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Hvem kan til la de sig at be de om at ar ve?
Kræf tens Be kæm pel se, an dre pa ti -

ent fore nin ger, dyre værns fore nin ger
(Kat tens Værn) og hu ma ni tære fore -
nin ger har dyre an non cer i avi ser og
bla de, hvor de op for drer (en som me?) 
til at gøre testa men te. 

Vi ser det dag ligt. Det kan åben bart
be ta le sig at an non cere og yde gra tis
ad vo kat bistand, for det gri ber mere
og mere om sig. Det gæl der om at
kom me først, og der an non ceres med
”at la de ar vin ger ne gå”; der er ik ke
dis kre tion om sa gen. Det er lov ligt,
men er det og så uan gri be ligt? I min
ung dom kald te vi det ”at fi ske i rørt
van de”. Hvad går der ik ke tabt af fa -
mi li e historie og histori er og fo tos, når
uden for stå en de skal ryd de op og ar -
ve. Som al ter na tiv er det må ske godt,
at mu lig he den er der, hvis der ik ke er
an dre ar vin ger.

FU AM vil i efter året sæt te Efter la -
den ska ber un der lup. Hvad ar ver
man uden at be de om det? Hvad vil vi 
ger ne hu skes for? Skal vi do nere or -
ga ner til brug for trans plan ta tion?
Hvad med den so ci a le arv. Hvad er
van dre gæld? Efter la den ska ber har
man ge ind- og ud gan ge, og vi vil sæt -
te ord og de bat på en kel te de le af te -
ma et hen over vin teren.

Hver per son er unik og har sin egen
historie, al le har en god historie, de res 
egen. Man ge gan ge er det al ler mest
spæn den de for bør ne børns gen era -
tio nen at høre fa mi li ens historie. De

vil ger ne vi de no get om de res rød der.
Det er mere spæn den de at høre om
bed ste for æl dre og ol de forældre end
at høre om for ældre ne, så dan er det
of te. De, der for tæl ler og skri ver ned
om fa mi li en, hvad de nu kan hu ske,
vil ha ve det mest tro fa ste pub li kum
hos de res bør ne børn og ol de børn.
Der vil bli ve skøn net på det.

Be gra vel se og grav sted er no get,
man kan tæn ke over og skri ve lidt ned 
om for at let te det for næ ste gen era -
tion, men det skal jo gøres i god tid,
in den man får brug for det, hvis det
skal gøre gavn. Testa men te er mere
al vor ligt og kræ ver ad vo kat bistand.
Da jeg var barn og ung, sy nes jeg, det
var uhyg ge ligt og lidt mær ke ligt, at
gam le men ne sker tal te om dø den.
Se nere som vok sen har jeg mødt og
mø der sta dig flere gam le men ne sker,
som le ver de res liv i ro og for an kret i
de res liv sind stil ling, som præ ger he le
de res må de at ind ret te sig på, tæn ke
og ta le. De ta ler og så om de res egen
død på en ro lig og af klaret må de. 

Am bro sius Stub skrev føl gen de
vers, som jeg af en el ler an den grund
sta dig kan hu ske. Den gang syn tes jeg, 
det var no get besk, nu sy nes jeg bed re 
om det. Det faldt mig ind nu, hvor vi i
FU AM har sat efter la den ska ber op
som vin terens em ne på mø der ne.
Hvad ar ver man uden at be de om
det? 

TL

Vel født er vel en Trøst
Dog bed re vel op dra gen
Vel-stand er Li vets Lyst
Vel død er he le Sa gen

    (Am bro sius Stub 1705-1758)
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Svar fra råd mand Dor the Laust sen på FU AMs brev
af 19. fe bru ar 2007 (side 3 og 4 i sid ste ny heds brev)

Kære To ve Holm

Man ge tak for dit brev af 19. fe bru ar 2007. Det glæ der mig me get
at I hos FU AM har fun det Ma gi strats af de lin gen for Sund hed og Om -
sorgs værds pil in spireren de. Det glæ der mig eks tra me get, at I
som bor gere og så kan få nog le go de dis kus sio ner på bag grund af
Vær di spil let.

Vær di spil let har været be reg net for de med ar bej dere, der til dag -
ligt kan stå i di lem ma er, som kan være svære at tack le. Med ar bej -
der ne har været gla de for det, for di det gi ver dem mu lig he den for
at dis ku tere even tu el le pro blem stil lin ger al lere de in den de op står.

Vi har fra star ten ik ke tænkt vær di spil let som en mu lig hed i for -
hold til bor ger ne og inter es se or ga ni sa tio ner, men det er klart - ik ke
mindst set i ly set af jeres hen ven del se - at og så her har Vær di spil let 
et po ten ti a le. Der for vil jeg og så be de af de lin gen for Per so na le og
Or ga ni sa tion, som til dag ligt står for ud bre del sen af spil let, om at
ta ge kon takt til even tu el le bor ger grup per, der kun ne ha ve inter es -
se i at af prø ve spil let.

I på pe ger i jeres brev at vær di er ne kun er ord, mens det af gøren -
de er hvor dan di lem ma er ne for val tes i prak sis. Det er jeg del vist
enig i, jeg me ner dog og så at vær di er ne for tæl ler no get om vores
or ga ni sa tion og ar bejds plads. Men det er klart at det, der vir ke ligt
bli ver syn ligt for bor ger ne, er hvor dan vær di er ne bli ver for val tet i
prak sis.

I Ma gi strats af de lin gen for Sund hed og Om sorg glæ der vi os over-

at vi har været på for kant med ud vik lin gen af vær di er i År hus Kom -
mu ne. Og jeg vil godt slå fast, at der på in gen må de er ta le om vær -
di af vik ling - tvært i mod, i Ma gi strats af de lin gen for Sund hed og Om -
sorg ar bejder vi frem mod mere vær distyring, idet det er vores op -
fat tel se at vær distyring er klart at fore træk ke frem for re gel -
styring. 

2. marts 2007
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Vær di le del se, te a mor ga ni sering og selv le del se er al le om drej -
nings punk ter i per so na le po li tik ken i Ma gi strats af de lin gen for
Sund hed og Om sorg. Det er så at si ge løf testan gen i for hold til vore
over ord ne de vær di er. Med ar bej der ne skal vi se re spekt for de æl -
dre og en ga ge ment i ud førel sen af vores ser vi ce til de æl dre.
Gla de med ar bej dere med fører god ser vi ce og god ser vi ce er en
for udsæt ning for, at Af de lin gen kan frem stå med tro vær dig hed
over for bor ger ne og for, at der kan være til lid til den ser vi ce og
om sorg vi yder fra Ma gi strats af de lin gen for Sund hed og Om sorg.
Det er ef ter min op fat tel se me get vig tigt at få med ar bej der ne ind -
dra get i pro ces sen om kring vær diud vik ling, for en med ind dra gen -
de og at trak tiv ar bejds plads er i sid ste en de til gavn for vores æl -
dre med bor gere.

Af slut nings vist vil jeg ger ne tak ke jer for jeres til ba ge mel ding,
det er al tid rart at høre hvad an dre sy nes om de pro jek ter vi sæt ter i 
gang. Ik ke mindst når man får så kon struk tiv til ba ge mel ding som
det her er til fæl det.

Med ven lig hil sen

sign.

Dor the Laust sen
Sund heds- og om sorgs råd mand

Mand ag bli ver den nye
mø de dag i FU AM
Den an den mand ag i må ne den 
kl. 16.30 -18  i Møl lesti en
Det er ik ke al tid, vi kan få det, som vi ger ne øn sker. FUAM kan ik ke læn gere
lå ne lo ka ler ne i Møl lesti en om ons da gen, en an den klub li ge så gam mel i går -
de som FUAM, har været mere hel di ge end vi, så nu har vi i ste det for få et lov
at lå ne Dag lig stu en om mand a gen. Så prø ver vi det. Vi må und være ca fé en
og den lu ne ret ef ter mø der ne.
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At vi i ti de ska ber de ram mer,
de netværk, de inter es ser og
de so ci a le re la tio ner, der føl -
ger med én over i se nior-åre -
ne. Det hand ler om, at vi gen -
nem li vet – bi lled ligt talt –
sparer op i ”kva li tets ban ken”

Kva li tet i li vet. Ja, tak. Mere af den
slags. Hvor en kelt kan det være? - Og
hvor svært? 

Præ si dent John F. Ken ne dy sag de:
Du skal ik ke spør ge om, hvad sam -
fun det kan gøre for dig. Du skal spør -
ge om, hvad du kan gøre for sam fun -
det. Let tere om skre vet be ty der det, at
vi som ud gangs punkt selv skal ta ge
hånd om eget liv – og om hi nan dens
liv. 

Vi men ne sker iden ti fi cerer os – selv -
sagt – med de rol ler, vi har, og med de
men ne sker, vi om gås. Vores iden ti tet
og selv for stå el se, vores op fat tel se af
at være til nyt te, af at være vær di fuld
– ja, det er kva li te ter, der dan nes i
sam spil med an dre. Det kan være i
rol len som er hvervs ak tiv, som æg te -
fæl le, som for æl dre, som fri vil lig i en
se nior fore ning, i et bru ger råd, i et
ældreråd – Det gi ver os livskva li tet. 

Fæl les for de fle ste af dis se rol ler er,
at de ska ber ind hold i til værel sen, de
ska ber netværk, de ska ber so ci a le re -

la tio ner, og de til freds stil ler os som
men ne sker. Fæl les er og så, at dis se
rol ler ska ber glæ de – og go de for -
nem mel ser i ma ven. Det er rol ler, der
gi ver os mu lig hed for at gi ve no get af
os selv og for at bli ve nyt tig gjort. Det
er rol ler, der luk ker op for, at vi kan
de le vi den og er faring med an dre. Og
det er rol ler, hvor vi i et åbent sam spil
– og under ti den og så i et mod spil – får 
mu lig hed for per son lig ud vik ling og
mod på for an drin ger. Mod på for an -
drin ger – ik ke for for an drin ger nes
egen skyld – men for an dring af hen -
syn til at nå vi dere ved at brin ge ens
eget liv i spil - og ved at mær ke, at jeg
le ver. 

Min fars mot to var, og nu bli ver det
tysk: “Je der hat sein Le ben ganz zu le -

ben” og på dansk: ”En hver skal le ve
sit liv fuldt ud”. Og det har vi nu en -
gang selv det stør ste an svar for, at det
sker. 

Men, hvad er det egent lig, vi vil med 
li vet som se niorer?   Jeg er ik ke spå -
mand el ler frem tids for sker. Jeg har
hel ler in gen krystal kug le. 

MEN: So ci al forsk nings in sti tut tets
rap port ”Al der dom mens ak ti ve kvin -
der og mænd” har et par go de bud -
ska ber, men og så et vig tigt obs. For
det før ste mø der flere og flere æl dre
de res al der dom min dre ned slid te end

En hver skal le ve sit liv fuldt ud

Vel komst ta le af Ho sea Dutsch ke til Ældrerå dets kon feren ce om
”Livskva li tet – hvor dan” den 8. maj 2007 på År hus råd hus. FU AM har
få et lov til at brin ge den ne vel komst ta le
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tid li gere gen era tio ner og med ud sigt
til flere le ve år. For det an det me ner
fler tal let af mor gen da gens se niorer, at 
de vil fort sæt te de res hid ti di ge ak ti vi -
te ter. Ja, mu lig vis vil de end da være
end nu mere ak ti ve, vi ser rap por ten
fra So ci al forsk nings in sti tut tet. 

Men det er og så så dan, at kom men -
de se niorer, der i dag er me get lidt ak -
ti ve, og så vil være pas si ve som se -
niorer. En så dan form for pas si vi tet er
ik ke sundt for ens hel bred. Hver ken
det fy si ske el ler det men ta le. Og hvad
skal vi så stil le op med den ne vi den? 

Ja, vi ved, at vi for en stor dels ved -
kom men de selv er her re i eget hus – at 
vi selv kan væl ge, om vi vil le ve os til
et godt liv – el ler det modsat te. Her
kan man ik ke for ven te, at an dre ta ger
over. Det hand ler om, at vi i ti de gi ver
os selv – og hin an den - nog le go de
van er. At vi i ti de ska ber de ram mer,
de netværk, de inter es ser og de so ci a -
le re la tio ner, der føl ger med én over i
se nior-åre ne. 

Det hand ler om, at vi gen nem li vet – 
bi lled ligt talt – sparer op i ”kva li tets -
ban ken”. 

Og…….Det er al drig for sent at be -
gyn de at spare op. 

Op sparin gen i ”kva li tets ban ken”
gæl der ik ke mindst i for hold til fa mi li -
en. Be søg hos dit bar ne barn er blot
en ud af man ge op sparings for mer.

Op sparin gen skal være det over skud,
som vi kan hen te af, når der i perio der 
ik ke er så me gen med vind på cy kel sti -
er ne. Det over skud kan der være brug 
for, når vi f.eks. si ger far vel til ar bejds -
pladsen, til fa mi li e bo li gen, til æg te -
fæl len, til go de ven ner og na bo er. Og
glem ik ke, at op sparin gen i ”kva li tets -
ban ken” for ment lig gi ver ver dens hø -
je ste for rent ning!  Det er den sik re ste
vej til kva li tet i li vet. 

In gen kan æn dre det fak tum, at li vet 
kom mer, og li vet går. 

Men vi kan hver især – og sam men
– på vir ke vil kåre ne og der med kva li -
te ten.  Ma gi strats af de lin gen for Sund -
hed og Om sorg vil på al le mu li ge må -
der støt te ak tivt op om at ska be mere
kva li tet i li vet. 

Men skal det lyk kes or dent ligt, så er
der brug for, at fri vil li ge, fore nin ger,
bru ger råd, ak ti vets- og ca féråd,
ældreråd og man ge an dre ak tører på
ældre om rå det spil ler ak tivt med. 

Og en de lig så hand ler det om, at du
og jeg ta ger an svar for eget liv. 

Jeg er over be vist om, at Ældrerå -
dets Fri tids- og Kul turud valg med da -
gens kon feren ce er med til at ska be
nye ram mer for, hvor dan vi op når
mere kva li tet i li vet. Med dis se ord øn -
sker jeg al le en in spireren de og ud byt -
terig dag.

Ho sea Dutsch ke, Direk tør. 

Ma gi strats af de lin gen for Sund hed og Om sorg, År hus Kom mu ne

Brug FU AMs hjem me si de:

www.fu am.dk
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Fra Klaras køk kenkrog 
Grun det om stæn dig he der, af -
født af at være gam mel og uar -
bejds dyg tig, sid der jeg, som så 
of te og re flek terer over det liv,
der har været mit i 86 år.

Når jeg får lyst til at ud tryk ke mi ne
tan ker på skrift, er bag grun den den,
at alt om kring mig sig na lerer ef fek ti vi -
tet, ind tje ning og for brug. Som mod -
ta ger af ”Ny heds a vi sen” sprin ger det
mig i øj ne ne, at der på for si den står:”
Kø er mob bes til dø de”. Or de ne der ef -
ter hand ler om dyre vel færd! Ef ter at
ha ve læst ar tik len er det så, jeg ry stet
sæt ter mig til ba ge i sto len og la der et
langt livs op le vel ser pas sere.

I den lil le sta tions by hvor jeg er vok -
set op, byg ge de mi ne for æl dre hus i
1924. I ha ven blev der plads til 10 bi -
sta der, som var min fars hob by ef ter
en ar bejds dag ved Stats ba ner ne. Bi -
er ne så vel som ha ven knyt te de bånd
mel lem før og nu for mi ne for æl dre,
der beg ge var vok set op på lan det.
Man ge ti mer blev brugt ved bi sta der -
ne. På et tids punkt blev der an bragt
en lig gestol, så min far kun ne føl ge bi -
er nes ar bej de, om det var hon ning el -
ler pol len, de slæb te til hu se. Mærk -
vær dig vis erin drer jeg ik ke, at min far
var gen eret af bi stik. 

Når ti den var in de, skul le der slyn -
ges hon ning, og da var vi al le med.
Vok slag blev skræl let af tav ler ne, og vi 
børn fik en del, der fun gere de som
da ti dens tyg ge gum mi. Den nyslyn ge -
de hon ning blev gen nem lang tid
gemt i span de, hvor der jævn ligt blev
rørt i det, ind til det var tid at fyl de på
glas. Her stivne de det, blev fast og

hvidt og klar til at smøre på brø det.
Og her er det, mi ne tan ker går til en
far, der for tal te mig, at nu hav de vi ta -
get det for råd, bi er ne skul le le ve af
vin teren igen nem. Det for plig te de os
som men ne sker til at gi ve no get til ba -
ge. Der for blev ik ke al hon ning ta get
fra bi er ne. No get blev til ba ge, og som
er stat ning for det fjer ne de kom en tid,
hvor bi sta der ne blev til ført suk ker -
vand. Ik ke al le bi av lere lod bi er ne be -
hol de en del af den ind sam le de hon -
ning, hvad min far kun ne ud tryk ke sin 
for ar gel se over.

Mi ne sko le feri er blev al le til bragt
hos fa mi lie på en gård. Ferie her var
for mig at bli ve en del af det hver dags -
liv, der ud spandt sig her, uden at kra -
ve ne til min kun nen over steg kræf ter
og evner. Der for er det med glæ de,
jeg min des at ha ve lært at mal ke en
ko, at bin de neg, sæt te i skok, ri de he -
ste ne hjem fra mar ken ef ter en høst -
dag. At være med, når kor net skul le
køres hjem osv. For slet ik ke at ta le om 
når hø sten var i hus, lo en var pyn tet,
og vi dan se de, spi ste og sang sam -
men med na bo er. Og så her fik jeg set
”dyre vel færd”. Ko en, der skul le kæl -
ve, so en, der fik gri se osv. Kær li ge
hæn der var der dag og nat! Det var
det ar bej de, der skul le gøres, der blev
delt ud til de men ne sker, der nu en -
gang var af hæn gi ge af det pro dukt,
der skul le være bag grund for de res
triv sel. Og så er det, mi ne tan ker be -
væ ger sig ud på eg ne ”vild ve je”.

For hvad er det, der æn drer hver da -
gen?

28.3.2007 Klara Juul-Madsen 
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Da jeg var sidst i tre di ver ne,
be gynd te jeg at få slid gigt,
først i fin gre ne, og se nere gik
det ud over hof ter ne. Jeg blev
hjul pet med hof te o pera tio ner
og er tak nem me lig for de frem -
skridt, der er sket i min gen -
era tion. Når jeg tæn ker til ba -
ge på ”de gam le” i min barn -
dom og ung dom, var de krum -
bø je de og hav de svært ved at
gå.

I slut nin gen af 2005 fik jeg smer ter i
høj re skul der og arm, men tænk te i be -
gyn del sen, at det nok vil le gå over, hvis
jeg blot holdt led og musk ler i gang med 
træ ning. Da jeg fik pro ble mer med at
so ve på grund af smer ter ne, søg te jeg
læ ge, som gav mig blo ka der, der hjalp,
men kun for en tid.

Det var og så galt med læn den, jeg
hav de svært ved at bø je mig, og alt
prak tisk ar bej de gik me get lang somt.

For nog le år si den hør te jeg om
”Guld læ gen”, læ ge Hans Kry ger Kjer -
ke gård, som be hand le de slid gigt med
implan ta tion af guld. Tre men ne sker i
min nær me ste kreds har søgt og få et
hjælp af ham. En var stærkt pla get af
slid gigt i tå led de ne, en an den i tom mel -
fin ger led det og en tred je i knæ led det.
De har al le få et fuldstæn dig el ler be ty -
de lig smer te lin dring.

Jeg hav de der for ik ke man ge be tæn -
ke lig he der at over vin de ud over de
øko no mi ske. 

Læ gen fore gi ver ik ke at kun ne hel -
bre de slid gigt. Han kræ ver et rønt gen bil -
le de og helst og så en rønt gen be skri vel se,
og be hand lin gen be står i, at han under -
sø ger det smer tepla ge de om rå de. Der -

på læg ger han en lo kal be dø vel se. Det
gør lidt ondt som ved en hver in jek tion,
men han er om hyg ge lig med at ven te,
til den vir ker. Der på ind læg ges de små
guldstyk ker, og det er helt smer te frit.

Jeg fik først be hand let skul deren og 3
uger se nere læn den. I nog le da ge ef ter
be hand lin ger ne har jeg følt øm hed på
in jek tions ste der ne, men der ef ter har
jeg op le vet en let tel se, for di smer ter ne
af tog. I skul deren og ar men er de ik ke
for svun det, men mind sket be ty de ligt,
og i læn den er der sket en vir ke lig bed -
ring. Jeg kan igen stå ud af sen gen uden 
at skul le bru ge hæn der og ar me for at
kom me på ret køl. Det fø les be fri en de –
næ sten mira ku løst. 

Jeg er ik ke i tvivl om, at det må være
en god for ret ning. Hver be hand ling ko -
ster mel lem 6.000 og 8.000 kr. Men der
lig ger og så en læ ge fag lig ud dan nel se
bag og der ef ter man ge års kur ser og er -
farin ger. Han har op lyst, at han har be -
hand let 6000 per so ner, si den han be gynd te
i 1996, og 75 % har få et smer te lin dring
– nog le af dem fuldstæn dig smer te fri -
hed.

Jeg vil le øn ske, der hav de fore lig get
en vi den ska be lig do ku men ta tion for
be hand lin gens ef fek ti vi tet. Der ved måt -
te vel bå de sy ge si krin gen og sy ge for si -
krin gen være para te til at gi ve til skud.
Det er ik ke små pen ge, sta ten bru ger på
be hand ling af gigt pa ti en ter, og jeg er
sik ker på, at rig tig man ge smer tepla ge -
de men ne sker kun ne få hjælp og und gå 
dyr og under ti den ska de lig med i cin.

To ve Holm

Læ gens adres se er:
Hans Kry ger Kjer ke gaard
Fon nes bechs ga de 18 B
7400 Her ning

Det er guld værd
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For stå et som li vets gang på
tværs af tid og rum. Li vet be -
står af en strøm af øjeblik ke,
si tu a tio ner el ler hæn del ser,
som vi umid del bart kan ta le
med hin an den om, når vi skal
for tæl le, hvor le des vores da -
ge, uger el ler år er gå et.

Hver dags li vet er of te tri vi elt og upå -
ag tet, men det er hver da ge ne, der er
flest af, og de er grund la get for he le
vores til værel se. Men he le hver da gen
kan nemt bli ve tru et, når dag li ge fore -
te el ser som bad ning, på klæd ning,
toi let be søg, ind køb og mad lav ning
be gyn der at vol de pro ble mer. Når
man bli ver af hæn gig af an dres hjælp. 

VE GA-netvær ket har be skæf ti get
sig med at op sam le vi den om gam les
hver da ge for at bli ve klo gere på hver -
dags li vet. På livs møn stret for den en -
kel te.  Hvad bi dra ger til, at en hver -
dag fun gerer el ler ik ke fun gerer, hvad
er en god dag for den en kel te. Har der 
været go de stun der. Ti den er i fo kus.
VE GA har fo kus på gam les an ven del -
se af ti den. Go de stun der og go de da -
ge. Mål ti der og mad lav ning, ude liv,

sam ta ler og nat te liv har været te ma
for vi den sop sam lin gen. 

Del ta ger ne i VE GA-netvær ket er de 
per so ner, der er nær mest på de gam -
le, so su-per so na let i sam ar bej de med
lærer ne på de sko ler, der har ud dan -
net dem. Gen nem felt stu di er på lo kal -
cen tre og i hjem, hvor hjem meh jæl -
per ne kom mer, er der op sam let vi den 
om, hvor den en kel te har be fun det sig 
en hel dag igen nem op fulgt af kva li ta -
ti ve inter vi ews da gen ef ter, så den på -
gæl den de ob ser va tør kun ne få per so -
nens egen ver sion af, hvor dan
han/hun be døm mer sin dag og si ne
gøre mål ti me for ti me. No ta ter ne vi -
ser, hvor de har været, og hvad de har 
la vet, men først når per so nen selv be -
døm mer da gen, op klares det, hvor -
dan da gen har været. Hvor hav de
hun sin bed ste tid den dag; det kan
kun han/hun ud pe ge. Al le per so ner er 
for skel li ge, og gen nem iagt ta gel ser ne
skær pes per so na lets blik for for skel le -
ne mel lem de gam le, de res vær di er,
kul tur for skel le, me nin ger, så le des
som de kon kret vi ser sig i hver da gens
øjeblik ke, stun der og for løb. VE GA er 
vi dens ska ben de.

Netvær ket er ik ke ud sprun get af et
aka de misk mil jø, men man har været
op ta get af at pro du cere en vi den, der
gør en for skel i prak sis. Vi den ska bes
af so su-per so na let i sam ar bej de med
grund- og mel le mud dan nel ser nes læ -
rere. Lærer ne bi dra ger her ved til at
ud for ske fæ no me ner, som prak ti ke -
ren mø der i sin hver dag. Det gi ver
lærer ne en tæt tere kob ling til ind sigt

At ha ve øje for hver dags li vet

VE GA står for hverdags liv hos
gamle og dæk ker over et netværk
af men ne sker, der ska ber vi den om
men ne skers hver dags liv. 

Cen tral per son er psy ko log Knud
Ra mi an, cen ter for kva li tet sud vik -
ling, Re gion Mid tjyl land.
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og vi den om de om rå der, de under vi -
ser i, og som det er svært el lers at er -
hver ve sig. Det te gi ver per son li ge er -
farin ger med at gå me to disk til værks
og in spirere kom men de so ci al- og
sund heds ar bej dere til at gøre det
sam me.

Mari an ne El brønd, So ci al- og sund -
heds sko len Her ning del tog på
Ældreråd skon feren ce i Råd hushal len 
i År hus 8.5.07 og for tal te om VE -
GA-netvær ket og de tan ker, som lig -
ger bag netvær kets pro jek ter. Op lys -
nin ger ne om pro jek tet og dets re sul ta -
ter lig ger som net do ku men ter. Mari -
an ne El brønd  har sammen skre vet en
rap port fra de før ste 10 år og lagt den
på net tet. VE GA-netvær ket har i en
ræk ke af si ne pro jek ter på vist, at der
er en ri si ko for, at der ik ke ta ges til -
stræk ke ligt hen syn til den per son li ge

di men sion. Det kan især gå ud over
ind i vi du el le hen syn, mål ti der ne, ude -
li vet, sam ta ler og næt ter ne.

Netvær ket har det godt, der kom -
mer flere del ta gere, og VE GA er nu i
gang med et stør re pro jekt: Mere liv i
gam les hver dag, hvor man byg ger vi -
dere på de fore gå en de er farin ger.
Bed re sam ta ler, mere mad lav ning,
mere ude liv og be væ gel se, bed re
næt ter er i fo kus for pro jek tet. Det
hand ler om de gam le, der er af hæn gi -
ge af an dre for at få de res hver dag til
at fun gere. Det har til for mål at fin de,
do ku men tere og for mid le de me to -
der, der eg ner sig til at fast hol de op -
mærk som he den på de gam les øn sker 
til de res hver dag, og de mu lig he der,
der rent fak tisk er for at ta ge til stræk -
ke ligt ind i vi du el le hen syn ved til ret te -
læg gel se af om sor gen.

Kil de: Cand. psych og le der af Efter ud dan nel ses- og ud vik lings af de lin gen
ved So ci al- og Sund heds sko len i Her ning Mari an ne El brønd samt hjem me -
si den:www.ceps.sui te.dk/ve ga.html, med netrap por ten: Hver dags liv til ar -
bejds brug. 

Sam let for mid ling af VE GA-netvær kets er farin ger. 147 si der. Det har i en
lang perio de været Er go tera peutsko ler ne i År hus og Oden se og So ci al- og
sund heds sko le er ne i Ran ders og Her ning, der har del ta get i pro jek tet, der er
for an kret på Geron to lo gisk In sti tut. Flere del ta gere og flere pro jek ter er
under vejs. VE GA er åben for nye del ta gere.

Trau te Lar sen

Ak tu el le No ter nr.12 
fra Vi dens cen ter på Ældre om rå det

Æl dre på ar bejds mar ke det
80.000 per so ner i al ders grup pen mel -
lem 67 og 74 år har lø ben de ar bejds -
ind tægt, vi ser en ny an a ly se fra ATP.
Ik ke over ra sken de er det bor gere fra

de vel ha ven de nord li ge kom mu ner
uden for Kø ben havn med lange ud -
dan nel ser og hø je ind kom ster samt
of te selv stæn dig virk som hed, der fort -
sæt ter længst på ar bejds mar ke det.

Kil de: Ber ling ske Ti den de 29.7.2007.
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Har med i er ne magt over po li ti ker ne 
og de po li ti ske be slut nin ger?
Har med i estor me på ældre om rå det ind fly de lse 
på ældre po li ti ken?

Fra tid til an den ra ser en storm i
med i er ne, hvor der af sløres bi lle der af 
for hold, der an går de æl dre. No get,
som ik ke bur de fin de sted på et lo kal -
cen ter el ler ple je hjem: Kær bo sa gen
(De an sat te bru ger gennem snit ligt fire 
en halv ti me i per so na lestu en med at
drik ke kaf fe og be kla ge sig over, hvor
travlt de har, af sløret af en stu deren -
de), Hjem meple jen i Kbh. (Gam le le -
ver i skidt og stank, ned skærin ger i
hjem meple jen og man ge af lys nin -
ger). Streg ko der skal styre ar bej det i
hjem meple jen: Aa ben raa. Det er sa -
ger, som har været bragt som sen sa -
tio ner efter hån den i al le lands dæk -
ken de med i er, hvor de har været in -
tenst dæk ket gen nem tre uger, of te
vin klet for skel ligt af avi ser ne, hvor ef -
ter de er klin get af. 

To for skere fra Cen ter for Vel færds -
stats forsk ning, Syd dansk Uni ver si tet,
har under søgt fem med i estor me på
ældre om rå det mel lem 2000 og 2005
og an a ly seret dem for at under sø ge,

1. hvil ke med i estor me der har fun -
det sted, 

2. hvil ke ty pi ske træk der er. Hvil ke
ældre stere o ty per, der an ven des i så -
dan ne sa ger.

3. Hvor dan og i hvil ket om fang dis -
se stor me har for an le di get po li ti kere
na tio nalt el ler lo kalt til at gri be til
hand ling.

Med i estor me ne har et be stemt
møn ster: Sa gen af sløres, de fag li ge

or ga ni sa tio ner kræ ver mere og bed re
ud dan nel se, Ældre sa gen kræ ver en
ældre om buds mand, en evt. so ci al de -
mo kra tisk le del se gør den ven stre le -
de de re gering an svar lig på grund af
den stram me styring af kom mu ner -
nes øko no mi, mens Ven stre plæ derer
for pri va te til syn og pri va ti sering.

De med i er, der har rejst sa gen og
for beredt den, er inter es seret i en ef -
fekt. Under sø gel ser ne vi ste det møn -
ster, at jour na li ster ne af kræ ve de po li -
ti ker ne et svar og løf te om kon kret
hand ling på et pro blem, før jour na li -
ster ne lod eks per ter kom men tere sa -
gen. Den ne priori tering kan skyl des
flere ting, skri ver for fat ter ne, men det
er nær lig gen de at an ta ge, at jour na li -
ster ne øn sker at hol de liv i med i estor -
me ne, efter som eks per ter ne of te af -
dra ma ti sere de pro ble met. For fat ter -
ne skri ver, at med i estor men of te er en
ma ni festa tion af mod stri den de inter -
es ser hos en ræk ke sam fund sak tører,
og der med en re por ta ge fra den po li -
ti ske slag mark.  

Alt imens bli ver be bo er ne frem stil let 
som sva ge og hjæl pe lø se og evt.
barn li ge, og de be hø ver med i er nes
hjælp. En und ta gel se fra det te ældre -
bil le de er Efter løns sa gen, til ba -
getræk ning fra ar bejds mar ke det, som 
net op gjor de op med, at man nød -
ven dig vis er uar bejds dyg tig som 65
el ler 67-årig. 
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Der konklu deres, at en direk te po li -
tisk ef fekt af med i estor me ne ik ke er til
at få øje på, hvis der tæn kes lands po -
li tisk og lov giv nings mæs sigt. De med -
i estor me, der er op stå et af kon kre te
sa ger, blev hånd teret lo kalt i de på -
gæl den de kom mu ner, en eks tra be vil -
ling på 81 mio. (Kø ben havn), Ud -
form ning af en kom mu nal pres se stra -
te gi for sund heds for valt nin gen (Kær -
bo sa gen), bed re kom mu ni ka tion
med per so na let, som blev til drøf tel -
ser med kon kre te for an drin ger til per -

so na lets til freds hed, og der blev al li -
ge vel ik ke ind ført streg ko der (Aa ben -
raa). 

Den ind irek te af smit ning på de po li -
ti ske be slut nin ger el ler de bat tens
lang tids virk nin ger er der ik ke ta get
høj de for i under sø gel sen, men der
kan ud mær ket ha ve været ældre po li -
ti ske for slag, som har været in spireret
af en kon kret sag. He le vel færds de -
bat ten ud fol der sig net op i ti den ef ter
stor me ne.

”Med i estor mens magt”, Syd dansk Uni ver si tets for lag 2007 er en sag på 200 si -
der, skre vet af Christi an El me lund-Præ ste kær og Char lot te Wi en. Det er et vi -
den ska be ligt ar bej de, der be skri ver og an a ly serer med i estor me ne på ældre -
om rå det og de res ind fly del se på ældre po li tik ken. 

Bo gen er tred je publi ka tion i pro jek tet: Vel færd for æl dre – hold ning og
hand ling, fæl les nævner på et pro jekt ud gå et fra Cen ter for Vel færds stats forsk -
ning, Syd dansk Uni ver si tet for Ældre Forum, So ci al mi ni steri et og Styrel sen
for Spe ci al råd giv ning og So ci al Ser vi ce. 

Tid li gere under sø gel ser: ”Ældre bil le det i med i er ne” af Char lot te Wi en (FU -
AM 2006, 3) og ”Et godt liv som gam mel” af Marie Kon ge Ni el sen (FU AM
2006, 2).

Trau te Lar sen

Ak tu el le No ter nr.12 
fra Vi dens cen ter på Ældre om rå det

Pen sions op sparings møn stre
Dan sker ne sparer op til al der dom -
men som al drig før. Mens der i 1995
var 96 pct. af de 30-64-åri ge, der hav -
de en pen sions ord ning som supple -
ment til fol ke pen sio nen, var tal let i
2003 99 pct. Men 15 pct. af de
60-64-åri ge hav de dog i 2003 en pen -
sions for mue på un der 100.000 kr.
Det svarer til en pen sions ud be ta ling
på knap 700 kr. om må ne den, vi ser
en ny under sø gel se fra SFI.

Mænd hav de i gennem snit en pen -
sions for mue, der var 30 pct. stør re
end kvin ders i 2003, og mens en
65-årig med en lang vi dere gå en de
ud dan nel se i 2003 kun ne for ven te en
år lig livslang ud be ta ling på 372.662
kr., kun ne en med grund sko le som
hø je ste ud dan nel ses ni veau kun for -
ven te 48.565 kr. En de lig hal ter kon -
tan thjæl pesmod ta gere, før tids pen si -
o ni ster og en del ind van drere bag ef -
ter.

Kil de:
Pres se med de lel se fra SFI 7.8.2007.
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Det er svært at ta le om dø den, dø den
er et ta bu som sam ta le em ne, vi vil
helst und gå at kon fron teres med dø -
den el ler en døds mær ket per son.
Kræf tram te kan for tæl le, at be kend te
går over på den an den si de af ga den
for at slip pe for at mø de dem. Det fø -
les pin ligt at kom me for tæt på. Vi ved
godt, at vi skal dø, men vi skub ber dø -
den fra os. 

Karen Ak høj og Ernst Jen sen, beg -
ge psy ko lo ger, har skre vet en bog,
som em ne mæs sigt kom mer rundt om 
dø den, net op for at bry de tavs he den
om dø den. Der er et af snit om at ac -
cep tere vor egen død og er ken de
dødsang sten, som fin des dybt i os, fra
vi er børn. Der er af snit om be gra vel -
se, dødsan non cer, børn og dø den,
selv mord og eu ta na si, arv, or gan do -
na tion og selv mord. Et af snit om ho -
spi ce for tæl ler om ho spi ce tan ken og

den lin dring og ro, der kan hjæl pe en
dø en de til en vær dig død. Der skit -
seres nog le histori ske og kul tur histori -
ske træk  for hvert em ne, der ta ges op, 
så læ seren kan få lidt ind blik i skik ke
og tan ke gang før og nu. 

For fat ter ne tæn ker sig bo gen brugt
som bag grund og in spira tion for
læreren i fol ke sko lens æld ste klas ser
el ler som bi drag til sund heds ud dan -
nel ser ne el ler pæ da gog se mi nari er ne. 
Bo gen har man ge em ner be hand let
kort, men man kan hen te in tro duk -
tion til et em ne og bru ge lit tera tur li -
sten til at kom me vi dere. 

Dø den må vi le ve med – En bog om 
dø den og li vet. 

Af Ernst Jen sen og Karen Ak høj. 
Bog for la get Fry den lund, 

2006. 180 si der

Dø den må vi le ve med - 
En bog om dø den og li vet

Æl dre vil ud vik les - ik ke af vik les
har Ti ne Fri strup for talt i P1:
”Krau se på tværs”. Hun vil i FU -
AM prø ve at vi se for skel len fra
det go de liv i al der dom men til
den go de tid i al der dom men. 

Ti ne Fri strup er for sknings le der på et
pro jekt, som for tæl ler en ny for tæl ling om 
det at bli ve ældre.

Den kom men de gen era tion af æl dre vil 
ik ke være gam mel. Hvem er de, hvad gør
de, og hvad stil ler de af krav til de frem ti -
di ge mu lig he der. Er al der dom men ud sat? 
Hvor for er over gan gen til pen sio nist til -
værel se så svær for man ge? For sknings -
pro jek tet gør op med det forældede
ældresyn.

FU AM hol der åbent mø de - tag di ne ven ner med

Ti ne Fri strup om den go de tid i al der dom men
Mand ag den 8. ok to ber 2007 kl. 16.30 i Møl lesti en
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Re ferat fra FUAM-mø det ons dag d.14. marts 2007

Te ma: Fri vil ligt ar bej de
Tove Holm pej ler os ind på fri vil lig hed

Historie
Fri vil lig hed er kom met vold somt på
ba nen i de se nere år. Tid li gere var det
et be ske dent om rå de, når det skul le
ta le om sig selv. Men jeg hu sker til ba -
ge fra min barn dom un der kri gen, at
der eks i stere de en or ga ni sa tion, der
hed Lands fore nin gen til Ar bejds løs -
he dens Be kæm pel se. Man or ga ni -
sere de ind sam ling af ting til gen brug,
og det var of te ar bejds lø se, der ind -
sam le de det. En or ga ni sa tion som
Rø de Kors er og så vel kendt. Kir kens
Kors hær har ud ført fri vil ligt ar bej de si -
den 1912, og vi be hø ver bare at tæn -
ke på spej der be væ gel sen og sports -
klub ber ne for at få en for nem mel se af, 
hvor om fat ten de det er. 

Vores vel færds sam fund, som vi ken -
der det nu, fik sin be gyn del se med
Stein ckes so ci al re form i 1933. Da var
vi ved at bli ve et ind u stri sam fund. Før
den tid var fa mi li er ne hen vist til at
hjæl pe hin an den, og i lands by fæl les -
ska bet var der en form for fri vil ligt so -
ci alt ar bej de: man tog sig sim pelt hen
af hin an den.

Et sær ligt ka pi tel er ”hat te da mer -
ne”, som blandt an det var en fak tor i
Bør ne vær ne nes ar bej de. Det var da -
mer af det bed re bor ger skab, og de
har sik kert få et navnet, for di de i
modsæt ning til de men ne sker, de be -
søg te, bar hat og be holdt hat ten på
un der be sø get. Så var af stan den mar -
keret.

Cen ter for fri vil ligt 
so ci alt ar bej de
I ny ere tid har det været pro ble ma tisk
i de år, der var stor ar bejds løs hed.
Blandt an sat te i kom mu nalt re gi var
der mod vil je mod dem, der ar bej de de 
fri vil ligt. Vi har og så set, at der blev
pro ble mer for efter løn nere, som ger -
ne vil le ar bej de fri vil ligt, men hvor
man kun ac cep tere de 200 ti mers ar -
bej de, lige som det gjaldt for løn net ar -
bej de.

Nu er bi lle det to talt for an dret, og
der er lige frem op ret tet en in sti tu tion,
Cen ter for Fri vil ligt So ci alt Ar bej de,
som ar bej der på at på vir ke folk til at
gøre en ind sats for an dre. De til ret te -
læg ger mø der med op ly sen de fore -
drag, de la ver kur ser (som jeg i øv rigt
godt kan an be fa le), og se nest har FU -
AM sam men med an dre or ga ni sa tio -
ner og fore nin ger mod ta get en op for -
dring til at del ta ge i et pro jekt, som
skal do ku men tere de frem skridt, der
op nås ved hjælp af fri vil ligt ar bej de.
Jeg sy nes, det er li ge i over kan ten, når 
cen tret kræ ver, at

”Or ga ni sa tio nen skal ha ve bru ger -
ret te de ak ti vi te ter. Den ak ti vi tet el ler
pro jekt, I øn sker at ud vik le do ku men -
ta tions sy ste mer for, skal ha ve eks i -
steret i et par år, og ha ve ud sigt til og så 
at eks i stere frem o ver. Or ga ni sa tio nen
skal ha ve en sek re tari ats funk tion med 
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mindst en fast an sat med ar bej der, der
står til rå dig hed for ak ti vi te ten, og
som kan være med til at støt te op om
do ku men ta tions ar bej det 

Der skal være op bak ning til do ku -
men ta tions ar bej det fra be styrel se og
med ar bej dere - fri vil li ge så vel som
lønnede ”

Det gode 
med bor ger skab
Jeg fø ler mig lidt lam met, når der går
så me gen or ga ni sa tion og do ku men -
ta tion i no get, der blot var ment som
et øn ske om at ræk ke hån den ud til et
med men ne ske.

Helt an der le des bli ver fri vil lig hed
op fat tet af Ældre Forums for mand
Poul Riis, som jeg re ferere de i Ny -
heds brev, 2007, nr.1, s.3 for at ha ve
den op fat tel se, at en li ge så vær di fuld
ind sats er ”det go de med bor ger skab
for stå et som et vidt strakt na bo skab,
der ved stør re op mærk som hed med -
men ne sker imel lem kan gen ska be
nog le af de tab te re la tio ner.”

Hvem er de fri vil li ge
De fri vil li ge er men ne sker, der fø ler, at 
de har et over skud til at gøre en ind -
sats for an dre, som de me ner, har
brug for en hånds ræk ning, men i det
store og he le er det men ne sker, som
og så tids mæs sigt har et over skud. I
flygt nin geh jæl pen har jeg op le vet
man ge un ge, som men te, at de hav de
over skud til at være med, selv om de
bå de hav de ar bej de el ler stu di er og
fa mi lie. De fle ste kom mer nok fra de
grup per, som end nu ik ke har stif tet fa -
mi lie, el ler fra pen sio ni ster el ler efter -
løn nere. Man ge af de un ge i flygt nin -
geråd giv nin gen fik dels et ind blik i

prak tisk ar bej de med flygt nin ge, og
dels var det for nog le et springb ræt,
når de blev færdige med de res ud -
dan nel se.

Hvor for bli ver man 
fri vil lig
Jeg tror, der er flere grun de til at gå
ind i fri vil ligt so ci alt ar bej de. For nog le 
lig ger der et krav i dem om, at de skal
gøre no get for an dre. Må ske lig ger det 
i de res op dra gel se om at vi se næ ste -
kær lig hed. For an dre er der et en ga -
ge ment, for di de har en angst for at fø -
le sig over flø di ge i til værel sen. De sy -
nes, de res til værel se er uden me ning,
hvis de nø jes med at ta ge vare på sig
selv. Som re gel sker der det, at man
op le ver så me gen glæ de ved det gen -
si di ge for hold til et med men ne ske, at
man bli ver ved år ef ter år, og nog le
op le ver at få kon takt med helt an dre
grup per af men ne sker og helt an dre
pro blem stil lin ger, end de før har
kendt.

Selv har jeg gen nem man ge år
været en ga geret i ar bej de med flygt -
nin ge og ind van drere .på pri vat ba sis, 
og jeg ar bej de de i 4 år i Flygt nin geh -
jæl pens Råd giv ning, som på et tids -
punkt mang le de fri vil li ge. Selv hav de
jeg et øn ske om at ajour føre min vi -
den om den so ci a le lov giv ning og få
et bed re kend skab til flygt nin ge om rå -
det. Det fik jeg bå de gen nem ar bej det
og gen nem nog le frem ra gen de kur -
ser. Der fik jeg og så en si de ge vinst:
Det var spæn den de at ar bej de sam -
men med bå de un ge og gam le.

Mit se ne ste ar bej de som fri vil lig er i
et pro jekt som So ci al- og Sund heds -
sko len har i gang for at fast hol de de -
res ele ver i ud dan nel sen ved at sæt te
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dem i for bin del se med voks ne men -
ne sker, som vil vi dere gi ve de res er -
farin ger og hold nin ger til ele ver ne.
Det er spæn den de, og det gi ver mig
mu lig hed for kon takt bå de med yn gre 
men ne sker og med den grup pe af vej -
le dere (men torer), som mø des nog le
gan ge i årets løb med de to pro jekt le -
dere fra So ci al- og sund heds sko len. 

Jeg ved, at man ge af FU AM’s med -
lem mer er i gang med et el ler an det
fri vil ligt ar bej de, og jeg tror, vi er eni ge 
om, at det er vær di fuldt på den må de
at kun ne gi ve og ta ge, slut te de To ve.

 I da gens de bat ef ter To ves op læg
var vi mest op ta get af op for drin gen
fra “Cen ter for fri vil ligt ar bej de” om at 
del ta ge i et pro jekt, som skal do ku -
men tere de frem skridt, der op nås ved
hjælp af fri vil ligt ar bej de. De kræf ter,
vi nu læg ger i den form for ar bej de
hver især, dre jer sig om at være til ste -
de og vir ke blandt de men ne sker, vi
har valgt at hjæl pe, ik ke om at skul le
do ku men tere for an dre, hvad vi gør,
men yde hjæl pen der, hvor be ho vet
er, og gøre det i fæl les skab med de
men ne sker, der sam men med os yder
ind sat sen.  Det du er sim pelt hen ik ke
at skul le ha ve be talt sek re tari ats funk -
tion.  Det har vi ik ke råd til, hver ken
øko no misk el ler med hen syn til men -
ne ske li ge res sour cer. Der, hvor vi har
valgt at hjæl pe, gør hjæl per ne ar bej -

det uden løn. Skal vi ha ve tid til at do -
ku men tere, vil de fle ste kræf ter skul le
bru ges der, og ik ke på dem, vi vil
hjæl pe! Sam været, der gør det værd
at være til som men ne ske, vil gå tabt.

Det lig ner i be tæn ke lig grad det, der 
sker i sko ler og bør ne ha ver for ti den,
hvor de an sat te får lyst til at flyg te fra
det he le, for di der ik ke bli ver tid til det
egent li ge, nem lig de men ne sker, der
har brug for en.  Der skal være tid til at 
le ve, vir ke, lære, ud vik le sig, og så når
man er op pe i åre ne, og de an sat te
bør først og frem mest bru ge tid på at
gi ve fra sig af de res vi den og ta ge den i 
an ven del se, når der er brug for den.
Det hand ler jo om tid til nær vær, til
om sorg, til at stil le spørgs mål til til -
værel sen, til at und res - sam men.  Til
at fin de ud af, hvad vi egent lig har
brug for for at få et godt liv og et sam -
fund, det er værd at le ve i og gi ve vi -
dere til kom men de gen era tio ner.

Sagt gan ske kort: Hvad er det, vi vil
med hin an den ? - Hvad er vi her for ? 
De spørgs mål må så of te, som det er
mu ligt, lig ge bag ved det, vi ar bej der
med i hver da ge ne.

Det, jeg/ vi vil kal de “den æg te fri vil -
lig hed”, hvor det hand ler om “Det
go de med bor ger skab” - der hvor
men ne sket har øje for “den an den”,
når der er brug for det.   

Re fereret af Kir sten Trol le gaard

Ak tu el le No ter nr.12 
fra Vi dens cen ter på Ældre om rå det

"Knog lery ster" 
af slører lø se hof ter
En så kaldt ‘knog lery ster’ kan nu af -
sløre kun sti ge hof ter, der er ble vet lø -
se. Det er Uni ver si ty of Bath i Eng -

land, der har ud vik let tek nik ken. Det
ma ski nen "hører" er det lil le mel lem -
rum mel lem den ind sat te kun sti ge
hof te og den knog le, den "sæt tes på",
hvis hof ten er løs, og det kan op fat tes
som en lyd.

Kil de: BBC News 5.8.2007.
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Håb for para den to seram te
Selv stæn dig tand ple jer fjer -
ner det, der ik ke skal være der, 
og put ter ik ke det sy ge til ba ge
til tand køds lom mer ne

Tand ple jer Cam mil la Friis har spe ci -
a li seret sig in den for para den to se ”de
lø se tæn ders syg dom”. Hun for tal te
på  FU AM’s mø de 14. marts om sit ar -
bej de og sam ar bej de med pa ti en ter -
ne, hvor hun ar bej der uden op era -
tion. 

Hun kun ne hen vi se til, at tand læ ge
og pro fes sor Pal le Holm strup (Jyl -
lands po sten Ok to ber 2006) ud ta ler,
at para den to se er et kro nisk sår og
skal be hand les som så dan. Para den -
to se er en syg dom, som in vol verer
im mun sy ste met, hvor for pa ti en ter ne
ik ke er selv for skyldt i de res be tæn del -
se/ para den to se. 

Be hand lin gen, som bå de hel bre der
og fore byg ger para den to se/tand -
køds be tæn del se, har Cam mil la Friis
rig tig go de er farin ger med. Ry gere,
som tit får af vi de, at de skal stop pe
med de res last for at hol de syg dom -
men væk, har med den ne be hand ling 
fi ne mu lig he der for at ån de let tet op.
FUAM har bedt hen de skri ve lidt til
bla det om sit ar bej de:

Jeg har været an sat hos tand læ ger
og kun ne se, at den tid, der er til grun -
di ge be hand lin ger af para den to se,
des vær re in gen ef fekt hav de. Når
man har para den to se, har man en in -
fek tion star ten de i tand kø det. Der er
de ele men tære tegn som er hæ vel se
og rød me. Vores im mun forsvar hjæl -
per os langt hen ad ve jen, men nog le

af os skal ha ve hjælp til at komme
denne sygdom til livs. 

Der er tem me lig man ge men ne sker, 
der har det: ni ud af ti har tand køds -
be tæn del se. Én ud af fem mel lem
65-74 år har para den to se. Kil de:
ph.d. tand læ ge Ul la Kru strup 2005.

Når jeg be hand ler folk, er det med
et lige vær digt ud gangs punkt. Man ge
er i for ve jen flo ve over at ha ve den ne
syg dom, og flere har op le vet at bli ve
skældt ud af de res be hand ler. Det, jeg
får re sul ta ter med, er mit hånd værk
kom bi neret med at mo ti vere pa ti en -
ten, så ved kom men de med eg ne øj ne 
kan se et re sul tat. Jeg med ind dra ger
pa ti en ten.  

En jour na list spurg te mig: “ Hvad er 
det, du gør, som er nyt”? Til det svare -
de jeg, at jeg fjer ner det, der ik ke skal
være der. Og der næst put ter jeg ik ke
det sy ge til ba ge til tand køds lom mer -
ne.

Jeg har li ge haft en me get ung pi ge,
som hav de me get be tændt tand kød
og bli ster på tun gen og læ ben. Hun
hav de li ge be talt for en tan drens ning.
Og få et af vi de, at hun bare skul le bru -
ge tand stik kere. Men når vi har en in -
fek tion i tand kø det i he le mun den, er
det et sår på stør rel se med en hånd fla -
de. Når det er et sår, skal det be hand -
les som så dan.

Para den to se star ter som be tæn del -
se i tand kø det. Man kan ik ke gøre for,
at man har det. Be hand lin gen be står i
at få såret ren set og til ført en kost, så
cel ler ne kan få næring.

Cam mil la Friis
www.be var din tand.dk
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Re ferat af FUAM-mø det den 11. april 2007

Fore nings bu tik ken i 
Fol ke oplys nin gens hus
Hvor for er vi her, og hvad kan vi bru ges til

Op læg ved 
Ti na Ger ling Thom sen 
Vi er til for fore nin ger nes skyld, for -
tæl ler Ti na Ger ling Thom sen, pro -
jekt le der for fore nings bu tik ken. 

Det var en stor over ra skel se for hen -
de, at der fand tes så man ge fri vil li ge
fore nin ger i Aar hu som rå det. Man er
nå et til et tal på 360 fore nin ger, hvor af 
Ti na har fun det 40, som ik ke var re gi -
strere de. Pro jek tet i bu tik ken går først
og frem mest ud på at ska be triv sel og
under støt te, og at for val te om kring
an søg nin ger.  Et før ste mål er, at vi vil
gøre os kend te, som Ti na si ger.  Der er 
hur tigt kom met man ge hen ven del ser, 
og her skal kun der ne de fi nere, hvil ke
be hov de har.  En stør re og stør re
mæng de ak ti vi te ter fore går ik ke i or -
ga ni sere de fore nin ger, men i en slags
inter es se grup per. Det fri vil li ge se nior -
liv er et mere dæk ken de be greb. De
vil ik ke være så bom basti ske, og det
er den ty pe fore nin ger, vi ger ne vil
støt te.  Folk vil ger ne yde no get fri vil -
ligt ar bej de, men de er of te kor tere tid
på et be stemt sted, end de var tid li -
gere. Vi hjæl per med al le ty per af pro -
blem stil lin ger ved røren de det fri vil li ge 
ar bej de el ler ved røren de fore nings -
drift – fore nings ser vi ce.

Eks empler på hjælp:
Til an søg nin ger, at fin de den rig ti -

ge pul je og at ud for me an søg -
nin gen

Med at skaf fe lo ka ler

Når folk får gode ide er, hvor dan
gri bes det an

Spørgs mål om af vik ling af gen eral -
for sam lin ger el ler ud ar bej del se 
af ved tæg ter

Med at ska be netværk - Her har
man f.eks. af holdt et netværks -
mø de for da tastu er 

Koble fore nin ger, der sø ger fri vil li -
ge, med fri vil li ge, som sø ger fri -
vil ligt ar bej de (tid li gere se nior -
sa tel lit ten).

Fore nings netværk hæn ger sam -
men med vores mål: at in spirere til
nye ud vik lings om rå der

La de fore nin ger in spirere hin an -
den, lære af hin an den. Det er min er -
faring, for tæl ler Ti na Ger ling Thom -
sen, at de nye mu lig he der vi ser sig,
når ilds jæ le bringes sammen,

Fore nings ar bej de er vig tigt for man -
ge men ne sker som der i gen nem får
mu lig hed for at “hol de fast” i de gam -
le ak ti vi te ter, når no get stø der til. Det
skal vi hjæl pe med. Vi har i dag be vis
for, at folk med et stærkt netværk er
min dre sy ge! Den vi den skal vi ha ve
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med os! I fore nings bu tik ken er det
vores hen sigt at støt te fore nin ger ne i
det, de vil, og lø se de op ga ver, de
kom mer med, og det er spæn den de
med er farings ud vik ling på tværs!

Må let er at nå al le ty per af ak ti vi te ter 
in den for et år.

Det er Fri vil lig hed rå det, som ”ejer”
pro jek tet; de hæf ter for pro jek tet i for -
hold til mini steri et. Ti na Ger ling
Thom sen fø ler sig ret ny i job bet, selv
om hun har en ræk ke jobs bag sig i
lig nen de sammen hæn ge. Hun er an -
sat som pro jekt ko or di na tor, fore lø big
i et 2-årigt pro jekt.  Der er 8 fri vil li ge
bu tiks pas sere og 6 fri vil li ge kon su len -
ter, som man kan træk ke på med råd -
giv ning f.eks. om kring regn skab, IT
m.m.  Pen ge ne til pro jek tet kom mer
fra so ci al mi ni steri et og kom mu nen.
Der er en styre grup pe, og der ar bej -
des tæt sam men med Fri bør sen som
en for udsæt ning for be vil lin gen.

Ef ter Ti nas op læg vend te vi os mod
den må de, FU AM har ar bej det på
gen nem åre ne.  Vi har of te op ret tet ar -
bejds grup per, når vi har været op ta -
get af et em ne, vi vil le gøre no get ved.
Et eks em pel på det var ide en om at
støt te Ven skabs fore nin gen for “Æl dre
dan skere og indvandrere”.  Vi prø ve -
de at få de res med lem mer med i vores 
for ening, men spro get var en hin -
dring.  Det var for svært for dem. Til
gen gæld har vi haft sam ta le grup per i
ven skabs fore nin gens lo ka ler i læn -
gere perio der om em ner, man der var
op ta get af. I selve FU AM har med lem -
mer ne i åre nes løb hen tet støt te og in -
spira tion hos hin an den om kring
man ge for skel li ge em ner, bl.a. til fri -
vil ligt ar bej de i eg ne sammen hæn ge.

Der blev spurgt fra FU AM, om vi vil -
le kun ne bru ge fore nings bu tik ken.
Det si ger Ti na ja til. F.eks. vil le det
kun ne la de sig gøre at fin de lo ka ler til
af vik ling af et stør re en-dags ar ran ge -
ment. Ti na Ger ling Thom sen tror, der
vil bli ve stor efter spørg sel på lo ka ler
fra fore nin ger ne.  I År hu som rå det er
man dog hel dig at ha ve fri vil lig hu se,
me dens der til gen gæld ik ke er no gen
pen ge til rådighed til det, der skal
foregå i lokalerne.

Næ ste em ne, vi kom ind på, var det
be ri gen de at være flere gen era tio ner i
sam me for ening, som der op rin de lig
var i FU AM.  Det lyk ke des tid li gere,
da vi selv kom med som yn gre, men
er rig tig svært i det lange løb. Som Ti -
na si ger, er det no get, man ge har for -
søgt, men det er of te gå et som hos os! 
I dag er der oven i kø bet en ten dens til
at æl dre de ler sig op i flere grup per al -
ders mæs sigt.  I den yn gre grup pe ar -
bej der nog le end da med em ner, der
hører de end nu yn gre til!  Hos os sy -
nes vi, at man i ste det bur de er ken de
sin al der, og nå til at kun ne si ge: Hvad
er bedst for mig li ge nu? Det fik os til at 
kom me ind på at dis ku tere den store
for skel på gen era tio ner ne med “an -
svar og pligt” som det cen tra le og “nå
- gen era tio nen”, hvor man ge tæn ker
mest på sig selv.  

Ti na me ner, at der i ti den er for skel -
li ge bøl ger og be væ gel ser.  Hun ser
man ge, og så un ge, der har stor glæ de 
af det fri vil li ge ar bej de, og end da når
at del ta ge i det ved si den af de res dag -
li ge ar bej de.  Har selv gjort den er -
faring, at un ge i dag står i kø for at del -
ta ge i fri vil ligt ar bej de - bare på de res
må de! Der har al drig været så man ge
fri vil li ge i Dan mark som nu, ca. 33 %
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af be folk nin gen. Et fint eks em pel er
en “geri atrisk efter be hand ling” - med
be søg stje ne ste i År hus.  Her meld te
man ge sig, og de vil le nær mest yde
mere, end man nor malt gør.  Bl.a. gå
med folk på tor vet om lør da gen

De var me get flek sible. - Når mu lig -
he den er der, ud vik les det - ef ter Ti nas 
mening!

For Ti na Ger ling Thom sen er no get
af det vig tig ste at nå ud til en kelt per -

so ner og fore nin ger og for tæl le om de 
mu lig he der, der er, og få sat gang i
tingene! 

Fore nings bu tik ken, hvor fri vil li ge
hjæl per fri vil li ge - er et godt til bud til
se niorer i År hus. Tak Ti na, for di du
gav dig tid til at for tæl le os om det.

I FU AM hå ber vi, at vi ses igen.

Re ferent:
Kir sten Trol le gaard Jør gen sen

Fore nings bu tik ken

Fri vil li ge hjæl per fri vil li ge - 
et til bud til se niorer i År hus
• Hjælp til se nior fore nin ger - bå de nye og gam le

• For mid ling af fri vil ligt ar bej de

• Fore nings netværk

• Råd giv ning

• Hjælp til an søg nin ger

• Og me get mere

Bu tik ken er åben tirs dag og tors dag for mid dag
Tele fo nisk hen ven del se til 86 12 72 81 og mo bil 51 54 32 90
Bu tik ken kan og så kon tak tes på neden nævn te E-mail-adres se:
tgt@fore nings bu tik ken.dk      

hjem me si de: www.fore nings bu tik ken.dk

Fore nings bu tik ken har en an sat: Pro jekt ko or di na tor Ti na Ger ling Thom sen
Øv ri ge med ar bej dere er fri vil li ge.

Ak tu el le No ter nr.12 
fra Vi dens cen ter på Ældre om rå det

Æl dre flygt nin ge 
la des i stik ken

Ud læn din ge ser vi ce over ser æl dre kvo -
te flygt nin ge. Hvert år ta ger Ud læn -

din ge ser vi ce på kvo terej ser, hvor man
inter vi e wer og ud væl ger de flygt nin -
ge, som kan få op hold i Dan mark. På
den se ne ste rej se inter vi e we de man
112 flygt nin ge, hvor af kun 5 var over
50 år.

Kil de: Kri ste ligt Dag blad 19.7.2007.
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Re ferat af FUAM-mø det ons dag den 9. maj 2007

Fri vil ligt ar bej de set fra man ge si der
At sæt te ”prik ken over i’et” 
hos men ne sker, der har det be hov

Vi hav de her be søg af fri vil lig -
grup pen fra Od der kom mu ne
kal det “Prik ken over i’et”.

Pro jekt grup pen, der be står af fem
per so ner, var al le mødt op for at del -
ta ge i da gens debat.

Grup pen præ sen tere de sig for os og 
for tal te, hvad der hav de få et dem til at 
gå ind i ar bej det. Al le
var in spireret fra jobs
el ler fri vil ligt ar bej de,
de tid li gere hav de del -
ta get i.  De fik pro jek -
tet sat i gang i 2004
som et sam ar bej de
mel lem gruppen og
Odder kommune.

For må let for dem er
at dri ve et fri vil ligt
korps, der kan yde
hjælp, som det of fent li ge ik ke er i
stand til at yde til bru gere af æl dre- og
so ci a lom rå det. De skal så at si ge sæt te 
“prik ken over i’et” hos men ne sker i
kom mu nen, som har be hov for den
hjælp, de kan yde.

Grup pens med lem mer mød tes på
et le der kur sus, blev kon tak tet, og her
blev styre grup pen dan net.  Man fandt 
et idé grund lag at byg ge det op på, in -
vi tere de al le fri vil li ge so ci a le, hu ma ni -
tære fore nin ger til et stør re mø de –
her blev en pro jekt grup pe ned sat.
Beg ge grup per tog på en tur til Fre -
deri cia, hvor der er et godt ar bej de i

gang af lig nen de art. Det gav dem rig -
tig meget, og deres idégrundlag blev
bekræftet.

Det over ord ne de an svar har hid til
været pla ceret hos en styre grup pe be -
stå en de af en rep ræ sen tant for
Ældre sa gen, en bru ger rep ræ sen tant
fra Ak ti vi tets hu set, samt ar bejds mil jø -
le der, le der af Ak ti vi tets hu set, cen ter -

le der, og ældre chef i
Od der.  Selv har pro -
jekt grup pen haft det
dag li ge drifts an svar,
og har i høj grad ar -
bej det selv stæn digt
og kva li fi ceret.  Det er
nu ble vet fore slå et, at
styre grup pen ned -
læg ges, så der bli ver
fuld bru ger styring
frem o ver, da sam ar -

bej det er etableret og har vist sig at
fun gere. Selv øn sker pro jekt grup pen
at ha ve en fast kon takt per son i kom -
mu nen, idet de fin der det vig tigt, at
pro jek tet er et sam ar bej de mel lem fri -
vil li ge og kom mu nen. Pro jekt grup -
pen be står i dag ude luk ken de af fri vil -
li ge. Pro jekt grup pen har til knyt tet ca.
16 frivillige ”prikker” til sig, som alt
efter opgave stiller sig til rådighed for
projektet.

Som ar bejds grund lag er der ble vet
ud ar bej det to in for ma tions pje cer, en
til de fri vil li ge og en til bru ger ne.  Des -
uden har man haft god hjælp til at få
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la vet et iden ti tetskort til al le fri vil li ge
og få et ud ar bej det et tavs heds løf te,
som al le skal ken de til og under skri ve.

Grup pen for tæl ler vi dere: Vi har et
med lem (Jon), der er vores mand - ud 
til bru ger ne.  Hans mo bil te le fon er
tændt døg net rundt. Al le fem i pro -
jekt grup pen har IT for bin del se, så vi
kan være i kon takt med hin an den pr.
e-mail.  Vi har og så sendt an søg nin -
ger til Tips- og Lot to og an dre, f.eks.
det lo ka le Kvick ly.  De sid ste har ik ke
gi vet pen ge, men ind budt os al le 21 til 
en kop kaf fe m.m.  Vi har og så sik ret
de men ne sker, der ta ger ud til folk,
idet vi har teg net en for sik ring, der
gæl der al le vore fri vil li ge. Vores øn ske 
er at kunne få det som i Århus, hvor
kommunen betaler for en lignende
forsikring.

I star ten var vi 20-25 fri vil li ge.  Vi er
nu nede på 21, men der er kun 10,
der me get of te stil ler sig til rå dig hed. 
Op ga ver nes karak ter spil ler her en
rol le. Vores grup pe hav de man ge mø -
der i den før ste tid, men er nu nede på
at mø des 1 gang må ned ligt el ler ef ter
be hov. Det ar bej de, vi ud fører, kræ -
ver of te en god fy sik, og det ko ster at
køre i bil. Vi, der er fri vil li ge, skal pas -
se på, at vi ik ke ta ger ar bej de fra no -
gen. Selv få vi in gen be ta ling el ler go -
der for vore ydel ser, hel ler ik ke kør -
sels godt gørel se.  Der er dog en år lig
tele fon godt gørel se på 800 kr. til de
fire fri vil li ge i projektgruppen, Jon
bruger projektgruppens telefon.

Vi har ar bej det på at få et fri vil lig -
cen ter i kom mu nen, og det er sat i
gang nu og fun gerer med en fast løn -
net med ar bej der. 

Vi har et øn ske om at få en “Fri vil lig -
por tal” i kom mu nen, så vi kun ne få et

bed re over blik over, hvil ke fri vil li ge
so ci a le hu ma ni tære fore nin ger der er
i om rå det.  Det vil le gøre, at vi kun ne
sam ar bej de og ko or di nere ar bej det
bed re, end vi kan nu. I Od der er der
p.t. 48 so ci a le hu ma ni tære fore nin -
ger, og her er ik ke med reg net id ræts -
fore nin ger. En gang år ligt in vi terer
Od der kom mu ne fore nin ger ne til et
di a log mø de; dis se mø der er vel be -
søg te med en god di a log, der bl.a. har 
ført til arbejdet for et frivilligcenter og
en frivilligportal.  

For vores ved kom men de fin der folk 
os gen nem vore pje cer, via de an sat te
på ældre om rå det i kom mu nen og/el -
ler gen nem be kend te o.l.. - “Prik ken
over i’et” har og så an non ceret i Od -
der Avis, men det er for dyrt. Men vi
er nævnt i avi sen og i tele fon bø ger.

Vi lø ser op ga ver af vidt for skel lig
karak ter.  Her er nog le eks empler:

• Ledsa gel se til ind køb, ud flugt,
under hold ning, under sø gel se.

• Højt læs ning, sang, mu sik, for tæl -
ling.

•  Hjælp til at hol de kaf fe sel skab.

• Hjælp til for stå el se og be svarel se af
bre ve etc. for ud læn din ge.

• Op hæng ning af bi lle der.

• Skift ning af el-pære.

• Bi sid der funk tion i for hold til det of -
fent li ge mv.

• Støt te ved syg dom, hvis æg te fæl len
har brug for en fri ti me.

• Hjælp med brug af com pu ter.

• Af hent ning af be stil te varer.

• Hjælp ved ar ran ge men ter om
brand fore byg gel se.
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• Op sæt ning af brand alarm.

• Ta ge gar di ner ned, der skal va skes

• Sæt te gli de søm un der møbler, så de
let tere kan flyt tes

• Lek ti eh jæl
Man ge an dre op ga ver kun ne

nævnes.

Op ga ver, vi ik ke vil på ta ge os er: Fast
ha ve pas ning, sneryd ning, dag lig hun -
de luft ning, flyt ning m.m.

I det he le ta get er det vig tigt, at vi
pas ser på hin an den, så der bli ver tid til
et liv ved si den af!

Det er og så vig tigt at gi ve mu lig hed
for vi dereud vik ling. Der for sør ger vi
for at fin de eg ne de kur ser og ar ran -
gerer in spira tions da ge. Det har stor
be tyd ning for bå de den en kel te og fæl -
les ska bet.

På mø det glæ de de vi os sam men
over det po si ti ve, at hver 3. dan sker
har et fri vil ligt ar bej de, og at man er
be gyndt at ta le om, at folk i ar bej de
bur de ha ve fri tid til fri vil ligt ar bej de!

Det var og så glæ de ligt, at man i Od -
der har et be greb, der hed der: “Ho spi -

ce uden mure”. Da vi ik ke fik til la del -
se til op ret tel se af et ho spi ce, er der
ble vet etableret tre ho spi cepladser
på et af kom mu nens ældre cen tre.
Lige le des er der en fri vil lig grup pe,
der er ved at bli ve etableret i et fæl -
les skab, hvor fra de ta ger ud som
“vå ge ko ner” hos men ne sker, der lig -
ger for døden på kommunens
ældrecentre!  

 I År hus ar bej der me nig heds ple jen
med det.  Det fin des og så hos “Rø de
Kors”, og i Sil ke borg har man p.t. 4
“vå ge ko ner”. - Det vi ser lidt om,
hvor mang fol digt og stærkt det fri vil -
li ge ar bej de er i dagens Danmark!

Fra FU AM vil vi si ge en varm tak til
“de fem fra Od der”: Knud Erik Han -
sen, Kir sten Esper An der sen, Hen ny
Ho ve, An ne li se Gre ve og Jon Bahl,
der vil le be ri ge os og vore med lem -
mer med stør re vi den om for årets
em ne: Fri vil lig hed 

Re ferat: Kir sten T.J.

Ak tu el le No ter nr.12 fra Vi dens cen ter på Ældre om rå det

Glo balt ældreråd
Et no get al ter na tivt ældreråd, der kal der sig "The El ders", har set
da gens lys. Det er en sammen slut ning af tid li gere stats mænd
som Nel son Mand e la og Jim my Car ter, og rå det vil ar bej de for at
fin de brug bare løs nin ger på ver dens pro ble mer.

“Den ne grup pe kan ta le frit og mo digt og ar bej de bå de i of fent lig he dens lys og bag
sce ner ne, på hvil ke som helst skridt, der er nød ven di ge at ta ge. Sam men vil vi ar bej de
for at op mun tre mod, hvor der er frygt, frem me enig hed, hvor der er kon flikt, og in -
spirere til håb, hvor der er for tviv lel se”, ud ta ler Mand e la, der fyld te 89 sam me dag som
ini ti a ti vet blev sø sat.

Kil de: Kri ste ligt Dag blad 20.7.2007



Kom men de mø der
Be mærk: mand ag ny mø de dag!

Te ma: Efter la den ska ber 

Mand ag den 10. sep tem ber 2007
Vores historie er vær di fuld, kan vi give den vi dere?
Op læg ved To ve Holm

Mand ag den 8. ok to ber 2007 
Den gode tid i al der dom men (se mere side 15)

Adjunkt Ti ne Fri strup, Dan marks Pæ da go gi ske Uni ver si tet ind le der

Mand ag den 12. no vem ber 2007
So ci al arv
Op læg ved so ci al råd gi ver Lis bet Thoren dahl

De cem ber er mø de fri

FUAM Nyt nr. 3/2007 kom mer 
i be gyn del sen af de cem ber med mø de da ge i for året

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)

Stor høj Desk top

8627 2900



Opholdsstue

Parkeringskælder

Vestergade

fra Vester Allé og
Åboulevarden

Indgang

Her finder du FUAM

ensrettet

Møllestien

G
rø

n
n

ega
d

e

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 er:
572-6646
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kon to-nr. 1551 0005726646
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