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I lø bet af for året hav de In ger og
jeg ar bej det på et inter vi ew, der
skul le brin ges i det te num mer af
bla det.  Vi brin ger som plan lagt
inter vi e wet med In ger i den form,
som hun nå e de at god ken de. 

    In ger syn tes, at det var svært at
bli ve  så af hæn gig af an dre men -
ne sker og ha ve så lidt magt over
sit eget liv. Det var na tur lig vis en
si tu a tion, som In ger sy ntes skul -
le drøf tes i FU AM. 

    Hun hav de der for af talt, at hun
sam men med Klara Juul Madsen 
vil le stå for et op læg på FU -
AM-mø det i ok to ber. 

    Des vær re nå e de In ger det ik ke, 
men vi hol der fast ved te ma et på
ok to ber mø det.

    In ger hav de øn sket at en fra
FU AM tal te ved bi sæt tel sen. Jeg
brin ger her af slut nin gen af min
ta le: 

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård 
i en al der af 96 år

”Vi le ver i en tid, hvor al le vest li -
ge sam fund får den stør ste an del
af æl dre, som no gen sinde er set i
ver dens histori en. In gen ved, hvor -
dan det kom mer til at spæn de af, 
men det er, som om der mest er
be kym re de mi ner. Ta ler vi kun
om kom men de byr der?
Når man ser til ba ge på de 30 år,
hvor jeg har kendt In ger, er det
svært at få øje på ældre byr den. 
    Det var hen de, der bar næ sten
til det sid ste.

    In ger vil læn ge end nu være ak -
tiv. Hun skab te sig en al der dom,
der blev et eks em pel på, hvor -
dan man kan bli ve gam mel, an -
svar lig, om sorgs fuld og bi dra gy -
den de. Hun de mon strere de for
øj ne ne af os al le, at det kan la de
sig gøre. In ger vi ste, at der fin des 
må der at være gam mel på, som
man kan være stolt af. Det er en
van dre gæld, som vi har ar vet.”

Æret være In ger Ny gårds min de.

Knud Ra mi an
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In ger Ny gård
 Bi lle det er fra 1979, hvor hun var med til at stif te FUAM
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I det te num mer fort sæt ter vi
for tæl lin ger ne fra FU AM med
et inter vi ew med In ger Ny -
gård.

Hun er med stor sik ker hed FU AM's
æld ste med lem og har været med fra
star ten. Hun var FU AM's ak ti ve sek re -
tær gen nem mere end 15 år og mere
end no gen eks po nent for den ak ti -
visti ske fløj af FU AM, men for In ger er
det ik ke bare me nin ger – hun står in de 
for si ne syns punk ter og ta ger kon se -
kven sen af dem.  Der for gik In ger og -
så med i be styrel sen og var den ener -
gi ske sek re tær i mere end 15 år.  Et
inter vi ew med In ger Ny gård om hen -
des virk som hed i FU AM er der for og -
så en historie om te ma er, som er vig ti -
ge for FU AM. 

 Et inter vi ew med In ger Ny gård er
no get sær ligt for mig – vi ta ler jo om
en fæl les for tid i FU AM.  For at stræk -
ke min for nø jel se for de ler vi inter vi e -
wet over nog le gan ge. Det er jo et
langt liv, vi skal i gang med. 

I dag bor hun hyg ge ligt i den bag er -
ste en de af et dob belt hus med en lil le
ha ve.  På trods af si ne ska van ker, der
pla ger hen de, for tæl ler hun en ga geret 
om de bø ger, hun for ti den er i gang
med. Hun sy nes, det er svært, og al li -
ge vel ler hun me get un der sam ta ler -
ne.  Den skar pe tun ge har ik ke for ladt
hen de.  Al li ge vel er en sam ta le med
In ger fyldt med hen des helt sær li ge

smit ten de lat ter. Hun går dår ligt og er
ban ge for at fal de, men op fyl der ik ke
kra ve ne til at få et kal de an læg.  Den
po li tik gi ver hun ik ke me get for. Hun
har sta dig man ge me nin ger, der pibler 
frem he le ti den. 

Vi har af talt, at vi star ter ved be gyn -
del sen i FU AM, men In ger Ny gårds
ind sats i FU AM er så om fat ten de, at vi
har været nødt til at hol de os til nog le
af de rø de trå de, som mest har op ta -
get hen de. 

Ind i FUAM
FU AM var li ge star tet i 1979. Der var
en el ler an den, der lok ke de mig med
bl.a. til den før ste gen eral for sam ling
på Jysk Te kno lo gisk In sti tut. Al lere de
her blev jeg fore slå et til be styrel sen,
men sag de nej tak. Mø der ne i FU AM
blev holdt på Sko len for be skæf ti gel -
ses vej le dere, hvor Aa se Ny borg var
le der.  Al lere de året ef ter kom jeg i FU -
AM's be styrel se

Det var ar bej det som 
bi blio te kar, der brag te mig
ind i FUAM
Jeg hav de været hjem me gå en de i 16
år. Det var man jo den gang. Som
hjem me gå en de hav de jeg jo brug for
lidt til fæl di ge kor te jobs, helst om for -
mid da gen. Jeg kun ne få vi kari a ter, og 
der var rig tig man ge ple je hjem, hvor
der tit var vi kari a ter.  Jeg var fast af lø -
ser på for skel li ge ple je hjem bl.a. Ste -

En ak ti vist i FU AM -

In ger Ny gård
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fans hjem met, men og så Ra diums sta -
tio nen, hvor jeg var me get glad for at
kom me. Det pas se de fint, at jeg kun ne 
ar bej de om for mid da gen og være
hjem me hos bør ne ne om efter mid da -
gen. På den må de føl te jeg mig hjem -
me på ældre om rå det og hav de stor
inter es se for ple je hjem me ne – så det
med FU AM var nær lig gen de

Bi blio te kar job bet kom med 
mo der mæl ken
Jeg vok se de op i Ør bæk på Øst fyn,
hvor min far var dyr læ ge. Min mor var 
en fore tag som kvin de, der blandt an -
det op ret te de sog ne biblio te ket i Ør -
bæk. Hun kom i be styrel sen for Svend -
borg Bi blio teks fore ning og Dan marks
Bi blio teks fore ning – og så var det
selv føl ge lig gi vet, at hen des dat ter
skul le være bi blio te kar og  hun skaf fe -
de mig en læreplads på bi blio te ket i
Svend borg.  Det var der, jeg mød te
min mand.

Det med det inter es sen for de gam -
le. Har du og så det fra din mor? 

Da min mor var 85,  be gynd te hun
at læ se  op for de gam le på ple je hjem -
met – så må ske er det ar ve ligt – si ger
en le en de In ger Ny gård. 

Hun vil le ha ve mig til St. Knuds
Sko le i Oden se, og tal te med rek tor
Hel ga Lund, der sag de, at der ik ke var 
plads.  Min mor pe ge de ned bag erst i
lo ka let og sag de, ”der kan da godt stå
et bord der” – og så dan blev det.  Hun
var en fore tag som da me, der gen -
nem før te og jeg har da og så al tid
være lidt næ ve nyt tig. 

Det med at gennem føre har du alt -
så fra din mor? 

Min far hav de as si sten ter, og da jeg
var en 3-4 år kald te én af dem mig for

sjæls rå og ky nisk. De gri ne de al le
sam men, og det har fulgt mig li vet
igen nem, hvad det egent lig  be tød.
Det er må ske der for, jeg er ble vet, som 
jeg er. 

En af de røde trå de: De
sva ge gam le
In ger Ny gård har gen nem al le åre ne
været op ta get af hjæl pen til de sva ge
gam le. Fra sin tid som bi blio te kar på
ple je hjem me ne hav de hun god ind -
sigt i for hol de ne og gik ind i de bat ten
om ple je hjem me nes frem tid og hjem -
meh jæl pens kon stan te for rin gel ser. 

Mo del for ege nom sorg
Vi be ke Pouls by ( nu og så Krøll), der i
dag er chef sy geple jer ske på Skej by,
hav de  i 1988 et film pro jekt om kring
ege nom sorg: “Ege nom sorg - hand le -
kraft og ba lan ce” er en vi deo, hvor In -
ger er hoved per so nen. I fil men ta ges
der ud gangs punkt i en æl dre kvin des
hver dag. Hun er ble vet en ke for halv -
an det år si den og bor nu i en lej lig hed i 
et mo der ne ældre cen ter. Igen nem tre
si tu a tions spil gi ves eks empler på, hvor -
dan et ple je per so na le for hol der sig til
ege nom sorg sprin cip pet. ”Det blev op -
ta get på et ple je cen ter, og jeg skul le
være en af be bo er ne. Jeg skul le ik ke
ak ti veres, for jeg var op ta get af at læ se 
Kaj Munk, og jeg skul le ab so lut ik ke
ha ve la vet mad i mi kro ovnen, for jeg
hav de spist.  Jeg kan hu ske, at jeg in -
vi tere de en af de an dre be bo ere til
mid dag på min stue. Det var vist ik ke
set før. Det er en vi deo, der an ven des
end nu. Jeg har li ge mødt en med ar -
bej der på Hør går den som net op hav -
de været på kur sus og hav de set den.”
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På ”pen sion”
Jeg gik på pen sion i 1981. Min mand
var gå et på pen sion tid li gere. Så vi
hav de fun det vores rol ler, da jeg holdt 
som bi blio te kar. Nu var jeg li' som stil -
let mere frit og gik ind i et ud valg på
det lil le ple je hjem på Kin gos vej, hvor
vi dis ku tere de ple je hjems po li tik. El -
len Win ther, der var er go tera peut der, 
stod for det.  Jeg hav de holdt op læg
om FU AM og var kom met i for bin del -
se med El len Win ther på den må de.
So ci al råd mand en den gang hed Jens
Ar bjerg  og kun ne ik ke fin de ud af,
hvad det var der fore gik, men det var
star ten på "Ak tion ple je hjem"

Histori en om hvor for der
ikke blev ned lagt ple je -
hjem i År hus. 

Ak tion ple je hjem
Der var om kring 1983 me gen de bat
om ned læg gel se af ple je hjem me ne.
Vi var ble vet me get op hidse de over
dem, der tal te for længst mu ligt i eget
hjem. Du (inter vi e weren)  var en af
dem. I ak tion ple je hjem tog vi rundt
og tal te med be bo ere og per so na le på
ple je hjem og fik skabt de bat om ple je -
hjem me ne og ar gu men tere de for at
de ik ke skul le ned læg ges. I grup pen
var der Bo dil Broch Lips,  ... og  vi
mød tes bl.a. hos Me lit ta Due på ple je -
hjem met.  Vi stil le de til et mø de i So ci -
a lud val get med råd manden, der hed
Jens Ar bjerg. Da vi gik var der en af
hans par ti fæl ler, (so ci al de mo krat) der 
med en sær lig to ne sag de: Tak for be -
sø get. 

De nye nær ra dio er blev en 
del af ak tion ple je hjem
Utal li ge er di ne læ ser bre ve fra den tid. 
”Ja, men vi brug te og så de nye lo kal -
ra dio er. Der var to ra dio pro gram mer. 
Det ene var nær ra dio en, og det an det
var se nior ra dio en, som jeg beg ge del -
tog i.  Vi hav de en ud sen del se i for bin -
del se med ple je hjem met Ans gar, og
jeg fik et brev fra en jour na list Ok -
holm, der sag de, at det var en af de
bed ste ud sen del ser, vi hav de haft.
Det er så dan no get, der lu ner. Det
fore gik nede ved havnen, hvor Ja cob
Hou gaards bror hav de no get med det 
at gøre. 

Der blev da hel ler ik ke ned lagt ple -
je hjem i År hus, som der blev i så man -
ge an dre kom mu ner.  Tvært imod fik
man byg get et nyt Ans gar.  Man kan
læ se føl gen de om re sul ta tet i Ny heds -
bre vet.

”Ple je hjems grup pen har skif tet
navn til ple je grup pen, skri ver  In ger
Ny gård i  ”Ef ter at vi har ar bej det for
flere ple je hjem i Midt by en i flere år,
kan vi glæ de os over, at byrå det har
be slut tet at byg ge et hjem der. Vi me -
ner der for, det skal vare lidt, før vi si -
ger, det sta dig ik ke er nok. I ste det føl -
ger vi nø je det, der kal des ny tænk -
ning.”

Bru ger råd var te ma et
Der blev op ret tet bru ger råd rundt om -
kring på ple je hjem me ne i slut nin gen
af fir ser ne. Jeg var i bru ger rå det på
Hør går den  i to perio der. Der var jeg
rig tig glad for at kom me. Vi fik al drig
no gen po li tisk ind fly del se. Vi var kun
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prak ti ske gri se. Det var der jo ik ke no -
get galt i, men jeg sy nes jo, vi skul le
ha ve fat i det po li ti ske. Jeg gik ud, for -
di jeg var så skuf fet, men lod mig over -
ta le til en perio de mere. 

Kaf fe tan te på Hør går den
Ind sat sen på Hør går den vare de ved,
men skif te de karak ter.  I en år ræk ke
har hun stil let hver søn dag efter mid -
dag for at la ve kaf fe til 'de gam le'. ”Der 
kan være så trist om søn da ge ne, og
dem er der så man ge af.” Hun holdt i
en al der af 95 år, for di det var svært
uden en hjæl pen de hånd.

Om at flyt te i tide
Bo lig te ma et har af go de grun de fyldt
me get i FU AM. In ger si ger: ”Der var
nog le år, hvor bo lig grup per ne, der vil -
le la ve bo fæl les ska ber, fyld te rig tig
me get. De end te med at la ve de res
egen for ening, men jeg del tog ik ke i
grup per ne. Vi var me get om os den
gang – og no gen hu sker os jo end nu. 
Jeg kør te for ny lig i taxa og slud re de
med chauf føren og sag de må ske no -
get om Ældre sa gen, der fik ham til at
si ge: ”Sig mig, var der ik ke en an den
for ening om æl dre?”

Jo, svare de jeg, FU AM! Nå ja, Fore -
nin gen til Ud vik ling af Al der dom mens 
Mu lig he der, svare de han. Det er da
tan ke væk ken de. Jeg hav de an dre bo -
lig pla ner.  I 1985 dø de min mand. Det 
gav mig jo tid og fri hed, og det har
man lov til at skøn ne på, men jeg var
tid ligt klar over, at jeg ik ke vil le bli ve
bo en de i det store gam le hus, så al -
lere de der star te de flyt te te ma et for mit 
ved kom men de.  

Histori en om
'Ka' du roc ke i din bo lig?'
og Bo li gråd giv ning 
for æl dre
In ger Ny gård var fra star ten med til
det, der man ge år se nere og den dag i
dag er 'Bo li gråd giv ning for se niorer” 

”Vi star te de sam ar bej det med ar ki -
tekt sko len. Vi mød te op i de gam le
byg nin ger. Jeg føl te mig me get hjem -
me, for der var jeg kom met som barn.  
Vi mød tes med Be nte Lind strøm, som 
ik ke li ge med det sam me kun ne se det
gen i a le i ide en, men det vend te hur -
tigt, da hun fik ide en om, at de kun ne
la ve en ud stil ling om al der dom og bo -
lig. Vi hav de rig tig man ge mø der i FU -
AM om flyt te te ma et , skrev ar tik ler og
skrev til den lil le bog, der blev ud gi vet
i for bin del se med ud stil lin gen. Den
ud stil ling tur nere de lan det rundt. Der
blev la vet en for søgs råd giv ning, som
nu er ble vet til en helt selv stæn dig
”Bo li gråd giv ning for se niorer”.

Bør ne bør ne nes vel sig nel se
- Jeg flyt te de og så selv i 1987. Det
pas se de fint til mit liv at flyt te. Min søn
bo e de i Ris skov og hvis jeg flyt te de,
kun ne jeg kom me tæt tere på mi ne to
bør ne børn, der var to små pi ger den -
gang. Vi så på for skel li ge bo li ger, men 
da vi fandt det te dob belt hus var jeg ik -
ke et se kund i tvivl om, at jeg vil le bo
her. Det har jeg al drig for trudt, men
jeg har og så enestå en de na bo er.
Bedst af alt har jeg haft det så godt
med mi ne bør ne børn, der kun ne
kom me til mig hver dag ef ter sko le tid.
Det for tro lig heds for hold man kan få
til ens bør ne børn er helt vid un der ligt.
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Man får lov til at føl ge med i he le de res 
liv – og man hol der mund. 

På tværs af gen era tio ner ne
 For hol det mel lem gen era tio ner ne er
et rig tigt FU AM te ma. Det har man ge
fa cet ter, og de har al le op ta get In ger
Nyg ård gen nem al le åre ne. …......

Re ser ve bed ste mød re – en
høring om bør ne pas ning
Pro jekt” Re ser ve bed ste mød re” star -
te de i 1987 med  et for søg på at få
etableret et til bud om re ser ve bed ste -
mød re, og som sæd van lig star te de In -
ger en grup pe. ”Jeg har jo al tid la vet
pro jek ter ne i sam ar bej de med an dre. 
Det star te de i Ve ster ga de på tværs af
gen era tio ner. Vi var In ge Kjær gaard,
Sus san ne Ra mes, Vi be ke Sjøg ren. I
grup pen var og så de gam le : Dora Ju -
ste sen, Vi be ke Gro nen berg og In ga
Pårup Laur sen, men af de gam le er
kun jeg med nu. Ide en om re ser ve -
bed ste forældre var fan tastisk god. Ide -
en var at knyt te en grup pe til de yng ste 
klas ser, hvor man kom med re gel mæs -
si ge mel lem rum og kun ne hjæl pe til at
pas se bør ne børn.  Vi hav de mø der på
El le bjerg sko len. Vi fik det an non ceret, 
men vi kun ne ik ke få fat på no gen af
re ser ve bed ste forældre ne. Der var bare 
in gen bed ste mød re, der hav de tid. De 
skul le spil le brid ge og rej se.  Det blev
kun os, så jeg pas se de in gen an dres
børn. Det var ik ke let at kom me igen -
nem, men In ger var stæ dig. Hun skri -
ver i ny heds bre vet: Grup pen har skif -
tet navn til klas se tan ter ne. Den le ver
sta dig i 1991, men på lavt blus. ”Der
er man ge for æl dre, der ik ke vil være
ved, at de har svært ved at få pas set
de res børn. 

Det fan tasti ske er, at vi sta dig væk
mø des på tværs af gen era tio ner.   Vi -
be kes fa mi lie sy nes, at det er fan -
tastisk at ha ve så dan en grup pe.  De er 
helt enestå en de. Jeg bli ver hen tet og
bragt, og hvis det skal være hos mig, 
sør ger de for det he le.  Jeg kan næ sten 
ik ke klare det mere, og jeg kan næ sten 
ik ke høre, hvad de si ger. De un ge kal -
der den for FU AM-grup pen. Jeg kal -
der den for tan te grup pen. I dag er der
lavet til bud med re ser vebed ste -
forældre man ge ste der i lan det. 

Gen era tions kløf ten blev
ikke luk ket den gang
For hol det mel lem gen era tio ner ne er
an den af de rø de trå de i In gers FU -
AM-liv. 

I la ve de og så no get med nog le helt
un ge men ne sker, der blandt an det vil -
le la ve en ca fe, hvor gen era tio ner ne
kun ne mø des. Hvad ske te der: ”Det
var nog le un ge kvin der om kring
1990, der i avi sen be kla ge de sig over
gen era tions kløf ten. Dem rin ge de vi
til. Det var He len fra Bots wa na og
Amanda fra Søn der jyl land. In den
læn ge var vi 10 i grup pen.  Der blev
kun Bo dil  Broch Lips og mig til ba ge
af de gam le. Vi mød tes hos hin an den
og det var en op le vel se. Vi sad på de -
res værel ser, hvor al ting flød ,og drak
kaf fe i dob belt sen gen.  Kop per ne stod 
i va sken, da vi kom, så dem va ske de
vi op. De hav de jo helt an dre nor mer,
end vi hav de. Amanda sag de på et
tids punkt: ”Der er da me get mere, vi
kan ta le med jer om end med vores
for æl dre.”  Jeg svare de, at der da og -
så var me get vi skul le væn ne os til,
hvor til hun svare de: ”Ja, det er I da
nødt til.” Nå, de læ ste HD og for -
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svandt. De var mest op ta get sig selv.
Vi har slet ik ke tænkt på at føl ge op –
og vi har al drig hørt fra dem”. 

For æl dre til voks ne børn
I be gyn del sen af halv fem ser ne var
FU AM op ta get af et an det gen era tion -
ste ma: For hol det til de voks ne børn.
Der blev sam let histori er ind fra for æl -
dre til voks ne børn. In ger for tæl ler: -
Det var To ve Holms pro jekt. Det lag -
de jeg jo kun rum til, men vi hav de
man ge go de sam ta ler. Dora og jeg vi
skrev tit histori er til bo gen og vi ud gav
os for hin an den. Det gri ne de vi me get
af. Vi vil le jo ger ne pas se på vores fa -
mi lie. Det var lidt skuf fen de, at bo gen
ik ke blev ud gi vet, selv om pro jek tet jo
fik me gen om ta le rundt om kring.

Te a ter på So ci al pæ da go -
gisk se mi narium
Det frem går af bla det, at du i 1991 var
med til at spil le te a ter på So ci al pæ da -
go gisk se mi narium. ”Det har jeg svedt 
helt ud.  FU AM blev bedt om at være
med til en te a ter forestil ling. Det skul le
være en eks a men sop ga ve, som pen -
sio ni ster var med i. Den vare de ca. 40
mi nut ter. Den store for del var, at vi ik -
ke skul le spil le an dre rol ler end os
selv. 

Hvor for er vi så sure i bus -
ser ne – Bus pli
I 1994 søg te In ger om pen ge til et film -
pro jekt ”Bus pli”.  Det skul le hand le
om, hvor dan gen era tio ner ne om gås
med hin an den  i bus ser ne. Det er jo et
af de få ste der, hvor gen era tio ner ne
vir ke lig mø des.  Hvor dan star te de det

med BUS PLI?  ”Jeg vil le ik ke bli ve
ved med at køre i bil, så jeg kør te me -
get med bus ser ne. Der for kend te jeg
til for hol de ne.  Det var en film, der
skul le sæt te te ma et til de bat. Den var
mor som at være med til at la ve sam -
men med Ca fe Køl bert. Jeg hu sker, at
jeg vi ste den til min svi ger dat ter. Jeg
sid der ved si den af en ung mand, der
sid der og gri mas serer ud af vin du et,
mens jeg ta ler til ham. Så spør ger min
svi ger dat ter:  ”Vid ste du, at han gjor -
de det?”” Ja, svare de jeg. Det var
mig, der hav de isce ne sat det, men
hun op le ve de det helt kon kret. Fil men 
skuf fe de no get.   Jeg vi ste den da til
spor vejs direk tøren Aa ge Mar cus sen,
men den gav ik ke rig tig no gen de bat.
Den var så over spil let. Des vær re er
det ik ke ble vet bed re. Bus ser ne er og -
så så dår ligt ind ret te de for æl dre men -
ne sker.” 

Hvor for skal vi efter lig ne
de unge?
Det var ik ke kun de un ge, der måt te
hol de for. I 1995 holdt du op læg på
FU AM-mø det om al ders di skri mi na -
tion. Du hav de ik ke me get til overs for
de ældres klynk. Du men te den gang: 
”Stør re selv værd vil le gi ve en bed re
al der dom. Man ge gør sig de stør ste
an stren gel ser for at efter lig ne de un -
ge. Nog le tror, at de bli ver un ge ved at 
at kal de sig æl dre, når de er gam le. 
Jeg tror, det vil le styr ke selv værds fø -
lel sen, hvis de gam le be tal te fuld pris
al le veg ne. Det kun ne nemt gøres ved
at hæ ve pen sio nen til svaren de. Hvad
me ner du i dag?  ”Hvor har jeg dog
sagt man ge klo ge ting ” si ger In ger
Ny gård med et stort grin. 
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Svi ger mød re
Som 83 årig var du i 1998 med til i
Dansk Kvin de sam fund at op ret te en
svi ger mor grup pe for at få af klaret,
hvor for det så of te går galt mel lem svi -
ger mød re og svi ger døtre. ”Det kom i
Ra dio en” si ger In ger, ”men der mød -
te kun en del ta ger og 2 be styrel ses
med lem mer frem. Det har al tid und ret 
mig, at der ik ke er en ene ste mor som
historie om svi ger fæd re. Det und rer
mig”  

Om at tage bla det 
fra mun den
Du har al drig været ban ge for at ta le
om det, der ik ke blev talt så højt om. 
Al lere de tid ligt i dit liv var du med til at
la ve en grup pe: for kvin der i kli mak -
teri et. ”Det er man ge år si den og det
var jo nær mest et fy-ord den gang”. 

Hvor vil du helst 
be gra ves?
I 1996 hav de du et op læg: ”Hvor vil
du helst be gra ves?”  Det vak te me gen
de bat?  

”Jeg und re de mig over fa mi li e grav -
ste der ne. Kvin der ne tog jo den gang
de res mænds navne og blev be gra vet
med ham, men på grav ste nen blev
der al tid til fø jet pi ge navnet, som et
tegn på at man sta dig hør te til i en an -
den fa mi lie. Hvad er lo gik ken i, at
man 30 ef ter æg te fæl lens død skal be -
gra ves i fa mi li e grav ste det?  Jeg vil le
helst i Skov ha ven. Efter kom mer ne
kan fin de mig der og det ko ster dem
ik ke no get, men jeg er lige glad.

1 1998  holdt In ger op læ get 'Av
min Arv'  Det hand le de om al le van -
ske lig he der ne om kring ar ve sa ger ne

som bør ne ne sjæl dent bry der sig om
at ta le om i ti de. 

Fru FUAM  tak ker af 
I 1997 holdt du som sek re tær i FU AM, 
hvor der blev holdt en ta le for fru FU -
AM. Det si ger no get om, hvil ken be -
tyd ning vi me ner, du har haft. ”Jeg
kan ik ke li de at bli ve truk ket frem som
per son, jeg har jo al tid ar bej det sam -
men med an dre, og FU AM var den
per fek te ram me for mig. Det med Fru
Fu am var bare et navn, de hav de gi -
vet mig på Katri ne bjerg Cen tret, hvor
jeg hen te de  bla de. Nu kom mer Fru
FU AM sag de de.”

På trods af ska van ker ne, der er
fulgt med al deren, gør In ger sta dig
mest mu ligt for at klare sig selv.  Selv
har hun har det ik ke godt med at være 
af hæn gig af an dre men ne skers hjælp
og sy nes, det er svært at fø le sig som
en be last ning. Al li ge vel værds æt ter
hun den hjælp som hed, hun mø der
man ge ste der. In gers lyst til at røre ved 
de øm findt li ge og ta bu be lag te em ner
er ik ke for svun det med al deren. I
1995 ud tal te hun i en vi deo om al der -
dom men, at hun øn ske de sig at bli ve
en sød gam mel da me. Er det lyk ke -
des?  In ger Ny gård ER en rar gam mel
da me – men sta dig en skarp kri ti ker af
det, hun fin der uri me ligt. Det går op i
en hø jere en hed – hos In ger Ny gård.
Og nu har hun få et et kal de ap parat
be vil get i tre må ne der, men selv føl ge -
lig har hun an ket den af gørel se til Den
So ci a le An kestyrel se. In ger er sta dig
ak ti vist. 



12

Jeg tror ik ke, at jeg har fun det på
no get nyt, men jeg har haft brug for at
si ge det på en må de, så jeg selv kan
for stå det – og kan an dre ha ve glæ de
af det, er det her med gi vet vi dere. 

Jeg har en lil le bog sam ling der -
hjem me. Bø ger skre vet af men ne sker, 
der har for søgt det sam me. De har
hel ler ik ke fun det på no get nyt, men
har brug for at si ge det, de ik ke selv
har fun det på – så le des at de selv kan
for stå det. Or de ne kan være for skel li -
ge:  ly ska lig heds lære,  lyk ke,  livs -
kunst, triv sel , livs glæ de, livskva li tet,
og nu hed der det po si tiv psy ko lo gi1

Des vær re tror  no gen af dem, at de
fak tisk har fun det på nyt – de bli ver
lidt van ske li gere at om gås. 

Den æld ste bog om sa gen i min
sam ling hed der ”Wiis doms og lyk sa -
lig heds lære”. Den er fra 1794, trykt i
Kø ben havn på Gyl den dals for lag og
skre vet af hans kon ge li ge ma jestæts

kon fes sio narius og før ste hofp ræ di -
kant, mens han var i halv tredser ne.
Han blev den gang an set for at være
en for nuf tens for ta ler og for søg te ef ter 
bed ste evne at brin ge over ens stem -
mel se mel lem den tids for nuft og den
tids op fat tel se af Gud. Jeg vil ger ne
dvæ le lidt ved Bast holm, for di hans
tan ker fra 1794 kan sæt te det te år -
hun dre des frem skridt i et for nuf tigt
per spek tiv.

Han skri ver, at man først skal fin de
sin be stem mel se! Hvor om han si ger
føl gen de: 

”Jeg ha ver frem stil let Men ne sket
for Læ seren som et for nuf tigt, selv -
virk som, sig selv be stem men de og
sig selv døm men de Væ sen, el ler
som et moralskt Væ sen- Hvad må
da så dan et Væ sens Be stem mel se 
være? Hvor for er Men ne sket til?
Jeg svarer strax: Men ne skets be -
stem mel se er hans egen, og, saa
vidt hans Virk som hed kan naae,

Knud Ra mi ans op læg på FU AM's marts mø de

Li vets blan de de bol scher
Tit len ”Li vets blan de de bol scher”  er et bi lle de af  li vets
kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og
Eva. Det si ges, at de godt vid ste, hvad det var, men de 
tænk te ikke over det. Ef ter ud dri vel sen fra Para di set fik
de så travlt med at skaf fe til da gen og ve jen – at de glem -
te at fortæl le de res man ge børn det – og der for har vi
ledt ef ter dem lige si den.  El ler må ske ved vi det godt,
men bry der os må ske ikke om svaret og ven ter på, om
ikke no gen kan kom me op med no get bed re. 

1  Po si ti ve emo tio ner, en ga ge ment, me ning og re la tio ner- 
    http://www.uni ver sere se arch lab.dk/pa ge3602.aspx
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hans hele Arts lyk sa lig hed – Der for 
er der også ned lag te tven de
Grund drif ter i Men ne sket; Selv ki er -
lig hed og al min de lig Vel vil lig hed ”

Det efter la der na tur lig vis spørgs må let
ube svaret om, hvad ”Lyk sa lig hed” er
for en stør rel se. Der går dog ik ke man -
ge lin jer før Bast holm er i gang med
be svarel sen: 

Men, hvad for staa er man ved Lyk -
sa lig hed? Man ha ver be svaret det -
te Spørgs maal paa for se ki el li ge
Må der, hvil ke vel ikke ere alle lige
til freds stil len de; men dog for en
Deel løbe ud på det sam me.”

Se Bast holm ved og så godt, at han ik -
ke kan fin de no get nyt. Hans pro blem
er at han er på si de 15 i en bog, der
skal fyl de 412 si der – om lyk sa lig hed!

Christi an Bast holm ma let af Jens Juel.
Por træt sam lin gen på Fre deriks borg Slot
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”Jeg for staa er der ved en over vei en de
Til freds heds og for nøi jel ses Til stand,
el ler, Lyk sa lig hed der be står deri, at
Mas sen af de be ha ge li ge Fø lel ser
over vei er Mas sen af de ube ha ge li ge.
An den Lyk sa lig hed kan ikke fin de
Sted paa den ne Klo de. Gan ske reen
og ublan det kan den her ikke være.
An den lyk sa lig hed vil de og Her ne den
ikke være ti en lig for os. - ”

Se her får han for nuf tigt luk ket dis -
kus sio nen om den to ta le har mo ni og
lyk ke, og han får gjort plads til den
him mel ske lyk sa lig hed

Men den ne lyk sa lig hed kan dog og
være for ski el lig af sine Gra der, for
nog le stør re, for an dre min dre, efter -
som den ne Over vægt er stør re, el ler
min dre. 
Da  Lyk sa lig he den er en Til freds heds
og For nøi el ses Til stand og den ne For -
nøi el se rei ser sig af be ha ge li ge Fø lel -
ser, men in gen be ha ge lig Fø lel se kan
have Sted uden ved Ny del sen af et
Gode, saa føl ger der af, at Lyk sa lig he -
den maae være lige saa for ski el lig,
som det Gode, af hvis Ny del se den
ud fly der. 

Nu bli ver lyk sa lig he den gjort mang -
fol dig – se det kan der kom me en bog
ud af

Men ne sket er et sammen sat Væ sen,
han ha ver en for nuf tig Aand, han ha -
ver og et dyrisk, sand se ligt le ge me.
En hver Deel af hans Væ sen kan nyde
sit Gode. Han kan som for nuf tig, imod -
ta ge et aan de ligt, og som Dyr et sand -
se ligt Gode. Ny del sen af de før ste ud -
giør hans for nuf ti ge el ler hans men ne -
ske li ge og Ny del sen af de sid ste hans
dyri ske Lyk sa lig hed.  Naar beg ge ny -
des til li ge, saa er hans lyk sa lig hed
fuldstæn dig, og jo høi ere grad den
Grad er, i hvil ken han ny der dem beg -

ge, desto fuld kom nere er hans Lyk sa -
lig hed. 

Der er ik ke me gen skyld og synd
knyt tet til lyk sa lig he den i den ne hofp -
ræ di kants op fat tel se af li vets kva li te ter 
i 1794.  I re sten af bo gen skri ver han
om Gud, om me ne sket og om mid ler -
ne til Viis dom og Lyk sa lig hed. Hvor -
dan skal man nu be gyn de mere end
200 år ef ter den ne mand. Jeg har
forel sket mig i over ve jel ser over, hvad
li vet er for en stør rel se. 

Hvad er li vet? 
For mig at se, er li vet så dan set li ge til
at få øje på. Li vet be står af det ene
øjeblik ef ter det an det – og vi har ik ke
an det.  Skal vi le de ef ter livskva li te ten, 
skal vi fin de den der.  Den er i ti den og
må den, vi ud nyt ter vores tid på.
Livskva li tet er er ik ke hø jab strak te
stør rel ser og be vin ge de ord. Hvis ik ke
livskva li te ten kan fin des i en tid, fin des 
den ik ke. 

Mor gen kva li te ter 
Der er man ge ti der og man ge slags ti -
der. I en perio de inter es sere de jeg mig 
spe ci elt for men ne skers mor ge ner. De 
er bå de så ens og så for skel li ge. Over
he le klo den so ver men ne sker om nat -
ten og våg ner om mor ge nen. Hvad
en ten vi er krist ne el ler mu ham me da -
nere – har vi al le sam men mor ge ner,
hvor vi våg ner, står op, får tøj på, spi -
ser mor gen mad og ta ger hul på da -
gen. 

Men når det er sagt – så er der store
for skel le på kva li te ter ne i vores mor -
genst un der. For no gen vi ste det sig, at
være en mor gen kva li tet at lig ge og
våg ne lang somt i sen gen og mær ke
nat tens var me i dy nen. For an dre var
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det en ræd sels fuld tan ke. Når de
vågnede, skulle de op. 

For no gen var det en kva li tet at
være helt sig selv, in den re sten af fa mi -
li en duk ke de op, for an dre var det
modsat. 

For no gen var har mo ni en i mor -
gen stun den vig tig – for man kom jo
hjem til det sted, hvor man gik fra hin -
an den. For an dre var det vig tigt, at der 
var ryd det op og lagt på plads – så
man ik ke hav de det at kom me hjem
til. 

Og så dan kun ne jeg bli ve ved et
styk ke tid end nu. Der var mæng der af 
for skel le på, hvad der hav de be tyd -
ning – alt så kva li tet i den kor te mor -
gen stund. Der gem mer sig alt så rig tig
man ge kva li te ter i hver ene ste stund
da ge ne igen nem. Når hver da ge kan
være så go de, er det na tur lig vis, for di
vi har for søgt at byg ge så man ge kva li -
te ter ind i dem som mu ligt. 

Det er al le dis se man ge og for skel li -
ge vær di er og kva li te ter, der er knyt tet
til en hver tid, som jeg kal der for li vets
bol cher. Der er så man ge, og de er så
for skel li ge – de må nød ven dig vis væ -
re blan de de bol cher. 

Hvor skal vi lede 
ef ter kva li te ter ne?
Men dan sker ne er må ske rig tig go de til
det med livskva li tet. Dan sker ne skul le
jo være klo dens lyk ke lig ste men ne sker 
– så vi må vel vi de det.  Det ser ud til,
at li vets bol cher kan fin des næ sten al -
le ste der, al le veg ne og til al le ti der. 
Hos busk mand en og i kon cen tra -
tions lej ren.  De fin des i ti der ne, ste -
der ne, for hol de ne til an dre men ne -

sker,  i tin ge ne, i vores fø lel ser, tan ker
og hand lin ger.

En hver si tu a tion har si ne kva li te ter
,og det gæl der om at få no get ud af
dem el ler fin de ud af, hvor man får
mest, og hvil ken kom bi na tion der
pas ser til en selv.  Men vi vil nok ik ke
have de samme. 

Men ne sker kan ram mes af kri ser og 
bli ve ulyk ke li ge, men hvis de ik ke
druk ner i ulyk ken, kom mer de over
den og gen fin der de res gam le til freds -
hed. 

Vi le der ef ter li vets bol scher, hvor vi
end be fin der os i ver den el ler i li vet. 

Hvad er der i 
de gode bol cher?
Når man ser, hvad men ne sker for sø -
ger at sam le sam men i de res hver da -
ge, kan man se, hvor man ge for skel li -
ge slags vær di er de le der ef ter el ler
for sø ger at pro ppe ind i de res da ge.
Jeg kal der dem for for skel li ge slags liv
– for di det er let tere at få øje på kva li -
te ter ne  hos de men ne sker, hvor en
be stemt kva li tet fyl der rig tig me get. 

Det gla de liv – lyst fø lel ser ne
Vi for bin der tit lyk ken med lyst og
glæ de, men der sy nes dog at være
for skel på, hvor gla de vi hver for sig
går rundt og er. 

Det so ci a le liv – nær hed
Po si tiv kon takt med an dre men ne sker 
er en kva li tet, de fle ste  sæt ter stor pris
på. Men der er me get store for skel le
på, hvor me gen kon takt vi sæt ter pris
på og, hvil ken for mer for kon takt vi
øn sker at ha ve.  For no gen bli ver det
at være i kon takt en livs be tin gel se og
ale ne-tid en for ban del se. 
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Det me nings ful de 
liv – be tyd ning

Det me nings ful de mit be ty der, at mit
liv og mi ne hand lin ger be ty der no get
uden for mig selv. Det kan være an dre 
men ne sker, men det kan og så være
dyre vel færd el ler kli ma et. Vi får po si -
ti ve fø lel ser, når vi gør no get godt for
an dre. Hvis man vi ser tak nem me lig -
hed el ler si ger und skyld, gi ver det po -
si ti ve fø lel ser, der kan hol de sig i flere
da ge. Det me nings ful de liv er ik ke no -
get, der ska ber lyst-fø lel ser. Hvad gør
man ik ke for si ne børn?  Der er me get
store for skel le på, hvor me gen me -
ning, vi har brug for. 

Det har mo ni ske liv 
No gen sæt ter stor pris på et har mo -
nisk liv. Her er tryg he den og sik ker he -
den i høj sæ det. Til har mo ni tan ker ne
knyt ter der sig tan ker om liv med ro,
sta bi li tet, fra vær af kon flik ter, sik ker -
hed for da gen og ve jen og et godt hel -
bred. 

Vi kan og så bli ve tryg heds nar ko -
ma ner, hvor vi fryg ter utryg he den og
hol der os in de om af te nen. 

Det in ten se liv 
Det ak ti ve liv er præ get af glæ den ved
ak ti vi tet og en ga ge ment. Man har det
bedst, når man la ver no get. Hos no -
gen ud vik ler det sig til en sø gen ef ter
op le vel se af spæn ding og even tyr.  

Det dyg ti ge liv 
Til det dyg ti ge liv knyt ter sig glæ den
ved at præ stere, ved at kun ne no get,
ved at lø se pro ble mer, ved at vin de.
Der er me get store for skel le på, hvor
me get man har be hov for at kun ne
præ stere no get. 

Det skif ter gen nem til værel sen:
Man kan sør ge over det, man ik ke kan 
el ler glæ de sig over det, man sta dig
kan. Hvis man gør no get for at skul le
præ stere, men ik ke kan præ stere,
mis ter man ly sten.  Det er man ge ting,
man hol der op med. 

Det mag tul de liv 
Der er en glæ de ved at ha ve ind fly del -
se. Størst glæ de er der ved at op le ve
at man har magt over sit eget liv, at
man har selv be stem mel se, at bli ve lyt -
tet til. 

Med al deren kan man op le ve, at
man ik ke bli ver lyt tet til. Det kan være
en vold som mis for stå el se, for di de un -
ge ud mær ket ved, hvad man me ner
og kun bli ver ir ri tere de, hvis man gen -
ta ger si ne for søg. 

Der er man ge flere slags bol cher.
Jeg fore stil ler mig, at vi ger ne vil have
en blan ding af alle dis se bol cher i
vores pose, men i vores helt per son li -
ge blan ding. Vi fam ler os lidt frem hele 
ti den. Det er fak tisk ikke al tid nemt at
bli ve klar på, hvad der lige nu er kva li -
tet for os. Det er må ske lidt for selv føl -
ge ligt. I mine under sø gel ser af mor -
gen stun de sammen lig ne de men ne -
sker de res mor genst un der. Det var
først i sammen lig nin gen med en an -
den, at det blev ty de ligt for dem, hvor
kva li te ter ne i de res egen mor gen -
stund lå.  Det med at fin de ud af, hvor -
dan min per son li ge bol cheblan ding
skal se ud,  er alt så no get af et ar bej de.

De blan de de bol cher
i li vets løb
Ik ke nok med at vi hver for sig har så
man ge for skel li ge bol cher og i for skel -
li ge blan din ger, men vores øn sker
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æn drer sig og så he le ti den. Vi bor lidt
ude på lan det, og det har haft stor po -
si tiv be tyd ning, at vores børn kun ne
vok se op i tryg ge ram mer. Når de bli -
ver store, spil ler det na tur lig vis ik ke
den store rol le læn gere. Plud se lig op -
da ger vi, at det at bo her er som at bo
midt i et el dora do af van dre mu lig he -
der. Dem hav de vi stort set ik ke æn set
i fem ten år. 

Og ik ke nok med det. Da vi nu har
så man ge kva li te ter og helt vores eg ne 
øn sker til den rig ti ge blan ding,  kan
det nød ven dig vis ik ke være så tit, at vi
får så me get af det he le på en gang og
i så lang tid, at klok ker ne rin ger, el ler
at vi kom mer i nær he den af den mere
fuld kom ne  lyk sa lig hed, som Bast -
holm ta ler om. Vi må ac cep tere med
Bast holm,  at så læn ge de go de kva li -
te ter op ve jer de rin gere, er det godt
nok – godt nok.

Selv om bol cher ne lig ger li ge for
næ sen af os i det ene øjeblik ef ter det
an det, er det alt så lidt af et ar bej de at

fin de ud af, hvad vi helst vil ha ve og i
hvil ken blan ding. Selv når det går
godt, må vi se i øj ne ne, at de kun me -
get sjæl dent fås i me get store pak nin -
ger. Vi kan godt tro, at vi ved, hvad
livskva li te tet er, men så ta ler vi alt så
kun om vores egen. Når vi en de lig
der til, er der gå et en del år, og vi må
real i sere at bol cher ne har æn dret sig. 

Kun ne vi ik ke slip pe for alt det ar -
bej de, al den for an der lig hed og al
mid del må dig he den? Der star ter drøm -
men om den fuld kom ne lyk sa lig hed......

Og så må  vi til ba ge til Bast holm fra
1794:

Lyk sa lig hed be står deri, at Mas sen 
af de be ha ge li ge Fø lel ser over vei er 
Mas sen af de ube ha ge li ge. An den
Lyk sa lig hed kan ikke fin de Sted
paa den ne Klo de. Gan ske reen og
ublan det kan den her ikke være.
An den lyk sa lig hed vil de og Her ne -
den ikke være ti en lig for os. -
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At være for æl dre er en ud for -
dring – det er sik kert og så en
ud for dring at ha ve for æl dre.
Al le for æl dre op le ver, at et el -
ler an det går galt i for hold til
de res børn – må ske små ting i
det dag li ge, må ske store ting i
bar nets el ler den un ges ud vik -
ling, må ske i for hol det mel lem
dem selv og de res børn. 

Som for æl dre  fø ler vi os skyl di ge
og har svært ved at fin de ud af, hvad
vi kan gøre. Er ska den uo pret te lig, el -
ler kan vi ret te op på det? Te ma et op -
ta ger os al le, for hvis vi ik ke selv har
voks ne børn, er vi i hvert fald voks ne
børn af nog le for æl dre. Af og til bli ver
vi nødt til at ta ge he le spørgs må let op
til over ve jel se.

FU AM’s grup pe
For 16 år si den, da jeg net op var ble -
vet med lem af FU AM, blev der op ret -
tet en grup pe, som be skæf ti ge de sig
med spørgs må let om, hvor dan det er
at være for æl dre til voks ne børn. Vi
for søg te at sam le be ret nin ger fra for -
æl dre, men det vi ste sig at bli ve me get 
svært. Al le de for æl dre, vi tal te med,
syn tes, det var et spæn den de pro jekt,
men de vil le ik ke selv bi dra ge. Langt
de fle ste sag de, at de kun hav de po si -
ti ve ting at for tæl le, for de res for hold

til de res voks ne børn var al tid så godt.
De fle ste for æl dre yn der at frem stil le
for hol det mel lem for æl dre og voks ne
børn som den re ne idyl. Den ne idyl
har skabt en hel del my ter, som in gen
af par ter ne kan le ve op til. Vi vil helst
ik ke ta le om det, vi ik ke le ver op til, og
der med er he le om rå det ble vet ta bu -
be lagt. For ældre ne fø ler sig som de
sva ge. De vil hel lere for bi gå pro ble -
mer ne i tavs hed end ri si kere en kon -
flikt – el ler end nu vær re - et brud. Der -
for bli ver kon flik ter ne hel ler ik ke løst.
Nog le af dem, der ger ne vil le for tæl le,
op gav det, for di det vi ste sig at være
for smer te fuldt for dem at gen ople ve
de kon flikt fyld te si tu a tio ner.

Jeg tror og så, at det for langt de fle -
ste af os er de po si ti ve ting, der do mi -
nerer, men selv om vi gan ske sik kert
har man ge flere glæ der end sor ger, er
der in gen tvivl om, at vi al le sam men
op le ver kon flik ter el ler kan fø le os
såre de. 

I lø bet af 2-3 år lyk ke des det at få
ind sam let 60 ind læg. Af dem er kun 3
skre vet af fæd re - og i ar bejds grup pen
fik vi nog le for dom me be kræf tet:
“Den slags” be skæf ti ger mæn de ne i
vores gen era tion sig ik ke med. 

Brud
Det svære ste for de fle ste for æl dre er
at op le ve et brud med de res børn,

For æl dre til voks ne børn
At få et barn æn drer vores til værel se. 
Det varer li vet ud, men rol ler ne skif ter

Op læg til møde i FUAM 14. april 2010
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uan set om det er for kor tere el ler læn -
gere tid. En kel te af bre ve ne er næ sten
nød råb fra for æl dre, der ik ke ved,
hvor dan de skal få gen op ta get en
kon takt, der blev brudt, må ske oven i
kø bet af grun de, som de ik ke er klar
over, for di de al tid har haft svært ved
at ta le med hin an den.

I det te til fæl de er det en far, der skri -
ver: “Vi for står sta dig ik ke hen des
vold som me re ak tio ner og mang len de 
for stå el se og re spekt for os. Vi for står
hel ler ik ke, at hun har kun net vol de os 
den dy be sorg, at vi har mis tet et af
vore børn. Vi kan slet ik ke for stå,
hvor dan vi er havnet i den ne lå ste si -
tu a tion. Om det er vores skyld el ler
hen des, må ind til vi dere være det
spørgs mål, som vi skal le ve med til
vores døds dag. Vi vil le ger ne ta ge ini -
ti a tiv til at mø de hen de. Som me ti der
fore stil ler vi os, at vi be søg te hen de
uan meldt, men vi vi ger til ba ge for det, 
for vi tror ik ke, vi kan hol de det ud,
hvis hun luk ker døren for os.”

Jeg tænk te på dis se for æl dre, da
jeg for no gen tid si den læ ste Jens
Christi an Grøn dahls bog ”Fire da ge
i marts”, hvori han har be skre vet
for hol det mel lem fire gen era tio ner.
Den be gyn der med, at en suc ces rig
ar ki tekt, Ing rid Dre y er, som er til et af -
slut ten de mø de i Stock holm om et
nyt, stort pro jekt, bli ve rin get op af po -
li ti et i Kø ben havn, som for tæl ler, at
hen des 15-åri ge søn er ble vet an holdt 
for grov vold. Hun bli ver cho keret og
ta ger det før ste tog til ba ge til Kø ben -
havn. På turen får hun god tid til at
tæn ke på, hvad der er gå et helt skævt, 
uden at hun har be mær ket det, og
især hvad hun selv har gjort galt.

Vi føl ger In grids fa mi lie, og det vi ser 
sig, at det sam me møn ster gen ta ger
sig. Det er ik ke det, vi i dag for står som 
en ”ta ber fa mi lie” – der er ik ke ta le om 
et egent ligt om sorgs svigt – og dog.
Det er en bor ger lig fa mi lie i sær de les
go de so ci a le kår, men In grids bed ste -
mor var et føl somt barn, der ik ke føl te, 
at hun blev ”set”. Hun gif te de sig so -
lidt og le ve de i et til sy ne la den de har -
mo nisk æg te skab, men føl te ik ke, at
hun fik mu lig hed for at ud nyt te si ne
lit terære evner og for lod mand en
sam men med sin lil le dat ter for at flyt -
te til Kø ben havn, hvor hun gif te de sig
ind i det lit terære mil jø og ud vik le de
si ne ta len ter. Bar net hav de det ud -
mær ket med mo derens nye mand,
men føl te sig til overs i for hold til mo -
deren. Hun blev hel ler ik ke ”set”, og
re sten af hen des liv gjor de hun – uden 
held - alt for, at mo deren skul le læg ge
mær ke til hen de.

Man skul le tro, at hun kun ne ha ve
lært af det, men hun hav de så travlt
med sin kar ri ere som jour na list – vil le
ger ne vi se sin mor, at hun kun ne op nå 
an er ken del se, så hun fik hel ler ik ke tid 
til at gi ve sin dat ter den nød ven di ge
op mærk som hed. Fa deren hav de og -
så sin egen kar ri ere at tæn ke på, så
Ing rid føl te, at der var koldt om kring
hen de, og at hun måt te fin de sin egen
vej.

Hun ud dan ne de sig som ar ki tekt,
gif te de sig med en jævn byr dig, fik en
søn, var op ta get af sin kar ri ere og blev
skilt, da hun op le ve de en stor men de
forel skel se i en an den mand. Søn nen
Jo nas, som på det tids punkt var 8 år
blev hel ler ik ke ”set”. 

Al le dis se tan ker og en stor skyld fø -
lel se ram mer Ing rid i de fire da ge, bo -
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gen hand ler om. Hun for sø ger at ta le
med Jo nas, men han vil ik ke ta le med
hen de, og hun ind ser, at hun ik ke kan
nå ham. 

Ind blan ding: 
Et gennem gå en de te ma i man ge af de 
bre ve, vi mod tog, er, at vi ik ke må
blan de os i de voks ne børns for hold,
og vi må slet ik ke kri ti sere, men vi kan
næ sten ik ke la de være. Nog le for æl -
dre fin der det svagt - må ske ne ga tivt,
hvis de ik ke gi ver ud tryk for de hold -
nin ger, de har, og så selv om de ik ke
bli ver spurgt. Bør ne ne kan jo selv
væl ge de res eg ne hold nin ger.

En mor skrev, at hun vil vi se sin dat -
ter, hvad hun har skre vet, og be nyt te
det til at få en snak om det bag ef ter.
Hun slut te de sit brev med nog le be -
tragt nin ger om, at hen des lange brev
må ske kun ne ty de på, at der var et
kæm pe problem. Så dan op le ver hun
det ik ke, men hun op le ver det som en
na tur lig føl ge af et stærkt fø lel ses liv,
der på den ene si de gi ver man ge in -
ten se og lyk ke li ge op le vel ser, på den
an den si de kan gi ve smer te og sorg.
En an den skri ver, at hun tror, det er
sundt for hen de at skri ve om fa mi li en.
Når hun kom mer til vejs en de, reg ner
hun med, at hun nok er ble vet klo gere 
på sig selv - og må ske på si ne børn. Og 
en de lig er der en mor, der har op le vet, 
at det var sværere at be skri ve, hvor -
dan det er at være mor til voks ne
børn, end hun umid del bart tro e de.
Ved efter tan ke er der ik ke me get, der
er ble vet, som hun hå be de og tro e de. 

En an den af brevskri ver ne me ner,
at man skal la de være med at ha ve
for vent nin ger om at ha ve bør ne nes
for tro lig hed, når de bli ver voks ne, og

at man skal la de være med at over -
skri de de res græn ser. Hun kan ik ke
for ven te, men må ske hå be og drøm -
me om, at de vil gi ve for ældre nes
“stem pel mær ke” vi dere i slæg ten.

En an den mor har den ind stil ling,
at hen des voks ne børn er “mu li ge
ven ner”, men at de ik ke nød ven dig vis 
skal ha ve en hel mas se med hin an den
at gøre he le li vet. For æl dre og voks ne
børn skal være uaf hæn gi ge af hin an -
den og kun mø des og være sam men,
hvis de har lyst til det. Der be hø ver ik -
ke at være no get for kert i, at inter es -
ser ne er for skel li ge. Hel lere mø des
sjæl dent og ny de det end være sam -
men af “hen syns be tæn del se”.

Hen syns fuld hed - el ler
ude luk kel se
Det sker of te, at de to gen era tio ner
op le ver den sam me si tu a tion helt for -
skel ligt. En søn und lod at for tæl le sin
mor, at der var syg dom i fa mi li en.
Han reg ne de ik ke syg dom men for no -
get sær ligt og syn tes, hun skul le skå -
nes for be kym ring. Hun føl te sig ik ke
skå net, men holdt uden for.

Såre de fø lel ser
I det te ma teri a le har 4 for ældre par
op le vet det bå de yd my gen de og
såren de, at de først bag ef ter fik at vi -
de, at de res barn hav de gif tet sig.

En af brevskri ver ne føl te sig dybt
såret over, at hen des søn som vok sen
uden var sel be gynd te at kal de hen de
ved for navn, selv om for hol det mel -
lem dem el lers ik ke blev æn dret. Der
gik et par år, før hun tog sig sam men til 
at spør ge ham, og hun fik det svar, at
det var nød ven digt for ham, for at han 
kun ne op fat te sig selv og for ældre ne
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som tre voks ne, selv stæn di ge ind i vi -
der. Hun valg te at kø be den for -
klaring, som hun med sin for stand
kun ne ac cep tere, men hun skri ver, at
det må ske var smer ten over, at det al -
tid hav de været svært imel lem dem,
som var van ske ligst at kom me over.

En an den mor be skri ver sin af -
hæn gig hed af kon takt med bør ne -
ne så dan:

“For æl dre el sker de res børn og er i
en sær for stand af hæn gi ge af at ha ve
kon takt med dem, næ sten uan set ar -
ten af den ne kon takt. Men det er vel
så dan, at de er kød af vores kød og
blod af vores blod, de er i al le aldre det 
vig tig ste i vores til værel se, at mis te
dem er at mis te det al ler vig tig ste af sig
selv og nok især, hvis det at mis te er lig 
med, at man bli ver kas seret og glemt.
Jeg tror, at det er vær re, end hvis man
mis ter et barn, for di det dør, for i den
si tu a tion har man da lov til at tro, at
det ik ke var kær lig he den, der ske te
no get med." 

Svi ger mor har været en my te i
man ge år, og histori er ne og vit tig he -
der ne er tal lø se. En svi ger mor re ferer
en sam ta le, hun hav de med et par
jævnaldren de ve nin der: “Al le bærer
på erin drin ger om, hvad vores svi ger -
mød re i åre nes løb kom for ska de at
såre os med. Vi er og så eni ge om, at
så dan er vi i hvert fald ik ke! Vi lø ber
ik ke vores børn på døre ne. Vi blan der
os ik ke i de res dag li ge liv. Vi har selv et 
ak tivt liv og har der for stil let bå de os
selv og vores børn fri ere. Nej, vi be går
sik kert ik ke de sam me fejl, men vi kan
være sik re på, vi be går an dre! Vore
søn ner væl ger tit ko ner, der er vore
di a metra le modsæt nin ger. Vi kom -
mer fra me get for skel li ge mil jø er med

helt for skel li ge tra di tio ner. Det kan
un dre mig, at der ik ke er de sam me
pro ble mer med svi ger søn ner. Så vidt
jeg kan se, op står der flest van ske lig -
he der, når svi ger søn ner do mi nerer
vore døtre for me get. Jeg har haft et
godt for hold til min svi ger dat ter, har
of te pas set bør ne ne. Nu er de ble vet
store, næ sten selv hjulp ne og fa mi li en
der med uaf hæn gig af mig. Nu er det,
som om vi of te ta ler for bi hin an den.
Min svi ger dat ter er tak ket være sit job
ble vet sta dig mere magt fuld. Og jeg er
tak ket være min al der ble vet mere be -
vidst om at ud nyt te min fri hed, som
jeg værds æt ter højt. Jeg er godt klar
over, at vi en li ge er i fare for at bli ve
lidt ”eg ne", men jeg stej ler, når og hvis
jeg fø ler, at mi ne børn el ler svi ger børn 
be gyn der at vil le be stem me over mig.
De kan gem me de res om sorg, til jeg
træn ger til den, og ind til da øn sker
jeg, at vi vi ser hin an den hen syn som
lige vær di ge."

Svi ger børn
Nog le for æl dre har man ge go de er -
farin ger med svi ger bør ne ne. Det si ger 
sig selv, at der og så er ne ga ti ve op le -
vel ser, men flere kom mer med be -
mærk nin ger om, at svi ger dat teren
har været en ge vinst for fa mi li en. Når
det er så al min de ligt, at for æl dre og
voks ne børn har svært ved at ta le
sam men, vil le det vel i øv rigt ik ke
være så mær ke ligt, hvis et svi ger barn
har end nu stør re van ske lig he der. En
“svi ger” kom mer ind i fa mi li en med
an dre nor mer og fø ler sig frem med i
lang tid. En “svi ger” kan hel ler ik ke
for ven te at få den ac cept, som en søn
el ler dat ter får af si ne for æl dre. En svi -
ger mor for tæl ler om sit an spænd te
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for hold til svi ger dat teren og er efter -
hån den kom met til den er ken del se, at 
hun i sin tid blev ja loux på svi ger dat -
teren, for di hun selv ik ke mere var
den vig tig ste per son i fa mi li en. De
skår, der bli ver slå et, er svære at sam -
le igen.

Ja lou si mel lem 
sø sken de
Kon flik ter mel lem sø sken de be ty der
mere for for ældre ne, end bør ne ne
må ske for står. Man ge gan ge er der ta -
le om ja lou si, og den kan skyl des
man ge ting. Vi har set det be skre vet så 
tid ligt som i en af de før ste for tæl lin ger 
i Det Gam le Testa men te, hvor Kain
slår sin bror Abel ihjel, for di han bli ver
mis un de lig, da Abels of fer røg er flot -
tere end hans. 

Jeg har i åre nes løb man ge gan ge
hørt om de van ske lig he der, der kan
være i fa mi li er, hvor sø sken de har
kon flik ter med hin an den. Man ge si -
ger, at de hel lere vil om gås de res ven -
ner, som de selv har valgt, end de res
sø sken de, som de ik ke selv har valgt.
De fle ste over kom mer nok at mø des
ved fa mi li e fe ster, hvor de ik ke be hø -
ver at ha ve en tæt kon takt, men det
sker og så, at kon flik ter ne er så al vor li -
ge, at de slet ik ke vil el ler kan mø des.
Det kan være svært nok for dem selv,
men end nu vær re for de res for æl dre,
og hvis der ik ke har været kon flik ter
før, er der go de mu lig he der for, at de
vil kom me i for bin del se med ar ve -
spørgs mål.

Ga ver
De te ma er, som har været frem me i
bre ve ne, hand ler om bå de småt og
stort: Hvor dan skal vi hol de jul sam -

men - el ler skal vi over ho ve det hol de
jul sam men, hvis bed ste mor i grun -
den hel lere vil være fri for ju le hal lø jet?  
Hvor dan gi ver vi ga ver? Store byt te -
dag er og så de skøn ne spild te kræf ters 
dag. Det var jo me nings løst at gå på
jagt i di ver se bu tik ker for at fin de det,
vi tro e de var det rig ti ge, når bør ne ne
al li ge vel byt ter det tred je ju le dag.  På
den an den si de er det så koldt at gi ve
en check. Skal vi af skaf fe ju le ga ver ne
til de voks ne? Mo der ne børn si ger ik -
ke tak for ga ver ne, og det vir ker såren -
de. - jo, der kan sag tens bli ve svære
over ve jel ser op mod jul.

På den an den si de hører det med til 
for ældrerol len, at vi ger ne vil bli ve
ved med at gi ve til vores børn. Løs nin -
gen kan må ske være, at vi gi ver dem
no get af det, de savner mest, og som
vi får mere af med al deren, nem lig tid.
Skønt vi ved, at de godt kan klare de -
res til værel se selv, har det en vær di for 
bå de dem og os, at vi kan gi ve en
hjæl pen de hånd. Må ske i det al min -
de li ge hver dags ræs, må ske med at
pas se bør ne bør ne ne.

Bør ne børn 
Man ge af brevskri ver ne for tæl ler om
de res bør ne børn - og næ sten kun po -
si tivt. En far mor for tæl ler om, hvor -
dan hun op le ve de det, da det før ste
bar ne barn kom til ver den. Hun og
hen des mand så det nye vid un der li ge 
ef ter føds len, og hun for tæl ler om,
hvor dan hun og hen des mand næ sten 
føl te sig som ny forel ske de igen. Det
var nær mest, som om ti den stod stil le
for en stund.

Der kan dog være pro ble mer. Der
er et par eks empler på, at bed ste for -
æl dre har følt sig i klem me, for di de
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fandt, at for ældre ne be hand le de bør -
ne ne uri me ligt groft, men ik ke men te,
at de kun ne til la de sig at gri be ind.

Er det svært at tale ær ligt
sam men?
Så læn ge bør ne ne er små, kan vi godt
drøf te pro ble mer om op dra gel se med
an dre for æl dre, men når bør ne ne
nær mer sig vok se nal deren, bli ver vi
var som me. Hvis vi er hel di ge, kan vi
ta le med vores mest for tro li ge ven ner
om det, men vi rø ber nø digt over for
an dre, at det må ske ik ke er så lige til at
ha ve voks ne børn. Må ske er vi ban ge
for at bli ve mis for stå e de - ban ge for at
no gen skul le tro, at vi ik ke hol der af
vores børn. Det gør vi jo - med al le de
sor ger, glæ der og be kym rin ger, der er 
for bun det med dem.

Det kan og så være, at vi fø ler os il -
loya le over for vores børn, hvis vi om -
ta ler an det end det idyl li ske Et ords -
prog si ger, at en god fugl ik ke svi ner
sin re de til, og de fle ste af os er op dra -
get til pæn hed.

Nog le af bre ve ne kun ne ty de på, at
det gi ver sta tus at ha ve et pro blem løst
for hold til de voks ne børn, og at vi
helst vil gi ve an dre det ind tryk, at
vores børn er “eng le”. Når nu “al le
de an dre” la der til at ha ve det så
nemt og så glat, vil vi ik ke være ved, at 
vi ik ke kan præ stere det sam me flot te
fa mi li e liv. Vi glem mer bare, at vi er
med til at hol de liv i my ten om, at for -
hol det til de voks ne børn er lut ter idyl,
når vi og så kun for tæl ler “eng le -
histori er ne”.

Må ske tviv ler vi på, at vi be ty der det 
for vores børn, som vi har hå bet på.
De be ty der så me get for os, og for
nog le af os fore kom det må ske at

være vores vig tig ste op ga ve i li vet at
være go de for æl dre. Som en skjult
dags or den lå det vel og så, at vi til gen -
gæld skul le bli ve ved med at ha ve et
nært og godt for hold til dem.

Dø den
For år til ba ge, da de fle ste dø de i de -
res eget hjem, og dø den der for blev
en na tur lig del af til værel sen, var ri tu -
a ler ne om kring dø den og tra di tio ner -
ne om kring be gra vel sen i hø jere grad
en be gi ven hed, som fa mi li e med lem -
mer ne var fæl les om. I de sid ste gen -
era tio ner har ho spi ta ler ne i de fle ste
til fæl de over ta get an svaret, og der -
med bli ver vi frem me de over for dø -
den. Vi har helst ik ke vil let vi de af den, 
men har skub bet bå de tan ken og ta -
len om den fra os. “Du bli ver snart
rask igen”, er må ske bør ne nes håb,
men det, som den sy ge hører, er, at de 
ik ke vil ta le om det, der lig ger ham el -
ler hen de mest på sin de. Må ske har
det æn dret sig lidt. Jeg sy nes, der har
været mere de bat i med i er ne i de se -
nere år – el ler og så er det for di, dø den
på grund af min egen al der er ryk ket
nær mere, og jeg der for læg ger mere
mær ke til de bat ten.

For de efter lad te er det en god
hjælp, hvis der fin des af ta ler el ler op -
teg nel ser om, hvor dan af slut nin gen
skal være, men en for udsæt ning her -
for er, at man kan ta le om dø den som
det vil kår for li vet, vi al le er fæl les om.

         En gam mel mor for tæl ler, at
hun af og til hav de brugt ud tryk ket
“Hvis jeg le ver så læn ge”.” En dag re -
a gere de min dat ter kraf tigt på den ne
be mærk ning. Nu gad hun ik ke mere
høre mig si ge så dan. Jeg lo ve de, jeg
vil le prø ve at und la de den be mærk -
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ning i frem ti den. Bag ef ter tænk te jeg
selv føl ge lig over min dat ters re ak tion
samt over, hvor for jeg tæn ker og si ger 
den ret al min de li ge flo skel. Jeg tror,
min dat ter helst skub ber tan ken om
min el ler an dres død fra sig. Når man
som jeg har pas seret de 80, er det vel
na tur ligt, at man ta ger vis se for be -
hold. Jeg an ser det for en god ting at
for bere de sig på, at dø den kan kom -
me når som helst, selv om jeg hver ken
øn sker el ler tror, den er li ge om hjør -
net. Jeg har tænkt me get over, hvor -
for det er mig magt på lig gen de, at min
nære fa mi lie og så gør sig det klart. Er
grun den den, at jeg ik ke sy nes, de ta -
ger nok hen syn til mig? Skøn ner de
ik ke på mig? Ta ger de mig som en
selv føl ge? Jeg har drøf tet min op le -
vel se med man ge af mi ne ven ner og
er faret, at den slet ik ke er så ual min -
de lig.”

Hvad stil ler vi op med 
de voks ne børns 
be brej del ser?
De fle ste af os ken der be mærk nin ger
som: “Hvis I ik ke hav de for langt så
me get af mig”, el ler “hvis I ik ke var
ble vet skilt”, el ler “hvis I hav de vist
mig lidt mere til lid”, el ler “hvis I hav de
gi vet jer lidt mere tid til mig, så”....... 
Det er bør ne ne, der tør kri ti sere de res
for æl dre, mens kri tik ken sjæl dent går
den an den vej. For ældre ne er yd my -

ge, ban ge for kon flik ter, og bør ne ne
er para te til at ta ge et op gør. 

Må ske var li vet ble vet let tere el ler i
hvert fald an der le des, hvis vi hav de
været nog le an dre for æl dre end dem,
vi var. Jeg tror grund læg gen de på, at
for æl dre gør det bed ste, de kan, for
de res børn. Men vi har al le vores be -
græns nin ger, og det kan ik ke nyt te
no get, at vi bru ger re sten af li vet på
selv be brej del ser. Det bed ste vi kan
gøre, hvis vi har et åbent og til lids fuldt
for hold til vores voks ne børn, er at ta le 
med dem om, at vi ger ne vil ta ge stil -
ling til, om der er no get i det for hold vi
har til hin an den i dag, der træn ger til
at bli ve æn dret.

Når vores voks ne børn med ret te el -
ler uret te be brej der os den må de, de
er ble vet op dra get på, er vi al tid i for -
svar spo si tion. Vi an gri ber ik ke. Der er
skre vet mas ser af bø ger om for hol det
mel lem for æl dre og voks ne børn,
men det er som of test bør ne ne, der
skri ver kri tisk om de res for æl dre, og
vores bed ste for svar vil som re gel
være: ”Jeg gjor de det så godt, jeg
kun ne”.

 For ældre ne vil ik ke skri ve kri tisk
om de res børn. Mon det er, for di de
ved, at det vil være alt for smer te ligt
for bør ne ne? Må ske vil for æl dre og så
på den må de vi se om sorg for og kær -
lig hed til de res børn? 

To ve Holm
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Age For ce
I FU AM’s Ny heds brev nr.
2/2008 skrev Lis bet Thoren -
dahl en spæn den de ar ti kel om
Age For ce, hvor hun som gæst
del tog i det in tro du ceren de
mø de den 27. au gust 2008.

Ro skil de biblio te ker ne øn ske de at
gi ve kom mu nens nye Age For ce-gen -
era tion af ak ti ve, ini ti a tiv ri ge og res -
sour cestær ke 60+ere mu lig hed for at
være trend sæt tere og spil le en ak tiv
rol le i den de mo kra ti ske ud vik ling af
lo kal sam fun det.  Age For ce pro jek tets
an den mål sæt ning var ”at for sø ge
skri ve en ny historie om det at bli ve
æl dre”.

De inter es sere de 60+’ere, som del -
tog i mø det, or ga ni sere de sig i te ma ti -
sere de inter es se grup per, men det blev 
gjort klart, at grup per ne skul le være
selv køren de, for stå et på den må de, at
bi blio te ker ne ik ke stil le de grup pe le -
dere el ler igangs æt tere til rå dig hed.
Man gik ud fra, at grup pe med lem -
mer ne i et gi vet pro jekt vil le være
sammen sat af men ne sker med den
for skel li gar te de er faring og ud dan nel -
ses bag grund, der skul le til for at i -
værk sæt te og gennemføre et givet
projekt. 

Det ser ud, som om pro jek tet har
ud vik let sig til for trins vis at være ba -
seret på kom mu ni ka tion via inter net -
tet (www.age for ce.dk), men det er be -
mær kel ses vær digt, at der nu er mere
end 5000 med lem mer, hvor af 200 er
fra År hus. 

Bi blio te kar An ne Kath ri ne Ski be -
lund, som er pro jekt le der på  Age For -
ce, skri ver den 29.8.2010 til med lem -
mer ne:

”I maj må ned mod tog Age For ce en
ny etårig be vil ling fra Styrel sen for Bi -
blio tek og Med i er. Pen ge ne skal gå til
at styr ke den fy si ske di men sion ved
Age For ce det vil si ge dét, at folk og så
mø des i vir ke lig he den. For u den Ros -
kil de Bi blio te ker ne del ta ger bi blio te -
ker ne i Gladsaxe, År hus og Her ning.
Tra di tio nen tro hol der vi en Age For ce
dag i sep tem ber, hvor vi mø des og fej -
rer netvær ket. De an dre år har det
været holdt i Ros kil de, men den ne
gang læg ger vi op til, at da gen skal
mar keres over he le lan det. ”

Jeg har haft kon takt med af de lings -
le der på Hoved biblio te ket i År hus An -
ne Bro Mul vad, der op ly ser, at der bli -
ver nog le in tro duk tio ner til Age for ce
her i efter året på bi blio te ker ne i År -
hus. Fore lø big har Hasle og Åby bi -
blio te ker et ar ran ge ment hver, og
Hoved biblio te ket har Age for ce som
em ne på en af vore IT in tro duk tio ner.

Læs mere på: 
http://www.aakb.dk/ting/se arch/age for -
ce#con tent-re sult.

Lek tor ved Dan marts Pæ da go gi ske 
Uni ver si tets sko le ved År hus Uni ver si -
tet Ti ne Fri strup, som er op lægs hol der
ved FU AM’s mø de i sep tem ber, har
været kon su lent fra op star ten af Age -
For ce.

To ve Holm



Kom men de mø der
Ons dag d. 8. sep tem ber 2010
Hvor dan er det mu ligt at bli ve gam mel i et sam fund, 
der vil være ung dom me ligt?
v/Ti ne Fri strup, Lek tor ved DPU

Det er det livslan ge ar bej de med at bli ve sund, der har over ta get den vær di
"ar bej det" har haft igen nem ti den. Det er et tra gisk pro jekt: man bli ver al drig 
helt sund – og det en der med aldring.

Ons dag den 13. ok to ber 2010
Hvor dan le ver man med af hæn gig he den af hjælp?
To ve Holm vi dere brin ger nog le af de æld ste med lem mers tan ker om det at
bli ve af hæn gig af an dres hjælp. Vi er op dra get til i vi dest mu li ge om fang at
klare os selv. Hvor dan ac cep terer vi, at det klan bli ve nød ven digt at be de
om hjælp? Hvor dan er mu lig he der ne for at få den hjælp, vi har brug for?

Ons dag den 10. no vem ber 2010
Kun sten at hol de op og give slip
Knud Ra mi an ind le der dis kus sio nen om, hvor dan man kan ju stere på egne
og an dres for vent nin ger med selv fø lel sen i be hold.

Ons dag den 12. ja nu ar 2011
Vir ke ly stens veje - i se nior li vet
Poul-Erik Tind bæk fra Ar bejds mar keds cen ter Midt for tæl ler om, hvad der
kan ske ef ter sid ste ar bejds dag. 

OBS! OBS! Be mærk det nye mø de sted:

Ca fe en 

i Klo ster ga de cen tret

Klo ster ga de 37, År hus C

Tid: kl. 14.00 - 16.00
Der er mu lig hed for at drik ke kaf fe i ca fe en før mø det

Stor høj Desk top
8627 2900
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