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Det går frem ad
Hvad man end kan si ge om al der -
dom men, kan man al tid påstå, at det
går frem ad. Så dan har FU AM det og -
så. Det te blad skul le egent lig ik ke
være ud kom met. For at hol de os
køren de så læn ge som mu ligt, be slut -
te de vi kun at ud gi ve et blad om året.
Tak ket være en ga ve på kr. 10.000 fra 
Vel ux-fon den har vi kun net for sæt te
FU AM’s drift uæn dret lidt end nu. Og
vi er gla de for vores blad, som vi nu
har ud gi vet i 35 år. Det er vi stol te af.
Der kom mer sta dig flere del ta gere til
vores sam ta le ca fe er, og der kom mer
nye med lem mer i FU AM. Vel kom -
men! Og så til at skri ve i bla det. 

Op ret tel sen af den “kær li ge kom -
mu ne” har gjort det ty de ligt, at om -
sorg ik ke er, hvad vi tro e de. No gen si -
ger, at det er til de bat. Vi fø ler os ik ke
helt sik re på at det pas ser, men vi går
ind i de bat ten. Efter årets te ma har
været mo der ne om sorg, og der har
været liv li ge sam ta ler på al le mø der -
ne. Der er den per son li ge om sorg,
den fag li ge om sorg og den of fent li ge
om sorg og det er svært at fin de ud af,
hvad der er hvad. Der kan læ ses mere
om mo der ne om sorg in de i bla det,
hvor bl.a. Ele Bon de har skre vet om
om sorg. Te ma et er så vig tigt, at vi fort -
sæt ter det på mø der ne i for året. Se
det spæn den de pro gram. 

Man ge bli ver lidt for nær me de, hvis 
man påstår at al der dom men er star tet
før halv tredsår sal deren. Det er der ik -
ke no get at gøre ved. Man kan la de
som om det ik ke er til fæl det, men det
pas ser jo ik ke. De fle ste dør af syg -

dom me, som vi har på dra get os tid ligt 
i li vet. Al der dom men star ter tid li gere
og tid li gere og varer læn gere og læn -
gere. Vi må inter es sere os for den un -
ge del af li vet, hvis vi skal for stå, hvad
der kom mer til at ske i al der dom men. 
De 50+åri ge der bli ver le di ge på ar -
bejds mar ke det kan havne i en me get
spe ci el si tu a tion, hvor det er svært at
kom me ind igen. Så kan der være me -
get, me get langt til fol ke pen sio nen, og 
den le ver man ik ke al tid godt af. 

Den sure gam le mand er et af te ma -
er ne i det te num mer af bla det. Når re -
dak tøren er så flit tig, har han og så lov
til at skri ve om no get, der op ta ger
ham selv. Kan han selv und gå at bli ve
en sur gam mel mand? De sure gam le
mænd fand tes i det gam le Rom, og de 
fin des i dag, men det er lidt af et my -
sterium, hvor dan de bli ver det og må -
ske er der man ge slags. Der er en an -
mel del se af en bog om, hvor dan man
bli ver en glad gam mel gub be, men
og så en an mel del se af en sam ling for -
tæl lin ger om en mands op le vel ser af
sin aldring over mere end 10 år. De
for tæl lin ger ud gi ves nu af FU AM.
Gra tis.

FU AM er sta dig et sted, hvor vi er op ta get af 

gam le voks ne og al der dom men uden be næg -

tel ser og skøn ma leri er, på godt og ondt. Vi skri -

ver bla de, så læn ge vi kan. Vi har et ind hold,

som du ik ke fin der an dre ste der. 

Vi sen der bla det til men ne sker, som vi ved

må inter es sere sig for al der dom. Hvis du mod -

ta ger det te blad og sy nes om ind hol det, bør du 

stærkt over ve je at støt te FU AM. Ring til vores

sek re tær To ve Holm og meld dig ind.
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Om sorg er ik ke, hvad det var
Af Knud Ra mi an

Te ma et i FU AM for ti den er
mo der ne om sorg. Der er nem -
lig op brud i op fat tel sen af,
hvad den of fent li ge om sorg er
for en stør rel se. Vi har i efter -
året af holdt 3 mø der om “Mo -
der ne om sorg” og fort sæt ter
te ma et i for året 2015. Ele
Bon de har her i bla det en ar ti -
kel på bag grund af sit op læg.
Jeg har le get med at skel ne
mel lem i hvert fald tre ide al -
for mer for om sorg. Den gam le
om sorg, den pro fes sio nel le om -
sorg og den of fent li ge om sorg.
Må ske fin des der og så ide al -
for mer for den pri va te om sorg. 
Det skal vi bli ve klo gere på i
for året. 

Den gam le om sorg be skri ves en -
kelt i den bi bel ske historie, hvor Re -
bek ka ved brøn den ik ke bare gi ver
vand til ka meldri veren, men og så ser,
at hans ka me ler træn ger til vand og
gi ver dem det. Om sorg kan og så me -
get en kelt ses, når vi i hver da gen be -
der en per son ræk ke os kaf fe kan den
og ved kom men de efter føl gen de af sig 
selv sør ger for, at suk ker og flø de føl -
ger ef ter, el ler når vi re gi strerer, at en
kol le ga ser trist ud, og så sen der et
eks tra smil og spør ger om man kan
være til nyt te på no gen må de. Kort
sagt hand ler om sorg om at ska be hel -
hed og vel være ved at være op mærk -
som på en an den per sons be hov i re -

la tion til den ak tu el le si tu a tion. Om -
sorg er en del af en na tur lig men ne -
ske lig re la tion. Jeg er ik ke sik ker på,
om der fin des en mo der ne ud ga ve af
den bi bel ske om sorg. 

Den pro fes sio nel le om sorg er
ik ke det sam me som den of fent li ge
om sorg. Fag fol ke ne har de res eg ne
ide er om, hvad om sorg er i de res fag.
Før i ti den hed det for sorg. For sor gen
var præ get af, at de pro fes sio nel le i
kraft af de res ud dan nel se så sig selv
som be dre vi den de, og der for og så
på tog sig an svar og be stem mel ses ret.
Den sid der sta dig i man ge fag folk. Er -
go tera peu ten Lil ly Jen sen skri ver i en
blog: I den mo der ne ud ga ve skal den
pro fes sio nel le bru ge sin ud dan nel se
til at se bor gerens he le si tu a tion, in for -
mere, støt te og ska be ind sat ser for
bor geren, så den ne selv kan ta ge stil -
ling og ar bej de hen i mod det liv, der gi -
ver me ning og triv sel for ved kom -
men de. Om sorg skal ud føres med
”ret ti dig op mærk som hed og om tan -
ke”. Om sorg kan ved en ”jeg ved
bedst tan ke gang” ud føres under tryk -
ken de og føre til om klam ring el ler de -
ci deret over greb. Modsat kan mang -
len de om sorg føre til svigt og for søm -
mel se. Bå de for me gen og for lidt om -
sorg kan be ty de, at bor geren op le ver
mang len de an er ken del se og lige gyl -
dig hed, hvil ket kan med føre fø lel ses -
til stan de som usik ker hed, af hæn gig -
hed, ude luk kel se, angst, ag gres si vi tet, 
fra ta gel se af fri hed og selv værd. Om -
sorg med ret ti dig op mærk som hed og
om tan ke for udsæt ter en lige vær dig
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og de mo kra tisk til gang til og om gang
med an dre men ne sker. 

Den of fent li ge om sorg i den
gam le ud ga ve hand le de grund læg -
gen de om en ret man hav de, når man
hav de gjort sin pligt. Ret ten kun ne
for hand les, men prin cip pet var at
man hav de en ret at gøre gæl den de.
Fag fol ke ne må ud ø ve de res om sorg
in den for de ram mer, som den of fent -
li ge ar bejds gi ver af stik ker. Den øko -
no mi ske kri se og det sti gen de an tal
æl dre bru ges som ar gu men ter for, at
så dan er det ik ke læn gere . Det of fent -
li ge har i ste det et til bud til dig. Det
hand ler først og frem mest om en
hjælp, der gør dig bed re i stand til at
klare dig selv. Et til bud som du for ven -
tes at si ge ja til.  Op fat tel sen af, hvad
det vil si ge at klare sig selv om fat ter
og så, hvad du kan få af hjælp fra din
fa mi lie, ven ner og na bo er. Der ta les
om en pårøren de-pligt, som ud føres
med glæ de. Der ud o ver om fat ter om -
sor gen pri mært per son lig ple je til di ne 
ska van ker. Kom mu nen ved godt, at
der hører mere til et godt liv, men det

er ik ke det of fent li ges op ga ve læn -
gere. Det er bedst, hvis det of fent li ge i
ste det hjæl per til med at skaf fe fri vil li -
ge fra eg ne og pri va te or ga ni sa tio ner.
Det er det, man i År hus kal der den
kær li ge kom mu ne. Det er tan ker, som 
en stor del af kom mu ner ne til slut ter
sig. Den ne ud vik ling sker sam ti dig
med, at de fle ste kom mu ner rent fak -
tisk skærer ned på ud gif ter ne til de res
gam le - så be sparel ser ne går alt så ik ke 
kun til det sti gen de an tal æl dre.

 Dis se tre ide al for mer for om sorg le -
ver i mig si de om si de bå de i gam le og
mo der ne ud ga ver. De har hver de res
stær ke og sva ge si der. Man kan godt
til la de sig selv at være for vir ret. Hvil -
ken ud ga ve jeg ta ger i an ven del se i en
gi ven si tu a tion kan være lidt uforudsi -
ge ligt og i hvert fald gi ve an led ning til
rig tig man ge mis for stå el ser. Når gam -
le nor mer er i op brud skal de nye for -
hand les - hver gang. Det skal der være 
tid, over skud og hel bred til. Det bli ver
tit van ske ligt.

Hvad er sek su a li tet hos gam le voks ne?
En un dersøgel se fra Aar hus Uni ver si -
tet af, hvor dan man har de fi neret
gam le voks nes sek su a li tet i for sknin -
gen  vi ser at man for trins vis har de fi -
neret den som mastur ba tions- og
sam le je ak ti vi tet. På den måde bli ver
det pr. de fi ni tion en for falds historie.
Ved at an ven de en bre dere op fat tel se
af sek su a li tet vil man op da ge at gam le 
voks nes sek su a li tet ud vik ler sig over

åre ne. Det har man bare ik ke for sket
ret  me get i.

Kil de:

Broe, N. and L. Larsen (2014). 

“Den evige flamme.”

PSYKOLOG NYT NR. 16: 4-8
http://in fo link2003.el bo.dk/
Psy Nyt/Do ku men ter/doc/18462.pdf
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Af Ele Bon de, di a kon

Har vi glemt be tyd nin gen af et
langt liv? Er vi så pres se de i
for sø get på at fin de nye løs nin -
ger i for sor gen for vores gam -
le, at vi ta ler hen over hoved et
på dem? Umyn dig gør dem? 

Man ge af vores gam le har nydt et
godt, langt og ik ke mindst selv stæn -
digt og myn digt liv. Men uan set hvad,
så må det være hårdt og sorg fuldt ef -
ter et langt liv kun at være gen stand
for om sorg. Hvor dan kan vi be vare
be tyd nin gen af et langt liv? Til gavn
for os selv og de gamle?

Som le der af be søg stje ne sten ved
Hasle Kir ke har jeg selv sagt ik ke no get 
at gøre med den dag li ge ple je og le -
gem li ge om sorg. Jeg er med an dre
ord dej ligt fri for de for plig ten de dag li -
ge gøre mål, der må ud føres af alt for
få hæn der. Desto mere må vi i be søg -
stje ne sten øve os i re la tio nen mel lem
den om sorgs gi ven de og den om sorg -
stræn gen de og lære at give vores
erfaringer videre. 

Her vil jeg bi dra ge med to im pul ser:
1. At tage imod er at ska be lig hed
2. At lade sig be ri ge er at give 
re spekt fuld om sorg 

At tage imod er 
at ska be lig hed?
På mit kon tor står to gyn gesto le. Af og 
til ta ger jeg sto le ne med ud i by en og
stil ler dem på of fent li ge ste der for at

for tæl le om be søg stje ne sten. At være
på be søg er at sid de og gyn ge sam -
men. Jeg hol der me get af det bi lle de,
for di man ik ke kan ta ge plads i en
gyn gestol og sam ti dig være på vej.
Uvil kår ligt syn ker man ned i sto len og
får der med hjælp til at være til ste de
med sig selv og ik ke kun med den om -
sorg, man øn sker at gi ve. Med sig selv, 
som men ne ske ved si den af et men -
ne ske. Det vil si ge, og så med de be -
hov, man har. Mo der ne om sorg er for
mig at se at gi ve om sor gen til ba ge til
dem, der har brug for den. 

Må ske er det pro vo keren de. Må ske
tæn ker vi straks på de men ne sker, der
mel der sig til et styk ke fri vil ligt om -
sorgs ar bej de, for di de selv har brug
for om sorg. Det er en hår fin ba lan ce,
som jeg må være me get op mærk som
på, når jeg lyt ter til en ny be søgs ven.
Men jeg er mindst li ge så op mærk som 
på den an den grøft, hvor be søgs ven -
ner har svært ved at ta ge imod. Det
skaber ulige forhold. 

I en æg te re la tion gi ver beg ge par -
ter no get, hvor det, der bli ver gi vet,
blot træn ger til at bli ve set og ta get
imod. Det er al lere de til ste de. Vi kan
fore stil le os en om sorgs gi ven de – Jeg
– der ta ger på be søg hos en om sorg -
stræn gen de – Du:

Jeg in ve sterer mi ne kræf ter, * du
in ve sterer din til lid. * Jeg gi ver dig mi -
ne skridt, *du gi ver mig din stol. *Du
gi ver mig dit an sigt, *jeg gi ver dig mi -
ne spørgs mål. *Jeg gi ver dig mit an -

Mo der ne om sorg be gyn der med
vil lig hed til at mod ta ge
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sigt, *du gi ver mig din historie. *Jeg
by der dig en ret af min sjæ le fø de, *du
til sæt ter salt og deler retten med mig.

Så dan ska ber vi lig hed. Lig he den
kom mer ved, at vi ser det, den an den
in ve sterer, gi ver, by der el ler til sæt ter.
Med tak nem lig hed. Der er no get,
gam le og sva ge al tid kan gøre end nu.
Helt til det sid ste. Det er at vel sig ne. I
de gam mel testa ment li ge for tæl lin ger
er vel sig nel ser be skre vet som de gam -
les na tur li ge pligt. Den gam le spurg te
den yn gre: Hvad mere kan jeg gøre
for dig? Og den gam le grun de de over
de vel sig nel ser, han el ler hun vil le gi ve 
vi dere til den ene og an den. Lad det
være en op for dring til jer som gam le,
men og så en be vidst hed, der ska ber
den åben hed hos os an dre, der la der
os se de små vel sig nel ser, når de er
der. Mo der ne omsorg er at give
omsorgen tilbage til dem, der har
brug for dem.

Vælg selv din erin dring
At la de sig be ri ge er at gi ve re spekt fuld 
om sorg. Det an det er, at vi ska ber re -
spekt fuld om sorg ved at la de os be -
røre og be ri ge. Da jeg sag de ja til at le -
de be søg stje ne sten, lo ve de jeg mig
selv, at jeg vil le gøre mit ar bej de af
glæ de. Jeg vil le være sam men med
men ne sker, for di det glæ der mig - alt
an det syn tes mig at være re spekt løs.
Der med har jeg gi vet mig en ud for -
dring, som har kræ vet no get af mig at
lø se. For der er mø der med men ne -
sker, der gør mig uen de lig træt i sjæ -
len og så tung, at jeg ik ke ved, hvor -
dan jeg skal kom me over til mit kon -
tor.

Løs nin gen er at væl ge sin erin -
dring. Jeg væl ger selv, hvad jeg ser,

hører, mær ker, lug ter og hu sker. Jeg
væl ger min erin dring. Og jeg væl ger
på bag grund af, hvad der be rører og
be ri ger mit liv, hvad godt jeg kan ta ge
med mig fra et mø de med et men ne -
ske, der træng te til om sorg. Det er ik -
ke en må de at for træn ge de svære for -
hold, som jeg har mødt og bur de ta ge
mig af. Tvært i mod hjæl per det mig til
at be vare el ler fin de ly sten og over -
skud det til net op at gå i for svar for og
ta ge mig af den ne om sorg stræn gen -
de. Det er en lil le og kraft fuld øvel se,
som al le kan ud føre, og én der i øv rigt
hur tigt vil få en virk ning på resten af
ens liv. Men den kræver indøvelse: 

En hed sen som mer dag kom mer
jeg til en æl dre da me, som jeg har lo -
vet at hjæl pe med at pak ke en dags
tid. Hun skal flyt te til en min dre bo lig,
og det er en uo ver sku e lig op ga ve, for
hun er sam ler. Hen des søn, som bor
og ar bej der i Nor din di en, var ble vet
for hin dret i at kom me og hjæl pe med
flyt nin gen i ti de. Jeg kom mer ind, og
der er ka os, vir ke lig ud over det usæd -
van li ge. Det er svært at vi de, hvor jeg
skal træ de. Jeg kan hver ken få øje på
en be gyn del se el ler en de. Kvin den i
stu en er og så usæd van lig og har sin
egen or den. Bå de i hu set og i li vet i al -
min de lig hed. Vi fin der frem til en må -
de at ar bej de på, og vi pak ker og smi -
der ud tæt si de om si de - en hin ke -
dans om kring tin ge ne. En ud mat ten -
de dans rundt om kring et helt men ne -
skets liv. Ud mat ten de, for hun skal
være ude af hu set om tre da ge.
Under vejs kom mer der et par men ne -
sker, der har få et lov til at ta ge de
mod ne og saf ti ge blom mer fra ha ven.
De rå ber ind og sør ger nø je for ik ke at
træ de over dør tærsk len og der ved
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bli ve fan get ind i det te men ne ske liv.
Da jeg går, forlader jeg en træt og glad 
kvinde, kasserne tårner sig op. Men
der synes at være uendelig meget
endnu.

Jeg går der fra og er be kym ret.
Mens jeg kører ad lan de ve jen med en
kop kaf fe, stand ser jeg min be kym ring 
og la der da gen pas sere for mi ne in dre
san ser. Jeg ser så le des det le ven de lys, 
som stod tændt midt i ro det, da jeg
kom ind. Jeg gen hører hen des små
for tæl lin ger om al ting og ser, hvor dan
hun be hand ler tin ge ne med de res for -
tæl lin ger så næn somt, som var de al le 

værd at bli ve pak ket ind i flø jels. Fra
den mind ste pa pir lap til den fi ne por -
ce læns fi gur. Jeg hu sker hen des glæ de 
over, at blom mer ne ik ke skulle gå til.
Og hendes bekymring over naboens
kat.

Så dan valg te jeg mi ne erin drin ger.
Og i mit valg kan jeg få øje på og ta ge
det til mig, der nærer mig og gør godt.
Så let og dog af og til så svært er det at
be vare be tyd nin gen af et langt liv. Lad 
os gi ve om sor gen til ba ge og væl ge
vores erin drin ger med om hu. 

Mora by, Sveri ge
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Sure gam le mænd
 Af Knud Ra mi an

Det ta ger mig efter hån den
læn gere tid at bli ve god igen,
hvis jeg bli ver ir ri teret. Jeg
ved godt, at jeg er ir ri teret,
men jeg kan ik ke gøre me get
an det ved det end at gå for mig
selv, til det er gå et over. Det ir -
ri terer mig selv føl ge lig. Så op -
da ge de jeg, at der var ud kom -
met en bog “Hånd bog for gla -
de gub ber”(se an mel del sen af
bo gen her i bla det). I om ta len
stod der, at bo gen vil le gøre
sure mænd gla de. Det pas ser
ik ke! Den bog gør de gla de
gla dere og til ta ler ik ke de sure
gam le mænd. Jeg er nu gå et i
gang med at under sø ge fæ no -
me net “sure gam le mænd”.
Jeg har været på run drej se i
med i er ne og for sknin gen. Det
blev en lang rej se, og jeg tror
ik ke den er slut end nu. 

Den po si ti ve ny hed fra for sknin gen
er el lers, at vi bli ver gla dere og gla dere 
med al deren, og langt op i al deren. Al -
li ge vel bli ver my ten om de sure gam le
mænd - men og så ko ner - ved med at
le ve. Skyl des det, at de sure kun fin -
des blandt de me get gam le, el ler er
det kun en me get lil le del af os, der bli -
ver til sure gam le mop per el ler gnav -
pot ter? Er det bare en over fla de? Må -
ske er det bare en my te, som vi får

under byg get på film? Må ske er det et
ondt ryg te spredt af sure kvin der?
Mæn de ne si ger som sæd van lig ik ke
no get. Hvis de fin des, hvad kan man
så stil le op? Gam le sure mænd be ken -
der sig ik ke på inter net tet, men der er
en del og kun kvin der, der brok ker sig
over dem. Må ske be fin der den sure
gam le mand sig i en me get al vor lig si -
tu a tion. 

Det vi ser sig, at der er man ge op fat -
tel ser af fæ no me net sure gam le
mænd og langt flere end jeg kan nå at
be hand le i det te num mer. Jeg præ -
sen terer her nog le af brik ker ne til
pusle spil let. Det er nok klogt at læg ge
sit eget. 

Der har været gnavne
mænd al tid
Den gnavne gam le mand sy nes ik ke
at være et nyt fæ no men. I bo gen Takt
og to ne fra 1921 vi ser Em ma Gad, at
de gnavne gam le mænd og så fand tes
den gang. Hun på pe ger og så, hvad
god takt og to ne er i den for bin del se,
men hun fæl der sam ti dig en hård
dom:

»I Hjem, hvor en så dan Gna ven -
hed er en tyn gen de Pla ge, må na tur -
lig vis Hu stru en gøre, hvad hun for -
mår, for at ud vi ske den og få Bør ne ne
til at for stå, at Gna ven hed i Hjem met
er en såre al min de lig Egen skab hos
æl dre Mænd. At ta le til Mand en om
det vil næp pe føre til no get Re sul tat.
Når Mænd først er ble vet gnavne, er
der in gen Vej til ba ge.«
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»Men for dem, der end nu ik ke er
ble vet det, kan der være grund til et
ad varen de Ord, for Gna ven hed er of -
test kun en dår lig Vane, som har øde -
lagt mangt et Sam liv, og må ske er en
af de hyp pig ste År sa ger til Æg te ska -
bets Ruin.«

Em ma Gad så ik ke rig tig no gen ud -
vej, og så dan er bi lle det for man ge og -
så i dag. Jeg har fun det man ge be skri -
vel ser af den sure gam le mand, der
min der om neden stå en de fra en brev -
kas se i ugebla det Hjem met:

“Ef ter at min mand er holdt op med 
at ar bej de, er han gå et fra at være en
travl, men glad mand, til at være et
surt, tvært gam melt brok ke ho ved.
Det på vir ker mig rig tig me get. Min
mand og jeg er i be gyn del sen af 70er -
ne. Jeg gik på efter løn for en del år si -
den, mens min mand først stop pe de
med at ar bej de, da han var i mid ten af 
60er ne. Vi tal te tid li gere of te om alt
det, vi skul le, når han og så holdt op
med at ar bej de. Han hav de me get an -
svar, og han hav de og så tit me get
travlt. Så selv om jeg godt vid ste, at
han var me get glad for sit job, så for -
stod jeg ham godt, når han sag de,
hvor me get han glæ de de sig til at kun -
ne læ se en bog, få ma let – det har al tid 
været hans hob by – se bør ne bør ne -
ne, ja, alt det, der bare bli ver mere tid
til, når der ik ke er et job at pas se læn -
gere. Des vær re er det så bare gå et
gan ske an der le des, si den han stop pe -
de. Han får hver ken læst el ler ma let,
men ser alt for me get tv. Når bør ne -
bør ne ne er her, be kla ger han sig over,
at de lar mer og ro der. Han er så ne ga -
tiv, når vi har gæ ster, el ler når jeg en
sjæl den gang får ham lok ket lidt med
ud. Jeg tænk te, at han må ske bare li -

ge skul le væn ne sig til at være her -
hjem me, men det er ik ke ble vet bed re
med ti den. Tvært i mod. Når jeg prø -
ver at ta le med ham om det, bli ver
han sur. Jeg har mas ser af en li ge ve -
nin der, der ger ne vil rej se og i det he le
ta get op le ve no get, men jeg fø ler jo ik -
ke, jeg kan til la de mig det. På den an -
den si de kan jeg slet ik ke hol de ud at
se på ham der for an fjern sy net hver
ene ste dag. Hvad gør jeg? “

Her er et an o nymt læ ser brev i dag -
bla det In for ma tion (2013) fra en kvin -
de. Hun ci terer og så Em ma Gad og
fort sæt ter:

“Ham, vi ta ler om her, er træt, gam -
mel, ban ge for al der dom men, har en
efter hån den dår lig hu kom mel se, drik -
ker for me get, so ver for dår ligt og
hører li ge så rin ge. Bun den blev nå et i
går, da han un der mid da gen under -
holdt min lil le bror, som hav de knok let 
for os med prak ti ske gøre mål he le da -
gen, om mit mang len de sek su el le en -
ga ge ment og lyst til ham i det he le ta -
get.“ Det er vel for stå e ligt, når hun
skri ver at hun kan ha ve lyst til at gå sin
vej, og sam ti dig ik ke sy nes at man
bare kan smi de men ne sker væk som
brugt tøj.

Når li vets be svær lig he der
be gyn der at tår ne sig op
I en ny ameri kansk under sø gel se har
man fulgt 1300 mænd si den 1960’er -
ne. De er nu mel lem 53 og 85 år.
Under sø gel sen ind sam le de per so ner -
nes vur dering af be gi ven he der ne i de -
res liv. Var det store el ler små be gi -
ven he der? Var de po si ti ve el ler ne ga -
ti ve? Under sø gel sen vi ser - på lin je
med an dre under sø gel ser - at vi har et
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per son ligt til freds heds ni veau, som er
for bav sen de sta bilt li vet igen nem. Det 
ser dog ud til, at li vet gen erelt bli ver
bed re med al deren. Der er fær re be -
svær lig he der i li vet, og man klarer
dem bed re. Der kom mer og så flere
glæ der med sti gen de al der. Det te
møn ster æn drer sig imid ler tid ef ter 70
år sal deren. Her sti ger an tal let af be -
svær lig he der (tab af æg te fæl le, ven -
ner, kog ni ti ve van ske lig he der, tab af
før lig hed) og for nog le bli ver det ik ke
så let at klare be svær lig he der ne i li vet
som tid li gere. Be gi ven he der ne er jo
of te og så vold som mere. Des vær re si -
ger den ne under sø gel se ik ke no get
om kvin ders re ak tio ner på li vets be gi -
ven he der, men må ske kan vi her fin -
de spore ne til den sure gam le mand. 

Der er man ge for klarin ger
De fle ste for klarin ger sy nes at være
eks i sten ti el le for klarin ger. Det er et
hårdt slag for den gam le voks ne mand 
at mis te sit ar bej de, sin fy sik, etc. Der
er rig tig man ge små tab for bun det
med at kom me i den sid ste en de af
tres ser ne. Der er fak tisk ik ke så me get
at gri ne af. Ta ge Voss sæt ter det på
spidsen: ”Se ni ets pro blem bli ver en
van dring, som ik ke har no get mål.
Man er ble vet for gam mel til at fore stil -
le sig mål for u de. Man har kort sagt
for stå et, at man in gen frem tid har.
Der i mod må man op le ve, at van dring 
vi dere frem blot fjer ner en fra en for -
tid, som man var hjem me i, klare de
sig i, mu lig vis end da holdt af, og hvori
man kun ne de fi nere si ne mål sæt nin -
ger. Se ni ets mål er et, man ik ke ken -
der og som mu lig vis in gen ting er. Men 
som man i hvert fald ik ke læn ges ef -
ter, som man ik ke kan li de, og som

man er uden øn ske om at nå. Det er
en van dring bort fra no get, ik ke frem
mod no get. Og der for svært at fin de
lyst til at fort sæt te.”

Med de eks i sten ti el le for klarin ger
føl ger og så de eks i sten ti el le løs nin ger
- som er stri be vis af go de råd. Det
mest gen tag ne råd er, at den gam le
mand skal træf fe en be slut ning - en
gang for al le. Jeg vil være op timist.
La de for tid være for tid, ta ge sin skæb -
ne på sig og lære sig at si ge: Skidt pyt.
Han skal så fin de sig pas sen de inter es -
ser, være ak tiv, mo tio nere og føl ge al le 
de go de råd, der hører til en ak tiv al -
der dom. Jeg fandt en blok ker, der
som svar til Ta ge Voss skrev: To pen -
sio ni ster i Søn der jyl land blev spør ge -
ske ma-inter vi e wet om de res livskva li -
tet og hel bred. Et af spørgs må le ne
lød, om de i for hold til sid ste år op le -
ve de en stør re el ler min dre grad af
livskva li tet. Den ene pen sio nist svare -
de, at han op le ve de, at det gik dår li -
gere, for han kun ne ik ke læn gere gå
uden at måt te bru ge en stok. Den an -
den svare de, at nu gik det me get bed -
re, for han hav de skaf fet sig en stok og
kun ne der for let tere be væ ge sig rundt.

Jeg skal ik ke af vi se, at de eks i sten ti -
el le go de råd vir ker på sure gam le
mænd. Jeg har bare ik ke fun det et
ene ste do ku men teret eks em pel på, at
det vir ker – d.v.s. at en sur gam mel
mand har be slut tet sig for at bli ve op ti -
mist og er ble vet det. Jeg har kun fun -
det de go de råd. De er sik kert fore byg -
gen de, men det er jo og så svært at be -
vi se. 

Er det psy kisk syg dom?
Bag en sur gam mel mands væ sen kan 
der og så gem me sig en de pres sion, og 
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der er vist al min de lig enig hed om, at
gam le mænds de pres sion net op kan
være præ get af vre de og som me ti der
og så af skyld fø lel ser. Der kan og så
være ta le om en be gyn den de de -
mens. Det kan være me get svært at
af gøre, om sur he den hæn ger sam -
men med en psy kisk syg dom, der skal
be hand les som så dan. I man ge til fæl -
de kan det og så være lige gyl digt, for
den sure gam le mand ser ik ke sig selv
som et pro blem, og han vil ik ke
under sø ges og ik ke i be hand ling, før
han el ler hans pårøren de er kom met
me get langt ud. Den ube ha ge li ge
kon sta tering er, at der er alt for man ge
spe ci elt en li ge æl dre mænd, der be -
går selv mord.

Sur he dens bi o lo gi
Der er selv føl ge lig og så for slag til bi o -
lo gi ske for klarin ger. En af de hyp pig -
ste for klarin ger hand ler om, at den
sure gam le mand har få et et svæk ket
testo teron-ni veau. Det fal der hos man -
ge mænd al lere de fra 45-års al deren
med dyk om kring de 60. Der er en lidt
kompli cere de dy na mik om kring testo -
steron, men et lavt ni veau af testo -
steron hæn ger til sy ne la den de sam -
men med en ræk ke symp to mer: svin -
gen de hu mør, fed me, im po tens, søvn-
og hu kom mel ses proble mer mv. 

Det kan og så være med til at for -
klare, at det må ske ik ke al tid kun
hand ler om at ta ge sig sam men. Så
kun ne man vel bare ta ge nog le testo -
steron-pil ler? Der sy nes dog at være
enig hed om, at det ik ke er en sik ker
be hand ling for gna ven hed. Der i mod
er der ik ke så me get for gjort ved at
øge ko stens ind hold af fø de varer, der
kan øge testo steron ni veau et så som

oli ven olie, ko ko so lie, tor skerogn, broc -
co li, gra na tæble saft mv. Virk nin gen af 
den slags ved man så ik ke no get om.
Der ud o ver er rå de ne de sæd van li ge:
Lev en ak tiv al der dom! Men det er jo
net op det, man ik ke kan si ge til den
sure gam le mand uden at han bli ver
end nu mere sur. 

Må ske styres vores le ve al -
der langt nede i cel ler ne.
I de næ ste må ske lidt lang håre de af -
snit skal vi langt ned i vores cel ler. En -
gel ske for skere med An drew Step toe i
spidsen har fun det ud af, at læng den
på nog le stren ge i kro mo so mer nes
en der – te lo merer - kan for udsi ge,
hvor lang tid det ta ger mænd at kom -
me sig over en stress-si tu a tion. In de i
cel ler ne fin des kro mo so mer ne, som
bærer rundt på vores ar ve an læg. Vi
skal inter es sere os for en der ne på dis -
se kro mo so mer. De hed der te lo -
merer. Te lo merer er be skyt ten de
stren ge på kro mo so mer nes en der.
Med al deren bli ver dis se en der kor -
tere. Der er en sammen hæng mel lem
te lo merer nes læng de og cel ler nes al -
der. Hvis te lo merer ne bli ver for kor te,
vil cel len dø. Ryg ning, fed me, suk ker -
sy ge, for hø jet blod tryk, kræft og hjer -
te syg dom me hæn ger sammen med
kor tere te lo merer. Der er og så en
sammen hæng mel lem psy ko lo gisk
stress og kort læng de af te lo merer. 

De sure kro mo so mer
Den ne under sø gel se hav de til for mål
at under sø ge, hvor for den ne sam -
men hæng fin des. For sker ne var spe -
ci elt inter es sere de i et en zym - te lo -
mera se (TA) - som gør te lo merer ne
læn gere. TA bli ver mere ak tivt un der
akut stress. Der for kun ne kor te te lo -
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merer og høj TA ak ti vi tet være et tegn
på en stres set or ga nis me. 

333 sun de mænd og kvin der mel -
lem 54 og 76 år blev delt i grup per. En
grup pe med lange te lo merer, en grup -
pe med kor te te lo merer, en grup pe
med kor te te lo merer og lavt TA ni -
veau og en grup pe med kor te te lo -
merer og højt TA ni veau. Al le for søgs -
per so ner ne blev nu stil let over for op -
ga ver, der var skabt til at ska be psy ko -
lo gisk stress. Det be tød øget puls og
blod tryk. Ni veau et af stresshor mo ner
steg og så. Når en op ga ve var af slut tet, 
vi ste det sig, at nog le mænd fandt det
let tere at ven de til ba ge til det nor ma le
ni veau end an dre mænd. Mænd med
læn gere te lo merer var hur ti gere til at
ven de til ba ge end mænd med kor te
te lo merer. Mænd med kor tere te lo -
merer og lav TA funk tion vend te hur ti -
gere til ba ge til det nor ma le end mænd 
med kor tere te lo merer og høj TA
funk tion. 

Den psy ko lo gi ske test ning, vi ste at
mænd med de kor te te lo merer og en
høj TA-ak ti vi tet score de hø jere på
“fjendt lig hed” og vi ste min dre op ti -
mis me end an dre mænd. De op le ve -
de og så min dre so ci al støt te. Må ske
ty der re sul ta ter ne på, at grup pen med 
kor te te lo merer og høj TA-ak ti vi tet var 
mere slidt og be fandt sig i en mere ved -
varen de stress-si tu a tion. Den ne forskel
fandtes kun hos mæn de ne, og der er
in gen for klaring på, hvor for det for -
hol der sig så dan. 

Teg ner der sig et bi lle de i
alle dis se brik ker? 
Må ske. Vi kan fore stil le os, at mænd
kan ha ve svært ved at hånd tere be gi -
ven he der i de res liv ef ter ar bejds li vet.

Selve ta bet af ar bejds i den ti te ten kan
op fat tes som et neder lag. Yder ligere
funk tions svæk kel ser op fat tes og så som
neder lag. Det har de svært ved at ta le
med no gen om, for di det at ta le om
det, op le ves som et yder li gere neder -
lag. Så dan har no gen mænd må ske
haft det et helt liv. Så le des kan den
on de cir kel være star tet, der fører til
den læn gere varen de stress-re ak tion,
hvor det bli ver svært at være op ti mist, 
hvor man let tere bli ver ir ri teret, og
hvor det ta ger læn gere tid at bli ve god 
igen. Når det re ak tions møn ster først
har sat sig fast, er den sure gam le
mand dan net, og han er me get svær
at gøre glad.

Kil der:

Ta ge Voss, i Po li ti ken ja nu ar 2011 og
i bo gen “At vis ne li ge glad”

Ugebla det Hjem met, 

Dag bla det in for ma tion

Ore gon Sta te Uni ver si ty. “Aging men: 
More uplifts, fe wer hassles un til the
age of 65-70.

”Sci en ce Dai ly. Sci en ce Dai ly, 
20 Fe bru ary 2014. 
<www.sci en ce dai ly.com/re le a ses/
2014/02/140220095001.htm>.

Re feren ce: Pro ce e dings of the Na tio -
nal Aca de my of Sci en ces se arch

Pro ce e dings of the Na tio nal Aca de my 
of Sci en ces se arch and more in fo
web si te
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Bi lle der af FU AM

Det er al tid sin sag, at kom me
på TV, men i uge 42 og uge 43
kom he le to ud sen del ser om
FU AM.

I den før ste ud sen del se får man
først bag grun den for FU AM’s mot to
“FU AM gør no get ved din al der”. Er
man tvivl om, hvad FU AM er for no -
get, kan man ha ve god gavn af ud sen -
del sen. Knud Ra mi an for tæl ler i før ste 
del om, hvor dan FU AM er en plat -
form, hvor med lem mer ne kan ud vik -
le de pro jek ter og ide er, de bræn der
for. Den an den del af ud sen del sen
hand ler om Kir sten Trol le gaards eks -
em pel: ”Det inter na tio na le hjør ne” i
Ebel toft. Det er en for ening el ler klub
for fri vil li ge og lo kalt bo en de ny-dan -
skere i Ebel toft kom mu ne. To fri vil li ge
og en fa mi lie fra Af gha nistan for tæl ler 
om klub bens ak ti vi te ter. 

FU AM’s mot to ”FU AM - gør no get
ved din al der” bli ver og så ty de ligt i
den an den ud sen del se med inter vi ew
med tre be styrel ses med lem mer - To ve 
Holm, Lis beth Thoren dahl og Trau te
Lar sen, der hver især har ka stet sig ud
i uprø ve de ide er og pro jek ter med: -
en ind sam ling af be ret nin ger fra for -
æl dre til voks ne børn, bå de de go de
og svære for tæl lin ger - om ældre byr -
den, der kan ven des til ældrestyr ken
bla. i et bo om rå de, hvor man nu hjæl -
per hin an den - et øn ske om en stu di -
erej se til ”De Ho ge we yk” - en by i
Hol land for de mens ram te, der kan gi -

ve in spira tion til nye pro jek ter i Dan -
mark og - at bry de ta bu et om dø den
og ta le med fa mi li en om ens egen be -
gra vel se. Vi har været gla de for ud -
sen del ser ne. De gi ver et godt bi lle de
af, hvem vi er. Vi kan og så se, at der er
flere be søg på vores hjem me si de. 

 Det er sta dig mu ligt at se ud sen -
delser ne på inter net tet på:

                           www.seniortv.dk
De kan og så kø bes på CD ved hen -

ven del se til Se niorTv for kr. 100 el ler
lå nes hos FU AM. Der står man ge bag
så dan nog le ud sen del ser: Ide, inter vi -
ew: Je an net te Cold. Ka mera: Jens
For chham mer, Knud Pe der sen, Erik
Ste en Chri sten sen. Lyd: Jyt te Brik ner. 
Re di gering: Jens For chham mer. Pro -
gram an svar lig: Je an net te Cold. Ansv.
pro du cent: Ole Mor ten sen.

Veje til nye mu lig he der 
Al sta tistik vi ser, at de fle ste gam le
voks ne fort sæt ter de res liv, som de le -
ve de det, da de for lod ar bejds mar ke -
det. Man ge går og tæn ker på alt det,
som de kan få tid til og mu lig hed for
den dag døren til ar bejds li vet luk ker
sig. Der kan være bå de tid og mu lig -
he der, men de fle ste er jo til fredse
med det liv, de le ver, og de la ver kun
gan ske små æn drin ger, som of test be -
står af mere af det, der var i for ve jen.
Det er der for sær lig inter es sant, når
men ne sker i en høj al der ta ger hul på
helt nye mu lig he der. Bag de to TV ud -
sen del ser om FU AM står der, som

http://www.seniortv.dk/


15

man kan se bla. Je an net te Cold. Se -
niorTV er ble vet en helt ny del af hen -
des til værel se. Je an net te er gam melt
FU AM-med lem, så det var helt na tur -

ligt at be de hen de for tæl le lidt om
hen des vej til nye mu lig he der. 

Af Je an net te Cold

Hvis no gen hav de sagt, at jeg
skul le bli ve TV-til ret te læg ger
som 75-årig, så vil le jeg ha ve
tro et, de hav de spist søm. Jeg
kom mer et helt an det sted fra. 

Jeg er ud dan net er go tera peut, har
haft flere job i psy ki atri en, og har i
man ge år under vist på Er go tera -
peutsko len Aar hus i te ori og ska ben -
de ud tryks for mer. Sam ti dig star te de
jeg for 23 år si den SINDs Pårøren -
deråd giv ning sam men med en
pårøren de og er fort sat fri vil lig med ar -
bej der der. Men det, jeg er ble vet me -
get op ta get af i dag, er TV i Se nior TV
Øst jyl lands re gi. Det er ble vet til ca. 30 
pro duk tio ner, som jeg har været til ret -
te læg ger el ler med til ret te læg ger af på
4 år. Må ske er det den slags, der kan
ske, hvis man er åben over for al der -
dom mens man ge mu lig he der

Se nior pårøren de som mål -
grup pe
I SINDs Pårøren deråd giv ning er jeg
tov hol der for en se nior grup pe, hvor
del ta ger ne er pårøren de til en vok sen
psy kisk sår bar dat ter el ler søn. Hvad
gør det ved en, når man er pårøren de
i 10 – 20 – 30 år og of te er den ene ste

nær me ste til den psy kisk sår bare. Da
se nior-pårøren de og de res si tu a tion
var ukendt for om ver den, søg te jeg
gen nem SINDs Pårøren deråd giv ning
mid ler med hen blik på at la ve en
under sø gel se om de res livs vil kår.
Cen ter for Kva li tet sud vik ling i Aar hus
ved Knud Ra mi an la ve de under sø gel -
sen, ”Se nior pårøren des hver dag – og
de res mø de med sy ste mer ne.” Der
var re cep tion ved ud gi vel sen og ros til
pro jek tet og nye ud for drin ger i form af 
råd giv ning til bed ste for æl dre til børn,
hvor far el ler mor var psy kisk sår bar.
Det te før te til ”Bed ste forældre grup -
per”. Men man er sta dig se nior -
pårøren de og ef ter et styk ke tid end te
rap por ten på en hyl de, hvil ket jeg
langt fra var til freds med. Så hvad nu?

Se nior TV 
som en mu lig hed
I for året 2010 af holdt Sund hed og
Om sorg et mø de for fri vil li ge fore nin -
ger. Her del tog jeg som rep ræ sen tant
for SINDs Pårøren deråd giv ning. Da
mø det var slut, kom to fra Se nior TV
og la ve de et lil le inter vi ew med mig
om SINDs Pårøren deråd giv ning. Jeg
fik at vi de, at det vil le bli ve ud sendt på
en lo kal ka nal. Og så glem te jeg alt om 
Se nior TV, ind til tan ken slog mig, at

Se nior TV - 
en af al der dom mens mu lig he der
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TV må ske var en mu lig hed for at få
nog le bud ska ber ud til om ver den.

På Se nior TVs hjem me si de så jeg,
at man bare kun ne mø de op en tirs -
dag for mid dag til re dak tions mø det.

Det gjor de jeg med brin gen de en
fol der om se nior grup pen. En af mø -
de del ta ger ne så fol deren og fore slog,
at der kun ne la ves en ud sen del se her -
om, hvor til jeg svare de, at det vil le jeg
ger ne.

Det blev til ud sen del sen ”De be rør -
te” (feb.2011) om at være se nior-
pårøren de over tid. Jeg tro e de, at det
kun var den ud sen del se, jeg vil le la ve,
men jeg blev så op ta get af, at kun ne få 
nog le bud ska ber ud, som jeg syn tes
fik for lidt plads bl.a. in den for psy ki -
atri en, som var det om rå de jeg hav de
ar bej det med på den ene el ler an den
må de.

Det blev til an dre ud sen del ser ”Mu -
sik åb ner døre” dec. 2011, ”Kost og
Psy ki atri” april 2012, ”Af last ning af
pårøren de til de men te” feb. 2013
”Erin drings lej lig he den – Den Gam le
By, Aar hus” maj 2013 og ”Bed ste til
et ud sat barn ”april 2014. De kan al le
ses på www.seniortv.dk

De sid ste to ud sen del ser jeg har
med vir ket til er ”Al der dom mens mu -
lig he der 1 og 2” om hand len de FU AM 
– For ening til Ud vik ling af Al der dom -
mens Mu lig he der” okt. 2014, en for -
ening der star te de for 35 år si den. Ved 
et af FU AM’s mø der i for året 2014
mød te jeg en kol le ga, der for tal te om
sit fri vil li ge ar bej de med FU AM som
plat form.. Jeg skynd te mig straks at
fore slå, at vi skul le la ve en ud sen del se
med FU AM som plat form.

Hvor dan fore går 
pro duk tio nen?
Når jeg får en ide, fore læg ges den på
re dak tions mø det med hen blik på god -
ken del se. Der ef ter kom mer re se arch -
fa sen, ud ar bej del se af en sy nop sis
med mål sæt ning og for slag til en op -
ta gel ses gui de og inter vi ew spørgs mål,
som jeg er an svar lig for. Der la ves af -
ta ler med de med vir ken de i ud sen del -
sen og med det te am – to fo to gra fer
og en lyd kvin de – der står for alt det
tek ni ske. En ud sen del se må kun vare
28 min., men der er al tid op ta get me -
get mere end det. Den ene fo to graf og
jeg la ver re di gerin gen sam men, som
er et stør re ar bej de i sig selv. Selve
klip pe ar bej det med dæk bil le der mv.
står fo to gra fen for. Det er et me get fint 
og in tenst te am ar bej de. Det er som at
læg ge et pusle spil, hvor vi skal få brik -
ker ne til at pas se sam men, hvor ram -
men of te læg ges først, og hvor ind hol -
det man ge gan ge må byt te plads, så
bi lle der, lyd, mu sik og tekst supplerer
hin an den. En pro gram gui de ud sen -
des til en lang ræk ke men ne sker og in -
sti tu tio ner. Som med lem af Se nior TV 
be ta ler vi 25. kr. om året. Se nior TV
må hvert år sø ge mid ler til det tek ni ske 
ud styr – nye fil map para ter, re para -
tion af gam le mv. Al le ud gif ter vedr.
be for dring be ta ler vi selv. Men al le
hob by er ko ster jo no get. 

Det er fri vil ligt ar bej de
Da alt ar bej det i Se nior TV er fri vil ligt,
er tem po et med at la ve ud sen del ser
op til en selv. Men da der skal pro du -
ceres nye ud sen del ser til de to ka na -
ler, vi ud sen der på Sto fa’s TV Aar hus
og TDC’s You See lo kalt, lig ger der
og så en vis for plig ti gel se til ik ke at

http://www.seniortv.dk/
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stræk ke ar bej det med en ud sen del se i
al for lang tid. Men det er ik ke al tid li ge 
nemt. Fa mi li e liv og an dre inter es ser
skal og så pas ses. Det vig ti ge er, at vi
he le ti den sy nes, det er et spæn den de
og so ci alt ud for dren de fæl les skab, vi
ska ber sam men. En ud sen del se fører
os til man ge for skel li ge men ne sker og
ste der, hvor vi får et lil le ind blik i de res 
ar bej de og liv i øv rigt. Det er en ga ve
at få lov til det.

Hvad er det, der dri ver
mig til at lave alle de 
ud sen del ser?
Det er en und ren, en nys ger rig hed og
en fru stra tion over for hold, som ik ke
fun gerer godt nok. F.eks. I De be rør -
te”, den før ste ud sen del se jeg var in -

vol veret i, var det vist mest en fru stra -
tion over mang len de støt te til se nior -
pårøren de, der drev vær ket. Men det
kan og så være et kontr o ver si elt em ne
som ”In kon ti nens” okt. 2012 el ler et
por træt af en kendt per son som ”Car -
sten Vagn-Han sen - Ra dio dok toren”
el ler om ”Ti gerens re de - et spiri tu elt
fæl les skab”. Dy best set er det al le em -
ner, som jeg er nys ger rig på at vi de
mere om. 

Se nior TV fyl der me get i mit pri vat -
liv, men ik ke mere end der er plads til
at ud vik le an dre inter es ser ud over fa -
mi li e liv med børn og bør ne børn og
ven ner.

Hyt te i Tes sung da len, Tele mar k i Nor ge
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Får du det rig ti ge ben ud af ar bejds li vet?

Af Knud Ra mi an

Det er vig tigt, hvor dan man
kom mer ud af ar bejds li vet.
Det dan ner trods alt grund la -
get for man ge års liv uden for,
og det liv bli ver læn gere og
læn gere.
 

Vi an er kun dun kelt, hvad de store
år gan ge af gam le voks ne kom mer til
at be ty de, og hvor dan de gam le voks -
ne vil få det. Dan mark er et af de få
lan de i ver den, der har ta get kon se -
kven sen af den sti gen de le ve al der:
Pen sions al deren er sim pelt hen knyt -
tet til den gennem snit li ge le ve al der.
Sti ger le ve al deren sti ger pen sions al -
deren. Gan ske vist er vi ik ke helt så
go de til det med le ve al der, som vi har
været, men den sti ger da sta dig. 

Man ge vil ger ne bli ve 
i ar bej de
De gam le voks ne bli ver al lere de nu
læn gere på ar bejds mar ke det.Til ba -
getræk nings al deren er sti gen de. Vi
bli ver ik ke kun på ar bejds mar ke det af
nød. Æl dre Sa gen har li ge i en ny
rund spør ge vist, at lidt over halv de len
af de 55-70 åri ge ger ne vil bli ve på ar -
bejds mar ke det. 23% vil ger ne bli ve så 
læn ge som mu ligt. 13% sy nes ab so lut
ik ke, at det er en god ide. Ar bejds løs -
he den har og så været fal den de blandt 
de æld ste ar bejds ta gere, men der sta -
dig lang vej til for hol de ne i 2008. 

Den far li ge ar bejds løs hed
Be ty der det, at vi er på ret kurs? Må -
ske, men går det galt, kan der være

langt fra 50-70. Er man over 50 år og
bli ver fyret, kan man gå en svær tid i
mø de. Grup pen af le di ge over 50 år
har svært ved at fin de job igen og var
sid ste år den grup pe, der blev ramt
hår dest i for hold til at mis te ret ten til
dag pen ge, vi ser en op gørel se. Man ge
af dem, der ik ke har sparet op til pen -
sions al deren hører til grup pen med
den rin ge ste ud dan nel se, og som bor i 
de fat tig ste eg ne i lan det. De vil sam ti -
dig høre til i den grup pe, der let bli ver
ramt af ar bejds løs hed al lere de i halv -
tredsår sal deren. Det of fent li ge er
blandt de ar bejds gi vere, der vir ke lig
skil ler sig af med de gam le. Ber ling ske
kun ne for tæl le, at flere end hver tred je 
fyre de med ar bej der i sta ten i 2013 var 
over 50 år, på trods af at grup pen kun
ud gør hver fem te af med ar bej der -
skaren. De gam le ar bejds ta gere bli ver 
dis kri mi neret på trods af den eks i -
steren de vi den om, at det kan være
en rig tig god for ret ning at in ve stere i
den æl dre ar bejds kraft. Ar bejds gi ver -
ne er sta dig i stort tal mest til bø je li ge til 
at fra væl ge de æl dre an sø gere. Alt
det te står i en klar kon trast til mel din -
gen fra stats mi ni ster Hel le Thor ning-
Schmidt (S) i sid ste ny tår sta le om at
pas se bed re på de æld ste på ar bejds -
mar ke det. Men når de en gang er ble -
vet pen sio ni ster, er der ik ke græn ser
for, hvad det of fent li ge sy nes, at de
har af res sour cer, som bør stil les gra tis 
til rå dig hed for det of fent li ge. 

Det kan være en van ske lig si tu a tion 
at være i sin bed ste al der og al li ge vel
ik ke kun ne skaf fe sig et ar bej de. Det
sli der på selv vær det og må ske mere
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end tid li gere. Når øko no mi en så yder -
li gere for rin ges, og der er rig tig man ge 
år til fol ke pen sio nen, kan det bli ve rig -
tig svært. 

Det er sværest for mæn de ne
Ar bejds løs he den sli der spe ci elt på de
mænd, der li vet igen nem har op le vet
sig som fa mi li ens sik re for sør ger. Når
det selv bil le de kra ke lerer, gør det
ondt. An tal let af fuld byr de de selv -
mord blandt mænd i al ders grup pen
50-59 år er ste get mar kant i kri se åre -
ne 2008-2012. Det vi ser tal fra Cen ter 
for Selv mords forsk ning. Stig nin gen
har været på 39 pro cent - fra 83 til
115 år li ge selv mord blandt 50-59-åri -
ge mænd, mens der i sam me perio de
har været et fald blandt jævnaldren de 
kvin der - fra 35 til 27 år li ge selv mord.
Livsli ni en, der er et til bud om hjælp til
per so ner med selv mords tan ker, har til 
Uge bre vet A4 ud talt:  “ Det kan være
svært for an dre at for stå, men i den si -
tu a tion er man ge mænds ra tio na le, at
når hu set al li ge vel ry ger, og de ik ke
læn gere kan hol de hån den un der fa -
mi li en, så er al le bedst tjent med, at de
ta ger sig af da ge, så der kan ud be ta les
en for sik ring til de efter lad te,« for -
klarer de på livslin jen.

Det er dog svært helt at få hold på
pro ble mets om fang. An de len af le di -
ge 50+åri ge og ti den, det ta ger dem
at fin de et nyt job, svin ger fra kom mu -
ne til kom mu ne. På Læ sø og i Skan -
der borg ad skil ler de 50+ åri ge sig ik -
ke fra de an dre al ders grup per, mens
de sam me al ders grup per har det rig tig 
svært i Kø ben havn. 

Hvor fører alt det te hen? 
Alt det te er jo ik ke ny vi den, men i den 
nye be skæf ti gel ses re form var der ik ke 
tænkt på det te pro blem. Den pro -
blem stil lig kom først på bor det i sid ste
øjeblik, og par ti er ne blev eni ge om, at
en ar bejds løs over 50 skal ha ve et ak -
tivt til bud ef ter 3 må ne ders le dig hed.
Er man un der 50 år læg ger re for men
op til, at man skal ha ve et ak tivt til bud
se nest ef ter et halvt års le dig hed. Der
skal være et skær pet fo kus på direk te
job for mid ling og virk som heds kon takt 
til le di ge over 50 år.I vir ke lig he den er
vores sam fund slet ik ke ind ret tet på,
at vi skal ar bej de så læn ge. Selv om vi
ik ke al le sli des fy sisk så hårdt som tid -
li gere, så for æl des og sli des vores
kom pe ten cer hur ti gere end no gen sin -
de. En ud dan nel se i ung dom men hol -
der ik ke li vet ud, og der skal langt
mere ra di kal kom pe ten ceud vik ling til. 
Pi lo ter ne vi ser må ske ve jen. De skal
sim pelt hen til eks a men he le li vet, så vi 
al le kan være sik re på, at de kan, hvad 
de skal kun ne. Hvor for skal det ik ke
gæl de for al le? Den lø ben de ud dan -
nel se skal være en del af vores ar bej -
de, ta ger vi den ik ke, mis ter vi vores
ret til at ud ø ve et fag. Så vil le ens ud -
dan nel se al tid være i top. Når vi så i
for ve jen ved, at æl dre ar bejds ta gere
er mere en ga gere de i for hold til ar -
bejds pladsen, har la vere sy ge fra vær
og bli ver læn gere i de res job, bur de
man ge flere kun ne for la de ar bejds -
mar ke det uden lang for ud gå en de le -
dig hed.

Kil der: Uge bre vet A4, Æl dre Sa gen, 
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Får, Tes sung da len i Tele mar k

En sammen lig nen de under sø gel se af
73 an dre under sø gel ser har for søgt at
fin de ud af, hvad man med ri me lig -
hed kan si ge om ef fek ten af fri vil ligt
ar bej de på de fri vil li ge selv. 

Det vi ser sig, at de, der har fri vil ligt
ar bej de, er min dre de pri mere de, har
bed re hel bred, fær re funk tions ned -
sæt tel ser og le ver læn gere, men in gen 
ved, om det og så kan hol de de men sen 
stan gen. Det skal nye for søg vi se.

Kil de:

An der son N.D., et al 2014.

The be ne fits as so ci a ted with vo lun te -
ering among se niors: A cri ti cal re vi ew
and re com men da tions for fu ture re se -
arch. 

Psy cho lo gi cal Bul le tin,
14, 1505-1533.

Fri vil ligt ar bej de for læn ger li vet
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Hvad fik du ik ke talt med 
di ne for æl dre om? 
Af Knud Ra mi an 

Der er man ge, som ar bej der
med slægt shistorie, og de kan
som me ti der ær gre sig over alt
det, de ik ke fik spurgt de æld -
ste om, mens de var le ven de. 

Sam ti dig er de sam me men ne sker
til ba ge hol den de og blu fær di ge, når
det gæl der om at få skre vet de res egen 
historie. De gam le voks ne kan sid de
med sorg over det, de ik ke får for talt,
og det de ik ke er ble vet spurgt om. En
dag vil de res un ge gen era tion sid de
med de res slægt shistorie, de ube -
svare de spørgs mål og sid de med et
savn over det, de ik ke fik spurgt om.
Kan man af det lære, at man skal
efter la de sig svar på nog le af de
spørgs mål, som man tror de vil stil le -
til den tid? Der kan være an dre grun -
de til at skri ve no get ned. “Mens jeg
skrev, blev jeg selv klo gere på nog le af
de ting, der ske te og de men ne sker,
der hav de be tyd ning for mig.” Der er
efter hån den et utal af under sø gel ser,
der vi ser at ar bej det med ens erin drin -
ger ska ber mere me ning og sammen -
hæng i liv sople vel sen og gør men ne -
sker gla dere. For de pri mere de men -
ne sker kan livs histori e for tæl ling være
bed re end medicin. 

Det er ik ke al le, der har det godt
med at skri ve. Man kan i ste det gem -
me no get for efter ti den, som har be ty -
det no get for en - man kun ne kal de
det en per son lig erin drings kas se med
små fa mi li e histori er, dig te, do ku men -

ter, san ge og go de bre ve. Den sam ling 
kan og så dan ne ud gangs punkt for en
sam ta le. Gen nem sam ta ler sker der jo 
no get an det, end når man skri ver no -
get ned. Der er perio der i små børns
liv, hvor de kan sy nes, at bed ste -
forældre nes be ret nin ger fra gam le da -
ge er no get af det bed ste, der fin des.
Der er perio der, hvor de un ge er inter -
es sere de. Må ske op da ger man ik ke de 
perio der, el ler må ske er ens børn bare
an der le des. Men hvad så med de
voks ne? 

Børn og for æl dre kan tro, at de ken -
der hin an den, men i vir ke lig he den
har de kun delt en be ske den del af de -
res liv, nem lig de re la tivt få år, hvor de
bo e de sam men. Må ske har man fyldt
hul ler ne ud med fore stil lin ger, der ik -
ke svarer til vir ke lig he den. Så spørgs -
må let er selv føl ge lig: Hvor godt ken -
der man i vir ke lig he den hin an den? Er
vi mere blu fær di ge end ri me ligt? Kan
vi fin de pas sen de an led nin ger til at få
talt om det? På den an den si de skal
man jo hel ler ik ke fyl de si ne sam ta ler
med erin drin ger og go de råd fra de
go de el ler dår li ge gam le da ge. Det er
må ske slet ik ke så en kelt at fin de sin
form.

Hvor dan skal man så få sam ta len i
gang? Jeg har gjort det til vane hvert
år til jul at sen de vores børn et lil le
styk ke af fa mi lie-histori en - så kan de
da spør ge til den. An dre for tæl ler
dryp vist efter hån den, som ens fa mi li -
e historie ud vik ler sig. Det vil le være
dej ligt, hvis man nu vid ste, hvad de
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un ge ger ne vil le høre for tæl lin gen
om. På en ameri kansk hjem me si de
for pårøren de til voks ne gam le
“Aging Care.com” har man på god
ameri kansk vis ta get fat om sa gen. De
har sam let et sæt spørgs mål, som de -
res ældreple je eks per ter og re dak tører
al ler helst vil le spør ge de res eg ne for -
æl dre om. Der er næp pe tvivl om, at
sam ta ler om kring dis se spørgs mål vil -
le brin ge de fle ste tæt tere på hin an -
den. Vi har over sat li sten, haft en lil le
mail stu di ek reds og be ar bej det den
lidt. Re sul ta tet kan ses neden for, og
man kan jo bare klip pe den ud og ha -
ve den fly den de på et bord. 

Hvad vil le du helst have
talt med dine gam le 
for æl dre om?

Hvor dan er dit liv for lø bet?
Hvad er det før ste du kan hu -

ske? 
Hvor dan var dine for æl dre?
Hvem var dine ven ner, da du

vok se de op? 
Hvad var din ynd lings ting at

gøre for sjov (film, strand,
etc.)? 

Hvor dan var din sko le gang for
dig? Hvad var dine bed ste og 
vær ste fag? 

Hvil ke sko le ak ti vi te ter og
sports gre ne har du del ta ge i?

 Kan du hu ske nog le mo de lu ner 
fra din ung dom? Po pu lære
fri surer? Tøj?  Dan se?

Hvil ken ny tek nik har du op le -
vet og fun det mest nyt tig i dit 
liv ..... og hvad er mest ir ri -
teren de?

Hvad har været høj de punk ter ne
og ven de punk ter ne?

Hvil ke be gi ven he der i ver den
haft den stør ste ind fly del se
på dig? Gjort størst ind tryk?

Hvad var de lyk ke lig ste øjeblik -
ke i dit liv? 

Hvad er du mest stolt af? 
Hvad har været dine smuk ke ste 

op le vel ser med kær lig he den? 
Og de svære ste?

 Har du været ulyk ke ligt forel -
sket? 

- Er du ble vet vir ke lig over ra -
sket over dig selv i dit liv?
f.eks. gjort no get, du ikke tro -
e de dig i stand til? Vist nog le
si der af dig selv, som du ikke
tro e de du hav de?

Hvor dan vil du ger ne hu skes?
Hvad har li vet lært dig?

Hvad er det vig tig ste, du er ble -
vet klo gere på med al deren?

Hvad er de vig tig ste er farin ger,
du har lært i li vet?

Hvem var den per son, der på -
vir ke de dit liv mest? 

Hvil ke op le vel ser i li vet har for -
met dig som per son?

Hvor dan har vi haft det med hin -
an den?

På hvil ke må der tror du, jeg er
lige som dig? Og for skel lig fra 
dig? 

- Hvad har været dine bed -
ste/vær ste op le vel ser med
mig?

- Hvad var de svære ste valg og
over ve jel ser i for hold til min
op vækst?

- Er der no get, du vil le have
gjort an der le des?
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De gla de gub ber er kom met til lan det
Her er bog ga ven til den gam le voks ne 
gla de mand, der har alt. For sknin gen
vi ser jo, at vi som hel hed bli ver gla -
dere og gla dere med al deren, og hvis
man ik ke har mødt en af de gla de, så
kan han læ ses her. Her er en mand,
der har be slut tet sig for at le ve lyk ke -
ligt. Det kræ ver sin mand. 

I bo gen Hånd bog for gla de gub ber
- 109 go de råd til at nå li vets høj de -
punkt mø der vi den frie se nior, der
læg ger for ti den bag sig - bort set fra de
go de min der. “Man skal træk ke det
bed ste frem og glem me re sten”…
“Det fører uvæ ger ligt til, at man bli ver
en smu le selv fed. Men det kan jo ik ke
være an der le des”. Bo gen hand ler om 
en mand, der vil bli ve ven med sin
skæb ne og kun la ve om på det, der
sta dig kan gøres no get ved. 

Bo gen er fyldt med små letskrevne
og an ek do te fyld te ka pit ler. Den kan
læ ses på en af ten, men man kan og så
ha ve lig gen de ved sin seng. Jeg tror,
den er god at so ve på. Han når he le li -
vet rundt i stort og småt: “Hvis du be -
gyn der at be kla ge dig, bli ver der hur -
tigt tomt om kring dig.” “Hav al tid en
fla ske cham pag ne i kø le ska bet." “Pas
på med sy ge bør ne børn.” “Hold op
med at lu ge ukrudt". Man skal og så
hol de sig glad, når man er syg, rå der
han. Han har haft bå de can cer, hjer te -
syg dom og slid gigt. Det var fak tisk
can ceren, der fik ham til at træf fe be -
slut nin gen om at vil le le ve lyk ke ligt.
Det hand ler om at le ve med sin skæb -
ne og ik ke mod den - og glæ de sig al li -
ge vel. Men det kan være hårdt ar bej -
de. Der er sik kert en del, der vil me ne,

at for fat teren er lidt for selv fed og at
bo gen er fyldt med ba na li te ter og
com mon sen se. Han kan ik ke hel ler
skju le at han er en utro ligt pri vi li geret
æl dre her re. Man ge vil ik ke ha ve glæ -
de af hans op for drin ger til at bli ve bo -
en de i et stort hus, al tid at ha ve cham -
pag ne i kø le ska bet, be ta le sig fra at få
ord net ha ven, etc. 

Ik ke desto min dre smit ter bo gen
med sin gennem før te op ti mis me:
“Men jo æl dre vi bli ver, desto mere
mun tre bli ver be gra vel ser ne. Man
mø der jævnaldren de og folk, man
må ske har mis tet for bin del sen med,
og som man kan be gyn de at dyr ke
igen. Ul ti ma tivt vil det gå os al le skidt.
Så dan er det. Det gæl der om at få det
bed ste ud af det in den da.” Hvis man
hører til de gla de, kan man få man ge
ide er til at fort sæt te kam pen. At bli ve
en glad grub be kræ ver nem lig en be -
slut ning om at vil le det, og der skal sik -
kert skrap pere mid ler til end den ne
bog. Vil bo gen gøre “de sure mænd”
gla de? Næp pe! Spe ci elt ik ke, hvis de
har få et den af de res ko ne. Bo gen har
haft suc ces bå de i Sveri ge og Nor ge
og får det nok og så her. Det er en rig tig 
se nior fe el-go od bog, og mar ke det for 
den slags er stort. 

Ah lan der, D. S. (2014). Hånd bog
for gla de gub ber. Co pen ha gen, 
Pe oples Press. Pris kr. 200

Fra for la get har vi og så mod ta get:
Fre derick Back man (2014),     
Britt-Marie var her. Pe oples Press, set
til kr.180 - For la get skri ver: En ro man
om forel skel se, fod bold og om at få en 
chan ce til. 
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An meldt af Knud Ra mi an

“At op le ve al deren” er et helt
spe ci elt værk. For fat teren har
prø vet at fin de ud af, hvad det
vil si ge at bli ve gam mel. 

Da han gik på pen sion be gynd te
han at skri ve si ne op le vel ser og tan ker 
ned. Det blev til 12-1500 styk ker skre -
vet på ma ski ne. Det kan være nog le få 
lin jer el ler en hel si de. Om kring 75 års
al deren ud valg te han 350 af dem og
sam le de dem ef ter te ma er i to hef ter
på ca. 50 si der hver. Med støt te fra
Vel ux-fon den er de ble vet sendt ud i
et be græn set op lag til “for ven tet inter -
es sere de”.Som be skri vel se af et en -
kelt men ne skes tan ker og op le vel ser
om kring 10 års aldring er hef ter ne
enestå en de. 

For fat teren er H.Chr. Ras mus sen,
som des vær re dø de i sid ste må ned i
en al der af to og halv fems. Han hør te
til i grup pen af de tid li ge psy ko lo ger i
Dan mark. Han har været en ba ne bry -
der i den so ci al pæ da go gi ske ud vik -
ling og blev kon tor chef i den da -
væren de so ci al styrel se. I slut nin gen af 
sin kar ri ere var H.C. Ras mus sen en af
driv kræf ter ne bag op ret tel sen af A3A
- Aka de mi et for den tred je al der i
1987. Ker nen i A3A er stu di e grup per -
ne. Det er i en af disse studiegrupper,
at de to hefter er blevet til. 

For fat teren går helt ned i dag lig da -
gens små be gi ven he der, men han er
ik ke som Ah lan der bare en glad gub -
be. “Jeg har en til bø je lig hed til at bli ve
de pri meret for ti den. En mu lig år sag

kan være, at det ene er li ge så vig tigt
som det an det og der for li ge uvig tigt.
Hvad er mest vær di fuldt, at jeg sid der
med dis se skri veri er, går i kir ke, el ler
mø des med ven ner ne ved stam bor -
det, så tit som mu ligt? Hvad skal af -
gøre det?” Fra bind I til bind II kan
man mær ke, at der er gå et 10 år af et
gam melt liv: Det kun ne være inter es -
sant at la ve en li ste over, hvad jeg fra
nu af skal la de være med at in ve stere
fø lel ser i.

Det fa sci neren de ved styk ker ne er,
at de kan sæt te ord på op le vel ser, som 
man ik ke selv har sat ord på. Det er ik -
ke tek ster, man så dan læ ser fra den
ene til den an den en de. Det er no get,
man har lig gen de og slår op i. Og som
sådan er de en guldgrube. 

Det te er en sen an mel del se. Hef ter -
ne ud kom for fem ten år si den i 1997
og 1998. Det er an mel derens op fat tel -
se, at den ne enestå en de sam ling ik ke
må gå tabt og for tje ner ud bre del se.
Med til la del se fra H.Chr. Ras mus sen
kan jeg nu gen ud gi ve dis se hef ter.
Mo der ne te kno lo gi gør det ukompli -
ceret at skan ne dem til PDF-fi ler, der
kan sen des ud til al le, der måt te øn ske
det. Der for ser si der ne sta dig ud, som
da de blev skre vet på en gam mel skri -
ve ma ski ne og der ef ter sten ci leret.
Hef ter ne kan man ind til vi dere få gra -
tis adgang til ved henvendelse til
bladets redaktør Knud Ramian

Ras mus sen, H. Chr. “At op le ve al -
deren” og “Om kring de 75”. , Atreus
mo no gra fi serie, Aka de mi et for den
Tre die Al der,1997 & FU AM, 2014.

At op le ve al deren I+II
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Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 11. fe bru ar 2015 kl. 16.30 

i Caféen, Klo ster ga de cen tret, 
Klo ster ga de 37, Aar hus C 

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 2014

4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2016
samt god ken del se af bud get for 2015

5. Valg af med lem mer til be styrel sen  
På valg er: Tove Holm

Trau te Lar sen
Søren-Pe ter Pe der sen

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
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For årets te ma: Mo der ne om sorg
14. jan u ar: Gen si dig om sorg
To ve Holm, FU AM.   
Til ret te læg gel se To ve Holm

Den gen si di ge om sorg har eks i steret så læn ge men ne sker har le vet sam men,
men of te  er den ik ke ube tin get.Vi hø ster, som vi sår. Lige som i så man ge an dre
ste der i til værel sen er vi nødt til selv at vi se åben hed – og må ske om sorg for at
gøre os for tjent til at mod ta ge. Hvor dan ser den gen si di ge om sorg ud i det mo -
der ne Dan mark?

11. fe bru ar: Den bund lø se om sorg?
Mor ten Aa gaard, le der Kir kens Kors hær, År hus.  
Til ret te læg gel se Knud Ra mi an

I et sam fund, hvor for skel len på  rig og fat tig er sti gen de, vil sta dig flere syn ke til
bunds i stof mis brug og hjem løs hed.  Det bli ver i sti gen de grad de helt un ge, der
fal der ud i et sta dig mere uo ver sku e ligt sam fund. Bor ger ne kla ger over de hjem -
lø se, når de op hol der sig i by en. Den sti gen de ind van dring og de åb ne græn ser i
EU æn drer møn stret for hjem løs hed. Traf fic king fin der nye for mer.   Selv rigs re -
vi sio nen an kla ger stat og kom mu ner for for søm me lig hed. Hvad er om sorg un -
der de vil kår? Hvor dan til pas ser vi os ud vik lin gen i det mo der ne sam fund? Hvad
bi dra ger den pri va te om sorg med? Hvil ke op ga ver er ulø ste? 
 

11. marts: Saxild Strand  - når fri vil lig he den ta ger over
Hen rik Wo er, Dag lig le der.  
Til ret te læg gel se To ve Holm og Hel le Snell

I 2013 gen åb ne de Saxild Strand som et  så kaldt bru ger styret sund heds ho tel. Det
var ble vet sparet væk i en sparerun de i 2009. Si den  1906 var Saxild Strand sim -
pelt hen ind beg re bet af om sorg i Aar hus Kom mu ne. Nu styres det af pa ti ent fore -
nin ger og dri ves med man ge fri vil li ge og få  an sat te, men med et fast til skud fra
År hus Kom mu ne.  Hvad er det for en om sorg det nye Saxild Strand kan til by de?
Hvil ke ulø ste op ga ver kan de få  øje på? 
  

Sam ta le-ca féer i FU AM
For året 2015
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8. april: Spe ci a li seret om sorg
Met te J. Mor ten sen el ler Möhsen Ami ni. 
Til ret te læg gel se Lis bet Thoren dahl

I ‘gam le’ da ge var være ste der en kom mu nal op ga ve. Det er  næ sten for tid. En
sær lig om sorg stræn gen de grup pe er de psy kisk sy ge og flygt nin ge og ind van -
drere, hvor af man ge er trau ma ti sere de som føl ge af krigs- og flug tople vel ser.  Li -
ge i mid ten af Aar hus fin des et pri vat dre vet multi kul turelt være sted Mu ha bet,
som byg ger på gæ ste bud stan ken. Et til svaren de være sted fin des i Kø ben havn.
Hvad er det, de kan? Hvad mang ler de?
 
6. maj:  OBS! Und ta gel ses vist den før ste ons dag i en må ned.
Kan er farin ger fra Aar hus bli ve til om sorg i Af ri ka? 

Ako wa aged-li fe Foun da tion i Aar hus og Gha na 

Til ret te læg gel se Hel le Snell

 Col lins Wo o de kom til Dan mark som mu si ker i 1992 og gif te de sig med en dansk 
pi ge. Her blev han over ra sket over, hvor godt de gam le bli ver be hand let. I Gha -
na op fat tes æl dre men ne sker of te som hek se, når de bli ver de men te og gør skøre
ting. Col lins over vandt sin egen skræk for gam le, og det har ud vik let sig til Akro -
wa Aged-Li fe Foun da tion med hoved kon tor i Aar hus, og man er på  vej til at
byg ge det før ste ple je hjem i Gha na. Dan ske stu deren de har prak tik i Gha na.
Hvor dan vir ker mo der ne dansk om sorg i Gha na? Hvad si ger det os?

Al le mø der er fra kl. 14.30 til 16.30 
i Ca féen, Klo ster ga de Cen teret
Klo ster ga de 37, År hus C

Al le er vel kom ne og pri sen er kr. 25 incl. kaf fe, te og
ka ge

Mø de lo ka let har tele slyn ge.
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