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Hjer nen kan styr kes ved mo -
tion. Det er vig tigt for hjer nen, 
at man er bå de fy sisk og so ci al
ak tiv. 

Fy sisk ak ti vi tet styr ker hjer necel ler -
ne, der bli ver bed re for bin del se
mellem hjer nens for skel li ge cel ler, så
vi bed re kan lære nyt og bed re kan
hu ske. Vores ar bejds hu kom mel se har 
en stor kapaci tet, og vi skal bru ge den, 
el lers går den tabt. Vi kan og så selv ar -
bej de med hu kom mel sen på den må -
de, vi er bedst til. Vi kan ind skær pe os
det, vi ger ne vil hu ske, på flere må der. 
Vi kan genta ge det, si ge det højt, sæt -
te me lo di på og syn ge det el ler la ve
mo tori ske øvel ser: dan se, spjæt te
m.m. På den måde kan vi hu ske det,
vi ik ke vil glem me. Bå de for skel li ge
spil og kryds og tværs er ud mær ket
hjer ne gymnastik.

Hjer nen er kompli ceret og dyr i drift
og bru ger 20% af vort blod og 25% af
il ten. For bin del serne skal op byg ges
med pro tei ner m.m. Fy sisk ak ti vi tet
be drer blo dom lø bet og gi ver bed re
stres skon trol. Hjer nen har godt af en
krop, der be væ ger sig.

Be væ gel se er og så det bed ste mid -
del mod osteoro po se, og vi skal be -
væ ge os, selv om vi har slid gigt  og

smer ter. Ved slid gigt er det dob belt
vig tigt at smøre led de ne. Og så hjer -
nen kan styr kes ved be væ gel se.

Vi fik man ge go de råd med un der
fore dra get alt sam men på en under -
hol den de og oversku e lig må de. Vi
skal bli ve ved med at la ve det, vi kan,
og det vi er go de til, så vi ik ke ta ber
fær digheder ne. Træt hed er og så no -
get, mange gam le ken der til. Vi skal
ik ke al tid læg ge os, men somme ti der
be hand le træt he den ved at gå en tur.
Træt hed kan og så være kedsomhed.

Hvis vi er over væg ti ge, må vi tæn ke 
på, at hver pro cent, vi ta ber i vægt,
for bed rer led funk tio ner ne 2%. Fy sisk
inak ti vi tet er far li gere end ryg ning.

Det var en for nø jel se at høre et godt
fore drag om et vig tigt em ne på en til -
gæn ge lig og af slap pet måde. Hen -
ning Kirk er læ ge, dr. med., tid li gere
le der af Geron to lo gisk In sti tut, og har
skre vet bo gen: Hjer nen bag er faring,
som blev an meldt i FU AM 2004, nr.3. 

Det var per so na le og be bo ere i om -
rå det, der var in vi teret til at høre fore -
dra get på lo kal cen tret Fug le bak ken i
for bin del se med en ak ti vi tets dag.

TL

Godt nyt til gam le hjer ner
- et fore drag af Hen ning Kirk 
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Re ferat af Fuam-mø det den 9 marts 2005

Tab te vær di er på godt og ondt
Op lægs hol dere var Kir sten
Trol le gaard og Ir ma Mag nus -
sen, hvis op læg er gen gi vet:

Sam fun dets grund læg gen de vær -
di er er et em ne, der ta les om og dis ku -
teres me get i dis se år, og et em ne, der
træn ger sig mere og mere på i man ge
sammen hæn ge. Det hand ler om vo -
res iden ti tet, hvem er vi, hvad er det,
vi ger ne vil hand le og le ve ud fra i et
sam fund som vort, hvor men ne ske ne
er mere for skel li ge end no gen sin de
før, og hvor in for ma tions strøm men er 
nær mest uo ver sku e lig. Kan det la de
sig gøre at fin de en vej, og kan vi gøre
en for skel ved at for dy be os i em net
sam men. Det vil vi for sø ge at gøre her
i for året med valg af te ma et "Vær di er"
for delt over tre mø der.

Ir ma og jeg har sat os sam men og
prø vet at se på, hvil ke vær di er, der
har æn dret sig for den en kel te, fa mi li -
er ne og for sam fun det i de år, vi kan
hu ske til ba ge. Vi har valgt at op de le
”Tab te vær di er på godt og ondt” i en
ræk ke em ner, som vi har num mereret 
for bed re at kun ne hol de dem fast i
de bat ten.

Vi har op le vet føl gen de, især for de
gen era tio ner, der kom mer ef ter os:

1. Tab af rød der og historie
Her tæn ker vi på fa mi li e historie, kul -
tur historie, Dan marks- og ver dens -
historie.

På de krist ne grund for tæl lin ger,
som har præ get vores kul tur i år hun -
dre der:

• At li vet hand ler om jeg og du-ik ke
kun jeg.

• Om om sorg for hin an den, an svar -
lig hed og re spekt for den en kel te
uan set al der, køn, ra ce, han di cap
m.m.

• Ære frygt for li vet og for ska ber vær -
ket, for na turens mang fol dig hed og
vid un dere.

• Vi har glemt at gi ve Grund lo vens
ord vi dere bå de til de nye gen era tio -
ner og de nye dan skere og for klare,
at det ik ke kun hand ler om ret tig he -
der, men og så om an svar/plig ter.

• Det sam me gæl der or de ne om at
hjæl pe de sult ne, de tør sti ge, de
fang ne, de sy ge.

2. Tab af en heds kul tur
I Dan mark har vi ik ke mere fæl les
sprog, kul tur og re li gion i sam me grad
som tid li gere.

Hvad med den fæl les iden ti tet som
dan skere ? – En fæl les for stå el ses ram -
me.

Det kun ne man øn ske sig, at vi som
sam fund kun ne nå frem til, og så i det
multi kul turel le sam fund, vi har i dag.

Ser man po si tivt på det, står vi over
for ud for drin ger om, hvad det er at
være men ne ske. Vi har mu lig hed for
di a log, hvis de for skel li ge grup per er
åb ne for det.

Få re spekt for hi nan dens for skel lig -
he der, in spirere hin an den, bli ve EU - , 
ja ver dens bor gere.
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3.Tab af vi den om li vet og om ver -
de nen (af liv soplys ning i Grundt -
vigsk for stand)
Lære af tid li gere ti ders store tæn kere,
for fat tere, vi den skabs mænd m.fl.

Lære om na tur vi den skab, etik, psy -
ko lo gi, re li gion, kunst, fi lo so fi.

Lære al tid at være livs sø gere og liv -
soply sere – he le li vet.

Det er utro lig vig tigt, for di in for ma -
tions strøm men ta ger over med til tag
og em ner, hvor af man ge er tom me,
lige gyl di ge og spild af tid og kræfter.

Har man ”godt værk tøj” med sig,
kan man bed re skel ne.

4. Tab af re spekt for na tur- og
mil jø vær di er
Man ge ved ik ke for al vor, hvor vig tigt
det er at vær ne om alt, hvad der om -
gi ver os.  At vi øde læg ger alt det, der
er grund lag for det liv, vi kan le ve på
den jord, vi hører sam men med som
men ne sker.

5. Tab af over sku e lig hed og sam -
men hæng
På grund af sam fun dets stræ ben mod
store en he der:  Kom mu ner, sko ler,
sy ge hu se, ple je hjem m.m. - EU og
glo ba li serin gen.

Tid li gere ti ders over sku e lig hed i fa -
mi li e land brug, hånd værk svirk som -
he der, nær bu tik ker, sko ler på lan det
etc.  -  Æn drin ger på godt og på ondt.

6. Tab af tid til nær vær og sam -
vær mel lem gen era tio ner ne
Tid li gere var man ge fa mi li er stør re og
holdt mere sam men.  Man lær te at
om gås hin an den og at hjæl pe hin an -
den og sam men klare op ga ver ne,
især for di man ge kvin der ar bej de de i

hjem me ne og var sam lings punk tet i
fa mi li er ne.  Der var flere at le ge med
for bør ne ne, når man var sam let til fe -
ster og høj ti der.  Vig tigt var bord fæl -
les ska bet, hvor der i hvert fald i man -
ge fa mi li er var tid til sam vær og sam -
ta le og til at de le tan ker med hin an -
den. Der var og så fa mi li er, hvor fa -
deren be stem te alt, og bør ne ne ik ke
måt te ta le ved bor det.  Ta bet her kan
bå de ses som no get po si tivt og ne ga -
tivt. – I dag smuldrer bord fæl les ska -
bet, og det kan hver ken spares op el -
ler gen an ven des!

I vores tid var der tid til om sorg, leg,
højt læs ning, mu sik og sang.  

Tid til at være stil le sam men, til at
fær des i na turen og til at skri ve bre ve
til hin an den.

I dag stil ler ud dan nel se og ar bejds -
liv store krav til den en kel te. Man skal
real i sere sig selv først og frem mest. 
Må ske har man langt til ar bej de, og
man har store tids slu gere som TV,
com pu tere og spil.

7. Tab af re spek ten for det en kel -
te men ne ske
Vi sy nes, der er sket et tab, hvor det
hand ler om at ha ve re spekt for hin an -
den, især hvor det dre jer sig om an dre 
sam funds- og al ders grup per.  Der er
man ge for dom me, uvi den hed og
lige glad hed i dag.

Et vig tigt eks em pel er i par for hol -
det.  Man ge sø ger i dag lyk ken for sig
selv under ti den på be kost ning af den
an den part, men glem mer, at det og så 
skal gå den an den vej.  Det er en af
hoved år sa ger ne til  mange skils mis -
ser.

è
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8. Tab af sprog li ge færdig he der,
og der med vi den
I det dan ske sam fund er der de se ne -
ste år sket et stort tab i vis se grup per
med hen syn til sprog li ge færdig he der, 
og der med mu lig hed for at kun ne til -
eg ne sig vi den, job, et ri gere liv.

Vores sprog er i nog le sammen hæn -
ge ble vet stærkt for ure net og for fla di -
get.  Det gæl der bå de i med i er ne og
ude i hverdagen.

 
9. Tab af mål ret tet hed og kon se -
kvens i man ge ud dan nel ses sam -
men hæn ge
Her tæn ker vi på hold nin ger, mål ret -
tet hed og kon se kvens bå de i fa mi li er -
ne, i sam fun det og i en ræk ke ud dan -
nel ses sam men hæn ge.

Der må kun ne tæn kes mere kre a -
tivt, utra di tio nelt og for ny en de og
sæt tes flere res sour cer ind.

10. Tab af det mu si ske og kre a -
ti ve i sko ler og på ud dan nel ses -
ste der
Her tæn ker vi på, at børns, ja men ne -
skers læring for bed res væ sent ligt,
hvis ”in tel li gen ser ne” op da ges, bru -
ges og ud vik les si de om si de.  Der er
man ge ste der, hvor det ik ke tæn kes
nok ind i sko ler nes hver dag. 

Der er for ny lig  kom met nye under -
sø gel ser frem om det te, der vi ser, at
især de mu si ske fag man ge ste der bli -
ver brugt alt for lidt i hver da gen. 

I man ge år har mu sik, sang, ryt mik
m.m. været an vendt som et led i gen -
op træ ning v. han di cap og syg dom og
med vir ket til et bed re liv for folk.

På sko ler, hvor al le børn får under -
vis ning i mu sik og sang, vi ser det sig,
at de og så får mere ud af de an dre fag
og bli ver gla dere men ne sker og mere
he le.  Børn fra så dan ne sko ler klarer
sig of te bed re i det vi dere ud dan nel -
ses for løb.

Vi glæ der os til næ ste te ma,
om ”nye vær di er og nød ven -
dig he der” og hå ber, at der ud
fra de tab, vi har været in de på, 
kan sæt tes tan ker og må ske
hand ling i gang, hvor af no get
nyt kan gro frem og ud vik le
sig. 

Der ud spandt sig en liv lig dis kus -
sion på kryds og tværs. Flere frem hæ -
ve de som no get godt vær di er som
com pu ter og de mu lig he der, den gi -
ver for at ud vek sle tan ker mel lem
bed ste for æl dre og bør ne børn, chat te
m.m. Ne ga tivt er det hår de sprog
børn og un ge imel lem, ob skø ne ud -
tryk og sek su a li serin gen af de små pi -
ger. Det er og så pro ble ma tisk at prin -
ses se drøm me ne er ble vet kom mer ci -
a li seret ik ke bare som et fast e lavns fæ -
no men, men bli ver tings lig gjort året
rundt. 

-Pen sio ni ster har le vet lang tid, og i gam le dage var de 
me get fat ti ge og led te ef ter guld. 

Der for kal der man dem Det grå guld. 
(ci tat fra Det grå guld  af Gre the Dir ckinck-Holm feld)



7

Re ferat af FUAM-mø det ons dag den 13. april 3005

Nye vær di er og nye nød ven dig he der
Jens-Erik Jør gen sen og Su san ne Møl -
ler Jen sen, kal det Tyt ter, holdt hver et 
op læg over da gens em ne. 
Beg ge op læg brin ges i ma nu skript.

Jens Erik Jør gen sen 
ind led te så le des:
Det go de og vær di ful de er det,
som skal frem me og føre til et
godt og men ne ske vær digt liv på
jor den, som Grundt vig ud tryk ker 
det: ”Hvad sol skin er for det sor -
te muld, er sand op lys ning for
mul dets fræn de”.

Hvad er det, vi skal prø ve at værd -
sæt te? Er det vur dering af ad færd,
ad færds møn stre og æn dring af dis se i 
en sam funds mæs sig og etisk sam -
men hæng.  Er det en be vidst gørel ses -
pro ces?  Er det en idè, en ud vik ling el -
ler en hand ling?  Hvem er det, der
skal vur dere det?  Er det mig selv, en
grup pe men ne sker el ler al le men ne -
sker?  Skal det være en vær di for al le
men ne sker i sam fun det el ler er det
kun for en del grup pe i sam fun det,
f.eks. børn, han di cap pe de, kvin der,
mænd, ind van drere?  Har det, vi skal
vur dere, kun mid ler ti dig vær di el ler
re la tiv vær di, og er det af hæn gigt af
tid og sted?  Al le dis se spørgs mål må
med tæn kes, hvis vi skal ind kredse og
be hand le em net – krid te ba nen op.

Go de, ja uvur der li ge eti ske og
sam funds mæs si ge vær di er bli -
ver vi of te først  be vid ste om, når
vi er ved at mis te dem.  Det gæl der
grund læg gen de vær di er: At kun ne le -

ve i fri hed til at kun ne ta le, tæn ke,
skaf fe sig vi den, kri ti sere og ta ge an -
svar for sit eget liv.  En ny vær di, no get 
godt, som er med til at bære den en -
kel te ind i en bed re frem tid, er den
øge de vi den om na turen, men ne sket
og sam fun det – ja, fri sæt tel sen af tan -
ken, så men ne sket kom mer mere og
mere ud af den of te selv for skyld te
umyn dig gørel se og der med bli ver me -
re selv be vidst og an svar lig i den ver -
den og den tid, vi le ver i. Det er en  ud -
vik ling, der grund læg gen de er god,
selv om den ne idé og så har ført til de
for fær de lig ste ting, hvis nog le men -
ne sker ta ger pa tent på den og mis bru -
ger den.  

Når sam fun det og der med og så
men ne sket æn drer sig på væ sent li ge
punk ter, er der of te be hov for at gøre
op med ide er og hold nin ger, som
tid li gere blev an set for at være en væ -
sent lig vær di, og må ske el ler nød ven -
dig vis sø ge frem til nye vær di er, som
er bære dyg ti ge og må ske helt nød -
ven di ge for at føre men ne ske he den
vi dere på en over le vel ses kurs – (for at
bru ge store ord).  Dis se nye vær di er
skal vi fin de frem til i fæl les skab.  Nog -
le vær di er ud vik ler sig på bag grund af 
gam le vær di er el ler be vidst gørel se af
helt grund læg gen de vær di er.  An dre
vær di er op står af et helt nød ven digt
be hov ud fra den sam funds mæs si ge
og men ne ske li ge si tu a tion, vi er i i en
ver den, der æn drer sig hur ti gere og
hur ti gere for hver dag, der går, på
grund af den hur ti ge te kno lo gi ske ud -



8

vik ling, den vold somt øge de na tur be -
her skel se og den ac ce lereren de ud -
vik ling af vi dens - in for ma tions – og
kom mu ni ka tions sam fun det.  De nye
vær di er, alt det te har ført med sig, har
gi vet men ne sket og og så sam fun det 
mu lig hed for at ska be og for me li vet i
langt hø jere grad end tid li gere, hvor
til værel sen var bun det til de helt nød -
ven di ge gøre mål for at op ret hol de li -
vet, og hvor fri he den var be græn set
af dog mer, for dom me og ind gro e de
fore stil lin ger om det ene og det an det. 
En ny ere idé, som og så er me get be -
tyd nings fuld, er idé en om lige stil -
ling, ik ke blot mel lem mænd og kvin -
der, men mel lem al le men ne sker.  Al le 
men ne sker skal be hand les lige vær -
digt og gi ves mu lig hed for at hand le
an svar ligt over for an dre.  Den ne idé
får mere og mere vær di, og bli ver
mere og mere nød ven dig i den sam -
fund sud vik ling, vi er in de i.  Den har
en vær di i dig selv, men får vel først
vir ke lig vær di, når det bli ver en fæl les
idé, ja en na tur lig, ind ar bej det ad -
færds norm el ler etisk grundregel for
alle, eller næsten alle.

En ny vær di er og så den øge de
mil jø be vidst hed:  At vi er en del af
na turen og at vi ik ke kan ”skal te og
val te” med na turen, som vi har lyst til.  
Den ne øge de be vidst hed om at vær -
ne og be vare na turen er en vær di fuld
idé, som og så er nød ven dig i for hold
til vores egen over le vel se.  Idé en om,
at vi bør for mind ske de enor me ulig -
he der, der er i le ve for hold mel lem
ver dens fat ti ge og ri ge sam fund, er en
idé, der mø der mere og mere for stå el -
se blandt men ne sker, der og så tæn ker 
lidt ud i frem ti den.  Vores egen helt

per son li ge frem tid af hæn ger og så af,
om det te store pro blem bli ver løst.

Ide er – nye ide er – kan vel ha ve en
vær di i sig selv, men de vi ser først de -
res egent li ge værd, når de bli ver ført
ud i prak sis.  Ide er skal af prø ves, før
man kan se, om de har vær di.  Hvis
en idé er god og hold bar i lang tid, og -
så i om skif te li ge ti der, må den vel si -
ges at ha ve høj vær di – vel at mær ke
hvis den bli ver ført ud i li vet og ”ta get
til sig”  af man ge men ne sker, ja –
måske hele samfundet.

Her kom mer op læg get fra
Su san ne Møl ler Jen sen
kal det ”Tyt ter”:
Det er som om de men ne ske li ge
vær di er al tid har været de sam -
me gen nem ti der ne.  De knyt ter
sig til ur men ne ske li ge be hov. 
Det, der bli ver for an dret, er mere
priori terin gen og nød ven dig he -
den af et gi vent be hov, som der -
ved får sin vær di.  Vær di er ne knyt -
ter sig of te til den tid, der gik for ud, en
slags ak tion/ re ak tion.  Den ne be væ -
gel se er selve dy na mik ken i men ne -
ske li vets op ret hol del se og har gå et ro -
ligt for sig i år tu sin der.  Det nye i for -
hold til den dy na mik er, at tem po et de 
sid ste ti år er ble vet man ge doblet,
med det re sul tat at man ge men ne sker
har mis tet ori en terin gen og blot må
føl ge med – selv om man i bund og
grund øn ske de no get an det.

Jo han nes V. Jen sen har skre vet no -
get om be gre bet ti den i bo gen ”Kon -
gens fald”.  Det dæk ker på en mær ke -
lig og tan ke væk ken de må de de men -
ne ske li ge pro ble mer, der knyt ter sig til 
det tem po, om skif tel ser ne fore går i –
her i 2005.  Det er stem nin gen og ord -
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val get, der fa sci nerer mig.  Det ly der
så dan her:

”Og ti den gik.  Ti den tog over hånd. 
Da ge ne greb om sig, og åre ne ud -
bred te sig, som et smit somt on de, der
er hin si des men ne ske lig magt.  Det,
folk tog sig for, fik de halvt be gyndt;
det de skim te de fær digt i det fjer ne,
slyn ge de ti den som et mak værk for
de res fød der. Og det var al lere de år
og dag si den alt sam men.  Gam le folk
tal te der om som no get, de kun ne hu -
ske”.

Det er af magts for nem mel sen over
at be fin de sig midt i en vir ke lig hed,
som i me get høj grad ik ke la der sig
æn dre af mig, os el ler Dan mark.  På
trods af at kom mu ni ka tions mu lig he -
der ne jo al drig har været stør re!  Man -
ge men ne sker har en for nem mel se af, 
at der er sat en ud vik ling i gang, som
ik ke kan stop pes, og som vi må til pas -
se os – selv om vi har en mas se er -
farin ger, der direk te fra rå der os det! 
Hvor er vær di er ne at fin de li ge nu og i 
frem ti den? Hvad har vi brug for, og
hvilken vej skal vi gå?

Af mag ten
Fra vores be vidst hed om at være bor -
gere i et lil le over sku e ligt land, hvor ri -
me lig hed og ret fær dig hed rå de de, og
med Grundt vigs klo ge ord om at ”få
har for me get og fær re for lidt”, be fin -
der vi os nu i et land, der er over -
svøm met af en ny glo bal vir ke lig -
hed – og det er kun be gyn del sen!  Ret
hur tigt har kræf ter ude fra få et ad gang
til vores inder ste or ga ni sa tion og sjæl!  
Det er på godt og ondt, men det kræ -
ver en mas se af os, for at det i læng -
den ik ke bli ver me get ondt! Det har
været let at over skue re sul ta ter ne af

den kul tur- og vi den skabs ud veks ling,
vi hid til har haft til gen si dig glæ de. 
Det, der bli ver svært nu, er at over -
skue kon se kven ser ne af det frie mar -
ked.  Stær ke kræf ter ude fra vil ha ve
de res pen ge til at yng le her i Dan -
mark, og vil så de le ro vet med os – på
mere el ler min dre fa vorable be tin gel -
ser.  Mac Do nalds vil jeg li ge nævne. 
Den præ ger i den grad vores kul tur-
og ga de bil le de, og de be ta ler ik ke en
ene ste skat te kro ne her, para dok salt
nok.  Vi står over for et stort valg: 
Hvor dan skal vi tack le den glo ba li -
sere de ver den?  Her har pen ge og
øko no mi al drig før over skyg get
så man ge an dre men ne ske li ge
livs vil kår og vær di er.  Der bli ver
ud sendt skræm me bil le der fra re gerin -
gens si de:  Hvis vi ik ke går 100 % med
på glo ba li serings bøl gen og op dra ger
bør ne ne til at ind pas se sig ud fra pen -
ge/ kon kur ren ce og va lu ta hen syn – så
er det nær mest ude med os!  

Her er vi ved at glem me Grundt vigs
ord om ”Et jævnt og mun tert virk -
somt liv på jord”.  Rig dom er ik ke
lig med lyk ke og glæ de og et godt 
liv!  No gen si ger end da, at lyk ken er
om vendt pro por tio nal med det ma -
teri el le vel færd, men så langt be hø ver 
vi næp pe gå.  Hvis vi skal klare os i
frem ti den, skal vi stå sam men og ha -
ve al le med.  Vi skal sæt te vores egen
dags or den og ha ve de vær di er frem
igen, som gjor de, at det te lil le pudsi ge
land, vi le ver i, al tid har skabt gen -
klang ude i ver den med dig tere, vi -
den skabs mænd, kunst nere, og ik ke
mindst en tryg og mun ter be folk ning,
der føl te, at de hør te sam men med al -
le de an dre i det te land.  Sammen -
hængs kraf ten er et værn mod glo ba li -
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serin gen, og uden den  er vi tru et på li -
vet!  

Vækst uden vel færd gi ver in gen 
me ning!  Al le de, der har øko no misk
for del af, at vi glo ba li serer os de fi ni -
tivt, har travlt med at si ge:  Vi sprin ger
hur tigst mu ligt på de vil kår, der bli ver
os gi vet.  Det er imid ler tid dødsens far -
ligt at la de dis se – of te kul tur lø se, pen -
ge fik sere de IT-folk stil le dags or de nen.  
Når børns op vækst i bør ne ha ver og
sko ler skal præ ges af en til pas ning til
er hvervs li vets be hov, så skal vi slå
hæ le ne i og si ge:  ”Ik ke på vil kår”! 
Når vi bli ver på vir ket til at skære ned
på vi ta le om rå der som børn, sko le og
ældre om sorg, så skal vi si ge:  ”Ik ke på 
vil kår”.  Hvis vi skal ta` fra de fat ti ge
og gi` til de ri ge, skal vi si ge nej, som
vi al tid før har gjort.  Da Bill Ga tes var
på be søg i Be lla-cen tret blev der flit tigt 
re fereret – men en af de vig tig ste ting,
han sag de, var: ” Det dan ske skat -
tetryk er over ho ve det in gen for hin -
dring i for hold til in ve sterin ger – Det
er der i mod vores store frem med had
”.(Den nu væren de re gering har ik ke
haft lyst til at brin ge det te ci tat vi dere,
og na tur lig vis!)  Man ge kræf ter i det te
land gi`r os i øjeblik ket en for nem -
mel se af, at vi skal fryg te frem ti den og
der for ukri tisk speede tem po et op og
ind ord ne os.  Der for er det vig ti -
gere end no gen sin de at brin ge
men ne sket i cen trum – at sam le
os for at  ku' mø de frem ti den som 
he le men ne sker med vores  ned -
ar ve de sun de døm me kraft i be -
hold.

Det er ud  fra oven stå en de tan -
ker, at jeg har priori teret dis se
tre hårdt til træng te vær di er: 

• 1.  Triv sel

• 2.  Fæl les skab

• 3. Nej til stress.
Der er ta le om til stan de som man må
be trag te som en blan ding af pri vi le gi -
er og ret tig he der.  Vi har krav på at bli -
ve ta get al vor ligt, når vi mel der ud: 
”At dis se vær di er mang ler vi, og det
vil vi der for kræ ve og ar bej de for!” 
Lad os star te med triv sel, som er
et af de for søm te mål i for hold til sko -
len og under vis nin gen:  For at man
kan tri ves, skal der være et vist garan -
teret mål af tryg hed, in spira tion,
mang fol dig hed, po si ti vi tet og om gi -
vel ser nes rum me lig hed.  Des uden
skal der være en tro på frem ti den. Det
skyl der vi vores børn.  Fore stil jer at
være barn i dag, hvor de voks ne, an -
svar li ge fo ku serer en ty digt på bør ne -
nes læ se fær dig he der og åben lyst gi -
ver de res frygt for bør ne nes frem tid til
ken de, me dens de an svar li ge mini stre 
smører pro ble met af på hin an den! 
Bør ne ne har man ge an dre pro ble -
mer!  Når jeg sy nes, at triv sel har så
stor be tyd ning for især den nye gen -
era tion, er det, for di vores vir ke lig hed
på nog le om rå der inde hol der en trus -
sel for de unge.

IT-ver de nen er og så en stor trus sel
for børn og un ge.  Som pæ da gog har
jeg op le vet, at IT er et to si det sværd. 
Hvis man ik ke er ken der, hvad man er
op pe imod, har man hel ler ik ke no -
gen mu lig hed for at af bø de de vær ste
ska der.  Det er kun et hel støbt, kre a tivt 
og trygt men ne ske, for an kret i et fæl -
les skab, der kan mod stå føl gen de
mareridt ag ti ge til bud på Inter net tet: 
Voldspor no, op dra gel se til lu do ma ni,
op for dring til selv mord, histori e for -
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falsk ning (Na zis men har in gen mord
på sam vit tig he den osv.)  Op for dring
til ter roris me, eks tre mis me og ter ror -
netværk. Op skrif ter på bom ber og
under vis ning i død og øde læg gel se. 
Spil, der er så eks tre me, at vi ik ke kan
fore stil le os det i vores vil de ste fan ta si. 
(Et spil, hvor man f.eks. iden ti fi cerer
sig med en lyst mor der, der går gen -
nem et vil la kvar ter og myr der al le på
sin vej på for skel li ge må der. – En suc -
ces fra USA, der er tem me lig ud -
bredt).  

Pro ble met med Inter net tet er,
at det er en ”Ale ne-op le vel se”,
bør ne ne får.  Vi an dre kun ne al drig
hol de til det mere end de før ste 30
sek un der.  Nog le men ne sker i vores
sam fund ”fyl der sig med gift” – af en -
som hed  –  og vi ved det ik ke, ik ke før
en ulyk ke sker el ler der bli ver ta le om
en eks trem for bry del se, og så er det
for sent.  Hver gang du sam ar bej der
med com pu teren, kun ne det ha ve
været et le ven de men ne ske i ste det. 
Det ko ster dyrt at le ge med en ma ski -
ne.  Hvem er bør ne nes ad vo kat og
be skyt ter her?  Vi har in gen cen sur
(Man kun ne fri stes til at fore slå det),
men hvil ken be skyt tel se har vi så?  Vi
må så ha` no get an det, som kan be -
skyt te og gui de de un ge!!!  Bed re
under vis ning, triv sel, tryg hed og glæ -
de – Det er for udsæt nin gen for ind -
læring, - og så i for hold til læ se fær dig -
he der, men især i for hold til at bli ve et
helt men ne ske.  He le vores frem tid i
Dan mark lig ger her! 

Vær di nr.2: Fæl les skab:
Para dok salt nok kan ”sam fun det” tje -
ne pen ge på fæl les skab, men det er
og så en trus sel mod magt ha ver ne. 

Fæl les ska bet ind vir ker på det per son -
li ge plan, og og så på be ta lings ba lan -
cen, for di en som heds re la tere de syg -
dom me kan af vær ges, og mangt et
med i cin for brug ned sæt tes.  Triv sel,
glæ de og im mun forsvar øges,
for di vi men ne sker i man ge tu -
sind år har le vet med fæl les skab
og stam mere la tio ner.  Man snak -
ker i dag om det hen sigts mæs si ge i
”netvær ker”, men for mig at se er det
den skra be de mo del, den der bare af -
vær ger det vær ste, ”en lidt stær kere
kryk ke”, me dens fæl les ska bet er den
æg te vare.  Man bli ver ac cep teret som 
den, man er, og man har en vær di
som men ne ske.!  Fæl les ska bet kan ta -
le le der ne imod – med fæl les stem me
– og være en re el trus sel.  

Fæl les ska ber op står især i kri ser og
mod gang, der hvor man kan se en
spe ci fik for del i at slå sig sam men,
f.eks. An dels be væ gel sen og Ha ve -
fore nin ger, der li ge nu er kom met i sø -
ge ly set igen.  Under sø gel ser vi ser
med stor ty de lig hed, at fæl les ska ber
mod vir ker en som hed og min dre -
værds fø lel se og ud vik ler os til he le
men ne sker, lo gisk nok.  Vi har jo til -
hørt stam mer i he le men ne ske he dens 
historie.  Vi skal ef ter min me ning styr -
ke fæl les ska ber ne ved at præ ci sere,
HVAD det er, vi bli ver ri gere af at de le!  
Det er en spæn den de dis kus sion,
som jeg glæ der mig til !!

Det sid ste, men nok vig tig ste punkt
li ge nu er det sid ste, jeg har nævnt
oven for:

Nej til stress: Re spekt for
men ne skets ”in dre ur”.

I den sid ste tid er der som be kendt
duk ket man ge op lys nin ger op om
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stres sens om fang og kon se kven ser. 
Stress er al lere de så ud bredt, at fa mi li -
er, fir ma er og he le sam fun det er tru et.  
Pro ble met går fra mang len de for -
plant nings evne til lang tids syg dom, in -
va li dering og mang len de ar bejds ev -
ne. Vi er til ba ge i men ne ske sy net: At
et men ne skes iden ti tet i hø jere og hø -
jere grad de fi neres ved ar bejds plad -
sens mål sæt ning og ide o lo gi.  I før ste
om gang ly der det som et spæn den de
og en ga geren de ind hold i ar bejds li -
vet, men det over ta ger grad vis styrin -
gen, og ar bejds ti den bre der sig ind o -
ver det pri va te rum, og så ind træ der
pro ble mer ne, of te med ka ta stro fa le
kon se kven ser for fa mi li en.  

Langt hen ad ve jen er det til fir ma -
er nes for del, at man knok ler på over -
tid og glem mer pau ser og kol le gi alt
fæl les skab, men i læng den hol der det
ik ke, at de med ar bej dere, man har
op lært, bry der sam men. Man ge 1000 
sy ge da ge for tæl ler det med al øn ske -
lig ty de lig hed!  De vi dens ba sere de ar -
bejds pladser li der hår dest un der de -
sta bi li tet og be hov for op læring af nye 
med ar bej dere, men det si ges, at de
kom mu na le ar bejds pladser har den
hø je ste pro cent i ned slid ning. – Det er 
skræm men de!  

Kom mu ner ne har i den se ne ste
tid skul let be stræ be sig på at op -
ret hol de en ser vi ce med kraf ti ge
ned skærin ger un der skat testop -
pet.  Hvor for fin der vi os i det?  De al -
ler fle ste men ne sker vil ger ne be ta le
mere for at op ret hol de god ser vi ce til
bor ger ne.  Vi har al drig været ri gere. 
Vi er til ba ge i men ne ske sy net: Et
men ne ske kan re du ceres til et red skab 
for ef fek ti vi tet og vækst.  Et re sul tat
frem for en pro ces.  En af grun de ne

kan være, at vores store vok sen de for -
brug og hø je bo li gud gif ter har svæk -
ket os, så vi er af hæn gi ge af to ind -
tæg ter og to bi ler.  Der er lagt en tik -
ken de bom be ind un der os med af -
drags frie lån – til stør re for brug og af -
hæn gig hed af ma teri el le ting.  Det ER
en tik ken de bom be at lok ke folk til at
lå ne sig til kun stigt la ve husle jer.  Det
er usundt at klare lav kon junk turer ved 
kun stigt, højt van e dan nen de for brug.
- Lo gik for per le høns - .  Jeg ken der
flere klo ge men ne sker, der li ge nu ro -
terer i de res grav, og er be kym re de for
frem ti den - på vores veg ne!  Hvem får
for del af den ne mang len de kon so li -
dering?  Der er for mig at se en mas se
men ne sker, der på et el ler an det tids -
punkt bli`r stavns bun det til de res ar -
bejds plads for ik ke at skul le gå fra hus
og hjem.  Hvad er det for en fa mi li e -
po li tik?

Det er nu, vi skal ha ve men ne -
sket i cen trum, mens vi end nu
selv kan be stem me!
Men ne skers liv skal be stå af an det end 
et stres set, sund heds far ligt job.  En ten
er man en ga geret i et ar bej de i en så -
dan grad, at man lø ber en sund heds -
ri si ko, el ler og så er man to talt ud stødt, 
- og så med en stor triv sels- el ler sund -
heds ri si ko.  Det vil vi ik ke fin de os i!

I frem ti den skal vi der for være para -
te til at ud vi se ci vil uly dig hed og må -
ske strej ke for at få ri me li ge vil kår for
al le i det te land.  Den vær ste for hin -
dring er stør re ma teri el af hæn gig hed,
sy ge lig stress, mang len de iden ti tet,
mis triv sel og et svæk ket fæl les skab. 
Så kan vi nem lig slet ik ke stå imod
den ven te de glo ba le tsu na mi.!                                        
Tak for or det!

Red.: Kir sten Trol le gaard
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No ta ter fra FUAM-mø det ons dag den 11. maj 2005

Vær di er i ældreple jen – Har de vær di?
Er vær di ba seret ældreple je godt for gam le men ne sker? 
Op læg ved Knud Ra mi an

FU AM hav de ind budt til åbent
mø de med føl gen de pres se -
med de lel se: 

”Vær di er er ble vet et plus-ord. Vær -
di er er godt. Mål sæt nin ger og kva li -
tets stan dar der, som in gen al li ge vel
kan hu ske, er af løst af en sam ling vær -
di er. År hus kom mu ne har ud for met 7
vær di er for ældreple jen, som skal
gæl de ind sat sen for bor ger ne og i
sam ar bej det. De kan stå på bag si den
af en pak ke ci garet ter: Di a log, an svar -
lig hed, re spekt, til lid, en ga ge ment,
nær vær og om tan ke. ”Dis se vær di er
skal med ar bej der ne ken des på og
ken des ved....De skal være en fast be -
stand del af med ar bej der nes be vidst -
hed i sam ar bej det med bor geren”,
skri ver År hus Kom mu ne. 

Der er man ge spørgs mål at stil le, for 
hvad gør man, hvis til li den til kol le ga -
en går ud over til li den til bor geren?
Hvis an svar lig hed kom mer i kon flikt
med det af tal te an tal mi nut ter?  Hvor
står der no get om, hvor dan man
klarer di lem ma er og vær di kon flik ter? 
Er vær di er ne i vir ke lig he den en li ste
over det, man har svært ved? Er vær -
di er ne et skal ke skjul for kon stan te
ned skærin ger og ef fek ti vi serin ger?
Kan  man kla ge over vær di er ne? 
Hvor dan la ver man dem om? Flyt ter
vær di er ne op mærk som he den fra ret -
tig he der ne og le ve vil kåre ne i Dan -
mark? Er nær vær en af lø ser for sam -

vær? Er an svar lig hed det sam me i
Bra brand som i Høj bjerg? Knud Ra -
mi an for sø ger at af dæk ke vær di er nes 
ma gi?”

Knud Ra mi an stod for op læg get og
ind led te med at spør ge, om man har
truk ket vær di er frem i År hus kom mu -
ne som no get, der skal gavne ældre -
ple jen – og svare de selv, at det var han 
usik ker på. Vær di er duk ker nu op al le
veg ne, hvor for gør de det? I vir ke lig -
he den er vær di er svære at må le, og
man kan ik ke kla ge over vær di er. De
syv vær di er er svære at hu ske, og der -
for har der været en vær di af vik ling,
så der kun er tre vær di er til ba ge: Tro -
vær dig hed, re spekt og en ga ge ment.
Hvad be ty der vær di er ne for den æl -
dre, der skal ha ve hjælp?

Ældre sek toren lig ner en mar keds -
plads. Man har til pas set de of fent li ge
ydel ser til mar ke det. Der er pres på
kom mu ner ne, når der bli ver flere
gam le, og der er skat testop. Der er in -
gen gen erel le reg ler, in gen ken der
dem, og det er svært at kla ge over
vær di er. Hvad be ty der vær di er for ar -
bejds si tu a tio nen. Hvad er vær di ba -
seret le del se, og hvor for duk ker det
op nu? Med ar bej dere sy nes of te, at
vær di er er go de at dis ku tere, men for -
står man det sam me ved vær di er?
Hvad for stås ved an svar lig hed? Hol -
der man, når ti den er gå et, el ler når
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man sy nes, man er fær dig. Be ty der
det no get, om det kan må les? Hvad er 
for me get, og hvad er for lidt? 

Hjælp skal til pas ses den en kel tes
be hov, der er ta le om ind i vi du el le
ydel ser, som vur deres af det of fent li -
ge. Hvad har man ret til som den, der
træn ger til hjælp? De, der træn ger
mest, skal ha ve først, det er svært at
gennem skue for bor geren. Den en -
kel te har brug for ydel ser i form af
kon kret hjælp og ser vi ce, her si ger
vær di er ik ke me get. I vir ke lig he den er 
vær di er et pro blem ka ta log på ældre -
om rå det. Man kun ne spør ge bor -
gerne, hvad de en kel te vær di er be ty -
der for dem. Det, at der ik ke er man ge 
kla ger, kan skyl des gen era tions for -
skel le. For de æl dre hand ler det om
gam mel moral, hvor dan man skal
være som ind i vid. Man skal være glad 
for, hvad man har få et og tak nem lig
for den hjælp, man får.

Der var in gen, som rep ræ sen tere de
Ældre sek toren trods ind by del ser bå -
de til en ræk ke lo kal cen tre, ad mi ni -
stra tio nen og den po li ti ske le del se i
kom mu nen. Vi dis ku tere de Knud Ra -
mi ans op læg og vil ger ne gå vi dere
med en dis kus sion med den po li ti ske
le del se, da vi me ner, at ydel ser ne er
po li tisk be stemt. Vi for sø ger at få et
mø de med de an svar li ge til efter året.
Det er tan ke væk ken de, at det dan ske
sam fund reg nes for et af de ri ge ste
sam fund, men vi har en høj selv -
mords fre kvens, og så blandt de gam -
le, og en dår ligt sammen sat kost. Vi
dis ku tere de og så, om den nu væren -
de til stand er vor egen skyld, for vi
kun ne ha ve lært vore børn an dre
vær di er at ken de og ik ke sat set så en -
si digt på de ma teri el le vær di er.

Kir sten Trol le gaard

Mi nori te ter nes mi nori tet
Ny dan skere er en mi nori tet i det dan ske sam fund

Af den ne mi nori tet er de æl dre en mi nori tet

Her i 2005 le ver der 9.627 æl dre et ni -
ske bor gere i al deren 65-80+ år fra
tre dje lan de i Dan mark. Det te tal for -
ven tes at sti ge til næ sten 26.000 i
2021. Set i for hold til den sam le de æl -
dre be folk ning vil de æl dre et ni ske
bor gere ud gøre 3.1 pct. I sam me
perio de vil tal le ne for per so ner i al -
deren 50 til 59 år sti ge fra godt 20.000
til om kring 55.000. Gam le ny dan -
skere væl ger i sti gen de grad at til brin -
ge de res al der dom i Dan mark. Selv
om man ge hav de fore stil let at skul le

rej se til ba ge til de res hjem lan de, når
de bli ver gam le, er ud sig ten til at skul -
le le ve ad skilt fra børn og bør ne børn
ik ke ønsk vær dig. Sam ti dig har li vet
der hjem me og så for an dret sig, og til -
knyt nin gen er gen nem åre ne ble vet
svæk ket, be skri ver Su san ne Pos borg,
kon su lent mag. art. si tu a tio nen på et
de bat mø de holdt af Vi dens cen ter på
Ældre om rå det den 12. maj 2005.

”Vi dens cen ter på Ældre om rå det
hå ber at kun ne være med til at sæt te
fo kus på gam le ny dan skere ik ke med
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hen blik på dem som ”bru gere” el ler
”mod ta gere” af so ci a le til bud og ydel -
ser, men som men ne sker og med bor -
gere, der - med de res spe ci fik ke livs si -
tu a tion på godt og ondt  –  kan fin de
vej til en vær dig og god al der dom her
i lan det”, ud ta ler Su san ne Pos borg i
sit ind le den de op læg.

Vi har man ge gan ge det bi lle de af
de et ni ske fa mi li er, at fa mi li en kom -
mer tit på be søg, of te hver dag. Men
de un ge le ver mere og mere som de
dan ske fa mi li er med ude ar bej de og
travl hed, og der bli ver ik ke så me get
tid til fa mi li en, som den æl dre gen era -
tion kun ne øn ske sig. Man ge fø ler sig
en som me og vil ger ne del ta ge i ak ti vi -
te ter uden for hjem met og me get ger -
ne sam men med jævnaldren de
lands mænd, hvor der ik ke er kul turel -
le el ler sprog li ge bar ri erer, der skal
over vin des. De har be hov for at vi de
mere om det dan ske sam fund og om,
hvil ke til bud og mu lig he der der kan
til by des æl dre  fra so ci al- og sund -
heds sy ste met.

Ghet to – trus sel og tryg hed
Da ind van drer ne for 30 år si den be -
gynd te at få de res ko ner og børn til
lan det, fik de til budt bo li ger i de so ci a -
le bo li gom rå der. Og når nye kom til,
var det na tur ligt dér, man søg te hen.
Det har været der, man kun ne sø ge
støt te og hjælp, vi den og in for ma tion
om det frem me de land, man skul le
fin de fod fæ ste i. De har ik ke valgt at
bo i en ghet to, men øn sket at bo sam -
men med lands mænd. En under sø -
gel se har vist, at halv de len øn sker at
bo i et bo li gom rå de, hvor de fle ste be -
bo ere har dansk bag grund, mens kun
fem pro cent øn sker at bo i et bo li gom -

rå de, hvor der er flest be bo ere med
ind van drer- el ler flygt nin ge bag grund.

Sprog lig og kul turel iso la tion er en
skræm men de tan ke. In gen øn sker at
bo ale ne, men man er ik ke blind for,
at de un ges valg at bo for sig selv er et
sig nal om en for an dring, man må for -
li ge sig med, men som og så ska ber
be kym ring for egen frem tid. For hvad
vil der ske, hvis bør ne ne ik ke træ der
til, hvis man har be hov for hjælp?
Man ge fryg ter for at skul le flyt te væk,
hvis de kom mer i den si tu a tion, at de
ik ke kan klare sig selv læn gere og må
på ple je hjem, for tæl ler Su san ne Pos -
borg.

Fa mi lie – tra di tion og brud
Man ge æl dre vil ger ne bli ve bo en de
med de res børn, det har tra di tio nelt
været bag grund for de res be slut ning
om at til brin ge al der dom men i Dan -
mark. Men de un ge flyt ter ud, og de
æl dre be gyn der at er ken de den vir ke -
lig hed, de le ver i: at stor fa mi li en er un -
der af vik ling. De æl dre for li ger sig
med at bo for sig selv, og ik ke så få op -
da ger under vejs, at det og så har si ne
for de le. Men det ska ber og så usik ker -
hed og tvivl om bør ne nes mu lig he der
og vil je til at le ve op til de res om sorgs -
for plig tel ser. Man ved fra under sø gel -
ser gen nem de se ne ste man ge år, at
tan ken om at skul le le ve sin sid ste tid
på ple je hjem står som no get af det
vær ste, der kun ne ske. Man ge fryg ter
iso la tio nen og at mis te det fa mi li e -
netværk, som er de res tråd til li vet.

Med bor ger skab – in for ma -
tion og ind dra gel se
Under sø gel ser vi ser, at de æl dre gene -
relt ik ke ved no get om den dan ske
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ældre om sorg og de kom mu na le til -
bud. Der er dog en hold nings æn dring 
under vejs, de æl dre er i sti gen de grad
selv be gyndt at efter spør ge in for ma -
tion og vi den om de mu lig he der og
ret tig he der, de har  i for bin del se med
ak ti vi te ter, om sorg og ple je. De er
mo ti vere de, og der for er der gro bund
for at ska be en kom mu ni ka tion, som
kan ind dra ge de ældres eg ne øn sker
og be hov. I takt med, at man nu har
få et øje for, at der bli ver flere og flere
fra de et ni ske mi nori te ter, som væl ger 
at til brin ge de res al der dom i Dan -
mark, er der kom met stør re fo kus fra
det of fent li ge sy stem. De ældres
sprog fat tig dom er me get syn lig, og
der må kom pen seres ved an sæt tel se
af to spro ge de sund heds ar bej dere.

Hvil ken rol le kan de unge
ny dan skere spil le for at
være med til at syn lig gøre
de res for æl dre og bed ste -
for æl dre?

Bo lig, sund hed og so ci a le til bud er
vig tigt og re le vant, men det er ik ke
nok, si ger Su san ne Pos borg Hvis
livskva li te ten for æl dre et ni ske med -
bor gere skal for bed res, må vi be de

dem for tæl le om de res hver dags liv,
om be tyd nin gen af at le ve i to kul turer 
el ler mel lem to kul turer, om de res tan -
ker og hold nin ger, om de res håb og
for vent nin ger, og hvil ke mu lig he der
de ser for sig selv som gam le, der ta -
ger hånd om de res eget liv, op for dre -
de hun og stil le de man ge spørgs mål
for at kva li fi cere de bat ten. Et af dem
lød: Hvil ken rol le kan de un ge ny dan -
skere spil le for at være med til at syn -
lig gøre de res for æl dre og bed ste for -
æl dre?

De bat mø det be stod af op læg og
de bat, spørgs mål og for slag til hvor -
dan, man kan kom me de æl dre ind -
van drere i mø de der, hvor de er. Nog -
le af vig tig ste ind læg og ud pluk fra de -
bat ten er gen gi vet i te ma num meret..

Ud drag af op læg af Su san ne
Pos borg m.fl.til Vi dens cen ter på
Ældre om rå det, Al derens Nye si -
der, 2005, nr.2, Te ma: Gam le,
nye dan skere på bag grund af
kon feren ce om æl dre med an den
et nisk bag grund. 

Trau te Lar sen

El Ca mi no de Santiago
el ler Ve jen til San ti a go er em net for mø det den
9. no vem ber. I slut nin gen af april 2005 fløj 
In ger Thra ne og Bør ge Hel mer til Pamplo na 
og van dre de ad Pil grims ru ten den lange vej 
til San ti a go. 

Bør ge op tog under vejs en film, som han vi ser 
ud drag af på no vem ber mø det.
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Tæt kon takt og go de op le vel -
ser mel lem bedstefor æl dre og
bør ne børn er den bed ste fore -
byg gel se mod den kul turel le
ned vur dering af alder dom men
og æl dre men ne sker

An ne Le o nora Blaa kil de, cand. mag.
Kul tur for sker, gennem går punkt for
punkt, hvor dan bedste forældre og
børne børn ved at være sam men kan
være til stor glæ de og gavn for hin an -
den på bå de kort og langt sigt. Ved at
være tæt på en æl dre og lære ham el -
ler hen de godt at ken de bli ver al der -
dom men ik ke så skræm men de for
bar net. Den påvirk ning, æl dre gi ver
ved at være til ste de i bar nets liv, gi ver
kul turel på virk ning af bar ne bar nets
op fat tel se af al derdom men og vil få
be tyd ning for dets op fat tel se af æl dre, 
og dét, æl dre rep ræ sen terer. Sam vær 
kan bli ve til dyre bare min der for
børnebør ne ne som en vig tig del af de -
res per son li ge liv og historie. Må ske vil 
bør ne bør ne ne hu ske de histori er,
bed ste forældre ne har for talt fra de res
eget liv, og det vil berige de res liv – he -
le li vet.

Sam vær og go de op le vel ser mel -
lem bør ne børn og bed ste for æl dre gi -
ver bå de eg ne børn og bør ne bør ne ne 
en po si tiv op le vel se af, hvor dan man
selv kan bli ve som en bedstefor æl der.
Bed ste for æl dre bli ver for bil le de for
det go de bed ste forældre skab.

Bed ste for æl dre er kul tur bærere og
vi dere fører sær li ge kul tur for mer til
an dre. Dels ved at være forbi lle de og
dels ved at være gam mel på en må de, 

der ik ke vir ker af skræk ken de, men
som et menneske, der har per son lig
be tyd ning for et an det – nem lig bar -
ne bar net.

Bed ste for æl dre kan få stor be tyd -
ning i bør ne bør ne nes liv dels gen nem 
egen per son lig hed og dels ved at
være i og for tæl le fa mi li etra di tio nen.
Hver fa mi lie har si ne tra di tio ner for at
ud trykke sig sprog ligt og krops ligt,
hvor me get man gesti ku lerer, når
man ta ler, hvor me get man rører ved
hinan den, hvad man ta ler om og og -
så, hvad man ik ke ta ler om. 

Men det kom mer ik ke af sig selv, det
er vig tigt at gøre sig uma ge med sam -
været og at tæn ke over det, skri ver
An ne Le o nora Blaa kil de. Det er nød -
ven digt for bed ste for æl dre at være
åb ne og lyt ten de og ha ve ind le vel se i
bør ne bør ne nes liv og tan ker. Man
kan ik ke for ven te, at børnebør ne ne er 
modta ge li ge for alt li ge som åb ne
æsker. Man skal nå bør ne bør ne ne
der, hvor de er og ik ke om vendt. Ud -
gangs punk tet for godt bed ste foræl -
dre skab er go de ører, ik ke gode råd

.

Der er ik ke tvivl om, at der er brug
for usel vi ske bed ste for æl dre bå de til
bør ne pas ning og til forældre a flast -
ning og som kul tur bærere og fa mi -
lie-for mid lere. Det kræ ver no get,
men gi ver end nu mere, skri ver An ne
Le o nora Blaa kil de. Bør ne børn er en
umid del bar kil de til livs glæ de, og det
giver en gen ken del sens glæ de for
bed ste for æl dre at op le ve de ting, bar -
ne bar net op le ver for før ste gang med
den in tensi tet, det fører med sig.

Bed ste forældre nes mis sion
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Bør ne børn kan sam men med an -
den yn gre fa mi lie og så være en slags
fore byg gel se mod ensom hed og iso -
la tion i alder dom men. Her er bør ne -
bør ne ne en garan ti for, at der sta dig er 
et netværk om en, selv om man ge i fa -
mi li en fal der fra, hvad der er en uund -
gå e lig kon se kvens,  hvis man le ver
læn ge.

Bør ne bør ne nes til ste de værel se i
ens liv gi ver og så mu ligheder for at
føl ge med i det, der interes serer de
un ge. Man bli ver ik ke helt hæg tet af
de nye im pul ser og den ud vik ling, der 
sker i sam fun det omkring en. An ne
Le o nora Blaa kil de ser ger ne, at al der -
dom men og så sprog ligt bliver op -
fattet som et po si tivt ord, så dan at
gam le bli ver skildret ik ke som ung -
dom me li ge men alder dom li ge. Hun
skri ver, at med en til pas por tion ind le -
vel ses evne og inter es se hos bed ste -
forældre ne vil bør ne bør ne nes indfly -
del se gøre en hver bed ste foræl der
bed re ud ru stet til at gå ind i al der dom -
men med livslyst, forandrings parat -

hed og ind sigt i nye ten den ser. En så -
dan livs glæ de kun ne vi kal de ”at
være al der domlig”.

An ne Le o noras ar ti kel er et vel skre -
vet og væg tigt bi drag i  Ældre -
Forum’s nye publi ka tion: Ældre
som bed ste for æl dre – bed ste -
forældres rol le i børns ud vik ling
og so ci a le ind sko ling. I bogen er
og så en sam ling for tæl lin ger, hvor
sko le børn og gym na si e e le ver har
skre vet per son ligt til el ler om de res
egne bed ste for æl dre, og  bed ste for -
æl dre har skre vet til el ler om de res
bør ne børn el ler om den be tyd ning de 
tror, de har for de res bør ne børn. Bo -
gen af sluttes med idé er til, hvad
bedstefor æl dre kan gøre sam men
med bør ne børn uden store ud gif ter.
Der fin des hen vis ning til nyt ti ge fore -
nin ger og kon tak tad resser for
bedsteforældre.

Æl dre som bed ste for æl dre fås
ved Ældre Forum tlf. 6548 4050.

Trau te Lar sen

Geron to lo gi har skif tet
navn og stil og lay out
Geron to lo gi  er tids skrif tet for Aldring
og æl dre – forsk ning og ud vik ling.
Tids skrif tet har som formål at for mid le 
ny vi den og ori en tere om ud vik lings -
ar bej de, pro jek ter og forsk ning in den
for geronto lo gi ens om rå der. Tids -
skrif tet har i 20 år hed det Geron to lo gi
og sam fund og er sta digvæk med -
lems blad for Dansk Geron to lo gisk Sam -
fund nu med cand.mag. kul tur for sker
An ne Le o nora Blaa kil de som redak -
tør.

Nr. 1 i 2005 har som te ma: Ak ti vi -
tet for stær ke og svæk ke de. An dre
em ner er Hver dags liv og livret ter.
Mål ti der i le ve- og bo mil jø, og hvor -
dan man får mere hjem lig hed ind i
ple je hjemmene.

Vel lyk ket aldring
Er go tera peut An net te Jo han ne sen  har
skre vet en me get oply sen de ar ti kel
om en grup pe 85-åri ge med over skud 
til at klare fy sisk svæk kel se. De er ble -
vet inter vi e wet om de res hver dags liv
og selv hjul pen hed. Flere le ver læn -
gere og overle ver syg dom me i hø jere
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grad end tid li gere, men en stør re
grup pe æl dre vil ik ke kun ne und gå at
kom me i en si tu a tion med ned sat
funktion sevne og bli ve af hæn gi ge af
hjælp. Nog le for mår al li ge vel at klare
sig og be vare en vis tilfredshed i dag -
lig da gen. De er eks empler på ”vel lyk -
ket aldring”, som det kal des af geron -
tologer. An net te Jo han ne sen har spe -
ciale i geron to lo gi og har i for bin del se
med en ma steraf handling stu deret en
ræk ke uden land ske under sø gel ser af
sammen hæn ge mel lem ak ti vi tet og
velbefin den de og suppleret med at

inter vi e we en grup pe 85-åri ge dan -
skere fra Glo strup om, hvordan de
klarer hver da gen trods ned sat før lig -
hed. Det at kun ne klare sig selv er for -
bun det med stolt hed og til freds hed,
men det vi ser og så, at det ind i mellem 
kun lyk kes un der store an strengel ser.
Der bli ver uund gå e ligt et ned sat ak ti -
vi tets ni veau, og der dis ku teres, om
svæk ke de ældre får ned sat de res be -
hov for ak ti vi te ter el ler om det er en
føl ge af mang len de over skud og
manglen de mu lig he der for støt te.

Plan te liv i træstub ben
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Det te står som op for dring på et Mo -
tions kort fra Ældre Forum. Mo tions -
kor tet er et fire-si ders kort med il lu -
stra tio ner af 8 øvel ser be reg net til to
per so ner, som skal øve sam men. En
stærk sam men med en sva gere per -
son. Først vi ses øvel ser, hvor man sid -
der på en stol over for hin an den og
træ ner først ar me ne der ef ter ben og
fød der. 

Bag ef ter står man op og hol der om
hi nan dens hånd led og træ ner an dre
øvel ser. 

Øvel ser ne er nem me og kan træ nes
i to per so ners grup per, flere grup per i
sam me op holds rum. Når de æl dre
ind dra ges i grup petræ ning, får de
langt stør re glæ de og mo ti va tion ved
at være med, for di de gør tin ge ne i
fæl les skab, si ger fy sio tera peut Mik kel
Ru bin ke Za cho fra Skt. Hans Par kens  
Træ nings cen ter i Oden se, hvor øvel -
ser ne er te stet. Den ne en kle mo tion
gi ver god kon takt og mor skab mel lem 
per so ner ne. Øvel ser ne ta ger kun 20
mi nut ter og er ud vik let til per so ner
med fær re kræf ter. 

Op rin de lig  var mo tions kor tet til -
tænkt æl dre og de res pårøren de, skri -
ver Styrel sen for So ci al Ser vi ce i sin
ud sen del se nr. 7, men vir ke lig he den
ser an der le des ud. Dels kom der ik ke

så man ge pårøren de på træ nings cen -
tret, hvor man te ste de kor tet, og dels
vi ste det sig, at pårøren de fandt, at det 
var per so na lets op ga ve. Der for æn -
dre de man kor tet, så det nu hen ven -
der sig til fag per so na le, som ar bej der
med svæk ke de æl dre. Det er der for
fag per so na let, som skal in stru ere an -
det per so na le i brug af kor tet. Det te
har vist sig at vir ke mo ti veren de på de
æl dre, for di der ik ke er så man ge til -
bud om mo tion til den ne grup pe. Den 
fy si ske kon takt un der øvel ser ne vir ker 
po si tivt, og så på humøret. 

Mo tions kor tet hjæl per med at fast -
hol de øvel ser ne i erin drin gen på
grund af de in struk ti ve il lu stra tio ner i
far ver i sam me streg som i bo gen
”Styrk krop pen og let hver da gen” fra
2002, og så ud gi vet af Ældre Forum.
Mo tions kor tet er ud ar bej det af Dansk
Ar bej der Id ræts for bund og Ældre -
Forum i sam ar bej de med kyn di ge
fag per so ner og kan re kvireres gra tis
hos 
Ældre Forums sek re tari at,

 Skib hus vej 52 A, 

5000 Oden se C. 

Tele fon    65 48 40 50

e-mail: aef@aeldre forum.dk

Bog no ter og læ se tips

Træn sam men – med glæ de
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Jeg har li ge læst 
Vise Kvin der
Bo gen er svær at slip pe. Den er skre -
vet ef ter inter vi ew af 14 kend te kvin -
der med for skel lig baggrund. Al le har
de det til fæl les, at de i de res liv har
mødt pro ble mer. De har for må et at
for hol de sig til pro ble mer ne, ik ke flyg -
te el ler gem me væk.

Kir sten Sarauw har ud trykt tan ker
om ”at være” i ste det for he le ti den

”at gøre”. Ja ne Aa mund for mår at
ud tryk ke vær di er, der over skyg ger
pro ble mer. Hvert inter vi ew bærer
indtryk af en po si tiv livs hold ning hos
den en kel te, no get som jeg som læ ser
fin der gi ven de.    
Li se John sen:Vi se kvin der 2. ud ga ve.
2001. 145 si der, il lu streret.
For lag: Høst.
Sam ta ler med 14 kvin der om liv sind -
sigt og det at være men ne ske og kvin -
de.

 Klara Juul-Madsen

Op ryd ning efter stormen

Når for an drin gens vin de blæ ser, 
byg ger nog le læ hegn an dre vind møl ler
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• Æl dre men ne sker ly ser ik ke så me -
get som rig tig guld. Der for kal der
man dem Det grå guld

• Man kal der pen sio ni ster Det grå
guld, for di man ge har gam le tæn der 
med guld i

• Gam le men ne sker bli ver lidt grå
rundt om kring, men de er sta dig
guld for os

• Man kal der gam le men ne sker Det
grå guld, for di de gi ver man ge pen -
ge væk

Gre the Dir kinck-Holm feld har gemt 
ci ta ter fra sam ta ler med børn, mest i
an den og tred je klas se. 

De er ble vet til en bog:
Det grå guld, Asche houg 2005. 

Oven stå en de ud pluk er nog le af de
mere elsk vær di ge. De kor te, løs revne
ci ta ter må ta ges i små bid der. En hel
bog er for me get.

TL

Det grå guld be ty der 
pen sio ni ster nes gam le vi den

Der fin des en pul je til
ak ti vering af æl dre mænd
So ci al styrel sen ud by der mo del pro jekt 
om fy sisk ak ti vering af æl dre mænd 

Ser vi cestyrel sen øn sker, at der bli -
ver sat gang i et mo del pro jekt, der
skal af dæk ke og ud vik le ak ti veren de
og fore byg gen de til bud, der ap pel -
lerer til æl dre mænd. Æl dre mænd er
gen erelt van ske li gere at mo ti vere til at 
del ta ge i de eks i steren de ak ti vi te ter
for æl dre sammen lig net med kvin der, 
vi ser tid li gere under sø gel ser på om rå -
det. Ak ti vi tet stil bud de ne skal være
med til at op ret hol de el ler for bed re
æl dre mænds so ci a le netværk og fy si -
ske ak ti vi tets ni veau. Af en pul je på 22 
mio. kr. bli ver 2 mio. an vendt til en
sær lig ind sats over for æl dre mænd. 

Oven stå en de kan ses i ”So ci al ser -
vi ce” nr.5, som er et skrift ud sendt af
Styrel sen for So ci al Ser vi ce un der So -
ci al mi ni steri et. Det sen des til de so ci a -
le myn dig he der i kom mu ner ne og lig -
ger og så på inter net tet.

Ser vi cestyrel sen ud vik ler me to der
og red ska ber på det so ci a le om rå de.
Ud vik lin gen fore går i pro jek ter som
Ser vi cestyrel sen gennem fører i tæt
sam ar bej de med man ge kom mu ner
rundt om i lan det. In for ma tion om
pro jek ter ne og de til tag, Ser vi cestyrel -
sen sø sæt ter, kom mer ud i tids skrift -
form og kan ses på www.ser vi -
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Al der dom på
man ge må der – 
fil mar ran ge ment i FUAM

”Mo ment for mår at sæt te fo kus på æl -
dre men ne skers unik ke ba ga ge af er -
farin ger og hol de dem op mod cen tra -
le vær di er i det mo der ne sam fund”, 
skri ver Je sper We gens, se nior for sker i
Geron to lo gi og sam fund, 2005, nr.2
om do ku men tar film seri en Al der dom.

Ti mi nut ters glimt af men ne sker,
som re flek terer over al deren, og som
vi ser os de res an sig ter. En grup pe un -
ge men ne sker, der ar bej der pro fes sio -
nelt med do ku men tar film, har la vet
syv me get for skel li ge kort film, der er
sam let i tit len al der dom. 

FU AM vil vi se fire af do ku men tar fil -
me ne på mø det den 14. sep tem ber
2005 kl. 16.30.  Mød op og tag en
gæst med.

Do ku men tar grup pen Mo ment film, 2004.
www.mo ment film.dk

cestyrel sen.dk, hvor der er man ge
links til de for skel li ge om rå der.

For u den børn - og un ge om rå det er
pro jek ter ne ret tet mod æl dre og de -
mens.

På inter net tet kan man fin de op lys -
nin ger om fritvalgs da ta ba sen,  kva li -
tets stan dar ter og om Er farings forum
for de men sko or di nering. Jeg vil ven -
te spændt på fort sæt tel sen om pul jen
med de æl dre mænd, hvil ke for søg
der er sø sat, og hvad der er kom met
ud af dem. Og jeg vil hol de læ ser ne
ori en teret.

Jeg har flere gan ge de sid ste to år
læst om et pro jekt: Vic toria, hvor
fem kom mu ner har ud vik let et it-pro -
jekt sam men med æl dre for at under -
sø ge, om der kan ska bes bed re kon -
takt mel lem de æl dre og re sten af
sam fun det og der med bed re livskva li -
tet. Tek nisk byg ger pro jek tet på tryk -
føl som me skær me til pas set de ældres 
be hov. Si den er for sø get eva lu eret af
en uvil dig part, og er farin ger ne står i
So ci al ser vi ce nr.5, der konklu derer,
at bru ger ne var po si ti ve, men pro jek -

tet gav in gen en ty di ge re sul ta ter. So -
ci al ser vi ce skri ver, at for sø get Vic -
toria over ord net set kan be trag tes
som mo derat po si tivt, idet de fle ste af
bru ger ne var po si ti ve, men kun få af
bru ger ne brug te de res ter mi nal til at
se de kom mu na le ud bud af ydel ser
el ler at se mu lig he der ne for frit valg i
ældreple jen. Pro jekt for lø bet led der -
ud o ver af flere tek ni ske pro ble mer
som for eks em pel virus. 74 æl dre bor -
gere i fem kom mu ner del tog i for sø get 
i seks må ne der.

So ci al ser vi ce nr. 7 skri ver om bed -
re kob ling af te ori og prak sis på de -
men som rå det, efter ud dan nel se på
de men som rå det samt om de mens da -
ge ne 2005. De blev af holdt i Be lla -
cen tret  i maj med man ge del ta gere.
De mens da ge ne er ble vet en år lig be -
gi ven hed, som gi ver mu lig hed for, at
en ræk ke fag grup per og pårøren de til
de men te og per so ner til knyt tet fri vil li -
ge or ga ni sa tio ner kan mø des og ud -
vek sle er farin ger samt få kend skab til
ny vi den og nye til tag på om rå det.

TL
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Hvis fol ke pen sion er en sær lig ret tig hed,
som æl dre i kraft af de res livslan ge ar bej de 
gør sig ”for tjent” til – hvad så med dem,
der ik ke har ar bej det?
Un der over skrif ten, Vi der byg ge de
lan det dis ku terer to sven ske for skere
om for tjenst fuld hed be trag tes som en
po si tiv kva li tet, der kan tje ne til at skel -
ne pen sio ni ster fra de øv ri ge i sam fun -
det og på sam me tid for ene dem, uan -
set hel bred og even tu el svæk kel se.
Fore stil lin gen om for tjenst fuld hed
stem mer over ens med en al min de lig
fore stil ling om en gen era tions kon -
trakt, hvor ældres vel færd og sta tus
sammen kæ des med de res tid li gere
ind sats for sam fun det. Be gre bet ska -
ber en po si tiv kol lek tiv iden ti tet og gør 
det mu ligt for æl dre sam funds bor gere 
at kræ ve so ci al vel færd, uden at skrø -
be lig hed og af hæn gig hed an ven des
som kri teri er.

Med al jen har en bag si de, på pe ger
de to for skere Hå kan Jönson og Mag -
nus Nils son beg ge til knyt tet Ældre -
forsk ning ved Linkö ping uni ver si tet.
Det vi ser sig, at be gre bet for tjenst fuld -
hed og så an ven des i be tyd nin gen
”sær lig ufor tjen te” og ”sær ligt uvær -
di ge” grup per og bor gere. Det være
sig flygt nin ge/im mi gran ter, kri mi nel le
og an dre, der har stå et uden for ar -
bejds mar ke det. I an led ning af om -
sorgs svigt på et ple je hjem er der sket
en sammen lig ning mel lem, hvor me -
get en ple je hjem splads og en plads i
et fæng sel ko ster. De bat ten er ret tet
mod, hvad bi stand skli en ter og
indvan drere ko ster sam fun det. Dis se grup -

per er skældt ud som para sit ter
modsat vore gam le, som har op byg -
get lan det, de skal ha ve den om sorg,
de er værd. 

For sker ne, konklu derer, at op fat tel -
sen af pen sio ni sters for tjenst fuld hed
er ble vet for ure net af po pu listi ske og
ra cisti ske ar gu men ter, og er der for
ble vet van ske li gere at ind dra ge som
be greb i den of fent li ge de bat. 

Fra Geron to lo gi, 2005, nr.2
Og så i sam me nr.2 af Geron to lo gi an -
be fa ler cand. sci ent, ph.d. Rik ke Gre -
ger sen, vi dens cen ter på de men som -
rå det en bør ne bog på 15 si der: Far far
er ik ke skør. Bør ne bo gen gi ver børn
vi den og for stå el se for syg dom men
hos den de men te far far og fo ku serer
på det at være bar ne barn til en de -
ment bed ste foræl der. Bo gen har pæ -
da go gisk sig te mod børn fra 5 år og
op ef ter, og har et glim ren de ma teri a le 
med til den voks ne, skri ver Geron to -
lo gi.

Far far er ik ke skør er ud kom met i 2.
ud ga ve 2004 ved  de sam vir ken de
Me nig heds ple jer. Uni tas for lag.

For H.C. An der sen-læ sere er der en
ind sigts fuld og smuk ar ti kel om den
aldren de H.C. An der sen af den
geron to lo gi ske H.C. An der sen-eks -
pert Hen ning Kirk. Ar tik len ta ger ud -
gangs punkt i et af H.C. An der sens
sid ste store even tyr Tan te Tand pi ne.
Hen ning Kirk skri ver et es say med ci -
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Kan ses i Ældre Forums års beret -
ning i 2004. Her er hen vis nin ger til
inter na tio na le under sø gel ser, der af -
dæk ker ny vi den om bå de fore byg -
gel se og be hand ling af de mens. Der
gennem gås en stør re ameri kansk
under sø gel se om gen op træ ning ef ter
brud på lår bens hal sen, en al vor lig
hæn del se, som man ge gam le men ne -
sker kom mer ud for og så i Dan mark.
Der er en stør re under sø gel se af den
ef fekt, det har, når pro fes sio nel sund -
heds per so na le in stru erer og træ ner
fa mi lie og ven ner til at yde om sorg i
hjem met for per so ner, der er in va li -

deret af slag til fæl de. Det har en stør re, 
en gelsk vi den ska be lig under sø gel se
vist. Års beret nin gen om ta ler Ældre -
Forums vir ke i 2004 i store træk og
gen gi ver og så re su mé er af rå dets
drøf tel ser ved årets te ma mø der, hvor
em ner ne bed ste forældres bi drag til
bør ne børns ud vik ling, det fri vil li ge
so ci a le ar bej de og ældres vil kår på ar -
bejds mar ke det bl.a. blev drøf tet med
fag per so ner, or ga ni sa tio ner og em -
beds mænd. Rå det har og så ta get ini -
ti a ti ver til iværk sæt tel se af flere for -
sknings pro jek ter. 

TL

Ny vi den om bå de fore byg gel se og
be hand ling af de mens 
Væ sent li ge op lys nin ger om ny e ste forsk ning

Ældre Forum er et uaf hæn gigt råd op ret tet un der So ci al mi ni steri et, som
skal føl ge og vur dere ældres vil kår i sam fun det på al le ældre li vets om rå der.
Rå det skal des uden bi dra ge til at syn lig gøre ældres res sour cer og til at nu an -
cere bi lle det af det at bli ve æl dre. For mand en er Povl Riis, pro fes sor,
dr.med.

Ældre Forum ud sen der en ræk ke publi ka tio ner med in for ma tion, in spira -
tion og de bat ska ben de stof om ældre til værel sen. De bli ver al le om talt her i
FU AM’s ny heds bre ve. 

Al le Ældre Forums publi ka tio ner kan re kvireres gra tis. Tele fon 6548 4050.
E-mail: aef@aeldre forum.dk  hjem me si de: www.aeldre forum.dk.

ta ter og hen vis nin ger til H. C. An der -
sens liv, digt ning og dag bogs no ta ter
og den evin de li ge tand pi ne, som H.
C. An der sen led så me get af. Han
slut ter af med nog le be tragt nin ger om
H. C. An der sen som gam mel, hvad

H.C.A. selv op fat te de ne ga tivt om
vin teren, men godt kun ne se no get
smukt i om som meren.

Geron to lo gi 2005, nr.2
TL
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På gen eral for sam lin gen drøf te de med -
lem mer ne, hvor dan FU AM’s præ sen -
ta tions fol der kan for nys, så den pas -
ser med de ak ti vi te ter, fore nin gen står
for. Her ef ter har Knud Ra mi an ud ar -
bej det tek sten til fol deren, og Bør ge
Hel mer, Stor høj Desk top, har la vet
lay out med tekst og lo go. Fol deren er
en tre delt A4 si de på blåt pa pir som

tid li gere fol dere. Den bli ver lagt ud på
hjem me si den og vil bli ve trykt her i
efter året, så vi kan læg ge den frem de
ste der, hvor med lem mer ne nu sy nes,
fol deren kan re kla mere for fore nin -
gen. Husk at ta ge nog le fol dere med
og de le dem ud – og og så ger ne et ny -
heds brev. Her præ sen teres en si de af
fol deren.

FU AM gør no get ved din al der
FUAM re vi derer sin præ sen ta tions fol der

FU AM gør no get 
ved din al der

FUAM er men ne sker, der inter es serer
sig for den tre dje del af li vet, som vi kal -
der for al der dom men. 

FUAM  er men ne sker der ar bej der ak tivt 
for at gøre al der dom men til et liv safs nit,
som man mø der med tro på, at der er
mu lig he der, ud for drin ger og ind hold i
til værel sen. 

FUAM er men ne sker, der mø des og de -
ler  de res liv ser farin ger og vi den med
hin an den i  lige vær di ge sam ta ler – og
når ti den er in de,  ta ger no gen et ini ti a -
tiv.

FUAM er men ne sker, der vil for me de -
res egen frem tid, og som og så ar bej der
med de uprø ve de mu lig he der.....

Fore nin gen bi dra ger med ram mer ne. 
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Stor høj Desk top

8627 2900

Kommende møder
Te ma: Al der dom og vær di er
 – vær di er i al der dom

Ons dag den 14. sep tem ber 2005
Flere må der at bli ve gam mel på

Do ku men tar grup pen MO MENT 
har la vet en film serie om AL DER DOM

Vi ser nog le af kort fil me ne og dis ku terer bag ef ter

Se nær mere side 23

Ons dag den 26. ok to ber 2005 (Be mærk da to)

Vær di er i Ældreple jen set fra en po li ti kers syns punkt

Råd mand Ni els Eskild sen mø des med FUAM

Ons dag den 9. no vem ber 2005
Vær di en af et godt hel bred 
og ly sten til spæn den de op le vel ser

Bør ge Hel mer vi ser film og for tæl ler 
om en van dring ad Pil grims ru ten i Spa ni en

Se om ta len på side 16

Sted: Dag lig stu en 

i Lo kal cen ter Møl lesti en

Grøn ne ga de 10, År hus C

Tid:kl. 16.30 - 18.00

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



Opholdsstue

Parkeringskælder

Vestergade

fra Vester Allé og
Åboulevarden

Indgang

Her finder du FUAM

ensrettet

Møllestien
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Sek re tari a tet:

To ve Holm
Åkrogs Strand vej 43
8240 Ris skov
Tele fon 8617 9065
E-mail: to ve holm@webs pe ed.dk

Fore nin gens giro num mer:
572-6646


