feren cens under lig gen de for mål, som
ik ke umid del bart frem går af tit len.

Spørgs mål blev for søgt be svaret af
EU-kom mi særer, mini stre, for skere og
prak ti kere og et af de konklu deren de
ud sagn fra den ne del af kon feren cen
var: “The Euro pe ans are not just li -
ving lon ger – they are al so he alt hi er

and more well-edu ca ted than ever be -
fore. As such, the Euro pe an ye ar for
ac ti ve ageing al so pro vi des an op por -
tu ni ty to cast light on the ran ge of op -
tions re sul ting from the de mo graphic
de ve lop ment. The de mo graphic de -
ve lop ment is more than just a chal len -
ge; it is al so a uni que op por tu ni ty to
high light the ma ny re sour ces and ex -
peri en ces that se nior ci ti zens ha ve.”

De gam le er en trus sel
Men på trods af, at kon feren cens ti tel
umid del bart pe ger i ret ning af blø de
vær di er i for hold til æl dre og de res re -
la tio ner til det sam fund, de le ver i,
frem går det af ud sagn og re fera ter fra
op læg ge ne fra den ne før ste del af
kon feren cen, at det store bud skab og
den store ud for dring - alt an det li ge -
er den øko no mi ske byr de, de gam les
for læn ge de til ste de værel se vil bli ve
for de ”ar bejds føre” euro pæ ere. Der
blev nævnt store tal for, hvor dan
grup pen af 60-80-åri ge vil le sti ge eks -
plo sivt i lø bet af de næ ste 50 år, og
hvor man ge af den slags - der sæt tes
lig med folk på over før sels ind komst -
hver en kelt ”ar bejds før” nu i 2012 og
se nere i 2060 skal for sør ge – cho -
keren de tal. 

Det var ube tin get den vig tig ste del
af kon feren cen, set i for hold til hvor
man ge euro pæ i ske lan des mini stre og 
to pem beds mænd, der var del ta gere
og hvor langt der med bud ska ber ne
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når ud i Euro pa. De man ge æl dre er
en trus sel.

Den dan ske ud ga ve af
ældre året – et liv på ar -
bejds mar ke det
Kon feren cens an den del fore gik på
dag to. Her var del ta ger grup pen en
helt an den, og det over ord ne de te ma
- der na tur lig vis var det sam me som
fore gå en de dag - var skru et ned fra
EU fo kus til DK fo kus.

Del ta gel se her var åben for al le, na -
tur lig vis mod et kon feren ce ge byr, og
hvem var så mødt op? Det var for -
skere in den for ældre om rå det, kom -
mu nalt an sat te med sam me spe ci a le,
folk fra ældreråd og ældre or ga ni sa -

tio ner, fol ke tings med lem mer, fri vil li -
gråd og pres se folk fra Nor den – om -
kring tre hund re de. Der var plads til
en del flere.

Før ste ind slag var en 10 mi nut ters
vi deo, hvor nok lige så man ge mænd
for tal te om, hvor gla de og til fredse de
var over at for bli ve læn gere på ar -
bejds mar ke det. En af histori er ne dre -
je de sig om en mand, der var holdt
op, men ke de de sig da gen lang og
bare ven te de på, at ko nen kom hjem
fra ar bej de og la ve de af tens mad til
ham. Den ne historie vak te hån lig lat -
ter og fy-råb fra for sam lin gen, men se -
nere stor for stå el se, da det på vi de o en 
for klare des, at og så ko nen var glad,
da mand en valg te at fort sæt te på ar -

bejds mar ke det end nu et par år. – Vi -
de o ’en skul le vi ses i al le lan de i EU!
Ef ter den start, der ap pel lere de bå de
til syn og hørel se, var det svært ik ke at
ha ve vi de o ens bud skab, som under -
to ne i op le vel sen af de føl gen de op -
læg.

I sin kom men tar til vi de o en hav de
ords tyrer, jour na list Met te Vi be Ut zon
ro sen de ord om æl dre men ne sker.
Eks em pel vis nævn te hun, at de var
mere to leran te og of te hav de en bed re 
ar bejds moral end yn gre men ne sker!

Nu skal de gam le bare
være ’Sen-un ge’
So ci al- og in te gra tions mi ni ster Karen
Hæk kerup ind led te med at si ge; ”Jeg

sy nes vi de o en var fan tastisk!” Hun
karak teri sere de æl dre som ”sen-un -
ge” og kom ind på be gre ber ne -
ældre byr de og grå guld. Hun nævn te, 
hvor dan æl dre bi drog til sam fun det
ved at pas se bør ne børn og hol de fore -
nings li vet i gang og til med var go de
for bru gere – til sidst mar kere de hun,
at so li dari tet gik beg ge ve je. 

Man kan vel kun op fat te det så dan,
at hold nin gen er, at al le vi æl dre –
stort set - for sør ges af dem, der er i ar -
bej de. Og vi ældres so li dari tet den an -
den vej går på, at vi bli ver et par år
læn gere på ar bejds mar ke det og i øv -
rigt går ind i fri vil ligt ar bej de i end nu
hø jere grad, end det al lere de er til fæl -
det.
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Pro fes sor Hen rik Pe ter sen, der kom 
fra In sti tut for Vel færds stats forsk ning
ved Syd dansk Uni ver si tet, be teg ne de
den store gen era tion fra først i 40’er ne 
som et stort bjerg og poin tere de, at
ind i vi der ne i den mas se fra 1995 gen -
erelt set fik lagt 3 må ne der eks tra le ve -
tid til de res al der år ligt, og at ældre -
byr den i de kom men de år vil være en
kends ger ning.

El se Smith, direk tør i Sunds styrel -
sen be lær te del ta ger ne om fore byg -
gel se af syg dom me. Der blev vist ik ke
sagt no get, som ik ke al le vid ste i for ve -
jen.

Ni na Thom sen, Sund heds- og om -
sorgs borg me ster i Kø ben havns Kom -
mu ne hav de i sit op læg fo kus på den
grup pe bor gere, der hav de det stør ste
om sorgs be hov – alt så fo kus på den
æld ste grup pe af gam le. Hen des ærinde 
var at ita le sæt te og be trag te gam le
som unik ke men ne sker, der i de res
sid ste al der sår har skul let til pas se sig
nye si tu a tio ner – bli ve ale ne, flyt te og
ind stil le sig på ik ke læn gere at være
selv hjul pen. Hun hav de in ten tio ner
om at få de gam le - især mæn de ne -
ud i sam vær og ak ti vi te ter.

Min dre om sorg og 
mere træ ning
I ple je sek toren skul le man sat se min -
dre på om sorg, og i hø jere grad gi ve
de æl dre tek nik ker til at over vin de de -
res ska van ker og der med bli ve mere
selv hjulp ne. I sam me ånd sag de hun
”nej til ble er” - og så det te pro blem
kun ne man ge af de æl dre træ nes ud
af. De gam le skul le tid li gere ud skri ves
fra sy ge hu se ne og som tryg hed i
hjem me ne skul le der kun ne til kal des
døgn sy geple jer sker. Hun op ly ste, at

der var me gen fag lig stolt hed og dyg -
tig hed på ple je hjem me ne, men at der
her kræ ve des et fag ligt løft. Hun
konklu dere de, at der al lere de nu var
gang i ny tænk ning på om rå det.

Jørn Duus Han sen, livs stil sa na ly ti -
ker, il lu strere de for dom me i for hold til
æl dre, ved at for tæl le en ræk ke mor -
som me histori er, men lat teren i for -
sam lin gen tog ik ke helt brod den af
den kends ger ning, at de man ge ne ga -
ti ve be teg nel ser, der bru ges om vores
gam le er med til at stig ma ti sere og
mar gi na li sere he le grup pen af æl dre.
De ne ga ti ve for dom me, så som: æl -
dre er dår li ge bi li ster, de fum ler ved
kas sen i su per mar ke det og er ir ri -
teren de lang som me i fod gæn ger o -
ver gan ge ne mv. for stær kes og al men -
gøres – re torik og non ver ba le ud tryk
skær pes. 

Ad mi ni streren de direk tør ved SBK
Scan di na via A/S, John Her man sen,
hav de det sid ste ind læg i ræk ken med 
tit len: Den go de se nior prak sis. Her
be ret te de han om et pro jekt på ældre -
om rå det fra Lem vig - Hvad har vi
gjort, hvad har vir ket, og hvad har
æn dret sig? Det lød inter es sant og
godt – en be vidst, med men ne ske lig
og ud vik len de ældreple je, der lø ben -
de eva lu ere des og forbedredes.

Fø lel sen af tyng de - 
Hvad vil le man så med dis se to stort
an lag te kon feren ce da ge – og hvad fik
vi del ta gere med hjem? - Jeg, en
71-årig kvin de af grup pen vel uddan -
net og med mod på li vet, kan na tur lig -
vis kun ta le for mig selv. 
Først og frem mest en under lig op le -
vel se af per son ligt at bli ve ka te gori -
seret som et ind i vid i en stor, øko no -



7

misk be la sten de mar gi nal grup pe i
sam fun det.

Som nævnt oven for var kon feren -
cen op delt i to af de lin ger. Del ta ger -
grup pen den før ste dag var inter euro -
pæ isk sammen sat og hav de til for mål
at se på ældre proble met med de mo -
gra fi ske, øko no mi ske bril ler på, og
for hol de sig til, hvor vidt vi æl dre med
vores go de hel bred, vel ud dan net hed
og som føl ge der af man ge res sour cer
kun ne nyt tig gøres i sam fun det og der -
med mod vir ke den store øko no mi ske
belastning, vi udgør for vores børn og
børnebørn.

I an den del af kon feren cen med
dan ske del ta gere var ind læg ge ne lige -
le des fo ku seret på den byr de, grup -
pen af pen sio ni ster uden for ar bejds -
mar ke det var og frem o ver vil le bli ve
for sam fun det. Størst fo kus var der på
al ders grup pen 60+ og den øko no mi -
ske vin ding, der vil le være i, at de for -
blev et par år læn gere på ar bejds mar -
ke det. Mindst fo kus var der på de
gam le 80+’ere. I for hold til dem dre -
je de det sig om at fin de må der til at
mini mere den na tio na lø ko no mi ske trus -

sel, de ud gør. Her var ak ti vering og
bed re op træ ning ko de or de ne, op træ -
ning med hen blik på at gøre folk mere
selv hjulp ne, så for bli ven i eget hjem
kun ne for læn ges, sy ge hu sophold af -
kor tes og ri si ko for en som hed og de -
pres sion mind skes. 

Hvor for tror no gen, at vi
ikke kan gennem skue
”Den ak ti ve aldring?
Det er jo egent ligt alt sam men godt
nok. Euro pa æl des, det er et fact –
grup pen af æl dre sti ger vold somt det
kom men de årti. Po li ti ker ne ser en ud -
gifts post i bud get tet, der over en år -
ræk ke vil sti ge og for sø ger at ud tæn ke 
til tag, der kan mini mere pro ble met. Vi 
skal alle bi dra ge. Godt nok. Det be -
tæn ke li ge er imid ler tid, at po li ti ker ne
ger ne vil frem stil le kon se kven ser ne af
stram nin ger ne – for bli ven læn gere på
ar bejds marke det og sta dig fær re ”var -
me hænder” til at tage sig af de æld ste
i vores sam fund – som ud vik len de,
ak ti veren de og lyk ke brin gen de for de
in vol vere de bor gere.

Det er svært at tro på!

Tænk hvis …
Af  Lis bet Thoren dahl

Ja, tænk hvis - den ne kon feren ce (se
ar tik len oven for) med tit len: ”Det
euro pæ i ske år for ak tiv aldring og so -
li dari tet mel lem gen era tio ner ne” i
Dan mark blev fulgt op af til tag, der
var båret af an svar og so li dari tet på
tværs af sam fun det. – I man ge af vore

ple je cen tre lan det over er der ik ke
me get fo kus på ”ak tiv aldring” Tænk
hvis - in ten tio ner ne her i lan det ik ke
bare kom til at dre je sig om lov giv ning
og hen sigt ser klærin ger fra Christi ans -
borg om for hø jel se af pen sions al -
deren og iværk sæt tel se af me ka ni -
sering på ældreple je om rå det – men
og så om fat te de vi sio ner om at vil le
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sat se på re el le for be drin ger af om sorg
og ak ti vering i for hold til de gam le og
sva ge i vores sam fund. 

Som det ser ud i dis se år ti er, er fri -
vil ligt ar bej de ble vet en fak tor, po li ti -
ker ne na tio na lø ko no misk reg ner
med, men helst ik ke snak ker højt om.
Der er ik ke no get, der ty der på - hvis
man tror på ”den øko no mi ske kri se” -
at be ho vet for eks tra hæn der vil fal de i 
de kom men de år. Der for kun ne man
øn ske, at kom mu ner ne vil le gå nye
ve je og være med til at or ga ni sere
pen sio ni ster og an dre, der har lyst til
at del ta ge i løs nin gen af de sam fund -
sop ga ver, der i øjeblik ket ik ke priori -
teres til op ti mal løs ning fra det of fent li -
ges si de. Vel at mær ke med stor be -
vidst hed om, at hol de fri vil li ge ude af
ned skærings ram te ar bejds om rå der!!  

Hvor for nævner po li ti ker ne al drig
om fan get af det fri vil li ge ar bej de?
Med det om fang fri vil ligt ar bej de al -
lere de har, bur de det syn lig gøres og
de fi neres – bå de i den hen sigt åbent at 
værd sæt te den fri vil li ge ind sats, men
og så af de mo kra ti ske år sa ger, hvil ket
vil si ge, at syn lig gøre for skat te y der ne, 
hvor stort et an tal fri vil li ge, der gi ver
en hånd med i ple je cen tre ne. – Hvem
ved for eks em pel, at et en kelt cen ter i
år hu som rå det i for hold til be bo er ne i
de res le je- og ple je bo li ger ne har 70
fri vil li ge per so ner, der med få el ler
flere ti mer må ned lig del ta ger i ar bej -
det? Dis se men ne skers uløn ne de sam -
funds ar bej de bur de i al les inter es se
syn lig gøres og der med åbent værds -
æt tes.

 Op ga ver, der i øjeblik ket ik ke bli ver 
vare ta get, el ler ik ke bli ver vare ta get
godt nok, bur de lige le des syn lig gøres,
som for eks em pel op sam ling af af fald

langs lan de ve je og i by er ne. Der kun -
ne og så være par kafs nit, der i en
perio de har brug for sær lig om sorgs -
fuld pas ning, som ik ke kan klares in -
den for det of fent li ge, og der for kan
ud by des til ha ve kyn di ge fri vil li ge, hvis 
ar bej de i så fald vil le være et supple -
ment til de kom mu na le for plig tel ser.
Der kun ne være grup per, der i sam ar -
bej de med pro fes sio nel le på ældre -
om rå det ud vik ler sær li ge ak ti vi te ter
for de gam le og an dre, der har van -
ske ligt ved selv at kom me i gang.  Der
er fri vil ligt arbejde i gang på nogle af
disse områder, men væsentligt mere
kunne organiseres.

Hvis vi ac cep terer det som et real -
po li tisk fak tum, at der ik ke i de kom -
men de man ge år bli ver råd til et bed re 
ni veau for om sorg og ak ti vi te ter for de 
mest be la ste de men ne sker i vores
sam fund, – og at der i par ker, i byom -
rå der og langs ve je ne lig ger mas ser af
af fald - kun ne det se ud til at være god
ide at inter es sere ældre ven li ge og na -
turel sken de sam funds bor gere for at
med vir ke til løs ning af dis se op ga ver.

Fak ta vi ser, at man ge fri ske og res -
sour ce fyld te æl dre har mod på at del -
ta ge i fri vil ligt ar bej de nog le ti mer
ugent ligt/ hver 14. dag/ 1 gang mdl. –
Æl dre hol der af at være sam men, ar -
bej de sam men og snak ke sam men,
og vi vil ger ne gi ve en hånd med på
om rå der, hvor vores ind sats kan gøre
en for skel, - men vel at mærke i
åbenhed og med det øvrige samfunds 
bevågenhed på de opgaver, vi løser.

Tænk hvis - vore po li ti kere kun ne
be gyn de at tæn ke på os som en
ældrestyr ke i ste det for en ældre byr -
de!
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Ma lere har al tid ma let selv por træt ter.
Det er en god øvel se og mo del len er al -
tid li ge ved hån den. Men det kun ne og -
så være et an o nymt bi lle de af en af de
man ge, der har valgt at bru ge fri he den
fra pligt ar bej det til at for dy be sig i kun -
sten. Den her af bil le de ser ud til at være 
klar over, at det er en al vor lig sag. Han

iagt ta ger skarpt og er sik kert na tura list.
Nog le vil sik kert væl ge at ma le de in dre
sy ner i et ab strakt forms prog. Det skul le 
ger ne være et ken de tegn for den mod -
ne al der, at man evner at lyt te ef ter den
in dre klang og så føl ger den kon se -
kvent.

En teg ning teg net ef ter et selv por træt, jeg har ma let
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Af Lis bet Thoren dahl

Ef ter at være ble vet varm på
tan ken om at or ga ni sere flere
æl dre i nyt tigt sam funds ar bej -
de drøf te de jeg ide en med råd -
mand Dor the Laust sen,
Aarhus Kom mu ne og Si mon
Thun bo fra Pro jek tet ”Hold
by en ren”, lige le des Aar hus
Kom mu ne. 

De vi ste inter es se for ide en, men så
og så vis se or ga ni sa tori ske og prak ti -
ske van ske lig he der i for hold til at re -
krut tere pen sio ni ster til at ud føre for -
skel li ge op ga ver.

Jeg tog her ef ter sa gen i egen hånd
og in vi tere de be bo er ne,
som vi fra nu af vil kal de
”Ældrestyr ken på Stor høj”,
til at del ta ge i ”Hold by en
ren” pro jek tet i for hold til
vores eget lo ka lom rå de,
hvil ket vil si ge Hør retvej fra
Od der vej og de før ste 2½
km af ve jen mod Mår slet.

Der meld te sig 12 per so -
ner til ar bej det. De mød te
op på min par cel på ”Hold
by en ren” da gen den 22.
april kl. 13 og blev ud styret med gu le
sik ker heds ve ste og op sam lings po ser,
som jeg hav de hen tet hos Si mon
Thun bo fra ”Hold by en ren ” pro jek -
tet i Aar hus Kom mu ne.

På min dre end to ti mer sam le de vi
319 då ser og 41,4 kg plastik, pap og

pa pir. Vi kom til ba ge i højt hu mør og
hu ske de på, at den slags ar bej de og så
skal være hyg ge ligt – så der var ved til -
ba ge kom sten kaf fe/the, øl/so da vand
og flø de bol ler. Folk slut te de da gen i
ge myt ligt sam vær, og der var enig hed
om, at vi næ ste år på ”Hold by en ren”
da gen vil le gen ta ge ar bej det og end -
og for sø ge at inter es sere na bo lands -
by en i pro jek tet.

På Stor højs Be bo er fore nings mø de 
nog le få dage senere besluttedes det,
at vi fremover ville deltage i ”Hold
byen ren” projektet, og at det skulle
være ”Ældrestyrken på Storhøj”, der
skulle stå for arrangementet.

Det var, hvad der i mit lo ka lom rå de 

kom ud af, at jeg som rep ræ sen tant
for FU AM – Fore nin gen til Ud vik ling
af Al der dom mens Mu lig he der – den
19. ja nu ar 2012 del tog i kon feren cen: 

Ak tiv aldring og so li dari tet 
mel lem gen era tio ner ne.

 Ældrestyrken på Stor høj
af fald sind sam ling 2012
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Fri vil lig el ler bare selv føl ge lig hjælp
Af Trau te Lar sen

I de år, hvor man var på ar bejds mar -
ke det, og bør ne ne bo e de hjem me,
var det na tur ligt at spør ge om hjælp
hos fa mi li en, når der var brug for en
eks tra til at se ef ter bør ne ne. Vi bi drog
og så med pas ning i fa mi li en, når vi
blev spurgt, det var na tur ligt, og der
blev ik ke tænkt vi dere over det. Or det
fri vil lig ar bejds kraft er i dag me get al -
min de ligt i man ge sammen hæn ge i
fore nings liv og i in sti tu tio ner. Det er
ble vet mere or ga ni seret og ar bej det
ud føres over for ”frem me de”.

Da jeg for snart 8 år si den kom i
vores me nig heds råd, fik jeg øj ne ne op 
for, hvor me get fri vil ligt ar bej de, der
ud føres i for bin del se med kir ke li vet.
Det tænk te jeg ik ke over, før jeg selv
del tog. Vi har en gang om ugen en
efter mid dag for æl dre med fore drag,
san ge og et kaf fe bord. Her er der en,
der hol der fore drag uden ho norar.
Der kom mer tre til fem da mer en ti me
før for at la ve kaf fe, dæk ke bor de til
40 men ne sker, fin de sang bø ger frem,
smøre bol ler og skære ka ger ud, som
an dre fri vil li ge har bagt. Der ryd des
op og va skes af og de, der ik ke er så
godt til bens får en hjæl pen de hånd,
et par med køresto le brin ges helt hjem 
af fri vil li ge. Der er højsko le da ge og
guds tje ne ster, der efter føl ges af spa -
get ti med kødsovs el ler brunch og af -
ten guds tje ne ster, hvor præ ster ne støt -

tes af fri vil li ge hjæl pere un der de kir -
ke li ge hand lin ger og kir ke tje ner ne ved
trak te men tet bag ef ter. Ved den år li ge
ba zar dag er der om kring 40 fri vil li ge,
un ge og gam le i gang bå de til for bere -
del ser ne og på selve da gen, der ik ke
slut ter, før der er ryd det op og støv su -
get. 

På lo kal cen tret på den an den si de
af ga den, er der og så rig tig man ge fri -
vil li ge til at hol de ak ti vi te ter: It-kur ser,
hån dar bejds klub, fri mær ke klub, gen -
brugs bu tik, ud flug ter på søn dag efter -
mid da ge og me get mere. Al le lo kal -
cen tre i År hus har en fri vil lig ko or di na -
tor an sat til at sti mu lere, ud vik le og
fast hol de fri vil li ge. Mu se er ne og fore -
nin ger har og så fri vil li ge hjæl pere til -
knyt tet.

Når der ud føres ar bej de for frem -
me de kal des det fri vil ligt ar bej de. Det
mor som me er, at man får et rig tig godt 
fæl les skab ved at mø des og ar bej de
sam men, og man bli ver selv sti mu -
leret ved kon tak ten med an dre og den 
glæ de, der op står ved go de sammen -
kom ster. Glæ de har det med at spre -
de sig ud i rin ge.

Fri vil li ge er kom met for at bli ve,
sam fun det vil slet ik ke kun ne ser vi -
cere bor ger ne uden de fri vil li ge i al le
aldre. Pen sio ni ster nes vær di som fri -
vil li ge fyl der rig tig me get.



12

FU AM’s mø der i Klo ster ca fe en 
efter året 2012 

Vi fej rer sta dig det euro pæ i ske år for ak tiv 
aldring og so li dari tet mel lem gen era tio ner ne 
med en sær lig FU AM-vin kel. 

Te ma et for efter året er ”De gam les vær di”

Ons dag den 12. sep tem ber: De gam le går al tid for an
To ve Holm, FU AM

Ua nset om vi vil det el ler ej, er vi rol le mo del ler – først og frem mest i for hold til
vores børn. Hvad har vi selv ta get til os fra vores rol le mo del ler? Hvad vil vi ger ne
gi ve vi dere?

Ons dag den 10. ok to ber: De gam le er ri ge
Lis bet Thoren dal, FU AM

De gam le er den ri ge ste al ders grup pe øko no misk, men gam le er og så ri ge i kraft
af de res historie. Ik ke blot i kraft af det de kan hu ske, men de er og så et pro dukt af
en historie. Som med pen ge ne kan histori en være en bal last el ler en byr de? Det
kan for no gen være en kil de til glæ de og for an dre til ir ri ta tion. Hvor dan kan de
gam le bru ge de res historie som et ak tivt bi drag til sam fun det. 

Ons dag den 14. no vem ber: So li dari tet i 
                  al der dom men

Knud Ra mi an, FU AM

Der ta les i det te år om so li dari tet mel lem gen era tio ner ne, men hvad be ty der det i
prak sis? Hvil ken so li dari tet har de gam le brug for fra hin an den og fra an dre gen -
era tio ner? Hvil ken form for so li dari tet kan de gam le bi dra ge med?
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Mø der ne er åbne for alle og ad gan -
gen er fri, men der be ta les 25 kr.
for kaf fe/te og kage

Hvor fin der du FU AM’s mø der?

FU AM’s Mø der of fent lig gøres
her:

· www.pen sio nist kor tet.dk

· www.Age For ce.dk

· År hus stift sti den de

· År hus Ons dag

Al le mø der af hol des 
  i Klo ster ca fe en fra kl. 14 - 16
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Af Hel le Snell

As ger Bauns bak-Jen sen fyld te 
80 år i marts, 2012. Han kun -
ne da se til ba ge på et langt og
sær de les virk somt liv som læ -
rer og se nere præst, fol ke -
tings med lem, lands for mand for 
Det Ra di ka le Ven stre, for fat -
ter og sam funds de bat tør. 
Blandt me get an det. 

På trods af ti dens le flen for ung -
dom me lig hed i al der dom men in si -
sterer han på at kal de sig gam mel. I 52 
små vel skrevne styk ker tekst vi ser for -
fat teren fa cet ter af en rig, tak nem me -
lig og frem tids ori en teret må de at være 
gam mel på.

Han er ik ke kom met so ven de til
den livs vis dom, som præ ger de små
tek ster. Tvært i mod – han har haft
gan ske travlt he le li vet igen nem. En
mand, der har kendt til an svar, plig ter,
magt, svigt – og efter tænk som hed.
Der har været op- og ned ture. Be røm -
mel se, kendt hed – og tom hed. Alt
sam men har haft en plads i li vets le ve -
de strøm. Og fun det ned slag i dis se
be tragt nin ger i an led ning af de 80 år. 

To nen og sti len slås an al lere de på
de før ste si der. Sæt nin ger ne er kor te
og for tæt te de. Nær mest som af oris -
mer. Po e ti ske og bi lle dri ge. ‘Man kan
ik ke lære at være gam mel før man er
det’. Vi får små glimt ind i barn dom -
mens land, som ik ke var stør re end

sog net, han vok se de op i, men som
rum me de en hel ver den, en ver den
der er gå et un der i hans le ve tid. At fø le 
sig hjem me i sin tid. Det gør børn og
un ge auto ma tisk. Det er det, der gør
dem hand le kraf ti ge og vir ke lyst ne. Vi
gam le må kæm pe for det, hver dag.
Et langt livs er farin ger tyn ger mere
end det gør du e lig.

At fø le sig er farings svag som
80-årig ef ter et langt og ind holds rigt
liv er en ny er faring. Som kan gøre
mod løs, skri ver han. For di det he le
går så hur tigt. For di de fle ste gjor te er -
farin ger er ubru ge li ge. For di – ik ke
mindst – net op dét ind snæv rer gam -
les kon takt fla der med de un ge. Men –
‘jeg træ ner i at be gå mig med min al -
der’. Han øver sig i at ta ge sig tid og at
gi ve sig tid. Men – mis for stå det ej –
det er no get, han har rig tig travlt med,
han har travlt med at slen tre gen nem
al der dom men. En mid dags lur er okay, 
men sam ti dig er der in gen tid at spil de
– ‘jeg skyl der mig selv ik ke at spil de li -
vets kor te ti mer med small talk og tom
under hold ning.’ 

Som gam mel lærer op dra ger han
he le ti den på sig selv. Som en fjen de af 
me nings løs hed stil ler han fort lø ben de 
krav til sig selv, ide el le for drin ger. Du
skal ….. En gam mel dags ty pe, vil no -
gen sik kert me ne. Sam ta len, den giv -
ti ge sam ta le er af bli ven de be tyd ning.
Helst bare sid de over for ét an det
men ne ske, me get ger ne et ungt men -
ne ske og ger ne ved et fro kost bord.

Bo gan mel del se

Slen tre gen nem al der dom men
As ger Bauns bak-Jen sen, 80
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‘Mø de den an den i øjen høj de’ er hans 
stræ ben. Ind stil le sig på at lyt te – og
der med ta ge den ny tid ind, den frem -
tid, som ik ke bli ver hans, men som
han in si sterer på at ha ve fø ling med.
Og som han glæ der sig over, at de un -
ge har lyst og mod på. En ga ge ment er
ko de or det. 

Det er et re li giøst men ne ske, der
skri ver. Det re li giø se er for ham den
pris me, som li vet ses og op le ves gen -
nem. Vi kom mer tæt på det te men ne -
ske, hans skif ten de stem nin ger, hans
ve mod, hans uku e li ge op ti mis me, hans
op le vel ser med med men ne sker og
med li vet, som det fol der sig ud. Det er 
et men ne ske, der har le vet og ud fol -
det sig i op ga ver, der in vol vere de an -
dre men ne sker, an dre over be vis nin -
ger, an dre me nin ger. Op ga ver, der
kræ ve de, at der blev fun det løs nin ger, 
over vun det modsæt nin ger, klip pet en 
hæl og hug get en tå. Go de re sul ta ter
for udsæt ter men ne ske kund skab, skri -
ver han, kend skab til mod par tens væ -
sen og be græns nin ger. Smi dig hed og
imø de kom men hed i for hand lings si -
tu a tio ner. 

Så le des op nå e des man ge sej re, kendt -
hed og be røm mel se. I klo ge ord be -
skri ver han det til lok ken de ved mag -
ten – og de blind gy der, den kan føre
ind i. Den for ræ deri ske tom hed, der
er kendt he dens føl ges vend. Selv be -
un drin gen, som må ske er den far lig -
ste. ‘Man tror sig for tjent til lyk ken og
suc ce sen, men in gen har råd til at

glem me det pi ne ful de’. Det er neder -
la ge ne og svag he den, ik ke sej re ne,
som gi ver ind sigt. Sej ren be ru ser og
be dø ver, svag he den gi ver styr ke og
vis dom. Og – selv beun drin gens tryl -
lering bry des i kær lig he den, dér hvor
det er den an den, der kom mer i før ste
ræk ke. Go de ord at bli ve klog af. 

Vi kom mer tæt på den ne mand,
op le ver hans livsklog skab, hans men -
ne ske kend skab, hans træt hed og mis -
mod ved efter årets og vin terens mør -
ke og hans li ge så glu ben de liv sap pe -
tit, når ly set til ta ger og det bli ver for år.
Frem for alt op le ver vi hans ko los sa le
vil jestyr ke – ik ke gå i stå, men ac cep -
tere træt he den og krop pens be græns -
nin ger som en ud for dring – ja, stær -
kere end nu: lang som he den er en ga -
ve til al der dom men. Når man går
lang somt, ser man mere og san ser
man stær kere. Hver dag tæl ler dob -
belt. 

Det er be ri gen de at læ se As ger
Bauns bak-Jen sens livsklo ge be tragt -
nin ger. Vi har be hov for at høre og læ -
se et så dant bi lle drigt og ma len de
sprog. Som så dan er den ne bog san -
de lig en ga ve – og ik ke kun til os gam -
le.

As ger Bauns bak-Jen sen, 80
For la get Alfa, 2012

173 pp., vejl. pris 149,- kr
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Ru dolf Las sens far hav de et stort bi lled -
skærer værk sted. Han blev og så selv bi -
lled skærer og ar bej de de som så dan.
Men han tog sig og så tid til lange cy kel -
ture ned i Euro pa. På ra derin gen er han 
pen sio nist, men ar bej der med fa get
ved sin høv le bænk. På øver ste eta ge i

det el lers me get pro pre hjem hav de han 
sit værk sted. Det kun ne helt min de om
den be røm te sven ske Dø dar hul tarns
værk sted. For u den at hol de hånd vær -
ket ved li ge tog han i den perio de som
fe mog halv fjerds årig en fin stu den terek -
sa men og en til lægs prø ve i fransk.

Bi lled skærer Ru dolf Las sen
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Al der er ik ke en syg dom. Man
dør, når man ram mes af en syg -
dom – uan set al der. 
 Den ne og en ræk ke til svaren -
de flosk ler imø de går for fat ter -
ne af den ne vel skrevne bog,
jour na li sten Lo ne Kühlmann
og geron to lo gen Hen ning Kirk.

Hun imø de går de man ge fejl ag ti ge
for tolk nin ger af de voks nes le ve vil kår, 
og han do ku men ter med hen vis ning
til man ge af hand lin ger, at hvis vi spi -
ser og drik ker for nuf tigt og dyr ker pas -
sen de mo tion, le ver vi læn gere og
bed re.

Bli ver man gre bet af et em ne, er der 
man ge si der no ter bag est i bo gen. Det 
vid ner om en om fat ten de re se arch.

Man har uden tvivl tænkt på æl dre
læ sere, da man send te bo gen til tryk -
keri et. Den er sat med en me get læ se -
ven lig 12 punkt skrift (FU AM’s ny -
heds brev er sat med 11 punkt).

I det føl gen de ci terer jeg nog le af de
øje nåb nere, for fat ter ne ser verer for
os.

Køre kort for ny el se - at sky de
grå spur ve med ka no ner
Sik re bi ler er bi ler der ik ke kører hur ti -
gere end de res chauf før tæn ker.

Ro bert Lemb ke

Hvert år skal et par hun dre de tu sin de
dan ske bi li ster til læ ge un der sø gel ser,
for di de skal ha ve for ny et de res køre -

kort. Det kræ ver færd sels lo ven. Før -
ste under sø gel se skal fin de sted ved
70-års-da gen, og der ef ter når man
fyl der hen holds vis 74, 76, 78 og 80
år. Der ef ter står den på år lig læ ge un -
der sø gel se, hvis man vil for ny sit køre -
kort.

Det er der ik ke rig tig no gen, der stil -
ler spørgs mål ved. Det er da me get
for nuf tigt så dan at fore byg ge, at gam -
le tos ser gør ska de på sig selv el ler an -
dre i tra fik ken.

Men fak tisk har vi over ho ve det ik ke 
forsk ning, der vi ser, at vores ord ning
skul le være bed re el ler mere sik ker
end de ord nin ger, de har i lan de som
ik ke har vores obli ga tori ske hel breds -
un der sø gel ser.

I Sveri ge for ny es køre kor tet sim -
pelt hen ved ind sen del se af en under -
skre vet for mu lar om, at man er i stand
til at køre bil. Det sam me sker i flere
an dre euro pæ i ske lan de, og i de fle ste 
sta ter i USA. Kra vet om læ ge un der sø -
gel se kan ik ke be grun des med tra fik -
sik ker he den. Hvis det var til fæl det,
skul le un ge mænd til år ligt læ ge tjek.
El ler må ske hel lere til en al vor lig sam -
ta le om sik ker bi lkør sel.

Dobbelt dæk ker chauf fører
dør tid li gere end bi llet tører ne
Et for sknings pro jekt fra 1961 sam -
men lig ne de fore kom sten af blod prop
i hjer tet hos hen holds vis chauf fører og 
bi llet tører i bus ser ne. Og man fandt,

Af skaf Al der dom men – 
bliv i de voks nes ræk ker

Bo gan mel del se
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at der var klart flest til fæl de hos chauf -
fører ne. I dag fore kom mer det ind ly -
sen de, men ik ke desto min dre var det
før ste gang, at det blev do ku men teret:

Chauf fører ne hav de et mere stres -
sen de ar bej de end bi llet tører ne og bi l -
let tører ne fik rørt sig mere i da gens
løb. De skul le jo ren de op og ned og
bi llet tere på beg ge eta ger.

Mu skel træ ning af 90-åri ge
Bi lle det af al der dom men er i høj grad
for bun det med svæk kel se af musk ler -
ne, for det øger ri si ko en for at få knog -
le brud, når der er for lidt mu skel mas -
se. Men det vær ste er, at den ne til -
stand er ble vet set som en uund gå e lig
om kost ning ved li vet.

Vi var helt op pe i 1990, før der kom
et gennem brud for det modsat te syns -
punkt. Den ameri kan ske læ ge Maria
Fi a tero ne of fent lig gjor de nog le epo -
ke gøren de re sul ta ter fra træ ning af
90-ari ge. Hun hav de træ net 10 kørestols -
bund ne ple je hjems be bo ere, som var
endt i kø resto len på grund af mu skels -
væk kel se. Træ nin gen be stod i at vip -
pe med be ne ne i takt til mu sik, med en 
vok sen de be last ning af fo den med en
sand po se for hver træ nings ti me. 

Ef ter et par må ne der kun ne al le de
ni be bo ere, der gennem før te træ nings -
pro gram met, klare sig uden kørestol. De
var sim pelt hen selv hjulp ne. Mu skel-
svind var ik ke læn gere en nød ven dig
om kost ning ved li vet. Den kunne fore -
byg ges - og så i val se takt.

Ud vik lin gen in den for al mo tion
har været eks plo siv. Folk spil ler ten nis, 
fod bold og hånd bold, lø ber, cyk ler og
svøm mer, og for eks em pel ro klub ber
over he le lan det har ven te li ster.

Vi ser det i høj grad med de kom -
men de gam le, 68-gen era tio nen, der
som un ge kun hav de for agt til o vers
for sport. De var på den med, at et
sundt og na tur ligt kønsliv be skyt ter
mod sport sli vets fri stel ser. Men i dag
flin trer de rundt i lø be sko og cy kel -
hjelm. I 1975 dyr ke de kun én pro cent
af be folk nin gen cyk ling som sport, i
2007 var det tolv gan ge så man ge, og
blandt dan skere fra 50 til 70 var det 14 
pro cent som sat te sig i sad len.

Det er sim pelt hen van e dan nen de
at ha ve det godt i og med sin krop.
Des uden fin der man me get hur tigt ud
af, at krop pens vel være smit ter af på
hu møret. Man bli ver gla dere og køn -
nere. For at det ik ke skal være løgn,
bli ver man og så klo gere. Fy sisk ak ti vi -
tet styr ker nem lig vores hjer ne på flere 
må der. Blod til før slen bli ver bed re, og
der dan nes flere nye ner ve cel ler
(neuro ner). Så man bed re kan sti mu -
lere den nød ven di ge nys ger rig hed og
livslyst, end hvis man bare sad på sin
fla de og brok ke de sig over ti der nes
for fald. Og man bliver betydelig mere
underholdende for omverdenen.

Der er me get, man kan gøre
selv for at bli ve gam mel på en
god må de.

Man skal in teg rere de æl dre
med de voks ne, ik ke ud skil le
dem.

Bør ge Hel mer

Lo ne Kühlmann og Hen ning Kirk

Af skaf Al der dom men 
bliv i de voks nes ræk ker

Gyl den dal
266 si der, 219 kr. (på inter net tet)
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Når det kni ber med at få hen tet børn i
in sti tu tio ner ne, træ der bed ste for æl dre -
ne til. Det ses ty de ligt på vej og ga de.

Hvis de ik ke var der og kun ne træ de til i
en snæ ver ven ding, vil le he le sy ste met
bry de sam men.

Mor mor hen ter børn i bør ne ha ven
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Re ferat af mø det den 14.april 2012

Ven ska ber på tværs af al der
 FU AM ta ger EU's år for ak tiv
aldring al vor ligt. Året hand ler
og så om so li dari tet mel lem
gen nera tio ner ne. 

På april mø det var op lægs hol deren
jour na list og for fat ter Ul la Skovs bøl.
Hun tal te om ”Gen era tions mø der,
hvor for og hvor dan”, og tit len på Ul -
las bog er net op ”Gen era tions mø der i 
prak sis”.

Hvor for er 
gen era tions mø der vig ti ge?
Det er et pro blem at Dan mark gen -
nem åre ne er ble vet til et land af gen e -
ra tions ghet to er. Man ge bå de børn,
un ge og æl dre til brin ger det me ste tid i 
så dan ne ghet to er. I det fri vil li ge ar bej -
de er det som of test æl dre, der hjæl -
per æl dre, så man ge er hen vist til kun
at mø de de res egen al ders grup pe. Vi
må bry de ud af det !! No gen må ska be 
ram mer ne, og det sker ik ke af sig selv!

Hjer nen har godt af 
gen e ra tions mø der
Vi skal hol de os i vi gør men talt, føl ge
med i, hvad der rører sig, be vare
vores fø lel ses mæs si ge spænd stig hed, 
ha ve ven ner, når de gam le ven ner
dør ! Vi skal ha ve sammen hængs kraft
og so li dari tet på tværs af al der! Nog le
for try der, at de er gå et på efter løn. De
savner at være en del af et fæl les skab,
at bru ge de res vi den og de res evner.
Vi har for skel li ge ting at by de på i for -
skel li ge aldre.

I sin dej li ge bog har Ul la sam let en
per leræk ke af eks empler på for skel li -
ge ini ti a ti ver, som gen nem de se ne ste
år er blom stret op rundt om kring i
bør ne ha ver, sko ler, ple je hjem o.l.

En af de rig tig go de ny ska bel ser er,
at æl dre bli ver an sat på f. eks. So ci al-
og Sund heds sko ler el ler Tek ni ske sko -
ler som so ci a le men torer på ned sat
tid.

De un ge mø der men ne sker, der er
kom met godt igen nem vok sen li vet.
Det pri mære er, at de er so ci a le støt ter
og har tid. F.eks. kan de hjæl pe med
lek ti e læs ning. Re sul ta tet har været, at
fra fal det på ud dan nel ses ste der ne er
gå et ned ! Hvad får de un ge ud af det?
Mod ne rol le mo del ler, støt ten de vok -
sen kon takt, mu lig hed for at snak ke
om pro ble mer i sko len og hjem me. 

Gen era tions mø der 
er til gavn for 
sam fund sø ko no mi en
Et pas nings problem for de halv store
børn i Ørum på Djur sland blev løst
ved, at den lo ka le id ræts hal blev ta get
i brug af en æl dre pæ da gog, der gik
ind i ar bej det og sam men med de un -
ge fik skabt et godt mil jø, hvor man
hol der åbent, når hal len er le dig. Un -
ge og æl dre bag er bol ler sam men og
ser verer bol ler og saf te vand i for bin -
del se med sam været, til stor glæ de for 
beg ge par ter.

Et sted fik sund heds ple jer sker ne en 
idé, om via ”Rø de Kors” at dan ne en
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grup pe, hvor un ge mød re i al deren 15 
- 25 år mø des med æl dre en gang om
ugen, hvor de la ver mad sam men
m.m. Pi ger ne får et netværk af an dre
un ge + bed ste mød re.Det er vig tigt, at
de æl dre ik ke do cerer om, hvor dan
man skal le ve sit liv. Sam været be ty -
der rig tig me get for bå de mød re og
børn, og de un ge kan godt mag te det,
hvis de får støt te og an er ken del se.

”Børns bed ste ven” er an den må de
at være fri vil lig på. Det er kræ ven de
og for plig ten de at være bed ste ven for 
et barn. Nog le væl ger det, selv om de
har fa mi lie. En ny bed ste far kan be ty -
de rig tig me get for et barn. At være
sam men om ha ve ar bej de gi ver bå de
barn og vok sen et ri gere liv, og det
sam me gæl der at le ge og la ve mad
sam men.

Fø lel ser og so ci a le re la tio -
ner er vig ti ge for læring
Det er godt og vig tigt at læ se højt for
hin an den. En be stemt klas se og de res
lærer var ven ner i en ræk ke år med et
ple je hjem. Det lær te de me get af !

Det he le slut te de, da læreren flyt te -
de og in gen tog over. Me dens børn og
gam le var sam men, fik bør ne ne mo ti -
va tion til at lære mere, og fik bed re læ -
se fær dig hed og in spira tion til at ud -
tryk ke sig. 

Fø lel ser, mo ti va tion og so ci a le og
sam funds mæs si ge for hold ind går i
en hver lære pro ces og præ ger dens re -
sul tat. Det vi ste sig og så her ! I sam -
været var der en fri hed til bare at
være. Den gam le og bar net er i sam -
me til stand af væren.

Ul la Skovs bøl hav de man ge flere
eks empler som kan fin des i hen des bog 
el ler på hen des hjem me si de: 
http://gen era tio ner.word press.com/

Konklu sion:
Æl dre men ne sker har mas ser at

byde på, som børn og unge har 
brug for.

Vi får et ri gere sam fund. Børn og
unge har en mas se at give igen.

Ved at give - kan du mod ta ge og
men ne ske li ge res sour cer bli ver
sat i spil!

Ældre ven lig hed be ta ler sig.

I de for skel li ge fri vil li ge til tag går
det igen, at der er et ”dri ve”
hos no gen til at gøre no get. Det 
er vig tigt at have den rig ti ge
ind stil ling og de rig ti ge sa mar -
bejds part nere. Det er bare om
at kom me i gang !

Stor tak til Ul la for en in spireren de
efter mid dag.

Re fereret af Kir sten T.J.

Ul la Skovs bøl, Gen era tions mø der,
For la get Fry den lund. Pris kr. 230

Al ham bra vej 6 
1826 Fre deriks berg C, 
Tlf: 3393 2212,
E-mail: post@fry den lund.dk
www.fry den lund.dk
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Kan det vir ke lig pas se ?
Af Kir sten Trol le gaard Jørgensen

”Kan det vir ke lig pas se ?”
Det er tit len på en ny gra tis
publi ka tion fra Ældre Forum. 

En af Ældre Forums op ga ver er at
ud gi ve en ræk ke publi ka tio ner med
in for ma tion, in spira tion og de bat ska -
ben de stof. Den ne gang er det om
”Ko stråd og an dre bud ska ber” med
ny e ste vi den om mad og sund hed.
Op lys nin ger ne er først og frem mest
ba seret på kil der fra Fø de vare mi ni -
steri et og Fø de varein sti tut tet, som er
en del af Dan marks Tek ni ske Uni ver -
si tet. An dre kil der er Di a be tes fore nin -
gen, Hjer te fore nin gen, Københavns
Universitet m.fl. Der er ingen al ter na -
ti ve kostråd. 

For sknin gen gi ver he le ti den ny vi -
den om kost og sund hed, som man
bl.a. kan fin de på en ræk ke hjem me -
si der på inter net tet, som og så er om -
talt i ud gi vel sen.

Or ker vi flere ko stråd?
Under vejs i vores liv har vi fulgt med i
mangt og me get om mad og sund hed
og of te stil let os selv det spørgs mål,
om vi kan reg ne med det, vi hører og
læ ser, om det er be sværet værd at bli -
ve ved med at sø ge ny vi den, men det
har været en for nø jel se at læ se ”Kan
det vir ke lig pas se?”

Man op da ger, at flere af de bud ska -
ber, man har få et tid li gere, er de re ne
my ter, og at man her kan gå på op da -
gel se, bli ve over ra sket og glæ de sig
over de klare og over sku e li ge over sig -

ter, he le den ne pje ce er fyldt med.
Man får lyst til at ven de til ba ge til dem
og ind pren te sig, hvad der står om det
en kel te em ne. Se hvad der er fup el ler
fak taO i de of fi ci el le ko stråd og de vi -
den ska be li ge undersøgelser, de byg -
ger på.

Der er nye an be fa lin ger
Se de nye an be fa lin ger om salt og
D-vi ta min, om ka lori e be hov og forb -
ræn ding af ka lori er og ik ke mindst bli -
ve gjort op mærk som på, hvor man
skal æn dre i sit eget for brug af bå de
vi ta mi ner, anti oxi dan ter m.m. og få et 
nyt syn på slan ke kure. Selv om bo gen 
er skre vet pri mært til æl dre, vil den
være nyt tig at ha ve ved hån den og så i 
man ge an dre sammen hæn ge, hos
f.eks. bør ne fa mi li er og i ny - dan ske
fa mi li er, hvor rig tig man ge ved for lidt
om, hvor vig tig en sund kost er for at
få et godt liv. 

 

Bo gan mel del se

Publi ka tio nen kan be stil les hos:

Ældre Forum
Edi son svej 18,1
5000 Oden se

Tlf: 7242 3990
E-mail: aef@aeldre forum.dk 
Inter net: www.aeldre forum.dk

Ældre forum er et uaf hæn gigt råd un -
der So ci al- og In te gra tions mi ni steri et, 
der skal føl ge og vur dere ældres vil kår 
i sam fun det på al le ældre li vets om rå -
der.
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Re ferat af

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 8. fe bru ar 2012 kl. 15.45 – 16.45 

i 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
Ir ma Mag nus sen blev valg 

2. Be styrel sens be ret ning
FU AM’s ar bejds gre ne om fat ter: De
må ned li ge mø der 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 i
Klo ster ca fé en. For årets mø der med
te ma Vir ke ly stens ve je om mu sik tera -
pi, bi lled kun stens ver den og kun -
sthånd værk til trak for skel li ge grup -
per, som inter es seret sig for om rå det.
Ma ler grup pen i Klo ster ga de del tog i
mø det med Ul la Bi lle om bi lled kun -
stens ver den. Det var net op me nin -
gen, at få kon takt til for skel li ge og så i
Klo ster ga de cen tret. Det sam me ske te
ved efter årets mø der, at der kom en
grup pe, som ar bej der med em net og
var spør ge lyst ne. Mø det om ska gens -
ma ler ne og de res liv hav de til truk ket
væl dig man ge, det var helt klart for -
fat teren og fore drags hol deren Claus
Ja cob sen, som man gik ef ter at høre.
Efter årets mø der blev pænt be søgt af
ik ke med lem mer. Ja nu ar mø det ”På -
vej mod det di gi ta le klas se sam fund”
en ga gere de til hører ne, så der blev en
di a log, om hvor dan man kan afh jæl -
pe, at de helt frem me de for it kan
hjæl pes i gang. Det em ne er vi slet ik -

ke færdige med at drøf te, hvor dan vi
kan med vir ke til.

Ny heds bre ve ne ved Knud Ra mi an: 
Nyt fra FU AM be står nu af to år li ge
num re. Vi sen der og så ger ne et tre die
- et te ma num mer, hvis der er stof til
det. 

I 2011 var te ma et for det før ste
num mer og så for årets te ma: Vir ke ly -
stens ve je. Vi hol der me get af or det
vir ke lyst. Det rum mer bå de ak ti vi tet
og lyst uden at hæg te sig fast på ar -
bejds li vets præsta tions må lestok. Bå -
de ar tik len om Poul Erik Tindsbæks
fore drag og To ve Holms op læg om
Kun sthånd værk, brugs kunst, hånd ar -
bej de og hus flid var te ma er fra mø -
der ne. Re dak tøren me ner i øv rigt, at
vi skal ha ve et te ma num mer om skri -
ve ly sten. 

Knud Ra mi an gen op fri ske de flyt te -
o ver ve jel ser ne. Den al tid lidt na gen -
de over ve jel se over, hvor når man har
tænkt sig at flyt te - Man ge tror jo, at de
slip per for det. 

Med Hel le Snell har vi få et en ny
bo gan mel der. Hun tog fat i en bog om 
at mis te sin mor. En de lig var der en
klum me og at være langt le ven de. Det
var man og så op ta get af i 1700 med
fan tasti ske al der sop gi vel ser. 

Nyt fra FU AM nr. 2 var en op takt til
for årets mø der - som er lidt in spireret
af Ældre året - ak tiv aldring og so li -
dari tet mel lem gen era tio ner ne. I bla -
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det be skri ver vi året som en an led ning 
til at få teg net et bi lle de af de gam les
po si ti ve bi drag til sam fun det. Hvis
man vil ha ve flere bi drag skal der ud -
vi ses ældre ven lig hed. Kan by en gøre
det? Er ra bat ter ne ud tryk for ældre -
ven lig hed. Det ord har in gen tænkt
over eller brugt før. Det eksisterer nu. 

 Hel le Snell bi drog med en tan ke -
væk ken de ar ti kel om de gam le og kri -
sten dom men. Hun for sø ger at be -
svare spørgs må let: Hvad får gam le
men ne sker ud af deres tro. 

Som re ak tion på Knuds kon sta -
tering af, at der for ti den i den of fent li -
ge de bat på ældre om rå det igen og
igen gøres op mærk som på, at der er
brug for de kom pe tan cer og den ar -
bejds kraft de “unge” æl dre har, -
nævner jeg mit  ube hag ved gang på
gang at kon sta tere, at de fle ste til sy ne -
la den de ældre ven li ge til tag på ældre -
om rå det har en bag ved lig gen de mo ti -
vering i be sparel ser, og tæt koblet her -
til er be gre bet “ældre byr de”. Jeg er
hold nings mæs sigt efter hån den der, at 
vi nok må sige OK til, at pen sions al -
deren sæt tes et par år op for de
“unge” æl dre. For grup pen i mid ten  -
de 70-80-åri ge - har jeg en drøm om,
at vi selv kun ne gri be ror pin den og or -
ga ni sere end nu flere fri vil li ge end det
ak tu el le an tal  til ar bej de på sam -
funds nyt ti ge om rå der, som eks. kun -
ne dre je sig om men ne sker og na tur -
op ga ver, der el lers ikke blev løst. Det -
te også med det for mål at ned bry de
den ne ga ti ve at re torik, som vi be la -
stes med.

3. Fore læg gel se af det re vi dere de 
regn skab for 2011 
Søren-Pe ter gennem gik det re vi dere -
de regn skab. Det er bla det, som gi ver

fore nin gen under skud, og det er vi
me get be vid ste om at gøre, så læn ge,
der er pen ge på kon to en. I 2011 er
under skud det knap 4.000 kr. Der var

en kel te op klaren de spørgs mål.

4. Fast læg gel se af 
kon tin gent for 2013 samt 
god ken del se af bud get for 2012
Det fore lig gen de bud get for 2012 blev 
god kendt. Der vil kom me en reg ning
på 1000 kr. for en kon feren ce. Kon -
tin gen tet for 2013 fort sæt ter uæn dret
125 kr. 

5. Valg af med lem mer
til be styrel sen 
Knud Ra mi an gen valgt
Kir sten Trol le gaard Jør gen sen 
gen valgt
Lis bet Thoren dahl gen valgt
Hel le Snell 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 gen valgt
Hen ning Gøtz sche gen valgt

8. Ind kom ne for slag
In gen for slag

9. Even tu elt
Lis bet ori en tere de om, at den re vi -
dere de fol der om FU AM nu sen des til
tryk ning. Der er be hov for eks tra be -
styrel ses mø der imel lem de fa ste i ju ni
og de cem ber. Det blev af talt, at mø -
des cir ka hver an den må ned til mere
ufor mel le be styrel ses mø der.



25

Regn skab 
for perio den 1.1.2011 til 31.12.2011

Regn skab 2011 Bud get 2011 Bud get 2012

Ind tæg ter:

Med lem skon tin gent (40) 5.025 (45)5.625 (40) 5.000

Ud gif ter:
Tryk ning af bla det (inkl nr.3 2010) 4.298 4.000 3.500
Por to og ge byrer 1.186 2.000 1.500
Tele fon godt gørel se  300 300 300
Kon torar tik ler 215 400 300
Vin ga ver  364 500 500
Hjem me si de 345 345 345
Re vi sions mø de 156 128 175
Rep ræ sen ta tion 809 1.000 1.000
Kon tin gent Fore nings bu tik ken 0 50 0
Kon tin gent Klo ster ga de Cen tret 1.350 1.350 1.350

To tal 9.023 10.073 8.970

Årets re sul tat -3.998 -4.448 -3.970

Ba lan ce
Ak ti ver:
Giroin destå en de 31.12.2011 17.978
Kas se be hold ning 0
Skyl di ge be løb -232 17.746

Pas si ver:
Ak ti ver 31.12.2010 21.744
Årets re sul tat  -3.998 17.746

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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Af Knud Ra mi an

Man kan med god sam vit tig hed hol de 
op med at ar bej de, når man når til
pen sions al deren. Det er en slags af ta -
le ar bejds ta ger ne har med sam fun det
om, hvor når man har for tjent sin fol -
ke pen sion. Men de gam le voks ne skal 
sta dig hol de sig ak ti ve. Kom mu ner ne
vil ger ne ha ve, at de hol der sig ak ti ve
ved at bli ve fri vil li ge. Gam le voks ne
vil ger ne bi dra ge, men hvor når kan
de så hol de op - og med god sam vit -
tig hed? Det var te ma et for FU AM’s
mø de i maj, men det blev en helt an -
den de bat, der mest hand le de om,
hvor dan de gam le bedst kan bi dra ge
med de res fri vil li ge ar bejds kraft. Den -
ne ar ti kel hand ler ik ke om konklu sio -
ner, men om de spørgs mål, der blev
rejst. 

 Er der over ho ve det no get sær ligt
ved at være fri vil lig, når man er kom -
met op i åre ne? Vi dis ku tere de, om
der er no get spe ci elt ved de gam le fri -
vil li ge? Må ske er de res stør ste kva li fi -
ka tion, at de har de res al der, de res tid, 
an svar lig hed og de res liv ser faring at
gi ve af. Hvor gør man mest nyt te med
dis se kva li fi ka tio ner? 

Fri vil ligt ar bej de op fat tes nor malt
som no get, der fore går i fri vil li ge or ga -
ni sa tio ner. I sti gen de om fang or ga ni -
serer kom mu ner ne selv de res fri vil li -
ge. Dis se fri vil li ge har ik ke no gen for -
ening i ryg gen, men or ga ni seres af en
fri vil lig-ko or di na tor. Er det til stræk ke -
ligt? Vi de bat tere de liv ligt, om de fri vil -

li ge hjæl pere på lo kal cen tre ne bare
gik ind som gra tis ar bejds kraft og
kom pen sere de for ned skærin ger ne.
Tog de i vir ke lig he den ar bej de fra an -
dre? Sik re de de, at job be ne blev be -
varet til bed re ti der? El ler pe ge de de
på be hov, der kun ne ska be nye ar -
bejds pladser? Skul le de må ske i ste det 
gå ind og lø se op ga ver, som det of -
fent li ge al drig hav de ta get sig af før? 

Bli ver de gam le voks ne fri vil li ge
usyn li ge hjæl pere? Hvis de gam le
først og frem mest bli ver op le vet som
nog le, der hyg ger om hin an den, bi -
dra ger det ik ke til op le vel sen af de
gam le som vær di ful de. Selv om det er
en nok så nyt tig hjælp, som de yder.
Vil le det være bed re, hvis de or ga ni -
sere de sig og selv be slut te de sig for
hvil ke op ga ver, de fandt det re le vant
at lø se og selv tog ini ti a ti ver? Ek- 
sempler ne på de gam le, der ta ger sig
af at hjæl pe børn og un ge, frem går af 
Kir stens re ferat af mø det med Ul la
Skovs bøl. 
    Vil le det være en mu lig hed at gøre
mere op mærk som på, at det er gam le
voks ne, der træ der til? Så kun ne man
må ske i hø jere grad få øje på de ældres
styr ker. Det kun ne være inter na tio nalt,
som ’Se niorer uden græn ser’, el ler som
lo ka le ældrestyr ker (læs Lis bet Thoren -
dahls ar ti kel). Det kræ ver må ske bare,
at man er stolt over at være gam mel. Er
det en ud for dring?
      Hvis no get kan konklu deres fra mø -
det, må det bli ve, at der er man ge over -
ve jel ser at gøre sig, når man be slut ter
sig for at bli ve fri vil lig som gam mel vok -
sen.

Hvor når har vi været ak ti ve nok? - 
Og hvordan skal vi være ak ti ve? 



Stor høj Desk top
8627 2900

FU AM’s ka len der
Efter året 2012

Ons dag den 12. Sep tem ber 
De gam le går al tid for an
To ve Holm, FU AM

Ons dag den 10. Ok to ber
De gam le er rige
Lis bet Thoren dal, FU AM

. 

Ons dag den 14. No vem ber 
So li dari tet i al der dom men
Knud Ra mi an, FU AM

Al le mø der er fra kl. 14 til 16 i 
Ca fe en, Klo ster ga de Cen teret
Klo ster ga de 37, År hus C

Mø der ne er åb ne for al le og ad gan gen er fri, 
men der be ta les 25 kr. for kaf fe/te og ka ge

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

Te ma et for efter året er 
”De gam les vær di”
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