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Skal 2012 bli ve et ældre ven lig he dens år?

2012 er det euro pæ i ske år for
”ak tiv aldring og so li dari tet
mel lem gen era tio ner ne”. 

Over sat til klart dansk er bud ska -
bet: Gam le voks ne skal fort sæt te med
at bi dra ge til sam fun det - helst ved at
ar bej de - ger ne gra tis - så læn ge så
mu ligt. Når de ik ke gør det læn gere, er 
det de res pligt at klare sig selv og hol -
de sig sun de og ra ske. Bag grun den er
dy ster. EU er den del af ver den, hvor
æl dre ud gør den stør ste an del af be -
folk nin gen de næ ste man ge år, og det
er en fare, hvis det ses som en uri me lig 
byr de for de yn gre. Den øko no mi ske
kri se kan gøre det he le vær re. 

Men må ske er der no get po si tivt i
den ud vik ling - for før ste gan ge i lange 
ti der bli ver de gam le voks ne om talt på 
grund af no get po si tivt, nem lig alt det
go de de kan bi dra ge med. Lad os op -
fat te det, som det bli ver sagt. 

FU AM har haft et spæn den de år i
Klo ster ga de cen tret – og vel kom men
til de nye med lem mer. FU AM er sta -
dig den ene ste for ening, der har al der -
dom i fo kus. Selv om nog le har det lidt
svært med or det ’ældre’, har FU AM
sat ældre ven lig hed som te ma for for -
årets mø der. Læs for år spro gram met
på mid ter si der ne og gem dem. 

Tan ker om ældre ven lig hed fyl der
me get i det te blad. Or det ældre ven lig -

hed har ik ke før været brugt på dansk. 
Må ske er ældre ven lig hed net op eg net 
til at pe ge på de gam le voks nes res -
sour cer. Det fi lo so ferer vi lidt over se -
nere i bla det.  Borg me ster Ja cob
Bunds gaard ta ger det og så al vor ligt
og mø des med os på et mø de den 8.
marts med tit len: Kan ældre ven lig he -
den bre de sig i Aar hus? Bla det brin ger 
et op læg til mø det. Nyt fra FU AM for -
hol der sig og så til ra bat teri et til de æl -
dre, som er te ma et for mø det i fe bru ar. 

En cen tral ar ti kel hand ler om kri -
sten dom og gam le. Om det re li giø se
som en mu lig hed i al der dom men og
om kri sten dom men som ældre ven lig
re li gion. Hel le Snell har læst på sa gen
og inter vi e wet sog nep ræst Hen rik
Oest. 

Der er ny forsk ning i gam le voks nes 
ven ska ber, og vi drøf ter re sul ta ter ne
set i ly set af vore eg ne er farin ger. 

At ter har vi en klum me skri ver blandt
os. Bla dets gam le re dak tør Trau te
Lar sen har tænkt over, hvor dan man
får skabt sig ro i al der dom men. 

Vel kom men 
til det nye år i FU AM
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Fin des der ældre ven lig hed?
Af Knud Ra mi an

Vi tænk te ik ke over det, da vi be gynd -
te at bru ge or det ældre ven lig hed som
te ma for for årets mø der. Vi tænk te
slet ik ke over, at or det ik ke fand tes på
dansk. Det lød da helt na tur ligt - næ -
sten. I vir ke lig he den tænk te vi nok
mest på or det: ældre ven lig. Men da
nu vi hav de fun det på det, har vi
tænkt over, om der fak tisk lig ger over -
se te mu lig he der i ældre ven lig hed, der 
ik ke knyt ter sig til or det ældre ven lig, 

Ældre ven ligt er må ske ikke 
så ven ligt, som det ly der
 Ting og sa ger kan være ældre ven li ge, 
for di de ta ger sær li ge hen syn til no get, 
der knyt ter sig til det at være æl dre,
men hvad er det så, der knyt ter sig til
det? Man kan fin de om ta le af bå de
ældre ven li ge, se nior ven li ge og al der -
doms ven li ge ind ret nin ger. 

Om en ældre ven lig 
mo bil te le fon
Tænk har ud pe get en ældre ven lig
mo bil te le fon ”på grund af dens hø je
grad af bru ger ven lig hed, og for di den
eg ner sig til men ne sker med ned sat
syn, hørel se el ler fin ger be væ ge lig -
hed, som er ud bredt blandt æl dre
men ne sker.” Her er det svæk kel ser i
san ser og lem mer, der ta ges hen syn
til.

Om en ældre ven lig 
lej lig hed:
 ”Be lig gen de i trygt grønt smør hul på
paral lel vej. Be lig gen de i høj stue dvs.

in tet ind kig fra ga de.” Her ta ges hen -
syn til den frygt som me, æng ste li ge
gam le. 

Om ra bat ter til æl dre
Be grun del sen for at gi ve 65+ en sær -
lig ra bat skyl des, at man an ser de æl -
dre for at være min dre be mid le de. Det 
er man ge jo og så, men igen: det er ik -
ke no gen res sour ce, der hen vi ses til.

Om al der doms ven lig mad
Om en gu lerods sup pe: ”Den har me -
get store fi bre og er me let i kon si sten -
sen – den gry ner mel lem tæn der ne.
Til beredt er den cre met og al der -
doms ven lig”. Der ta ges alt så hen syn
til tyg ge proble mer ne. 

Om hår vækst
I den mun tre en de blev der gjort grin
med, at P4 var ble vet al der doms ven -
lig med en direk te ud sen del se, hvor
man te ste de næ se hår trim mere! Her
er det et af vig, man ta ger hen syn til. 

Det of fent li ges ind ret ning 
Man ge kom mu ner har or ga ni seret sig
med æl dre- og han di cap for valt nin -
ger. At være æl dre i kom mu nen bli ver 
alt så si destil let med at være han di -
cap pet. 

Konklu sio nen lig ger 
lige for: 
Or det ældre ven lig ud tryk ker ude luk -
ken de en hen syn ta gen til for men te
svag he der hos de gam le voks ne. Be -
vares, det er da dej ligt at fø le sig vel -
kom men på trods af si ne svag he der,
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men or det ældre ven lig rum mer ude -
luk ken de sig na ler om svag he der og
in gen sig na ler om en sær lig imø de -
kom men hed i kraft af po si ti ve egen -
ska ber som ar bejds evne, liv ser faring,
god tid, over skud, tål mo dig hed, der
kan bli ve et bi drag i sam fun det. Der er 
alt så ik ke no get at si ge til, at der er
man ge, som strit ter vold somt mod at
bli ve be trag tet som æl dre. Det er gan -
ske for stå e ligt, at nog le bli ver for nær -
me de, når no gen rej ser sig op for dem
i bus sen. Tænk at al deren kan ses!

Lad os af skaf fe det ældre ven li ge.
Det vil os ik ke no get godt. Kan vi ik ke
bare ta le om han di cap ven lig? Det kan 
vi ik ke! Det er, for di gam le voks ne og -
så er men ne sker, og som så dan har fin 
for nem mel se for den so ci a le lag de ling 
i sam fun det. Thi hvis man er en æl dre
med svæk kel ser, der kræ ver hen syn,
er det trods alt bed re at op fat te sig selv 
som æl dre med be hov for ældre ven li -
ge til bud end som han di cap pet med
be hov for han di cap ven li ge til bud.
Man er jo ik ke han di cap pet! Hvad si -
ger det om vores op fat tel se af han di -
cap pe de? 

Ældre ven lig hed er det nye
Er ældre ven lig hed, se nior ven lig hed,
al der doms ven lig hed da no get an det
end bare ældre ven lig? Vi har spurgt

rundt og få et inter es san te svar. Et af
de go de svar var, at ældre ven lig hed
var den sær li ge må de æl dre var ven li -
ge på! Aha! Ældre ven lig hed knyt ter
sig alt så til det po si ti ve ved de æl dre.
Må ske har ældre ven lig hed ik ke al le
de ne ga ti ve be tyd nin ger knyt tet til sig. 
Må ske er ældre ven lig hed no get men -
ne sker for mid ler ik ke dim ser og din -
ge no ter. 

Det nye be greb ”ældre ven lig hed”
skal være ud tryk for, at der er po si ti ve
for vent nin ger til æl dre, de res mu li ge
bi drag til sam fun det og de res ven lig -
hed. Man ud vi ser der for ældre ven lig -
hed, når man ryd der de hin drin ger af
ve jen, som står i ve jen for, at de gam le
voks ne kan ud nyt te de res res sour cer,
hvad en ten det er ar bejds evne, liv ser -
faring, god tid, overskud eller
tålmodighed.

Vi er på vej ind i en tid, hvor sam -
fun det får brug for alt det po si ti ve, de
gam le voks ne kan by de på. Ældre -
ven lig he den eg ner sig net op til at be -
skri ve den sti gen de inter es se for gam -
le voks ne som res sour ce. Hvis den ne
ud vik ling fører til en grund læg gen de
æn dret hold ning til al der dom men, og 
de gam le har vi for alvor mødt
ældrevenligheden. 

Husk generalforsamlingen

Ons dag den 8. fe bru ar 2012 kl. 15.30

Se si de 26!
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Det euro pæ i ske år for ak tiv aldring
– hvor for det?
EU har er klæret 2012 for det
euro pæ i ske år for ak tiv
aldring og so li dari tet gen era -
tio ner ne imel lem - i en kri se -
tid. 

Det er lidt under ligt med det kom -
men de EU- år. Det sy nes glemt af næ -
sten al le. Der er græn ser for, hvad vi
kan for tæl le om, hvad der skal ske.
Den dan ske an non cering er først nu
ved at være klar på 
http://ak ti valdring2012.dk. Der bli ver
og så 8 mil lio ner kro ner, der kan sø ges
til ar ran ge men ter. Må ske er et bud -
skab om, at de æl dre skal bli ve i ar bej -
de ik ke helt så ak tu elt, når he le Euro -
pa står med en stor ung doms-ar bejds -
løs hed? Det er næ sten, som da vi i sin
tid fandt på efter løn nen for at gi ve
plads til de un ge. El ler kan det være
for di, de store år gan ge af gam le voks -
ne kom mer sni gen de lige som kli ma -
foran drin ger ne? Der er end nu in gen
dra ma ti ske be gi ven he der, der kan få
TV2-news på vin ger ne. Må ske skal
året bare være en slags be gyn del se på 
no get. Det skal være et efter tan kens
år. EU skri ver på hjem me si den: •

"Året er en god an led ning til at tæn -
ke over, at euro pæ er ne le ver læn gere
og sun dere end no gen sin de før – og
ind se, hvil ke mu lig he der det gi ver."

Her vil jeg så tæn ke lidt over, hvad
der står, og hvad der står mel lem lin -
jer ne. 

Hvor dan for hand ler en stat 
med bor ger ne? 
Jeg op fat ter året som et for søg på at
æn dre en gam mel af ta le mel lem sta -
ter ne og bor ger ne. Den gam le af ta le
hand le de om, at når man hav de ud -
ført sit ar bej de et pas sen de an tal år
kun ne man træk ke sig til ba ge med
vær dig hed, hæ ve sin pen sion og le ve
i fred. 

Med de store år gan ge af gam le
voks ne - EU får den stør ste an del
gam le i he le ver den - ska ber den gam -
le af ta le kul de gys nin ger hos stats le -
der ne. Sta ter ne i EU øn sker der for at
for hand le med be folk nin ger ne om en
ny af ta le mel lem sta ten og de gam le
voks ne. En af ta le, de sy nes er til for del 
for bå de sta ten og de gam le voks ne.
Det star ter med, at man mar keds fører
den ak ti ve aldring som en po si tiv mu -
lig hed.
Læs bare for si den:

"Er du be kym ret over at bli ve æl -
dre? Over din plads i sam fun det når
du bli ver 60, 70 el ler 80? 

Li vet slut ter ik ke ved de 60 – og
sam fun det på skøn ner i sti gen de grad,
at de æl dre og så har no get at by de på. 
Det er ak tiv aldring i en nød de skal –
at få mere, ik ke min dre, ud af li vet, når 
man bli ver æl dre, uan set om det sker
på job bet, der hjem me el ler i sam fun -
det. Og det er en for del bå de for dig
som men ne ske og for sam fun det
som hel hed.
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På næ ste si de bli ver det ty de li gere,
hvad der me nes:

Ak tiv aldring gi ver de store år -
gan ge og frem ti dens æl dre mu lig hed
for at

· bli ve læn gere på ar bejds mar ke det
og dele de res er farin ger med an dre

· bli ve ved med at spil le en ak tiv rol -
le i sam fun det

· leve så sundt og til freds stil len de
som mu ligt.

Op ga ven be står i : "at for bed re mu -
lig he der ne for ak tiv aldring i al min de -
lig hed. Sam ti dig skal det være let tere
at le ve uaf hæn gigt, og være ak tiv på
helt for skel li ge om rå der som be skæf -
ti gel se, sund hed, so ci a le tje ne ster,
livslang læring, fri vil ligt ar bej de, bo lig, 
it-tje ne ster og trans port."

Man må si ge, at det er et mu lig he -
der nes bud skab. For før ste gang ser vi
gennem ført po si ti ve for vent nin ger til
de voks ne gam le. Der skal ik ke ta ges
hen syn, der skal for bed res mu lig he -
der for del ta gel se. Det er en sam ling af 
po si ti ve for vent nin ger. Det er vir ke lig
et ud tryk for det, vi (FU AM) nu for står
ved ældre ven lig hed. 

Er det år hun dre dets chan ce for at
få vendt det ne ga ti ve bi lle de af de
gam le, som elen di ge, en som me og
enfoldige? 

Hvad med lidt 
ældre ven lig hed?
Hvis vi ser be gre bet "Ak tiv aldring "
som sta ter nes for slag til de gam le
voks ne om en ny kon trakt, hvad skal
vi så svare? Jeg har la vet et for slag til
et svar til sta ter ne: 

Kære sta ter!
Vi er me get gla de for den grund læg -
gen de po si ti ve ind stil ling til de gam le
voks ne som en res sour ce. Det ser vi
som ud tryk for ældre ven lig hed. Vi er
gla de for, at I vil ryd de van ske lig he -
der ne af ve jen for de man ge, der ger -
ne vil i ar bej de, ud dan ne sig og være
fri vil li ge. Det ser vi og så som ældre -
ven lig hed. 

 I skal dog ik ke bare fo ku sere på de
gam le voks ne. Vi er re sul ta tet af et liv
og kun ne være ak ti ve me get læn gere,
hvis ned slid nin gen be græn ses og vores
ud dan nel ses mu lig he der blev forbed ret 
før 50-år sal deren. 

Vi vil og så ger ne hol de os sun de.
Må ske er vores krop pe rust ne ik ke på
grund af al der, men for di man ge af os
ik ke har brugt den rig tigt. Det er i or -
den, at vi bli ver min det om en halv ti -
mes dag lig god mo tion - og vi ta ler ik -
ke om op vask og ha ve ar bej de, men
mo tion, der får hjertet til at banke. 

Vi voks ne gam le kan godt se, at vi
som grup pe kan bli ve lidt af et pro -
blem, hvis vi kom mer til at ko ste man -
ge pen ge, men vi ved fak tisk ik ke,
hvor stort pro ble met re elt bli ver. Vi
ved der i mod, at vi bli ve stær kere og
ra skere for hver år gang. Der vil være
man ge, der har inter es se i at pu ste
pro ble met op. Men lad vær med det.
Det er alt så ik ke vores skyld, at vi er til, 
og vi vil ik ke læg ges for had. Hver
gang I ta ler om ældrebyrden - øger I
den. 

 Glem ik ke, at der er græn ser for,
hvor langt sund he den ræk ker. Vi dør
jo trods alt fra jer. Me get ned slid ning
og man ge ar ve li ge fak torer for mer al -
der dom mens hel bred. Vi vil ik ke skul -
le fø le skyld over mang len de mo tio -
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neren, når vi bli ver sy ge. Til gen gæld
tror vi, at det kan svare sig at re parere
på os - også i en høj alder. 

Tænk og så på at in gen er så for skel -
li ge som voks ne gam le, der for er
vores mu li ge bi drag og så me get for -

skel li ge. Vi glæ der os rig tig me get til at
ta ge imod lidt rig tig ældrevenlighed. 

Hil sen
FU AM
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En li den eks kur sion udi em net 
kri sten dom og gam le
Af Hel le Snell

Hvad får man egent lig ud af at
tro? Og hvor for tror de tro en -
de i grun den? Så dan ly der
over skrif ten på kro nik ken i
Kri ste ligt Dag blad d. 14. ju ni
2011. Inter es san te spørgs mål
at få svar på, tænk te jeg. 

Kro ni køren, sog nep ræst Kristi an
Bøc ker, Rand bøl, kon sta terer ind led -
nings vis, at selve spørgs må let ”hvad
får jeg ud af at tro?” er et ud tryk for
mo der ne men ne skers tem me lig for -
bru geri ske tan ke gang. Efter føl gen de,
i gennem gan gen af for skel li ge kir ke li -
ge ret nin gers svar på dis se spørgs mål,
slår han fast, at fo kus hos de fle ste for -
kyn dere i mo der ne tid er æn dret.
Mens væg ten tid li gere lå på frel sen og
li vet ef ter dø den, det evi ge liv hos
Gud som 'be løn ning' for at tro, læg ges 
den nu på det den ne si di ge. Vi skal ha -
ve no get ud af at tro, no get som vi kan
bru ge her og nu, mens vi le ver. Ro,
in dre stil hed, for dy bel se er nog le af de 
svar, der gi ves – alt sam men kva li te ter, 
som der nok kan være efter spørg sel
på midt i 'det mo der ne livs vold som -
me fart, over fla disk hed og of te en si di -
ge fo ku sering på øko no mi og te kno lo -
gi'. Vi tror med an dre ord for at fin de
små oa ser i for trav let he den.

Livs mod el ler døds mod?
Gra ver vi imid ler tid et spa destik dy -
bere ned, duk ker be gre bet 'livs mod'
op. Livs mod er i føl ge kro ni køren det
cen tra le nøg le ord, når vi sø ger svar på 
spørgs må let 'hvor for tror man og
hvad får man ud af det'? Livs mod er
det, man træn ger til, når man i li vet
op le ver syg dom, li del se og nære
pårøren des død. Så har man brug for
mod til at ud stå trængs ler ne og sor -
gen, så man kan kom me vi dere med
li vet, og dér kan tro en kom me ind
som hjælp og lin dring. Men igen er
det li vet, der står i cen trum, li vet som
skal le ves vi dere. Ven der vi nu blik ket
mod rig tig gam le men ne sker – og det
gør kro ni køren ik ke - men ne sker der
står over for snart selv at dø, kan man
spør ge, om det så er livs mod, de har
brug for? Er det ik ke snarere no get,
der kun ne kal des 'døds mod'? Mod til
at se den uaf ven de li ge død i øj ne ne,
mod til at fin de fred med det vil kår?
Hvor skal det mod kom me fra? Er det
her kri sten dom men vir ke lig har no get
at til by de?

Vi ved så lidt
Vil li am Grøn bæk har i sin bog Kri -
sten dom hos gam le be skæf ti get sig
med em net. Bo gen er fra 1972. En
gam mel sag, alt så, men vist nok sta dig
no get nær det ene ste, der er skre vet
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om kri sten dom mens be tyd ning for
gam le men ne sker. Det te er i sig selv
me get si gen de, al den stund al le me -
ner at vi de, at det pri mært er gam le
men ne sker, der i Dan mark går i kir ke.
Hvor for er der så ik ke for sket i gam les
sjæ le liv? Hvor for er der ik ke spurgt
ind til gam les hyp pi gere kir ke gang,
de res tan ker om li vet, om dø den og
om hvad det krist ne bud skab be ty der
for dem, når der nu el lers for skes i alt
mu ligt? Er det end nu et eks em pel på
usyn lig gørel se af al der dom men og af
gam le men ne sker i det he le ta get?
Kan det være, at det må ske 'kun' er i
kir ken, at gam le men ne sker op le ver,
at de mø des med inter es se og bli ver
ta get al vor ligt? 

Skabt til al der dom men?
For at kom me te ma et kri sten dom og
gam le lidt nær mere, bad jeg om en
sam ta le med sog nep ræ sten i den kir -
ke, som jeg bor tæt på og re gel mæs -
sigt be sø ger. Hen rik Oest er 55 år og
har i 21 år været præst i Hel li gånd -
skir ken i Her redsvang, Aar hus V. 

Jeg læg ger ud med at ci tere Vil li am
Grøn bæk - ”kri sten dom men er som
skabt til al der dom men” - og spør ger
om Hen rik Oest er enig i det ud sagn.
Det er han. Han for tæl ler, at al der -
dom men som livs sta dium gør mere
åben og mod ta ge lig for det krist ne
bud skab end an dre livs fa ser, og at
han op le ver, at gam le men ne sker vit -
ter ligt får et stør re be hov for kir ken og
kri sten dom men.

H.O. - ”Det er ik ke bare en gængs
fore stil ling. Ale ne det, at gam le men -
ne sker har mere tid og of te og så over -
skud til at fun dere over li vet. Der er jo

en me ning med de for skel li ge livs fa -
ser. I al der dom men be gyn der man at
ta ge af sked med li vet og tæn ke over
he le for lø bet”. 

H.S. - ”Me ner du, at vi mo der ne
men ne sker har mis tet san sen for 'det
in dre liv','sjæ le li ge vær di er', for dy bel -
se og re flek sion?”

H.O. - ”Det er klart, at ung doms -
dyr kel se, mas siv under hold ning på
TV og fo kus på fy si ske ak ti vi te ter og så 
har 'smit tet' man ge æl dre med en
trang til nye op le vel ser he le ti den. Op -
brud det af tra di tio ner og van er har
og så ramt de gam le. Man ge skal i vore 
da ge helst ha ve en form for und skyld -
ning for at gå i kir ke, at der f.eks. er
bar ne dåb el ler kir ke fro kost, og der ta -
les jo og så om 'ople vel ses kri sten dom'. 
Jeg tror i øv rigt, at al den fo kus på fy -
sisk ak ti vi tet, som vi ser i vor tid, hos
man ge er ud tryk for døds angst. Når
det man tra ta ger over hånd, at vi he le
ti den skal være på far ten og hol de os
sun de, er det næ sten som en hjer ne -
vask, vi ud sæt tes for. Så kan vi nemt
fo stre den fejl ag ti ge tan ke, at vi er ud -
ø de li ge. Og har evigt liv”.

H.S. - ”Vil li am Grøn bæk skri ver i
sin bog, at det er 'let tere' at bli ve gam -
mel med den krist ne tro end uden. Er
du enig i dis se tan ker?”

H.O. - ”Ja, det er klart, at hvis du
tror, at det te liv ik ke er det sid ste, så
på vir ker det dit for hold til svæk kel se
og dø den. Hvis du tror, at du selv er
ver dens cen trum, så er syg dom og
død en ka ta stro fe. Krist ne le ver læn -
gere – det er be vist - og det er nok på
grund af den ån de li ge di men sion og
at man får et netværk med lige sin de -
de.”
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Fri gøren de at ac cep tere 
li vet 
H.S. - ”Man kan si ge, at al der dom -
men er en for un der lig ega li seren de
'op fin del se', for man ge af de for skel le
mel lem men ne sker, som har præ get
vok sen li vet (f.eks. i ud dan nel se, sta -
tus, ar bejds liv, be ga vel se) ud jævnes,
når vi al le står over for det, at vi skal
dø. Og vi har sik kert og så al le et be -
hov for at fin de en sammen hæng og
en me ning med det liv, vi har le vet. Er
det din op le vel se, at det hos tro en de
of tere lyk kes at fin de en me ning med
li vet end hos ik ke-tro en de?”

H.O. ”Ja, og dog …. Og så krist ne
må of te er ken de, at der ik ke er no gen
me ning med li vet. Der er jo syg dom,
li del se og død, som ik ke er ret fær dig
og der ved uden me ning. Men en tro
på Gud kan og så være en fri gørel se
fra, at der skal være en me ning og
for klaring på al ting. En ac cept af li vet
som det er og en tro på, at Gud er med 
én, hvad der end sker.” 

H.S. - ”Man hører of te, at bar netro -
en ven der til ba ge i al der dom men,
f.eks. tro en på, at der er én der op pe,
der pas ser på mig, og som kal der mig
hjem, når tid er. Umid del bart kan
man jo godt for stå, at det be hov op -
står hos gam le, en som me men ne sker, 
der er helt af hæn gi ge af hjælp ude fra.
Alt så, at tro en på en frel ser i det hin si -
des op står af en fø lel se af af magt her
på jor den. Hvor dan har du det med
en så dan tænk ning?”

H.O. - ”Det er klart, at der op står
mere lyd hør hed over for en hø jere
magt, når du op da ger din egen af -
magt og mag tesløs hed. Og det er al -
drig for sent - Vor her re er stor sin det.

Tænk på rø veren på kor set, som sag -
de til Je sus – husk mig, når du kom -
mer til dit ri ge. Og Je sus, som svare de
– i dag skal du være med mig i Para -
dis. Er go – det er al drig for sent at tro
på frel se! Men det er ik ke det sam me
som at si ge – det er okay at ven te til
sid ste øjeblik.”

Be søg og trøst er 
præ stens op ga ve
H.S. - ”Er du op sø gen de i for hold til
sog nets gam le, el ler af ven ter du hen -
ven del se fra dem selv el ler de res
pårøren de, før du ind le der kon takt?
Står der no get i præ ste løf tet om kir -
kens op ga ve i for hold til gam le?”

H.O. - ”Ja, der står, at det er præ -
stens op ga ve at be sø ge og trø ste gam -
le og en som me. Jeg er op sø gen de i
for bin del se med døds fald, som kir ken 
jo får be sked om. Med lem mer af Fol -
ke kir ken får en ly kønsk ning, når de
fyl der 60, 70, 80, 90, 100 år, og nog le
re a gerer på det og sø ger kon takt. Men
el lers er det mest mund til mund-me -
to den, kir ken har jo en del me nig -
heds ple je, og så sker det jo, at jeg
hører om det, når no gen kun ne ha ve
glæ de af et be søg.”

H.S. - ”Når du be sø ger gam le,
hvor dan fore går så dan et be søg så?
Læ ser du et styk ke fra Bi be len op?
Syn ger I en sal me? Be der I en bøn?
Hvad tror du, folk for ven ter, når præ -
sten kom mer på be søg?”

H.O. - ”De for ven ter en sam ta le om 
de dy bere ting i til værel sen - lyt ten de
øren og go de ord. Tit hand ler det bare 
om at ta le sam men over en kop kaf fe,
hyg ge. Jeg har ik ke no gen dags or den. 
Og det er kun, når folk be der om det,
at vi be der en bøn el ler syn ger en sal -
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me. For nem mer jeg, at per so nen har
et kon kret pro blem, så for sø ger jeg
selv føl ge lig at lø se det. Det er nem -
mere at 'ser vi cere' – for nu at bru ge
det ord – de tro en de end de tviv len de. 
De tviv len de pro ble ma ti serer mere.”

Når dø den nær mer sig
H.S. - ” I Mi ka el Be rtel sens pro gram -
serie ”P1 på ple je hjem” ta ler han og -
så med ple je hjem mets præst. Den ne
op le ver det som ære fuldt at bli ve in -
vol veret i gam le men ne skers sid ste
tan ker. Kan du si ge no get om, hvor -
dan du op le ver det?”

H.O. - ”Det er da be stemt et pri vi le -
gium, at folk vil be tro sig til én, og at
man kom mer tæt på de vig ti ge ting i
til værel sen. Som sog nep ræst er man
jo vant til at ta le med al le slags men ne -
sker. Jeg op le ver tit, f.eks. til 60-års
fød sels da ge, at folk først vi ger lidt til -
ba ge, når de hører, at jeg er præst.
Når de så har få et et par gen stan de, så 
kom mer de, og så er der al li ge vel no -

get, de godt vil le ta le med præ sten
om. Langt de fle ste har jo en el ler an -
den form for tro.” 

H.S. ”Har du, her til slut, et bud -
skab el ler et vis doms ord til al le – uan -
set om de er krist ne el ler ej – som kan
hjæl pe el ler trø ste dem, der be fin der
sig i li vets sid ste fa se?”

H.O. - ”Ja, det me ner jeg, at jeg har, 
for di jeg som præst be skæf ti ger mig
med dø den og be gra vel ser: At vi må
ac cep tere li vet, som det er, og at vi har 
pligt til at være no get for an dre. Som
der står - ”Så er da tro, håb, kær lig hed 
– dis se tre, men størst af dem er kær -
lig he den”. Vi mø der kær lig hed fra
Gud og fra vores med men ne sker, og
vi er selv for plig te de på at skæn ke vi -
dere af den ne kær lig hed. Det er det
vig tig ste. Det er kær lig he den, der
bærer os igen nem li vet, og vi er gi vet
at tro på, at det er Guds kær lig hed,
der bærer os igen nem dø den.” 



FU AM's mø der i Klo ster ca fe en

Vin ter og vår 2012

2012 er af EU ud råbt til året for 
"Ak tiv aldring og so li dari tet gen era tio ner ne imel lem"

FU AM’s tema er

Ældre ven lig hed



Ons dag den 11. ja nu ar
På vej mod det di gi ta le klas se sam fund? 

Jens Yde, bi blio te kar og it-kon su lent 

Sam fun det stil ler krav til al le om at bru ge IT. Lø nop gørel se, skat, for brug af el,
vand og var me og man ge an dre helt per son li ge op lys nin ger kræ ver ad gang til en 
com pu ter, og man skal kun ne  bru ge den. Hver da gen bli ver ind vik let for dem,
der ik ke har en pc.  Bi blio te ker ne stil ler pc til rå dig hed man ge ste der, og der til by -
des It-in tro duk tio ner på bi blio te ker ne i År hus og man ge an dre steder. Er det det,
der skal til? Er det nok?
I FU AM dis ku terer vi kra ve ne til at be gå sig i It -ver de nen. Hvor me get skal vi kun -
ne for at være "selv hjulp ne"?. Hvor dan får vi al le de gam le voks ne med?   

Ons dag den 8. fe bru ar
Er der ældre ven lig hed i ra bat ter ne til de gam le? 

Pia Brænd strup - direk tør i pen sio nist kor tet.dk

Ældre sa gen, Ældre mo bi li serin gen, Sep tem ber net, Se nior fryd osv. Vi vil ger ne
bli ve klo gere på, hvad der dri ver den ne ud vik ling, og hvad det kan be ty de for
gam le voks ne? Aar hus er hjem sted for eet af de ny e ste til tag pen sio nist kor tet.dk.
Vi har in vi teret direk tøren Pia Brænd strup til at kom me og for tæl le om sit pro -
dukt og bag grun den for det. 

Ef ter mø det er der gen eral for sam ling



Ons dag den 11. april
Ven ska ber på tværs af al der er vig tigt
Ul la Skovs bøl, Jour na list og for fat ter

Flere ven ska ber på tværs af al der kan gøre sam fun det mere ældre ven ligt – og
ska be flere ven li ge æl dre.

Man ge men ne sker le ver i dag i gen era tions-ghet to er. Det be gyn der i vug gestu -
en og bør ne ha ven, fort sæt ter i sko len og på ud dan nel sen, og det kan sag tens bli -
ve ved, til vi en der i den sid ste al ders-ghet to på ple je hjem met. Det er en skam, for 
børn og gam le, æl dre og un ge har me get at gi ve hin an den. Ul la Skovs bøl har
skre vet bo gen "Gen era tions mø der". Den hand ler om, hvad un ge og gam le kan
bru ge hin an den til, og hvor for ven ska ber på tværs af al der er så vig ti ge.

Tors dag den 8. marts
Hvor dan kan ældre ven lig he den bre de sig i Aar hus? 
Borg me ster Ja cob Bunds gaard, Aar hus

FU AM stil ler borg me ster Ja cob Bunds gaard i Aar hus et sær ligt spørgs mål: Hvor -
dan kan Aar hus bedst frem me mu lig he der ne for, at gam le voks ne kan bi dra ge
ak tivt og ud nyt te de res res sour cer? Hvor dan kan by en bi dra ge til at frem me op -
fat tel sen, at de gam le voks ne er men ne sker med ar bejds evne, liv ser faring, bed re
tid, over skud og tål mo dig hed. Mø det er et led i FU AM’s bi drag til EU’s ældre år
2012:•"Ak tiv aldring og so li dari tet gen era tio ner ne imel lem". 



Mø der ne hol des i

Ca fe en i Klo ste ga de cen tret

Klo ster ga de 37, Ar hus C

Tid: kl. 14.00 - 16.00

Mø der ne er åb ne for al le. 
Det ko ster 25 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge

Ons dag den 9. maj (Euro pa da gen)

Hvor når har vi været ak ti ve nok? Hvor når må vi hol de op? 

Vi skal bli ve læn gere på ar bejds mar ke det og de le vores er farin ger med an dre. Vi
skal bli ve ved med at spil le en ak tiv rol le i sam fun det. Vi skal le ve så sundt og til -
freds stil len de som mu ligt. Gem mer der sig et ’Du skal’?! Før pen sions al deren
kun ne man med en al min de lig ar bejds u ge og sin skat te be ta ling si ge, at man hav -
de gjort sin pligt og hav de si ne ret tig he der, og ef ter pen sions al deren kun ne man
med god sam vit tig hed træk ke sig til ba ge. De ti der er slut. 

Al li ge vel bli ver de gam le voks ne nødt til at fin de en græn se for, hvor når nok er
nok. 

Se og så FU AMs hjem me si de: www.fu am.dk
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Kan der være ældre ven lig hed i en by?
På FU AM's mø de i marts har vi 
opfor dret borg me ster Ja cob
Bunds gaard til at kom me med
et op læg om ældre ven lig he -
den i Aar hus. Vi spør ger borg -
me steren

Hvor dan kan ældre ven lig -
he den bre de sig i Aar hus?

Hvor dan kan Aar hus bedst frem me
mu lig he der ne for, at gam le voks ne
kan bi dra ge ak tivt og ud nyt te de res
res sour cer? Hvor dan kan by en bi dra -
ge til at frem me den op fat tel se, at de
gam le voks ne er men ne sker med ar -
bejds evne, liv ser faring, tid, re ser ve vil -
lig hed, flek si bi li tet, an svars fø lel se, o -
ver skud og tål mo dig hed?

Vi vil ger ne hjæl pe kom mu nen
med at fin de ud af, hvor dan ældre -
ven lig hed ser ud, når vi ta ler om en
by, så her kom mer en ræk ke te ma er,
som vi kun ne fin de på at drøf te med
borg me steren. 

Det gode ar bej de 
sli der ikke - det hol der
men ne sker i gang 
Det er ud tryk for ældre ven lig hed, når
en by frem mer mu lig he der ne for be -
skæf ti gel se. Det er gen nem flere år
lyk ke des Aar hus at skaf fe fonds mid ler 
til rig ti ge go de kur ser for men ne sker
på 55+ om de res 'tre dje kar ri ere'. FU -
AM har med stort ud byt te hørt pro -
jekt le der Poul-Erik Tind bæk for tæl le
om tan ker ne. End nu en gang er det
lyk ke des at skaf fe fonds mid ler. Nu til
”en3 kar ri ere” der er Dan marks før ste

råd giv nings en hed, hvor man bå de vil
vej le de virk som he der om at ud vik le
en god se nior- prak sis, og vej le de se -
niorer (55+) om, hvor dan de kan få
en ny tred je kar ri ere. Råd mand Hans
Halv or sen sag de ved pro jek tets start:
”Vi har i dag en gen era tion af
60+'ere, der al drig før i histori en har
været så sun de og ra ske og vel ud dan -
ne de som nu. En gen era tion spræng -
fuld af kom pe ten cer og med mas ser af 
lyst og vil je til at bli ve brugt. Det er
må ske et af histori ens stør ste res sour -
ce spild, vi vil op le ve, hvis vi ik ke bli ver 
bed re til at ud nyt te og ud vik le de nye
se niorers res sour cer og kom pe ten -
cer.” Det er flot te ord, men hvis han
me ner dem - så kan det ik ke pas se, at
det kun er ved hjælp af fonds mid ler,
at man kan la ve den slags. Det må
være en del af by ens til bud at frem me
mu lig he der ne for be skæf ti gel se af se -
niorer. FU AM har gen nem lang tid pe -
get på, at det store skridt ta ges den
dag, da kom mu nen slår sin før ste stil -
ling op og sø ger ef ter se niorer. Man vil 
så ger ne ha ve fri vil li ge - men er det
kun, for di de er gra tis? Vi tror ik ke på
kom mu nen, før den be gyn der at slå
go de jobs op til gam le voks ne, og vil
be ta le løn for det!

Ældre ven lig hed som til -
gæn ge lig hed - er det nok?
De fle ste vil nok tæn ke over, om en by 
er han di cap ven lig. WHO har gen -
nem ført et pro jekt for at fin de ud af,
hvad der skal være i en ældre ven lig
by. Der har været af holdt 158 fo kus -
grup per med 1500 voks ne, og hun -



18

dre der af med ar bej dere, pårøren de
og in sti tu tio ner har været ind dra get
for at de fi nere den ældre ven li ge by.
Re sul ta tet blev en li ste, hvor en by kan 
under sø ge sig selv på 8 om rå der:
trans port, bo li ger, ude are a ler, del ta -
gel ses mu lig he der, re spekt og ind dra -
gel se, bor ger del ta gel se og be skæf ti -
gel se, kom mu ni ka tion og in for ma -
tion, og til sidst støt te og sund heds y -
del ser. Der er i alt ca. 100 spørgs mål,
som man kan svare på. 

Der er etableret et netværk af æld -
re ven li ge by er. Man be hø ver som by
ik ke at være spe ci elt ven lig i ud gangs -
punk tet, men man kom mer med i
netvær ket, hvis man har en plan for,
hvor dan man vil for bed re sig i de
kom men de 5 år. New York var den
før ste by, der i2010 blev op ta get i det
inter na tio na le netværk af ældre ven li -
ge by er, og halv treds an dre er nu til -
slut tet. I New York er der sær li ge gui -
der med ældre ven li ge kul tur til bud og
ældre ven li ge til bud på uni ver si te ter -
ne. 

Der er man ge spørgs mål, der sna -
rere hører hjem me un der han di cap -
hjælp og til gæn ge lig hed end un der
ældre ven lig hed, og de sen der ik ke
no get po si tivt sig nal om de gam le
voks ne som an det end no gen, der
skal ta ges hen syn til.

Der skal mere end til gæn -
ge lig hed til for at ud vi se
ældre ven lig hed
Da vi i Bo li gråd giv nin gen for æl dre
ar bej de de på at de fi nere, hvad en
ældre ven lig bo lig var for no get, var
det me get svært at få for klaret, hvad vi 
men te med ældre ven lig til for skel fra

han di cap ven lig. En bo lig der er æl -
dre ven lig er nem lig ik ke det sam me
som en han di cap ven lig bo lig. Æl dre
er nem lig net op ik ke pr. de fi ni tion
han di cap pe de, for di de er æl dre -

men de er i en ri si ko-grup pe. 
Det be ty der, at en bo lig der ud vi ser

ældre ven lig hed til for veks ling lig ner
en gan ske al min de lig bo lig, men at
den uden store om kost nin ger kan til -
pas ses, hvis man skul le bli ve ramt af
han di cap. Gam le voks ne vil ik ke bo i
han di kap ven li ge om gi vel ser, før de er
nødt til det, men de vil ger ne ha ve sik -

ker hed for at bo li gen kan til pas ses. 
Pro ble met med den ne form for

ældre ven lig hed er, at den ik ke kan
ses. Ældre ven lig he den er jo ind byg -
get som en frem ti dig mu lig hed. Vil
man ger ne flyt te, kan det være uo ver -
sku e ligt at gennem skue ældre ven lig -
he den. FU AM me ner sta dig, at der
skal støt tes op om en god mærk nings -
ord ning i Aar hus. Ny byg geri et skal
og så præ ges af ældre ven lig hed. Vi er
no gen i FU AM, der me ner, at vi kan få
en me get bed re ud nyt tel se af de eks i -
steren de bo li ger i by en, hvis vi byg ger
bo li ger som de gamle voksne har lyst
til at flytte til tidligt. 

En by hvor man kan få
hjælp til at klare sig selv
Det hed der hver dags re ha bi li te ring.
Det er ud tryk for ældre ven lig hed. Det
er en in ve stering i den gam le voks ne
ud fra en tro på, at man kan bli ve bed -
re. Vi har i FU AM ob ser veret, hvor
van ske ligt det kan være, at få hjælp til
gen op træ ning. Vi lær te, at det kun ne
være nød ven digt at hidse sig op for at
få mu lig hed for at få hjælp til at klare
sig selv. Det er man ge år si den, det er
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be vist, at det og så kan svare sig øko -
no misk, selv om det er dyrere på kort
sigt. Det har og så vist sig i Fre deri cia. I
Aar hus vil man nu la ve sit eget pro jekt
for de vi si tere de. ”Grib hver da gen” er 
et pro jekt i Aar hus Kom mu ne, hvor
man kan til by de 140 bor gere hver -
dags re ha bi li tering. Pro jek tet slut ter i
for året 2012 - så vi an er ik ke, om det
kom mer til at fort sæt te. Fore byg gel se
vi ser og så til lid til bor ger ne. Hvor for
skal man være fal det for at få hjælp til
et kal de an læg?. 

En god by at dø i 
som gam mel
Fæl les for gam le voks ne er, at de er
tæt tere på dø den end an dre. De tæn -
ker fak tisk over det. Det vil le være dej -

ligt, hvis man kun ne vi de, at man kun -
ne dø godt. Dan skere er ik ke spe ci elt
go de til at om gås dø den og dø en de
men ne sker, men vi er ved at lære det.
Vi har lært af ho spi cer ne, at det kan
gøres me get bed re, end vi ser det til
hver dag. Det kan ik ke pas se, at det er
di ag no sen, der be stem mer, om man
får mu lig hed for en god død. Det kan
ik ke pas se, at vi skal på sær li ge in sti tu -
tio ner for at få en god død. Det kan ik -
ke pas se, at det er den fri vil li ge ind -
sats, der skal sik re den. 

Det kan ta ge lang tid at få ældre -
ven lig he den til at bre de sig. Det kom -
mer ik ke af sig selv, og der for må bor -
ger ne - og så FU AM - skub be på, hvis
by en skal kun ne vi se ven lig hed, når
der er brug for det. 
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Ældre ven lig hed - 
er det ra bat ter til pen sio ni ster? 
Af Knud Ra mi an

For et år si den skrev jeg ar tik len "De
ny gam le mo bi li serer" om de man ge
nye hjem me si der for gam le voks ne.
De fle ste hen vend te sig til en sær lig
grup pe, nem lig de yng ste af de gam le
voks ne, der syn tes at selv or det ’se -
nior’ var ble vet for be la sten de. Se nior
var po si tivt i gam le da ge. Nu om da ge
er se nior land fx. en lands dæk ken de
kæ de af for ret nin ger til hjæl pe mid ler.
Man ge af de yng ste æl dre vil le ik ke til -
høre en grup pe, hvor al der var en del
af grup pens navn. I al le for sø ge ne på
om skriv nin ger kun ne al le an dre jo
godt se, at det var al der, det hand le de
om. Jeg kald te dem for ”ny-gam le".
Det var ’U den al der’, Al der spi lo ter ne,
Plu sal deren, Se nior fryd og Se nior folk 
og en de lig Age-for ce. Jeg meld te mig
ind i dem al le, og men te der med, at
jeg var dæk ket ind - men det pas se de
ik ke, skul le det vi se sig. 

Bag al le si der ne er der en så kaldt
for ret nings mo del. Det be ty der, at si -
der ne øn sker at tje ne pen ge - spe ci elt
på an non ceind tæg ter. For at kun ne
det, må de kun ne få bru gere ind og
rundt til hjem me si der nes an non cer
hyp pigt - el lers in gen ind tæg ter. Det
hand ler om klik-klik-klik! Det inter es -
san te ved si der ne er, hvad de tror, vi
ger ne vil ha ve. De ny-gam le fra sid ste
år vil ger ne til by de go de til bud, fæl les -
skab, sam vær, ak ti vi te ter og livskva li -
tet. Det sker på en må de, der sig na -

lerer, at man hører til blandt de un ge

af de slet ik ke gam le. 
I det te num mer præ sen terer vi 

Sep tem ber net.dk og Pen sio nist.dk. 
Beg ge ste der er bå de re kla me si der og
ind købs fore nin ger med fo kus på til -
bud og ra bat ter. De læg ger først og
frem mest vægt på de øko no mi ske for -
de le, som de kan til by de kun der ne,
men supplerer med an den in for ma -
tion, der brin ger men ne sker ind på
de res si der, der er byg get op, så der
kom mer rig tig man ge klik-klik-klik!

Sep tem ber net
Sep tem ber net star te de i slut nin gen af
2010 og er ind ret tet som en slags
start si de med lo kal vej rudsigt, ny he -
der fra DR og Ber ling ske. Man skul le
kun ne bru ge ste det som en let ind -
gang til inter net tets her lig he der. Det
er en god ide. Der er og så et felt, hvor
man kan sø ge på Go og le, men søg -
nin ger ne er på en el ler an den må de
til pas se de, så sø ger man på ældre sa -
gen, får man kun 12.000 hits, mens
man på min egen go og le får 157.000.
Jeg har ik ke brug for dem al le, men
gad vi de, hvor dan søg nin gen er til -
pas set? Der er en ræk ke te ma er med
links til an dres ny he der og en stri be
an non cer, der knyt ter sig til te ma er ne. 
Der til kom mer Club Sep tem ber, der
er en ind købs fore ning, hvor man kan
få de ud valg te til bud og ra bat ter, hvis
man mel der sig ind. Skal man fin de
frem til til bud de ne på vin, er der en
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sø ge funk tion, men man kom mer u -
und gå e ligt igen nem en mas se an non -
ce si der, før man når frem til no get,
som man så ik ke kan få at vi de, før
man er med lem. Klik-klik-klik! Der er
ud valg te skri ben ter, der en gang imel -
lem skri ver til si den, bl.a. Hen rik Vold -
borg, An ne-Met te Ras mus sen (kendt
fra Vild med dans), men der er lidt
langt mel lem skri veri er ne. Sep tem -
ber net er stif tet af Lot te Fløe Mar -
schall. Hun er ak tu ar (for si krings ma -
te ma tik) af ud dan nel se og har været
le der i virk som he der om kring in for -
ma tik og pen sion.

Pen sio nist kor tet 
Pen sio nist.dk er en in for ma tions hjem -
me si de, som er koblet til pen sio nist -
kor tet.dk, der er en ind købs fore ning.
Den skal vi i lø bet af for året mø de i
FU AM. Si den gem mer sig ik ke bag
om skriv nin ger. Den er for fol ke pen -
sio ni ster. Der er man ge in for ma tio ner
om til skud og mu lig he der, ple je- og
prak tisk hjælp. Der er og så et spør ge -
pa nel og en fin sø ge funk tion. Der er
mu lig he der for at få lo ka le in for ma tio -
ner fra sin kom mu ne, men det er vist
kom mu ner ne selv, der skal læg ge op -
lys nin ger ne ind. De er bedst i År hus,
hvor man bl.a. kan fin de in for ma tio -
ner om FU AM. Fra pen sio nist hen vi -
ses man til pen sio nist kor tet, men fra
pen sio nist kor tet hen vi ses man ik ke til
pen sio nist. 

Til hjem me si den hører og så pen -
sio nist kor tet.dk, som skaf fer ra bat ter -
ne. Un der over skrif ten står der sim -
pelt hen: ra bat ter, for de le, op le vel ser.
Det ko ster ik ke no get at "få" et kort, og
på hjem me si den kan man med sit
post num mer se al le de lo ka le for ret -

nin ger, der an non cerer med ra bat ter
og til bud til kor tin de ha ver ne. Of te
kan man se ra bat ko den direk te i an -
non cen - så man be hø ver slet ik ke
kor tet. Til gen gæld er der ik ke no gen
sø ge funk tion. Der er nog le ka te gori er. 
Det be ty der, at man som på Sep tem -
ber net skal igen nem en mas se an non -
cer for at nå frem til det øn ske de - klik-
klik- klik! Si der nes til bud er af hæn gig
af, at no gen mel der sig med til bud de -
ne, og man kan ty de ligt mær ke, at de
ind til vi dere er vest vend te. Det har
hjem sted i År hus og er stif tet af Pia
Brænd strup, som er tid li gere hjem -
me sy geple jer ske og inde ha ver af
hjem meple je fir ma. 

Hvad skal man nu mene
om ra bat teri et?
Pen sio nist-ra bat ter er jo ik ke no get
nyt. De har det al le sam men. Ældre sa -
gen har det, Ældre mo bi li serin gen har
det, avi ser ne har det. Man kan få ra -
bat på sin al der. Man kan få Sex til
halv pris mel lem klok ken 12 og 17 på
et tysk bor del i Køln. På Go og le er der
40.000 hits på pen sio ni stra bat, 31.000
på se nior-ra bat 18.000 på æl dre-ra -
bat, 10.000 på al ders-ra bat. Der sy -
nes ik ke at være græn ser for ra bat teri -
et. Jo, der er dog in gen hits på al der -
doms ra bat! Age-for ce har ik ke an -
non cer og ik ke ra bat ter.

Det er gan ske uo ver sku e ligt, og det
er la vet uo ver sku e ligt for at øge mæng -
den af klik-klik-klik. Hvor kom mer de
fra al le de ra bat ter? Der er selv føl ge lig
et mar ked for ra bat ter. Der er fir ma er,
som ik ke be stil ler an det end at la ve
for skel li ge ra ba tord nin ger til for skel -
lige kun de grup per. Ra bat ter ne har selv -
føl ge lig det for mål, at de skal hjæl pe



22

men ne sker ind i be stem te bu tik ker,
hvor de så sik kert kø ber no get an det
og så. Sep tem ber net gør lige frem re -
kla me for det fir ma, der skaf fer dem
de res ra bat ter. Det er for ment lig umu -
ligt at fin de ud af, hvor man får de
bed ste ra bat ter. De er nem lig stort set
søl le ens al le veg ne 5-15% - lidt op og
lidt ned. En bleg skyg ge af pri ser ne
(ra bat ter ne?) på et al min de ligt ud salg. 
Kun sten må nok be stå i at fin de det
sted, hvor der er et ind hold på si den,
man ger ne vil læ se, og ra bat ter for de
varer, man ger ne vil kø be. Det er ik ke
me get an der le des end at fin de frem til
det da me/mand eblad/avis, man ger -
ne vil læ se. De be står jo af den sam me 
blan ding af ind hold, re kla mer og til -
bud. Der er ik ke me get ældre ven lig -
hed her? Hvis man ger ne vil ha ve ra -
bat ter, er det sik re ste for ment lig at
skaf fe sig dem selv. Det kan man lære
på den bed ste hjem me si de af dem al -
le: 

http://www.for brug.dk/Test-og-raad-fo -
er-du-ko e ber/Bo lig-og-fri tid/Pris for -
hand ling.

Den er bare så ke de lig. 

Hvad så med det of fent li ge 
ra bat teri? 
DSB-har ra bat ter, Kul tur mi ni steri et gi -
ver ra bat på de res mu se er. Der er bus -
ser, som gi ver ra bat. Doms to le ne er
blandt de bed ste og gi ver 50% på bø -
der. Ra bat teri et er som me ti der koblet
med et abon ne ment el ler gæl der kun
på be stem te ti der el ler be stem te da ge. 
Det hjæl per til at for de le pres set på
ydel ser ne. Der er ik ke me get ældre -
ven lig hed. Et ar gu ment er og så, at de
gam le voks ne på fol ke pen sion er fat ti -
ge. Det er helt rig tigt, men det er jo
kun, for di det of fent li ge gi ver for lidt i
fol ke pen sion. Hvor for ik ke gi ve en or -
dent lig fol ke pen sion til dem, der ik ke
har an det, så al le bare har råd til at be -
ta le? Det vil le være ældre ven lig hed,
der kun ne mær kes.
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Tan ker om ro i al der dom men
Af Trau te Lar sen 

I det me ste af ar bejds li vet har
man ik ke tænkt på, om der er
ro. Ar bej det, fa mi li en og de
prak ti ske gøre mål i hushold -
nin gen op de ler da gen, ugen og 
året, så det fø les, som ti den
går hur tigt i en fast ryt me. 

Nu ef ter 16 år som pen sio nist, hvor
man har valgt for skel li ge gøre mål om
da gen, gli der ti den sta dig i en ryt me,
som fø les hur tig. Fa mi li en og de prak -
ti ske gøre mål er der sta dig. Gang på
gang har man ved da gens slut ning
den tan ke, at man ik ke har få et la vet
det, man hav de tænkt sig, el ler at da -
gen er gå et så hur tigt, at der in gen ro
har været. Hvor for er det så dan?

Ting ta ger tid. Man er ble vet gam -
mel og kan ik ke gøre de van te ting så
hur tigt som tid li gere. At lære nyt ta ger

læn gere tid end for yn gre. Man har
og så brug for tæn ke pau ser, hvor ro en
kan kom me helt ind i krop pen. Det er
dej ligt at se, at der er en kel te da ge,
hvor der ik ke står no get i ka len deren,
hvor man selv kan sæt te sin ryt me og
la de krop og sjæl op.

Den næ ste op ga ve bli ver at øve sig
i at til ret te læg ge, så der ik ke kom mer
for man ge ting oven i hin an den. At
lære at væl ge op ga ver fra. Mon det
kan læres? Hvis be ho vet for ro i hver -
da gen bli ver stort nok, må man hå be
på, at man er ble vet klog nok til at ind -
se, at bå de en selv og om gi vel ser ne er
bedst tjent med, at man fin der sin
egen ro li ge ryt me i al der dom men. En
pen sio nist skal ik ke ha ve travlt, men
skal ha ve så me get ro, at det kan mær -
kes og i bed ste fald for plan te sig til
om gi vel ser ne. 

Om man kan le ve op til det, vil ti -
den vi se.

Slip ik ke rat tet
Vi har vidst det et styk ke tid, men nu ved vi det igen på en ny må de: At de gam le
voks ne bi li ster gen erelt er sik re bi li ster. Det er der for al ders di skri mi nering at kræ -
ve læ ge un der sø gel se og for ny el se af køre kor tet. For man ge bli ver li vet unø digt
van ske li gere, når de uden grund op gi ver køre kor tet. Det er sik rere at køre bil end
være fod gæn ger. Det nye er, at Den euro pæ i ske psy ko log sam menslut ning, EF -
PA, på bag grund af dansk forsk ning har ud sendt en er klæring, der støt ter oven -
stå en de.

Læs mere på
http://www.ef pa.eu/pro fes sio nal-de ve lop ment/traf fic-psy cho lo gy
Meng, A. (2011). 
“Kan de gam le køre bil.” Psy ko log Nyt(2) s. 2-4.
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Ældres tid lø se ven ska ber
Af Tove Holm og Knud Ra mi an

I den ne ar ti kel be nyt ter for fat -
ter ne re sul ta ter ne fra en ny ere
under sø gel se til at tæn ke lidt
over gam le ven ska ber. Søren
La Cour og An ders Bo nat to Fi -
sker har til bla det Geron to lo gi 
fra sep tem ber 2011 skre vet en 
ar ti kel om de res under sø gel se
af gam le voks nes ven ska ber.
De de fi nerer ven ska ber som
vores fri vil li ge kon tak ter, så
æg te fæl ler og fa mi lie er ik ke
med ta get. Over skrif ter ne i ar -
tik len er fra under sø gel sens re -
sul ta ter, mens brød tek sten er
vores tanker. 

Der er en na tur lig op mærk som hed
om kring gam le voks nes kon tak ter
med an dre men ne sker. I de res del af
li vet mis tes æg te fæl ler og ven ner, og
kom bi neret med syg dom og fat tig -
dom kan det bli ve svært. I be gyn del -
sen af 1900-tal let var der man ge om -
sorg stræn gen de en som me gam le,
som En som me Gam les Værn la ve de
til bud til. Det end te med at bli ve til det
al min de li ge bi lle de, at den gam le hav -
de en som he den som tro fast føl ges -
vend. Med En som me Gam les Værn
blev det til en hel for ret ning. Det er nu
man ge, man ge år si den, at det blev
slå et fast, at kun en me get lil le grup pe
gam le sy nes, at de er mere ale ne end
de øn sker. En som heds di skus sio nen
har fyldt for me get. Det er pris vær digt, 

at for sker ne inter es serer sig for an dre
si der af al der dom mens so ci a le liv.

Re sul ta ter ne stam mer fra en inter -
vi ew un der sø gel se, der hed der ”Tryg -
hed og livskva li tet for æl dre”, og som
om fat ter 50 pen sio ni ster mel lem 67
og 90 år. De blev inter vi e wet tre gan -
ge, og det før ste inter vi ew hand le de
om det go de ven skab og ven ska bers
rol le i ældres hver dags liv. Ar tik len
und rer sig over, at gam le voks nes op -
le vel se af ven ska bers kva li tet ik ke
hæn ger sam men med, hvor tit el ler
om man mø des. Det me ner vi, at der
kan være man ge go de grun de til. 

1. Kon kret sam vær med
gam le ven ner sker ikke så
hyp pigt, når man bli ver
gam mel 
Men ne sker flyt ter jo af man ge grun de
i lø bet af li vet. Man flyt ter alt så og så
fra si ne gam le ven ner. Ale ne den
kends ger ning, at man bli ver min dre
mo bil med al deren be vir ker og så, at
man ser si ne ven ner sjæld nere. Når
man flyt ter fra den egn, hvor man
hav de en flok go de ven ner, og der for
ses sjæld nere, fø les kon tak ten al li ge -
vel in takt. 

2. Ven ska ber får be tyd ning 
i kraft af mu lig he den for at 
mø des, uden at man fak -
tisk be hø ver at mø des 
Når ven ska ber har få et en vis kva li tet,
kan de hol de sig i lang tid. De har den
kva li tet, at man , når man mø des, kan
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ta le sam men, som om man hav de
været sam men i går. Den slags ven -
ska ber er jo slet ik ke af hæn gi ge af, at
man mø des. Til gen gæld ska ber de en 
ba sal tryg hed, som er helt uaf hæn gig
af, om man fak tisk mø des. Det vi ser
sig som me ti der, at det sam me gæl der
gam le kære ster, som man må ske ik ke
har mødt før ef ter æg te fæl lens død.

3. Ven ska ber får en sær lig
kva li tet, når man har kendt 
men ne sker et helt liv, også
selv om man ikke har me -
get kon takt med hin an den 
Vi etablerer man ge ven ska ber, mens
vi er un ge, og man ge be hol der vi he le
li vet. Det be ty der alt an det li ge, at de
der er til ba ge vil være de bed ste. Vi er
hi nan dens ud valg te el ler ud hold te.
Det er ik ke under ligt, at de får en sær -
lig be tyd ning. 

4. De bed ste ven ner er
ofte de gam le ven ner 
Der er of te en for skel på nye og gam le
ven ner. De gam le ven ner ken der ik ke
ens nu væren de for hold så godt, og de 
nye ven ner ik ke ens tid li gere for hold.
Nye ven ska ber kan sag tens bli ve tæt -
te, men får i sa gens na tur ik ke de kva -
li te ter, som de gam le ven ner her. Det
vig ti ge er, at man kan ta le sam men
om alt det, der be ty der no get. 

5. De gam le ven ner el ler
en gam mel ven nek reds 
bli ver for styr ret, hvis der
kom mer nye ind
En ven nek reds er jo en grup pe og al le
grup per ud vik ler de res egen kul tur og

må de at være sam men på. Kom mer
der nye ind i grup pen, bli ver den selv -
føl ge lig på vir ket, men det kan være
på godt og ondt. Det kan være svært
at er stat te ven ner, der fal der væk. Det
har jo ta get et liv at etablere dem.
Esther Møl ler sag de: ”Man bli ver ik ke
en som med al deren , man bli ver alen -
som”. Man savner først og frem mest
al le de men ne sker, der skul le ha ve
været der. 

6. Selv om man mis ter ven -
ner med al deren får man
ikke lyst til at få nye ven -
ska ber. Man er so ci alt mæt
Når men ne sker har etableret sig med
de res ven ner - of te i de res un ge år - vi -
ser det sig, at der er na tur li ge græn ser
for, hvor man ge ven ner man kan ha -
ve. Hvis man flyt ter kan det være vig -
tigt at få et nyt netværk. Det er ik ke al -
tid så nemt, hvis al le de an dre net -
værk er fyldt op. Men i FU AM har vi
go de er farin ger med, at nye ven ska -
ber kan ska bes. Når man sid der med
al le de gam le ven ner og de nye ven -
ner samt kon tak ten til fa mi li en, er det
svært at over kom me at stif te nye ven -
ska ber. Der skal jo og så være tid til at
være ale ne.

Kil der: 
Søren La Cour og 
An ders Bo nat to Fi sker. 

Ældres tid lø se ven ska ber,    
Geron to lo gi, sep tem ber 2011, s. 4-7. 
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Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1. Valg af diri gent
2. Be styrel sens be ret ning 
3. Fore læg gel se af det re vi dere de regn skab for 2011 
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2013
samt god ken del se af bud get for 2012
5. Valg af med lem mer til be styrel sen 
På valg er: Knud Ra mi an

Kir sten Trol le gaard Jør gen sen
Lis bet Thoren dahl
Hel le Snell

6. Valg af supple an ter til be styrel sen 
På valg er: Irma Mag nus sen og 

Bør ge Hel mer
7. Valg af to inter ne re vi sorer 
På valg er: Jens-Erik Jør gen sen 

Hen ning Gøtz sche
8. Ind kom ne for slag 
9. Even tu elt

Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 8. fe bru ar 2012 kl. 15.30 

i Ca fé en Klo ster ga de cen tret, 
Klo ster ga de 37, Aar hus C 



FU AM’s ka len der
Vin ter og vår 2012

Te ma et er Ældre ven lig hed
Ons dag den 11. ja nu ar

På vej mod det di gi ta le klas se sam fund? 
Jens Yde, bi blio te kar og it-kon su lent 

Ons dag den 8. fe bru ar

Er der ældre ven lig hed i ra bat ter ne til de gam le? 
Pia Brænd strup - direk tør i pen sio nist kor tet.dk

Kl. 15.30: gen eral for sam ling       

Tors dag den 8. marts

Hvor dan kan ældre ven lig he den bre de sig i År hus? 
Borg me ster Ja cob Bunds gaard, År hus

Ons dag den 11. april

Ven ska ber på tværs af al der er vig tigt
Ul la Skovs bøl, Jour na list og for fat ter

Ons dag den 9. maj (Euro pa da gen)

Hvor når har vi været ak ti ve nok? 
Hvor når må vi hol de op? 

 

Stor høj Desk top
8627 2900

Al le mø der er fra kl. 14 til 16 i 
Ca fe en, Klo ster ga de Cen teret
Klo ster ga de 37, År hus C

Mø der ne er åb ne for al le. 
Det ko ster 25 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge

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