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FU AM fyl der 35 år
Det te er Nyt fra FU AM, nr. 1
år gang 34. Det be ty der og så,
at FU AM fyl der 35 år den 25.
ok to ber.  

Det er da gan ske godt gå et, og på
man ge må der går det frem ad.  Vi har
haft stor glæ de af at kun ne hol de
vores mø der i Klo ster ca féen og få
ved varen de re kla me fra Pen sio nist -
kor tet. Der for kom mer 
der man ge nye
menne sker for bi vores
sam ta le-ca féer. Men
øko no mi en skran ter, så 
selv om vi hol der me -
get af vores blad, vil
det kun ud kom me 1
gang år ligt i pa pir - ind -
til øko no mi en har ret -
tet sig. Det er så det te
num mer af bla det,
men al le, der har gi vet
os de res email-adres -
se, vil må ned for må ned få et over -
kom me ligt ny heds brev. 

Det er ik ke så nemt, at være et lil le
blad, der ger ne vil dæk ke he le al der -
dom men. Der skal være no get for de
yn gre gen era tio ner, de er jo frem ti -
dens gam le. Det med, at no get er den
tred je al der og den fjer de al der, er for
længst pas sé. Der er man ge flere seg -
men ter i al der dom men, og hvert seg -
ment for sø ger om hyg ge ligt at sør ge
for, at de ik ke lig ner de lidt æl dre seg -

men ter. Der skal være no get for de
ny-gam le, de ar bej den de se niorer, de
frie se niorer, de til ba getruk ne gam le,
de af hæn gi ge og de rig tig gam le, men
jeg tror, at det lyk kes i det te num mer.
Læs selv. 

Til de yn gre seg men ter an mel der vi
ik ke min dre end tre lære bø ger i al der -
dom. Det hed der de ik ke, og de hand -

ler al le om at bli ve
gam mel uden at bli ve
det. Vi bli ver hel ler ik ke 
så sy ge og elen di ge,
som for val tere og po li -
ti kere tror. 

Gam le bli ver vi al li -
ge vel, hvis vi le ver læn -
ge nok. Der for har vi i
for året talt om te ma et
“Al der dom mens ud -
for  dr in ger”.  To ve
Holms ar ti kel om at
mis te køre kor tet og

Trau te Lar sens over ve jel ser om kring
sin be gra vel se er em ner fra for årets
mø der. 

 Til efter året ta ger vi fat på te ma et
“Mo der ne om sorg”. Det kan må ske
vi se sig at bli ve end nu en ud for dring.
Der er for al vor kom met gang i om stil -
lin ger ne til en an den op fat tel se af vel -
færd.  Vi gi ver en an mel del se af de -
bat-op læg get “Kær lig kom mu ne”.
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Køre kor tet – hvor vig tigt er det?
Af Tove Holm

Jeg hav de en god ven in de, som hæv -
de de, at in gen over 75 år bur de køre
bil. Det over hør te jeg, for jeg har haft
stor glæ de af at køre bil i næ sten 55
år. Fø lel sen af fri hed til at ta ge en hur -
tig be slut ning om at be sø ge ven ner,
kø be ting, jeg stod og mang le de el ler
hen te bør ne børn i bør ne ha ven, og jeg 
føl te det som et så stort pri vi le gium, at
jeg med glæ de kør te for an dre, der ik -
ke hav de bil. Min dat ter og hen des fa -
mi lie bor 60 km fra mig, og det var en
sær lig glæ de, når jeg sat te mig i bi len,
luk ke de op for ra dio en og til brag te en
hyg ge lig ti mes tid på lan de ve jen.

I ju ni 2010 fik jeg igen for ny et køre -
kor tet for et år, og glad var jeg. Men
glæ den blev kort, for kun 3 må ne der
se nere mær ke de jeg, at den øjen syg -
dom (AMD, som man tid li gere kald te
for kalk ning i øj ne ne), og som jeg hav -
de haft i 4-5 år, plud se lig hav de ud vik -
let sig så me get, at øjen læ gen rå de de
mig til at hol de op med at køre bil. En
uge ef ter var min bil af le veret til salg.

Jeg hav de jo igen nem de se ne ste år 
ind stil let mig på den si tu a tion og hav -
de især tænkt på, at det vil le bli ve be -
svær ligt med ind køb, men jeg var helt
med på, at det kan la de sig gøre at
hand le gen nem Inter nettet. Jeg bor
ik ke langt fra et busstop pe sted, så jeg
kun ne og så sta dig be sø ge fa mi lie og
ven ner og del ta ge i det so ci a le liv.

Vir ke lig he den så an der le des ud.
Det fø les sta dig som et stort tab for
mig og en al vor lig æn dring af min
hver dag. Al le go de men ne sker om -

kring mig har for sik ret mig om, at man 
kan køre rig tig me get i taxa for de pen -
ge, det ko ster at ha ve bil, men med
den op dra gel se, jeg har få et, klarer jeg 
mig med of fent lig trans port, når det er 
mu ligt. Det be ty der ik ke, at jeg ik ke
kan fin de ud af at ta ge en taxa i ny og
næ.

Jeg var plud se lig ble vet af hæn gig
af an dres vel vil je. Bå de min dat ter og
mit voks ne bar ne barn, som er mi ne
nær me ste, bor på lan det langt fra of -
fent li ge trans port mid ler, og selv om
jeg kan ta ge bus og tog, er jeg af hæn -
gig af, at de hen ter mig ved en sta tion.
Jeg kan ik ke ta ge hur ti ge be slut nin -
ger, men alt skal plan læg ges – nu er
det ik ke bare ud fra min dags or den,
men ud fra de res tid og mu lig hed for
at hen te mig, og den af hæn gig hed er
ube ha ge lig for mig. Hvem bry der sig
om at være til be svær? For at være til
så lidt be svær som mu ligt sør ger jeg
al tid for at være helt parat, når no gen
vi ser mig den ven lig hed at hen te mig
hjem me. Jeg fø ler mig yd myg i min
af hæn gig hed.

Jeg ple jer at være en flit tig bru ger af 
gen brugs sta tio nen, men det er slut
nu, og igen må jeg ven te med at få af -
le veret af fald, til ven li ge men ne sker
for bar mer sig over mig.

Jeg har no teret mig de for ret nin ger,
som sen der varer ud – og et sted ude i
frem ti den vil jeg nok be nyt te mig af
det, men jeg kan godt li de at se på de
varer, jeg skal kø be, så ind til vi dere
går jeg til det nær me ste su per mar ked
med en ind købs vogn. Ind kø bet kan
klares på 1½ - 2 ti mer, men jeg kan ik -
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ke få al le varer der. Så må jeg klare
mig med bus sen og en ryg sæk, og der
kom mer det næ ste pro blem. Jeg er så
uhel dig, at net op bus ser ne, der kører
på min ru te er gam le og med me get
hø je trin. Jeg er nødt til at ha ve beg ge
hæn der fri for at kun ne hæ ve mig op i
ar me ne, og der for kan jeg ik ke bru ge
en ta ske på hjul. Nog le gan ge må jeg
nær mest stå og hop pe for at få til løb til 
at kom me op i bus sen. Jeg kan sag -
tens fore stil le mig, hvor lat ter ligt det
ser ud. Det er jo ik ke bare, når jeg skal
på ind køb, men i det he le ta get når jeg 
skal bru ge bus sen.

Jeg fik en abon ne ments ord ning
med Falck, så jeg kun ne bli ve kørt til
læ ge, ho spi tal, tand læ ge osv. Den har 
jeg været glad for, men den bli ver nu
æn dret, så den ik ke er nær så at trak tiv 
for mig.  

Hvad har det gjort ved
mig? 
Den før om tal te ven in de sag de til mig, 
da jeg før ste gang tal te med hen de om 
ind mel del se i FU AM:”Du er jo og så
gam mel!” Det kom lidt bag på mig.
Jeg var 65 og sta dig i fuldt ar bej de, og
jeg kun ne over ho ve det ik ke be trag te
mig selv som gam mel. Nu er det ty ve
år si den, og jeg har me get let ved at se
mig selv som gam mel, men det skyl -
des ik ke de ty ve år, jeg er ble vet æl -
dre. Det er helt ty de ligt, at skel let først
kom helt klart, da jeg ik ke læn gere
kun ne køre bil. Jeg var ik ke læn gere
et men ne ske, der klare de mig selv
fuldt og helt, men mær ke de af hæn -
gig he den af an dre og be gynd te at fø le
mig lidt hjæl pe løs og yd myg. Jeg
mær ker mest savnet af en bil ved den
ufri hed, jeg op le ver.

Hvad har jeg gjort ved min 
æn dre de si tu a tion?
Ret fær dig vis skal det si ges, at bå de
min fa mi lie og mi ne ven ner har været
flin ke til at hjæl pe mig – og det gæl der
bå de ind køb, gen brugs sta tion og be -
søg.

Ind til nu har jeg haft min go de
Falck-ord ning, så læ ge- og ho spi tals -
be søg har ik ke været et pro blem. Når
det op hører, kan jeg be nyt te mig af
Flex ture, en ord ning som gæl der over -
alt i Midt tra fik. Det vil si ge, at jeg kan
kom me f. eks. til læ ge for 35 kr. pr. tur.

Selv om jeg ik ke har lyst til at fore ta -
ge hver dags ind køb på inter net tet, har
jeg man ge gan ge brugt det til køb af
ting, hvor jeg var helt klar over kva li -
tet, pris osv. Jeg har købt ga ver til mi -
ne bør ne børn, hår de hvi de varer og
for skel ligt an det.

Der har og så vist sig nog le po si ti ve
si der ved, at jeg ik ke læn gere har en
bil at ta ge mig af: Jeg skal ik ke mø de
til bil syn, og jeg skal ik ke kon trol lere,
om der nu er olie nok på bi len. Jeg
skal hel ler ik ke be kym re mig om at få
va sket bi len, og det er helt rig tigt, at en 
stor post er for svun det fra mit bud get

Og sidst – men ik ke mindst – mi ne
be søgs va ner er ble vet æn dret. Tid li -
gere var jeg al tid inter es seret i at kom -
me hjem om af te nen, og som re gel tog 
jeg af sted, når bør ne ne kom i seng.
Nu har jeg væn net mig til at over nat te
hos mi ne børn, så jeg kan kom me til -
ba ge i dags lys. Det har be ty det, at jeg
får ro li ge af ten ti mer sam men med for -
ældre ne, og jeg får på den må de en
tæt tere kon takt.
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Fin des al der dom mens mæl ke bøt te børn?

 Af Knud Ra mi an

Ud vik ling af Al der dom mens mu lig he -
der be står ik ke kun i at ud vik le spæn -
den de og me nings ful de må der at for -
dri ve ti den på. Det be står og så i at ud -
vik le det, der skal til for at klare de be -
last nin ger og tab, som er en uund gå e -
lig del af aldrin gen. Ud for drin gen
hand ler ik ke om at kom me over el ler
for bi dem, men om at kom me igen -
nem dem. 

 Der fin des en grup pe børn, som
man kal der for mæl ke bøt te børn. Det
er børn, der på trods af næ sten umu li -
ge le ve vil kår i de res barn dom, al li ge -
vel vok ser op og bli ver al min de li ge
sun de men ne sker. På fags prog hed -
der det ’re si li ens’, må ske vi kan ta le
om livskraft. Der er for sket me get i fæ -
no me net. Man har for søgt at fin de de
gyld ne reg ler for, hvad der ska ber
mæl ke bøt te børn. Det klo ge ste der
ind til vi dere kan si ges er, at hvad der
er livskraf ten, be stem mes af, hvad det
er for en si tu a tion, man skal klare sig i.
Skal man klare sig i et sky brud, har
man brug for no get an det, end hvis
man skal over le ve i en ør ken. Det sy -
nes og så at gæl de de gam le. Der er
tan ke væk ken de me get over ladt til skæb -
nen. Vi kan ik ke ru ste os til at klare alt,
men no gen af os el sker at for sø ge.

Den livskraf ti ge bed ste mor
Bob bi Emel er en ameri kansk psy ko -
tera peut, der på sin blog for tæl ler om
et be søg hos sin 97-åri ge bed ste mor.
Et be søg, der sat te gang i hans inter es -
se for livskraft. De ta ler om, at hun på
det sid ste er ble vet gam mel, og han

spør ger hen de, om ik ke hun har lyst til 
at bli ve hund re de år. Hun tæn ker lidt
over det og svarer med et drilsk blik i
si ne øj ne: ”Jo jeg vil ger ne bli ve hund -
re de år, men jeg vil helst ik ke le ve i de
to år, det ta ger at bli ve det”. Han und -
re de sig over, hvor dan en kvin de, der
al tid hav de været stærk og haft fuld
kon trol i sit liv, nu klare de at være
skrø be lig og af hæn gig af an dre. 

Den elasti ske se nior
Han kom til den konklu sion, at livs -
kraf ti ge gam le voks ne som an dre bru -
ger flek si bi li tet og de res til pas nings -
evner til at klare van ske lig he der med.
De bru ger bare me get mere af det,
for di kon stan te for an drin ger er ind -
byg get i det at bli ve gam mel. De sy nes 
at være me stre i at gi ve slip på den tid -
li gere fy si ske og psy ki ske for må en. De 
re de fi nerer lø ben de sig selv og til pas -
ser sig det, der er en “ny nor mal” for
dem.

Der ud o ver fin der han fire an dre
for hold, som er af be tyd ning for at
kun ne klare tab og for an drin ger.

1. En fø lel se af til hørs for hold.  Der
er man ge ak ti vi tet stil bud til æl dre,
men ak ti vi tet er ik ke nok. Gam le vok -
se har lige som an dre brug for at være
en del af no get, hvor de fø ler, at de
hører til. Der skal være fæl les ska ber,
der in vol verer grup per af men ne sker
med fæl les inter es ser og mål.

2. Se me ning og be tyd ning. Man
kan bed re klare tab og for an drin ger,
hvis man under vejs kan få øje på me -
ning og for mål, som man kan for føl -
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Kil der: 

Res nick, B., et al. (2011). 
Re si li en ce in aging : con cepts,
re se arch, and out co mes. 

New York Sprin ger.
http://www.ke vinmd.com

Snubletrå de ved fri vil ligt 
ar bej de i det of fent li ge

 Af Anne Kristi ne Ram lov
 

Min under sø gel se “Se niorer
og fri vil lig hed”, gør det mu ligt
at sæt te fo kus på nog le af de
ud for drin ger, man skal være
op mærk som på, når man en -
ga gerer sig i fri vil ligt ar bej de i
of fent li ge in sti tu tio ner.
 

Der har læn ge været en sti gen de
inter es se i at ud vik le det så kald te “ci -
vi le sam fund”, så det kun ne være et
al ter na tiv og supple ment til sam fun -
dets ak tu el le ud for drin ger. Den ne in -
ter es se er kom met til ud tryk i sti gen de
po li tisk op mærk som hed om kring fri -

vil li ge or ga ni sa tio ner og flere for vent -
nin ger til de fri vil li ges bi drag. 

Kom mu ner ne ind dra ger den fri vil -
li ge ind sats i det so ci a le ar bej de og ta -
ger ini ti a tiv til, og or ga ni serer, fri vil li ge 
ak ti vi te ter. Der er i de se ne ste 20 år
sket en tre dob ling af den fri vil li ge ind -
sats på det so ci a le om rå de.  

Sær ligt blandt se niorer har en ga ge -
men tet været sti gen de. Se niorer ne
har for ladt ar bejds mar ke det, og ar -
bej det er stat tes i stør re el ler min dre
grad af et fri vil ligt en ga ge ment. 

Min under sø gel se pe ger på nog le
for hold, man som se nior fri vil lig bør
være op mærk som på, hvis man på ta -
ger sig et fri vil ligt ar bej de i en of fent lig
in sti tu tion.

ge. At bru ge si ne er farin ger og sin livs -
historie er en af ve je ne til at ska be me -
ning og be tyd ning. Det er selv føl ge lig
eks tra hjælp somt, hvis man kan de le
si ne er farin ger og sin livs historie med
an dre. 

3. Ac cept af af hæn gig hed. Mens af -
hæn gig hed ik ke er værds at i de yn gre
år, er en livskraf ti ge se nior i stand til at
re vur dere af hæn gig he den og ac cep -
tere den som en na tur lig må de at til -
pas se sig skif ten de om stæn dig he der
på. Det er hjælp somt, når de kan se,
at uan set hvad de sta dig er i stand til at 
til by de, så er af hæn gig he den af an dre 
pri sen værd. 

4. Fast hol de åben hed. Hvis man
kan hol de sig åben over for nye ide er,
vær di er og er farin ger, bli ver det nem -
mere at tæn ke på tab og for an dring
som en an led ning til at om de fi nere sig 
selv og der med let te til pas nin gen. 
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Hvem vare ta ger den fri vil -
li ges inter es ser?
I det fri vil lige ar bej de i of fent li ge in sti -
tu tio ner ar bej der man tit si de om si de
med løn ne de med ar bej dere. Det gi -
ver flere for de le. Kom mu nen kan be -
nyt te fri vil lig ar bejds kraft til at vare ta -
ge op ga ver, som ik ke kræ ver en sær -
lig ud dan nel se. Det kan sam ti dig gi ve
den fri vil li ge mu lig hed for spar ring
med de løn ne de
med ar bej dere og ud -
vik ling af per son li ge
kom pe ten cer.  Det gi -
ver og så den fri vil li ge
mu lig hed for at fra -
læg ge sig an svar, da
det er de løn ne de
med ar bej dere, der
står med det en de li ge 
an svar.

Men hvil ke ud for -
drin ger kan man mø -
de som fri vil lig? Først og frem mest bør 
man være op mærk som på, om man
som fri vil lig bli ver ud nyt tet som et sæt
”gra tis hæn der”, der vare ta ger de ud -
dan ne des ar bejds op ga ver – og i vær -
ste fald er stat ter en egent lig stil ling i in -
sti tu tio nen.

“Vi fin der det pro ble ma tisk, når
kom mu ner ne har de res eget korps af
fri vil li ge. Kom mu ner ne bør sam ar bej -
de med fri vil li ge or ga ni sa tio ner og ik -
ke direk te med den en kel te fri vil li -
ge(…) De fri vil li ge skal alt så ik ke være 
en gra tis ar bejds kraft”. (Ældre sa gen
2011)

 Når kom mu ner ne selv hver ver fri -
vil li ge til at vare ta ge op ga ver i de res
in sti tu tio ner, så har de fri vil li ge ikke
no gen uden for stå en de, som kan vare -
ta ge uo verens stem mel ser om den fri -

vil li ge ind sats. Der fin des ik ke en slags
til lids rep ræ sen tant. Man for sø ger sig
med “fri vil li gråd”, be stå en de af fri vil -
li ge fra den givne in sti tu tion, der vare -
ta ger de øv ri ges inter es ser. Men i det te 
råd har man ik ke mu lig hed for at drøf -
te ind sat sen uden ri si ko for at bli ve
ud stødt af grup pen. Det kan ske, hvis
man ik ke til læg ger sig den gængse
hold ning i hu set. Et så dant råd kan

ha ve van ske lig -
he der med at be -
hand le an dres
pro ble ma tik ker
objek tivt, da dets
med lem mer selv
er per son ligt en -
ga geret i den fri -
vil li ge ind sats. Et
eks ternt ”frit for -
um” vil le sik re de
fri vil li ge mu lig -
hed for at drøf te

de res ind sats uden ri si ko for at bli ve
eks klu deret fra det fæl les skab, de er
en del af.

Hvad inde bærer det fri vil -
li ge ar bej de egent lig?
 Som fri vil lig skal man være op mærk -
som på hvil ken stil lings be teg nel se,
man på ta ger sig. Den skal man jo bag -
ef ter le ve op til. Hvil ket styk ke ar bej de 
er det re elt set, man si ger ja til? 

Som ak tiv i en al min de lig fri vil lig
or ga ni sa tion er der ty pisk kon kre te
be skri vel ser af, hvad den fri vil li ge ind -
sats inde bærer – og ik ke inde bærer.
Når man bli ver fri vil lig i det of fent li ge,
er der in gen krav om sa mar bejds af ta -
le el ler an dre of fi ci el le do ku men ter,
som be skri ver den fri vil li ge ind sats.
Der kan der for op stå uo verens stem -

An ne Kristi ne Ram lov, nyud dan net
so cio log fra Aal borg Uni ver si tet med
spe ci a le i fri vil lig hed og so ci alt ar bej -
de. 

Er selv en ga geret i for skel ligt fri vil -
ligt ar bej de - alt fra be styrel ses ar bej -
de til råd giv ning og men tor ar bej de. 

Tid li gere an a ly se med ar bej der på
Kar ri e cen tret, AAU. Nu på jo b jagt
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mel ser el ler uklar hed om kring for -
vent nin ger ne mel lem fri vil li ge og løn -
ne de med ar bej dere. Det te kan be -
svær lig gøre sam ar bej det og fra ta ge
den fri vil li ge mu lig he den for at ud føre
et per son ligt til freds stil len de styk ke ar -
bej de. De mang len de klare af ta ler kan 
bli ve gro bun den for tvivl el ler eti ske
over ve jel ser, som egent lig bur de lig ge
ved det løn ne de per so na le. Et sam ar -
bej de uden en for mel af ta le kan føre
til, at rol ler ne bli ver mere og mere fly -
den de. Fri vil li gop ga ver ne kan med ti -
den bli ve flere og flere, da de løn ne de
an sat te gan ske na tur ligt vil sø ge
”hæn der” blandt de fri vil li ge for at
op ret hol de og ud vik le kva li te ten af
ind sat sen. De kom mu nalt an sat te en -
der i vær ste fald med at gøre sig selv
undværlige!

Som fri vil lig i en of fent lig in sti tu tion
er det alt så vig tigt at fast hol de, at den
løn ne de an sat tes rol le er be stemt af
over en skom sten og en stil lings be skri -
vel se i den gæl den de kom mu ne. Den
fri vil li ges rol le skal og så være be stemt, 
men som væren de et supple ment til
de an sat te og al drig som en er stat ning
for en an sat.

Fri hed til at fra si ge 
dit fri vil li ge ar bej de
 – el ler hvad?
Under sø gel sen pe ger på, at når man i
sit se nior liv bli ver fri vil lig, hæn ger det
of te sam men med et øn ske om at op -
ret hol de et ak tivt liv samt et øn ske om
at ska be netværk. Det bur de ik ke
være pro ble ma tisk. Der er dog et par
mu li ge bi virk nin ger. Som fri vil lig ska -
ber man sig en hver dag, et netværk
og en iden ti tet i sit fri vil li ge ar bej de.
Det er jo i sig selv po si tivt for den en -

kel te. Det var jo det, man vil le.  Pro -
ble met op står, hvis man som fri vil lig i
det of fent li ge fø ler, at man vare ta ger
op ga ver, som man ik ke bur de vare ta -
ge. Det kan op stå, hvis man får sa m -
ar bejds van ske lig he der med en an den 
fri vil lig el ler an sat. Det kan op stå i en
si tu a tion, som man ik ke fø ler, man
kan stå in de for. Som ud gangs punkt
har du som fri vil lig al tid mu lig he den
for at si ge fra og sø ge an dre græs gan -
ge.  Sa gen er bare den, at man ik ke
uden vi dere kan er stat te det fri vil li ge
ar bej de med no get an det. Det er ble -
vet me get mere end bare en be skæf ti -
gel se på hob byplan. Det er ble vet til
en ba se, hvor man får skabt sig en
iden ti tet, kon ti nui tet, pro duk ti vi tet og
det netværk, som man tid li gere fik op -
fyldt via sin pro fes sio nel le kar ri ere.
Det kan bli ve et stort tab.

 

Kort sagt, pe ger under sø gel sen på
tre for hold, som man skal være op -
mærk som på.

1. Du er ik ke garan teret, at der er
no gen, der ta ler din sag, hvis du fø ler
dig uret fær digt be hand let el ler er ue -
nig i den prak sis, som det fri vil li ge ar -
bej de fore går un der. 

2. Det of fent li ge er ik ke på lagt at
ud ar bej de sa mar bejds af ta ler el ler an -
dre do ku men ter, der be skri ver sam ar -
bej det. Man skal gøre sig klart hvil ke
ret nings lin jer, der gør sig gæl den de
for sam ar bej det samt hvil ke spe ci fik ke 
ar bejds op ga ver, der på hvi ler den fri -
vil li ge. 

3. Det fri vil li ge ar bej de kan få stor
be tyd ning for hver dag, netværk og
om gangs kreds. Det kan der for bli ve
rig tig svært at for la de sit fri vil li ge ar -
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bej de, selv om det må ske en der med
at være det, man har mest lyst til.  

Og når alt det te er sagt, så er der
kun til ba ge at si ge, at de fle ste, der en -
ga gerer sig i fri vil ligt ar bej de, hel dig vis 
kun har po si ti ve er farin ger og op le vel -
ser ved de res en ga ge ment!

Kil de:
Ram lov, An ne Kristi ne: 
Se niorer og fri vil lig hed – Et ind lej ret 
ca sestu die af fri vil lig hed på of fent li ge 
ak ti vi tet scen tre i ældre om rå de Aal borg
Cen trum (2012)
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Tænk din be gra vel se
Som stil hed, som sorg el ler som sammen komst?

Af Trau te Lar sen, FUAM

Efter hån den som man bli ver æl dre
kom mer man til at del ta ge i flere be -
gra vel ser. Jeg har først nu al vor ligt
over ve jet, hvor dan jeg kun ne tæn ke
mig, min egen be gra vel se el ler bi sæt -
tel se skal fore gå. Når jeg som me ti der
har snak ket med min mand, spør ger
han, om jeg ik ke har det godt nok – så
der er ik ke me get re spons at hen te
der. 

Der er for skel på be gra vel ser
Jeg har op le vet rig tig go de bi sæt tel ser 
og og så go de sammen kom ster bag ef -
ter, hvor fa mi li en har evnet og or ket at 
ta ge sig af hin an den og de del ta gen de 
og skabt en rig tig god at mos fære,
hvor den af dø de har få et om ta le, og
som man tæn ker til ba ge på med glæ -
de. Jeg har og så del ta get i en god bi -
sæt tel se, hvor den af dø de var jø de
uden at til høre det jø di ske tros sam -
fund, og han var hel ler ik ke kri sten.
Men en præst hav de få et lov til at bru -
ge en lands by kir ke tæt ved Ry til be -
gra vel sen, og han holdt en fin ta le i
kir ken. He le føl get kør te der ef ter til
La ven, hvor der var le jet en båd, og
mens vi sej le de en rund tur på sø en
med de man ge smuk ke ud sig ter,  blev
vi be vær tet med brød, og der blev
holdt min de ta ler ind imel lem snak ved 
bor de ne. Vi har op le vet et par fa mi li e -
bi sæt tel ser i et ka pel med en be de -
mand og en bån dop ta ger uden no gen 
form for om ta le af de af dø de. Det blev 

holdt for en snæ ver kreds, og der var
kaf fe med lag ka ge på et ho tel bag ef -
ter. Det var fryg te ligt bart - helt uden
for løs ning. Og så sammen kom sten bag -
ef ter fore kom så fat tig. Der var ik ke
no gen, der hav de kræf ter til no get. 

Hvad er det vig ti ge?
Jeg sy nes, det er vig tigt, at be gra vel -
sen skal være en god af slut ning for fa -
mi lie, na bo er og ven ner og ger ne no -
get be fri en de og be kræf ten de. Her
tæn ker jeg og så på bør ne børn, som
ger ne må op le ve og fø le, at dø den er
en na tur lig og god af slut ning på et
langt liv. Be gra vel se af bed ste for æl -
dre og ol de forældre kan være før ste
gang, børn del ta ger i be gra vel se, og
der for er det me get vig tigt med en for -
lø sen de op le vel se ef ter min me ning.
Dø den er af slut nin gen på et hvert liv.
Vi har haft nog le go de op le vel ser af at
ha ve børn med til be gra vel se af de res
bed ste for æl dre og ol de forældre. Dels 
for di de har været med til at snak ke
om dø den, og for di de får mu lig hed
for at si ge far vel og fø le, at det er en af -
slut ning. Og så små børn fø ler, at der
er no get sær ligt på spil, vi op le ve de et
bar ne barn på tre år af sig selv gå hen
og hol de sin ol de mor i hån den, da
hun stod ved gra ven, hvor ki sten blev
sæn ket ned. Se børn læg ge en blomst
el ler et styk ke le ge tøj på ki sten, når
den bli ver kørt bort ef ter bi sæt ten, har
jeg og så op le vet.  

Det er vig tigt, at en bi sæt tel se el ler be -
gra vel se er i over ens stem mel se med



12

af dø des livs syn, sy nes jeg. Vi er med -
lem mer af fol ke kir ken og fri vil li ge i kir -
ken, hvor vi bor, så for os vil bi sæt tel se 
i vores sog ne kir ke være helt na tur ligt.
Vi har go de sog nep ræ ster, som vi ved
kan hol de en ved kom men de bi sæt tel -
sesp ræ di ken, som net op kan vir ke
for lø sen de, så den kan styr ke og trø ste 
fa mi li en. 

Der er et kil de væld 
af de tal jer
Jeg vil væl ge nog le go de sal mer til
min bi sæt tel se. Sal mer, jeg sy nes om,
og som eg ner sig, og de skal være livs -
be kræf ten de. Min æld ste dat ter for -
tal te, at jeg har sagt, vi skal syn ge san -
gen fra Svan tes vi ser med om kvæ det:
”Mor jer nu godt, når jeg er bor te, jeg
øn sker jer san ge og kær lig hed” til min
bi sæt tel se. Det har jeg fuldstæn dig
glemt og vil i dag væl ge sal mer fra
vores sal me bog. 

Der skal være åben ad gang til min
bi sæt tel se med en an non ce, så na bo -
er, ven ner og fa mi le kan være med.
En sammen komst med lidt godt at
spi se så god og hyg ge lig, som fa mi li en 
evner, vil jeg sy nes, må være det bed -
ste i mit til fæl de og og så i min mands.
Det vil og så fal de vore børn na tur ligt,
ved jeg. Min yng ste dat ter sag de, at
hun var glad for at være med til sam -
ta le med be de mand og og så til sam ta -
le med præ sten, da hen des bed ste -
mor dø de. Så hav de hun prø vet det,
så det ik ke vil være helt frem med, når
hun selv skal være med til at ar ran -
gere en bi sæt tel se/be gra vel se.

Det er jo en stør re pro ces at tæn ke
på sin egen bi sæt tel se el ler be gra vel -
se, for så man jo og så ta ge stil ling til,
hvor ki sten el ler ur nen skal sæt tes

ned. Ki ste be gra vel se er for 20 år og
ur ne bi sæt tel se i en ki er ke gaard er for
10 år. Pri ser ne er me get for skel li ge,
men al tid dyrere ved en ki ste be gra vel -
se på grund af den lange fred nings tid.
Gra ve ne skal ved li ge hol des, og det er
der fa ste pri ser på, de kan be ta les for -
ud, så det bli ver ud redt af bo et ef ter
af dø de. Pri ser kan ses på net tet.

Hvor vil man lig ge? 
Vi har ik ke be stemt hvil ken kir ke -
gaard, vi vil lig ge på. Det er først de se -
nere år, vi er kom met på en kir ke -
gaard over ho ve det, og det er på Vi by
Kir ke gaard, hvor beg ge vores fa mi li er
har grav ste der. Her sy nes vi må ske, at 
ur nen kan ned sæt tes. For mig ger ne i
en fæl les grav el ler i en skov kir ke -
gaard, hvor der er plads til en sten,
med et navn på, men hvor der ik ke er
ved li ge hol del ses pligt.  Vi bor tæt ved
Ve stre Kir ke gaard, som jeg fin der me -
get al si dig og pænt ved li ge holdt, her
vil det og så være fint at kom me i jor -
den.  Det kan vi ta le med vore børn
om – jeg fin der det ik ke vig tigt med
navn og sten.

Hvis man ik ke øn sker de tra di tio -
nel le grav pladser på den kul ti vere de
kir ke gård el ler en ur ne mur, hvor der
er ind sat ur ner i små rum i muren, er
der an dre mu lig he der. Man kan få
spredt sin aske ud over ha vet el ler
over stør re fjor de el ler bug ter, hvis
den af dø de skrift ligt har til ken de gi vet
det øn ske. Der er i lo ven kom met mu -
lig hed for at an læg ge skov be gra vel -
ses pladser i na turen. De skal være
neutra le i for hold til re li gion. Den skal
være en del af den na tur li ge skov, og
der må der for ik ke læg ges blom ster,
sten, lys el ler an den ud smyk ning over
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den en kel te ur ne.   Man kan lå ne et
ka pel og hol de en høj ti de lig hed uden
præst, hvis det øn skes. Man kan selv
stå for en ta le/af slut ning, og be de -
mand en hjæl per med det prak ti ske. 
Der fore går tre-fire gan ge så man ge
bi sæt tel ser fra kre ma tori er end i en
kir ke her i by en. Det skyl des iføl ge
vores sog nep ræ ster, at folk ta ler med
be de mand en før de går til præ sten.
Og be de mæn de ne for slår of te kre ma -
tori er, hvis folk er råd vil de.

Be de mæn de ne kan være til me gen 
prak tisk nyt te ved bi sæt tel se og be -
gra vel se, de ved me get og vil ger ne
op ly se om det. De kan og så fore stå
he le bi sæt tel sen i et kre ma torie og
med at hol de en be gra vel ses ta le, har
jeg li ge læst. Be de mæn de ne har o -
ver blik over, hvad grav ste der ko ster,
og ind hen ter de nød ven di ge op lys -
nin ger, der sy nes jeg især, de er til stor
nyt te. 

Hvor dan får jeg min vil je?
En an den mu lig hed er, at man kan
skri ve al le si ne øn sker til be gra vel -
se/bi sæt tel se ned. Jour na list Bir git
Mei ster har i 1991skre vet en bog: Til

mi ne Kære. Hånd bog til ud fyld ning
om hvor dan man øn sker de efter lad te 
ved ens død skal for hol de sig rent
prak tisk suppleret med svar på en
ræk ke af de spørgs mål, der op står ved 
døds fald. Bo gen Til mi ne Kære har
108 si der og er kom met i 26 op lag ,
sidst i 2013. Det vi ser jo et be hov.

Al ler bedst er det dog, hvis man i en
fa mi lie kan få talt om det he le sam -
men. Det er nu me get let tere for de
efter lad te, når den af dø de har for talt
si ne nær me ste, hvor dan man ger ne
vil ha ve, det skal fore gå. 

Når man ved, hvor travl hver da gen 
har været for os, og det er slet ik ke
min dre for vore børn – snarere vær re,
så sy nes jeg, at en grav uden ved li ge -
hol del se er det bed ste, det gi ver ik ke
dår lig sam vit tig hed. Min svi ger mor,
som pas se de sin egen mors grav sted i
den an den en de af by en for tal te, at
hun et år hav de svært ved at nå det
he le til jul og var ked af det og sag de
det for sin mo ster. Så sag de mo ster
Mar ti ne til hen de: In ger husk al tid: De
le ven de kom mer før de dø de. 

Vi har tid li gere skre vet om den unyt ti -
ge læ ge un der sø gel se ved for ny el se af
køre kor tet. “Dan ske se niorer” har sat
sig i spidsen for et for søg på at få af -
skaf fet reg len om, at bi li ster på 70 år
og der o ver skal til en læ ge un der sø gel -
se, hvis de vil be hol de de res køre kort.
De har med vir ket ved en høring i fol -
ke tin gets ret sud valg. Der er fra bor -
ger ligt hold la vet flere hørin ger om sa -

gen, og der er frem sat for slag om ud -
sæt tel se af læ ge un der sø gel sen til 75
års al deren, men der er ik ke fler tal for
det. Man ge under sø gel ser har vist, at
der ik ke er no get at vin de ved dis se
under sø gel ser - og man ge lan de har
dem da hel ler ik ke.

Kil de
http://www.spcf.dk/1_2014-Svagt Lys.pdf

Slut med køre korts for ny el ser ne?
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Mo der ne om sorg: 
Da kom mu nen blev kær lig

Af Knud Ra mi an

Jeg kan hu ske, da det hed ældre for -
sorg og blev til om sorg. Det var et
frem skridt. Før for sor gen, der og så
var et frem skridt, hed det fat tigh jælp.
Det er alt så gå et sta dig frem ad, selv
om for mlen al tid har været, at of fent -
lig om sorg var det, som sam fun det
hav de råd til, når de fle ste an dre hav -
de få et de res. 

Nu er der at ter op brud i for stå el sen
af, hvad om sorg er for no get, og hvem 
der har op ga ven. Det nye er, at for -
nem mel sen af frem skridt er ik ke ty de -
lig. 

Kom mu ner nes lands for ening ta ler
om “Frem ti dens vel færds al li an ce -
sam men er vi bedst!” Det ty de lig ste
ud tryk for mo der ne om sorg fin der vi i
de ba toplæg get : “Kær lig kom mu ne”.
Det er ud ar bej det af uge bre vet Man -
dag Mor gen og Aar hus Kom mu ne.
Hvis man skal for stå, hvad der er gang 
i, og hvor dan man uden at blin ke, kan 
kal de en kom mu ne kær lig, er man
nødt til at nær læ se tek ster ne me get
grun digt. Der er nem lig en hel grup pe
af spin-me stre på fær de. De er me stre
i at få plus-or de ne til at fun kle og skin -
ne og mi nus-or de ne til at bleg ne. Jeg
for sø ger i den føl gen de ar ti kel, at trev -
le lidt af spin net op.

Truslen: Vi skal kon kur rere 
med Kina
I op læg get er der en nøg leud ta lel se
fra kom mu nal direk tøren: 

”Vi bli ver nødt til at gen op fin de vel -
færds sam fun det på en an svar lig og
or dent lig må de, der og så re spek terer,
at det er bor ger ne, der ud gør kom mu -
nen,” si ger Ni els Høj berg. ”Og ud vik -
lin gen er i gang i Aar hus”, under stre -
ger han. Det er alt så ik ke no get de ba -
toplæg. Det er en or dre. Der står me -
get i den før ste sæt ning, der træn ger
til over sæt tel se: 

For det før ste: Vi bli ver nødt til……..

Hvor for er vi nødt til at gen op fin de
vel færds sam fun det? Er det, for di vi
ikke har råd - el ler for di vi hel lere vil
bru ge pen ge ne til no get an det? Jeg
tror, de kom mu na le direk tører har en
fæl les for stå el se af, hvor vi som sam -
fund er på vej hen. Vi er ude i en glo -
bal kon kur ren ce, der før el ler se nere
fører til, at løn nin ger ne og der med
skat teind tæg ter ne fal der. ”Aar hus bli -
ver stør re og stør re, og pen ge ne fær re
og fær re i dis se år.” si ger kom mu nal -
direk tøren i Aar hus. 

De har nem lig været i Ki na, de har
og så set kon kur ren cen ”9.z mod Ki -
na” og set skrif ten på væg gen. ”Her
får vi poin ten truk ket skarpt op. Vores
ar bejds kul tur skal ha ve en op stram -
mer. Der er in gen vej uden om: Vi skal
ar bej de mere ef fek tivt i det her land.
Og vi skal fin de ud af hvor dan – bå de
snæ vert be trag tet i for hold til de
20.000 kom mu nalt an sat te med ar -
bej dere i Aar hus, og bre dere set i for -
hold til Aar hus som øst jysk stor by
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med virk som he der, forsk ning og kul -
tur liv.” 

Der skal alt så spares. Er bud ska bet,
at der ik ke læn gere er plads til de
frem skridt i om sor gen, som vi har haft
i et par hund re de år. Nu, hvor vi er ri -
gere end no gen sin de? El ler vil po li ti -
ker ne hel lere bru ge pen ge ne på no get 
an det?

Hvor dan vil de så spare? Løn ti mer
er no get af det dyre ste - og der for lig -
ger den store be sparel se i at af skaf fe
det, der ko ster mest, og som ik ke for -
rin ger vores kon kur ren ce evne. Det er
blandt an det om sorg.

Om sorg er no get men ne sker yder,
og det ko ster løn ti mer, når det of fent li -
ge skal løf te op ga ven. Op ga ven bli ver
der for at fin de ud af, hvor dan kom -
mu nen slip per af med om sor gen. Det
har de flere bud på.

Bor ger ne er uan svar li ge og 
uor dent li ge?
”Vi bli ver nødt til at gen op fin de vel -
færds sam fun det på en an svar lig og
or dent lig må de” stod der. Der står, at
vi for ti den er uan svar li ge og uor dent -
li ge. Hvor dan skal det for stås? So ci al -
direk tør Ho sea Dutsch ke har svaret.

”Kom mu ner ne har ar bej det be n -
hårdt på at pro fes sio na li sere en mas se 
re la tio ner. Re sul ta tet er ble vet, at når
min mor kom mer på ple je hjem, så
tæn ker jeg: ’O kay, så har de styr på, at 
hun har det godt.’ Jeg bli ver overflø -
dig som søn. Det er selv føl ge lig
fuldstæn dig for kert, men det er så -
dan, det har vir ket,” si ger Dutsch ke.
Han kon sta terer uden vi dere, at bør -
ne ne svig ter de res for æl dre, men
hvad vil det si ge, at svig te? ”Vi har et

an svar over for vores fa mi li e med lem -
mer”, me ner direk tøren.

”I Ki na spi ser de hun de, og for -
ældre ne kan sag sø ge de res børn, hvis
de ik ke ta ger sig af dem. Det er nok li -
ge i over kan ten for os her hjem me,
men vi skal in si stere på, at vi har en
for plig tel se over for hin an den. På -
røren deplig ten. Vi har et an svar.” 

Nu duk ker der en ny brik i vel -
færds sta ten op: Pårøren deplig ten og
an svaret. Det er gen nem real i serin gen 
af pårøren deplig ten, at der op står det, 
direk tører ne kal der for kær lig hed.
Den pligt har ik ke været set i snart 100 
år. Hvad er det for en stør rel se? Vi har
et an svar si ger han, men an svar for
hvad og hvor når? I Schweiz har fa mi -
li en an svaret for de res gam le, og her
er der fa mi li er, der sen der de res se nil
de men te for æl dre til Thai land i ple je.
Det er det bi llig ste, og de ved jo al li ge -
vel ik ke, hvor de er. Her er rig tig me -
get at dis ku tere. 

 Og hvem har så et an svar, når og
hvis der ik ke er pårøren de, el ler hvis
der ik ke er en kær lig hed, der vir ker? 

”Når vi ta ler med bor ger skab, så
kræ ver det et op gør med en men ta li -
tet om, at den of fent li ge sek tor er et
for si krings sel skab, som skal kom pen -
sere bor ger ne for tab af kær lig hed og
nære re la tio ner. Den of fent li ge sek tor
kan al drig er stat te nær he den fra fa mi -
lie og ven ner ………..” Hvad er det
nu li ge kom mu nen ik ke vil læn gere.
Har vi no gen sin de fore stil let os, at
kom mu nen le vere de kær lig hed og
nære re la tio ner, men nu bli ver det slå -
et helt fast: Kom mu nen er ukær lig. 
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Om sorg er bor ger nes op -
ga ve – ikke kom mu nens

Der står og så, at vi skal “gen op fin -
de vel færds sam fun det”. Det er jo no -
get sprog ligt slud der. Vi kan for bed re,
no get vi har, men vi kan ik ke gen op -
fin de no get, der fin des. De me ner, at
vi skal fin de på no get helt an det; og
må ske for at gøre os tryg ge skal vi kal -
de det, som vi fin der på for vel færds -
sam fun det. 

Vi skal ”og så re spek terer, at det er
bor ger ne, der ud gør kom mu nen,”
Det skal vist for stå es så dan: Vi skal i
hø jere grad se os selv som kom mu -
nen, for den slags med bor gere vil na -
tur ligt være mere an svar li ge og or -
dent li ge dvs lø se nu væren de kom mu -
na le op ga ver i de res fri tid. De op ga ver 
skal de ha ve hjælp til at lø se. Det står
jo helt klart i tek sten, bare et an det
sted:

”Jeg vil der hen, hvor vi i kom mu -
nen er med til at ska be nog le ram mer,
som gør, at de pårøren de har bed re
over skud til at dra ge om sorg for et fa -
mi li e med lem, der er syg. Vi kan for
eks em pel til by de fa mi li en hjælp til
ren gøring, græsslå ning og vin du e s -
vask. Og vi kan gi ve med men ne ske lig
støt te til de pårøren de. Det kan være
at sid de og snak ke sam men, at spi se
sam men el ler gå en tur. Det er bed re
bå de for kom mu nens bud get ter og –
sat på spidsen – for kær lig he den mel -
lem men ne sker.”

Kær lig hed og fri hed. 
Fri hed er godt, og fri hed er at klare sig
selv. Vi skal nok fin de ud af, at du kan
klare dig selv uden an det end te kno lo -
gisk hjælp. Den te kno lo gi ske hjælp
kan du ik ke fra væl ge? Kan du fra væl -
ge re ha bi li terin gen? Er det og så fri -
hed? Når du er re ha bi li teret, skal du

fin de sam men med an dre, helst dem
som træn ger: Der ef ter kan I være no -
get for hin an den. 

Der er fak tisk rig tig man ge go de og
inter es san te tan ker og for slag i op læg -
get, som for tje ner om ta le. Jeg vil le
ger ne være po si tiv, men der op står
nemt en tro vær dig heds kløft, når spin -
ma ski nen kører for ful de om drej nin ger. 

Kær lig hed uden om tan ke
 Der er i op læg get in gen over ve jel ser
over den kær li ge kom mu nes sva ge si -
der, og hvem der er mu li ge ta bere.
Hvem hol der kom mu ner ne i ører ne,
så det kom mu na le an svar ik ke for -
svin der? så om sorgs svigt ik ke ta ger
til? så sparei veren ik ke ta ger over -
hånd? Bli ver de fri gjor te mid ler brugt
til om sorg for de man ge, der sta dig
træn ger til den? 

Må ske har direk tører ne op da get, at
vi tab te fæl les skab med kom mu nal re -
for men. De store stær ke cen tra li sere -
de kom mu ner har det svært med fæl -
les ska bet. Det bli ver na tur lig vis sta dig
van ske li gere at fø le sig som med bor -
gere. Så nu må pe ge fin gre ne løf tes. 

For at skære det ud i pap. Når bor -
ger ne har på ta get sig om sorg sop ga -
ver ne og bli ver til kær li ge - dvs hjælp -
som me med bor gere, og når vi så si -
ger, at bor ger ne er kom mu nen - så
VUP TI, kan vi ta le om den kær li ge
kom mu ne. Den kom mu na le op ga ve
er der for at få bor ger ne gjort kær li ge. 

 Tør man tro på, at der fort sat er øn -
sker om frem skridt - at de sva ge får det 
bed re?

Kil der: 

http://www.sund he do gom sorg.dk/da/Om-os -

/Ka er lig-Kom mu ne.aspx

http://www.kl.dk/Ak tu el le-te ma er/Sam ska bel se/
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En KORT GUI DE til et LANGT LIV
Så dan be varer du en skarp hjer ne i en stærk krop

Af Bør ge Hel mer

For to år si den an meld te jeg
Lo ne Kühlmann og Hans Kirks 
bog Af skaf al der dom men - bliv 
i de voks nes ræk ker. 

I den ak tu el le bog ind vi er Hen ning
Kirk os i en lang ræk ke for sknings re -
sul ta ter. Bo gen er fyldt med prak ti ske,
jord nære råd til at
for læn ge li vet og be -
vare livskva li te ten.
Man kan bl.a. læse
om, hvor for jong -
lering gør under vær -
ker for hjer nen, hvor -
for fransk un der vis -
ning fore byg ger de -
mens, hvor for en
dag lig mor gen gå tur
gør mere godt for
krop pen end al ver dens raw fo od —
og hvor for et glas rød vin om da gen
bur de være en del af de of fi ci el le ko st -
råd for al le, der er fyldt 50.

To lange ka pit ler hand ler me get
ind gå en de om hjer ne funk tio ner. Det
lidt tun ge stof blød gøres dog af de
man ge ”fak ta bok se”, som re su merer
de fore gå en de si der. 

Vi får man ge råd om, hvor dan vi
hol der hjer nen i gang ved bl.a. at lø se
kryds ord el ler su do ku. Skak og brid ge 
styr ker hjer nens skarp hed. Det sam -
me gør com pu ter spil og dag lig om -
gang med sms og email. Mu sik og
sang gør no get ved hjer nen, især hvis
vi selv spil ler eller synger.

Vore sprog li ge færdig he der kan ud -
vik les langt op i åre ne. Det er ik ke for
sent at gå til Ita li ensk for Be gyn dere,
selv om man er fyldt 80 år.

Tid li gere an be fa le de læ ger ne, at
man skul le ta ge den med ro, når man
blev gam mel. Før 1980 var der in gen
inter es se el ler presti ge i at for ske i fy -
sisk ak ti vi tet. Si den har det vist sig, at

fy sisk ak ti vi tet er læ -
ger nes bed ste mid -
del til at fore byg ge
hjer te-kar- syg dom -
me.

I ka pit let Længst
mu lig i egen krop får 
vi man ge go de råd
om for nuf tig mo tion
og rig tig kost – og
husk en de lig et el ler
to glas rød vin om
dagen.

Der ta les og skri ves me get lidt i of fent -
lig he den om æl dre men ne skers sex -
liv. Det gør Hans Kirk no get ved i ka -
pit let Sex og sam liv i mo den al der. 
Her er nog le af hans 

Go de ord om sex og al der
· Sex lyst er et livslangt be hov.
· Sex ly sten kan for svin de - hvis den ikke

ved li ge hol des.
· Sex li vet bli ver ikke rin gere med al deren.
· Rejs nings proble mer skyl des syg dom,

ikke al der.
· Pro ble mer med sex li vet lø ses ikke ved

at tie dem ihjel.

Boganmeldelse

Hen ning Kirk (f. 1947) er aldrings for -
sker og har brugt det me ste af sit liv på
at for ske i hvad der sker med os når vi
bli ver æl dre.
Han er dr.med. og for hen væren de le -
der af Geron to lo gisk In sti tut. Tid li gere
har han skre vet bo gen Af skaf al der -
dom men - bliv i de voks nes ræk ker
(2012) sam men med Lone Kühlmann
og er des uden for fat ter til en lang ræk -
ke an dre bø ger om aldring, hjer ne og
sund hed.

For lag: Gyl den dal, 200 sider
Udg. dato: 10. april 2014
Pris: 199,95
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Be væ gel se he le li vet – vil du med?
“Hvis du ik ke har tid til at mo tio nere
nu, skal du hu ske at af sæt te tid til syg -
dom se nere ! “ Det påstår pro fes sor og 
over læ ge Be nte Klar lund Pe der sen.
Ældre forum er ak tu el med en om fat -
ten de sats ning på at få sat gang i vores 
krop pe. 

Ældre forum har la vet en DVD og
en fol der om mo tion, der sni ger sig
ind i hver da gen. 

En grup pe bor gere i al deren fra 60
til 93 år fra Hjør ring og Od der Kom -
mu ne har af prø vet øvel ser ne for
Ældre Forum i ot te uger. Man ge af del -
ta ger ne til ken de gav, at de fik ud byt te
af træ nin gen, for di de op le ve de bå de
fy si ske og psy ki ske for be drin ger og

øget livskva li tet i for bin del se med af -
prøv nin gen. Gennem gå en de op le -
vel ser var mere ener gi og bed re hu -
mør. Og så bed re kon di tion, ba lan ce,
lun ge ka pa ci tet, arm- og be nkræf ter,
bed re til at gå på trap per og til at gå
læn gere blev frem hæ vet.

En in spira tion til øvel ser i hver da -
gen, - og – det ER en fin in spira tion,
man får – og til med gra tis ! DVD og
fol der m.m. kan be stil les hos Ældre -
forums sek re tari at, Tele fon:  50 81 09
04 el ler på aeldre for rum.dk. En træ -
nings dag bog kan down loa des fra
hjem me si den.

KTJ

Skal vi ha ve en 
for æl dre-gen era tions af ten i 2014?
I Aar hus kom mu ne var der at -
ter i år gen era tions bro byg ning.
Det ser ud til, at den gri ber om
sig. Den ne gang var det en hel
uge, og det var for trins vis for -
skel li ge for mer for mø der, der
fandt sted mel lem in sti tu tio -
ner ne. Det er op mun tren de, at 
sta dig flere - så vidt jeg kan
for nem me- har få et skabt nog -
le sta bi le og læn gere varen de
kon tak ter. 

Sid ste år an be fa le de vi ”Gen era -
tions da gen, Mød jeres gam le i øjen -
høj de”, Jeg hav de sendt et for slag til

Ma gista ten for Sund hed og Om sorg,
om at for æl dre kan kom me i cen trum
og være sam men med de res voks ne
børn uden bør ne børn. Det te for slag
var ble vet godt mod ta get af råd mand
Dor the Laust sen og sendt ud fra ma -
gi stra ten til lo kal cen tre ne i Aar hus i
efter året som for slag til bro byg ning
mel lem de to gen era tio ner, men så -
vidt vi kan spore, er der in gen ste der,
man har op fyldt op for drin gen. Så
prø ver vi igen. 

Der er of te tid sam men med bør ne -
børn, men sjæl dent tid til at være
sam men med de voks ne børn. På for -
æl dre-gen era tions da gen skal der gi -
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ves tid til sam vær og sam ta le de voks -
ne imel lem. Den ne “gen era tions af -
ten” kan være en gang om året fx i for -
bin del se med FN inter na tio na le
ældre dag d. 1. ok to ber. I år er te ma et:
“Et sam fund for al le - in gen skal være
uden for”. Det vil le jo være en fin fin
an led ning. Må ske kun ne man gøre af -

te nen før til en sær lig “for ældre af ten”
el ler “vok se naf ten”.  Jeg har selv af -
prø vet den – på eget ini ti a tiv med en
mid dags in vi ta tion til voks ne børn og
svi ger børn - med godt re sul tat og kan
an be fa le det. Vi er nu ble vet in vi teret
af vores børn til en vok sen-af ten.

-kr
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Liv splan læg ning
Af Knud Ra mi an

I det te num mer an mel des to
bø ger, der fore gi ver, at de hand -
ler om for bere del se til al der -
dom men. Fæl les for beg ge bø -
ger er de res tro på, at der er et
godt liv ef ter ar bejds li vet - på
trods af al le for dom me. Det er
jo en re kla me for al der dom -
mens mu lig he der.

Skul le det være nød ven digt med
lære bø ger i det? Bø ger ne er ty pisk
skre vet af men ne sker, der selv er midt
i over gan gen. 

For man ge er over gan gen en gan -
ske en kel og ukompli ceret sag, man
kvit ter ar bej det, og bru ger lidt mere
tid på alt det an det, der er i re sten af
ens sæd van li ge liv. Lidt mere avislæs -
ning, lidt mere mo tion, lidt mere ha -
ve ar bej de og så er ti den hur tigt fyldt
ud med det, man hol der af.  Det tri ves
man ge rig tig godt med. Må ske er det
og så det klo ge ste, når man nu har
brugt det me ste af et liv på at byg ge
den til værel se op.  

Be gyn der man først at tæn ke over,
at man nu ta ger hul på 25-30 år af ens
liv, at man nu får 1672 ti mer for æren -
de hvert år, som man kun ne bru ge til
at få en an den slags liv ud af – så be -
gyn der det  at bli ve lidt mere kompli -
ceret, og så er der et mar ked for kur ser
i pen sio nist for bere del se.  Bø ger ne hand -
ler om at væl ge til. In gen af dem for -
hol der sig til det fak tum, at li vet ef ter
pen sio nist li vet og så kan være en kæ -

de af fra valg. Men al der dom men er
ik ke en sports gren, man så dan kan
plan læg ge ved sæ son start, hvor ef ter
ba nen er krid tet op for re sten af sæ so -
nen, og der er mål sæt nin ger for mel -
lem ti der og tur nerings re sul ta ter. Det
se ne vok sen liv er en kæ de af om stil -
lin ger. Man har he le ti den mu lig he der
for at læg ge sit liv om og bru ge de re -
steren de år an der le des. Der for kan
beg ge bø ger læ ses med inter es se af
al le.

En hånd bog i al der dom -
mens mu lig he der
Man skal in vi tere si ne ven ner til en
sammen komst i ha ven, hvor man har
gra vet et hul. Her står man ved hul let
med en sko tøj sæ ske med sit se nior-ma -
ni fest, der kan en de så le des. Jeg be -
gra ver her med  “Jeg ple jer” og ”Jeg
vil gøre mit yder ste for at ska be mig
selv et sjovt, spæn den de, ud for dren -
de og ind holds rigt liv”. Det hand ler
bo gen: Far vel ar bej de, god dag fri hed
om. 

Det kræ ver, at man hver dag kan
be stå DDF-te sten - De Fem Flu e ben
som er bo gens op skrift på det go de
liv:

1. Har jeg fået lidt mo tion i dag
2. Har jeg træ net mit in tel lekt?
3. Har jeg skabt glæ de om kring 

mig?
4. Har jeg ak tivt ved li ge holdt

mit netværk?
5. Har jeg for kæ let mig selv?

Der ef ter er bo gen et kil de væld af
ide er, re flek tio ner og nyt ti ge op lys nin -
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ger, der kan hjæl pe en til at fin de ud
af, hvor dan man kan få sat si ne flu e -
ben. Hvor dan und går man at si ge ”i
min tid” mere end en gang om ugen
og ska ber sig re la tio ner til yn gre. Skal
man ha ve hund? Skal man ha ve
hjælp til it? Spring di ne børn over og
brug di ne bør ne børn. Brug op slag -
stav len i brugs en til at ska be kon takt.
Find dig en pas sion: saml på bi lle der
af kloak dæk sler, saml på dan ske bjer -
ge el ler dan ske øer. Der bli ver og så
skre vet om fri vil lig hed- man kan bli ve
vir tu el vo lun te er - og være fri vil lig
hjem me på skær men - tænk på, at
Wi ki pe dia har 80.000 fri vil li ge. Han
kom mer til rej ser ne, men slår et sær -
ligt slag for so fa-sur fing, der kan brin -
ge en rundt i ver den el ler brin ge ver -
den ind på ens so fa. Han en der med
at in tro du cere bo gens hjem me si de:
Far vel og god dag. 

Pe ter Fa ber er jour na list med et ar -
bejds liv på Syd fyn. Han har brugt no -

get af sin efter løn stid på fort sat at skri -
ve, men nu om li vet ef ter ar bej det. Og
man mær ker jour na li stens glæ de ved
go de for mu lerin ger. Bo gen er en
hånd-og in spira tions bog som mun -
tert cau serer om inter es san te og som -
me ti der lidt særp ræ ge de til valgs mu -
lig he der.  Den kan bru ges he le al der -
dom men, men rum mer in gen hjælp
til, hvor dan man bedst gi ver af kald el -
ler ide er til, hvor dan man klarer tab.
Bo gen efter la der læ seren med et flim -
ren de bi lle de af al der dom mens uen -
de li ge lyst fyld te val gmu lig he der. 

Fa ber, P. (2014). 
Far vel ar bej de, god dag fri hed
En hånd- og in spira tions bog for vor -
den de efter løn nere og pen sio ni ster.
79 si der Oden se, Mel lem gaard.              
Pris:139.95 kr.

En tred je kar ri ere
Find din egen vej i den nye livs fa se af Poul Erik Tind bæk

Som nog le af læ ser ne vil vi de, har jeg
brugt rig tig man ge år på at træk ke mig 
til ba ge fra ar bejds mar ke det. På den
må de har jeg jo haft god tid til at se
mig om kring og tæn ke over, hvad til -
ba getræk nin gen er for stør rel se. 

Bo gen er en brugs bog til dem, der
be gyn der at tæn ke tid ligt nok.  Den
hen ven der sig til men ne sker, der er li -
ge før, li ge midt i el ler lidt ef ter til ba -
getræk nin gen fra ar bejds mar ke det. 

Tind bæk kal der over gan gen til det
ar bejds frie liv for den mest ra di ka le
livs foran dring, man kom mer til at op -

le ve. Der er rig tig man ge tan ker, man
kan gøre sig. Der er må ske lige frem
brug for et fjum re år for se niorer. I sin
re kla me for den tred je al der gør bo -
gen op med rig tig man ge my ter om,
hvad det vil si ge at bli ve en gam mel
vok sen. Det er og så en brugs bog,
hvor man kan læ se, hvad man skal
over ve je i for skel li ge fa ser af over gan -
gen. Skal man bli ve på ar bejds mar ke -
det el ler skal man gi ve slip? Hur tigt el -
ler lang somt? Så skal man tæn ke på:
ar bej det, løn nen og sit hel bred. Sprin -
ger du ud fra klip pen og hol der op,
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skal man fin de sin nye kar ri ere og
tæn ke over: 

Hvad er man bedst til? Hvad man
al ler helst vil og fin de ud af om, man
kan det? 

Hvis man ger ne vil for læn ge den
tred je al der, er der og så go de spørgs -
mål. Tan ker om sund heds va ner, fæl -
les ska ber, bru ge færdig he der og må -
ske fin de en ny me ning med li vet. 

Hvis du ik ke ved, hvor du skal hen,
gi ver bo gen og så mu lig he der: Der er
et lil le lek si kon over, hvad an dre har
fun det på. Bo gen er spæk ket med
inter es san te under sø gel ses re sul ta ter,
der under byg ger man ge af bo gens
poin ter.  Bo gen er vel en slags kur sus -

bog for men ne sker, der ta ger for bere -
del sen til de se ne liv sperio der al vor -
ligt. Der er man ge øvel ser, som fører
en igen nem over ve jel ser, der er rig tig
sun de og inter es san te, men des vær re
nok gør mest nyt te på et kur sus.  

Jeg fik den tan ke, at den ne over -
gangs bog jo blot er den første i en
ræk ke. Al der dom men er i vir ke lig he -
den en lang kæ de af over gan ge, som
kan le ves re flek teret el ler ure flek teret. 

Poul Erik Tind bæk:
En tred je kar ri ere. Find din egen vej i
den nye livs fa se.
2013, 169 si der. 
For la get www. en3 kar ri ere.dk

Re ferat af gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 12. fe bru ar 2014 kl. 16.30 – 18.15 
I Ca fé en Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, År hus C 

Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1.Valg af diri gent 
Kir sten Esper An der sen blev valgt

2. Be styrel sens be ret ning 
Lis bet Thoren dahl ori en tere de om
mø der ne, som vi er gå et over til at
hol de som sam ta le ca fé, hvor der er et
kort op læg, og hvor op lægs hol deren
for bere der nog le spørgs mål, som
læg ges ud til bor de ne. Der er en pau -
se, hvor de en kel te bor de drøf ter
spørgs må le ne og drik ker kaf fe, og der
sam les op så dan, at det kun er sær li ge
over ve jel ser ved bor de ne, der læg ges
frem – ik ke gen for tæl ling. Vi syn ger
bå de ved mø dets start og slut. 

Mø der ne hol des frem o ver i ca fé en,
da der efter hån den del ta ger så man -

ge, at vi ik ke kan være i Her re værel -
set. Tids punk tet æn dres til kl. 14.30 –
16.30.

FU AM har an skaf fet et tele slyn ge -
an læg med to mi kro fo ner. Det har
fun geret godt i Her re værel set, vi må
prø ve os frem med at bru ge an læg get
i ca fé en.

Knud Ra mi an for tal te, at Nyt fra
FU AM frem o ver kun vil kom me en
gang om året, da der ik ke er råd til to
bla de. Bla det vil bli ve suppleret af de
ny heds bre ve, Knud sen der ud for ud
for FU AM’s mø der.

3. Fore læg gel se af det re vi dere de 
regn skab for 2013
Søren-Pe ter Pe der sen fore lag de regn -
ska bet for 2013, der har et under skud
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på 3.963 kr. Det skyl des bla det, som
der for kun skal kom me en gang om
året. 

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 
2015 samt god ken del se af bud -
get for 2014
Det blev be slut tet, at kon tin gen tet
fort sat skal bli ve på 125 kr. Bud get tet
for 2014, som vi ser et under skud på
2.725 kr. blev god kendt. Her drøf te -
des og så med lems si tu a tio nen, hvor
der kom mer man ge til mø der ne. Vi
har og så få et flere nye med lem mer,
men sam ti dig har sam me an tal meldt
sig ud. Et med lem har op gi vet Klo ster -
ga de cen trets van ske li ge til gæn ge lig -
hed, som be grun del se for ud mel din -
gen. For at kom me ind med kørestol
er det nød ven digt at ha ve af ta le for ud
med en hjæl per fra hu set til at lå se
port op og åb ne ele va toren inde fra.

5. Valg af med lem mer til 
be styrel sen  
Knud Ra mi an, Kir sten Trol le gaard
Jør gen sen, Lis bet Thoren dahl og Hel -
le Snell 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
Hel le Snell vil be sø ge Friple je hjem -
met Skov bak ke hjem met i Od der for
at se de mu lig he der, der til by des til
be bo er ne her. Kir sten Esper An der -
sen for tal te, at ple je cen tre ne i Od der
dri ves ef ter *Eden- fi lo so fi så vidt øko -
no misk mu ligt. Her drøf te des og så,
hvor for nog le ple je cen tre har re strik -
tio ner fra brand væ se net, som an dre
ple je cen tre ik ke har, for eks em pel
over for kæ le dyr og pot teplan ter.

Kir sten Esper An der sen ori en tere -
de om Saxild Strand, hvor der er ad -
gang til at hol de mø der for FU AM.

*Eden ple je hjem: Eden Den mark
er fra 2008. Det er inter na tio nalt sam -
ar bej de, der under vi ser i hver dags -
livs fi lo so fi en om, at al der dom men er
en na tur lig del af li vet. Der skal være
fo kus på liv ser faring og vækst, i langt
stør re grad end på for fal det, uan set
bo lig og han di cap. www.eden den -
mark.dk

Be søgs hun de til æl dre og 
de mens ram te vir ker

Det er konklu sio nen i et net op of fent lig gjort
for sknings pro jekt fra Tryg Fon den. Den nye
vi den pe ger på, at kom mu ner ne på en re la -
tiv nem og bi llig måde kan for bed re trivslen
og hver da gen blandt be bo er ne på ple je cen -
tre ne. Be søgs hun de gi ver umid del bar re -
spons til de æl dre og de mens ram te, og
sammen lig net med ro bot sæ ler og de mens -

bam ser er det også hun de ne, som er bedst
til at fast hol de de ældres lyst til at tale til
dem.
Pro jek tet er le det af se nior for sker Karen
Thod berg fra Aar hus Uni ver si tet, og det er
igang sat på ini ti a tiv fra og finans i eret af Tryg -
Fon den, som dri ver Dan marks ene ste lands -
dæk ken de be søgs hun de ord ning. Ple je cen tre
kan få gra tis be søg af be søgs hun de ven ner. 

Kil de: Tryg fon den
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Regn skab 
Regn skab for perio den 1.1.2013 til 31.12.2013

   Regn skab 2013 Bud get 2013 Bud get 2014
Ind tæg ter:

Med lem skon tin gent (37) 4.625  (39)4.875 (37)4.625
Bladsalg 25 0 100

Ga ve be løb 75 0 0

Til skud (Tele slyn ge) 29.400 0 0

Ind tæg ter i alt 34.125 4.875 4.725

Ud gif ter:

Tryk ning af bla det 2.942 3.000 2.000

Por to og ge byrer 1.667 1.500 1.300

Tele fon godt gørel se  0 300 0

Kon torar tik ler 110 300 200

Vin ga ver 768 800 800
Hjem me si de 350 350 350

Re vi sions mø de 186 150 200

Rep ræ sen ta tion 90 500 300
Kon tin gent Klo ster ga de Cen tret 1.800 1.800 1.800

PR. fol dere og pla ka ter 945 0 500

Tele slyn ge 29.230 0 0

Ud gif ter i alt 38.088 8.700 7.450

Årets re sul tat -3.963 -3.825 -2.725

Ba lan ce
Ak ti ver:

Giroin destå en de 31.12.2013 10.654

Skyl di ge be løb - 749

Mod ta get kon tin gent for 2014 -1.375 8.530

Pas si ver:

Ak ti ver 31.12.2012 12.493
Årets re sul tat  -3.963 8.530
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En tre di e del af dan sker ne sparer så lidt op,
at de som pen sio ni ster vil være mere el ler
min dre af hæn gi ge af so ci a le ydel ser ved si -
den af fol ke pen sio nen. I dag er det fak tisk
45% af alle pen sio ni ster, der får of fent lig
hjælp ud over fol ke pen sio nen. Ide en med
ar bejds mar keds pen sio ner ne var, at men ne -
sker selv skul le spare op til at klare sig i al -
der dom men. Pro ble met be står i, at det for
man ge fak tisk ikke kan svare sig at spare op
til pen sio nen. Sparer man op, mis ter man
nem lig ad gan gen til en mas se ydel ser, man

el lers vil le have fået. Det svarer til en be skat -
ning, der er hår dere end top-skat ten. Ly sten
til at spare op mind skes yder li gere ved, at
65% af dan sker ne tror, at po li ti ker ne kun ne
fin de på at ind dra ge dele af de res pen sions -
for mue til at finans i ere vel fær den med. Mar -
gre the Vesta ger har al lere de været frem me
med for slag om af skaf fel se af de gen erel le
‘mim re kort-ra bat ter’. 

Kil der:
Ny heds bre vet Fak tum, ATP, april 2014

Bli ver frem ti dens gam le fat ti ge?



Te ma et for efter årets 
sam ta le-ca féer i FUAM er
Den mo der ne om sorg.  
Vi le ver i en tid, hvor det er me get
svært at gennem skue, hvad der er
nød ven di ge og hen sigts mæs si ge æn -
drin ger af vel færds sta ten, og hvad det 
kom mer til at be ty de for om sor gen. 
Vil vi for sat kun ne op le ve den pro fes -
sio nel les inter es se, en ga ge ment og
em pa ti ske ind stil ling? 

I lø bet af efter året mø der vi fag folk,
der vil for tæl le om de res op fat tel se af
om sorg i de res ar bej de, og hvil ke æn -
drin ger de har op le vet in den for de se -
ne ste år, og hvad de har be ty det for
de res mu lig he der for at vi se om sorg. 

I en ord bog kan vi fin de den ne de fi -
ni tion: Om sorg er et for hold, en re la -
tion mel lem men ne sker, hvor hand -
lin ger ne har en sær lig karak ter. Om -
sorg be ty der at be kym re sig, at bry de
sig om. Or det har rod i den dan ske
ven ding at kym re el ler kære sig om
Om sorgs gi veren for tol ker den an dens 

be hov og vi ser den ne op mærk som -
hed, og at han/hun be kym rer sig 1.

Om sorg de fi neres af psy ko log Ag -
ne te Di derich sen som en sær lig re la -
tion mel lem men ne sker, der er ken de -
teg net ved, at det ene men ne ske ret ter 
sin op mærk som hed mod det an det
men ne ske og hand ler på en så dan
må de, som det an det men ne ske har
brug for, og som tje ner det an det men -
ne skes vel be fin den de 2.

Om sorg er en so ci al re la tion, der
har fo kus på fæl les skab og so li dari tet.
Om sorg dre jer sig om at ha ve for stå el -
se for den an den. Om sor gen skal
være æg te 3.

Kil der:
1) www.lek si kon.org/art. 
2) Ag ne te Di derich sen & Sven

Thys sen: Om sorg og ud vik ling.
Om sorg, op dra gel se og små bør -
ne ud vik ling, 1991  

3) Blå Kors Dan marks me to deud -
vik lings pro jekt, 2008

Mø der i FU AM efter året 2014



FU AM af hol der en sam ta le-ca fé 
i Klo ster-ca féen den an den ons dag i hver må ned

Ef ter en sang er der et kort op læg på ca. 20 min., og så er der kaf fe/te. 
Op lægs hol deren har valgt tre spørgs mål, som  del ta ger ne der ef ter drøf ter en

halv ti mes tid ved de bor de, hvor de sid der. 
Ef ter sam ta ler ne ta ges de tre spørgs mål op i he le del ta ger grup pen, og de, der

har no get, de fin der inter es sant og øn sker at de le el ler få dis ku teret yder li gere,
kom mer frem med det.

Ons dag d. 10. sep tem ber: Mo der ne om sorg i kom mu nen
Op læg: Ud vik lings kon su lent Kir sten Pil toft, 
           Fag lig stab, Sund hed og Om sorg, Aarhus

Mo der ne kom mu nal om sorg er et op gør med en men ta li tet om, at den of fent li ge
sek tor er et for si krings sel skab, som skal kom pen sere bor ger ne for tab af kær lig -
hed og nære re la tio ner. Hvad skal der være i ste det, og hvem vin der, og hvem
ta ber i den ud vik ling? 

Ons dag d. 8. ok to ber: Om sorg for den mo der ne gam le be gyn der med 
vil lig hed til at mod ta ge.
Op læg: Di a kon Ele Bon de

Vi er i fare for at glem me be tyd nin gen af de men ne sker, der har le vet læn gere
end os selv. Vi er fo ku seret på at ”gi ve” til gam le.  Selv føl ge lig må der gi ves om -
sorg, når et men ne ske er ble vet svagt, men med hvil ken in dre hold ning gi ver vi,
hvad vi gi ver? Er de af ba lan ceren de bøl ger mel lem at gi ve og mod ta ge blo kere -
de?

Ons dag d. 12. no vem ber: Mo der ne om sorg hos læ gen
Op læg: Ali ce Øster gaard, fhv. Prak ti seren de læ ge

Ali ce Øster gaard vil for tæl le om, hvad en prak ti seren de læ ge kan læg ge i or det
om sorg og hvil ke æn drin ger, der er sket i den prak ti seren de læ ges ar bej de, og
hvor dan om sor gen har æn dret sig. 

Sam ta le-ca féer i FU AM
Efter året 2014

Al le mø der er fra kl. 14.30 til 16.00 
i Ca féen, Klo ster ga de Cen teret
Klo ster ga de 37, År hus C

Al le er vel kom ne og pri sen er kr. 25 incl. kaf fe, te og
ka ge

Mø de lo ka let har tele slyn ge.

BH
Skrivemaskine

BH
Skrivemaskine
16.30

BH
Streget ud

BH
Streget ud
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