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Ældre om sorg – hold nin ger
Om gangs to ne & etik

Fø lel ser som: Angst og væm -
mel se el ler med li den hed og
skyld fø lel se kan duk ke op, når 
man kon fron teres med gam le
svæk ke de men ne sker

 Ældre Forum har fin geren på pul -
sen. De har li ge ud sendt end nu en
publi ka tion, som ram mer midt ned i
dis kus sio nen om hold ning, etik og
om gangs to ne ind by des mel lem per -
so na let, der ta ger vare på vore gam le i 
sam fun det, og mel lem per so na let og
de æl dre om sorgs mod ta gere. Det si -
ger sig selv, at he le kul turen og hold -
nin ger ne på en ar bejds plads af spej les 
i per so na lets ind byr des sprog og om -
gangs to ne og den to ne, der an ven des 
over for de res kli en ter, de sva ge æl -
dre. Hen sig ten med bo gen er at in -
spirere til en fort sat for be dring af ind -
sat sen, ved at le del se og med ar bej -
dere ser ind ad eg ne vin du er og drøf -
ter hold nin ger og men ne ske syn, og
hvor le des det te ud møn ter sig i om -
gangs to ne, per so na le- og om sorgs -
mod ta gere imel lem.

Der er gen gi vet en ræk ke sam ta ler
bå de med med ar bej dere og le dere,
der gi ver eks empler på god løs ning af
van ske li ge si tu a tio ner. Det hand ler
of te om hur tig ind gri ben, så kur sen
ret tes op, for tæl ler en le der, der hører
per so na let rå be gen nem gan ge ne:
”Ta ger du ik ke li ge Gur li med her op,
når du kom mer! Gi der du ta ge hen de! 
”Det blev stop pet ved sam ta le mel lem 
le der og med ar bej der, el lers kun ne

så dan en re spekt løs rå ben ha ve bredt
sig. 

Der er og så gen gi vet sam ta ler med
om sorgs mod ta gere, som på for skel lig 
vis re flek terer over de givne vil kår,
som de res af hæn gig hed af hjælp har
sat dem i. De re flek terer over, hvor -
dan de bli ver mødt af per so na let,
hvor dan hjæl pen gi ves, og hvor dan
de til ta les. Gen erelt er de æl dre me get 
for stå en de over for per so na let, som
jo ”har så travlt”, det ved de godt og
le ver med. Ven lig hed og imø de kom -
men hed er egen ska ber, der sæt tes
pris på. God tid, hu mor og en hjæl -
per, der spør ger, hvor dan man øn sker 
tin ge ne gjort, frem hæ ves og så. ”Skif -
ten de per so na le er et gennem gå en de
te ma, navn lig hvis man kun skal ha ve
gjort rent. Det er sam ti dig et vel kendt
pro blem, at det kni ber med at få gjort
or dent ligt rent på den af sat te tid. Og
ind imel lem går det me get hur tigt –
må ske for hur tigt?”, konklu deres der
fra sam ta ler ne.

Bo gen an a ly serer ka pi tel for ka pi tel
den si tu a tion, som en dag lig dag hos
gam le, af hæn gi ge mod ta gere af
hjælp be fin der sig i, og som per so na -
let mø der i de gam les hjem - ple je bo -
lig el ler egen bo lig. Per so na let mø der
svæk kel se, al der dom og død, det ud -
for drer fø lel ser ne og kræ ver pro fes -
sio na lis me at hånd tere. Det for drer en 
pæ da go gisk ind sats bå de un der ud -
dan nel sen og i det dag li ge ar bej de, at
med ar bej deren ik ke iso leres med si ne 
fø lel ser. Vores kul tur har gen erelt et
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for kvak let for hold til al der dom, svæk -
kel se og død, og der for er det svært at
ta le om for med ar bej deren, der ri si -
kerer at få for lidt hjælp i det dag li ge.
”Om sorg for gam le, svæk ke de men -
ne sker vil al tid være en på min del se
om de mest grund læg gen de vil kår i
men ne ske li vet og kan der for væk ke
bå de be vid ste og især ube vid ste fø lel -
ser af angst og væm mel se. Sam ti dig
væk kes bå de med li den hed og skyld -
fø lel se, for di der er så lidt, man kan
gøre. Fø lel ser ne er så le des am bi va -
len te, og da de og så er ta bui sere de,
vil de na tur ligt nok bli ve skjult, for -
trængt, for vræn get og for skudt over i
an dre for hold end det, de hand ler
om. Des uden kom mer man let til at
idyl li sere bå de om sorgs re la tio ner ne
og ar bejds vil kåre ne for at ud hol de
dag lig da gens pres”, skri ver cand.
pæd. Hel le Krogh Han sen i ka pi tel 2.
Her skri ver hun og så, at om sorg sper -
so na lets tid og op mærk som hed
priori teres, så de kan und la de at be -
skæf ti ge sig med de fø lel ses mæs si ge
be hov hos de æl dre men ne sker.  Om -
sorg sper so na lets med men ne ske li ge
kva li te ter værds æt tes ik ke nok, og fø -
lel ses mæs si ge ud sagn er min dre ”fi -
ne” end tek nisk-fag li ge ud sagn. So ci -
al- og sund hed se le ver får of te be sked
på, at de ik ke skal ta ge ar bej det med
hjem, uden sam ti dig at få at vi de,
hvor dan de bærer sig ad med at und -
gå det. Det per so na le, der har svært
ved at mag te om sorg sop ga ver ne, kan 
gri be til af vis ning og ir ri ta tion over
gam les men ne skers be hov, barn lig -
gørel se el ler om klam ring. Den læring
og den selv ind sigt, som og så vil ud -
vik le om sorg sper so na let kan føl ges
op på for skel lig vis, pe ges der på.

Ka pi tel 5 hed der: Kom mu ni ka tion
er me get mere end ord… Her står
man ge go de ting som at af læ se krops -
sprog, lyt te og spør ge på en po si tiv
må de, hvor an er ken del se af om sorg -
sper so nen lig ger til grund for sam ta -
len. 

Poul Riis, for mand for Ældre Forum
har kaldt sit ka pi tel: Mø det mel lem
yder og mod ta ger kræ ver bå de hjer te
og hjer ne – etik ken bag den kon kre te
om sorgs- & ple je si tu a tion. ”Når be -
hov for om sorg og ple je hos æl dre i
Dan mark er ken des, bør mø det mel -
lem mod ta ger og yder være præ get af 
men ne ske lig lig hed, selv om be ho vet
for om sorg og hjælp i sig selv ska ber
en ulig hed”, slår Poul Riis ind led -
nings vis fast. Vi har op nå et me get,
skri ver han, men kan nå end nu mere,
og der ridses nog le histori ske ud vik -
lings træk op og pe ges på om rå der,
hvor vi dereud vik ling bør sæt tes ind.
Der skal være fag lig kva li tet i de so ci a -
le ydel ser, op mærk som hed og em pa ti 
skal for an kres i etik ken. Etik ken skal
ha ve en vig tig plads i om sorg sud dan -
nel ser ne, og han be skri ver be gre bet
”vær di ba seret om sorg”, som dæk ker
over di a lo gen, sam ta len – med hen -
vis ning til den inter na tio na le med i cin -
ske tids skrift lit tera tur og Den uni ver -
sel le Men ne skeret tig heds er klæring
og til svaren de EU-de klara tion, hvor
”vær dig hed” pla ceres som en men -
ne skeret.

Hvert ka pi tel har en ræk ke lit tera -
tur hen vis nin ger til vi dere læs ning og
in spira tion. Bo gen har en vis tyng de,
er me get læ se vær dig og ta ger fat på
et ak tu elt em ne. Jeg vil øn ske, at bo -
gen bli ver brugt flit tigt af per so na le le -
dere, per so na le, stu deren de og
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pårøren de til vore mod ta gere af om -
sorg. Der bli ver som be kendt flere og
flere gam le men ne sker i vor del af ver -
den, men det glæ de li ge er, at flere og
flere klarer sig godt højt op i åre ne.
Men svæk kel sen og af mag ten mel der
sig på et tids punkt for de fle ste, og så
er det godt, når der er et vel ud dan net
om sorg sper so na le klar til at ta ge over. 
Et per so na le, som kræ ver re spekt og
en or dent lig løn. Det for tje ner de ef ter 

min me ning. De har et hårdt ar bej de
med et stort an svar.

Trau te Lar sen

"Ældre om sorg - hold nin ger, om gang -
to ne & etik" kan re kvireres ved er lags -
frit ved hen ven del se til 

Ældre Forum, Skib hus vej 52 B,3,
5000 Oden se C 

Telefon 7242 3990 
Inter net: www.aeldre forum.dk

18.00 – 18.30
Døre ne åb nes for af te nens Age For ce ar ran -
ge ment: Del ta ger ne by des på for frisk nin ger
in den vi star ter kl. 18.30 

18.30 – 18.45
Vel komst og præ sen ta tion af pro jek tet v/
Mo gens Ve ster gård: Bi blio teks chef, Ros kil -
de Bi blio te ker ne

18.45 – 19.15
Se niorer uden Græn ser v/ Stig El liot Ny e -
gaard og Stig Bjer re gaard Pe der sen 

19.15 – 19.45
Vor tids so ci a le en tre pre nører er 60+ v/
Chris Evers: Chef i Læ ger uden Græn ser,
tid li gere direk tør i Aids Fon det samt mand -
en bag hjem me si den www.in spirum.dk 

19.45 – 20.15 
Pau se med flere for frisk nin ger

20.15 – 20.30
Al der dom men er ik ke hvad den har været
v/ Ti ne Fri strup: Lek tor, ph.d. fra DPU ved
Aar hus Uni ver si tet 

20.30 – 21.00
Et kon kret pro jekt bli ver til – om ini ti a ti vet
og mand en bag Hval sø Bio v/ Pe ter Lang a -
ger: So ci al en tre pre nør og tid li gere gen eral -
direk tør i DSB 

21.00 – 21.45
Pa nel de bat med del ta ger ne i sa len 

Pa nel del ta gere: 

• Evan Lyn nerup: Kul turud valgs for mand og
med lem at pro jek tets styre grup pe

• Mari an ne Hoff An der sen: Sek re tari at schef i
Ros kil de Kom mu nes So ci al for valt ning

• Kir sten Feld: For mand for Ældrerå det i Ros kil -
de Kom mu ne

• Jør gen Skou Han sen: For mand for Æl dre Sa -
gen i Ros kil de 

• Thor leif Jep pe sen: An svars ha ven de re dak tør
på Tre kro ner Nyt, kon su lent og be styrel ses -
med lem i ”De sign for Al le”

• Chris Evers

• Stig Bjer re gaard Pe der sen 

• Pe ter Lang a ger

• Ti ne Fri strup

21.45 – 22.00
Af slut ning og in vi ta tion til næ ste mø de den
9. sep tem ber kl. 19.00-22.00 for al le in te -
res sere de, hvor vi skal plan læg ge det vi dere 
ar bej de med Age For ce v/ Ros kil de Bi blio te -
ker ne og Ti ne Fri strup

Ros kil de Bi blio te ker ne vil med pro jek tet Age For ce støt te op om kring
den de mo kra ti ske di a log og ud vik ling i lo kal sam fun det.

På si de 15 kan du læ se in vi ta tio nen til mø det den 27.au gust 2008 i 
Sa len på Ros kil de Bi blio te ker ne

Pro gram mmet ses her:



6

Ansvar for egen aldring
En velfærdsstat i krise

På Po li ti kens for si de tirs dag d. 8.
april 2008 præ sen teres læ seren for
føl gen de over skift: ”Karen Jes per sen: 
Pårøren de skal ta ge et stør re an svar”.
Af den efter føl gen de tekst frem går
det, at Vel færds mi ni ster Karen Jes -
per sen (med lem af par ti et Ven stre) vil
ha ve skre vet det per son li ge an svar
ind i ser vi ce lo ven for at sik re, at flere
fa mi li er hjæl per de res pårøren de.
Kort sagt vil Karen Jes per sen ha ve, at
’ældreple jen’ ik ke kun er et stats ligt
an lig gen de, men til li ge et an lig gen de
for ci vil sam fun det, hvor fa mi li en,
som den ’na tur li ge’ om sorg sin stans,
for ven tes at på ta ge sig an svaret for fa -
mi li ens æl dre og ple je kræ ven de
med lem mer. 

Min dre stat – mere ci vil sam fund, er
den paro le, der be to ner det nye an -
svars- og for plig tel ses for hold mel lem
ind i vid og fæl les skab hin si des stat og
mar ked. Det hand ler gen erelt om en
ud de le gering af sta tens an svar for
sam fun dets sva ge ste til ci vil sam fun -
det og der med fa mi li ens an svar og
for plig tel ser i for hold til at ta ge vare
på de fa mi li e med lem mer, som har
brug for støt te og om sorg. Sta ten skal
ik ke læn gere tæn kes som en for myn -
derisk vel færds stat, men som et de -
cen tra li seret vel færds sam fund, hvor
ind i vi det får langt mere ind fly del se og 
langt stør re an svar. 

Sam fun dets so ci a le ar bejds de ling
er un der for an dring, når den træng te
na tio nal stat for sø ger at ud de le gere
det vel færds po li ti ske an svar til ci vil -
sam fun det. Sta ten skal ik ke læn gere
for myn derisk gri be ind og styre sam -
fun det for stå et som for hol det mel lem
det øko no mi ske og det so ci a le, men
skal der i mod ska be ram mer ne, gi ve
mu lig he der, til skyn de og ak ti vere ind -
i vi der, fæl les ska ber, fore nin ger og
sammen slut nin ger i det ci vi le sam -
fund til selv at på ta ge sig et so ci alt an -
svar og so ci a le for plig tel ser (Kri sten -
sen, 2001:235). Pro ble met i for hold
til sam fun dets so ci a le ar bejds de ling
er, at Karen Je sper sens po li ti ske be -
stræ bel se vil stø de mod de pri va tø ko -
no mi ske for hold, hvor de fle ste fa mi li -
er i dag er fun deret på to ind tæg ter,
idet beg ge ’for sør gere’ er til knyt tet ar -
bejds mar ke det. Hvor dan skal fa mi li -
en kun ne ta ge det an svar på sig, som
Vel færds mi ni steren vil re gu lere ved
lov – dog i før ste om gang som et fri vil -
ligt an lig gen de? 

Ale ne det at vil le lov gi ve om et fri vil -
ligt an lig gen de er en ab sur di tet. Lo -
ven hen vi ser til et på bud – du skal
gøre det te og hint, og er ik ke et til bud,
man kan si ge ’nej tak’ til. Fa mi li en
skal iføl ge Vel færds mi ni steren på ta ge
sig dét an svar, som før blev for val tet
og vare ta get af sta ten – vel færds sta -
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ten. I vel færds sam fun det må vi al le
ta ge et an svar, men hvor dan skal en
fa mi lie med to voks ne på ar bejds mar -
ke det og (ind til vi dere) børn i in sti tu -
tio ner ta ge vare på et el ler flere
aldren de fa mi li e med lem mer? Vi skal
som kon se kvens her af æn dre den so -
ci a le ar bejds de ling i sam fun det - men
hvor dan? 

Den so ci a le ar bejds de ling
un der for an dring
I In for ma tion kan man d. 10. april
2008 på si de 6 læ se, hvor dan pro fes -
sor Ja cob Tor fing fra RUC vil lø se det -
te pro blem: ”Hvis det skal real i seres,
skal vi jo ha ve en helt an den sam -
funds struk tur, hvor kvin der ne er min -
dre ude på ar bejds mar ke det”. Her
har vi fat i sa gens ker ne: det er ’selv -
føl ge lig’ kvin der ne, der skal ta ge an -
svaret på sig og ned to ne el ler må ske
helt ud to ne til knyt nin gen til ar bejds -
mar ke det. Det er værd at be mær ke
her, at Vel færds mi ni steren og så er
Lige stil lings mi ni ster, så hvor dan vil
hun ’red de’ en så dan ar gu men ta tion i 
land? Kun ne det tæn kes, at man på
sigt vil le lov gi ve om det te for hold, så
man sik rede sig, at og så mand en ta -
ger sit an svar for fa mi li en, el ler skal
det som ’forældre ska bet’ være et for -
hold, der skal af gøres i fa mi li en og ik -
ke af sta ten? Hvis mand en nu fri vil ligt
vil på ta ge sig det per son li ge an svar for 
fa mi li ens med lem mer, så skal han vel
ha ve lov til det, ik ke sandt? Men i for -
hold til ’kvin der ne’ er der ik ke ta le om
’fri vil lig hed’, men der i mod om ’nød -
ven dig hed’ – det er nød ven digt (hvis
den ne udde le gering af an svaret fra
stat til ci vil sam fund skal gennem føres) 

at æn dre sam funds struk turen, så
kvin der ne er min dre ude på ar bejds -
mar ke det. 

Og ja, vi skri ver 2008, men vi fin der
hel dig vis og så en kom men tar på den
selv sam me si de i In for ma tion fra
sam funds de ba ttør og for fat ter Mor -
ten Al bæk: ”In ten tio nen er sym pa -
tisk: At be to ne det per son li ge an svar.
Men hånd terin gen er ube ga vet og
rent in tel lek tu elt to talt ulo gisk.”  Og
ud mel din gen fra op po si tio nen er klar: 
”Man kan ik ke lov gi ve sig til sam -
funds sind” (In for ma tion, 2008:6). 

Vel færds mi ni ster Karen Jes per sen
vil lov gi ve om trans for ma tio nen af
vel færds sta ten til et vel færds sam fund 
sam ti dig med, at det i lov grund la get
skal frem gå, at der ik ke er ta le om et
på bud, men et til bud – et til bud om at
ta ge det an svar på sig som vel færds -
sta ten sø ger at ud de le gere til ci vil sam -
fun det. Hvor dan gennem fører man
en så dan moralsk op rust ning af be -
folk nin gen? Man kan jo ap pel lere til
’den dår li ge sam vit tig hed’ og hå be
på, at fa mi li er ne (læs: kvin der ne)
’skam mer sig’ over, at de bare har
over ladt ’om sor gen’ til vel færds sta ten 
– ’skam få dig, kvin de!’. Hvis først
kvin der ne be gyn der at skam me sig,
ta ger de an svaret på sig, og vup ti så er 
pro jekt vel færds sam fund en real i tet i
for hold til den æl dre og ple je kræ ven -
de del af be folk nin gen. Ældreple je el -
ler ældre om sorg trans for meres fra et
stats ligt an lig gen de til et ci vil sam -
funds mæs sigt, fa mi li ært og køn net
an lig gen de, men hvad er kon se kven -
ser ne af en så dan æn dret so ci al ar -
bejds de ling?
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Når fa mi li en er stat ter
hjem meple jen
I Ny heds a vi sen for Kø ben havn som -
rå det kan man d. 9. april 2008 på si de
3 læ se, at fa mi li en Kur tul mus klarer
hver da gen uden go de råd fra po li ti -
kere, idet den 73-åri ge Feri has fa mi lie 
er stat ter hjem meple jen. Søn nen ud -
ta ler i ar tik len, at man ik ke kan la de de 
æl dre i stik ken, da der for søn nens
ved kom men de er ta le om ’hans mor’, 
der har født og pas set ham og re sten
af hans sø sken de det me ste af sit liv,
så hvor for skul le de ik ke og så pas se
de res mor, når nu hun har brug for
støt te og om sorg. Skam få dig, et nisk
dan ske kvin de, se hvor dan pårøren de 
i fa mi li er med an den et nisk bag grund
ta ger sig af de res for æl dre, når de bli -
ver gam le og ple je kræ ven de. Men
stop li ge en gang – det er jo søn nen i
fa mi li en, der ud ta ler sig om, at ’de’
som fa mi lie vil gi ve de res gam le mor
den om sorg, hun har brug for.

Hvor dan den køn ne de ar bejds de -
ling er i prak sis, for tæl les der ik ke no -
get om i ar tik len. Det er vil jen til at vil -
le på ta ge sig an svaret for si ne fa mi li e -
med lem mer, der er det cen tra le i den -
ne ar ti kel, ik ke hvor dan om sor gen or -
ga ni seres i prak sis. Og det er den ne
vil je, den et nisk dan ske fa mi lie ik ke vil 
på ta ge sig: Fri os fra og så at skul le ta -
ge an svar for fa mi li ens æl dre og ple je -
kræ ven de med lem mer. Når nu vi har
en vel færds stat, er der jo slet ik ke ta le
om, at vi har et pro blem, så hvad er
pro ble met? Pro ble met er, at Vel -
færds mi ni steren ger ne vil af vik le vel -
færds sta ten og der med ud de le gere
det so ci a le an svar til ci vil sam fun det,

fa mi li er ne og i sid ste in stans til kvin -
der ne(?). 

Så und skyld, fru Vel færds mi ni ster,
skul le du ik ke over la de mini ster ta -
buret ten til en an den (mand!), så du
kan kom me hjem og ta ge vare på di -
ne æl dre og ple je kræ ven de pårøren -
de – el ler skal vi af ven te en pas sus i
ser vi ce lo ven, der frita ger mini stre og
an det godt folk for at skul le ta ge vare
på de res eg ne fa mi li e med lem mer
(dét har de vel folk til!).  

Det inter es san te i den ne sammen -
hæng er, at det per son li ge an svar ik ke 
ret tes mod den aldren de per son selv,
men mod ci vil sam fun det for stå et som 
fa mi li en. På den må de fast hol des den 
aldren de per son som en æl dre og ple -
je kræ ven de bru ger af den of fent li ge
ser vi ce, der i vel færds sam fun det skal
tæn kes som et fa mi li e med lem – ik ke
som en aldren de per son, der gi ves
mu lig hed for at kun ne ta ge an svar for
sin egen aldring. An svaret for den
ældres al der dom flyt tes fra sta ten til
fa mi li en i for myn deri ets navn. 

Det er prin ci pi elt her pro ble met lig -
ger, for di der impli cit spør ges til, hvem 
der skal ta ge vare på de æl dre og ple -
je kræ ven de sam funds bor gere, hvad
en ten or ga ni serin gen af sam fun det
hen vi ser til en vel færds stat el ler et vel -
færds sam fund. Præ mis sen er, at no -
gen skal ta ge sig af den æl dre og ple -
je kræ ven de, og der er ta le om, at den
æl dre og ple je kræ ven de bru ger gen -
in stal leres som et fa mi li e med lem,
man i fa mi li en skal ta ge sig af. Men
man spør ger ik ke til, hvor dan den
aldren de per son vil ta ges af, man ind -
pla cerer den æl dre og ple je kræ ven de
i al lere de eks i steren de in sti tu tio nel le
sammen hæn ge og for ven ter, at der er 
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et sammen fald af inter es ser imel lem
sta ten og bru geren samt fa mi li en og
fa mi li e med lem met. I om sor gens in sti -
tu tio na li sere de fæl les ska ber har man
ik ke blik for, at den aldren de per son
kun ne ha ve an dre inter es ser og der -
med an dre præ feren cer for sin
aldring.  

Om sor gens for valt ning
Vel færds sta ten har pro ble mer med at
re krut tere til og fast hol de an sat te i den 
of fent li ge sek tors so ci a le og sund -
heds mæs si ge ar bejds om rå der, men
kan man lø se dis se pro ble mer ved at
af vik le den vel færds stat, som net op
har mu lig gjort en for an dring i den
køn ne de so ci a le ar bejds de ling? Af -
vik lin gen af vel færds sta ten be to nes af
en for skyd ning mel lem ’ret’ og ’pligt’
– det skal ik ke læn gere være sta tens
an svar at sik re fa mi li ens ret til om sorg
for æl dre ple je kræ ven de fa mi li e med -
lem mer. I vel færds sta ten er fa mi li e -
med lem met ble vet til en bru ger af of -
fent li ge ser vi ce y del ser, dvs. ydel ser
som sta ten ik ke læn gere kan le vere og 
der for sø ger at ud de le gere det stats li -
ge an svar til fa mi li er ne og gen tæn ke
bru geren som fa mi li e med lem. I vel -
færds sta ten er stat te de sta ten fa mi li -
ens om sorgs for plig tel ser i f.eks.
ældreple jen, i vel færds sam fun det
skal fa mi li en er stat te sta tens er stat -
ning af fa mi li ens om sorgs for plig tel ser, 
dvs. at fa mi li en skal er stat te ældreple -
jens er stat ning af fa mi li en. For vir ret?
For tvivl ik ke! Det er sta dig væk det
sam me spørgs mål, som hen står ube -
svaret: Hvem skal ta ge vare på de per -
so ner, som fa mi li er ne ik ke har tid til at
ta ge vare på, for di al de res tid går til
de res del ta gel se på ar bejds mar ke det? 

Det er ik ke kun æl dre og ple je kræ -
ven de per so ner, vi her ta ler om, i sid -
ste en de er det al le de per so ner, som
ta ger tid fra ar bejds ti den, der kan
kom me i klem me i et vel færds sam -
fund. Spørgs må let er, hvem der har ti -
den el ler vil ta ge sig tid til at ta ge det
an svar, som sta ten øn sker at ud de le -
gere? 

Hvis ik ke man har ti den el ler vil ta ge 
sig tid til at ta ge det te an svar på sig, så
kan man jo ud de le gere det te an svar
til ’no gen’, som har el ler vil ta ge sig tid
til at ta ge vare på ’de fa mi li ære tids rø -
vere’. Men hvil ke ’no gen’ – hvem er
de? Kun ne man fore stil le sig, at et
’gråt’ må ske lige frem ’sort’ mar ked
for så dan ne om sorg sy del ser, hvor
man af nød ven dig hed - for di efter -
spør gel sen på ’hæn der’ er stør re end
ud bud det af ’hæn der’, må luk ke øj -
ne ne for ’kva li te ten af de hæn der’,
man be ta ler for at træ de i ste det for én 
selv: som en ny er stat ning for den fa -
mi li ære om sorg? Den nød ven di ge er -
stat ning er nød ven dig, for di vi har or -
ga ni seret den so ci a le ar bejds de ling
med af sæt i en vel færds stat, der li ge
så stil le trans for meres til et vel færds -
sam fund, hvor vel færds sta tens ydel -
ser ud de le geres til ci vil sam fun det og i
sid ste in stans til det en kel te ind i vid
som et per son ligt an svar. Der hvor ci -
vil sam fun det kan mo bi li sere en bro -
der skabs so li dari tet, vil det per son li ge
an svar være et fæl les an lig gen de, der
kan for an kres i f.eks. fa mi li en, bo fæl -
les ska bet, el ler an dre fæl les skabs kon -
struk tio ner i det ci vi le sam fund. Men
der, hvor der ik ke kan mo bi li seres en
bro der skabs so li dari tet, vil et nyt mar -
ked kun ne gøre sig gæl den de, så -
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fremt der er et mar ked for ’om sorg sy -
del ser’. 

An svar for egen aldring
Når sta ten ik ke læn gere skal slå til, når 
ci vil sam fun det ik ke læn gere kan slå
til, når der ik ke læn gere er et mar ked
for om sorg sy del ser, så er det i sid ste
in stans den aldren de per son, der skal
vil le kun ne ta ge an svar for sin egen
aldring. Paro len i et vel færds sam -
fund, hvor vel fær den er ud de le geret
til den en kel te som et per son ligt an -
svar, ly der så le des: Du skal ta ge an -
svar for din egen aldring. Et så dant
på bud har mis tet til bud dets karak ter,
der kun ne ly de så dan her: Du skal gi -
ves mu lig hed for at kun ne ta ge an svar 
for din egen aldring. Et så dant til bud
kan man si ge nej tak til be grun det i, at
man ik ke kan el ler vil ta ge et så dant
an svar. Men det kræ ver, at der er ’en
an den’, som så kan ta ge det te an svar.
Og så er vi til ba ge igen, hvor vi star te -
de. Så fremt ’aldring’ er et fæl les an -
svar, hvori be står da ’fæl les ska bet’: i
re gi af sta ten, ci vil sam fun det, mar ke -
det el ler blandt ind i vi der? 

I et ind i vi du a li seret sam fund er det
ind i vi det, der spil ler 1. vio lin, og det
er ind i vi det, der er cen trum for det so -
ci a le – for ’fæl les ska bets or ga ni sering, 
dvs. at fæl les ska bet fore går på ind i vi -
dets og der med ind i vi der nes præ mis -
ser – som en ny slags fæl les ska ber,
hvor ind i vi det ik ke del ta ger, for di
ved kom men de kom mer fra en be -
stemt sam fund sklas se el ler til hører en
be stemt kul tur, men for di ved kom -
men de har lyst til net op at del ta ge i
det te kon kre te fæl les skab (Ham mers -
høj, 2007:14). Så dan ne fæl les ska ber
ba seret på det en kel te ind i vids lyst og

smag kan man kal de for ’smags fæl -
les ska ber.’ I for hold til ’det aldren de
sam fund’ (Pe ter sen et al., 2006) vil
der så le des være aldren de per so ner,
der har hang til smags fæl les ska ber i
de res al der dom, som de selv væl ger,
men der vil og så være aldren de per -
so ner, som mang ler lyst og evne til at
in vol vere sig i for skel li ge smags fæl les -
ska ber, for di man ik ke har mu lig hed
for ak tivt at ud vik le sin smag og gi ve
ud tryk for sin stil – sin aldren de stil el -
ler aldrings stil. I et ind i vi du a li seret og
aldren de sam fund vil det være den
aldren de per son, som spil ler 1. vio lin,
ik ke sta ten, fa mi li en i ci vil sam fun det
el ler mar ke det. Når den aldren de per -
son ta ger an svaret for sin egen aldring 
på sig, er det, for di den aldren de per -
son har mu lig hed for at kun ne ta ge
an svar for sin egen aldring, men ik ke
al le har en så dan mu lig hed: at kun ne
ta ge an svar for sin egen aldring. 

Sam fun dets or ga ni sering dvs. den
so ci a le ar bejds de ling og vores for stå -
el se af ’det so ci a le’ spil ler en ik ke
uvæ sent lig rol le i ’det aldren de sam -
fund’, hvor for valt nin gen af al der -
dom men er un der for an dring og ori -
en teret mod den aldren de per sons
selv for valt ning. En selv for valt ning,
der for drer nye kom pe ten cer, som ik -
ke nød ven dig vis kan for ven tes at
være til ste de, en ten for di man al drig
har lært at skul le ta ge et så dant an -
svar på sig, el ler for di man er i en si tu -
a tion, hvor man er af hæn gig af, at an -
dre ta ger an svar for ens aldring. Be -
fin der man sig i en si tu a tion, hvor
man ik ke ak tivt kan ta ge an svar for sin 
egen aldring, er man hen vist til pas -
sivt at skul le la de sig le de af an dres
for hold til ens aldring. Men der med
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være ik ke sagt, at man ik ke kan gi ve
ud tryk for sin af smag for an dres må de 
at for hol de sig til ens aldring på - selv -
føl ge lig kan man pro te stere imod dét,
an dre me ner er godt for én, når man
er en aldren de per son. At gi ve den
aldren de per son mu lig hed for at kun -
ne pro te stere imod dét, man gøres til
af an dre vel me nen de per so ner i den
go de sags tje ne ste, er den stør ste ud -
for dring i sam ti den, hvor den aldren -
de per son skal gi ves mu lig hed for at
kun ne ta ge an svar for sin egen
aldring.

Geron to pæ da go gik hand ler om
hvor dan den aldren de per son gi ves
mu lig hed for at kun ne ta ge an svar for
sin aldring ved at ud vik le sin smag og
der i gen nem at gi ve ud tryk for sin
aldrings stil. At kun ne ta ge an svar for
sin egen aldring for drer en af læring af
vel færds sta tens an svar sta gen og en
til læring af vel færds sam fun dets an -
svars gi ven til den aldren de per son i
sid ste in stans. Hvor dan man som
aldren de per son i vel færds sam fun det
kan for val te sin egen aldring, og hvil -
ke mu lig he der man gi ves som aldren -
de per son for at kun ne ta ge an svar for 
sin egen aldring – er geron to pæ da go -
gik kens gen stands felt. 

En kri se ud gør al tid mu lig he den for
at re or ga ni sere, og en vel færds stat i
kri se ud gør mu lig he den for at re or ga -
ni sere vel fær dens or ga ni sering i sam -
fun det. Det so ci a le er un der for an -
dring, og hvor dan vil dét være - at
være en aldren de per son i et aldren de 
sam fund? Vil vi over ho ve det ta le om
’ældreple je’ el ler ’ældre om sorg’, som 
et of fent ligt an lig gen de i frem ti den?
Spørgs må let er hvor dan vi sam funds -
mæs sigt or ga ni serer ’om sor gen’ i al -

min de lig hed og ’om sor gen for den
aldren de per son’ i sær de les hed i spil -
let mel lem stat, ci vil sam fund, mar ked
og ind i vid? Hvad sker der ved, at ind i -
vi det (læs i den ne sammen hæng: den 
aldren de per son) ik ke blot er i cen -
trum, men er selve or ga ni sa tions cen -
trum (Schmidt, 2005:92) for det so ci -
a le (læs i den ne sammen hæng: det
aldren de sam fund)? 

Når den aldren de per son er or ga ni -
sa tions cen trum for det aldren de sam -
fund, er de tra di tio nel le for stå el ser af
’aldring’ som ’al der dom’ un der op -
brud. Det be ty der, at al der dom men
ik ke læn gere er, hvad den har været,
og det får kon se kven ser for he le den
må de, vi har for val tet al der dom men
på sam funds mæs sigt ik ke mindst i re -
gi af vel færds sta ten. Vi må der for re -
or ga ni sere vores selv føl ge li ge fore stil -
lin ger om hvor dan al der dom men skal 
for val tes i et aldren de sam fund, hvor
’aldring’ og der med ’den aldren de
per son’ spil ler 1. vio lin. Det aldren de
sam fund kal der på en geron to pæ da -
go gik, der kan fat te sam ti dens ten -
den ser som geron to pæ da go gi ske for -
hold, hvor den aldren de per son skal
ha ve mu lig hed for at ud vik le sin egen
smag for det te og hint smags fæl les -
skab, for di det ik ke læn gere er gi vet,
at al le æl dre har sam me smag for de
tra di tio nel le ’al der doms fæl les skabs -
or ga ni serin ger’ som f.eks. ’ældreple -
jen’ og ’hjem meple jen’. Men den
aldren de per son har ik ke nød ven dig -
vis brug for en, der lig ner ham selv, så -
dan som vi i vel færds sta ten har tænkt
bru ger ne. Aldren de per so ner har
brug for no gen, de kan de le de res
smag med, hvil ket ind be fat ter at man
til li ge kan få mu lig hed for at ud tryk ke
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sin af smag for det an dre be teg ner
som ’den go de smag’. 

Geron to pæ da go gik har blik for den 
aldren de per sons smag for og af smag
for dét, ved kom men de gøres til i så vel 
sta tens, ci vil sam fun dets som mar ke -
dets fore stil lin ger om ’den go de al der -
dom’ og ’den go de aldring’. Så selv -
om vi har ple je hjem, fa mi li er og ser vi -
ce virk som he der, er det ik ke sik kert, at
det fal der i den aldren de per sons
smag, det der prak ti seres de re spek ti -
ve ste der. Men hvil ken mu lig hed har
den aldren de per son for at gi ve ud -
tryk for sin af smag? Hvor tit har vi ik ke 
hørt ple je per so na le for tæl le, hvor
tak nem me li ge be bo er ne er for de res
ind sats? Man kun ne fri stes til at spør -
ge, om be bo er ne over ho ve det har
mu lig hed for at si ge an det, hvis de
bare skal ha ve et mini mum af ple je og 
om sorg? Gi ver vi sam fun dets aldren -
de per so ner mu lig hed for at pro te -
sterer imod dét, de gøres til i de res al -
der dom? El ler har vi al lere de en fore -
stil ling om hvad der er bedst for den
aldren de per son og glem mer at stil le
spørgs måls tegn ved den ne fore stil -
ling, for di vi ik ke har blik for, at det
kun ne være an der le des at være en
aldren de per son i et aldren de sam -
fund?

Når Vel færds mi ni steren ta ler så me -
get om det per son li ge an svar, så lad
os da for pok ker for hol de os til hvad
den en kel te aldren de per son har
smag for, og hvil ken aldrings stil ved -
kom men de øn sker at ud tryk ke, i ste -
det for blot at ud de le gere vel færds sta -
tens for myn deri ske fore ha ven de til ci -
vil sam fun det, så fa mi li en kan fort sæt -
te for myn deri et. I det aldren de sam -
fund er det den aldren de per son, der

spil ler 1. vio lin – ik ke sta ten, ci vil sam -
fun det el ler mar ke det. Der for må det
være sam ti dens aldren de per so ner,
der skal ska be frem ti dens aldren de
sam fund ved, at de hver især ud vik ler 
de res smag for en ’end nu bed re
aldring’ end den, vel færds sta ten og
vel færds sam fun det har kun net præ -
stere. 

Iføl ge Po li tik ken fra d. 8. april 2008
vi ser under sø gel ser fra Æl dre Sa gen,
at den aldren de per son ik ke øn sker
fa mi li en ind blan det i om sorgs for hold: 
de øn sker ik ke, at de res børn skal
være de res ’mød re’. Så en Vel færds -
mi ni ster må ha ve blik for, at det i sam -
ti den og ik ke mindst i frem ti den er
den aldren de per son selv, der skal gi -
ves mu lig hed for at kun ne ta ge an svar 
for sin egen aldring. Det  ind be fat ter
en gen tænk ning af den må de, vi hid til 
har or ga ni seret an svar lig gørel sen af
’det aldren de sam fund’ i for hold til
sta ten, ci vil sam fun det og mar ke det.
Re or ga ni serin gen af ’ældreple jen’ har 
ind i vi det og der med den aldren de
per son som or ga ni sa tions cen trum,
og grund pil len i den ne or ga ni sering
er, hvor dan den aldren de per son gi -
ves mu lig hed for at kun ne ta ge an svar 
for sin egen aldring. 

Re feren cer
Ham mers høj, Lars Geer (2007). Selv dan nel -
se og det so ci a le un der for an dring – om be -
ho vet for en ny pæ da go gik. 
I Dansk Pæ da go gisk Tids skrift, nr. 4, de cem -
ber 2007. Tema: Pæ da go gik til ti den. 

In for ma tion d. 10. april 2008
Kri sten sen, Jens Erik (2001). Den ure ne
øko no mi ske for nuft. I Fen ger-Grøn, Car sten
& Kri sten sen, Jens Erik (red.) Kri tik af den
øko no mi ske for nuft. Hans Reit zels For lag. 
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Ny heds a vi sen, Kø ben havn,
d. 9. april 2008

Pe ter sen, Jørn Hen rik et al. (2006). Det
aldren de sam fund 2030 - Rap port fra
styre grup pen for det stra te gi ske frem syn
om det aldren de sam fund 2030. Bag -
grunds no ta ter. Det Stra te gi ske For -
sknings råd , fe bru ar 2006, For sknings -
styrel sen. 

Læ seg læ der

Min Bed ste mors Historie
Til Val borg og livs glæ den

Jour na list og kom men ta tor
Lis beth Knudsen, født1953,
skri ver om sin mor mor, Val -
borg Buch, 1904 – 2000. 

Stil lings be skri vel se: Pi ge, kvin de,
hus mor og mor, mor mor, svi ger mor
og ol de mor. En ke i 40 år. 
Ud dan nel se: Seks års sko le gang i
den strå tæk te, 
Mand: Møl lersvend Christi an Ej nar
Buch, 
Børn: Fem, fire pi ger og en dreng.
Hun dø de 96 år gam mel.

Val borg blev født på går den Lil le
Brejn bjerg i Ham mer sogn ved Skan -
der borg,.Der var 9 børn på går den,
tre dren ge og seks pi ger. Val borg el -
ske de Gu de nå en og na turen om kring
den, og end te si ne da ge i Ran ders
med ud sigt til Gu de nå en, blot en an -
den del. Kær lig he den til na turen blev
ind pren tet i barn dom men og al drig

glemt. Hun var en frem ra gen de
histori e for tæl ler på van dre ture i det
fri, og hun kun ne dri ve en hver ledsa -
ger til van vid ved he le ti den at stop pe
op og fin de nye græ sar ter, nye blom -
ster, spæn den de træ er el ler for skel li -
ge in sek ter.

16 år gam mel er Val borg til sin før -
ste høst fest i 1920 i Klov borg. Hun
hav de da ar bej det som bar ne pi ge
bl.a. hos møl leren i Grib strup, og da
traf hun møl lersven den Christi an Ej -
ner Buch, som var 26 år og net op
kom met hjem fra høj sko le. Hans
kompli men ter bed ik ke på sø stre ne,
som var æl dre end Val borg, men det
gjor de de på Val borg. Nog le må ne der 
se nere vi ste det sig, at Val borg ven te -
de sig, men Christi an hav de ik ke me -
gen lyst til æg te skab. Hans fa mi lie
fandt ik ke fa mi li en Han sen på Lil le
Brejn bjerg go de nok til de res søn.

Ti ne Fri strup, lek tor, ph.d. 
ved Dan marks Pæ da go gi ske 

Uni ver si tets sko le, Aar hus Uni ver si tet

http://fi.dk/site/for si de/publi ka tio -
ner/2006/det-aldren de-sam fund-2030-rap -
port-fra-styre grup pen 

Po li ti ken d. 8. april 2008

Schmidt, Lars-Hen rik (2005). Om re spek ten. 
Dan marks Pæ da go gi ske Uni ver si tets for lag. 
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Men der blev lagt pres på ham fra flere 
si der, hvor det blev for langt, at han
stod ved sit an svar. De blev gift et par
må ne der in den føds len; på den ne
må de blev Lis beths Knudsens mor -
mor en an stæn dig kvin de.

Christi an Ej ner vi ste klart og ty de ligt 
he le sit liv, at den før ste fød te ik ke var
hans øn ske barn, men den, der kom til 
at af gøre et vig tigt valg i hans liv. Det
blev et liv for Christi an Ej ner med me -
gen syg dom og et liv på øko no misk
smal kost. Men fra Val borgs si de kom
al drig be kla gel ser. 

Mor mo deren ud vik ler en stør re
grad af selv stæn dig hed og yd re be -
slut nings kraft. Hun tål te i be gyn del -
sen, at hun ik ke var fin nok og ik ke
kom med i kir ken, da hen des dat ter
skul le dø bes, men måt te bli ve hjem -
me og la ve ma den klar til Christi an Ej -
ners fa mi lie. Hun var me get dyg tig i
hjem met og for må e de at få de spar -
som me pen ge til at ræk ke, og hun
me stre de at videregive livsglæde og
overlevelsesevne.

I 1934 flyt te de fa mi li en til Ran ders.
Mor fars sø ster Nora ind fandt sig og
vil le kom mand ere mor mor til, at den
store pi ge Ruth skul le ud at tje ne. Men 
mor mor sag de en gang for al le efter -
tryk ke ligt ”Nej” til mor fars fa mi lie, og
Ruth kom i Ho bro ve jens Mel lem- og
Real sko le. Det var med en stolt hed
uden li ge, at mor mor i 1938 kun ne se
sin før ste fød te Ruth be stå real ek sa -
men i Ran ders med top karak terer i
klas sen. Mor mors øn ske gik i op fyl -
del se, hen des æld ste dat ter fik en or -
dent lig ud dan nel se.

Og så un der be sæt tel sen 1940-45
skab te mor mo deren tryg hed i hjem -

met og fik tin ge ne til at hæn ge sam -
men. To af Val borgs børn blev en del
af den ak ti ve mod stand, Ruth var en
del af en støt te grup pe til Hvid sten -
grup pen og jern ba ne sa bo tører ne.
Ruth flyt ter hjem me fra til stor for try -
del se for min mor far, da hun nu ik ke
mere stod til rå dig hed for fa mi li en
øko no misk og prak tisk i hjem met.
Mor flyt ter til Kø ben havn i 1949 og
bli ver gift, og min bror Frants blev
født, og i 1953 kom jeg til ver den,
skri ver Lis beth Knudsen.

Ef ter mor fars død i 1959 over ra ske -
de mor mor end nu en gang med sin
styr ke og evne til at ven de mør ke
stun der til ly se. Lis beth Knudsen skri -
ver, at hen des mor mors liv tog en ny
drej ning ef ter mor farens død. En ny
ver den åb ne de sig for Val borg. Hun
lær te mig at san se ver den og na turen
på en nys ger rig og an der le des må de.
Hun lær te mig, at re spekt ik ke kom -
mer af fi ne tit ler, fi ne jobs og man ge
pen ge. Det hand ler om de men ne ske -
li ge kva li te ter og den med men ne ske -
lig hed, som vi hver især ud vi ser.

Mor mor var til fest og glæ de, når lej -
lig hed bød sig. Trods sin be sked ne
fol ke pen sion in si stere de hun end da
på at be ta le for store fe ster. Hun tog
gan ske en kelt af op sparin gen til be -
gra vel sen og sat se de på, at hun nok
kun ne nå at la ve en ny op sparing, så
hun ik ke skul le lig ge de efter lad te til
last. Hun fik ret.

Hen des før ste og ene ste rej se til ud -
lan det var som 65-årig. Klok ken 7
stod den på bad ning i swim ming po o -
len, om af te nen på nat klub og om da -
gen på ud flug ter. Uden sprog kund -
ska ber kun ne hun plud se lig sæt te sig
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blandt en gel ske turi ster. At de ik ke
for stod hin an den, spil le de in gen rol le
for livs glæ den.

Mor mor var me get dyg tig i sit køk -
ken, og in tet måt te gå til spil de, mad
var ik ke no get, man smed ud. Hun

hav de få et en fri hed ef ter mor fars død 
og la ve de sit eget lil le op rør, hun kun -
ne ta ge re van che for et langt liv med
af savn og man gel på be væ gel ses fri -
hed. Den fik hun, da hun be gynd te at
bru ge li vet på en an den må de.

”Min Bed ste mors Historie” Tha ning & Ap pel, 2007. 
Tolv kend te kvin der skri ver om de res bed ste mød re og de res livs historie.
Det er dybt per son li ge por træt ter af 12 vidt for skel li ge kvin der fra al le klas -
ser, kul turer og tids aldre. 

Den æld ste bed ste mor blev født til ba ge i 1850, et par af de yng ste le ver sta -
dig. Det er bed ste mød re, der har sat sig dy be spor og har knyt tet stær ke
bånd til de res bør ne børn. De ska ber og så historie om Dan mark, om det ty -
ven de år hun dre de og om en af de stør ste re vo lu tio ner i år hun dre det: Kvin -
de fri gørel sen. 

Bo gen er re di geret af Liv Thom sen. FU AMs Ny heds brev, nr.1/2008,  hav de 
på si de 19-20 en ar ti kel af Trau te Lar sen om et par an dre bed ste mød re i
sam me bog.

 

”Min Bed ste mors Historie” var øverst på Best sel ler li sten: Bi o gra fi er og Erin -
drin ger i flere uger i 2008.

 Ir ma Mag nus sen

Ros kil de Bi blio te ker ne vil med pro -
jek tet Age For ce støt te op om kring den 
de mo kra ti ske di a log og ud vik ling i lo -
kal sam fun det. Vi har ta get fat på at
ska be ram mer ne for de nye ald ren de
pio nerer, der har for ladt ar bejds mar -
ke det, men sta dig har mas ser af ener -
gi og liv ser faring at de le ud af.

Age For ce er et for um for in spira -
tion, hvor man så vel vir tu elt som fy -
sisk kan mø de an dre med al ders styr -
ke og la de sig in spirere med hen blik
på at ud vik le for hold i lo kal sam fun -
det. De nye ald ren de pio nerer er per -

so ner, der tæn ker in no va tivt in den for 
so ci a le og kul turel le om rå der med
hen blik på at ska be nye løs nin ger i
for hold til fx so ci a le, kul turel le og mil -
jø mæs si ge pro blem stil lin ger. Nu ti -
dens so ci a le ud ford rin ger er så store
og komp lek se, at de ik ke kan lø ses
ale ne ved et sam ar bej de mel lem er- 
hvervs li vet, po li ti kere, for skere og
NGO ’er. ”Den nye gen era tion af ald -
ren de per so ner” kan med an dre ord
gøre en for skel, der på sigt gør en for -
skel, når det hand ler om so ci al in no -
va tion.

In vi ta tion til Age For ce de bat i Roskilde
Se pro gram met på side 5
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Flod
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Ebbe
Ski bet Nor der tor i Hu sum havn
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Der har været en vold som uro i 
kur sus virk som he den i Klo -
ster ga de.  Kom mu nen har
kræ vet, at Pen sio nist sam rå -
det på grund af spare foran -
stalt nin ger selv skal be ta le
den husle je, som kom mu nen
hid til har af holdt.

Op læg ved Ældreråds- 
for mand John Dyb dal

John Dyb dal kal der det “et uskønt po -
li tisk mak værk”.  Råd mand Dor the
Laust sen vil spare husle je i sin ma gi -
strat ”Sund hed og Om sorg” ved at gi -
ve reg nin gen vi dere til ma gi stra ten for 
”Kul tur og Bor ger ser vi ce” ved råd -
mand Flem ming Knudsen. Med det
re sul tat at be sparel ser fore ta ges ved at 
flyt te ud gif ter ne fra den ene ma gi strat
til den an den. Em beds mæn de ne fra
“Sund hed og Om sorg” har set på det
for no gen tid si den og be slut tet, at ud -
gif ter til Kur sus af de lin gen i Klo ster ga -
de skal lig ge i Flem ming Knudsens af -
de ling. Man hav de en me ning om, at
ste det kun ne ud nyt tes bed re, men det
me ner bru ger ne ik ke.  Man har ik ke
talt om det i fæl les skab. Man ge bre ve
om Kur sus af de lin gen er vek slet mel -
lem de to ma gi stra ter.

Be lø bet (til skud det til drif ten) er
skif tet i stør rel se fra 1 mill.kr. til
120.000 kr.  Em beds mæn de ne fra

”Sund hed og Om sorg” er ved at se
på, hvil ke ting der skal flyt tes for at
spare pen ge.  Der bli ver he le ti den
sendt pres se med de lel ser ud, nog le
med modsatret te de for slag.  Man ge
men ne sker bli ver fru strere de og råd -
vil de.  Hvad er det for en dags or den,
man har?  Sid ste år skul le der spares
120 mill.kr. på ældre om rå det.  Hvor -
for ind kal der man ik ke til en åben de -
bat?  Der har været for slag frem me
om, at vores under vis ning skul le flyt -
tes ud i fol ke sko ler nes lo ka ler, som
der er rig tig man ge af. Hvor dan skul le 
man få under vi sere nok og få eg ne de
ad gangs for hold på fol ke sko ler ne, når 
det dre jer sig om æl dre og han di cap -
pe de? 

Spørgs mål fra 
mø de del ta ger ne:
Hvem er Pen sio nist sam rå det?
Det er et an tal fore nin ger og grup per,
der har dan net en paraplyor ga ni sa -
tion for at fin de om rå der, man kun ne
være sam men om, f.eks. for de ling af
lo ka ler. I Klo ster ga de fore går ak ti vi te -
ter ne mel lem kl. 9 og kl. 16 - 17. Æl -
dre vil ik ke ger ne ud om af te nen.  Det
be løb, man får til hu sets drift og ved li -
ge hol del se, er gå et fra 1,2 mill.kr. til
700.000 kr., ik ke nok til at hol de det i
or dent lig stand. Kur sus virk som he den
og Pen sio nist sam rå det kører hver for
sig med eget bud get.

Re ferat fra FUAM-mø det ons dag den 12. marts 2008

Skal de ældre skiveskæres?
Om kur sus virk som he den i Klo ster ga de i År hus
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Man øn sker me get

At Klo ster ga de bli ver be varet sam -
let for Pen sio nist sam rå det og
for Kur sus virk som he den.

At få en varig løs ning. 

At Ak ti vi tets hu se ne kan bru ges
kvit og frit.

At under vis nin gen kan fort sæt te
for de æl dre i eg ne de lo ka ler
og på eg ne de tids punk ter.

Fra FU AM si ger vi tak til ældreråds -
for mand John Dyb dal, for di vi har få -
et ind sigt i jeres pro ble mer gen nem
den ne grun di ge re de gørel se.  Det er
godt at få sat ord på. Det hand ler jo
om livskva li tet for man ge men ne sker.
Vi hå ber, I kom mer godt vi dere med
at fin de og få nog le brug bare og an -
ven de li ge løs nin ger og især, at I må
kun ne fort sæt te det sam funds nyt ti ge

og mel lem men ne ske li ge ar bej de, der
fin der sted i Klo ster ga de.

Græn sen mel lem om sorg og kul tur
vil al tid være svær at fin de, men li vet
vil le bli ve fat ti gere at le ve, hvis et sam -
fund ik ke har øje for, at beg ge om rå -
der er vig ti ge for men ne skers triv sel.  

Re ferat:
Kir sten Trol le gaard

Op følg ning:
Ældreråds for mand John Dyb dal har
op lyst, 

at der si den mø det er op nå et den 
ro om Klo ster ga de 35, man
har øn sket.

Kur sus virk som he den fort sæt ter i Klo -
ster ga de, ”Kul tur og Bor ger ser vi ce”
be ta ler en del af husle jen.
Fore nings bu tik ken – Fri vil li ge hjæl per
fri vil li ge - er flyt tet til Klo ster ga de 35. 

Ak tu el le No ter nr. 15 fra Vi -
dens cen ter på Æld re om rå det

Kvin der ne spur ter fra mæn de ne

Det kan godt være, at der sker en ud -
jæv ning mel lem køn ne ne for de al -
leræld ste, men iføl ge en pro gno se,
som ATP har la vet ba seret på da ta fra
18 lan de, vil der bli ve et sta dig stør re
mis for hold mel lem mænds og kvin -
ders le ve år.

I dag hal ter dan ske kvin der be ty de ligt 
ef ter de res euro pæ i ske med sø stre, når
det gæl der den gennem snit li ge le ve tid.
Det sam me gør sig ik ke gæl den de for
mæn de ne. Mo del len pe ger på, at de
dan ske kvin der grad vis vil ind hen te
kvin der ne i de øv ri ge euro pæ i ske lan -
de. Der for pe ger pro gno sen på, at de i
de kom men de år ti er vil spur te fra mæn -
de ne.

Kvin der ne vil frem o ver øge de res le -
ve tid langt hur ti gere end mæn de ne.

For skel len på den gennem snit li ge le ve -
tid mel lem mænd og kvin der bli ver
stør re og stør re de kom men de år ti er.
Blandt dem, der fyl der 60 år i 2008, er
der køn ne ne imel lem en for skel i den
for ven te de rest le ve tid på næ sten fem
år.  60-åri ge mænd født i 1948, har ud -
sigt til at bli ve 82 år, mens jævnald ren -
de kvin der i gennem snit for ven tes at
bli ve næ sten 87 år. An der le des for hol -
der det sig for de børn, der fø des i 2008. 
Bli ver de 60 år i 2068, vil år gan gen til
den tid, hvis pro gno sen hol der, op le ve
en for skel i mænds og kvin ders rest le -
ve tid på næ sten ni år – fire år mere end i 
dag. 60-åri ge mænd vil så le des kun ne
for ven te at bli ve næ sten 88 år, mens
jævnald ren de kvin der i gennem snit vil
op le ve de res 96 års fød sels dag.

Kil de: fak tum, ATPs ny heds brev, nr.
58, ju li 2008.



20

Re ferat fra FUAM-mø det ons dag den 9. april 2008

Er sundhed vores eget ansvar?
Op læg ved Klara Juul- Madsen 

Vi skal først for hol de os til
hvad vi for står ved sund hed.

Jeg me ner sund hed er ba lan ce 
mel lem fy sik og psy ke og for -
stå el se for og vi den om egen
ind sats

Pro ble mer blo kerer - op ga ver ak ti -
verer.  Ind til 2. ver den skrig hav de vi et 
sam fund, hvor gen era tio ner le ve de i
for hold, der var af stuk ket af for ud gå -
en de gen era tio ner. I den lil le sta tions -
by, hvor jeg bo e de, hav de sko len 7
klas ser, og det var al min de ligt at slut te 
sko le gan gen ved 14 års al deren. Kun
få fort sat te sko len, og de måt te 12 km
frem og til ba ge til nær me ste stør re by,
der i mit til fæl de var Ha der slev.  En
hin dring kun ne være, at bør neri ge fa -
mi li er ik ke mag te de op ga ven øko no -
misk.  På den tid fandt man det hel ler
ik ke nød ven digt, at pi ger fik ud dan -
nel se, de res frem tid var be stemt til at
føre slæg ten vi dere, være en god hus -
mor og æg te fæl le. El lers var der stats -
ba nen, slag teri et og for skel li ge fa brik -
ker, samt hånd vær kere og hand len -
de, der kun ne bru ge de 14-åri ge som
lær lin ge.  Som ung pi ge i hu set hos
mere vel stil le de fa mi li er havne de
stør ste de len af pi ger ne.  Per son ligt
myn dig var man først som 21-årig, og
ind til da var langt de fle ste bun det til
fa mi li en.  Tan ker om det at le ve sundt
op stod for mig, da øn sket om en gym -
nastik sal på sko len blev ak tu el. ”En

sund sjæl i en sund krop" blev det
man tra, gym na ster ne hav de for øje,
og her fra er det, jeg ser en ud vik ling,
hvor fore byg gel se af syg dom og for -
fald ta ger sin be gyn del se.  F.eks. blev
jeg først be kendt med tand læ ge i 12
års al deren.  Ind til da var det al min de -
ligt, at dår li ge tæn der blev truk ket ud,
når de var lø se el ler gjor de ondt.  Det
var ik ke ual min de ligt at bli ve ud styret
med pro te se i 16 års al deren.  Ske te
der brud på ar me el ler ben, var der
“ben bruds læ gen”, der på det tids -
punkt ik ke var ud dan net læ ge, men
det man kald te “klog mand”.  By en
hav de en al men prak ti seren de læ ge,
men vi den og kun nen var be græn set
og hjæl pen der ef ter.  

Med min lange ind led ning vil
jeg for tæl le, at for at kun ne ta ge
et an svar og gøre brug af det,
kræ ver det vi den.  Den vi den tror
jeg, vi får i små bid der li vet igen nem.
Når det lil le barn rej ser sig op i krav le -
går den, væk kes ly sten til at ud for ske
om gi vel ser ne, og til eg nel sen af vi den
be gyn der.  På det tids punkt kan vok -
sen kon takt være en støt te el ler en
hæm sko.  Bør ne op dra gel se var i min
barn dom som re gel auto ri tær, hvad
der se nere vi ste sig at gøre men ne sker 
af hæn gi ge af an dres styrel se.  Det
ytrer sig ved, at men ne sker på ta ger
sig at le ve op til de krav, der stil les og
for træn ger egen døm me kraft.  Når
bar net vil spi se selv, snøre si ne sko, ta -
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ge tøj på og så vi dere, er det vig tigt at
gi ve lov, selv om si tu a tio nen kræ ver
tid af om gi vel ser ne.  Her tror jeg,
grun den til selv for valt ning og ege -
nom sorg læg ges og kan be vares he le
li vet.  Vi snak ker me get om rol le mo -
del ler, og jeg me ner, at som så dan op -
træ der vi al le mere el ler min dre be -
vidst og bå de på ondt og godt.  Der er
ik ke al tid over ens stem mel se mel lem
det, vi si ger, og det, vi gør.  

Fø lel ser i hver da gen ud lø ses af den
øjeblik ke li ge si tu a tion.  An dre har for -
talt mig, at det er ba lan cen mel lem
po si tivt og ne ga tivt, der vi ser re sul ta -
tet. Jeg tror, det er mit “jeg”, min
egois me der er min ar bejds gi ver,
er det, jeg skal for hol de mig til,
men som jeg og så har mu lig hed
for at på vir ke. Jeg me ner, det for -
klarer, at jeg fø ler at ha ve et med -
an svar, når det gæl der sund hed,
bå de fy sisk og psy kisk.  Er hver vet
vi den er ik ke al tid for stå et og bli ver
der med hel ler ik ke brugt rig tigt.  Brug
og mis brug “går hånd i hånd”, tro og
vi den lige så.  Utal li ge dis kus sio ner
om ryg ning er et eks em pel.  Med hen -
syn til ryg ning har jeg selv som sy -
geple jer ske op le vet pa ti en ter med
lun ge syg dom være stor ry gere, og
selv nød jeg at ry ge i min fri tid med en
tro på ik ke selv at bli ve syg.  At ra ske
kvin der får fjer net bry ster er vores
forsk ning bl.a. bag grund for.  

Forsk ning har gi vet stor vi den 
Man ge syg dom me er livs stils syg -
dom me, og også vores gen er er
bærere af an læg til syg dom.  Ikke 
alle er fra føds len ud styret med
ens mu lig he der.  Som flok dyr
kun ne det være op lagt, om vi
hver især brug te vi den og kun nen 

ef ter evne til fæl les ska bet, men
her som i alt an det, ser jeg det til -
ba ge ven den de, at alt i til værel -
sen bærer sin modsæt ning i sig. 
At inde ha vere af magt styrer - og
sam ar bej de, der kræ ver di a log,
for træn ges.  Det ser jeg som uba -
lan ce mel lem fø lel se og for -
stand. Jeg be stod eks a men som
sy geple jer ske i 1948.  I åre ne der 
kom, skul le jeg op le ve, at ny vi -
den be stan dig for træng te gam -
mel vi den, og net op den si tu a -
tion fore går hur ti gere og hur ti -
gere.  

Sam ta len 
ef ter Klaras op læg:
Klara tal te i sit op læg om de sta di ge
for an drin ger i sam fun det, hvor hold -
nin ger ne helt har æn dret sig fra tid li -
gere.

Da børn vok se de op med den
auto ri tære bør ne op dra gel se,
hand le de det om at le ve op til de
krav, der blev stil let. I dag er vi
nå et et punkt, hvor man i fuld al -
vor vil ha ve børn på 3 år scre e net
og ind føre, at etåri ge skal lære at 
skrive! 

Er det nyt tigt, er det godt for de små
men ne sker?

Vi kan og så mø de helt an dre tan ker
om kring syg dom me end tid li gere,
som dem, Klara gi ver ud tryk for i sit
op læg om kring om sorg.

Der ta les rig tig me get om livs -
stils syg dom me og om sy ges og
gam les vilkår.

Be gre bet “skyld” er stærkt in de i bi -
lle det, når det gæl der da gens em ne,
om sund hed er vores eget ansvar.
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Her er et eks em pel.  For ny lig kom
en sven sker med den ne ud ta lel se: “
Det er ka ta stro falt, at man i Dan mark
be hand ler lun ge kræft så dår ligt.  Folk
kom mer jo og så ud for ”pas siv ryg -
ning" og for luft forure ning, og man
kan være født med en dis po si tion for
at få lungekræft!" 

Man kan ik ke sky de skyl den på
folk for vil kår, de har måt tet le ve
un der, som de ik ke selv er her re
over. Yder mere si ges det, at spe -
ci a let lun ge syg dom me ran gerer
lavt blandt læ ger, så der bli ver
fær re med vir ke lig ind sigt på
området i fremtiden. 

Om ryg ning i dag si ges det, at der er
la vet under sø gel ser, der vi ser, at det
of te er un ge i “den la ve en de af sam -
fun det”, der ry ger mest. Hvad an går
de pres sio ner, vi ser under sø gel ser på
mus, at de bli ver de pri mere de, når de
har “lav sta tus”. Må ske vil det og så
kun ne på vi ses, når det gælder
mennesker!

Har men ne sker al ko hol proble -
mer el ler suk ker sy ge ta les der
og så om vær digt og uvær digt
træn gen de. Hvad dæk ker or det
an svar lig hed egent lig?

Hold nin ger der har bund i for -
dom me, er der man ge af. Bl.a. føl -
gen de ud ta lel se: ” Læ gestan den sæt -
tes til at re parere på folk, der selv er
skyld i, at de er syge".   

At sund hed er vores eget an -
svar kan og så an sku es fra en an -
den vin kel. 

Vi kom ind på det med at gå for
sent til læ ge, at mænd bur de gå til
læ ge no get før, bl.a. til år li ge hel -
breds un der sø gel ser, når de er kom -

met op i al deren, men det kan vel og -
så gæl de for kvin der.  År sa ger ne kan
være man ge, f.eks. at man er ban ge
for at få at vi de, at no get er galt, el ler
ik ke vil gøre si ne nær me ste ke de af
det. Modsat kan der og så være men -
ne sker, der for lan ger, at læ ger ne skal
kun ne klare al ting, og ta ger sund -
heds væ se nets tid fra de mennesker,
der er rigtig syge. 

 
Vi var og så in de på, hvor dan sy ge

og gam le har det for ti den på grund af
strej ker ne inden for den of fent li ge sek -
tor.  Her har Karen Jes per sen for ny lig 
ud talt sig om de pårøren des an svar. 
Hen des ord blev straks mis for stå et,
men det har vist sig, at det, hun men te 
med det var, at de pårøren de skul le
ind dra ges i vi si ta tions spørgs mål.  Et
em ne, der vil le kun ne inde hol de stof
nok til et nyt emne i FUAM senere.

Svaret på da gens em ne kan ud tryk -
kes så dan her: 

Skal vi ta ge an svar for vores
eget liv, er det vig tigt at få go de
“værk tø jer” med sig li ge fra li -
vets be gyn del se: Vi den og ind -
sigt, bed re kost og mo tion, bed re
ege nom sorg og et po si tivt livs syn.

   

Her vil jeg slut te med Klaras ord:
“Det er godt for men ne sker at ha -
ve nær kon takt til men ne sker
med pro ble mer li vet igen nem. 
Det på vir ker ens hold nin ger til
an dre, og børn bur de lære om be -
gre bet ”hjælp til selvh jælp", li ge
fra de er små, så de kun ne ha ve
det med sig gen nem he le li vet."

Re ferat:
Kir sten Trol le gaard-Jør gen sen        
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Re ferat fra FUAM-mø det ons dag den 14. maj 2008

Ar ve søl vet - hvem skal ha ve det?
Or ga ni sa tio ner og fore nin ger fi sker ef ter at arve

Op læg af Tove Holm 

I FU AM har vi tid li gere be skæf ti get
os med arv. I dag er ud gangs punk tet
et an det, for det bun der i en vok sen de 
ir ri ta tion over al le de op for drin ger, vi
får fra or ga ni sa tio ner, der ger ne vil
ha ve fing re i de for mu er, de tror, vi
har. 

Jeg læ ste f. eks hel si des an non ce i
Sam vir ke med over skrif ten: ”Arv er
vores stær ke ste vå ben i kam pen mod
kræf ten”. Den for tæl ler vi dere, at
testa men tari ske ga ver ud gør mere
end en tre dje del af de mid ler, fore nin -
gen bru ger, som det så over ta len de
hed der: ”i kam pen mod kræf ten”. I
Ældre sa gen var der og så en hel si de -
san non ce med over skrif ten: ”For tje -
ner vi ik ke al le at kun ne be vare sy net
li vet ud?” An non cen op ly ser, at ga ver
og arv er fri ta get for skat og ube skåret
går til forsk ning.

Nu skal mit ind læg ik ke for stås så -
dan, at jeg ik ke vil gi ve no get til al -
men nyt ti ge for mål – tvært i mod er der 
nog le hu ma ni tære fore nin ger, som
jeg gan ske uop for dret støt ter. Hvis der 
er et men ne ske, der vil bru ge sin fri tid
på at stem me dør klok ker for Rø de
Kors el ler Fol ke kir kens Nødh jælp, vil
jeg og så ger ne gi ve en skærv. Det er
nok de store pa ti ent fore nin gers mas -
si ve pro pa gan da, der ir ri terer mig.
Det er, som om de på en skjult må de
la ver en skræk kam pag ne. ”Hvad nu

hvis jeg en dag får kræft? El ler hvis jeg 
mis ter sy net? Vil jeg så for try de, at jeg
ik ke i ti de gav et bi drag? Er det lidt
som at ta ge mis tel te nen i ed?

Jeg er og så lidt sart over for, at f. eks. 
Gigt fore nin gen, som jeg ger ne støt ter
med mit med lem skab og kø ber
lodsed ler i de res kam pag ner, sen der
mig giroind be ta lings kort med an gi -
vel se af be løb: 500 kr., 200 kr., 100 kr. 
el ler an det, hvor jeg be stemt får en
for nem mel se af, at ”el ler an det” er et
stør re be løb end de an givne. Så er det 
trods alt let tere at gi ve til en for ening
som Kir kens Kors hær, der ik ke er
påtræn gen de, men si ger, at et hvert
be løb nok så lil le mod ta ges med tak -
nem me lig hed.

I Gigt fore nin gens se ne ste blad har
fore nin gens ad vo kat, Li se van Brug -
ge skre vet en ar ti kel, hvor hun op ly -
ser, at hen des dag li ge ar bej de går ud
på at be hand le døds bo er og tele fon -
råd giv ning om arv. Hun skri ver dog
og så, at fore nin gen ik ke op for drer
folk til at do nere pen ge, og der må ik -
ke bag ef ter kun ne sæt tes spørgs måls -
tegn ved, om testa men tet er ud tryk
for af dø des vil je. Man må si ge, at hen -
des løn er godt gi vet ud, for 47 % af
Gigt fore nin gens ind tæg ter kom mer
fra arv. Med den nye ar ve lov, som jeg
kom mer til ba ge til, får de end nu stør -
re mu lig he der
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Pa ti ent fore nin ger ne gør sik kert et
ud mær ket ar bej de. Jeg vil alt så bare
ik ke lig ge un der for pres, men frit væl -
ge, hvem jeg vil støt te og med hvor
me get.

Ar ve lo ven
1. ja nu ar 2008 fik vi en ny ar ve lov,
der har nog le væ sent li ge æn drin ger i
for hold til den hid ti di ge lov giv ning.
Gen erelt stil les æg te fæl ler og sam le -
vere bed re, og man kan selv rå de over 
et stør re be løb end tid li gere.

Hvis man efter la der sig bå de æg te -
fæl le og liv sar vin ger, dvs., børn og
bør ne børn, og ik ke har la vet testa -
men te, har æg te fæl len hid til ar vet en
tre dje del og bør ne ne 2/3 af for mu en.
I frem ti den får æg te fæl len halv de len,
og bør ne ne arver den anden halvdel.

Lo ven ta ler om fri arv og tvangs arv.
Fri ar ven, som man selv kan rå de over 
ved at skri ve testa men te, har hid til
ud gjort halv de len af for mu en. I frem -
ti den er tvangs ar ven re du ceret til en
fjerdedel.

Der er og så ble vet mu lig hed for ud -
vi det sam le ver testa men te, ik ke blot
for di fri ar ven ud gør tre fjer de de le,
men og så for di der i vis se til fæl de,
hvor sam li vet har været af en vis sta -
bi li tet, er mu lig hed for, at sam le vere
kan ligestilles med ægtefæller.

Be tin gel ser ne for det ud vi de de
sam le ver testa men te er, at man 

på tids punk tet for døds fal det bor
sam men og ven ter, har el ler
har haft et barn sam men med
den af dø de.

på tids punk tet for døds fal det bor
sam men, og at man har haft
fæl les bo pæl i et æg te skabs lig -
nen de for hold i de sid ste to år. 

Per son li ge be tragt nin ger
De em ner, vi tid li gere har drøf tet i
FUAM, har nær mest dre jet sig om,
hvil ke tan ker vi gør os om de ting og
de vær di er, vi efter la der os. Min mor
sag de en gang: ”Bø ger skal ik ke stå og 
sam le støv, de skal ud og ar bej de.”
Der for gi ver jeg med stor glæ de mi ne
bø ger til mi ne børn, hvis der er for fat -
tere el ler em ner, de sær lig går op i.
Jeg har og så man ge gan ge op le vet, at
et af bør ne ne ser sig glad på en be -
stemt ting, og hvis det ik ke li ge er no -
get, jeg bru ger til sta dig hed, er det da
en god ide at gi ve det vi dere straks, så
det kan kom me ud og gøre gavn. Jeg
har jo selv styr på, at der ik ke er et en -
kelt af bør ne ne, der er sær lig god til at
sam le til hu se.

Der i mod kun ne jeg ik ke tæn ke mig
på for hånd at be stem me, hvem der
skal ha ve hvad ef ter min død. Der bli -
ver ik ke sat små sed ler un der va ser og
kruk ker. I min fa mi lie har vi flere gan -
ge løst pro ble met med arv ved, at al le
gen stan de er i spil, og at man væl ger
ef ter tur. Ind til vi dere er vi i vores fa mi -
lie slup pet helt for konflikter i
arvespørgsmål.

Al li ge vel hu sker jeg et lil le stik i hjer -
tet for man ge år si den, da min mor -
mor dø de. Hun hav de en helt spe ci el
be tyd ning for mig, mens jeg var barn,
og hun hav de sagt til mig, at jeg en
gang skul le ar ve hen des flot te kaf fe -
stel, som kun blev brugt ved fest li ge
lej lig he der. Des vær re var jeg for hin -
dret i at del ta ge i hen des be gra vel se,
og in gen af hen des lov plig ti ge ar vin -
ger har nok vidst, at hun havde
tiltænkt mig noget som helst.
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Det får mig til at tæn ke på, at testa -
men ter er den ene ste må de, hvor
man med sik ker hed kan for de le si ne
vær di er. Jeg har ik ke skre vet no get
lov for me ligt testa men te. Jeg øn sker,
at mi ne børn skal ar ve alt ef ter mig, og 
ved at føl ge ar ve lo ven kan in gen fø le
sig for for delt. Den ene ste grund til, at
jeg skul le skri ve testa men te, er, så vidt 
jeg kan se, at et af mi ne børn var i et
dår ligt æg te skab, og at jeg vil le sør ge
for, at hun fik sin arv som særeje.

Der i mod har jeg skre vet en helt an -
den slags testa men te, nem lig et langt
brev til mi ne børn om, hvor dan jeg
ger ne vil slut te mit liv. Jeg har for talt
dem om min ind stil ling til ind læg gel se 
på ple je hjem, livs for læn gen de be -
hand ling og for slag til begravelse. 

Jeg har og så gi vet dem fuld magt til
at få mig ind lagt på et ple je hjem, hvis
jeg ik ke selv er i stand til at ta ge stil ling
til det, og de må for val te mi ne vær di -
er ef ter bed ste skøn. Mi ne børn har re -
a geret me get for skel ligt på det. Den
ene syn tes så godt om ide en, at hun
og så skrev nog le af si ne tan ker og øn -
sker ned til de efter lad te, mens min
an den dat ter ik ke en gang vil le læ se,
hvad jeg hav de skre vet. Det var nok
for hen de at vi de, at jeg hav de ned -
skre vet nog le øn sker, men tan ken om, 
at jeg ik ke le ver evigt er hen de så me -
get imod, at hun hel lere vil ven te, til
det bli ver ak tu elt. Det er fint for mig –
jeg har ro i sin det ved tan ken om, at
de, hvis jeg bli ver ple je kræ ven de, el -
ler når jeg dør, kan fin de nog le ret -
nings lin jer, så de ikke står famlende
og tænker: ”Hvad ville mor have
ønsket af os?”

To ve Holm

Op læg get har To ve delt op i 3 de le.
Det sam me har jeg valgt at gøre med
kom men tarer ne.

Or ga ni sa tio ner 
og fore nin ger
Kom men tarer ne her til er mest mi ne
eg ne.  Jeg de ler To ves vre de og ir ri ta -
tion over den må de flere af de store
fore nin ger fører sig frem på i bla de og
med i er. Det er og så min op le vel se, at
den en kel te for ening nær mest prø ver
at skræm me folk til at gi ve bi drag til
sig, og så vi ser det sig end da, at pro -
pa gan da en vir ker, og at flere pa ti ent -
fore nin ger har få et stor ge vinst af den
nye ar ve lov!  Flere FU AM-med lem -
mer for tal te, at de var holdt op med at
støt te så dan ne fore nin ger og frem o -
ver har valgt at gi ve til or ga ni sa tio ner,
der hen ven der sig til folk på en langt
mere til ta len de fa con.

På mig vir ker det som om vi skal bli -
ve ban ge og frem for alt sik re os selv,
d.v.s. støt te de syg dom me, hvor vi
selv kan få gavn af pen ge ne, frem for
al le an dre. Tæn ker man dy bere over
det, er det jo en form for egois me at
sik re sig selv.

Ar ve lo ven - 
fra 1.ja nu ar 2008
Vi bør sæt te os ind i den nye ar ve lov
og bru ge den, hvor den er værd at
bru ge. Det si ges, at der er træng sel
hos ad vo ka ter ne, ef ter at den nye ar -
ve lov er ble vet ved ta get, når det gæl -
der om selv at kun ne be stem me og
sik re æg te fæl le og må ske og så børn
og bør ne børn, f.eks. om der skal være 
fæl les eje el ler sær eje.  Det er og så
værd at over ve je, hvad man vil gøre
ved si ne op sparin ger og hu ske, at en
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så dan til hører den, der har kon to en.
Man skal si ge til, hvis den skal ind gå i
fæl le se jet, og i vis se til fæl de kan det
være klogt at gi ve sit barn en even tu el
arv som sær eje. (Der er jo rig tig man -
ge, der bli ver skilt i dag). Man skal og -
så tæn ke på, at fri ar ven med den nye
ar ve lov er 3/4 mod tid li gere 1/2.  

Det kan være en god ide at skri ve
testa men te, men og så at gøre som To -
ve, skri ve et brev til si ne børn om,
hvor dan man vil ha ve det. Som To ve
si ger: “Jeg fø ler mig me get tryg ved
det”. 

Her vil vi si ge tak til To ve, for di hun
her har gjort os op mærk som me på
den nye ar ve lov !

3.  Per son li ge 
be tragt nin ger
To ves per son li ge be tragt nin ger om,
hvil ke tan ker vi gør os om de ting og
de vær di er, vi efter la der os, sat te

man ge tan ker i gang hos os, der var
til hørere. Det er et em ne, der er svært
at ta ge op, når det gæl der en selv,
men kan være en stor hjælp og må ske 
og så til glæ de for ens nær me ste. Det
er jo at kon fron tere bå de sig selv og de 
an dre med den vir ke lig hed og de vil -
kår, vi al le står i som men ne sker, at vi
ik ke skal bli ve her al tid.  

Ved at ta ge det op kan vi gøre det,
der er vores al le sam mens vir ke lig hed, 
til no get, vi tør se i øj ne ne og gøre no -
get ved. Gi ve det liv, vi har få et, mere
me ning og sammen hæng helt til det
sid ste og gøre li vet bed re for vore
efter kom mere ved at se det he le i det
lange perspektiv, 

Tak til dem, der var med, for en rig -
tig god efter mid dag. 

Re ferat: 
Kir sten Trol le gaard-Jør gen sen 

Ons dag den 10. sep tem ber 2008

Ple je testa men te - Skal vi tage det al vor ligt?

Op læg ved Klara Juul-Madsen

Bag grund: Dor the Laust sen, Sund heds- og Om sorgs råd mand har ud sendt
en pje ce om Ple je testa men te: Hvor dan vil du ha ve det, hvis du får brug for
hjælp? (Fås på bi blio te ker ne)

Dor the Lau sten skri ver i pje cen: "Vi men ne sker har nog le vær di er i vores liv, 
som er vig ti ge for os. Ting, der gør os gla de. Ting, vi kan li de at gøre. Ting,
der gør li vet værd at le ve. Og vi har nog le øn sker til, hvor dan vort liv skal
være.

I År hus an be fa ler vi, at bor gere la ver ple je testa men ter, da det er med til at
styr ke bor ger nes selv be stem mel se og ind fly del se på egen hver dag."



Kom men de mø der
Ons dag den 10. sep tem ber 2008
Ple je testa men te - Skal vi tage det al vor ligt? 
Op læg ved Klara Juul-Madsen

Bag grund: Dor the Laust sen, Sund heds- og Om sorgs råd mand 
har ud sendt en pje ce om Ple je testa men te: 
Hvor dan vil du ha ve det, hvis du får brug for hjælp?

Ons dag den 8. ok to ber 2008
Hvor dan har vi det nu med vore voks ne børn?
Op læg ved To ve Holm

I 1994 ned sat te FUAM en ar bejds grup pe med em net: 
At være for æl dre til voks ne børn. 
To ve Holm skrev i 1999 en ar ti kel her om 
til Geron to lo gi og Sam fund og føl ger nu op på em net.

Ons dag den 12. no vem ber 2008
De gam le som for bru gere 
Op læg ved To ve Holm

Vi er for bru gere af for si krin ger, ban ker, be de mænd, rej ser, dag lig varer og
me get mere. Der de fi neres en ræk ke under em ner med hen blik på ud dyb -
ning i kom men de mø de

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)
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