
Hvad stil ler du op med din livshistorie

For tæl om livet

Erin drin ger kan bru ges me get forskelligt

Alle har en historie - Skriv sammen

Det aldren de sam fund 

Re ferat af Gen eral for sam ling

Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FUAM

1 
36. år gang
Juni 2016



Re dak tør:
Knud Ra mi an, Eng lod den 6, Stor høj, 8320 Mår slet
Tlf.: 8627 4042 E-mail: knud.ra mi an@gmail.com

Lay out og sats:
Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet
 Tlf.: 8627 2900 E-mail: bor ge.hel mer@gmail.com

Sid ste frist for stof til FU AM’s med lems brev 2/2016:
11. oktober 2016

 Be styrel se

Knud Ra mi an 8627 4042

To ve Holm (sek re tær) 8617 9065

Søren-Pe ter Pe der sen (kas serer) 8613 4788

Trau te Lar sen 8615 5917

Kir sten Trol le gaard Jør gen sen 8636 2511

Lis bet Thoren dahl 8627 2802

Hel le Snell 2993 8602

  Supple an ter:

Ir ma Mag nus sen 8625 9804

Børge Helmer 8627 2900

 Læs i det te num mer
Hvad stil ler du op med din livs historie? . . . . . . . . . . . . . 3
For tæl for Li vet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Erin drin ger kan bru ges me get for skel ligt…. . . . . . . . . . 6
Alle har en historie - Skriv sam men . . . . . . . . . . . . . . . 8
Om at for tæl le til sine børn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Du er ikke ale ne – i pagt med en pro fes sio nel . . . . . . 13
Skriv i en grup pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Det aldren de sam fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Re ferat af Gen eral for sam ling i FUAM. . . . . . . . . . . . . 23
Mø der i FUAM efteråret 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27



Den for un der li ge livs historie
“Hvad stil ler du op med din
livs historie?” Spørgs må let
har fyldt vores mø der i et år.
Mu lig he der ne har vist sig at
være over væl den de. 

Det te num mer af NYT fra FU AM
brin ger nye svar på spørgs må let. På
det sid ste mø de drøf te de vi, hvad livs -
histori en be ty der for men ne sker med
de mens. Jour na list Bjørg Tu li -
nius skrev en ar ti kel fra mø det, og
den blev en flot præ sen ta tion af FU -
AM i Kri ste ligt Dag blad den 24. maj.

Se he le ar tik len her:
http://www.kri ste ligt-dag blad.dk/se -
nior l iv/her-in si  s terer-med lem mer -
ne-paa-va ere-gam le

Livs histori en er en af al der dom -
mens for un der li ge mu lig he der, og
man får mere af den med al deren.
Den er for un der lig, for di ly sten til at
be skæf ti ge sig med for ti den duk ker
op af sig selv, og for di ar bej det med
livs historie gi ver me ning og ska ber
sammen hæng og glæ de. Som de før -
ste gen era tio ner kan vi bl.a. med
com pu ter nes hjælp selv være med til
at ri ste vore ru ner. Livs histori en er en
ga ve, som man kan gi ve sig selv og si -
ne efter kom mere. Efter ti den vil ik ke
kun ne værd sæt te no get, de ik ke ken -
der, og di ne efter kom mer ne har brug
for din livs histori en for at for stå sig
selv. Vi har me get historie til fæl les. Vi
kan for tæl le vores livs histori er til hin -
an den og styr ke bån de ne imel lem os. 

Efter årets tema: Mu lig he der mel lem men ne sker
Mu lig he der mel lem men ne sker er efter årets te ma. Med FU AM’s øj ne hand ler det 
om at få øje på, at al der dom men kan ska be sær li ge mu lig he der i sam været mel -
lem men ne sker. Ef ter pen sio nerin gen vil de fle ste ik ke savne de res ar bej de ret
læn ge, men de vil savne de res ar bejds kam mera ter. Det vi ser bare, at ik ke al le
kam merat ska ber uden vi dere kan hol de sig le ven de uden for ar bej dets fæl les -
skab. Al der dom men vil og så være en tid, hvor man ge mis ter æg te fæl le og ven -
ner, MEN det be hø ver ik ke at være tab og en som hed, der præ ger al der dom men. 
Vi kan ud nyt te de man ge mu lig he der for at mø de nye men ne sker, ska be nye
ven ska ber og ud dy be kon tak ten til gam le ven ner og be kend te. Vi kan lære at le -
ve med ta be ne. Vi kan fin de ud af de man ge kva li te ter, der er ved at være ale ne.
Der for hand ler efter årets mø der om de man ge mu lig he der, der er mel lem men -
ne sker. Se pro gram met sidst i bla det.
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Af An dre as Ni ko laj sen 
Pro jekt le der i 
En som me Gam les Værn

 ”Det er vig tigt at for tæl le vores histori er,
men må ske end nu vig ti gere at lyt te til, hvad
vores histori er for tæl ler os”

Så dan sag de Bill Ran dall, pro fes sor i
geron to lo gi på St. Tho mas Uni ver si -
ty, New Bruns wick i Ca na da, da min
kol le ga og jeg be søg te ham sid ste år.
Ci ta tet ind fan ger
præ cist den ide
om livs histori er,
som lig ger til
grund for For tæl
for Li vet. For de
vig ti ge for tæl lin -
ger, der for tæl les
fra li vet, pe ger til -
ba ge på det men -
ne ske, der for tæl -
ler dem. På hvor dan af gøren de op le -
vel ser, perio der og be gi ven he der
igen nem li vet har været med til at for -
me det men ne ske, man er, og fort sat
er i gang med at bli ve. 
 
For tæl for Li vet er en prak sis,
som brin ger æl dre men ne sker sam -
men i grup per for at for tæl le og lyt te
til li vets be tyd nings ful de for tæl lin ger.
Grup per ne mø des ca. 1 gang om
ugen i halv an den ti me, og mø der ne
fin der sted i et hyg ge ligt og til gæn ge -
ligt lo ka le. En grup pe le der, ud dan net
i For tæl for Li vets me to de, gui der

mø der ne og spør ger ind til for tæl lin -
ger ne, så det be tyd nings ful de ud fol -
des.

Del ta ger ne i For tæl for Li vet er po -
ten ti elt al le æl dre, der har lyst til at
for tæl le fra de res liv og lyt te til histori -
er fra an dres liv. Al le er i reg len vel -
kom ne, men ide en er, at man skal be -
trag te sig selv som en del af den æl dre 
be folk ning, for at ens del ta gel se er re -
le vant. Hvor når man op fyl der det te

kri terie er me -
get for skel ligt
fra per son til
per son. Hid til
har den æld ste
del ta ger været
99 år og den
yng ste 54 år. De 
fle ste vil nok ik -
ke fø le sig ”æl -
dre” som 54

årig, men an der le des var det for den -
ne del ta ger. Hun hav de al tid om gi vet
sig med men ne sker, som var me get
æl dre end hen de, og iden ti fi cere de
sig der for med en æl dre gen era tion.
Hun hav de for en år ræk ke si den få et
til kendt en før tids pen sion og stod der -
for, som de fle ste over 65 år uden for
ar bejds mar ke det. Hen des liv lig nen -
de bå de prak tisk og so ci alt li vet, som
det kun ne ha ve set ud, var hun 20-30
år æl dre.
Livs for tæl lin ger ta ger man ge for -
mer, og der er man ge for skel li ge må -
der at ar bej de med dem på. Jour na list 

FOR TÆL FOR LI VET
Livs for tæl ling i fæl les skab

Li vets for tæl lin ger er vig ti ge for
vores for stå el se af os selv som men ne -
sker. I al der dom men ri si kerer vi at mis te 
de men ne sker, vi har op le vet store de le
af li vet med. For tæl for Li vet brin ger æl -
dre sam men for at ud vek sle livs histori -
er, fast hol de vig ti ge erin dringer og dan -
ne re la tio ner.
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og for fat ter Marie Øster gaard
Knudsen har det te for år ud gi vet en
hånd bog i skriv ning af livs histori er.
Her gui des man til at ned fæl de si ne
erin drin ger på skrift. Hen des vig tig ste
råd ly der: Du skal ik ke skri ve alt det,
du kan hu ske, men det du ik ke kan
glem me. Og hvad en ten man skri ver
el ler for tæl ler si ne livs histori er, er det -
te en god re gel. For der er en god
grund til, at nog le erin drin ger bli ver
hos os, mens an dre glem mes; de
histori er om men ne sker, ste der og op -
le vel ser, vi glem mer sidst, er nem lig
dem, der er vig tigst for os og for vores
for stå el se af os selv. 

For tæl for Li vet kun ne så le des ha ve 
sam me slo gan. Her for tæl les histori -
er ne blot mundt ligt i en grup pe. At
For tæl for Li vet fore går i en grup pe
be ty der, at der er til hørere til for tæl lin -
ger ne. At de be vid nes af an dre. Vi tror
på, at iden ti tet er so ci alt for an kret. El -
ler med an dre ord, at men ne skers for -
stå el se af sig selv bli ver til og fast hol -
des igen nem re la tio ner til an dre. Mis -
ter man de men ne sker, som har stå et
en nær, og som har fulgt en gen nem
li vet, ens livs vid ner, kan man der for
og så op le ve at mis te et eks i sten ti elt
fod fæ ste i li vet. Det te vil For tæl for Li -
vet modvirke ved at skabe nye vidner
til livets vigtige fortællinger. 

Den gen si di ge be vid ning af hi nan -
dens livs histori er kan på sigt føre til
nye re la tio ner. Men ale ne det at for -
tæl le be ty der, at del ta ger ne kan op le -
ve en for løs ning og at man kan kom -
me i tan ker om op le vel ser, man ik ke
har tænkt på i man ge år. Det føl gen de 
er tre kor te ud drag af, hvad tre tid li -
gere del ta gere i For tæl for Li vet har
sagt om at være med i en gruppe:

”Jeg sy nes, det har været hyg ge ligt
og sjovt og utro lig spæn den de at høre
om de an dres liv. Det har gjort, at jeg
er kom met i tan ker om alt det, de har
for talt, når jeg har set dem her u de på
sti er ne. ”

”Man har jo gå et med det ale ne, før 
i ti den. Der har jo al tid været en knu -
de. Når du kom mer ud med det, så
bli ver den op løst. Men her har man jo
til lid til dem, man sid der med. Og så
er det så, at man kan luk ke op for det,
der har pint en i man ge år. ”

”For mig har det alt så været me get
be fri en de at få luft for det, for di min
dat ter, som er den ene ste, jeg fak tisk
kan snak ke med, hun gi der ik ke at
høre på mig mere. ”

 
Den be tyd nings ful de for tæl ling
er ik ke den kro no lo gi ske gennem -
gang af et livs hæn del ser el ler op -
gørel sen af, hvor man ge æg te fæl ler,
børn og bør ne børn man har el ler har
haft. Livs histori er bli ver først rig tigt
inter es san te, når de for bin der os til en
svun den tids vig ti ge be gi ven he der,
tid punk ter hvor no get hænd te os,
som har været af gøren de for, hvor -
dan li vet ud ar te de sig frem o ver. For -
tæl for Li vet hand ler så le des ik ke blot
om at gen gi ve sit levneds løb, men at
gøre små ned slag i perio der i li vet som 
er mæt tet med be tyd ning, som frem -
kal der fø lel ser hos for tæl leren. 

Den dan ske fi lo sof Søren Kir ke -
gaard om ta ler den ne son dring som
for skel len mel lem hu kom mel se og
erin dring. At ihu kom me sig no get er
for Kir ke gaard den fø lel ses for lad te,
kol de gen kal del se af no get. Ste der
man kan hu ske navne ne på el ler fak ta
om om gi vel ser ne i en be stemt perio -
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de. Det te for tæl les of te som en over -
fla disk gennem gang af tids ligt or ga ni -
sere de be gi ven he der. Erin drin ger er
hos Kir ke gaard om vendt min der vakt
til li ve, som for tæl ler no get om karak -
teren af det men ne ske, som for tæl ler
dem. Epi so der fra for ti den som pe ger
på vær di er, hold nin ger og ide a ler, og
som væk ker fø lel ser hos den, som
erin drer. Kir ke gaard me ner, at der of te 
fore går en for veks ling mel lem hu -
kom mel se og erin dring. El ler nok
nær mere, at hu kom mel se for vek sles
med erin dring. Man tror, at de blot te
gen gi vel ser af ti dens gang er det væ -
sent li ge, og of te bli ver vores histori e -
for tæl ling her ved, men for at der iflg.
Kir ke gaard er ta le om erin dring, må
fø lel sen og der med det be tyd nings ful -
de være til ste de. Det er, når det te
sker, at For tæl for Li vet op fyl der sit
ærin de; at la de æl dre for bin de sig til
hin an den gen nem li vets be tyd nings -
ful de fortællinger.

Erin dring er vig tigt i al der dom -
men. Det så den nu af dø de, schwei -
zi ske psy koa na ly ti ker Da ni el le Qui -
no doz. Hen des per spek tiv på aldring
og al der dom er, at der i den ne af li vets 
perio der fin des en sær lig til bø je lig hed 
til at be skæf ti ge sig med de de le af li -
vet, som kræ ver grun dig efter tænk -
som hed og ro at nå frem til. Det kan
dre je sig om li vets store spørgs mål;
dø den, hvad der er el ler ik ke er på
den an den si de, re li gion og me nin gen 
med li vet. Men det kan og så hand le
om det liv, man har le vet, hvad det
har be stå et af på godt og ondt, og
hvad man har få et ud af det. Det er
må ske den ne til bø je lig hed, som lok -
ker æl dre men ne sker ind i For tæl for
Li vet. Her kan del ta ger ne i fæl le skab
må ske gen ken de sig selv i hi nan dens
histori er, og få mu lig hed for at for dy -
be sig i, hvad der har været og må ske
sta dig er vig tigt i de res liv.

En del ta ger ud tryk te må ske det te,
da hun ef ter et mø de en gang sag de:
”en de lig er der et til bud med gods i”.

Erindringer kan bruges meget forskelligt
Af Tove Holm

Store sø ster:
Min tre år æl dre sø ster flyt te de i halv -
tredser ne sam men med si ne tre børn
og mand til Eng land af hen syn til hans 
ar bej de. Hun vil le på den må de ger ne
hol de sam men på sin lil le ker ne fa mi -
lie, men hun vid ste, at hun og så vil le
savne dem, hun efter lod i Dan mark.
Jeg var nært knyt tet til hen de, og vi
op ret holdt for bin del sen ved en hyp -

pig kor re spon dan ce, hvor hun blandt
an det for tal te, at hun ger ne vil le skri ve 
vores fa mi li es historie. Nog le gan ge
be søg te jeg hen de i feri er, og så læ ste
jeg, hvad hun hav de skre vet. Det sat te 
så man ge tan ker og erin drin ger i gang
om vores fæl les barn dom, og når vi
tal te sam men om det, kun ne hun og -
så hu ske end nu mere.

Min sø ster dø de 65 år gam mel af
kræft. Hun hav de hå bet at få bo gen
ud gi vet, men det op nå e de hun ik ke.
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Jeg er nok ik ke den ret te til at vur dere
dens lit terære vær di, men jeg kan ik ke 
la de være med at tæn ke, at der må ske 
hav de været en bed re bag grund for
ud gi vel se i dag: En historie om en
mid del klas se fa mi lie med seks børn
før kri gen, un der kri gen og i efter krigs -
ti den. 

Lil le sø ster:
Min tre år yn gre sø ster flyt te de som
ung pi ge til Au stra li en. Hun var små -
børn spæ da gog, og en vel ha ven de fa -
mi lie til bød hen de fri rej se frem og til -
ba ge, hvis hun blev et år. Hun blev
der me get læn gere, blev forel sket, for -
lo vet, gift og fik fire børn. Vi gen så
først hin an den 30 år se nere, da hun
be søg te mig, men vi mis te de al drig
kon tak ten, for vi skrev lange bre ve om 
vores hver dag, om mænd og børn,
ar bej de og fri tid. Selv med luft post tog 
det lang tid – i dag bru ger vi emails, og 
det er jo næ sten som at føre en sam ta -
le.

Vi fik vores før ste barn næ sten sam -
ti dig, og på et tids punkt klip pe de min
sø ster al le de af snit ud, hvor jeg hav de 
for talt om mit før ste barn. Det blev til
et lil le hæf te, som hun gav til min nu
voks ne dat ter. Nu er hæf tet gi vet vi -
dere til min dat ter dat ter, der selv har
et par små dren ge. Hun morer sig me -
get over de real isti ske be ret nin ger, jeg
i sin tid gav min sø ster. De lig ger mi le -

vidt fra de skøn ma leri er, som jeg har
le veret om mi ne før ste år som mor.
Jeg er selv ble vet for un dret. I min erin -
dring har jeg været al le ti ders mor, al -
tid glad og lyk ke lig for mit præ mi e -
barn. Det for tæl ler vel og så no get om, 
at vi bedst hu sker al le de ly se ting.

Puf fens historie:
Min æld ste dat ter mang le de et op be -
varings mø bel, og jeg gav hen de en
gam mel ki ste, som jeg hav de få et, da
jeg som 16-årig flyt te de til Kø ben -
havn. Op rin de lig var det min mor fars
skibs ki ste, da han som ung dreng
drog til søs. I he le min barn dom stod
den i min mor mors ”fi ne stue” smukt
dra peret med plys og en bro deret ”lø -
ber” på sæ det. 

Min dat ter bad mig for tæl le puf fens 
historie, og hun blev så glad for den
lil le be ret ning, at hun der ef ter bad mig 
skri ve mere om den del af mit liv, som
hun ik ke hav de kendt. Det er ble vet til
en ræk ke små af snit fra et langt liv,
men ik ke fort lø ben de som en fa mi li e -
krø ni ke, som min sø ster gjor de. Jeg
hå ber, mi ne bør ne børn en gang vil få
glæ de af dem. Li ge nu er de mere
inter es sere de i Fa ce bo ok og com pu -
ter spil.

Al der dom mens tra ge die er ik ke, at man er gam mel, men at man fø ler sig ung -

Frit ef ter Oscar Wil de
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Af Knud Ra mi an 

Et fin geret inter vi ew* 
med Li se Le garth

Der er man ge må der at bru ge livs -
historie på. En af de sær li ge ud for -
drin ger om kring for tæl lin ger ne er, at
der ind går an dre men ne sker fx fa mi lie -
med lem mer i histori en. De kan ha ve
an dre for tæl lin ger om det sam me
styk ke historie. Li se Le garth og hen -
des 12 år æl dre bror Kaj ud vik le de en
blog på inter net tet, hvor de igen nem
et år fik skre vet for tæl lin ger fra de res
livs historie. 

Li se Le garth skri ver på sin egen
blog: “ Jeg har hørt rig tig man ge 60 +
gi ve ud tryk for, at de ger ne vil skri ve
no get om de res liv til børn og bør ne -
børn. Kom i gang. Tøv ik ke. Du vil op -
da ge, at du kan hu ske mere, end du
tro e de. Og du vil op da ge, at det gi ver
en mas se glæ de – ik ke bare til efter -
kom mer ne, men og så til dig selv i pro -
ces sen.Du kan bare gå i gang. Det
gjor de min æld ste bror og jeg. 

Hvor dan star te de det hele?
Vi hav de beg ge et øn ske om og be hov 
for at kig ge bag ud og om mu ligt fin de
ud af, om der har været en rød tråd i
vores liv. Vi hav de i no gen tid puslet
med tan ken om at skri ve vores erin -
drin ger sam men. 

Hvor dan star te de I? 
Min bror var ik ke straks med på ide en. 
Han var lidt for be hol den og nø len de
om kring for men: bre ve til hin an den?
Ja, jo, ved ik ke, må ske. Frø et fik lov at

lig ge. Jeg lod ham dog ik ke slip pe så
let. Vi tog jævn ligt snak ken op. Han
for sik re de mig om, at vi vil le kom me i
gang en dag med et el ler an det. Til
hans 70 års fød sels dag pu ste de jeg
igen lidt til il den ved at gi ve ham en
hjem me la vet bi lle de-/erin drings bog
om vores hjem. Hel dig vis var jor den i
lø bet af ja nu ar 2013 gø det til stræk ke -
lig til, at han var klar. 

Vi be slut te de at af prø ve en ide om
at skri ve erin drings bre ve til hin an den. 
Det fun gere de for os. Hur tigt fandt vi
ud af, at mail ik ke var den per fek te
form. Brev veks ling var ok, men hvor -
dan hol de styr på det? Jeg in tro du -
cere de Kaj til blog gen, og SÅ kør te det 
for os.

Hvad gjor de I jer af tan ker
om blog gen?
Vi ka ste de os ud i pro ces sen uden at
plan læg ge struk tur og ret ning. Vi
skrev, hvad der faldt os ind. Uden at
ha ve no gen som helst tek nisk for stand 
på blog me di et, end te vi dog med at
op ret te en blog.   I perio den fe bru ar
2013 til fe bru ar 2014 – nøj ag tig et år – 
skrev vi blog ba sere de bre ve til hin an -
den. Det blev til en spæn den de erin -
drings pro ces for os Se nere har min
bror be ar bej det blog gen til en bog.
Under vejs blev det ty de ligt, at vi var
styret af for skel li ge in put, og der teg -
ne de sig et bi lle de af to på en gang
me get for skel li ge sø sken de og al li ge -
vel på an dre om rå der to sø sken de
med fæl les karak ter træk.

Alle har en historie - Skriv sammen
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Hvor dan re a gere de an dre
på jeres bre ve? 
Vi er fire sø sken de. Kaj er den æld ste.
Jeg den yng ste. Der er 12 års al ders -
for skel. At bru ge blog gen som plat -
form, fun gere de rig tig godt for os.
Dels kun ne vi hol de styr på vore ind -
læg, og dels op nå e de vi den util sig te -
de si de ge vinst, at an dre kun ne føl ge
med og kom men tere, hvad flere gjor -
de. Det vi ste sig, at an dre og så fandt
vores erin drings skri veri er inter es san -
te, under hol den de og in spireren de.
Det har været et sjovt og gi ven de pro -
jekt, og vi vil ger ne op for dre an dre til
at gøre det sam me.

Hen vis nin ger

Man kan læs se den fæl les blog på:
http://erin drings glimt.blogs pot.dk/ 

Li se Le garth’s blog:
http://detmodneliv.dk/erindringsglimt-2/

Li se Le garth & Kaj Al bert Tho ma sen,
Erin drings glimt - en brev veks ling mel -
lem to sø sken de. BoD, 2013. 407 si -
der. kr. 299,00 plus fragt. Bo gen kan
kø bes hos for fat ter ne og fra for la gets
hjem me si de http://bod.dk

*Det fin gere de inter vi ew er skre -
vet på bag grund af Lise Le garth’s
blog og nog le mails imellem os.

Om at fortælle til sine børn
Af Knud Ra mi an

Jeg vil efter la de mere af min
livs historie til mine børn, end
jeg fik af mine for æl dre. Jeg vil 
ikke for ven te af dem, at de
skal inter es sere sig for min
historie, bare for di jeg gør det. 
Men de skal vide, at den er der.

Hvis man skal svare på spørgs må -
let: Hvor dan skal man for tæl le sin
livs historie til si ne voks ne børn? Må
man star te med at spør ge sig selv,
hvad man selv vil med sin livs historie,
og hvad skal an dre fx bør ne ne med
den? Har de og jeg brug for at få svar
på de sam me spørgs mål? 

Man kan må ske fin de
svaret ved at se på sine
egne er farin ger
Jeg er vok set op med me get slægts-
og livs historie. Den lå og gem te sig al -
le veg ne. Jeg le ve de det me ste af min
barn dom i en by, der ud gjor de hjer tet
af min mors fa mi lie, så der for fulg te
der en del slægt shistorie med af sig
selv, hver gang fa mi li en var sam let.
Jeg min des ik ke, at histori en blev for -
talt, den blev talt om. Man del te
histori er ne med hin an den, når der var 
en an led ning. Der var al tid an ek do ter
og brud styk ker - al drig lange for tæl -
lin ger. Man måt te selv styk ke histori en 
sam men. Så dan så na tur me to den ud. 
Den hav de si ne be græns nin ger. Det

http://detmodneliv.dk/erindringsglimt-2/
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vi ste sig og så se nere, at der var man ge 
be tyd nings ful de ting, som der ik ke
blev talt sær lig højt om i fa mi li en.
Dem op da ge de jeg først i en me get
høj al der. Jeg bo e de i mors fa mi lie, og 
vid ste ik ke så me get om min fars fa mi -
lie. Den blev kun be søgt ved sjæld ne
lej lig he der. Der blev sim pelt hen ik ke
delt så man ge histori er.

Da jeg for lod mit hjem for at læ se i
Kø ben havn, fyld te mi ne for ældres liv
ik ke sær lig me get og de res historie slet 
ik ke. Jeg hav de ik ke brug for at for -
tæl le den. Jeg hav de mere brug for at
for la de den. Man bru ger sin historie til 
at ska be sig en po si tiv selv op fat tel se,
som man ger ne vil ha ve, og som man
kan få an dre så no gen lun de med på.
Det ly der ik ke rart, men jeg tror, det er
rig tigt. Det æn dre de el ler æn drer sig
jo med ti den. 

Jeg kan i mi ne pa pirer se, at der har
været kor te perio der, hvor jeg har
spurgt til mi ne for ældres slægt og
historie, men det har ik ke været sær -
ligt ud dy ben de. Jeg har nog le få ark
hånd skrevne pa pirer med slægt stræ -
er. Inter es sen kom i kor te an fald og
blev ik ke fulgt op. Der var gen nem
man ge år ik ke no get sted i mit og
vores liv, hvor mi ne for ældres historie
kun ne få me ning og be tyd ning. Min
mor var 44 år, da hun fik mig. Så de
blev gam le re la tivt tid ligt i mit liv. Da
de blev me get gam le, be gynd te jeg
igen at inter es sere mig for de res
historie, men da var det for sent. 

Jeg har op da get de to rum
Med al deren be gyn der for ti dens høst
at fyl de rig tig me get mere i li vet end
in ve sterin ger ne i frem ti den. Sam ti dig
be gyn der den sy ven de sans at ud vik le 

sig: Den histori ske sans. Med til ba -
getræk nin gen fra ar bejds mar ke det får 
man dis po ni bel tid. Jeg kan gå ind i
mit slægt shistori ske ‘rum’ og mit livs -
histori ske ‘rum’. Det er helt for skel li ge
rum, men der in de er man tabt for tid
og sted. Det er go de rum at op hol de
sig i. I dag kan min slægt shistorie og
min livs historie ska be glæ de, me -
nings fyl de og for stå el se for, hvor jeg
er havnet i li vet. Jeg be hø ver fak tisk
ik ke for tæl le det til mi ne børn, men al -
li ge vel.

Hvis jeg nu an ta ger, at vores børn
lig ner os, kan jeg nok ik ke for ven te, at
de kan bru ge vores livs historie til ret
me get end nu - før de er kom met godt
op i åre ne, og når det er ved at være
for sent. Skal det he le ik ke gen ta ge
sig, kan vi vel hjæl pe lidt til og sør ge
for, at der er lidt mere livs historie end
jeg fik. 

Skal man for tæl le?
Fa mi li en har slet ik ke den sam me be -
tyd ning læn gere. Når man er kom met 
til erin drings al deren skal man pas se
på. Jeg tror, man kan for tæl le dryp vis, 
når man gør sit hjem me ar bej de. Man
kan være hel dig at ha ve inter es sere de 
børn, men jeg tror, det er en und ta gel -
se. Vi for tæl ler lidt, når lej lig hed by der 
sig og lidt om de sid ste nye fund i
vores ar bej de med slægt shistorie og
livs historie. De sid ste nye fund, men
ik ke me get mere. Man er på lidt mere
sik ker grund, når man ta ler om si ne
børns egen for tid - de res livs historie.
Så kan man spør ge til de res per spek -
tiv. Det vil de ger ne bi dra ge med. Så
bli ver ens for ældre historie inter es -
sant. 
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Skal man skri ve?
Jeg star te de med at skri ve slægt s -
historie in spireret af min ko ne. Hun
sam ler me get og sy ste ma tisk. Det var
en uo ver kom me lig op ga ve for mig.
Me get lig ger som stum per og styk ker.
Jeg fandt så ud af, at la ve små histori -
er på gan ske få si der, der var hur tigt
læst. Det blev så til en for tæl ling om,
hvad jeg hav de la vet og fun det ud af
2. Ju le dag, og jeg send te det li ge ef ter. 
Der vil le må ske være fred og stem -
ning til at læ se det sam men med ju le -
po sten. Næ ste gang fik de 8 si der om
de res ol de far. De har sagt tak, og jeg
tror, at de har læst det. Sid ste gang
sag de min dat ter, at hun hav de læst
det med si ne børn. Aha, tænk te jeg,
må ske skal jeg gøre det sam me med
min egen livs historie. 

Man kan for tæl le/skri ve til
sine bør ne børn.
Bør ne bør ne ne er en sær lig mu lig hed
og må ske en gen vej til bør ne ne. Bør -
ne bør ne ne skal op le ve, at der har
været ol de forældre el ler ti pol de -
forældre, som har haft be tyd ning.
Den be tyd ning skal man li ge tæn ke

over. Der må ger ne være ting fra de -
res tid, der kan for tæl les om. Bør ne -
børn har og så perio der, hvor de er op -
ta get af gam le da ge, hvis man har no -
get at for tæl le. Men det bør ne bør ne ne 
ger ne vil vi de, er jo ik ke nød ven dig vis
det, som man har mest lyst til at for -
tæl le. Og det man for tæl ler til bør ne -
bør ne ne, hører for ældre ne - ens børn
jo ik ke. Men hvis man nu skri ver til si -
ne bør ne børn - så har man no get,
som for ældre ne må ske kan læ se op -
og så slår man to flu er med et smæk.
Jeg har fun det en smart app ”Bo ok
cre a tor”, hvor det er let at læg ge bå de
histori er, bi lle der og lyd for tæl ling ind.
Det er et lil le hef te med mi ne før ste 7
le ve år. Det skal la ves i år. 

Jeg vil efter la de mere til mi ne børn,
end jeg fik ud af mi ne for æl dre. Jeg vil
ik ke for ven te af dem, at de skal inter -
es sere sig for min historie, bare for di
jeg gør det. Men jeg vil sni ge det ind
uden krav og for vent nin ger. Jeg vil i
ste det hå be, at de en dag får tid og
mu lig hed for at gå ind i de histori ske
rum, og der vil jeg efter la de til stræk -
ke ligt med gå der til, at de og så sy nes,
at det er spæn den de. 

Fri vil ligt ar bej de for læn ger li vet
En sammen lig nen de under sø gel se af
73 an dre under sø gel ser har for søgt at
fin de ud af, hvad man med ri me lig -
hed kan si ge om ef fek ten af fri vil ligt
ar bej de på de fri vil li ge selv. Det vi ser
sig, at de, der har fri vil ligt ar bej de, er
min dre de pri mere de, har bed re hel -
bred, fær re funk tions nedsæt tel ser og
le vere læn gere; men in gen ved, om

det og så kan hol de de men sen stan -
gen. Det skal nye for søg vi se. 

An der son N.D., et al 2014. 
The be ne fits as so ci a ted with vo lun te -
ering among se niors: A cri ti cal re vi ew
and re com men da tions for fu ture re -
se arch. Psy cho lo gi cal Bul le tin, 14,
1505-1533.
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Af Lot te Printz, jour na list, Liv i
Histori en (www.li vi histori en.dk) 

”Vi ved, det vir ker. Der er bare
ik ke no gen forsk ning, der be -
vi ser det.” Or de ne faldt, da jeg 
for no get tid si den i pri vat
sammen hæng kom til at sid de
ved si den af en kvin de, som ar -
bej der med livs histori er in den
for ældreple jen. 
Or de ne var hen des. Men det er det
sam me, jeg op le ver, når jeg ar bej der
med livs histori er som inter vi e wer,
som skri bent, som skri ve vej le der, som 
under vi ser, som re dak tør, som råd gi -
ver med mere. At for tæl le om sit liv
gør no get godt ved og for men ne sker.
Vi kan mær ke det, når den for tæl len -
de gesti ku lerer, og for tæl le ly sten in -
gen en de vil ta ge. Vi kan se det i øj ne
og an sig ter, der ly ser op.

At ar bej de med sin livs for tæl ling
kan ska be klar hed og sammen hæng – 
gi ve ro lige frem. Det er med til at styr -
ke ens iden ti tet og kan ska be fæl les -
skab med an dre.

Alt sam men væg ti ge grun de til at
gå i gang, som jeg og så selv me get
ger ne under stre ger i mit ar bej de. Men
som ud dan net jour na list, den pro fes -
sio nel le i den ne sammen hæng, tæn -
ker jeg og så på, at der er men ne sker i
den an den en de. Men ne sker, der og -
så ger ne må få en på op le veren og få
svar, når vi for mid ler livs historie. Der -
for får man ved at hen ven de sig til en
pro fes sio nel som re gel og så mere el ler 

an det end det, man må ske selv lige
havde forestillet sig.

Fører hund med sans for
spørgs mål
Grun de ne til, at no gen ræk ker ud ef -
ter en hjæl pen de hånd hos en pro fes -
sio nel i pro ces sen, er næ sten li ge så
for skel li ge som selve livs histori er ne.
No gen går de ci deret ef ter en pro fes -
sio nel pen ne fører. Men ty pisk hen -
ven der de sig, for di de er i vildre de
om, hvor dan de kom mer i gang, om
de har no get at for tæl le, som no gen
vil læg ge ører el ler læ se bril ler til, el ler
om de er på ret te vej. 

Rig tigt man ge be går den fejl, at de
si ger til sig selv: ”Nu vil jeg skri ve/for -
tæl le om mit liv.” BOM! OM mit liv.
Det er no get af en op ga ve at stil le sig
selv. Den bli ver gan ske en kelt alt for
uo ver sku e lig. Og hvis de så oven i kø -
bet går i gang ved dag ét, om jeg så
må si ge, ja så knæk ker fil men for -
ment lig før eller siden. 

Her kom mer den pro fes sio nel le ind 
og bli ver en slags fører hund. Vi får
snak ket om hvad’er, hvor for’er og
hvem’er. Hvor for vil du ger ne for tæl le 
din historie? Skal det være et skrift ligt
værk el ler mundt ligt? Hvem vil du for -
tæl le til? Og hvad skal de ha ve ud af
det? Hvis du væl ger det skrevne værk, 
skal det så kun ne læ ses af no gen, når
du ik ke er her mere, el ler er det ment
som op læg til spørgsmål og samtale?

Kan du svare klart på den slags
spørgs mål, får du mere klar hed over,
HVAD du så skal ha ve med i din for -

Du er ikke alene – 
i pagt med en professionel
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tæl ling, og hvor dan den skal gri bes
an. Den pro fes sio nel le kan hjæl pe til
og ved, hvad svare ne skal bru ges til
og hvordan.

Væl ger du at gå til en pro fes sio nel
tid ligt i pro ces sen, kan dit fo kus og så
bli ve ret tet mod en kelt de le ne af
histori en, så det bli ver mere over sku e -
ligt for dig selv.

Skriv… så det fan ger og
fast hol der
”Ja men, kan jeg ik ke bare gå i gang
med at skri ve,” vil no gen sik kert ind -
ven de. 

Jo, det kan du sag tens. Man ge får
me get ud af pro ces sen selv. Men har
du valgt at skri ve din livs for tæl ling,
kræ ver me to den som re gel en hel del
efter føl gen de re di gering – vel at mær -
ke, hvis fa mi lie og efter kom mere el ler
an dre og så skal ha ve et styk ke læ se -
vær dig livs historie ud af det. Al le har
en historie. JA! Men hvis vi vil fan ge
og fast hol de dem, der skal læ se den,
er det ik ke uvæ sent ligt, hvordan vi
fortæller den videre. 

Den pro fes sio nel le har ik ke bare
blik for den go de historie. Han el ler
hun ved og så, hvor dan man op byg -
ger den og bru ger an dre ”kneb”, som
gi ver en fængs len de læ se ople vel se.
Den pro fes sio nel le skal ha ve det store
for kro me de over blik og kan slå ned
dér, hvor tek sten ik ke fun gerer, hvor
du bli ver for ind for stå et, el ler hvor du
ik ke ”hol der din læ ser i hån den”.
Præ di ka tet pro fes sio nel skul le net op
ger ne bor ge for, at vi ved, hvad der
vir ker, og er fri for det, ko ner, kære ster 
og kam mera ter er fed tet ind i: ind for -
stå et hed, flinkeskole, eller følelser for
eksempel. 

Men hvor flink el ler ”ond” den pro -
fes sio nel le er, af hæn ger helt af, hvad
du vil med din livs historie, og hvem
der skal læ se den.

Den gode, den ”onde” og
den ke mi ske
Lidt fir kan tet sagt: Jo snæv rere din
mål grup pe, des mere slip per igen nem 
ure di geret. 

Skal din historie kun læ ses af en
snæ ver kreds af nu le ven de fa mi li e -
med lem mer, der ken der dig godt og
kan spør ge dig, hvis de er i tvivl om
no get for eks em pel, så vil den pro fes -
sio nel le nok på pe ge pro ble ma ti ske
pas sa ger, men helt og hol dent la de
dig be stem me. Skal din livs historie
ud kom me i et el ler an det om fang el ler 
kun ne læ ses om 50-100 år, vil kri tik -
ken bli ve hår dere. Og hvis du vil ud gi -
ve, og den pro fes sio nel le skal læg ge
navn til, kan du være ret så sik ker på,
at han el ler hun vil bli ve mere in si -
steren de i sine rettelser – måske
ligefrem agere drømmeknuser. 

Der er en grund til, at for lag har re -
dak tører, og at og så pro fes sio nel le
skri ben ter får fe ed back og hjælp ude -
fra. Al le mis ter før el ler si den over blik -
ket. Det er helt naturligt.

Men uan set hvor me get den pro fes -
sio nel le ”pil ler ved” din historie, så er
det ik ke dit liv, vi pil ler ved. Vi gør det,
for di vi vil dig, skri ben ten, det bed ste:
gøre et læ se vær digt re sul tat ud af di ne 
an stren gel ser. Et styk ke livs historie,
som læ ser ne nø digt læg ger fra sig
igen, når de først går i gang. 

Hvis du be slut ter dig for at få en
pro fes sio nel med på si de lin jen i dit
livs histori e pro jekt, så hav til lid til, at
den pro fes sio nel le ved, hvad der vir -
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ker, og hav lyst til at le ge med – til glæ -
de for din læ ser. Må ske kan det være
svært at gennem skue, hvem du skal
bru ge, og så kan du even tu elt ta le
med flere og ad den vej fin de ud af,

hvem du klin ger med. Ke mi er hel ler
ik ke at kim se ad, hvis du skal i pagt
med en professionel. 

Livs histori en fast hol des gen nem min -
de da ge. En mu lig hed for at fast hol de
vig ti ge min de da ge fin des på net tet.
Det hed der ‘Mindet.dk’ –’for dem vi
har holdt af, el sket og mis tet’. Her kan
man tæn de et vir tu elt lys, skri ve en af -

skeds hil sen og ta le med an dre, der
sør ger. Man kan og så fast hol de mær -
ke da ge om si ne kære. Det er et sær-
præ get, men og så et me get gri ben de
sted.

Min de da ge på net tet

http://mindet.dk/
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Livshistorien som behandlingsmetode

Af Knud Ra mi an

Livs histori e for tæl lin gen har be tyd -
ning i sig selv, men det har vist sig, at
den kan bru ges som be hand lings me -
to de. Den pro fes sio nel le ud nyt tel se af
livs histori en er der skre vet lange bø -
ger om. Her er der kun plads til nog le
få eks empler på an ven del sen. 

Det er godt for hu kom mel sen
Livs histori en har na tur lig vis en helt
sær lig be tyd ning for dem, der er ved
at mis te den fx på grund af de mens.
Man har ik ke været i tvivl om, at det
har stor be tyd ning for men ne sker
med en de men sud vik ling at få hjælp
til at fast hol de de res min der så læn ge
som mu ligt. På fags prog ta ler man om 
’re mi ni scens’. 

På den ene si de kan man ik ke be vi -
se, at ar bej det med re mi ni scens brem -
ser de men sud vik lin gen, der for har
det været van ske ligt at ar gu men tere
for nød ven dig he den af at ar bej de
med livs historie. På den an den si de
har der al drig været tvivl om, at livs -
histori en har be tyd ning for livskva li te -
ten og for sam været med ple je per so -
na let og de pårøren de. I åre vis har
man ar bej det på at ud vik le erin drings -
for mid ling, der gør det mu ligt at gen -
kal de sig sin livs historie. Den Gam le
By i Aar hus har få et byg get lej lig he -
der, som men ne sker end nu kan erin -
dre dem og sær li ge lej lig he der til men -
ne sker med de mens. Ove Dahl på
Dansk Cen ter for Re mi ni scens har ud -
vik let erin drings kas ser, spil og bi lled -
bø ger om gam le da ge. Der er eks peri -
men teret med liv spla ka ter, livs bø ger

og me get an det. På det se ne ste har
man få et sær li ge app’s på tablet-com -
pu tere, som sam ler livs histori en sam -
men, før det er for sent el ler med tan -
ke på, at man bli ver de ment en dag.
De pårøren de kan og så gøre det. 

Det er godt for sjæ len
Livs histori e for tæl lin ger ned kæm per
mis mod og en som hed. Gre the Eb be -
sen var ak tiv i FU AM i 80’er ne og ar -
bej de de med at sam le erin drings bil le -
der sam men til livs histori e for tæl lin -
ger, som og så hav de lo kal historisk
inter es se. Hen des in for man ter var
mis mo di ge gam le voks ne, som blev
hen vist fra hjem meple jen i Hel sing ør.
Re sul ta ter ne var im po neren de. De
gam le, der fik sam let de res historie
sam men, blev stol te, gla de og so ci a le.
Gre the Eb be sens ar bej de er be skre vet 
i et sær num mer af Nyt fra FU AM som
fin des på hjem me si den. 
 Den prak ti seren de læ ge Jens Ger -
hard Jen sen gjor de en lig nen de op da -
gel se. Han ud valg te ti pa ti en ter som
hen vend te sig på grund af de pres sion. 
De fik til budt 3-6 halv ti mes sam ta ler
om de res livs historie, in den han tog
stil ling til evt. med i ci nering. Kun een
af de ti hav de efter føl gen de brug for
med i cinsk be hand ling. I dag er der
kom met man ge flere under sø gel ser,
og man reg ner “li fe re vi ew thera py”
for en så kaldt evi dens ba seret be -
hand lings me to de for æl dre men ne -
sker med mo derat de pres sion. I det
så kald te Liv i Fo kus Netvær ket LI -
FO-netværk har man do ku men teret,
at og så men ne sker med ski zo fre ni di -
ag no ser, bor der li ne og post trau ma -
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tisk stress kan få det bed re med sig
selv og an dre gen nem livs histori e for -
tæl ling. Det gæl der og så for un ge
men ne sker. Se og så ar tik len om ’For -
tæl for li vet’ an det steds i bla det. 

Det er godt for dø en de
Tan ken bag vær dig hed stera pi er, at
det er vig tigt for det en kel te men ne ske 
at kun ne gi ve no get til an dre. Og når
man er al vor ligt syg, kan det fø les,
som om man ik ke har ret me get at gi -
ve. Vær dig hed stera pi en har be vist, at
dét at for tæl le og få fx sin livs historie
skre vet ned - og der med få mu lig he -
den for at vi dere for mid le den ne til si -
ne pårøren de - kan gi ve en ny fø lel se
af me ning og sammen hæng. Man ge
uhel bre de ligt sy ge på lan dets pal li a ti -
ve af de lin ger og ho spi cer kan få et til -
bud om at ned fæl de de res livs historie

i et sær ligt do ku ment til de res på -
røren de. 

Kil der:
Hou mann, L. J., et al. (2005). “At
kun ne le ve med vær dig hed som dø -
en de: Cho chi novs vær dig heds mo del
og vær dig hed stera pi.” Nor disk tids -
skrift for Pal li a tiv Med i sin 22: 24-28.

Dansk Cen ter for Re mi ni scens: 

http://www.re mi ni scens.dk/
Eb be sen, G. (1984). “Lyt og skriv om
gam les liv.” Ny heds brev fra FU AM,
Sep tem ber: . Sær num mer. Det kan
down loa des fra FU AM’s hjem me si de.
 

Gústafs son, J. and K. Ra mi an, Eds.
(2003). Livs histori en - en vej til det
men ne ske li ge. År hus, Systi me Aca de -
mic.

Der er mindst to  ste der på inter net tet,
hvor man kan kom me i gang med at
skri ve sin livs historie. Det ene  sted
hed der idi fy.dk. Det an det hed der
min livs historie.dk

Man kan bare sø ge på navne ne så
duk ker de op. Beg ge ste der stil ler et
gennem tænkt sy stem til rå dig hed,
hvor man for få pen ge bare kan skri ve
løs og få or den på si ne histori er. 

De men skon su lent ved Aar hus
Kom mu ne An ders Kristi an Krog ager
An der sen, for tal te på maj mø det  om
ar bej det med til ud vik le en di gi tal livs -
historie, der og så kan bru ges af per so -
na let, hvis man bli ver de ment. 

  Hvem er jeg? Hvem har jeg været? 
Hvil ket tøj el sker jeg at ha ve på? Er
der no get mad, jeg ik ke kan li de?
Svare ne på de spørgs mål er guld
værd for det per so na le, der nu står
med en per son, som må ske ik ke læn -
gere selv kan ud tryk ke sig el ler hu ske
det. 

Kan man be gå sig på en tablet og
le ve med, at man skri ver for at hjæl pe
sig selv, hvis man bli ver de ment en
dag, er et af de to ste der et godt sted at 
star te på sin livs historie.

Få histori en skre vet, mens tid er
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Skriv i en gruppe
Et fin geret inter vi ew med 
bi blio te kar Vi be ke Søl ling

Inter es sen for at kom me i gang 
med livs histori en er stør re end 
no gen sin de. Og vil man i gang
med no get nyt, så hjæl per det
‘at gå’ til det. Der er fak tisk et
kil de væld af til bud om kur sus -
for løb, hvor man kan få hjælp
til at skri ve si ne erin drin ger –
til glæ de for sig selv, si ne børn
og bør ne børn. 

Vi be ke Søl ling på Fug le bjerg Bi -
blio tek – et lo kal biblio tek un der Næst -
ved Bi blio tek og Bor ger ser vi ce, har
gjort bi blio te ket til et sted, hvor man
”ska ber” livs histori e for fat tere. Det må 
være en op lagt op ga ve for et bi blio -
tek. Bi blio te kar Vi be ke Søl ling er selv
et eks em pel på, hvor dan man bli ver
fan get ind af livs histori e for tæl lin ger -
ne. - Jeg har si den 2011 af holdt flere
works hops i livs historie på Fug le bjerg
Bi blio tek, den sid ste i efter året 2015.
Det har været og er en fan tastisk op le -
vel se at la ve dis se works hops, hvor
der kom mer så man ge go de sam ta ler
og skri veri er frem. 

Inter es sen er over væl den de
Det er al tid spæn den de, når man skal
star te no get nyt op. Man ved jo al drig,
hvor stor inter es sen vil være, for tæl ler 
Vi be ke Søl ling om kring op star ten af
de før ste works hops i 2011. – Der var
hel dig vis stor inter es se for works hop -
pen, Skriv din livs historie. Jeg hav de
fore stil let mig en grup pe på max. ti og
hav de været til freds, hvis der hav de

været seks del ta gere. I ste det måt te
jeg fra start op ret te en eks tra grup pe,
så jeg kør te to si de lø ben de hold med
ni på det ene og seks på det an det,
som mød tes en gang om må ne den.
Der har lø ben de været stor inter es se,
når nye hold er ble vet an non ceret i
den lo ka le pres se. 

Om me to den
Del ta ger ne skal til hver gang skri ve
no get ned, som vi så efter føl gen de læ -
ser højt for hin an den. Det er klart
nem mere for no gen end for an dre –
men ud gangs punk tet er, at vi har
tavs heds pligt samt, at in gen historie er 
bed re end en an den. Der bli ver grint
me get, men der er og så al vor li ge stun -
der, hvor vi er rundt om dø den og for -
gæn ge lig he den, si ger Vi be ke Søl -
ling. - Vi ta ler om barn dom men, ung -
dom mens forel skel ser, dra ma er i vok -
sen li vet med utro skab og skils mis ser,
ar bejds liv og me get mere. Der er lø -
ben de op stå et et godt netværk blandt
del ta ger ne. Og man ge af dem, der
del tog i de før ste works hops, er sta dig
med på hol det. - Min rol le er og så at
gi ve del ta ger ne råd og vej led ning om -
kring skri veri et, men der er ik ke fast -
lagt en be stemt skri vestil. Her læg ger
jeg me get vægt på at be vare den en -
kel tes særp ræg, ud ta ler Vi be ke Søl -
ling. 

Bo gen - Li vets for tæl lin ger 
Livs histori er ne fra den før ste works -
hop end te med at bli ve til en bog “Li -
vets for tæl lin ger - bla de fra 14 helt al -
min de li ge men ne skers liv", som er
ud gi vet på For la get Historia. Den
inde hol der 14 histori er, som spæn der 
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over em ner som fød sel, kon fir ma tion, 
den før ste kær lig hed, utro skab, li vet
til søs, det at mis te en mor og en ro -
man ce i Af ri ka. Der er bå de kor te
histori er og læn gere be skri vel ser, som 
stræk ker sig over flere år ti er. Fæl les
for bi dra ge ne er, at de kom mer fra
hjer tet og, at det er no get, som den
en kel te har re flek teret over i for bin -
del se med works hop pen. Vi be ke Søl -
ling, som og så har bi dra get til bo gen,
har re di geret den sam men med flere
af works hop del ta ger ne. 

Det vig ti ge nær vær
Jeg får al tid man ge po si ti ve til ken de -
gi vel ser, når vi mø des. Der er in gen
tvivl om, at det har en rig tig god ef fekt
for al le del ta ger ne at sam les om livs -
histori er ne og læ se det skrevne højt.
Det ska ber netværk. En gang fik jeg
en mail fra én af del ta ger ne, som
skrev, at det var så dej ligt at være
sam men med an dre og få så me get
nær hed og op mærk som hed. Det var
hun ik ke vant til. Og det er no get, der
var mer, si ger Vi be ke Søl ling, som og -
så selv skri ver og læ ser op af sin livs -
historie, når works hop pen sam les.
Del ta ger ne, som er mel lem 50 og 90
år, skri ver al le på com pu ter. Det gør
det nem mere, når der skal re di geres i
det skrevne, fx i for bin del se med et
bog pro jekt.

Det er et spæn den de og me get
ved kom men de om rå de, som jeg, og -
så uden for mit ar bej de som bi blio te -
kar, bru ger en del tid på. Jeg er lø ben -
de ude og for tæl le om pro jek tet og
sam ar bej der bl.a. med Næst ved
Kom mu nes ak ti vi tetskon su lent. Hun
af hol der netværks grup per for en -
ker/en ke mænd, hvor livs histori en

spil ler en stor rol le i ar bej det med at
kom me vi dere i li vet.

For tæl le-café, når der skal an -

det end kur ser til 
Her i for året kører Vi be ke Søl ling som
no get nyt en for tæl le ca fé om kring
livs histori en, For tæl din livs historie –
bl.a. med in spira tion fra FU AM’s ca -
fé-kon cept. - Jeg for nem me de, at der
og så var brug for se an cer, hvor der ik -
ke skal for bere des no get, blot for tæl -
les. Så er det op til den en kel te, om de
får lyst til at skri ve. Kon cep tet med op -
læg og efter føl gen de snak kører godt
– del ta ger ne er dels de ”gam le” gar -
ve de skri ben ter fra mi ne tid li gere
works hops og dels nye, som har inter -
es se for livs histori en. Der er mas ser af
hyg ge og go de histori er, når vi sam les
rundt om bor det en gang om må ne -
den.  

Kan bare lave en grup pe? 
Der er og så stor inter es se for at op ret -
te en selv køren de skri ve grup pe – for -
mo dent lig bli ver det først i efter året.
Jeg vil være der ved op start og som
bac kup på mai len. Der ud o ver reg ner
jeg med at del ta ge ca. hver an den må -
ned. Min er faring fra tid li gere er des -
vær re, at det kan være svært at få hol -
det til at være selv køren de. Der for er
det vig tigt, at der en tov hol der, der ta -
ger styrin gen i for hold til ind læg m.m., 
når jeg ik ke er der. 

Ny start i Glum sø? 
Vi be ke Søl ling er li ge star tet på Glum -
sø Bi blio tek, et af kom mu nens an dre
lo kal biblio te ker. Her har der ik ke tid li -
gere været af holdt works hops i livs -
historie, så til efter året reg ner hun
med at ta ge fat på ny. 
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An meldt af Knud Ra mi an

På for si den af den ly seblå bog ser
man en kop kaf fe, en skri ve ma ski ne
og en no tes bog. Er det, hvad der skal
til for at få skre vet si ne erin drin ger?
Der skal en hel del mere til, og man ge
vi ger til ba ge for op ga ven. 

Bo gen har nog le hoved bud ska ber,
der kan gøre erin drings skriv nin gen
let tere. For det før ste skal man væn ne
sig til og øve sig i at være skri ven de.
Småt er godt bare skriv. Det bed ste
tids punkt er li ge nu - vent ik ke på in -
spira tio nen - skriv, skriv. For det an det: 
Skriv ik ke histori en om dit liv. Skriv
histori er, der vi ser bi lle der fra dit liv -
og du skal ik ke ha ve alt med. For det
tred je gør det over kom me ligt. Skriv
syv for tæl lin ger, og se hvad der sker. .

Med dis se bud ska ber som grund lag 
er bo gen er fyldt med go de over ve jel -
ser om læ se vær digt sprog, or ga ni -
sering af skri ve ar bej det og for skel li ge
gen rer. Bo gen er spæk ket med op li -
ven de ci ta ter. Jeg har det lidt svært
med bø ger, der har for slag til øvel ser.
Dem får læ sere ik ke la vet, med min -
dre de går på kur sus. For sla ge ne til
øvel ser gi ver go de ide er til for skel li ge
for tæl lin ger, som man kan skri ve:
Hvil ken bil holdt du mest af? En helt
sær lig dag? Osv. Bo gens sid ste del
inde hol der eks emplari ske tek ster med 
små for tæl lin ger. 

Bo gen er en ga ve til dem, der ger ne 
vil skri ve de res livs historie, men vi ger

til ba ge for op ga vens om fang. Her op -
da ger de, at de ik ke be hø ver at la ve
en levneds be skri vel se, men at man
fint kan klare sig med en ræk ke for tæl -
lin ger. For fat teren ved godt, at det
store spørgs mål ik ke er, hvor dan man
kom mer i gang, men hvor dan man
træf fer be slut nin gen om at kom me i
gang. Hvor fin der man den dri ven de
kraft? Det fin der man ik ke li ge ud af i
bo gen. 

For fat teren Marie Øster gaard
Knudsen er cand.mag. i lit tera tur vi -
den skab, jour na list og for fat ter. Hun
har i en år ræk ke af holdt kur ser i kun -
sten at skri ve si ne erin drin ger ba seret
på den me to de, som For tæl dit
liv præ sen terer.

 Bo gen vil være en stor in spira -
tions kil de til dem, der vil skri ve for tæl -
lin ger fra de res liv. Men ne sker, der ik -
ke hu sker de res liv i for tæl lin ger, skal
nok læ se en an den bog, for som te -
ma er ne og dis kus sio ner ne i FU AM
har vist, kan man og så la ve sig en blog 
på net tet, en bi lled bog med si ne bi lle -
der, for tæl le sam men med si ne sø -
sken de el ler for tæl le tin ge nes historie. 
Der er man ge an dre mu lig he der, som
bo gen ik ke be hand ler

Marie Øster gaard Knudsen: For tæl
dit liv - Så dan skri ver du di ne erin -
drin ger, Gyl den dal 2016. 158 si der.
Set til pri ser fra kr. 79 til 180

Fortæl dit liv -
Sådan skriver du dine erindringer
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Det aldrende samfund
An meldt af Knud Ra mi an

Det er en stor bog, man får i
hån den. 17 me get for skel li ge
ka pit ler for delt på lidt over
300 si der. An mel deren er i en
al vor lig kni be, for der er ik ke
plads til lange an mel del ser i
det te blad. Vi må nø jes med et
par ap pe titvæk kere.

Bo gen hand ler om sam funds for -
skeres bi drag til for stå el se af det
aldren de sam fund. Det er vig ti ge bi -
drag, al den stund det må ske er den
æn dre de al ders for de ling i sam fun det, 
der kom mer til at be ty de mest for ud -
vik lin gen og for de æl dre voks ne i
frem ti den. 

Er det aldren de sam fund et 
frem skridt el ler til ba ge -
skridt? 
Bo gens re dak tører spør ger: “Skal vi
op fat te det som et frem skridt el ler et
til ba ge skridt?” At bli ve gam mel er en
men ne ske lig drift og drøm. Nu lyk kes
det for flere end no gen sin de. Glæ der
vi os over det, el ler er det ble vet til
fryg ten for ældre byr den? At vi bli ver
til en ældre byr de kan hæn ge som en
trus sel over hoved et på os selv og de
an dre gen era tio ner. Bo gen hjæl per
os til nu an cere de svar: Alt ty der imid -
ler tid på, at ud gif ter ne til pen sion ik ke
kom mer til at væl te os. Vi ar bej der
læn gere end no gen sin de. Det sker,
for di vi kan del ta ge, for di vi ger ne vil
del ta ge, og for di de æl dre ar bejds ta -
gere i hø jere grad er øn ske de. Så dan

ser det store bi lle de ud. Det kan bli ve
svært for de ned slid te at hol de ud.
Læs og så om ”Kam pen om se nioråre ne”
på si de 25. 

For stær ker fri vil lig he den
ulig he den?
Der er ar tik ler om, hvor dan fri vil lig he -
den ser helt for skel lig ud i for skel li ge
euro pæ i ske lan de. I vel færds sta ter ne
er der flere fri vil li ge end i sta ter med
min dre vel færds stat. Det er da tan ke -
væk ken de. Når fa mi li er ne selv skal ta -
ge sig af de gam le, er der ik ke plads til
fri vil lig hed. Hvis kvin der ne kom mer
ud på ar bejds mar ke det, er de må ske
mere para te til at gå ind i ak ti vi te ter
uden for hjem met. Et tan ke væk ken de 
spørgs mål er, om fri vil lig hed for stær -
ker ulig he den i sam fun det? Hvis det
er så dan, at del ta gel se i fri vil ligt ar bej -
de styr ker bå de hel bred og netværk,
og hvis det sam ti dig er så dan, at det er 
de i for ve jen mest ra ske og res sour -
cestær ke, der sø ger fri vil ligt ar bej de,
så vil en sats ning på fri vil ligt ar bej de
være til for del for de mest res sour -
cestær ke! 

Der er og så ka pit ler om bo li ger,
ældreple je og nye te kno lo gi er.
Gennem gå en de for tæl lin ger er om,
hvor dan man ge smuk ke ide o lo gi er
om ind i vi du a li sering, re ha bi li tering
og ny te kno lo gi let bli ver til skal ke skjul 
for ned skærin ger og be sparel ser, der
dræ ber de go de tan ker under vejs. Vi
er på vej væk fra ‘Nu-kan–du-slap -
pe-af-al der dom men’ til ‘Du-skal-kæm -
pe-til-det-sid ste-al der dom men’.



22

Læs bo gen bag læns
Man ge af ar tik ler ne vir ker umid del -
bart ret ke de li ge for en al min de lig læ -
ser. Bo gen eg ner sig til en sær lig form
for læs ning. Læs den bag læns. Læs
bo gens bed ste ka pi tel 17 på 6 si der af
re dak tører ne. Her gennem gås bo -
gens hoved poin ter. Læs der ef ter
konklu sio ner ne i ud valg te ka pit ler og
søg ned i tek sten, hvor der er brug for
det. Så har bo gen plud se lig læst sig
selv. 

Man ge af for fat ter ne er ik ke ældre -
for skere i egent lig for stand, men er
op ta get af alt mu ligt an det. Bo gen er
et før ste for søg på at ska be en dansk
plat form - en hel bog serie: ’Ældre og

sam fund’. Den skal lok ke sam funds -
for skere for trins vis i Dan mark og al -
ler mest om kring Aal borg Uni ver si tet
til at for tæl le på dansk, hvad de kan
bi dra ge med på ældre om rå det. Det
har nem lig ik ke kun net svare sig for
dem før – og det mang le de bare. 

Jen sen, P. H. and T. Rost gaard, Eds.
(2015). 
Det aldren de sam fund – ud for drin ger
og nye mu lig he der. 316 si der. 
Det Aldren de Sam fund. 
Fre deriks berg, Fry den lund Aca de mic 
Set på net tet til kr. 300.00
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Generalforsamling i FUAM
Ons dag den 10. fe bru ar 2016 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
Lis bet Thoren dahl ori en tere de om
FU AMs må ned li ge mø der, som er vel -
be søg te. Der kom mer et par nye hver
gang og der ud tryk kes of te til freds hed
med mø dets form med kor te op læg
og spørgs mål til del ta ger ne og en kort
ple num. Livs historie har været te ma
for bå de efter årets og for årets mø der,
og der har været god til slut ning til mø -
der ne og for tæl le lyst hos den en kel te
del ta ger. Del ta ger ne skif ter, og vi har
få et nog le ind mel del ser i perio den
med livs historie. 

Lis bet ori en tere de og så om Fa ce -
bo ok grup pen: Al derens mu lig he der
og umu lig he der, hvor der er 64 med -
lem mer, og me get gang i si den - man -
ge ar tik ler med FU AM re le vant stof .
FU AMS hjem me si de er vores ar kiv
med vores bla dud gi vel ser, for mål og
ved tæg ter – det fun gerer godt, men si -
den med ‘Nyt ti ge links’ skal op da -
teres, det drøf tes på næ ste be styrel -
ses mø de.

Knud Ra mi an for tal te, at FU AM
igen har kun net ud sen de to med lems -
bla de tak ket være til skud fra VEL UX
FON DEN. Re dak tørens ar bejds byr de 
kan bli ve no get min dre frem o ver, da
be styrel sen vil del ta ge mere ak tivt i
kon tak ten til op lægs hol dere om ar tik -
ler til bla det. Der vil være stof nok til et

eks tra te ma num mer om Livs historie – 
på læn gere sigt må ske en publi ka tion.
Knud ud sen der en gang må ned ligt et
ny heds brev til 250 inter es sere de. Her
er en ud dy ben de ind by del se til FU -
AMs mø der og må ne dens links med
ak tu el le hen vis nin ger. 

3. Fore læg gel se af det re vi dere de 
regn skab for 2015
Søren-Pe ter Pe der sen be kla ge de, at
regn ska bet for 2015 på grund af tid -
nød ik ke er re vi deret. Han fore lag de
regn ska bet for 2015, som har et over -
skud på 2.195 kr. FU AM har mod ta -
get et til skud på 7.333 kr. fra VEL UX
FON DEN. Gen eral for sam lin gen hen -
stil le de at få regn ska bet for 2015 re vi -
deret hur tigst mu ligt. *)

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 
2017 samt god ken del se af bud -
get for 2016
Kon tin gen tet for 2017 bli ver uæn dret
125 kr. om året. Det fore lag te bud get
blev god kendt. Kas seren op ly ste, at
de ven te de 2.667 kr. fra VEL UX
FON DEN er mod ta get. FU AM vil sø -
ge fon de igen i år. 

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.
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7. Valg af to inter ne re vi sorer 
Jens-Erik Jør gen sen og Han ne Juul
Jen sen blev gen valgt.

8. Ind kom ne for slag 
In gen

9. Even tu elt
FU AM har været i kon takt med Dan -
ske Se niorer med hen blik på et sam -
ar bej de og mu ligt med lem skab. Dan -
ske Se niorer har 130.000 med lem -
mer over he le lan det, og vi har nog le
fæl les inter es ser. På nu væren de tids -

punkt øn sker FU AM ik ke med lem -
skab. FU AM er den ene ste for ening,
hvis hoved op ga ve er at inter es sere sig 
for al der dom men, den en kel tes al der -
dom. FU AM ar bej der bedst ale ne
med hvad, der rører os.

FU AMs be styrel se er inter es seret i,
at et el ler flere med lem mer mel der sig
til at del ta ge i be styrel sens arbejde.

*)Regn ska bet er re vi deret og en de ligt
god kendt den 18. fe bru ar 2016.
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Ved sær li ge lej lig he der, når fa mi lie el -
ler sær li ge ven ner er sam let, hen tes de 
gam le fo to bø ger frem, og sam let be gi -
ver man sig sam men ind i for ti den.
Det kræ ver imid ler tid, at man har fæl -
les min der om bi lle der ne. Har man ik -
ke fæl les min der, kan man sam les om
et sær ligt kort spil, som er ud vik let på
Mo es gaard Mu seum. Det er et sæt bil- 
led kort med 80 bi lle der, som de fle ste

vil for bin de med for ti den. Der er bi lle -
der fra bræn de kom furet og drag ki -
sten til pla de spil leren og me je tær -
skeren. De sæt ter hu kom mel sen i
gang.

Spil let hed der ’De dø de i ta le’ og
kan kø bes på Mo es gaard for kr. 100-
el ler i de res webs hophttp://shop.mo -
es gaard mu seum.dk/pro duct/de-do -
de-i-ta le-spil let/

Din livs historie som kort spil

FOA går til kamp mod den sti gen de
pen sions al der. Vil man re du cere ulig -
he den i al der dom men, skal der være
for skel på vores pen sions al der. Ef ter
40 år på ar bejds mar ke det bør man
ha ve lov til at gå på pen sion - uan set
al der. Som føl ge af sta tens angst for
ældre byr den, er vi ved at gøre Dan -
mark skæ vere. Dan mark er et af de
lan de i Euro pa, der har gjort mest for
ik ke at bli ve ramt af det sti gen de an tal
æl dre. Det skyl des, at vi al le sparer op
gen nem ar bejds mar keds pen sio ner -
ne, men det skyl des især, at vi har
truf fet be slut ning om, at vi skal for la de 
ar bejds mar ke det se nere og se nere -
alt så være selv for sør gen de læn gere.

Men er det en god ide? Lars Ol sen,
der er spe ci a list i den dan ske ulig hed,
har for FOA skre vet en de bat bog, der
pe ger på, at an tal let af 50+ åri ge på
kon tan thjælp er sti gen de, efter løn nen 
er i op løs ning, og med sti gen de pen -
sions al der er spe ci elt æl dre voks ne
med de fle ste år på ar bejds mar ke det, i 
de dår ligst løn ne de, mest ned sli den de 
og be la sten de jobs al lere de nu godt
på vej til at ud gøre et se nior pro le tari -
at.

‘Kam pen om se nioråre ne’ af Lars
Ol sen er på 36 si der og kan fås gra tis
hos FOA. 
http://lar so.dk/kam pen-om-se -
nioraare ne/

Kam pen om se nioråre ne

Det er al drig for sent - 96-årig
skrev erin drin ger og blev be rømt

Den ameri kan ske for fat ter Har ry
Bern stein var stort set ukendt, ind til
han ud gav si ne erin drin ger i 2007
som 96-årig. Bo gen ‘Den usyn li ge
mur’ hand ler om, hvor dan det var at
vok se op i en ind u stri by un der før ste
ver den skrig i Eng land. 

Bo gen be skæf ti ger sig med hans mis -
brug, hans al ko ho li ske far og den
anti se mi tis me, han har mødt. Bo gen
blev en best sel ler lige som de efter føl -
gen de erin drings bø ger, han nå e de at
skri ve, in den han dø de som 101-årig.
Bo gen er ik ke over sat til dansk, men
kan høres som lyd bog på norsk.
https://www.story tel.dk/bo oks/12647-
Den-usyn li ge-muren
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Når du bru ger inter net tet, efter la der
du dig al tid spor. Du har fak tisk en di -
gi tal livs historie lig gen de der u de.
Tænk bare på de mails du har af sendt
og de bi lle der, du må ske har lig gen de. 
Du kan ha ve ad gang til man ge for -
skel li ge hjem me si der, hvor du har af -
le veret dit navn og en ko de. Bag dis se
ko der lig ger der man ge op lys nin ger
om dig. Jeg har for ti den mindst 109
ste der, hvor jeg bru ger navn og pass -
word. Jeg skri ver ’mindst’, for di jeg
har no gen fra før, jeg be gynd te at skri -
ve dem op! Når du dør, bli ver alt det te
til din di gi ta le arv. Den får di ne ar vin -
ger svært ved at hånd tere, hvis du ik -

ke har hjul pet dem, mens du var i li ve.
Det er vig tigt, at du har ned skre vet
bru ger navne og ad gangs ko der og lagt 
dem et sted, hvor an dre kan fin de
dem. Det kan være i din di gi ta le post -
kas se el ler – fx i ’’ – og gem me dem
sam men med di ne per son li ge ef fek -
ter. Det er ik ke al ting di ne pårøren de
kan få fat på, selv om de har bru ger -
navn og ad gangs ko de, så må ske er
der no get, du skal gem me på en USB- 
stik og læg ge den et sted, hvor de kan
fin de den.

Kil der:
www.li vog do ed.dk

Din di gi ta le livs historie fin des al lere de 

Skriv din livs historie med seks ord
I sid ste num mer skrev vi om livs -
histori en på et A4 -ark. Den kan fak -
tisk fin des kor tere. Der fin des en
ameri kansk di gi tal plat form, der hed -
der nex tan ve nue (SM). De res mot to
er “Where grown-ups ke ep gro wing”
- “Hvor voks ne kan vok se vi dere”. På
de res fa ce bo ok si de kom de med en
ud for dring: Skriv din erin drin ger ved
hjælp af seks ord. De fik hun dre de vis
af svar. Blog geren Josh Wal ker skrev
en lil le ar ti kel, hvor han sammen fat te -
de de bed ste. Er man på fa ce bo ok
kan man fin de de over 1000 kom -
men tarer. Vi har la vet et lil le ud valg,
må ske er der en livs historie, der pas -
ser på dig. 
“I al most ga ve up, but didn’t.” —D.B.

“Les son, af ter les son, af ter les son,
ahhhhhhh.” —Patri cia W.

“I sa ved the best for last!!” —Ja net H.

“I ho pe I ma de a dif feren ce.” —Ran dy B.

“Child ho od, dar kness, strug gle, growth, pe a -
ce, wis dom.” —Sal ly W.

“My daugh ter’s de ath chan ged me fore ver.”
—Sharyn O.

“Acts of kind ness will li ve on.” —Lee H.

“Every day is an ot her. Ke ep mo ving.” —An ne 
D.

“The best is yet to co me . . .” —W.E.

“Le ar ning to bre at he is the so lu tion.” —De bra
M.

“Ti me flew fast er than I’d plan ned.” —Tori T.

“Li ving li fe. Le ar ned much. What’s next?”
—Bar bara H.

“I to ok the road less tra ve led.” —Al M.

“Be en there, do ne that, ate it.” —Pat ti A.

“It was/is a fan tastic ad ven ture.” —Thea P.

“On with the next fa sci na ting jour ney.”
—Caro le K.
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Efter årets tema: Mu lig he der mel lem men ne sker

Efter årets mø der i FU AM har et te ma et ‘Mu lig he der mel lem men ne sker’. 
Hvil ke mu lig he der rum mer al der dom men for - på trods af tab - at styr ke 
bån de ne mel lem men ne sker og få glæ de af den tid, de er ale ne. 

14. sep tem ber: Glæ der ne ved at være ale ne
Op læg: To ve Holm  og Søren Pe ter Pe der sen
Al der dom men kan be ty de, at man får me get ale ne tid. Ale ne tid by der på sær li ge
mu lig he der, som man ge efter ly ser. Ale ne ti den kan rum me store glæ der. Hvor -
dan ud nyt ter man ale ne ti dens mu lig he der? Hvil ke krav stil ler det? Hvor lig ger
fald gru berne? 

            

12. ok to ber: Op le vel ser der dur? Sing le 60+ kul tur
Op læg: In ge Li se Jo han sen  
Til ret te læg gel se: Ir ma Mag nus sen
Sing le 60+ kul tur er et kun 3 år gam melt ini ti a tiv med suc ces. Der er et myl der af
ar ran ge men ter, inter es se grup per og med lems mø der, som med lem mer selv or -
ga ni serer for hin an den. In ge Li se Jo han sen var med til at stif te Sing le 60+ kul -
tur. Hun kom mer og for tæl ler om fore nin gens ud vik ling si den star ten og dens
sær li ge må de at ar bej de på.

9. No vem ber: Gam le som na bo er
Op læg: En be bo er i et se nior bo fæl le skab 
Til ret te læg gel se: Kir sten Trol le gaard
Na bo er har vi al le, men hvad sker der med na bo ska bet, når vi selv bli ver gam le,
el ler når na bo en bli ver gam mel? Hvad er mu lig he der og umu lig he der? I se nior -
bo fæl les ska ber ne ved de no get om, hvad der sker, når na bo er ne er gam le. 

11. Ja nu ar 2017: Sel ska be lig hed: Al der dom mens sammen kom ster
Op læg: Knud Ra mi an, FU AM
Der er skre vet bø ger om af hol del se af bryl lup per, men in gen om, hvor dan man
fej rer al der dom mens man ge run de fød sels da ge. Hvad be ty der de? Man kan i li -
vets løb ha ve ud vik let sær li ge tra di tio ner for sammen kom ster om kring hel lig da -
ge og feri er. Hvad sker der med dem, når al derens be gi ven he der blan der sig? 

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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