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Da Ældrestyr ken slog til for al vor
Det var det for år, hvor lærer ne
blev lock-ou tet. Det kun ne
være ble vet ka tastro falt for
for ældre ne til de min dre børn.
Det blev det ik ke. Her tråd te
tu sin der af bed ste for æl dre i
karak ter og var med til at af bø -
de de vær ste føl ger. 

Det var et eks em pel på de gam les
so li dari tet med de res børn og bør ne -
børn.  EU’s ældre år 2012 for ak tiv
aldring og so li dari tet mel lem gen era -
tio ner ne var net op slut, men hvad be -
tyder so li dari tet mel lem gen era tio ner -
ne? Det kan man læ se mere om i bla -
det.  

Ældrestyr ken var at ter i gang på
”Hold by en rent-da gen”, men læs Lis -
bet Thoren dals  ”Dron nin gens ro ser”, 
og ældrestyr kens vi sio ner vil fol de sig
ud.  Vi kan kon sta tere, at FU AM sta dig 
tum ler med det fri vil li ge ar bej de – og -
så i et gen era tions per spek tiv. Trau te
Lar sen har under søgt, om gen era tio -
ner ne mø der hin an den i det fri vil li ge
ar bej de. 

Ud for drin ger i 
al der dom men
Te ma et for efter årets mø der er ”Ud -
for drin ger i al der dom men”.  Ud for -
drin ger kan op fat tes me get for skel ligt,
så det er ble vet til en spæn den de mø -
deræk ke.  For en gangs skyld er der
slet in gen fra be styrel sen, der hol der
op læg. 

Vi fort sæt ter med den mø de form –
sam ta le sa lo nen – som vi har ud vik let
vi dere på.  

Nu kom mer der og så tele slyn ge til
mø der ne. Vi har få et 30.000 kr. fra
§18 mid ler ne i Aar hus Kom mu ne til
ind køb. Tele slyn gen lig ger i en kuf fert
og kan der for bru ges i for skel li ge lo ka -
ler. Vi kan der for og så lå ne den ud til
an dre, som har brug for den. 

Er du lidt ner vøs for Fa ce bo ok? FU -
AM er og så på Fa ce bo ok – søg trygt
ef ter: Al der dom mens Mu lig he der og
Umu lig he der. Her kan du fin de man -
ge tan ker og inter es san te links. Der er
mas ser af plads til at blan de sig. 
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En no vel le af Lis bet Thoren dahl

Ons dag li ge over mid dag ske te 
det igen – og den ne gang var
det i Dron nin gens ha ve på
Mar se lis borg, og for det ik ke
skal være løgn, var det pen sio -
ni ster ne fra Mar se lis borg lo -
kal cen ter, der slog til.

Der har el lers været stil le nog le må -
ne der, si den Ældrestyr ken på bed ste
an ar kisti ske vis 
be mæg ti ge de
sig Strø get –
og i køresto le,
med rol la torer 
og på gå ben
op  sam le  de ,
hvad der var
af af fald i form 
af cho ko la de -
pa pir, tom me
då ser,  pap -
krus mv. Po li ti -
et blev til kaldt, 
men be tjen te -
ne var ty de lig -
vis usik re ved si tu a tio nen – og så for di
der ty de lig vis var en stor fol ke lig op -
bak ning til ak tio nen. Til sku er ne hep -
pe de og klap pe de og hen te de kaf fe til
pen sio ni ster ne, der køren de og gå en -
de uden vak len fuld før te ak tio nen fra
Ba ne går den og til Dom kir kepladsen.

Så sid ste ons dag i en bra gen de au -
gust sol slog de til igen. Den ne gang
an e de in gen uråd, da en 20-30 pen -

sio ni ster – nog le i køresto le el ler med
rol la torer – stod af bus ser og bi ler og i
sam let flok be væ ge de sig ind ad por -
ten til Mar se lis borg Slot. Der var ik ke
man ge, der i rund kør se len op le ve de
ind mar chen og de tænk te vel hel ler
ik ke dy bere over, at man ge hav de
ind købs rul le vog ne med ind i ha ven.
Flok ken af ’pen sio ni ster på ud flugt’
be væ ge de sig op ad den bre de sti, der
fører direk te op til Dron nin gens ro sen -
ha ve. Her lej re de pen sio ni ster ne sig

un der de skyg ge ful de træ er i høj re
side af par kom rå det med alle de res
pak ke nel li ker – tæp per blev lagt ud og 
ter mo kan der, kop per og små ka ge då -
ser kom frem. Der var en god stem -
ning. Pen sio ni ster ne snak ke de sam -
men på kryds og tværs og med en
ener gi, som vir ke de lidt over ge aret. Vi 
har gjort det – nu er vi her - hur ra. Her
var pen sio ni ster i alle aldre og no gen

Ældrestyr ken slår til igen
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var al lere de i gang med at in spi cere
ro ser ne – det så san de lig ikke for godt
ud. At pas se dem var en kom mu nal
op ga ve, som iv rigt var ble vet vare ta -
get i borg me ster Thor kild Si mon sens
re gerings tid. Som ti den var gået, hav -
de kri se ti der ne også ramt de kom mu -
na le ro sen pas sere. Ja, her så man nu
kon se kven ser ne:  In gen nip per de af -
blom stre de ro ser af, og så går det som
med ro sen bu ske ne her, hun dre de vis
af for skel li gar te de ro ser  bli ver tri ste
og får en alt for tid lig af blom string.

Nu sker der no get på tæp per ne.
Pen sio ni ster ne rej ser sig og går, og
kørestols bru ger ne kører el ler bli ver
kørt ind mel lem ro ser ne. Der er no -
gen, der fører an og an vi ser de en kel te 
de res pladser. Er det en leg, der skal
ta ge sin be gyn del se mel lem al le ro -
sen be de ne? El ler hvad? De går min -
sand ten i gang med at ar bej de – al le
med en saks i hån den.  En kel te
kørestols bru gere er kørt tæt ind til de
stør re ro sen bu ske, og an dre af de
mere mo bi le pen sio ni ster står bø je de
over ro ser ne i de lange be de. De klip -
per næn somt al le de af blom stre de
hoved er af, og man tror det er løgn –
in gen af de af blom stre de hoved er fal -
der til jor den. Hver en kelt klip per har
en po se med, der skal åben bart ik ke
være no get at kom me ef ter dem med.
Ak tio nen vir ker næ sten uhyggeligt
gennemtænkt – li’som på Strøget. 

To af dem,  ty de lig vis og så pen sio -
ni ster,  går rundt og  vej le der. De er
pas sio nere de ro sen dyr kere, vi ser det
sig se nere, der har på ta get sig an -
svaret for, at ar bej det ud føres så dan,
at det er til ro ser nes bed ste. 

Der er stil le i ro sen ha ven, in gen
snak ker mere iv rigt med hin an den, al -

le ar bej der kon cen treret. Nog le sid der 
må ske og tæn ker på, at Dron nin gen
nok vil bli ve glad for, at ro ser ne får
end nu en chan ce for at blom stre, må -
ske vil hun se re sul ta tet i Festu gen.

Der er ved at sam le sig en del an dre
be sø gen de som til sku ere til ro senklip -
peri et. De snak ker med de ar bej den -
de. Gad vi de hvad de spør ger om, og
hvil ke svar de får. De har vist få et en
for nem mel se af, hvad der fore går,
nog le be gyn der at hjæl pe kørestols -
bru ger ne med at flyt te sig lidt, så de
bed re kan nå nye kla ser af vis ne ro -
sen ho ve der. An dre hen ter vand og
kaf fe til dem, der har det varmt og
træn ger til for frisk ning.

No gen må ha ve haft kon takt med
om ver de nen, for nu kom mer den lil le
tre hju le de kaf fe vogn fra Strø get kø -
ren de ad sti en.  Ups! Går det mon
godt? Det er må ske li ge over stre gen,
si ger no gen til hin an den, det næ ste
bli ver nok po li ti et. Men der er rig tig
gang i det hen ne om kring kaf fe bi len.
Her er det de or di nære park gæ ster,
der står i kø for at kø be kaf fe – og så de
snak ker mun tert sam men, som om
og så de har få et et el ler an det at være
fæl les om. Bør ne gæ ster ne ren der rundt 
og le ger, men flere og flere sø ger hen
til ’Den lil le blå pa vil lon’, her er der
nem lig to af kørestols bru ger ne, der
har par keret sig i skyg gen. De er gam -
le, lige som al le fol ke pen sio ni ster er,
men de har op le vet me get – og hvor -
dan det er kom met i stand, vi des ik ke - 
men nu sid der de midt i en grup pe
børn og ind vi er dem i, hvor dan det
var at gå i sko le i 50’er ne.

Så sker det, som måt te ske. Or -
dens mag ten vi ser sig, og så er det slut
med den lil le tre hju le de kaf fe vogn.
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Den kører lidt slu køret til ba ge ad den
vej, hvor fra den kom. Folk ser lidt al -
vor li ge ud. De kaf fe drik ken de park -
gæ ster be gyn der at ryd de op. Al le
pap bæg re og hvad, der el lers kun ne
være i græs set fjer nes om hyg ge ligt.
Klip per ne be gyn der og så så småt at
be væ ge sig hen mod de res tæp per og
ter mo kan der i skyg gen un der de hø je
træ er. Her står de to ro sen kyn di ge og
snak ker med po li ti et. De garan terer
over for de to be tjen te, at de sam men
med al le de an dre pen sio ni ster – på
hjul og på ben – snarest vil for la de
par ken og for sik rer om, at det ene ste,
der er sket er, at de man ge vis ne ro -

senk nop per ik ke blot er væk, så der
kan bli ve plads til de fri ske nye, men
og så at en grup pe pen sio ni ster fra den 
så kald te ældre byr de for en efter mid -
dag har følt sig som nyt ti ge med bor -
gere. Det er nem lig så dan, at de i sam -
let kor plud se lig rå ber de res slag ord
el ler fel tråb: 

“Af med ældre byr den, frem med 
ældrestyr ken” 

”Af med ældre byr den, frem med
æl dre-styr ken”.
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En an mel del se af Knud Ra mi an

Jeg bli ver of te væk ket for tid -
ligt af no get, jeg skal. Så det
var en lidt for tid lig mor gen.
Svært at be slut te sig til, om
jeg skul le våg ne el ler ta ge en
lur mere. 

Klaus Rif bjergs ”In tet sik kert ab -
normt” lå og ven te de fra i går af tes.
”Rif bjerg vek sler mel lem kvin der og
mænd som for tæl lere, men de styres
af et over jeg, der rum mer beg ge de le
og vil for tæl le no get om li vet, køn net
og dø den + fem hjer ter”. Det hav de
der stå et i an mel del sen. Gam le Rif -
bjerg måt te være li ge no get for FU -
AM, tænk te jeg.  I går kun ne den dog
ik ke over mande søvnig he den. Nu fik
den chan cen den ne søn dag mor gen.
Det er en lil le bog og nem at ha ve i
sen gen. Al li ge vel hav de den det svært. 
Jeg blev ramt af hans sprog al lere de
fra før ste sæt ning i Po ta to He ad Blu -
es: ”Nå, men det er jo ik ke no get, man 
går og tæn ker på så dan, det er mere
en vag for nem mel se af, at det, der er
na tur li ge mu lig he der for an dre, kun -
ne være det for en selv, men ik ke er
det af så man ge grun de, at de ik ke er
værd at nævne el ler så en kle, at en -
hver må kun ne for stå, at så dan for hol -
der det sig og ik ke kan være an der le -
des.” Ef ter den sæt ning var det så dej -
ligt at luk ke øj ne ne igen. Efter hån den
som vå gen ska ben ind fandt sig, blev
jeg fan get ind af de Rif bjerg ske fal be -
la der. Man ge af tek ster ne luk ker et lil le 
vin due op  til  erin drin ger om be au ty -

bok se ne  el ler  styk ker af ’o ver je gets’
livs historie, hvor da mer hol der op
med at være da mer. Der er me get for -
tid i for tæl lin ger ne. De snir kler og
snor sig helt uforudsi ge ligt, og først til
sidst op da ger man må ske, hvad de
hand ler om.  Den sid ste no vel le hed -
der ”Om hu”. Den hand ler om ud sig -
ten fra et vin due i bjer ge ne. ”Det er
næ sten for me get af det go de, selv om
man har be talt for det. … Der er me -
get at se på, hvis man gør sig lidt uma -
ge. For det før ste er der de elektri ske
led nin ger, som går fra den ene pæl til
den an den. ..Hvis man påstod, at der
er no get sær ligt ved en dag i den tid li -
ge vin ter, hvor tan ken om sne vejr er
lige så fjern som Sa turn, vil le folk tro,
man var sinds syg”, No vel len slut ter:
”Spur ve ne er der i kast, de har travlt
på al le ti der af året uan set kli ma et. De
le ver for at æde og for mere sig. En
dag kører der må ske en bil op ad ve -
jen. Selv føl ge lig gør der det. Det er jo
en af ta le. Så gæl der det om at ha ve
sa ger ne i or den og være vel for beredt,
man kan jo ik ke være om hyg ge lig
nok.”

Vil man ha ve nog le god bid der af
Rif bjergsk lig gen de, er bo gen sa gen.
Den vid ner  om, hvor dan man gen -
nem li vet kan ha ve  stil og ta len ter, der 
er helt ufor styr re de af al deren. Gæl -
der det kun Rif bjerg? 

In tet sik kert ab normt

Klaus Rif bjerg
In tet sik kert ab normt 
No vel ler, 116 si der, 
Gyl den dal, 2013, pris kr. 180
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Af Trau te Lar sen

Æl dre er ty pisk go de bi li ster,
det pe ger tra fik for skere på.
Man ge æl dre har stor glæ de
og dag lig gavn af en bil i hver -
da gen, og æl dre er gen erelt
bed re til at hol de al ko hol og
tra fik ad skilt end vis se an dre
al ders grup per.

Hvad kan man selv gøre for at hol -
de sig fy sisk og men talt i form som sik -
ker bi list? Det gi ves der nog le go de
råd om i Ældre Forums pje ce: Længst
mu lig i egen bil – og li vet uden bil, ud -
gi vet de cem ber 2012. Her er stof til
nog le go de sam ta ler og over ve jel ser
og en test, hvor man kan få et fin ger -
peg, om man sta dig kører godt.

Mo tion og hjer ne gym nastk og flere
små mål ti der i lø bet af da gen hol der
op mærk som hed, kon cen tra tion og re -
ak tions evne mere sta bilt over he le da -
gen end de store mål ti der. At hol de sig 
i god dags form og køre bil flere gan ge
om ugen er med til at gi ve god ru ti ne.

Man skal være eks tra op mærk som i
vej kryds og sving, for di hjer nen med
al deren skal bru ge læn gere tid til at
be ar bej de al le de ”in for ma tio ner”,
der skal hånd teres, når man kører ud i
et kryds. Al min de lig aldring, syg dom
og med i cin kan på vir ke køre fær dig -
he den. 

Hvis man er usik ker på sin kør sel,
el ler de pårøren de er det, kan man for
en min dre ud gift ta ge nog le køre ti mer
hos en køre lærer, der er efter ud dan -
net til sær lig kur ser med æl dre bi li ster.
Når man be gyn der at over ve je, om
man skal op gi ve køre kor tet, gør man
klogt i at over ve je i ti de, hvor dan
hver da gen kan hæn ge sam men uden
en bil.

Pje cen: Længst mu lig i egen bil kan
fås ved er lags frit ved hen ven del se til 

Ældre Forums sek re tari at 
Tlf. 7242 3990

el ler på net tet: aef@aeldre forum.dk
el ler på www.aeldre forum.dk, hvor
den og så kan down loa des.

Længst mu lig i egen bil 
og li vet uden bil

Sol trom pet i vin du e skar men
En af mi ne ynd lings mo del ler den ne vin ter og i det tid li ge for år har været en Hi bi -
scus, vi kal der Sol trom pet. På teg nin gen ser vi he le for lø bet med blom ster knop -
per på for skel li ge sta di er, en fuldt ud sprun gen blomst og en af blom stret. De ud -
sprung ne blom ster har ele gant bøl gen de lin jer, der om kran ser blom ster trag ten
og gi ver den et ele gant svæ ven de ud se en de. De er van ske li ge at teg ne. Man må
iagt ta ge fæ no me net igen og igen. Bla de ne er af en kraf tig blå lig mør ke grøn far -
ve, der dog - gennem sin net af so len - kan ly se som gul ligt maj grønt. Det gi ver en
fin kon trast til de ud sprung ne blom sters glø den de oran ge og dybt rød vio let te.

¦
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Af Knud Ra mi an

 Jeg er ved at for la de ar bejds li -
vet – lang somt. Det skul le
være så godt. Det gør de, der
be stem mer selv. Det har jeg
fore lø big brugt 6 år på, og nu
er jeg nede på 15 løn ti mer pr.
må ned.

Der skul le ik ke være no get at fryg te
ved at hol de helt op. Der er ik ke no get
pen sio nist chok. De fle ste fort sæt ter li -
vet, som det har set ud - mi nus ar bej -
det. Man savner kol le ger ne, men
længs len ef ter ar bej det for svin der u -
hyg ge lig hur tigt. Ar bej dets be tyd ning
er vildt op re kla meret. De fle ste ny der
fri he den og bru ger mere tid på alt det
sæd van li ge - og så er de 37 ti mer hur -
tigt brugt. Det er sik kert me get klogt. 

Når man bru ger 6 år på at kom me
ud af ar bejds mar ke det, får man imid -
ler tid tid til at tæn ke lidt over, hvad
man har gang i, som fx hvor for hol de
op med gøre no get, som man er rig tig
god til for at ka ste sig over no get, man
al li ge vel al drig lærer? I dis se Søren
Kir ke gaard ti der har jeg valgt at se
eks i sten ti elt på, hvad der sker, når ar -
bejds li vet slut ter. Den ameri kan ske
psy ki a ter Ir vin Ya lom, som jeg an ser
for at være en me get klog mand, har
sagt, at vi le ver vores liv om kring fire
eks i sten ti el le op ga ver, som vi al tid er
tvun get til at for hol de os til. Det er 1)
Dø den, 2) Me nings løs he den, 3) Ale -
ne he den, 4) Fri he den.

Det er jo nog le vold som me ord, de
skræm te mig lidt, men jeg har under -

søgt, hvor dan de pas ser på af slut -
ningen af mit ar bejds liv. 

 Jeg vil ger ne bru ge min
fri hed
Jeg vil le bru ge fri he den til no get, jeg
al drig har prø vet før. Gen nem et men -
ne ske liv har jeg hørt men ne sker glæ -
de sig til alt det, de kun ne ta ge sig til,
når de blev pen sio nere de. Jeg har
sam ti dig læst sta tistik ker ne over, hvor
få - må ske 10%, der rent fak tisk bru -
ger pen sio nerin gen til at gøre no get
an det end det, de al tid har gjort el ler
no get, der lig ner. Jeg syn tes, at det
skul le være an der le des for mig, og jeg
fore slog der for min ko ne, at vi skaf fe -
de os nog le pen sio nist kom pe ten cer
og be gynd te at spil le brid ge og golf.
Det er rig tig svært, når man be gyn der
på den slags i 70 års- al deren. Selv om
man hyg ger sig med det, bli ver man
vist al drig bare lidt god til det. Det er
ik ke mor somt sæ son ef ter sæ son at
være num mer sjok i brid ge klub ben.
Det er jeg ik ke vant til, men så dan en -
der det al li ge vel….Der er sta dig folk
på min al der, som be gyn der at lø be
ma ra thon. Det er ik ke min al der, der
for hin drer mig i det. Jeg kan væl ge
det – val get er mit. Vi sy nes sta dig, at
vi bli ver bed re til brid ge, men det kræ -
ver tid og ved hol den hed. Fri he den
har jeg, men den ko ster. Det er fak tisk
lidt af en op ga ve at fin de ud af at bru -
ge fri he den og træf fe de rig ti ge valg. 

Nu har jeg og så fri hed til at rej se på
de bi lli ge tids punk ter. Jeg kan og så
drik ke rød vin hver af ten. Jeg vil ger ne

Når ar bejds li vet slut ter….
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ar bej de fri vil ligt, men jeg vil ik ke for -
plig te mig til be stem te ti der. UPS! Den 
går jo ik ke Gran berg! Det er jo nog le
valg, der får kon se kven ser for an dre.
Jeg kan ik ke rej se, uden at det går ud
over pas nin gen af vores bør ne børn
og vores børns mu lig he der for at plan -
læg ge. Rød vins drik keri et går hel ler ik -
ke. Det er ik ke godt for mit hel bred, og 
så øger jeg jo ældre byr den. Jeg har al -
drig tid li gere op fat tet det som et sær -
ligt an svar at hol de mig sund og rask.
Det gør jeg nu - det er blevet en af
mine samfundsopgaver. 

Selv om man har en fri hed, får val -
ge ne jo kon se kven ser. Jeg har alt så
og så et an svar. Hvor dan får jeg klar -
hed over, hvil ket an svar jeg vil på ta ge
mig og hvor for? Jeg kan jo ik ke ta ge
an svar for alt – det kan ska be skyld.
Hvad gør jeg af den?

Pen sio nerin gen åb ner døren til ufat -
te ligt man ge valg. Deri be står fri he den,
men an svaret føl ger med. Det er lidt
bøv let med al le de over ve jel ser – må -
ske er det der for så man ge ik ke træf fer 
ret man ge nye valg? 

 Jeg vil ger ne være ol de -
far, før jeg dør
Da jeg star te de på min fol ke pen sion,
blev den be reg net på grund lag af min
rest le ve tid, der den gang var 18 år. Nu
er jeg ble vet æl dre, så i dag er den 14
år. Jeg kan alt så reg ne med at bli ve
83, men mit æld ste bar ne barn bli ver
for ment lig først mor, når hun er om -
kring de 30 år. Så er jeg 91. Det er om
24 år. Jeg skal alt så slå mid del le ve ti -
den med 10 år. Men skal jeg ta ge kon -
se kven sen og plan læg ge ef ter det? Så
skal der må ske mo tio neres lidt mere.
Jeg tviv ler lidt på, om jeg kan klare

det. Må ske kan jeg reg ne med de14
år. Hvad vil jeg bru ge dem til? Der kan 
nå es me get på 14 år med lidt plan -
læg ning, men uden er de væk. Hvis
jeg sat ser på 24 år - ja men dog! Jeg
har alt så en el ler an den ind byg get for -
nem mel se af min for ven te de le ve al -
der. Jeg har en for nem mel se af, hvor -
når jeg dør. Tør jeg bru ge den for -
nem mel se til no get? No get plan lagt
for eks em pel el ler skal jeg le ve, som
om jeg kun ne dø i mor gen? Li vet bli -
ver unæg te ligt far li gere og far li gere.
Jeg tæn ker ti ere og ti ere på dø den.
Skal jeg skub be tan ker ne fra mig el ler
bru ge dem til nog le valg? 

Jeg vil ger ne kun ne 
se til ba ge på min al der dom 
med stolt hed
Så læn ge man har hjem me bo en de
børn og et ar bej de, er man ge af ens ti -
mer og liv lagt i me nings ful de og fa ste
ram mer. Man skal hol de skru en i van -
det, be ta le sin skat og hjæl pe si ne
børn godt på vej. 

Check, check, check, it is all do ne!
What is next? 

 Når ar bej dets vær di for svin der,
sker der no get med vær di er ne i hver -
da gen. Jeg har al drig op le vet avislæs -
nin gen som en hel lig stund. Det gør
jeg nu. Jeg føl ger rig tig me get med nu, 
hvor jeg in gen ind fly del se har. Hvor -
for det? Er det med avislæs nin gen
vig tigt? Jeg glæ der mig over at kun ne
nå ukrud tet i maj - det er al drig lyk ke -
des før - er det vig tigt? Jeg vil ger ne le -
ve mit liv, så jeg kan se al der dommen
som en nyt tig, mun ter og vær dig del
af li vet, som jeg kan tæn ke til ba ge på
med glæ de og lidt stolt hed. Jeg kan
hå be på, at mi ne børn og bør ne børn
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vil sy nes det sam me. Jeg vil ger ne
være med til at fin de ud af, om og
hvor dan al der dom men har en sær lig
vær di, der kan gøre al der dom men
mere ac cep teret. 

Men kan det mon lyk kes? Jeg le ver
i en si tu a tion, hvor min frem tid er
spændt ud mel lem den, jeg er ble vet
til og ik ke kan la ve ret me get om på og
en al der dom, hvor jeg ik ke an er, hvad 
mi ne gen er har at by de mig på: bli ver
det de mens som min mor el ler pro sta -
ta kræft som min far el ler vil li vets til -
fæl dig he der by de på no get helt an -
det?

Jeg vil så ger ne bli ve ved
med at være mig 
Mit ar bejds liv er mit eget - selv de
nær me ste og mest en ga gere de er jo
kun til sku ere. Så dan vil det og så være 
i frem ti den, og må ske bli ver jeg mere
ale ne. Men selv om jeg er ale ne, og
der kun er mig til at le ve mit liv, er jeg
jo for bun det til man ge men ne sker.
Man ge af dem fin des i det ar bejds liv,
som no gen si ger, at jeg har klam ret
mig til. Når jeg luk ker døren til mit ar -
bejds liv, for svin der man ge men ne -
sker, som jeg har kendt og hol der af
ud af mit liv. Der er kun gan ske få,
som jeg kan ta ge med over i det nye
liv. På den må de bli ver jeg mere ale -
ne. Man ge men ne sker i mit nye liv vil
ik ke ken de mit gam le liv. For dem vil
jeg bare være en hyg ge lig fyr, men en
rig tig dår lig brid ge- og golf spil ler. Jeg
vil hel ler ik ke være en, der he le ti den
skal træk ke for ti dens be drif ter frem.
Jeg bli ver ale ne med alt det, der har
været, og som jeg har haft sam men
med de men ne sker, jeg skal si ge far vel 
til. Det gør rig tig ondt. Hel dig vis har

jeg været med lem af FU AM i snart 35
år – det hol der bå de før og ef ter. Det
er da lidt af en op ga ve at fin de ud af:
Hvor dan bærer man sig ad med at
ska be en for nuf tig sammen hæng mel -
lem sin for tid og sin frem tid? 

Han hav de ret, Ya lom
Jeg vid ste ik ke helt, hvad der gem te
sig i mi ne 6 års til ba getræk nings -
historie, da jeg sag de ja til at tæn ke
over te ma et: Når ar bejds li vet slut -
ter…..Det var som at ro de i en myre -
ture. Det myldre de frem med store og
små eks i sten ti el le te ma er. Nu er jeg jo
hel dig vis en lidt glad sjæl i et godt liv i
ver dens histori ens stør ste smør hul – så 
er man alt så for plig tet på at gøre sig
lidt uma ge, og jeg har da få et no get at
tæn ke over. Jeg tror ik ke, at li vet bli -
ver bed re, lyk ke li gere el ler let tere ved
at træk ke de eks i sten ti el le te ma er ud
til be sku el se, men det gi ver en ny ind -
sigt. Jeg har gemt et lil le ci tat af Budd -
ha til sidst, for di det har en egen skøn -
hed, men et helt an det eks i sten ti elt
bud skab: Giv slip!

“Lær at give slip i dig selv, 
i kon trol len og i be gæret.

In tet varer jo ved her i li vet, 
så lær kun sten at give slip.

Det te er nøg len til igen 
at kun ne føle livs glæ den.”

Kil de:

Stok ke bæk, An ne. (2007). 
Eks i sten ti el le ud for drin ger 
i vok sen li vet. 
I bo gen Psy ko lo gi
A. Stok ke bæk, Kbh., 

Nyt Nor disk For lag: 381- 419
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Mæl ke bøt te på trak tor spor
Det er et li to gra fi teg net direk te på den li to gra fi ske pla de lige for an mo ti vet.
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Dags or den 
iføl ge ved tæg ter ne:

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

2. Be styrel sens be ret ning
FU AM’s må ned li ge mø der i Klo ster -
ga de cen tret er sam men med bla det
”Nyt fra FU AM” og hjem me si den
www.fu am.dk fore nin gens hoved ak -
ti vi te ter. Kir sten Trol le gaard Jør gen -
sen for tal te om mø de virk som he den i
2012, som var det euro pæ i ske år for
Ak tiv aldring og so li dari tet mel lem
gen era tio ner ne. Det har Lis bet Tho -
ren dahl gjort sig nog le tan ker om ef ter 
del ta gel se i kon feren ce i Be lla Cen -
tret. De er be skre vet i ar tik ler i Nyt fra
FU AM 2012, nr.1. Råd mand Dor the
Laust sen holdt op læg om ældre ven -
lig he den i Aar hus, og vi hav de en god
drøf tel se af FU AM’s for mål og ak ti vi -
te ter un der mø det. Jour na list og for -
fat ter Ul la Skovs bøl tal te om ”Gen -
era tions mø der, hvor for og hvor dan”,
og hvor for gen era tions mø der er godt
for hjer nen. Knud Ra mi an holdt op -
læg get ”Hvor når har vi været ak ti ve
nok? Hvor når må vi hol de op? ”Nog le 
af dis se tan ker om æl dre fri vil li ge som
fri vil li ge hjæl pere på lo kal cen tre og
of te som usyn li ge hjæl pere er re -
fereret i nr. 1 af bla det lige som ”Gen -
era tions mø der”. På hjem me si den lig -

ger de æl dre num re af Nyt fra FU AM
helt til ba ge til 2003.

Op læg ge ne til to af efter årets mø -
der: ”De gam le går al tid for an” ved
To ve Holm og ”De gam le er ri ge” ved
Lis bet Thoren dahl er gen gi vet i Nyt
fra FU AM nr. 2, 2012. Ved no vem ber -
mø det ”So li dari tet i al der dom men”,
hvor Knud Ra mi an holdt op læg, prø -
ve de vi en ny mø de form: ”Sam ta le sa -
lo nen”. Her blev del ta ger ne delt op i
grup per, der fik nog le spørgs mål, så
sam ta ler ne gik liv ligt mel lem grup per -
ne og ak ti vere de del ta ger ne. Det var
en god form, og så for di der var så
man ge del ta gere. Så sam ta le sa lon vil
bli ve an vendt ved flere mø der i 2013.

Mø der ne har i 2012 få et en del nye
del ta gere, bå de gen gan gere og ny, og
der er og så kom met nog le ind mel del -
ser.

Lis bet Thoren dahl ori en tere de om
Se nior styr ken på Stor høj, som fri vil -
ligt har på ta get sig nog le sam funds -
ven li ge op ga ver som op ryd ning og
fjer nel se af af fald på ve je og grøf te -
kan ter i et stort om rå de.

To ve Holm for tal te om si ne be søg
på et kom mu nalt og pri vat ple je hjem i 
Ris skov og sit ind tryk af sam ta le med
per so na let og rund vis ning på hjem -
me ne.

Trau te Lar sen for tal te om be søg på
Aar hus stads ar kiv, hvor Lis bet Tho -
ren dahl og hun hav de af le veret  FU -

Re ferat af

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 13. fe bru ar 2013 kl. 16.00 – 16.55

Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, År hus C 
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AM’s ma teri a ler 1979 – 2011 til ar ki -
vering. Det dre jer sig om re fera ter fra
stif ten de gen eral for sam ling, mø der og
for mø der. Med lems for teg nel ser, kor -
re spon dan ce og ud klip, regn ska ber
og FU AM’s pro jek ter. FU AM’s ny -
heds bre ve fra 1. år gang 2080 til 31.
år gang 2011 er og så sam let og af le -
veret til stads ar ki vet.

Bør ge Hel mer ori en tere de om de
to num re af Nyt fra FU AM, der ud kom 
i 2012.

3. Fore læg gel se af det re vi -
dere de regn skab for 2012
I kas sereren Søren-Pe ter Pe der sens
fra vær på grund af syg dom fore lag de
Trau te Lar sen det re vi dere de regn -
skab for 2012 

4. Fast læg gel se af kon tin -
gent for 2014 samt god ken -
del se af bud get for 2013
Kon tin gen tet på 125 kr. år ligt blev
fast holdt, og det frem lag te bud get for
2013 god kendt

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

6. Valg af supple an ter til be -
styrel sen 
Ir ma Mag nus sen og Bør ge Hel mer
blev 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
Her drøf te des mu lig hed for at sø ge
fon de bl. a. til trans por ta belt høj ta -
leran læg

To ve Holm til bød at læ se en sid ste
kor rek tur på FU AM’s pje ce. Bør ge vil
frem sen de ma teri a let til hen de. Katri -
ne Krebs har skre vet en bog om Voks -
ne børns for hold til de res for æl dre. 
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Regn skab 
for perio den 1.1.2012 til 31.12.2012

Regn skab 2012 Bud get 2012 Bud get 2013

Ind tæg ter:

Med lem skon tin gent (39) 4.875 (40)5.000 (39) 4.875

Ud gif ter:
Tryk ning af bla det 2.872 3.500 3.000
Por to og ge byrer 1.470 1.500 1.500
Tele fon godt gørel se  300 300 300
Kon torar tik ler 112 300 300
Vin ga ver  743 500 800
Hjem me si de 350 345 350
Re vi sions mø de 140 175 150
Rep ræ sen ta tion 475 1.000 500
Kon tin gent Klo ster ga de Cen tret 1.350 1.350 1.800
Fore drags hol der 1.000 0 0
Kon feren ce 1.316 0 0

To tal 10.128 8.970 8.700

Årets re sul tat -5.253 -3.970 -3.825

Ba lan ce

Ak ti ver:
Giroin destå en de 31.12.2012 12.414
Kas se be hold ning 79 12.493

Pas si ver:
Ak ti ver 31.12.2011 17.746
Årets re sul tat  -5.253 12.493

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

Der  ske te me get mel lem gen -
era tio ner ne un der lærer kon -
flik ten, hvor lan dets bed ste -
for æl dre i al le aldre blev mo bi -
li seret til pas ning af sko le bør -
ne ne. 

Det var vel et ud tryk for bed ste -
forældre nes so li dari tet med de un ge. 
Det skab te gla de og pla ge de bed ste -
for æl dre, men ak tu a li sere de  må ske
og så nog le kon flik ter mel lem gen era -
tio ner ne, som ik ke er så ty de li ge til
hver dag. Det var den spon ta ne so li -
dari tet mel lem for æl dre og børn, der
vir ke de i den perio de. Den har det rig -
tig godt. 

Men kan vi kal de det so li dari tet 
mel lem gen era tio ner ne? Det var el -
lers et af de to slo gans i EU’s ældre år
2012. Hvor dan skal vi for stå ud tryk -
ket  ”mel lem gen era tio ner ne”? FU AM 
har i al le åre ne været op ta get af for -
hol det mel lem gen era tio ner ne. Det
står lige frem i vores for målspara graf,
at vi skal frem me ini ti a ti ver, der øger
sam spil let mel lem gen era tio ner ne.
Da EU meld te, at vi nu skul le ha ve et
år ”For ak tiv aldring og so li dari tet
mel lem gen era tio ner ne” var  vi na tur -
lig vis me get inter es sere de. Som del af
min inter es se vil le jeg li ge fin de ud af,
hvor ud tryk ket ”so li dari tet mel lem
gen era tio ner ne” kom fra, og hvem
der hav de be skæf ti get sig med det.

Re sul ta tet var  en ty digt.  Det hav de
EU - og in gen an dre, før ”året” blev
op fun det. Det gjaldt al le de sprog, jeg
under søg te. Der var tu sin der af links,
men de hen vi ste al le til no get med
ældre året 2013. So li dari tet mel lem
gen era tio ner ne fand tes gan ske en kelt
ik ke før det te år.  Hvad vil le EU op nå
ved at an ven de det te udtryk? 

 Der var ik ke me get tvivl i EU. Gen -
era tions so li dari tet skal iføl ge Ralf Ja -
cob, der le der den af de ling un der
EU-Kom mis sio nen, som ta ger sig af
te ma året, først og frem mest for stås
øko no misk. Det dre jer sig især om, at
de æl dre skal ud vi se so li dari tet med
de yn gre ved at ud sky de pen sio nen
og sør ge for at hol de sig sun de og ra -
ske læn gere, så be ho vet for ældreple -
je ik ke sti ger eks plo sivt. For EU dæk -
ker det alt så ik ke over no get gen si digt. 
Ud tryk ket er valgt for di det ly der po si -
tivt.  Hvem kan dog ha ve no get imod
en ak tiv aldring el ler so li dari tet mel -
lem gen era tio ner ne? Men det dæk ker
alt så over no get an det! Det er rent
spin!

Men ske te der slet ikke 
no get po si tivt?
Jo da! I det of fi ci el le Dan mark blev
FN’s inter na tio na le ældre dag den 30.
sep tem ber er stat tet af ”Gen era tio ner -
nes dag” mel lem kl. 12-15.  Man kun -
ne sø ge pen ge til ar ran ge men ter i den
an led ning. Den dag blev en kil de til
man ge så kald te events. Over alt i lan -

So li dari te ten mel lem
gen era tio ner ne - fin des den?
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det duk ke de der bør ne ha ver op på
ældre cen tre og ple je hjem, der var
dra ge flyv ning, ka ge bag ning og fi ske -
ture, og ak ti vi te ter ne er fort sat ind i
2013, hvor der i april blev ar ran geret
man ge be søg af sko le klas ser på lo kal -
cen tre ne.  Det har været godt stof i
med i er ne. Der var man ge po si ti ve
gen si di ge op le vel ser og man ge suc -
ceshistori er. Kun få kri ti ske øj ne.  

Flyt ter det så no get? 
Det var rig tig po si tivt, at så man ge be -
nyt te de an led nin gen på en el lers stil le
ældre dag til ska be nog le go de events
mel lem børn og gam le.  Det var ty de -
ligt, at de in vol vere de fik en op le vel se
af, at man kan gi ve hin an den no get.
Alt så no get gen si digt. Det vir ker på
det per son li ge plan, og det ved vi
godt. 

 Nu bli ver det spæn den de, om In -
sti tu tions-Dan mark kan føl ge suc ces -
sen op, så man ge flere ste der får skabt
en sta bil tra di tion for flere part ner ska -
ber, som det hed der på ’djøfsk’. I Aar -
hus Kom mu ne har man be slut tet sig til 
at fort sæt te med gen era tions bro byg -

nin gen. Man op for drer til at ska be
mere sta bi le lo ka le ’part ner ska ber’.
På lo kal cen ter Sol bjerg vil man la ve et 
for søg med at la ve ’part ner ska ber’ på
tværs med ud gangs punkt i lo kal cen -
tret. Part ner ska ber ne skal være til
glæ de for al le par ter, og al le del ta gere
skal kun ne se sy ner gi mu lig he der ne
ved at indgå i et samarbejde. Det
bliver spændende at følge. 

Hvor blev de 
voks ne børn af?
Dem, der mang le de på den dag, var
de helt store spil lere: for ældre ne. De
gam le voks nes eg ne børn kom ik ke til
fe sten. Det må bli ve te ma et for næ ste
års gen era tions dag: ”Mød jeres gam le 
i øjen høj de.” Få bør ne ne pas set og gå 
i by en med de gam le i ste det for med
ven ner ne – og på jeres reg ning. Sker
det, fin des so li dari te ten mel lem gen e -
ra tio ner ne. Kom mer in vi ta tio nen ik -
ke, så ta ger de gam le selv ini ti a ti vet til
en event på 
de ældres dag den 30-9-2013, 
kl. 19-22. 

Bo gom ta le:

Bo gen hand ler om 40+ kvin der, der sy nes det kan
være svært at bli ve æl dre i en ung doms kul tur. Bo -
gen er inter es sant for di det ser ud til at det, der op ta -
ger de halv gam le kra ger, er præ cis det sam me som
op ta ger de gam le kra ger - et helt liv læn gere frem -
me dvs. fyr re år se nere. 

M. Kors gaard 

Fest skrift for halv gam le kra ger : 
vi kan al li ge vel ik ke lø be fra det. 

Kbh. (2013), Pe oples Press.
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Af Trau te Lar sen

Fri vil ligt ar bej de er ik ke over -
ladt til til fæl di ge. Nej, det er
sat i sy stem fra sam fun dets
top, mini steri er, kom mu na le
le den de in sti tu tio ner og fra lo -
kal cen tre, fore nin ger og or ga -
ni sa tio ner, der ger ne vil til -
træk ke fri vil li ge som ar bejds -
kraft og med ar bej dere for
sam me sag. 

En hver kan gå ind på den so ci a le
vej vi ser på net tet, kom mu nens hjem -
me si de el ler på fri vil li gjob.dk og fin de
om rå der, der øn sker fri vil lig hjælp.
Her præ sen terer de en kel te til bud sig
med ud dy ben de op lys nin ger. 

Fri vil ligt ar bej de er en uløn net ak ti -
vi tet, der ud føres for an dre end fa mi -
lie, og som skal være til gavn for an dre 
end en selv, skri ver Fore nings bu tik ken 
i Klo ster ga de cen tret

Hvis man sø ger et job som fri vil lig,
er det sik kert mu ligt at fin de frem til
no get, som man sy nes pas ser til ens
inter es ser og kræf ter, hvis man er hel -
dig. Der er me get at blad re igen nem
og me get at over skue. På net tet står
der un der Fri vil lig cen ter Aar hus: Bo -
ok en fri vil lig sam ta le: ”Hvis du ger ne
vil være fri vil lig, men ik ke rig tig ved
hvor el ler hvor dan, så kan du kom me
til en ufor mel fri vil lig sam ta le hos en af
fri vil lig cen terets med ar bej dere. Her vil
vi ta le om di ne øn sker og for vent nin -

ger til et fri vil ligt ar bej de, samt sø ge at
gui de dig rundt i by ens man ge til bud.

Sam ta ler ne har en læng de af en
halv ti mes varig hed og vil pri mært lig -
ge i tids rum met 10.00 - 15.30. Du bo -
o ker en fri vil lig sam ta le ved at ud fyl de
kon takt for mu laren her un der, hvor ef -
ter vi hur tigst mu ligt vil kon tak te dig
med et kon kret tids punkt”.

Hvis man ger ne vil kon cen trere sig
om se niorom rå det, hen vi ses man til
Fore nings bu tik ken i Klo ster ga de cen -
tret, som har kon takt til flere end 450
fore nin ger. Her hol der Fore nings bu -
tik ken år ligt en ”Fore nin ger nes Dag”
på det fri vil li ge se niorom rå de. Da gen
er ik ke kun tænkt som en netværks -
dag for fore nin ger ne. Den er og så en
mu lig hed for inter es sere de til at stif te
be kendt skab med for skel li ge for mer
for et ak tivt se nior liv. Da gen by der på
op lys nin ger om det fri vil li ge om rå de,
der spæn der bredt fra kre a ti ve til tag til 
fri vil ligt so ci alt ar bej de. I lø bet af da -
gen vil der være under hold ning, selv -
føl ge lig og så le veret af fri vil li ge. 

Hvis man ger ne vil mø des med fri -
vil li ge i for skel li ge aldre, kan det la de
sig gøre. Der er pro jek ter, hvor flere
gen era tio ner er sam men om det fæl -
les ar bej de. Et eks em pel er Her reds -
vang i Hasle, hvor der er et kul tur hus
med ca fé og bi blio tek og man ge pro -
jek ter i gang. I ca fé en er fri vil li ge fra 40 
til 70 år, folk duk ker op og spør ger
selv, om de kan bru ges. Der er et cy -
kel hold for 25-60-åri ge især ind van -

Sta bi li tet, 
God tid og For skel li ge Færdig he der
er de gam les bi drag til fri vil ligt ar bej de
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dre kvin der, hvor de lærer at cyk le.
Her er der 1-4 cy kli ster og 1-2 stu -
deren de, der står for under vis nin gen.
Her er hold om  ha ve pas ning, lø be -
bånd, vi deo, lyd og it, lo kal ra dio og
bog kunst, hvor  der la ves skulp turer af 
gam le bø ger. Bi blio te ket har lek tie -
hjælp, hvor de fle ste hjæl pere er un -
ge, men her er og så æl dre vel kva li fi -
cere de, som mel der sig. Det gæl der
for man ge bi blio te ker i Aar hus. 

Fol ke ste det er Aar hus
Kom mu nes ny e ste 
fri vil lig hus, der til by der
mu lig he der 
for so ci alt sam vær blandt man ge for -
skel li ge grup per. Hu sets for mål er at
til by de en plat form, hvor fra klub ber,
fore nin ger, inter es se or ga ni sa tio ner og
an dre kan ha ve de res ak ti vi te ter. Hu -
set lig ger på Carl Blochs ga de 28 i det

tid li gere by mu seum. Her er en ca fé,
hvor kok ke og ca terin ge le ver fra Aar -
hu sTech til bere der ma den un der vej -
led ning.

Ud over de klub ber og fore nin ger,
der al lere de bru ger hu set, er der i sær -
lig grad plads til ak ti vi te ter, der frem -
mer gen era tions bro byg ning, fol ke -
sund hed og en som heds fore byg gel se.
Den store mang fol dig hed af ak ti vi te -
ter på Fol ke ste det bi dra ger til et ak tivt, 
spæn den de og vari eret liv med stort

fo kus på tvær gå en de ak ti vi te ter.
Min fore lø bi ge konklu sion er: Rig tig 

man ge pro jek ter sam ler folk i sam me
al dersk las ser, men gen era tio ner ne kan 
mø des i det fri vil li ge ar bej de, hvis
man op sø ger det ak tivt. De gam les bi -
drag til fri vil ligt ar bej de er sta bi li tet,
god tid og for skel li ge færdig he der,
som slet ik ke kan und væres.

Af Trau te Lar sen

Vi står sam men om fri vil lig he den.
Seks fri vil li gor ga ni sa tio ner er gå et sam -
men om et brev til stats mi ni ster Hel le
Thor ning-Schmidt i an led ning af, at
re gerin gen går i gang med ud vik lin -
gen af et nyt så kaldt ”fri vil lig char ter”.
Or ga ni sa tio ner ne er Rø de Kors, Kræf -
tens Be kæm pel se, Dansk Ung doms
Fæl les råd, Dan marks Idræts-For bund,
Ældre Sa gen og Danske Gym nastik- og
Id ræts fore ninger. De ud ta ler:

”Vi seks or ga ni sa tio ner er vok set
ud af fri vil li ges øn ske om at være en

del af og gøre no get sam men i et fæl -
les skab. Og trods vore for skel lig he der, 
står vi sam men på tværs af om rå det
for at ska be go de be tin gel ser for al le
fri vil li ge i Dan mark. Et kom men de fri -
vil lig char ter skal vær ne om den uaf -
hæn gi ge or ga ni sere de fri vil lig hed. Der 
er en stor for skel på, om man er en del
af en for ening, el ler man er en kom -
mu nal uløn net ar bejds kraft. Re spek -
ten for den fri vil li ge er helt af gøren de
for os. En fri vil lig hed er net op fri vil lig,
og den fri vil li ge ind sats skal ta ge ud -
gangs punkt i fri vil li ges lyst, evner og
be hov”.  

Fri vil li gor ga ni sa tio ner kæm per for
mere fri vil lig hed
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Af Knud Ra mi an

I bog re o len står der et gam melt grønt
kort over To sca na. Det kan knapt nok
hol de sam men, men når jeg fol der det 
ud, væl ter ne min der ne nær mest ud af 
det gam le kort. Sol fyld te da ge, bør ne -
ne der le ger på råd hus pladsen i Si en -
na, sol mod ne græs kar på en  teras se,
og så dan kan det bli ve ved og ved.
Små styk ker livs historie. Man bli ver
sim pelt hen glad af det.  Der kan være
man ge kva li te ter i at ar bej de med sin
livs historie. Dor the Kir ke gaard Thom -
sen for sker i livs historie på År hus Uni -
ver si tet. Hun har skre vet en gan ske lil -
le bog på 60 små si der om livs histori -
en. Vi får me get at vi de om, hvad livs -
histori en er, hvor dan vi la ver den, og
hvad vi bru ger den til.  Gre the Eb be -
sen fra FU AM op da ge de al lere de i fir -
ser ne, at ar bej det med erin drings bil le -
der hos for stem te gam le men ne sker

kun ne gi ve dem hu mør og livs glæ de
til ba ge. Hen des me to de var en kel og
gen i al. Hun sam le de erin drings bil ler
og sat te dem sam men til en livs -
historie.  Nu er virk nin ger ne og så vi -
den ska be ligt be vist.

Livs histori ens lyk ke

Kil der: 
Kir ke gaard Thom sen, D.            
(2013). 
Livs histori en. 60 si der, 
Aar hus Uni ver si tets for lag
Kr. 30
Læs mere: 
Gústafs son, J. and K. Ra mi an,
Eds. 
(2003). 
Livs histori en - en vej 
til det men ne ske li ge. 
År hus, Systi me Aca de mic.

En som hed er en kompli ceret fø lel se.
Man kan være om gi vet af men ne sker
og al li ge vel fø le sig en som og være
me get ale ne uden at fø le sig en som.
En under sø gel se af 6.500 eng læn -
dere over 52 år vi ste, at der var en
stærk sammen hæng mel lem iso la tion 
og dø de lig hed over 8 år. Der var in -
gen sammen hæng mel lem rap por -
teret en som hed og dø de lig hed. Selv -

om man ik ke fø ler sig en som er det
alt så ikke sik kert, at man har kon tak -
ter nok. En dag  vil vi må ske ken de
den dag li ge an be fa le de do sis af kon -
takt.  

Kil de:
http://www.na ture.com/news/
so ci al-iso la tion-shor tens-li fe-span-
1.12673

Kort fra vi den ska ben

So ci al iso la tion ik ke en som hed for kor ter li vet
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Der kun ne skri ves me get om,
hvad en ud for dring er.  I dag
må man helst ik ke ta le om pro -
ble mer, men skal ta le om ud -
for drin ger i ste det. 

Hvad er det, vi ger ne vil ita le sæt te
ved at ta le om ud for drin ger? Er ud for -
drin ger no get, man mø der el ler no get, 
man ta ger på sig? Kan man kal de
sam fund sud vik lin gen og al der dom -
mens geb ræk ke lig he der for ud for -
drin ger? - så er al der dom men ud for -
drin ger nes tid!  

Op lægs hol der ne, der en ten kom -
mer ude fra el ler er go de FU AM-med -

lem mer, har hver de res bud. Vi ta ler
sam men i FU AM. Mø der ne i FU AM
star ter med et kor tere op læg, der gi -
ver god tid til sam ta le om spørgs mål,
som op lægs hol deren har ud valgt. Vi
tror, det er sam ta len, der vir ker. 

NYT:  
Nu er der tele slyn ge til al le mø -
der ne. 

FU AM har fra §18-mid ler ne i Aar hus
Kom mu ne få et be vil get et be løb til
ind køb af et mo bilt tele slyn ge-an læg,
der gør det mu ligt at bru ge tele slyn ge
over alt i Klo ster ga de Cen teret. 

FU AM’s mø der i Klo ster ca fe en efter året 2013

Ud for drin ger i al der dom men
er efter årets te ma

I slut nin gen af maj for tal te over skrif -
ter ne i avi ser ne om, at nu run de de an -
tal let af 65+ ’ere en mil lion.  Jyl lands -
po stens skrev: An tal let af æl dre dan -
skere har run det én mil lion, men det
be hø ver ik ke at være et pro blem. Ud -
vik lin gen med historisk man ge æl dre
fort sæt ter. En livs stil seks pert for udser
en so ci al re vo lu tion.

På ældre sa gens fa ce bo ok si de lød
det: For før ste gang er vi nu over 1 mil -
lion dan skere over 65 år. Det svarer til
18 pct. af be folk nin gen. Giv et ”Sy nes

godt om” til al le, der har byg get vel -
færds sam fun det op.

Men hvem hav de fun det på ny he -
den: Det hav de Kom mu ner nes
Lands fore nings ny heds brev Mo men -
tum. En tele fo nisk kon takt  vi ste at KL
selv hav de gra vet tal le ne ud af Dan -
marks sta tistik og skrev: Det grå guld
run der en mil lion. For før ste gang i
dan marks histori en er an tal let af
+65-åri ge over en mil lion. Det gi ver
et sti gen de pres på sund heds væ se net
og den kom mu na le ple je op ga ve.

Dan marks historisk be gi ven hed: 
en mil lion 65+ dan skere



11. sep tem ber 

Fa mi li e fred i al der dom men
Katri ne Krebs, do ku men tar for fat ter
Man bli ver  for æl dre til voks ne børn. Det er en helt sær lig ud for dring. Der er man ge
brud i  fa mi li er ne. Brud de ne går beg ge ve je.  Hvor for sker dis se brud? Hvad kan de r
gøres, og  hvor dan kan de fore byg ges? Katri ne Krebs er på  vej med end nu en bog
om fa mi li e fred. 

9. ok to ber

Di gi tal al der dom  
Jo Her mann, for fat ter
Di gi ta li serin gen kom mer – hvem er med? Fra ud gan gen af 2015 skal 80 % af dan -
sker nes kom mu ni ka tion med det of fent li ge fore gå di gi talt. Men man ge æl dre har al -
drig prø vet at bru ge en com pu ter. Jo Her mann er for fat ter og læg ger op til de bat
om, hvor dan æl dre kan bru ge di gi ta li serin gen.

13. no vem ber

Al den tid i al der dom men
Jon na Fre deriks mo se, FU AM
Når der ik ke læn gere skal le veres 37 ti mer på ar bejds mar ke det, har du et valg: Du
kan bru ge lidt mere tid på det he le el ler væl ge at gøre no get an det, der pas ser til din 
fy si ske og psy ki ske for må en. Et op læg om det te valg, og om val get af lit tera turen,
som før te til ar bej det med at dan ne og le de læ se grup per. 

8. ja nu ar 

Me ning med al der dom men
Lil ly Bent sen, FU AM
Ar bejds li vet er mere end løn. Det til by der må ske og så en me ning med det he le. På et 
tids punkt skal man fin de me nin gen selv. Et op læg om at få øje på mu lig he der ne for
me ning og en for tæl ling om, hvor dan ar bej det som en slags ”tov hol der” for så vel
dan ske som uden land ske fa mi li er gi ver me ning. 

FU AM’s ka len der
Efterår 2013

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. 
Det ko ster 25 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge

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