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Slut med om sor gen
Af  Knud Ra mi an

Vi har set på om sorg i den ‘want to be’ 
kær li ge kom mu ne Aar hus, og vi har
været he le ve jen til Gha na. Det er slut
med ‘om sorg’ som te ma i FU AM for
den ne gang. Al den stund om sorg
hand ler om at le ve sig re spekt fuldt ind 
i næ stens nød og for hol de sig til den,
er vi al le an svar li ge - og så kom mu -
nen. Men ind le vel se ko ster.  Nø den i
den mo der ne ver den er uen de lig stor. 
Det har den må ske al tid været, men
med med i e strøm men slip per vi ik ke
så let uden om.  Flygt nin ge druk ner i
Mid del ha vet og ud for Bang la desh i
tu sind tal. Jor den slår revner i  Ne pal,
der er en som me i Val by, vi svig ter de
kræfts y ge. osv osv. Hvor dan klarer
man at være om sorgs fuld i al den
nød? Vi er ble vet go de til at be ta le os
fra no get af det. 

Jeg bo e de som ung en kort perio de 
i en ind isk fa mi lie i  Mom bay. Den
hav de en lej lig hed på 4.sal, og på

hver trap pe af sats bo e de der en fat tig
ind isk fa mi lie, hvis ‘dag lig stu e’, man
måt te træ de igen nem, hver gang man 
skul le op og ned, men de bo e de tørt.
Her var den uen de li ge nød til ste de
he le ti den. Og så for mig blev de hver -
dag. Min vært - en mo der ne in der -
sag de: “Hvis jeg skal over le ve i det te
land, må min op ga ve være, at de, der
er af hæn gi ge af mig, har det godt. Re -
sten må jeg la de være”. Man må kun -
ne for svare sig mod den uen de li ge
nød uden at bli ve ky nisk. Man må be -
slut te sig til, hvor langt ens om sorg
ræk ker og hol de sin ind le vel se in takt. 
Vi har råd til lidt mere  om sorg end de
har i Bang la desh, men     pen ge ræk -
ker ik ke al tid. Må ske skal man or ga ni -
sere de mo der ne trav le liv, så der og så
er plads til at sæt te sig selv på spil.
Des vær re kan jeg se ky nis men stik ke
frem al le veg ne: “Det er de res egen
skyld”. Så er man selv fri ta get. 

An non ce
Re dak tøren føl ger me get med på net tet spe ci elt på de
min dre be søg te ‘si tes’. Kom mer der inter es san te op lys -
nin ger gem mer han lin ket på en hjem me si de til bed re ti -
der. Den ne hjem me si de er nu ble vet til gæn ge lig i en
perio de. Her kan man lyn hur tigt ori en tere sig, om der er
sket no get, man har over set. 

Du går ind på http://knudramian.pbworks.com/FUAM
og her klik ker du på tek sten “FU AM re dak tørens no ter” .

http://knudramian.pbworks.com/FUAM
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Af  Tove Holm

FU AM’s te ma i den ne sæ son
har været ”Mo der ne Om sorg”. 
Gen si dig om sorg er ik ke sær -
lig mo der ne – jeg tror, det har
eks i steret, så læn ge men ne -
sker har le vet sam men i små
el ler stør re sam fund. 

Vi hø ster, som vi sår. Det er på en
må de en for læn gel se af det op læg,
som Ele Bon de holdt i ok to ber, og
hvor hun sag de: ”Mo der ne om sorg
be gyn der med vil lig hed til at mod ta -
ge”. Lige som i så man ge an dre si tu a -
tio ner i til værel sen er vi nødt til selv at
vi se åben hed – og må ske om sorg
over for an dre. Her tæn ker jeg ik ke på 
vores for hold til fa mi li e med lem mer,
hvor vi i de fle ste til fæl de er parat til at
yde om sorg, når der er brug for det,
lige som vi og så for ven ter den sam me
om sorg fra dem, hvis vi får brug for
det. Her kan det være vold somt skuf -
fen de, hvis for vent nin ger ne ik ke op -
fyl des. Hvis vi vil und gå de skuf fel ser,
skal vi være op mærk som me på at af -
stem me vores for vent nin ger til de mu -
lig he der, vi har for at få dem op fyldt.
Det sam me gæl der nære ven ner. Li ge 
nu tæn ker jeg mest på dem, vi ken der, 
må ske lidt i ud kan ten. Det kan f. eks.
være na bo er.

Na bo om sorg er en gave
Jeg op le ver, at na bo er, som jeg sjæl -
dent ta ler med, rin ger på og si ger, at
de li ge vil se, om jeg har det godt, for

de har ik ke set mig læn ge. Men da jeg
be gynd te at tæn ke på em net ”gen si -
dig om sorg”, fik jeg lyst til at for tæl le
nog le små histori er om op le vel ser,
som jeg har haft de se nere år.

Det sker ik ke sjæl dent, at folk står
fam len de og usik re over for et men ne -
ske, som ram mes af en stor ulyk ke el -
ler sorg. Især hvis der ik ke er ta le om
et nært per son ligt for hold. Hvis et
men ne ske mis ter sin æg te fæl le el ler
part ner, kan an dre ha ve svært ved at
fin de de pas sen de ord – kon do lerer
ly der så for melt. Hvor for er vi ban ge
for at mø de et men ne ske i sorg? Er det 
en form for blu fær dig hed? El ler ved vi 
ik ke, hvor dan vi skal for mu lere de
tan ker, vi har? Op fat ter vi det som en
om klam ren de form for om sorg? Så
for sø ger vi hel lere at und gå at mø de
ved kom men de og går over på den
an den si de af ga den for at slip pe for
kon fron ta tio nen.

Så dan gik det ik ke for mig, da jeg
for et par år si den mis te de min dat ter.
Mi ne na bo er kom og vi ste mig de res
del ta gel se og til bød mig kon takt, når
som helst jeg hav de brug for det.
”Kom ind, hvis du træn ger til en
snak”. Når jeg tæn ker ef ter, skyl des
det må ske, at jeg, da min dat ter blev
al vor ligt syg et halvt år tid li gere, selv
kon tak te de mi ne na bo er og for tal te,
at jeg var ban ge og ulyk ke lig. Der for
vid ste de, at de kun ne ta le helt frit til
mig om det, der var sket.

En an den og mere mun ter historie
dre jer sig om mi ne gen bo er, som er
nog le dej li ge, var me for æl dre til 3

Gen si dig om sorg
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børn. Mo deren for tal te mig for et par
år si den, at ”mid ter bar net” var lidt i
klem me og træng te til eks tra op -
mærk som hed. Jeg fandt på at til by de
hen de en lil le stump af min ha ve, som
jeg hjalp hen de med at så lidt i. Det vi -
ste sig des vær re, at hun ik ke var sær -
lig inter es seret i sin egen ha ve, men til
gen gæld har hun følt sig fri til at kom -
me og gå i ha ven, som me ti der sam -
men med kam mera ter, som spør ger,
om de kan hjæl pe mig.

I for året var jeg i gang med at fyl de
jord i et høj bed, da pi gen kom sam -
men med fire sko le kam mera ter. De er
8-9 år gam le, og den mind ste dreng
spurg te, om han skul le hjæl pe mig
med jord ar bej det. ”Det er vist for
hårdt for dig”, sag de jeg, og det var
må ske net op et in ci ta ment til, at han
tog en skovl og gik i gang. De an dre
børn fandt og så på no get, de kun ne
gøre, og for mig var det en glæ de at
være sam men med bør ne ne.

En dag, da jeg var på vej hjem fra
bus sen, kom gen bo en køren de med
bør ne ne, som hun li ge hav de hen tet
fra in sti tu tion og sko le. Hun in vi tere de 
mig med ind på en kop te, og det var
en helt sær lig op le vel se at være sam -
men med fa mi li en på en al min de lig
hver dag i en al min de lig si tu a tion,
hvor bør ne ne kom mer hjem og for -
tæl ler om de res dag. Da vi var ved at
være færdige med te en, rej ste den
5-åri ge pi ge sig og gik hen til mig og
spurg te, om jeg vil le ha ve lidt mas sa -
ge. Det vil le jeg jo ger ne, og hun gik i
gang med at mas sere mi ne skuldre.

En historie, der er lidt spe ci el, for di
den dre jer sig om en slags be talt ser vi -
ce, hand ler på en må de og så om gen -
si dig om sorg. Nog le af mi ne ven ner

har en skov, hvor jeg kø ber bræn de til
min bræn de ovn, og bru ger ne af et
dag cen ter for men talt han di cap pe de
(tid li gere kun ne man si ge ånds sva ge,
men lige som så man ge an dre ord, f.
eks. gam mel, skal det nu om skri ves)
hen ter bræn det i sko ven, hug ger det
op, gem mer det, og sam men med en
pæ da gog le verer de det til mig i min -
dre por tio ner i lø bet af året. Når de
har stablet bræn det, drik ker vi kaf fe
og saf te vand sam men, og jeg har nu i
20 år ser veret ka ge ef ter den sam me
op skrift for dem. Det er al tid en hyg -
ge lig si tu a tion, og der er al tid folk,
som er iv ri ge ef ter at kom me her ud.
Jeg sy nes, de er utro ligt hjælp som me
over for mig – og så ud over de res for -
plig tel ser - og i til gift ny der jeg at op le -
ve den må de, pæ da go ger ne ta ger sig
af de res men ne sker. Af og til er der
bru gere med, som slet ik ke kan ud føre 
no get ar bej de, men som kom mer på
dag cen tret og har brug for en op le vel -
se. Jeg glæ der mig over den må de,
som pæ da go ger ne hjæl per menne sker, 
som må ske ik ke en gang kan tale.

Om sorg i in te gra tio nens tje ne ste
Den næ ste historie for tæl ler no get
om, hvor me get an dres om sorg kan
be ty de i min hver dag. Da jeg flyt te de
til År hus for 21 år si den, op le ve de jeg
to nen over for ind van drere og flygt -
nin ge som me get hård og ned la den -
de. Der for meld te jeg mig som fri vil lig
i Dansk Flygt nin geh jælp og spurg te,
hvad jeg som en en kelt per son kun ne
gøre. Jeg blev bedt om at ha ve kon -
takt med et æg te par lidt yn gre end
mig fra Iran. De hav de brug for kon -
takt med dan skere, vil le ger ne lære at
bru ge spro get, og de hav de og så brug
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for hjælp til at for stå of fi ci el le bre ve. Vi 
tal te sam men om alt det an det, som
det kan være svært at for stå i et nyt
land, og vi ud vek sle de er farin ger om
vores børn. Vi spi ste jævn ligt sam -
men, og jeg hav de glæ de af at lære
an dre må der at la ve mad på. For 8 år
si den in vi tere de de mig til mid dag
sam men med en af de res ven ner, en
en lig mand i slut nin gen af halv -
tredser ne. Det var nær lig gen de at in -
vi tere ham med, da jeg næ ste gang in -
vi tere de til mid dag hos mig. Da han
gik, sag de han, at jeg bare skul le kon -
tak te ham, hvis jeg vil le ha ve hjælp til
min ha ve. I grun den tro e de jeg, at det
var den ven lig hed, jeg of te op le ver fra
folk fra mel le mø sten, og jeg reg ne de
ik ke med, at det kun ne være rig tigt.
Men en dag, da jeg gik og ar bej de de i
ha ven, kom han cyk len de og gen tog,
at han skam men te, at han ger ne vil le
hjæl pe mig. Det kun ne være en god
må de for ham at få mo tion på. Si den
da har han været en uvur der lig hjælp
for mig til alt det tun ge ha ve ar bej de,
som jeg ik ke selv kan klare. Han har
helt klart af vist at få kon tant be ta ling,
men til gen gæld spi ser vi et par go de
mål ti der sam men. Her kan jeg jo ud -
nyt te, at jeg fik lært lidt om iransk
mad lav ning, og jeg er sik ker på, at det
be ty der me get for ham.

En gang, da han skul le kom me, for -
tal te han, at han hav de en gæst fra
USA på be søg og spurg te, om han
måt te ta ge hen de med. Jeg sy nes, at
jeg næ sten kun ne mær ke lidt stolt hed
på mi ne veg ne i hans stem me, da han
sag de til gæ sten: ”To ve la ver mad
som en iransk husmor”.

En dag bad min ha ve ven, om han
måt te få nog le af mi ne kryd derur ter til

en af si ne ven ner, som var ved at an -
læg ge en køk ken ha ve. Det blev til
flere plan ter, end han kun ne ha ve på
cyk len, så jeg til bød at køre ud med
dem. På den må de kom jeg til at ken -
de end nu en ind van drer fa mi lie - et
æg te par i tres ser ne med to voks ne
søn ner. Igen fik jeg et til bud om hjælp
til at re parere små og stør re ting i mit
hus, og i åre nes løb har det ud vik let
sig til et ven skab, hvor vi støt ter hin an -
den og har det godt, når vi bare ses for 
at være sammen.

I nog le år hav de jeg en sam ta le -
grup pe i Ven skabs fore nin gen for Æl -
dre Dan skere og Ind van drere. En af
del ta ger ne, en vel ud dan net mand fra
Irak var me get ked af, at han hav de så
svært ved at lære dansk. Jeg  til bød at
gi ve ham eks tra tid, og kort ef ter bad
han mig kom me hjem og be sø ge ham
og hans fa mi lie. Hans ko ne vil le ger ne 
træf fe mig, og hun hav de la vet en
læk ker mid dag. In den jeg gik, sag de
hun, at hun hav de det svært ved, at
så dan en gam mel da me som jeg bo e -
de ale ne, og hun til fø je de: Når du får
brug for det, vil jeg pleje dig.”

I den sta di ge dis kus sion om ”de
frem me des” mang len de in te gra tion
har jeg tit tænkt på, at man ge mis for -
stå el ser og me gen fjendt lig hed kun ne
und gås, hvis flere dan ske fa mi li er vil le 
ha ve kon takt med en uden landsk fa -
mi lie. Da jeg i sin tid ind led te mit be -
kendt skab med en flygt nin ge fa mi lie,
var der an dre dan skere, der spurg te,
om jeg ik ke var utryg ved at åb ne mit
hjem for ukend te men ne sker. Det er
selv føl ge lig en usik ker hed, som man
må over vin de. Som I kan se af
ovenstå en de, har jeg kun haft glæ de
af det.
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Jeg har en fø lel se af, at vi er me get
lige vær di ge – vi gi ver, og vi ta ger
imod. For mig er det gen si dig omsorg.

    Land skab med Lis bjerg Kir ke
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Be ty der gen era tio ner ne 
no get for hin an den?
Af Irma Mag nus sen

Det spørgs mål be slut te de man sig
for at fin de ud af i et sam ar bej de mel -
lem Aa by Bør ne ha ve og be bo er ne på
Ceres - svaret er ind til vi dere over ra -
sken de! Et hold børn fra bør ne ha ven
og de res pæ da go ger var på be søg på
ple je hjem met: Hvert en kelt barn gik
på be søg hos "sin æl dre" - op ga ven
var, at de to gen nem sam ta le skul le
for tæl le om sig selv og de res liv. Over -
ra skel sen var, at de fle ste "par" hur tigt
kom på ta le fod, og det vi ste sig, at de
hav de en mas se at for tæl le hin an den.

Andre kun ne be ret te om en barn -
dom, der var me get an der le des, end
den nu ti dens børn op le ver: På de
ældres tid var det fa mi li en og fa mi li e li -
vet, det hand le de om: Mor var hjem -
me gå en de og pas se de hus og hjem,
mand og børn. Der var in gen bør ne -
ha ver, og kun få mød re gik på ar bej de
uden for hjem met. Bør ne ne kun ne
modsat for tæl le om de res liv og trav le
for æl dre, hvor bå de far og mor går på

ar bej de: "Der for skal vi i bør ne ha ve,
hvor vi har det sjovt sam men med
man ge ven ner og flin ke pæ da go ger -
vi le ger bå de in de og ude, når det er
godt vejr - og om efter mid da gen kom -
mer en ten far el ler mor og hen ter os
igen." Bør ne ne fortalte levende til de
ældre om livet som barn i 2015.

Efter føl gen de skul le bør ne ne be ret -
te om de res be søg hos de res æl dre
gen nem teg nin ger om, "hvad de hav de
op le vet". Re sul ta tet har været over væl -
den de. Hvert en kelt barns teg ning er
ble vet ind ram met, og det en kel te barn
har af le veret sin teg ning til "sin" æl dre, 
hvor den til stor glæ de er op hængt i
hver sin stue. 

Svaret på spørgs må let, om gen era -
tio ner ne har no get at si ge hin an den,
er et stort og run gen de "JA!" 

Bå de bør ne ha ve og ple je hjem kan
ik ke kraf tigt nok op for dre an dre til at
ta ge ide en op - det er for al le gen era -
tio ner uhyre liv gi ven de og livs be -
kræf ten de.

Kan events bli ve til kul tur?
At ter i år har der været af holdt en gen e -
ra tions u ge i År hus. Der var at ter sam -
vær mel lem børn og sva ge gam le. Der
var "events", der kom i avi sen og
på TV.  Events kan være igangs æt ten -
de og in spireren de. Gang på gang kan
vi kon sta tere, at det fak tisk er til glæ de
for al le, som det ses i Ir ma Mag nus sens
ar ti kel. Der for er det mest inter es san te,

om det kan  lyk kes at få skabt de ved -
varen de kon tak ter, så det bli ver til en
vane. Et an det  af ini ti a ti ver ne er en fa -
ce bo ok-si de, der lø ben de be ret ter om
ar ran ge men ter og ini ti a ti ver, der kan
brin ge gen era tio ner ne sam men: 
Mu sik, te a ter og for tæl lin ger.
   Se: https://www.fa ce bo ok.com/
pa ges/Fæl les ska ber-mel lem-gen era tio ner
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Dan sker ne er et po e tisk fol ke -
færd. Der bli ver dig tet man ge
lej lig heds san ge i Dan mark. De 
fle ste er helt per son li ge, men
nog le kan bru ges igen og igen. 

Jeg har savnet san ge om al der -
dom. Det er jo trods alt en al der, hvor
man hol der run de fød sels da ge i et
væk.  Der for be slut te de jeg at skri ve
no gen selv. Det gav en aha-op le vel se:
Ik ke al le sange om al der dom men kan
syn ges i al le aldre 

Vi sen om de tre såri ges land skab
skal man om gås med var som hed.
Man ge er slet, slet ik ke parat til at se
ud over deres liv på den må de og og så 
se en an el se frem. For mu lerin gen: “Vi
kan ane vil de ve je” kan gi ve døds -
angst. Der for skal den må ske dig tes
om,  men det er jo net op me nin gen
med dis se vi ser, at de ger ne må dig tes
på. Det er en op en sour ce. Den går
og så til vis se halv fjerds åri ge (hvad
me ner du?). 

“En vi se om at for li ges med sin al -
der dom” er skre vet til en fir sårs fød -
sels dag. Det er en vi se med gang i.
Den gik vist nok godt til pre mi eren.
Jeg vi ste  lidt se nere en næ sten halv -
fjerds årig da me vi sen og spurg te, om
hun vil le have den sun get til sin fød -
sels dag. Svaret et klart nej tak! Så dan
syn ger man, når man er i fir ser ne,
men ik ke i halv fjerds er ne.  Jeg hav de
ik ke li ge no gen halv fjerds års sang lig -
gen de, men jeg fandt en på net tet:
“Nu har du nå et høj den”. Den var fra
et DR-hef te om pen sio nist-for bere -
del se, som blev ud gi vet i 1982. Jeg til -
pas se de den lidt, og nu  kun ne den
bruges. 

Al der dom men har man ge per spek -
ti ver, og vi til pas ser os til dem gan ske
grad vis og sik kert næ sten umær ke ligt, 
med min dre vi lø ber ind i den for ker te
sang. 

 

Sang hef te

Tre vi ser til gam le voks nes fød sels da ge 
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På den stø ve de vej står vi stil le,
og vi ny der det sted, hvor vi står
Vi er kom met her til, for vi vil le.
og kan ny de den ud sigt, som vi får?
Det er sta dig som mer ti de:
ly set klares, men skyg gen bli ver lang.
Det gør godt, at la’ øj ne ne gli de, langs vor vej,
og det liv, vi har i gang.
 
Vi ser sen vækst og høst vejr om kring os.
Vi ser un ger, der fol der sig ud.
Bå de som mer og sol  fik vi med os
ef ter vår ve jens pløre-vejr og slud
Ve je lø ber - ti der iler.
Det går hastigt, mod nye ti der, du!
Vi har lært os, at ti der bedst hvi ler,
når det lyk kes at le ve her og nu.

Der er ud sigt og ind blik ved ve jen.
Vi kan se vore spor, hvor vi gik.
Vi kan se, hvor vor vej blev vor egen,
og vi ser al le blom ster ne, vi fik.
Vi kan ane vil de ve je,
som vi ik ke end nu har gå et på.
Der er frem tid, vi ger ne vil eje
Lad os gå, der er ve je, vi vil nå.
 
Vi er bæn ket ved fød sels dags kuren, 
Vi lod ud sig ten gli de for bi.
Tak, for at I gik med her på turen,
hæv et glas for et liv, som vi kan li’. 
Vi har mere liv at le ve,
der er brug for de kræf ter, som vi har.
Li vets ve je, gør li vet  værd at le ve,
Li vet le ve! For det højt hur ra!

En vi se om ud sig ten over det 60 åri ge livs land skab. 
På me lo di en: Se det, sum mer af sol ......

Nu har li vet nå et høj den,
du er ble vet pen sio nist!
Sku’ de sid ste år gå fløj ten
ved at gå og være trist?
Nej, for so lens ly se strå ler
var mer me get mere - nu
du har tid som in gen sin de
til at le ve, kære du!

Men det kræ ver, at du kom mer 
ud af hu len, hvor du bor.
Er det vin ter el ler som mer, 
det be ty der ik ke spor.
Ven ner har du al le veg ne,
som du end nu ej har mødt.
Der er mas ser du kan gi ve, 
du kan sta dig smi le sødt!

Den som tror, at man er fær dig
Når man run der de halv fjerds 
og som evigt sig be kla ger,
kan kun dø som util freds,
Nej, tag smi let på du kære, 
li vet ven ter dig end nu.
Du har me get, me get var me,
den kan man ge sag tens bru’

Alt hvad li vet det har lært dig.
skal det bare vis ne bort?
selv om du tog fin eks a men
er det ej dit bed ste bed ste kort. 
Du har al den liv ser faring, 
som de un ge sam ler på.
Og gav du den ik ke fra dig,
hvor dan skul le det dog gå?

En vi se til den 70 åri ge: Nu har du nå et høj den
Me lo di:  Nu går våren gen nem Ny havn
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Nej, dit liv har nå et høj den,
nu, hvor du er pen sio nist. 
Sku’ de sid ste år gå fløj ten, 
ved at gå og være trist.
Der er mas ser, du kan lære, 
og alt det, du ej fik set.
Li vet bli ver nemt at bære
blot man selv gør no get ve ’et

Frit ef ter Johs. Krogh/DR 1982 

En vi se om at for li ges med sin al der dom
Skre vet på for an led ning af at no gen ef ter 80 års liv nær mer sig al der dom men

Me lo di: Bed ste far tag dine tæn der på….

Dis se vers er ej en sang til dig.
De skal al le gam le kun ne mun tre!
Hvad er det, der hol der os i gang?
Det kan rig tig man ge yn gre un dre.

Ti den den kan gøre dig så klog:
Glæ der dig, hver dag du får for æret
Det kan yn gre men’ sker ik’ for stå
De må bare nø jes med be gæret

Nyd du er på sam me slag ne vej. 
Der er mil lio ner an dre gam le.
Al le går den sam me vej som dig:
Det er frem ad, for på år at sam le.

Der er gå et rig tig man ge år,
som det ik ke nyt ter at for try de.
Hvis du bli ver rig tig god til det.
Så bli’r dag’ ne let tere at ny de. 

Selv om hur tig he den den slap op
Er du sta dig den, der van drer for an.
Det at være le ven de mo del, 
kan godt kræ ve no get af sin for mand

Bed ste! Tag de grøn ne buk ser på.
Mo den si’r: Na tur lig hed er lo gisk 
Al der dom men, det er ren na tur.
Du er næ sten ble vet øko lo gisk 

Så dan ku’ man sag tens bli ve ved. 
Der er go de grun de til at fe ste.
Når vi le ver, er der alt så liv.
Hip hur ra for det! - du gam le bed ste -
far 
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    Ud sigt fra tag ter ras se i Klostergade
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Ældres brug af di gi ta le spil

Af Sara Mos berg Iver sen, lek tor
ved In sti tut for Kul tur vi den ska ber, 
Syd dansk Uni ver si tet. 
Kan kon tak tes på siv@sdu.dk

Kul tur mi ni steri ets se ne ste under sø gel se
af dan sker nes kul tur va ner vi ser, at
18% af dan sker ne fra 60 år og op ef ter
i 2012 spil le de di gi ta le spil mindst
dag ligt el ler ”næ sten dag ligt”. Og så i
re sten af den ind u stri a li sere de ver den
er di gi ta le spil ik ke læn gere for be hold
børn og un ge – og har i øv rigt ik ke
været det læn ge. Der er des vær re ik -
ke me gen vi den om, hvor dan æl dre
bru ger di gi ta le spil i hver da gen, og
hvil ke tan ker de gør sig om det te. Der -
for er jeg i gang med en inter vi ew un -
der sø gel se, hvor jeg ta ler med dan -
skere på 65 år og der o ver, som spil ler
di gi ta le spil. Under sø gel sen er sta dig i
gang, men her vil jeg ger ne de le nog le
af de fore lø bi ge ind sig ter.

Hvem har jeg talt med?
Ind til vi dere har jeg talt med ti kvin der
og fire mænd mel lem 65 og 92 år.
Må let er at nå op på om kring 25-30
per so ner. (Kon takt mig ger ne, hvis du
spil ler di gi ta le spil og har lyst til at
med vir ke). For at for stå for skel lig he -

der ne i ældres er farin ger, har jeg fo -
kus på at få talt med men ne sker med
for skel li ge livsløb og livs si tu a tio ner.
Li ge nu er der en over vægt af kvin der
blandt del ta ger ne, men det er ik ke in -
ten deret. Al le del ta gere op træ der her
un der pseudo nym.

Spil i en ak tiv hver dag
Hoved par ten af de æl dre, som jeg har 
talt med, er me get ak ti ve i hver da gen.
De la ver fri vil ligt ar bej de, del ta ger i
kul turel le ar ran ge men ter, dyr ker mo -
tion og hob bi es, pas ser ha ve, mø des
med ven ner, børn og bør ne børn. Mel -
lem al le dis se gøre mål, er der og så
plads til at spil le di gi ta le spil. Det sker
ty pisk i en pau se – hvil ket for no gen
be ty der, at de mest spil ler om vin -
teren, når der ik ke er uden dørs gøre -
mål, el ler om af te nen, of te i for bin del -
se med fjern syn skig ning. De fle ste
med vir ken de læg ger vægt på, at de
ik ke spil ler sær lig me get, men har
sam ti dig en ide om, at det er der man -
ge an dre æl dre, som gør. En kel te af
del ta gere ne er ik ke læn gere så ak ti ve,
som de har været. Det skyl des hel -
bredsår sa ger el ler for di ”de har gjort
nok”, som Brit ta, der er først i 70er ne
ud tryk ker det. Her bli ver bru gen af di -

Min far mor var en iv rig krydsords lø ser, og hen des hur tig hed til at 
fyl de bog sta ver i de blan ke fel ter im po nere de mig som barn. Mi ne 
børns far mor hol der og så af at lø se krydsogt værs, men hun spil -
ler og så spil på sin iPad. Hun er blot en af man ge æl dre dan skere,
som spil ler di gi ta le spil. – Alt så spil på tablet, mo bil, pc, mac el -
ler kon sol. Det er bl.a. spil som Word feud, Hay day og Ruzz le,
men og så skak, syv ka ba le og spil fra The Sims seri en. 
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gi ta le spil og så en må de at ud fyl de en
tid, der nog le gan ge kan bli ve lang. 

Spil har man ge for mål i
hver da gen
De kvin der og mænd, jeg har talt
med, får man ge for skel li ge ting ud af
at spil le di gi ta le spil. Man ge frem hæ -
ver, at det er under hol den de. Næ sten
li ge så man ge nævner det so ci a le ele -
ment af at spil le. E del spil ler med
børn, bør ne børn, part nere el ler ven -
ner. Mens no gen få kon kur rer in tenst,
er det for de fle ste en hyg ge lig må de at 
ha ve hver dags kon takt på, hvor de
kan føl ge med i med spil ler nes frem -
gang og må ske li ge skri ve en kort be -
sked. Der er dog en del af de med vir -
ken de, som kun ken der me get få el ler
in gen på de res egen al der, der spil ler
di gi ta le spil. At spil le bli ver og så brugt
til at slap pe af med. Ja ne, som al drig
hav de fore stil let sig, at hun vil le kom -
me til at spil le di gi ta le spil, for tæl ler, at 
det for hen de er en fan tastisk må de at
slap pe af på. Ik ke bare ef ter en travl
dag med fri vil ligt ar bej de, men og så
hvis hun kom mer til at be kym re sig
om ”ting hun al li ge vel ik ke kan gøre
no get ved”. Det er en god må de at
tøm me hoved et på, net op for di spil let
ik ke er sær lig vig tigt i sig selv, men al li -
ge vel kræ ver in tenst fo kus, mens det
varer. An dre spil ler, hvis de våg ner
om nat ten og ik ke kan so ve.

Hjer netræ ning
En ting, som hoved par ten kom mer
ind på før el ler se nere, er, at bru gen af
di gi ta le spil er med til at hol de hjer nen
i god form. Fak tisk gøre flere det klart,
at de kun spil ler di gi ta le spil ”man kan
lære no get af”. Kristi ne, som for ny lig
skul le til læ ge check i for bin del se med

for ny el se af køre kort, for tæl ler, at
hen des læ ge ef ter vel o ver stå et prø ve
spurg te, om hun spil le de di gi ta le spil.
Når di gi ta le spil om ta les i dan ske avi -
ser i re la tion til æl dre, er det da og så
ty pisk med fo kus på men tal træ ning.
Her er paral lel len til min far mors
krydsogt værs igen ty de lig. - Hun frem -
hæ ve de i sin tid det sam me, når hun
ef ter en travlt dag med hus ar bej de sad 
i læ nesto len med si ne hæf ter. Det te er 
helt i tråd med den eks i steren de forsk -
ning. 

Forsk ning i æl dre og 
di gi ta le spil
Mens for sknin gen i di gi ta le spil of te
for hol der sig til bru ge af spil ud fra et
fri tids- og ny del ses per spek tiv, er det
ik ke til fæl det, når det gæl der hoved -
par ten af den forsk ning, der fo ku serer
på æl dre og di gi ta le spil. Her er der
pri mært fo kus på, hvor dan spil kan
være nyt ti ge for æl dre rent hel breds -
mæs sigt. Den ne forsk ning præ sen -
terer yder mere of te æl dre som et øko -
no misk sam fund sproblem, og i den
for bin del se til by des di gi ta le spil som
en bi llig må de at und gå dyr syg dom
og ple je på. Det te fo kus på sund hed
er ik ke i sig selv et pro blem – det er
nok de fær re ste, der har no get imod
at hol de sig i form. Pro ble met op står
snarere, for di den ne forsk ning i høj
grad teg ner et en di men sio nelt bi lle de
af æl dre som en ens ar tet grup pe,
præ get af for fald, hvor fore byg gel se
og hel bred sproble mer bli ver det cen -
tra le. Sat på spidsen, gøres ældres
brug af spil funk tions ori en teret. Der
bli ver ta le om træ ning i ste det for ud -
for dring, sjov el ler leg. Der med sen -
des der og så et sig nal om, at æl dre
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åben bart ik ke som an dre voks ne har
lov til at spil le, bare for di de har lyst.
Det er vig tigt, at for sknin gen og så kan
til by de an dre per spek ti ver på æl dre
og de res brug af di gi ta le spil end den,
der kom mer fra den sund heds ori en -
tere de forskning. 

Kil der
Le ne Bak, An ne Sophie Madsen, 
Bet ti na Hen rich sen, 
 & Søren Trold borg (2012). 

Dan sker nes kul tur va ner 2012. 
Kø ben havn: Kul tur mi ni steri et. 
Til gæn ge lig on li ne:
http://kum.dk/uploads/tx_templavoil
a/endelig_danskernes_kulturvaner_p
dfa.pdf

Kom mu ni ka tio nen mel lem det
of fent li ge og bor ger ne fore går i
sti gen de grad di gi talt – selv på
om rå der, som har af gøren de be -
tyd ning for bor ger nes hver dag.

 Men en ny under sø gel se hvor er -
far ne ældreråds med lem mer te ste de
de res kom mu na le hjem me si der vi ste,

at man ge hav de  svært ved at fin de og 
for stå in for ma tio nen på inter net tet.
Fx når de har brug for op lys nin ger om 
kom mu nens til bud til en de ment æg -
te fæl le el ler for at sø ge bo lig si kring.

Læs mere om under sø gel sen på 
http://danske-aeldreraad.dk/

De kom mu na le hjem me si der er
ik ke men ne ske ven li ge 

Selv om pen sions al deren flyt tes til 70
år, så sli des men ne sker al li ge vel gen -
nem et ar bejds liv og æl des al li ge vel  fra
50 års al deren og frem, så må ske er det
ik ke det bed ste for al le at bli ve på ar -
bejds mar ke det. Det vi ser en ny  og me -
get spæn den de  under sø gel se af sven ske
of fi cerers sund hed. De fik plud se lig mu -
lig hed for at gå  fem år tid li gere på pen -
sion. For sker ne bag under sø gel sen har
set på de sund heds mæs si ge virk nin ger
af at gå ud tid ligt og sammen lig net med
an dre jævnaldren de of fi cerer og of -
fent ligt an sat te mænd. De, der fik  før -
tids pen sio nering, hav de 35% fær re da ge

på ho spi tal i for hold til dem, der ik ke
gik på pen sion. Fal det var end nu stør re
for dem med la vere ind komst og og så
stør re blandt per so ner med la vere ud -
dan nel se. De, der mod tog til bud det,
hav de og så 26 pro cent la vere ri si ko for
at dø før en al der af 70 år.  Man må si ge, 
at den po si ti ve ef fekt af at gå tid ligt på
pen sion er rig tig stor. 

Kil de: “Hälso ef fek ter af ti di gare lagd pen sio -
nering” (2014,16) af Da ni el Hall berg, Per
Jo hans son och Ma lin Jo seph son, Over våg -
nings ud val get för so ci alförsä kring (ISF) og
In sti tut for ar bets mar knads- och ut bild nings -
po li tisk utvär dering (IFAU).

Er det usundt og dyrt at bli ve på ar bejds mar ke det?

http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/endelig_danskernes_kulturvaner_pdfa.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/endelig_danskernes_kulturvaner_pdfa.pdf
http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/endelig_danskernes_kulturvaner_pdfa.pdf
http://danske-aeldreraad.dk/
http://danske-aeldreraad.dk/
http://danske-aeldreraad.dk/
http://danske-aeldreraad.dk/
http://danske-aeldreraad.dk/
http://danske-aeldreraad.dk/
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Gen eral for sam ling i FUAM
Ons dag den 11. fe bru ar 2015 kl. 16.30 – 17.45 
Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, År hus C 

Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

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

2. Be styrel sens be ret ning 
Kir sten Trol le gaard ori en tere de om
FU AM’s mø der, som efter hån den har
få et sin form som sam ta le ca fé med
kort op læg, kaf fe pau se med spørgs -
mål til drøf tel se ved bor de ne og en af -
run ding med ind læg fra de bor de, der
har haft sær li ge vin kler på nog le af
spørgs må le ne. Der ind le des og af slut -
tes med sang. Det er skif ten de be -
styrel ses med lem mer, som til ret te læg -
ger mø det i kon takt med op lægs hol -
deren. Mø der nes te ma i efter året
2014 og for året 2015 er Mo der ne
Om sorg. Det er må ske for læn ge at
ha ve det sam me te ma, da de, som ik -
ke er spe ci elt inter es sere de i te ma et,
kan mis te inter es sen for at del ta ge.
Der har været nye skif ten de mø de del -
ta gere hver gang he le året. Men det
må kon sta teres, at det kun har gi vet
nog le få ind mel del ser sam ti dig med,
at an dre er fal det fra.

Der er i ja nu ar sendt Nyt fra FU AM
og et føl ge brev med ind by del se til FU -
AM’s mø der ud til 20 per so ner i for -
skel li ge se nior fore nin ger og -klub ber i
Aar hus. 

Knud Ra mi an ori en tere de om Nyt
fra FU AM, som og så i 2014 er kom -
met i to num re, da til sagn om til skud
fra VEL UX FON DEN har gjort det
mu ligt at pro du cere nr. 2 i 2014. Nyt

fra FU AM får lø ben de ros hos læ ser ne 
og af be styrel sen. Ar tik len Sure gam le
mænd har vakt inter es se og få et kom -
men tarer. Knud me ner, det er vig tigt,
at det en kel te blad har no get for al le
aldre, så det kan læ ses i flere sammen -
hæn ge. I det kom men de blad skal der
være et gen era tion ste ma. Der skal og -
så være op for dring til at skri ve om sit
liv, ik ke som en kro no lo gisk historie,
men det, man nu har lyst til at skri ve
om. 

Knud sen der før hvert mø de et par
hund re de ny heds mail ud med ori en -
terings stof om mø det. Det er svært at
må le ef fek ten, men der op for dres til at 
sen de den ne ny heds mail vi dere.

Bør ge ori en tere de om hjem me si -
den, som bli ver ajour ført lø ben de
med mø de te ma er, da to og em ner.
Nyt fra FU AM bli ver lagt på net tet, når 
det ud kom mer.

3. Fore læg gel se af det re vi dere de 
regn skab for 2014
Søren-Pe ter gennem gik regn ska bet
for 2014, som har et under skud på
5.498 kr.  FU AM har få et til sagn på i
alt 10.000 kr. fra VEL UX FON DEN
over to år

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 
2016 samt god ken del se af bud -
get for 2015
Kon tin gen tet for 2016 bli ver uæn dret
125 kr. om året. På grund af det for -
ven te de til skud vil øko no mi en for
2015 se så le des ud: 
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Ak ti ver: 3.032 kr.
For ven tet 
med lem skon tin gent: 4.750 kr.
For ven tet til skud 
VEL UX FON DEN: 7.333 kr.
I alt til dis po si tion
i 2015:   15.115 kr.

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 blev gen valgt og
Han ne Juul Jen sen ny valgt

8. Ind kom ne for slag  in gen

9. Even tu elt
Eva lu ering af da gens FU AM mø de
(11.2.2015), hvor mø de del ta gel sen
har været eks tra stor. Det kan der
være flere grun de til: En kendt fore -
drags hol der (Mor ten Aa gaard, le der
af Kir kens Kors hær, Aar hus), ny heds -
bre ve ne fra Knud, om ta le i FU AM’s
Fa ce bo ok grup pe: Al der dom mens mu -
lig he der og umu lig he der,  Lo ka la vi -
sens om ta le med fo to af op lægs hol -
deren og de ud send te bre ve til per so -
ner i se nior fore nin ger og –klub ber.
Der ar bej des vi dere på at få et mø de
sam men med Christi ne Swa ne, kul -
tur so cio log og direk tør for En som me
Gam les Værn. 

En pil le mod ti dens tand
We e ken da vi sen hav de i april
en to-si ders ar ti kel om stof fet
ra pa my cin som en mu lig livs -
for læn gen de pil le.
Den er næ sten li ge om hjør net. Man
bru ger li ge 20 mi nut ter af sit kor te liv
på at lab be det spæ de håb i sig. At ter
en gang kan man lidt se nere på net tet
kon sta tere, at det er en gam mel ny -
hed, der har cir ku leret de sid ste 5-6 år. 
Sid ste gang hed stof fet Res veratrol.
Det fin des i rød vins rø de far ve. Det
håb cir ku lere de og så i en år ræk ke. Vi
el sker hå bet om, at man kan fin de et
stof, der brem ser krop pens for fald, og
som  la der os le ve læn gere. Det hav de 
sam me ef fekt som ryn ke cre mer ne -

igen. Men vi be ta ler ger ne for hå bet -
el ler spil der vores tid. Det nye, store
håb hed der ra pa my cin og har vist sig
at for læn ge mus’ mak si ma le le ve tid
med op mod 20 pro cent. Fra 2009 til 
2015 er der ik ke gjort de store frem -
skridt, men der kan al tid være an led -
ning til en lin dren de avis ar ti kel. 

We e ken da vi sen 17.april 2015

www.news-medical.net/news/20100
402/1/Danish.aspx fra 2010

www.blo om -
berg.com/news/features/2015-02-12/
does-a-real-anti-aging-pill-already-e
xist
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Him len må ven te – 
vi har en hjer testar ter
 Af Tove Holm

Med i er ne jubler: ”Gennem -
snits al deren sti ger og sti ger” – 
Kom mu ner ne grubler: ”Det
gør om sorgs- og ple je om kost -
nin ger ne og så”. Der må spares,
og det gør man så på ældre -
sek toren som hel hed. 

Det gør vel hel ler ik ke så me get, at der
kun bli ver gjort rent hver 3. uge. De
gam le ser ik ke så godt, så de ser nok
hel ler ik ke nul ler mæn de ne og skid tet i 
kro ge ne. I det he le ta get er de res san -
ser slø ve de, og så smags- og lug te san -
sen, så de læg ger næ sten ik ke mær ke
til, at ma den er la vet ind u stri elt og va -
cuum-pak ket. De kan hel ler ik ke hu -
ske, hvor dan det smag te, da de selv
til bered te fa mi li ens mål ti der med an -
svar lig hed og om hu. 

Til gen gæld kan flere kom mu ner
pra le med, at de har en hjer testar ter
på al le ple je hjem. Den vil le jeg ger ne
ha ve været fri for og jeg har gjort,
hvad jeg kan for at slip pe for den, men 
kan jeg det? 

Liv stesta men te: 
Rigs ho spi ta let fører et Liv stesta men -
tere gi ster. Jeg har for man ge år si den
til meldt mig liv stesta men tet og har
der med sik ret mig føl gen de:

Jeg øn sker ik ke livs for læn gen de
be hand ling, hvis jeg er i en si tu a tion,
hvor jeg er uaf ven de ligt dø en de. 

Jeg øn sker ik ke livs for læn gen de
be hand ling i til fæl de af, at syg dom,
frem skre den al der doms svæk kel se,
ulyk ke, hjer testop el.lign. har med ført
en så svær in va li di tet, at jeg varigt vil
være ude af stand til at ta ge vare på
mig selv fy sisk og men talt. 

Jeg kun ne godt ha ve øn sket, at jeg i 
det he le ta get kun ne ha ve fra valgt
hjer testar ter, for jeg har en for nem -
mel se af, at man slet ik ke har under -
søgt, hvor dan et men ne ske har det ef -
ter at være bragt til li ve igen. Er der
no gen efter virk nin ger? I det he le ta get 
må det vel være det en kel te men ne -
skes an svar og ret at be stem me, om
man vil ha ve en hjer testar ter be nyt tet.

Jeg har lagt et no tat i min pung med 
adres se på mi ne nær me ste pårøren -
de, og der har jeg ty de ligt nævnt, at
jeg er re gi streret i liv stesta men tet. Men 
hvis jeg får hjer testop, har de, der fin -
der mig, nok ik ke tid til at le de ef ter
min pung og fin de ud af, at jeg ik ke
øn sker genoplivning.

De fle ste gam le men ne sker fryg ter
at skul le en de de res liv på et ple je -
hjem. Må ske har vi hørt og læst for
man ge tri ste be ret nin ger om, hvor
dår li ge for hol de ne er der, selv om vi
og så ved, at per so na let kæm per en
brav kamp for at klare ar bej det så
godt som mu ligt med de mid ler og det
per so na le, der er til rådighed.
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Jeg har den sam me frygt, men ved,
at jeg ved ind læg gel se på et ple je hjem 
straks vil le gøre op mærk som på, at
jeg ik ke øn ske de brug af hjer testar ter i
for bin del se med hjer testop. Hvis jeg
er ude af stand til at for klare mig, ved
jeg, at mi ne pårøren de vil le gøre
opmærksom på det.

Hjer testar terens 
be ret ti gel se: 
At det, jeg har skre vet, ly der så bag -
stræ verisk. Der for er det og så vig tigt

for mig at gi ve ud tryk for, at jeg an ser
hjer testar teren for et me get stort go de, 
når den bli ver brugt over for yn gre og i 
øv rigt ra skere men ne sker.

Men når det gæl der gam le og al -
der doms svæk ke de men ne sker vil le
jeg øn ske, vi kun ne æn dre vores op -
fat tel se af dø den. Den er ik ke al tid en
fjen de – under ti den en ven.

Ran ders Fjord ved Ud by høj
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”Pas sion for li vet” - En nor disk suc ces

Af Rene Buch Ni el sen 

”At gå fra ord til hand ling”er
over skrif ten i ”Pas sion for li -
vets” hjem me si de i Sveri ge.
”Vi vil hand le os til en ny livs -
stil, som på vir ker hel bred og
livskva li tet. Det hand ler om at
bry de til væn ne de møn stre,
bli ve be vidst om ud vik lings -
mu lig he der ne, gå fra ord til
hand ling og ska be for an drin -
ger, der gør en for skel i sit liv. ”

I Nor ge skri ver de: ”Lyst på li vet” er
et kon sept for og med se niorer. Mø te -
for men kal les livska fe og ska pes av
del ta ker ne i et hyg ge lig fel les skap.
Gjen nom go de sam ta ler rundt bor det
kan du få in spira sjon, tips og er farin -
ger for å frem me egen hel se og
livskva li tet. 

Det ser ud til, at man kan lære at
gøre no get ved sit liv. Ved hjælp af en
en kel, men vel af prø vet me to de ska -
ber man for an drin ger i eget liv og vur -
derer re sul ta tet af æn drin ger ne efter -
føl gen de. Det er de gam le selv, der
spre der kon cep tet, som har haft en
nær mest  eks plo sions ag tig ud bre del -
se i Sveri ge og Nor ge, og i dag har
mere end 90.000 pen sio ni ster i Sveri -
ge del ta get i Pas sion for li vet. Nord -
mæn de ne er godt med, og si den det
før ste pi lot for løb i San de fjord kom -
mu ne i 2011 har den nor ske spred -
ning fore gå et i et stærkt tem po, hvor
41 kom mu ner i 14 fyl ker (am ter) er i
gang el ler for bere der op start. I Nor ge
fik kon cep tet navnet: Lyst på li vet.   

Pas sion for li vet mod tog i marts 2014
den euro pæ i ske pris ‘So ci al In no va -
tion in Aging - The Euro pe an Award’
for an 220 an dre ini ti a ti ver.

I Liv stil sca fe en lærer man
at for an dre sit eget liv
Ide en og or ga ni serin gen af Pas sion
for li vet er en kel. Pen sio ni ster sam les i
min dre grup per og mø des på ”livs ca -
fe er”, hvor de ar bej der med at frem -
me eget hel bred og livskva li tet ved at
på vir ke van er og møn stre i hver da -
gen. Te ma er ne i livs ca fe er ne ta ger
ud gangs punkt i WHO’s an be fa lin ger
til sund heds frem me: tryg hed og sik -
ker hed i hjem met, so ci a le netværk,
mad og drik ke samt fy sisk ak ti vi tet. 

Del ta ger ne mø des seks gan ge i
Livs ca fe er i lø bet af de ot te til ti må ne -
der, et Livs ca fe-for løb varer. Den før -
ste gang lærer de om den så kald te
PDSA-cir kel, der er en me to de, der
bru ges man ge ste der til kva li tet sud -
vik ling. Når del ta ger ne mø des i Livs -
ca fe er ne, får de in spira tion til at prø ve 
for an drin ger hjem me og i for hold til at 
føl ge op på dis se for an drin ger. Det gi -
ver del ta ger ne ide er til, hvor dan man
kan gå fra ord til hand ling for at æn dre 
livs stil.  

Hver del ta ger væl ger tre om rå der
in den for det fæl les te ma fx Sik ker hed
i hjem met, som de vil for bed re i de res
liv, ind til de mø des på den næ ste livs -
ca fé. Her de ler del ta ger ne de res er -
farin ger med hin an den om de for be -
drin ger, de har gjort.  Del ta ger ne  ar -
bej der med  tre spørgs mål:

 Hvad er mit mål? 
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Hvad kan for an dres? 
Og hvor når er en for an dring en
for be d ring? 

I PDSA cir klen be skri ves den ak ti vi -
tet, som sæt tes i værk: plan læg ning,
gennem førel se, under sø gel se og op -
følg ning.

Et sær ken de ved Pas sion for li vet
er, at et livs ca fe for løb le des af 1–2
pen sio ni ster, der ef ter et to da ges
under vis nings for løb er klædt på til at
være ca fe le dere for en grup pe. De res
vig tig ste op ga ve er at for mid le me to -
den og det ind sam le de ma teri a le.
Pas sion for li vet spre des ved, at be gej -
stre de del ta gere i Livs ca fe er ne selv
star ter nye livs ca fe er.

Be gyn del sen
I 2004 holdt en en gelsk prak ti seren de
læ ge op læg om, hvor dan han var be -
gyndt at or ga ni sere grup pe kon sul ta -
tio ner i sin læ ge prak sis. Han hav de
man ge æl dre med fald ska der og ind -
så, at de of te hav de sam me ud for drin -
ger. Der for tænk te han, at hvis han
sam le de dem i hold, fik de sam me in -
for ma tio ner og kun ne gen si digt in -
spirere hin an den til at und gå fal du lyk -
ker i eget hjem. De æl dre kun ne hver
især sæt te mål for, hvor dan de kun ne
æn dre for hold i eget hjem, fx ord ne
led nings rod, sæt te lys op flere ste der
m.v. 

An et te Nils son, der er en yn gre ud -
vik lings med ar bej der fra Jönköping i
Sveri ge, så straks en mu lig hed for at
an ven de sam me frem gangs må de i

Jönköping re gion. Me to den fik
navnet ”Pas sion för li vet”. Si den da er 
Pas sion for li vet nær mest vok set til en
fol ke be væ gel se i Sveri ge, og har med
suc ces bredt sig til Nor ge. Men og så i
Fin land, USA, Ca na da, Ar me ni en og
Wa les ar bej des med principperne i
Passion for livet. 

Har ikke fun det fod fæ ste i
Dan mark - end nu
Pas sion for li vet er ik ke ukendt i Dan -
mark. Bå de Sund heds styrel sen og KL 
har været på stu di e be søg i Nor ge og
Sveri ge, og Pas sion for li vet er præ -
sen teret på dan ske kon feren cer og på
kon feren cer i ud lan det, hvor dan -
skere har del ta get. CFK Fol ke sund -
hed og Kva li tet sud vik ling har for søgt
at ska be sam ar bej de om kring ide en,
men in gen har ta get hand sken op
end nu. Må ske har der ik ke været en
”de di keret” per son, som har set po -
ten ti a let i kon cep tet og skabt gro bund
for at af prø ve Pas sion for li vet i Dan -
mark. I den for stand er det nær lig gen -
de at fore stil le sig, at det i før ste om -
gang hand ler om at få den rig ti ge per -
son til at stø be kug ler ne for et dansk
pi lot for løb.

Re ne Buch Ni el sen ar bej der som 
kon su lent på CFK Fol ke sund hed og
Kva li tet sud vik ling, Re gion 
Mid tjyl land. 

Ar tik len er for kor tet af re dak tio nen. 
Du kan fin de he le ar tik len på    
www.FU AM.dk
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Så dan ly der te ma et for efter årets
mø der i FU AM. Min livs historie er
den rø de tråd i mit liv. I den lig ger
al le for klarin ger ne. Men hvor er
den hen ne? Er mi ne myri a der af
feri e bil le der min livs historie? Jeg
er re sul ta tet af min liv historie,
men hvad stil ler jeg op med den?
Skal jeg være en del af det store
fler tal, der går histori e løs i gra ven
over ladt til ry et og an dres ryg ter. 

Livs histori e for tæl lin ger er på vej frem. 
Der er vej led nin ger på net tet. Der er ik ke
man ge by er, hvor der ik ke fin des et af -
tensko le kur sus i erin drings skriv ning, som
man kan mel de sig til. Der er man ge, som
bare skri ver på en inter net si de: “Min livs -
historie”. Man kan få pro fes sio nel hjælp
af et sti gen de an tal spe ci al jour na li ster.
Der fin des og så en inter na tio nal for ening
for jour na li ster, der har erin drings skriv -
ning som pro fes sion. Man kan i dag til en
bi llig pen ge få si ne erin drin ger ud som
bog. 

Der er man ge må der at om gås si ne liv -
ser farin ger på. Nog le skri ver bø ger om
dem, an dre for tæl ler dem bare til hin an -
den. Mas ser af under sø gel ser vi ser, at det
at for tæl le sin livs historie ska ber ren livs -
glæ de og er god men tal hy gi ej ne. I 1984
skrev Gre the Eb be sen et sær num mer af
FU AM, “Lyt og skriv - om gam les liv” Hun 
vi ste, hvor dan svæk ke de gam le fik livs -
mo det igen ved at for tæl le de res livs -
histori er. Det er si den vi den ska be ligt be -
vist. Hun be skrev det i et sær num mer af
FU AM al lere de i 1984. Livs histori e for tæl -
lin gen kan og så være en god hjælp for

men ne sker med psy ki ske li del ser - uan set
al der.   Jet te Søren sen, der er pro fes sio nel
erin drings skri ver, be ret ter til Ber ling ske:
»Jeg hav de en kvin de på om kring 40 år,
som var syg af kræft. Hun vil le ger ne gi ve
sin syv-åri ge dat ter sin livs historie, så an -
dre ik ke skul le for tæl le dat teren den se -
nere hen, den skul le kom me fra mo deren
selv.« Den lil le historie for tæl ler to ting. 

For det før ste er der kun een livs -
historie, og det er den man for tæl ler selv.
Men vi for tæl ler den sjæl dent til an dre,
mens vi læ ser stabler af for tæl lin ger om
kend te folks liv.

For det an det skal man kun ne fin de
den rig ti ge mo ti va tion og den rig ti ge an -
led ning. Man kan godt for stå en kræfts yg
kvin des øn ske om, at dat teren skul le ken -
de sin mor. Men for os, der ik ke er kræfts -
y ge, er det i vir ke lig he den ik ke me get an -
der le des! Vores børn ken der og så kun be -
græn se de de le af vores liv.  Så det kun ne
være li ge så be tyd nings fuldt for os at skri -
ve livs historie, men vi mang ler dø den
som an led ning og kraft kil de. Det har al tid
und ret mig, at man ge be skæf ti ger sig med 
slægt shistorie med stor iver og rej ser lan -
det rundt på de res skat te jag ter til for skel li -
ge ar ki ver, men de skri ver ik ke på de res
egen livs historie. En af mi ne ven ner har
få et rid der kor set. I den an led ning op for -
dres man til at ind sen de en levneds be skri -
vel se. Det var an led nin gen. Selv om han
ik ke er me get skri ven de, blev det til en
bog på ca. 100 si der. Bå de bo gen og ar -
bej det med den har han haft me get glæ de 
af. 

Te ma for efter året 
Hvad stil ler jeg op med min livs historie?  
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9. Sep tem ber 2015 kl. 14.30-1630

Livs historie-ca fe en.  En mu lig hed i Aar hus?

Ind led ning: Er go tera peut In ge Juul og fri vil lig Ar ne Rin dom

Til ret te læg gel se Knud Ra mi an
I 2013-14 blev der gennem ført et for søg med etablering af en livs histori e ca fe i om -
rå de cen ter Mar se lis borg som et sam ar bej de mel lem en pro fes sio nel tov hol der og to
fri vil li ge. I livs historie-ca fe en mø des en lil le grup pe gam le voks ne over 8 gan ge og
for tæl ler om de res ud ga ve af histori en. Nye te ma er væl ges fra gang til gang. Det
var en me get po si tiv op le vel se for grup pen, og de hav de me get lyst til at fort -
sæt te, da den stop pe de. En god rap port blev ud fær di get med al le er farin ger -
ne.  Hvor dan kom mer man vi dere fra en suc ces?  

14 ok to ber 2015 kl. 14.30-16.30

Livs historie er, at for tæl le til sig selv.

Lis bet Thoren dahl, so ci al råd gi ver - medl. af FU AM’s be styrel se
Der er man ge grun de til at inter es sere sig for sit livs historie. Et mål kan være øn sket
om at vi dere gi ve sin historie til efter kom mer ne. An dre væl ger at for tæl le de res
historie i form af en ræk ke epi so di ske be ret nin ger, der ik ke nød ven dig vis har et kon -
ti nu er ligt for løb. Man kan og så væl ge at se sin livs historie som et ud vik lings for løb. 
En af man ge vin kler her kun ne være liv sperio der ne, en an den kun ne være at fo ku -
sere på de gan ge i ens liv, hvor man har skif tet spor - be vidst valgt el ler ik ke - og kon -
se kven ser ne her af. Nys ger rig hed er nøg len!

11. No vem ber 2015 kl. 14.30-16.30

Livs histori en, når man vil for tæl le til si ne voks ne børn

Knud Ra mi an,  se nior kon su lent, medl. af FU AM’s be styrel se

Når man  sid der med stum per og styk ker fra ens for ældres historie, gør man sig si ne
tan ker. Man fik spurgt for spora disk, til det for ker te og for sent. De for tal te
hel ler ik ke an det end an ek do ter spon tant. Var jeg som vok sen slet ik ke op ta -
get af mi ne for ældres historie? De yn gre voks ne kan jo godt være op ta get af
histori er om dem selv - som børn. Må ske er for ældre nes historie først inter es -
sant, hvis de skal bru ge den til at for stå sig selv med? El ler har de bare så
travlt, at an led nin ger ik ke rig tig by der sig til - og så bli ver det of te for sent.
Kan jeg gøre det bed re?

FU AM’s spørgs mål til drøf tel se i efter året 2015 

Hvad stil ler jeg op med min livs historie?

Al le mø der er fra kl. 14.30 til 16.30
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

Mø de lo ka let har tele slyn ge
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