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Ons dag bli ver igen mø de dag for FU AM!
Alt er ved det gam le 

og vi kan nyde godt af et åbent Ca fe terie
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En gang hand le de ældre pæ da go gik om stil fær dig ple je, om sorg og
sys sels æt ning, men den slags til bud vil frem ti dens livs du e li ge æl dre
ik ke spi ses af med. De øn sker fort sat at lære og ud vik le sig, selv om
de er fyldt 60, 70 el ler 80 år el ler nær mer sig sid ste salgs da to – og det
kræ ver en ny slags pæ da go gik, geron to pæ da go gik.

ENDELIG TID TIL

SELVREALISERING
 * Det er snart 40 år si den, at Paul
McCart ney og Be at les brø le de om at
mis te håret, æl des og for fal de som
64-årig. Så dan så li vet ud den gang.
Men i dag er det ik ke for fal det, der
vin ker i hori son ten til Paul McCart ney 
og hans jævnaldren de 64-åri ge. Det
er selv re a li serin gen. Bør ne ne er for
længst flyt tet hjem me fra, og ar bejds li -
vet i træ de møl len er næ sten et over -
stå et ka pi tel. Det be ty der oce a ner af
tid, fri hed og val gmu lig he der – dan -
nel ses rej ser, iværk sæt ter kur ser, nye
ud dan nel ser osv.

Kort sagt: Med al der dom men be -
gyn der det sø de liv. Det er i hvert fald
det ind tryk, man får af de man ge nye
or ga ni sa tio ner for æl dre, der sky der
op. Se bare det ameri kan ske El der ho -
stel, der hvert år til by der over 8.000

”op le vel ser til livslang læring” til æl -
dre i mere end 90 lan de. El ler det
dan ske netværk In spirum, der sø ger
at til freds stil le ældres nys ger rig hed og 
vi de be gær med ar ran ge men ter, kur -
ser mv. El ler det nye ameri kan ske fir -
ma Eons, som er sat i ver den for at in -
spirere dem over 50, der må ske i nær
frem tid vil få be teg nel sen ’ge nera tion
bo om’. Som direk tøren af Eons, Jeff
Tay lor, skri ver på Eons’ hjem me si de:
”Bo om, bo om, bo om... Har du hørt
det? Det er sla get af vores gen era tion
af bo om’ere og se niorer, som vil le ve
det bedst mu li ge liv. Kol lek tivt vil vi
hand le, se, lære og me get mere på ve -
jen til at nå det op nå e li ge mål at le ve
til 100.”
TID TIL SELVREALISERING
Adjunkt Ti ne Fri strup fra Dan marks
Pæ da go gi ske Uni ver si tet har et bud

FUAM holdt åbent mø de mand ag den 8. ok to ber, hvor Ti ne Fri strup var
ind le der til em net: Den go de tid i al der dom men. I ste det for mø dere ferat har
FUAM få et til la del se til at brin ge en ar ti kel fra Uni ver si tets ma ga si net
Asterisk, nr. 32 om Tri ne Fri strup og den nye Ældre pæ da go gik. 
Asterisk ud gi ves af Dan marks Pæ da go gi ske Uni ver si tet.
Med tak til Ar tik lens for fat ter Ca mil la Mehl sen, 
re dak tør af Asterisk og for lags re dak tør.
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på, hvad det er, der er på fær de her:
Al der dom men er ved at bli ve selv re a -
li serin gens tid. De æl dre be hø ver ik ke
læn gere ud fyl de en funk tion på ar -
bejds mar ke det, og man ge har sta dig
mas ser af ener gi, så et sti gen de an tal
ta ger på dan nel ses rej se og går på kur -
ser og vi dere gå en de ud dan nel ser, for -
di de har lyst til at ud vik le sig. ”Kra vet i 
dag er ud vik ling, ud vik ling, ud vik ling.
Det er et grund vil kår for al le, og det
ser vi nu mar kant hos nog le æl dre. De 
æl dre, som for la der ar bejds mar ke det, 
går nu på iværk sæt ter kur sus. Nu skal
de ud og star te egen virk som hed. Det, 
som er på vej nu, er, at de æl dre selv
be gyn der at ta le de res sag,” si ger hun.

Netvær ket In spirum ar bej der for
eks em pel på at eks pli ci tere en ny for -
stå el se af de ældres rol le i sam fun det.
Som der står på de res hjem me si de:
“Vi be fin der os ved ’the tip ping
point’. I ste det for at be trag te ti den
for an os som for fald og re sig na tion vil
vi se på dét at bli ve æl dre som en for -
ry gen de mu lig hed for fort sat at ud vik -
le os – og fort sat bi dra ge til ud vik lin -
gen af vel færds sam fun det!”

Hvor dan kan de æl dre bedst mu ligt
ud vik le sig? Og hvad kræ ver det af
pæ da go gik ken, når æl dre skal ha ve
stil let lærings-tør sten? Ti ne Fri strup er 
sam men med Mari an ne Eil sø Munks -
gaard i fuld færd med at sø sæt te et
stør re for sknings pro jekt om ældre -
pæ da go gik, og så kal det geron to pæ -
da go gik, som er et nyt sats nings om rå -
de på Dan marks Pæ da go gi ske Uni -
ver si tet. ”I dag sker der en kraf tig stig -
ning i an tal let af æl dre, så vel i det
dan ske sam fund som i re sten af ver -
den, og den ud for dring må Dan marks 

Pæ da go gi ske Uni ver si tet og så ta ge
op ved at ud for me en geron to pæ da -
go gik. Når det dre jer sig om vok sen -
pæ da go gik, har den hid til ta get af sæt
i ar bejds mar ke det. Men geron to pæ -
da gik ken dre jer sig om æl dre, der er
fri sat fra ar bejds mar ke det. Der for må
vi tæn ke en pæ da go gik, der ik ke
hand ler om ar bejds mar ke det. Med
æl dre hand ler det om livs du e lig hed;
om at kun ne fun gere i li vet. Det hand -
ler om hver dags li vet,” si ger Ti ne Fri -
strup.

”Vi står over for en grup pe af æl dre,
som vi end nu ik ke har ta get hånd om i 
pæ da go gik ken – for di det har hed det
ple je og om sorg. Og har man over ho -
ve det talt om pæ da go gik for æl dre,
har det hand let om ved li ge hol del se af 
færdig he der, så man he le ti den op ret -
hol der sin funk tio na li tet. Men med
geron to pæ da go gik er der ta le om
pæ da go gik på sam me præ mis ser som
for bar net og den un ge.”

OPGØR MED LIVSTRAPPEN
Aristo te les be skrev al der dom men med
den po e ti ske for mu lering ’li vets sol -
ned gang’. Men al der dom be hø ver ik -
ke være en fa se, der går ned og ned
og ned. Det kan og så hand le om ud -
vik ling og ung dom. Og det er li ge
præ cis, hvad or ga ni sa tio ner som El -
der ho stel, Eons og In spirum ar bej der
for. På In spirums hjem me si de står
der, at ”...vi drøm mer om at få tid til
selv re a li sering – nu skal vi gøre det vi
ik ke hav de tid til el ler mu lig hed for tid -
li gere. Vi drøm mer om fri hed, og for
man ge af os rep ræ sen terer vok sen-
og pen sio nist til værel sen en ny ung -
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doms tid – med fri hed, uaf hæn gig hed
og et væld af mu lig he der.”

Iføl ge Ti ne Fri strup er ci ta tet et ud -
tryk for en ung dom me lig gørel se af al -
der dom men og der med et for søg på
at etablere en an den må de at for stå
det at være gam mel på. I dag er de
tra di tio nel le liv saldre i op brud. Men -
ne skets livs cy klus føl ger ik ke læn gere
en trap pe, hvor man fra føds len af be -
væ ger sig op ad, trin for trin, til man er
mid ald ren de, og der ef ter går man
ned ad trap pen – og dør på sam me
trin, som man blev født. ”Det, der er
ved at gøre sig gæl den de nu, er, at
den her trap pe fort sæt ter med at sti -
ge. Den fal der al drig. Og plud se lig
ind træ der dø den. Man kan si ge, at
det nye er, at vi le ver os ihjel. Vi le ver,
til vi li ge plud se lig dør. Det er en
livslang trap pe, som kobler sig til et
sam funds mæs sigt op lys nings pro jekt:
Vi er på vej til at bli ve su veræ ne men -
ne sker, som kan stå selv, men vi er he -
le ti den på vej,” si ger Ti ne Fri strup og
gi ver et historisk rids af den ne ud vik -
ling:

Op gøret mod den klas si ske liv strap -
pe be gyn der i 1980’er ne, hvor der
kom mer et nyt bud på, hvor dan man
kan for stå al der dom. På det tids punkt 
be gyn der man at se aldring som et so -
ci alt og kul turelt fæ no men, og det er
et klart mod styk ke til den med i cin ske
må de at for stå aldring på – nem lig
som et krops ligt og kog ni tivt for fald.
Det te skif te er ble vet kaldt en ”kul turel 
ven ding”, for det åb ner for fl ere må -
der at for stå aldring på.

”In den for den med i cin ske for stå el -
ses hori sont har man for søgt at la ve al -

le mu li ge for mer for kom pen sa tion
for for fal det ved for eks em pel at fo ku -
sere på fore byg gen de ind sat ser. Det
inter es san te ved den ne ’kul turel le ven -
ding’ er, at man går fra at tæn ke geri -
atri – som med i cinsk fun deret – til at
tæn ke geron to lo gi som en so ci al og
kul turel til gang til at for stå aldring.”

Hvor dan kan man und slip pe, at ens
krop for fal der, når man bli ver gam -
mel?

”Man kan være fræk og si ge, at det
er en so ci al kon struk tion. Man kan si -
ge, at den med i cin ske do mi nans be -
ty der, at man kan fø le sig rask, men
man gøres syg. Selv om jeg er 80 el ler
90, kan jeg fø le mig rask, og så selv om 
jeg må ske ik ke er så godt gå en de el ler
har brug for en stok. Men i den si tu a -
tion, jeg be fin der mig i, gør det ik ke
no get, hvis jeg sam ti dig fø ler mig rask
og frisk.” ”Den ældres selv for hold er
helt cen tralt. I det med i cin ske para -
dig me er det en frem med be stem mel -
se: ’Det kan godt være, at du fø ler dig
rask, men du er syg’. I en geron to pæ -
da go gik er ud gangs punk tet, at vi har
med en per son at gøre, der kan for -
hol de sig til sig selv.”

Ti ne Fri strup pe ger dog på, at den
sun de krop spil ler en utro lig stor rol le
for det sti gen de an tal æl dre, der sø ger 
ud vik ling. ”Fun da men tet for at kun ne 
være en ak tiv æl dre er mo tion. Det at
være sund sæt ter sig igen nem over alt 
an det. Sund hed er for udsæt nin gen
for, at man kan real i sere sig selv.”

DE ÆLDRE OG OMVERDENEN
Det er ik ke al le i om ver de nen, der er
be gej stre de for, at æl dre vil ud vik le sig 
he le li vet. Da en pen sio neret her re for



7

et par år si den be gynd te at læ se med i -
cin på Kø ben havns Uni ver si tet, vak te
det ra ma skrig, for di han op tog en
plads for en ung stu deren de – og han
gjor de det vel vi den de, at han med
stor sand syn lig hed al drig vil le kom me 
til at fun gere som læ ge. På det se ne ste 
har der og så været me gen de bat om
fol ke sko lens brug af pen sio nere de læ -
rere. For selv om der er lærer man gel
på fl ere sko ler, me ner nog le, at de
pen sio nere de lærere er for gam le til at 
under vi se ele ver ne. ”Det er, for di der
sta dig her sker en med i cinsk dis kurs,
for stå et på den må de at høj al der er lig 
med da len de kom pe ten cer og la vere
funk tions evne. Og det er li ge præ cis
det, man for sø ger at om gå, for eks em -
pel hos In spirum. De æl dre be gyn der
at dis ku tere ind byr des, hvad det vil si -
ge at være gam mel. Man kan fak tisk
slet ik ke se de æl dre som en sam let
grup pe, men som ind i vi der,” si ger Ti -
ne Fri strup.

I for sknings pro jek tet vil Ti ne Fri -
strup og Mari an ne Eil sø Munks gaard
blandt an det under sø ge, hvor dan æl -
dre for står det at bli ve gam mel. ”Liv -
saldre ne sæt ter en dags or den for,
hvor dan man skal for stå sig selv. Og
nu er der så flere bud – og det går ik ke
bare ned ad bak ke for den aldren de,”
si ger Ti ne Fri strup. I med i er ne er bi lle -
det af de æl dre of te po lari seret: Der er 
de sva ge gam le, som er dyre for sam -
fun det og om ta les som ”ældre byr -
den”. Og så er der de res sour cestær ke 
gam le, som of te kal des ”det grå
guld”. Det te split te de bi lle de af de æl -
dre har Char lot te Wi en be hand let i sin 
ph.d.-af hand ling ’Ældre bil le det i me -
d i er ne gen nem 50 år’, som ud kom i

2005. Ti ne Fri strup for tæl ler, at de
res sour cestær ke gam le fyl der mere
og mere i med i e bil le det og i re kla me -
ver de nen. ”De nye æl dre er det store
kom mer ci el le po ten ti a le. Man ind ret -
ter mere og mere sam fun det i for hold
til den æl dre mål grup pe. Det er jo
nog le kø bestær ke æl dre men ne sker.” 
Re kla me ver de nen har nu få et øj ne ne
op for, at hvis ma n vil ha ve fat i de ri -
ge 60+, må man og så ud vik le pro -
duk ter til det æl dre seg ment og bru ge
iko ner, som æl dre kan iden ti fi cere sig
med. For ny lig ind gik kos me tik fir ma -
et L’Oré al en kon trakt med den
68-åri ge sku e spil ler og for hen væren -
de fit ness-dron ning Ja ne Fon da om,
at hun frem o ver skal rep ræ sen tere
L’Oré al’s serie Age Re-Per fect, som
hen ven der sig til et mo dent pub li kum. 
Da sam ar bej det løb af stablen i april
2006, ud tal te You cef Na bi, inter na -
tio nal direk tør for L’Oré al Paris:
”Sam ar bej det mel lem L’Oré al Paris
og Ja ne Fon da er en stor be gi ven hed
på man ge må der. Vi er det før ste store 
mær ke, som gi ver et ”an sigt” til en
kvin de over 60 år, som har til hen sigt
at star te li vet på ny. Hvor for skul le dis -
se kvin der ik ke ha ve en hud ple je serie
de sig net spe ci elt til dem? De res psy -
ko lo gi og be hov er an der le des i for -
hold til yngre kvinders!”

Men den kom mer ci el le inter es se
stop per ik ke ved re kla mer ne og mar -
keds førin gen. Æl dre ken der og så
bedst selv de res be hov. I Au stra li en er
man gå et så langt som til at etablere et 
mini sterium, der kan hjæl pe pri va te
og of fent li ge virk som he der med at
ud vik le pro duk ter og ser vi ces over for 
æl dre. Hos In spirum ar bej der man på 
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at ska be di a log mel lem 50+-mar ke -
det og virk som he der. For eks em pel
har In spirum ind gå et et sam ar bej de
med under tøjs fir ma et Ham merthor
om at ud vik le en ny kol lek tion under -
tøj, der er skræd der sy et til ak ti ve æl -
dre. Og for ny lig send te In spirum op -
læg get ’En Ny Tids Al der – for sam -
fund og virk som he der’ til er hvervs mi -
ni ster Bendt Bendt sen for at gøre op -
mærk som på de mu lig he der, der er i
den nye gen era tion af ældre.

De ener gi ske 60+ præ ger alt så
med ie- og re kla me bil le det ak tivt og
sam ar bej der med virk som he der om
at ud vik le pro duk ter og ser vi ces mål -
ret tet dem selv. Det store spørgs mål
er, hvad det kom mer til at be ty de for
ud dan nel ses sy ste met, at en vok sen de 
mæng de af æl dre vil til 0eg ne sig vi -
den og nye kom pe ten cer, men med
helt an dre for mål end yn gre. For i
modsæt ning til de yn gre gen era tio ner 
sker lærin gen ik ke med hen blik på at
gøre sig ar bejds du e lig. Lærin gen er
dre vet af lyst.

LYSTENS PÆDAGOGIK
”Vi har med nog le men ne sker at gøre, 
der vil lære af lyst. Det bry der med, at
vi har en fore stil ling om, at for at lære
no get nyt må det gøre ondt. Pæ da go -
gik er et for hold mel lem lyst og ulyst.
Du må gøre no get, som er ulyst fuldt,
for at det se nere kan bli ve lyst fuldt.
Det gør ondt at lære at cyk le, men det
er nød ven digt, at du fal der man ge
gan ge, for at du se nere hen kan køre
der u dad. Ud for drin gen nu er, at de
æl dre, i kraft af at de er uaf hæn gi ge af
ar bejds mar ke det, ik ke nød ven dig vis
vil ind gå i en lærings sam men hæng,
der gør ondt,” si ger Ti ne Fri strup.

Hun nævner, at i under vis nings for løb 
kan den æl dre være be vidst om, at
han el ler hun kan pro te stere imod
selve under vis nin gen, for de ser ud -
dan nel se som et ser vi ce til bud.

”Man kan fore stil le sig, at der sid der
en flok æl dre men ne sker på Fol keu ni -
ver si te tet, og når de så er util fredse
med under vis nin gen, så rej ser de sig
op og går. For de har ik ke brug for
eks a mens be vi set. De vil in spireres, og 
hvis under vis nin gen ik ke er in spire -
ren de, kan de pro te stere ved at for la -
de lo ka let.”

Det er dog ik ke Fol keu ni ver si te tet
el ler au di tori et, som bli ver geron to -
pæ da go gik kens høj sæ de. Den vil nok 
snarere fol de sig ud i kul turel le og
ufor mel le rum som kunst mu se et, bus -
sen og bi blio te ket. Men når nu lærin -
gen er dre vet af lyst, hvor dan vil de
æl dre så lære?

”Jo han Fjord Jen sen har sagt, at de
un ge skal lære det som no get nyt,
men de gam le skal lære det på ny.
Pæ da go gik ken til æl dre skal mere
end bare åb ne for kog ni ti ve di men -
sio ner. Det er snarere en æste tisk og
san se lig pæ da go gik, der er brug for.
De dan nel ses rej ser, som for eks em pel 
El der ho stel til by der, er nærople vel -
ser. Det er her og nu, det er nær vær,
det er hands on. Det er kort sagt me -
get mere san se ligt,” si ger Ti ne Fri -
strup. Og det er det, geron to pæ da go -
gik i høj grad er: en ly stens og san se -
lig he dens pæ da go gik.g

Af Ca mil la Mehl sen 

cme@dpu.dk
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 Ph.d. og adjunkt ved In sti tut for Pæ da go -
gisk So cio lo gi, DPU. For sker i pro blem stil -
lin ger in den for det spe ci al- og so ci al pæ da -
go gi ske felt med fo kus på, hvor dan mo der -
ni serings pro ces ser æn drer vores ka te gori a -
le kon struk tio ner af nor ma li tet og af vi gel se.
Er til knyt tet for sknings pro gram met i So ci a -
la na ly tisk Sam tids di ag no se med hen blik på
at vare ta ge op byg nin gen af geron to pæ da -
go gi ske kom pe ten cer ved DPU.

www.dpu/dk/om/tifr

TINE FRISTRUP

www

FRA FOR FALD TIL UD VIK LING

I Ve sten har der i man ge år hun dre der her -
sket en med i cinsk for stå el se af det at bli ve
gam mel. Til gan gen kal des ’de fekt-mo del -
len’, for di aldring ses som de fekt, re duk tion
og for fald, så vel so ci alt, krops ligt som psy -
kisk. I det 20. år hun dre de ud vik les ’di sen -
ga ge ment-te ori en’, der ser aldring som en
gen si dig til ba getræk ning mel lem ind i vid og
sam fund: Sam fun det re du cerer an tal let af
rol ler til den æl dre, der sam ti dig og så træk -
ker sig til ba ge fra den yd re ver den. I de sid -
ste år ti er er der imid ler tid sket en ”kul turel
ven ding”, og en tred je til gang har meldt sig
på ba nen, nem lig at aldring og så er ud vik -
ling. Den ne til gang går un der be teg nel ser
som ”den tred je al der” og ”geron to lo gi”.

GERI ATRI: MED I CINSK FOR STÅ EL SE

Aldring er:

•  en bi o lo gisk pro ces

•  for fald

•  af vik ling

•  ri si ko

Aldring hand ler om:

•  at ud sæt te dø den

•  da len de kom pe ten cer

•  fal den de funk tions du e lig hed

•  ”ældre byr de”

GERON TO LO GI: SO CI AL-KUL TUREL FOR STÅ EL SE

Aldring er:

• en so ci al pro ces

• mu lig he der

• ud vik ling

• chan ce

Aldring hand ler om:

• at gri be li vet

• livslang læring

• livs du e lig hed

• ”ældrestyr ke”

Kil de: Gyl den dals Psy ko lo gi hånd bog 2006 
og Dan marks Sta tistik

ÆLDRE BO OM

An tal let af æl dre sti ger hvert år, og de æl dre bli ver
end nu æl dre – og mere kø be kraf ti ge. Iføl ge en
under sø gel se af netvær ket In spirum ud gør men ne -
sker over 50 år 31 pro cent af be folk nin gen, men
står for 43 pro cent af for bru get, og det tal vok ser.

2006: 823.027 men ne sker på 65 år el ler der o ver

2050: 1.334.695 men ne sker på 65 år el ler der o ver

2006: 680 men ne sker over 100 år

2050: 10.911 men ne sker over 100 år
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Ph.d. stu deren de Jens Ko fo ed
har fulgt 16 æl dre, mens de
ven te de på en ple je hjem -
splads og skre vet ar tik len:
"Mens de ven ter".

Ven te ti den i egen bo lig med hjem -
meh jæl pere til at klare de mest nød -
ven di ge op ga ver vi ser sig at være en
an stren gen de perio de.Nog le bo e de
højt op pe og kun ne ik ke kom me ud
ved egen hjælp, ele va tor døren var for 
tung, el ler trap per kun ne ik ke for ceres 
uden hjælp. De æl dre står over for at
skul le op lø se de res hjem og skal for -
bere de de res liv på ple je hjem met. Al -
le sy ntes, at de hav de be græn set ind -
fly del se på de res si tu a tion. ”De æl dre
op le ve de gen erelt, at de skul le til pas -
se de res dag lig dag til hjæl perens tids -
plan. For sin kel ser og af lys nin ger fore -
kom, og dis se var med til at under stre -
ge en fø lel se af, at selv be stem mel se
over dag lig da gen og eget hjem var
un der af vik ling.”, konklu derer Jens
Ko fo ed. Hvis hjem meh jæl peren ik ke
sat te stik kon tak ten rig tigt ef ter støvsug -
ning, kun ne en ik ke tæn de sin lam pe.
Hvis hjem meh jæl peren ik ke kom til
af talt tid, føl tes det me get gen eren de,
for di de gam le selv ind ret te de sig på
for eks em pel at for bere de ren gørin -
gen med op ryd ning m.v. Hvis der
kom helt ny hjem meh jæl per, kun ne
be bo er ne være ban ge for, at de res
ting kom til at stå, så de ik ke kun ne nå
dem el ler fin de dem igen. De fle ste

hav de fast hjem meh jælp med und ta -
gel se af syg dom og feri er, men de op -
le ve de, at hjem meh jæl peren ik ke hav -
de tid til at gøre, hvad de ger ne ville
ha ve gjort el ler ik ke priori tere de de
op ga ver, de øn ske de ud ført. De æl -
dre hav de et øn ske om, at hjem meh -
jæl peren hav de mere tid til at ta le
med dem, og at de vil le inter es sere sig
for dem som per son og men ne ske,
lige som de ger ne vil le lære de res
hjem meh jæl per bed re at ken de.

Fryg ten for at fal de var gennem gå -
en de, al le hav de prø vet at fal de og
være hjæl pe løs og var ban ge for at
fal de igen. Jens Ko fo ed slut ter sin ar ti -
kel: ”Mens de ven ter” med at skri ve:
”Det hører med til histori en, at del ta -
ger ne i den ne under sø gel se op le ve de
skif tet til ple je hjem som et po si tivt skift 
i de res liv. Af hæn gig he den af hjælp
fort sat te, men de op le ve de stør re mu -
lig hed for at be væ ge sig om kring og
ta ge del i ak ti vi te ter uden for de res
nye hjem.”

”Mens de ven ter” står i det et no gra -
fi ske tids skrift ”Jor dens Folk” 2006,
nr. 1, som er te ma num mer om Al der,
for stå et som al le aldre. Her kan man
læ se om: Bør ne sol da ter uden barn -
dom, At drik ke og fe ste sig UNG i
Dan mark, ung doms liv i Ha noi. Ar tik -
len: ”Ung i se nior bo li ger” hand ler om 
be bo ere i dan ske Se nior bo li ger, som
læg ger stor men tal af stand til be bo ere 
i det nær lig gen de ple je cen ter. Den vi -
ser, hvor svært det er, at er ken de, at

Selv be stem mel se over eget hjem og
dag lig dag er un der af vik ling, når gam le
bli ver af hæn gige af hjem meh jælp
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En li ge mænd er en ud sat grup pe
Mand e klub ber for en li ge mænd over 65 år

Ha der slev kom mu ne har et ak -
ti vi tetspro jekt for en li ge, æl -
dre mænd. Til bud det ret ter sig 
mod al le mænd over 65 år,
som en ten er en li ge, el ler hvis
ko ne el ler sam le ver er kro nisk
syg el ler på ple je hjem. 

Der er etableret mand e grup per i
Gram, Vo jens og Ha der slev, et være -
sted med drop-in funk tion, hvor man
bare kan mø de op. Kom mu nen har
været ak tivt op sø gen de bå de gen -
nem per son li ge hen ven del ser, fri vil li -
ge or ga ni sa tio ner, præ ster og gen -
nem avi ser og ra dio. 25 mænd er til -
knyt tet pro jek tet i lø bet af den før ste
tid. 

Der er som hoved re gel ble vet ta get
godt imod klub ber ne, og det har vist
sig, at de æl dre mænd ved at del ta ge i 
det ugent li ge sam vær hr få et et mere
po si tivt syn på li vet på grund af det so -
ci a le netværk, de har få et gen nem
klub ben. Ri si ko en for en som hed lu -
rer, når æg te fæl len dør, og kvin der er
som hoved re gel bed re til at hånd tere
den ne si tu a tion end mænd. I er ken -

del se der af er pro jek tet star tet lo kalt i
Ha der slev, finans i eret af So ci al mi ni -
steri et og Ser vi cestyrel sen. Pro jek tet
er pla ceret i Ha der slev Kom mu nes
Fore byg gel ses- og råd giv nings cen ter,
og der er etableret ak ti vi te ter, som
skal lok ke mænd ud af de res hu ler
der hjem me og få dem til at e tablere
nye so ci a le re la tio ner til er stat ning for
dem, der er gå et tabt. 

Man mø des i klub ben og drik ker
kaf fe, in den man går i gang med de
plan lag te ak ti vi te ter, som kan være i
klublo ka let (kort spil), el ler man ta ger
ud til for skel li ge ste der i kom mu nen,
hvor der i for ve jen er til bud til bor ger -
ne. Der ved under støt tes mæn de nes
mu lig he der for at føre et ak tivt liv med 
so ci alt sam vær. Man er fæl les om at
dri ve pro jek tet, men er farin gen si ger,
at det fun gerer bedst med en tov hol -
der. En so ci al pæ da gog er ko or di na -
tor og har det over ord ne de an svar for
pro jek tet, som kører frem til ud gan -
gen af 2008.

    

(Kil de: ”So ci al Fo kus”, 
Ser vi cestyrel sens blad, 2007, nr.1)

TL

den stig ma ti seren de al der dom kom -
mer nær mere. ”Vi skal bare min de
hin an den om, at vi ik ke er rig tig gam -
le” og ”så læn ge jeg ik ke selv fø ler mig 
gam mel” er ud sagn, som se niorer ne
kan hol de sig op pe ved sam ti dig med, 
at de træ ner i cen tret for at hol de sig i
form og ik ke bli ve så sva ge som de
gam le be bo ere i ple je cen tret, som de
kan se over til. 

Jor dens Folk 2006, nr. 1 har og så
en me get fyl dig og læ se vær dig ar ti kel:
”Et godt liv som gam mel” af Marie Kon -
ge Ni el sen, der skri ver om sin af hand -
ling af sam me navn. 

Den er kort om talt i FU AM 2006, 
nr.2 (lig ger på FU AM’s hjem me si de
www.FU AM.dk)

”Jor dens folk” kan lå nes på bi blio -
te ker ne.                                     TL
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Sam ar bej de og vær dig hed
Om bor ger sam ar bej de i den of fent li ge sek tor

Der læg ges vægt på i Dan -
mark, at de of fent li ge in sti tu -
tio ner skal ar bej de sam men
med bor ger ne og vær ne om
bor ger nes vær dig hed.

For sknin gen vi ser, at det te ik ke al tid
fin der sted. En tre dje del af bor gere,
der er ble vet spurgt, fø ler sig kræn ket
el ler ned vær di get især in den for det
so ci a le, det sund heds mæs si ge og pæ -
da go gi ske om rå de.

At et for hold er lige vær digt be ty der,
at der til skri ves li ge me get vær di og
be tyd ning til al le per so ner. Lige vær -
dig hed skal ik ke for vek sles med lige -
stil ling, man kan godt ha ve et lige vær -
digt for hold, selv om man ik ke er lige -
stil let. Den pro fes sio nel le fag per son
vil al tid ha ve stør re magt i form af vi -
den, er faring og kom pe ten ce. Lige -
vær digt sam ar bej de hand ler ik ke kun
om hø flig hed og re spekt, det dre jer
sig og så om ydel ser nes form og ind -
hold. 

Der nævnes tre aspek ter: 

1. Lige vær dig be hand ling: Den
men ne ske li ge re la tion, for stå el -
se, en ga ge ment. 

2. Ram mer ne og ydel ser nes form
skal frem me lige vær dig he den,
der skal være flek si bi li tet i ydel -
ser ne. 

3. Pro ces sen ved at le vere ydel ser -
ne skal være gennem sku e lig:
Til gæn ge ligt sprog, og do ku -

men ta tion, der gør det mu ligt
for bor geren at for stå for lø bet,
selv om det går imod bor -
gerens øn sker.

Der er man ge lo ve og kla gein stan -
ser, der sik rer bor ger nes ret. Men en
be vidst stræ ben ef ter at gennem føre
og fast hol de lige vær dig hed i om gan -
gen med an dre men ne sker har po si ti -
ve re sul ta ter for de in vol vere de. En
lige vær dig heds-tan ke gang vir ker, når

• der ta ges ud gangs punkt i bor gerens
egen for stå el se og eg ne over ve jel ser 
om si tu a tio nen

• bor geren er med til at ta ge al le be -
slut nin ger ved røren de sit til bud/ sin
be hand ling m.m.

• bor geren op le ver den pro fes sio nel le 
som et inter es seret, en ga geret og
for stå en de men ne ske, når det dre jer 
sig om bor gerens per son og si tu a -
tion.

Om vendt vir ker det ne ga tivt, for
eks em pel, når ord blin de børn i sko len 
ik ke får den re le van te læ se un der vis -
ning og går he le sko le ti den og fø ler sig 
dum me og mis ter selv til li den. El ler
når mang len de lige vær dig hed kan
med føre, at bor geren ”kli en ti seres”,
det vil si ge over ta ger sy ste mets syn på 
sig selv og i pas si vi tet under ka ster sig
sy ste mets ram mer for hjælp. De får
lav sta tus i sam fun det ved at mis te ret -
ten til at de fi nere de res eg ne pro ble -
mer og ved at måt te mod ta ge påtvung -
ne råd og under ka ste sig kon trol.

Bo gom ta le Munks gaard 2007
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Det er Lil ly Jen sen, er go tera peut og
kon su lent i for sknings af de lin gen på
Hjæl pe mid de lin sti tut tet, der har re di -
geret ”Sam ar bej de og vær dig hed”
sam men med sin mand: Svend Erik
Jen sen, kli nisk psy ko log. For må let er
at ud bre de vi den om me to der til at
frem me lige vær dig hed. For sknin gen
har al lere de på vist vig tig he den af lige -
vær dig hed som vig tigt ud gangs punkt
for et godt sam ar bej de mel lem bor -
geren og den of fent li ge myn dig hed.
Bo gen ud bre der de ind sam le de er -
farin ger og vi ser ved en ræk ke eks -
empler, at me to der ne kan bru ges i
man ge ni veau er in den for det of fentli -
ge: Sko le ver de nen, so ci al pæ da go gisk
ar bej de, hjæl pe mid del for mid ling, fa -
mi li estøt te, sund heds væ se net og æl -
dreple je m.v. Kom mu nens sags be -
hand ling ud sprin ger fra den po li ti ske
og ad mi ni stra ti ve le del se, så det er fra
le del ser ne i for valt nin ger ne, der skal
ud bre des me to der og un der vis ning.

Bo gen er op delt i en ræk ke ka pit ler,
der be skri ver vær di er og pej le punk -
ter, ar bejds ram mer nes be tyd ning og
prak sis in den for for skel li ge ar bejds -
om rå ders mu lig he der for gennem -
førel se af lige vær digt sam ar bej de. Im -
ple men tering og me to der samt prak ti -
ske tips fra man ge fel ter om ta les og  il -
lu streres med en ræk ke jord nære eks -
empler fra man ge si tu a tio ner og al -
dersk las ser: Eks em pel 5: En gæst i
bor gerens hjem. Her dre jer det sig om 
hjem meple jen ud fra et kon kret eks -
em pel, hvor en hjem me sy geple jer ske
får ind blik i et åre langt over for brug af
smer testil len de pil ler, som pa ti en ten
ger ne vil ud af og ar bej der sig ud af
med støt te og em pa ti fra hjem me sy -
geple jer sken. Men det er især vel lyk -

ket, for di pa ti en ten selv øn sker det og
støt tes heri af hjem me sy geple jer sken
som med men ne ske.

Der gennem gås en ræk ke me to der,
der kan frem me lige vær dig hed. Her
skal nævnes em po wer ment, som Lil -
ly Jen sen tid li gere har skre vet ar tik ler
om. Det er en sa mar bejds pro ces,
hvor vi den ud vek sles i en lige vær dig
di a log med det for mål at gi ve del ta -
ger ne et kva li fi ceret grund lag til at
træf fe be slut nin ger ved røren de eg ne
livs for hold og –vil kår. Bor geren skal
selv af gøre, om der er et pro blem, og
om der skal ske no get ved pro ble met
og i gi vet fald, hvor dan det skal lø ses.
Bor geren skal selv be slut te, hvor når
pro ble met er løst el ler be slut te at stop -
pe pro blem løs nin gen af an dre grun -
de. Em po wer ment er bå de en mål -
sæt ning og en ar bejds form, hvor del -
ta geren lærer nye kom pe ten cer styr -
ker sin hand le fri hed.

Mål grup per ne for bo gen er for u den
po li ti kere og le dere, der ud stik ker
ram mer ne, de of fent ligt an sat te, som
ar bej der sam men med bor ger ne, det
er rig tig man ge fag grup per. Mål grup -
pe er og så dem, der ar bej der med re -
ha bi li tering, samt de stu deren de og
bor ger ne i bru geror ga ni sa tio ner for u -
den al le an dre inter es sere de. Bo gen
gi ver prak ti ske an vis nin ger og hen vi -
ser til den re le van te for sknings lit tera -
tur. 

Det vil være dej ligt, hvis tan ker ne i
en så dan bog bli ver ud bredt i pæ da -
go gik ken, i sund heds væ se net og i
ældreple jen m.v. Bo gen for tje ner at
blive læst og brugt i de man ge of fent -
li ge for valt nin ger. Den kan lå nes på
fol ke biblio te ket.

Trau te Lar sen
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"Æl dre har er farin gen 
og ro en med sig…
også det er guld værd, 
og det bli ver mere og mere ud talt med al deren"

Ældre Forum gi ver et bi drag til at op -
ly se om for æl de de op fat tel ser om
ældres færdig he der og vi den på ar -
bejds mar ke det bå de hos æl dre selv
og virk som he der ne. De æl dre ud gør
en res sour ce for lan dets ar bejds plad -
ser i form af so ci al ka pi tal og vi den om
sam fun dets fæl les skabs vær di er, og de -
res for bli ven på ar bejds mar ke det bli -
ver en nød ven dig hed, for di der frem -
o ver er fær re yn gre til at er stat te de
æl dre, som nu og i de kom men de år
for la der ar bejds mar ke det. Over før sel
af vi den og op læring af un ge med ar -
bej dere er nød ven digt som grund lag
bå de i pro duk tio nen og i ser vi ce fa ge -
ne.

Dr.med. Hen ning Kirk gennem -
går my ter og fak ta om æl dre med ar -
bej deres res sour cer og hen vi ser til ny -
ere forsk ning. Hvis der er ne ga ti ve
for vent nin ger til æl dre med ar bej dere, 
og hvis de æl dre ik ke får den nød ven -
di ge efter ud dan nel se, bre der for dom -
me ne om æl dre sig. Syg dom og dår lig 
form skyl des ik ke al der. Så vel un ge
som æl dre må hol de sig i fy sisk form
for at kun ne klare et fy sisk kræ ven de
ar bej de. Det te må som hoved re gel
gøres i fri ti den, da de fær re ste ar -
bejds pladser til by der lej lig hed til at
mo tio nere i ar bejds pau ser el ler umid -
del bart ef ter ar bejds da gen. Hvis æl -
dre er ra ske, har de fær re sy ge da ge

end yn gre med ar bej dere. Hen ning
Kirk skri ver om al deren og hjer ne ar -
bej det, hvor han frem hæ ver, at æl dre
gan ske vist bli ver lang som mere til at
lære, men hjer nen kan i man ge til fæl -
de kom pen sere for det te ved er farin -
gen og over blik ket. I en hjer ne, der
hol der sig i form, ud vik les et netværk
mel lem ner ve cel ler ne, der rum mer
vi den og er faring. Er man vant til at
lære nyt, er det en kelt for hjer nen at
ud vi de den eks i steren de ka pa ci tet.
Hen ning Kirk har ce lerer over al ders -
græn ser og me ner, de bør fjer nes helt. 
De er ik ke nød ven di ge. Al ders di skri -
mi na tion er ik ke til ladt i EU, der er
ind ført reg ler, der ik ke til la der at an -
non cere ef ter per so ner i en be stemt
al der el ler at af ske di ge med ar bej dere
med al deren som be grun del se. Al -
deren be ty der ik ke, at ar bejds kom pe -
ten ce for svin der. Ar bejds evne dre jer
sig om hel bred og ved li ge hol del se af
fag lig kun nen. Al ders græn ser bi dra -
ger til at fast hol de de ne ga ti ve for -
vent nin ger til al derens mu lig he der.
Man bli ver ”gjort gam mel”, skri ver
Hen ning Kirk.

Per so na le po li tik ken skal vir ke og så
for æl dre med ar bej dere; det kan væ -
re i form af en se nior po li tik. Der er ta -
get en del go de ini ti a ti ver de se nere år 
for at fast hol de med ar bej dere i ar -
bejds li vet. Man har fun det ud af, skri -
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ver Vil ly J. Ras mus sen, le del ses -
kon su lent og eks tern lek tor ved
Syd dansk Uni ver si tet, at man ge
æl dre ger ne vil ar bej de læn gere, hvis
man vi ser dem an er ken del se, imø de -
kom men hed og flek si bi li tet. Sær li ge
se nior jobs som op læring af yn gre
med ar bej dere må til by des samt flek si -
bi li tet med hen syn til ar bejds tid og
op ga ver, hvor man kan bi dra ge med
sin er faring og ha ve ind fly del se på ar -
bejds pladsen. Efter ud dan nel se og om -
stil lings parat hed til at på ta ge sig nye
op ga ver må æl dre med ar bej dere på -
ta ge sig på li ge fod med yn gre med ar -
bej dere.

Christi an Sø lyst, kon su lent i
Land sor ga ni sa tio nen i Dan mark
(LO) pe ger på for skel li ge byg ge sten,
der kan ind gå i en per so na le po li tik for 
æl dre. Det er ik ke så me get den ned -
skrevne po li tik, men den prak sis, der
ud vi ses, som tæl ler. De æl dre skal
ind dra ges i god tid, in den de tæn ker
på at for la de ar bejds mar ke det, og de

ind i vi du el le for skel le skal imø de kom -
mes, da folk er for skel li ge. Ar bejds -
mil jø et skal og så til go de ses, da det er
af gøren de, at fy sisk og psy kisk ned -
slid ning fore byg ges tid ligt. Må ske skal 
der eks tra hjæl pe mid ler til æl dre, som 
ik ke har den fy si ske for må en som yn -
gre med ar bej dere.

En ræk ke hjem me si der til by der prak -
tisk in spira tion til virk som he der ne, f.
eks. hvor dan de kan ud vik le red ska -
ber, der kan bi dra ge til at til træk ke og
fast hol de æl dre med ar bej dere. Se bl.a.
Ar bejds mar keds styrel sen un der
www.se nior prak sis.dk og be skæf ti gel -
ses mi ni steri et un der www. se nioraf ta -
le.dk og www.ar bejds mil jo vi den.dk.
Hef tet slut ter med en ræk ke stem mer
fra ar bejds pladser ne, ci ta ter fra inter -
vi ews med æl dre med ar bej dere og
de res kol le ger samt et par per so na le -
che fer jfr. over skrif tens ci tat af en per -
so na le chef: 
Mai gun Han sen, HR ma na ger, 
Dan therm Air Hand ling A/S. 

Igen en ak tu el og nyt tig pje ce fra Ældre Forum, 
der al tid har fin geren på pul sen

Flere æl dre på ar bejds mar ke det 
– in spira tion til le del se & med ar bej dere. 

Den ny publi ka tion fra Ældre Forum 2007. 
kan re kvireres på telefon 7242 3990 el ler på
e-mail aef@aeldre forum.dk

Trau te Lar sen

Fra Klaras køk kenkrog
En gang var det pen ge, der skul le til for, at mi ne børn kun ne få et godt liv. Se -
nere blev det hjælp, når det gjaldt de res børn, mi ne bør ne børn. Som gam -
mel kan jeg yde hjælp ved at kun ne klare mig uden at be hø ve de res hjælp.
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Fra efter årets før ste møde i FUAM 
mand ag d. 10. sep tem ber 2007

Vores historie er vær di fuld, 
kan vi gi ve den vi dere?
Tema:  Efter la den ska ber

To ve Holm var for hin dret i at
mø de på grund af syg dom,
men hav de over ladt sit ma nu -
skript til Trau te, som læ ste det 
op:

 Min dat ter spurg te en dag: ”Hvor
stam mer den gam le ki ste fra”. Jeg for -
tal te hen de, at hen des ol de far hav de
den med, da han som stor dreng kom
ud at sej le. Da han blev gift med min
bed ste mor, fik den en hø jere sta tus.
Den kom til at hed de ”Puf fen”, og
som jeg hu sker den, var den be truk -
ket med plys og hav de et me get flot
bro deret rødt sæ de. 

Da jeg som 16-årig flyt te de til Kø -
ben havn, blev den mit ene ste bo ha -
ve, og se nere, da jeg sy e de tøj til mi ne
børn, blev den en nyt tig gen stand til
op be varing af stof og an dre ma teri a -
ler. Der ef ter fik min æld ste dat ter den
til di ver se op be varing, og det var på
det tids punkt, hun spurg te, hvor den
stam me de fra.

Hun blev me get glad for at ha ve
histori en på tryk og bad mig skri ve om 
an dre em ner – ude luk ken de til glæ de
for mi ne børn. Det blev be gyn del sen
til, at jeg af og til skri ver om nog le af
de erin drin ger, jeg har om min barn -
dom, om min fa mi lie og om an dre
men ne sker, der har be ty det no get for

mig. Jeg har ik ke haft lyst til at skri ve
en egent lig livs historie, for jeg vil le
må ske fø le mig for plig tet til at for tæl le
”sand he der”, som hver ken jeg el ler
an dre vil le bry de sig om. Det vil be ty -
de, at det nok bli ver lidt til fæl digt,
hvad jeg skri ver om – det af hæn ger
sim pelt hen af, hvad der ”duk ker op”,
som jeg sy nes, min fa mi lie kan ha ve
glæ de af.

Efter hån den har jeg op da get, at det
ik ke bare er til glæ de for an dre, men
og så til gavn for mig selv. Ved at be -
skri ve si tu a tio ner, der fandt sted for
man ge år si den, kom mer de må ske til
at stå i et an det lys. Ved at se nø jere på 
dem, an a ly sere dem, får jeg en ny
ind sigt. Må ske får jeg og så æn dret
hold ning til det, der ske te, el ler til de
men ne sker, som var ind dra get i be gi -
ven he der ne. Det fører man ge gan ge
til, at nye erin drin ger duk ker op, ting,
som jeg ik ke har tænkt på i man ge år.

In den for min fa mi lie har jeg i to til -
fæl de op le vet, at der er ble vet skre vet
erin drin ger. Min sø ster skrev ”fa mi li -
ens historie”, for di hun øn ske de, at de 
yn gre sø sken de skul le ken de de res fa -
mi li e bag grund. Hun har nær mest
skre vet den i ro man form – og den er
hen des ud læg ning. Min vil le ha ve
været lidt an der le des, men jeg var
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sam men med hen de un der en del af
pro ces sen. Det var me get gi ven de,
for di vi i fæl les skab kun ne hu ske
man ge flere epi so der, end vi kun ne
hver for sig. Vores barn dom blev me -
get le ven de, og vi fik talt om man ge
ting, som var vig ti ge for os. 

En an den livs historie skrev mi ne
ple je forældre, og for mig er det sta dig
spæn den de læs ning. De skri ver kro -
no lo gisk om de res liv, og da en stor
del af det fore gik i USA, hvor min ple -
je far stu dere de te o lo gi og se nere ar -
bej de de som præst i nog le dan ske
me nig he der, har jeg få et et ind blik i en 
del af ik ke bare de res historie, men i et 
ud snit af dan ske ud van dreres histo -
rie.

Og så på en an den må de var det
spæn den de læs ning. Jeg var 14 år, og 
i mi ne øj ne var mi ne ple je forældre
gam le, da jeg kom ind i fa mi li en. Min
ple je far var 59 og min ple je mor 55 år.
Min ple je mor var præ get af, at hun
hav de dår li ge knæ, og jeg har al tid
be trag tet hen de som skrø be lig. Der -
for var det ejen dom me ligt at se hen de 
be skre vet som en ung præ ste ko ne,
der sam men med sin mand red på be -
søg til de res me nig he der i de ud strak -
te om rå der i Ne bra ska.

For et par år si den skrev mit æld ste
bar ne barn, der stu dere de historie,
om de fyn ske ma lere og spurg te, om
vi ik ke kun ne be sø ge Få borg en gang
og se mu se et med al le de ma lere, hun
hav de læst og skre vet om.

I år tog vi på en mini ferie til Fyn,
hvor vi hav de stor glæ de af at be sø ge
mu se et i Få borg. Jeg for tal te hen de,
at hen des ol de far hav de været me get
be ta get af ma leren Jo han nes Lar sen,

og det be tød, at hun fik en eks tra
inter es se i at be trag te hans bi lle der.

Jeg be nyt te de og så lej lig he den til at
be sø ge den lil le by, hvor jeg vok se de
op, og hvor jeg kun ne vi se hen de mit
barn doms hjem og gå en tur, hvor vi
gen så min sko le og hu se, der for tal te
mig en historie, som jeg kun ne gen -
for tæl le. Hun lyt te de og fandt sig tål -
mo digt i at gå rundt til ”mi ne” kend te
ste der. For mig blev det en an led ning
til at le ve mig ind i en svun den tid, og
jeg kun ne gen kal de mig erin drin ger
fra mi ne tid lig ste år. Jeg kun ne og så
gen kal de mig duf ten i na bo ko nen
Katri nes køk ken, når hun luk ke de
ska bet med kryd deri er op.

Vi for søg te at fin de min barn doms
strand, men det lyk ke des ik ke. Vej -
førin ger ne var ble vet helt an der le des,
og jeg op le ve de ik ke det sus af glæ de,
som jeg den gang føl te, når jeg fra lan -
de ve jen cyk le de ind i sko ven og lidt
læn gere frem me så ha vet lig ge for an
mig. Men jeg hu ske de fø lel sen.

Vi hav de nog le dej li ge da ge, men
jeg er ik ke sik ker på, at det for mit bar -
ne barn blev an det end en hyg ge lig
be gyn del se på som mer feri en. Der i -
mod tror jeg, at vores lil le ferie om
man ge år vil lig ge som en erin dring,
som har be tyd ning for hen de. For mig 
be ty der det me get at ha ve gen ople vet 
min barn dom sam men med et bar ne -
barn.

I dag er jeg den æld ste i min fa mi lie,
og jeg vil le øn ske, at jeg i ti de hav de
bedt mi ne bed ste for æl dre for tæl le
om de res barn dom og de res for -
ældres liv. Da jeg var ung, var jeg ik ke
be vidst om, hvor me get jeg vil le kom -
me til at savne den bag grunds vi den. 
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I dis se år er der en me get stor inter -
es se for bi o gra fi er – vi op le ver oven i
kø bet, at folk, blandt an det po li ti kere i 
det, man kal der de res bed ste al der,
skri ver de res erin drin ger til glæ de el -
ler for døm mel se. 

En af de bedst kend te erin drings bø -
ger er vel nok H.C. An der sens ”Mit
Livs Even tyr”. I min ung dom var jeg
me get op ta get af Ag nes Hen nings ens
erin drings bø ger, der be gyn der med
”Let gang på jor den”, hvor hun for -
tæl ler om barn dom men på de store
slægts går de før år hun dred skif tet,
gen nem kær lig he dens om skif tel ser,
frem til kunst ner li vet i Kø ben havn i de 
før ste ti år af 1900-tal let. Hun fort sæt -
ter med flere erin drings bø ger, hvor
hun for tæl ler om sit ung doms liv i Kø -
ben havn, forel skel ser, ud vik lin gen
som for fat ter, og hun for tæl ler om de
man ge spæn den de men ne sker, hun
mød te i sit liv. 

Ved at læ se erin drin ger får vi bå de
et skarpt bi lle de af for fat teren og et bi -
lle de af den tid, han el ler hun le ve de i, 
og de men ne sker, de le ve de sam men
med.

Af og til hører man, at små børn er
iv ri ge ef ter at høre om de res bed ste -
forældres barn dom. Når jeg er sam -
men med mi ne små bør ne børn, prø -
ver jeg at be nyt te de lej lig he der, der
kom mer na tur ligt, til at for tæl le dem
om min barn dom og sko le tid – men
jeg må ind røm me, at de ik ke hører til
de børn, der selv spør ger om, hvor -
dan det var i min barn dom. Må ske
kan det tæn kes, at det er os gam le,
der har lyst til at gi ve vores historie vi -
dere, og vi be nyt ter vores bør ne børn
som tål mo di ge til hørere?

Der lig ger i de fle ste af os en trang til
at fin de ud af, hvor vi kom mer fra, og
hvad der ske te, før vi selv blev til. I vor
tid er slægts forsk ning ble vet et vig tigt
om rå de for man ge men ne sker.

Jeg vil slut te med at for tæl le
lidt om, hvad nog le nu le ven de
for fat tere har skre vet:

En af de bø ger, der gjor de et dybt ind -
tryk ik ke bare på mig, men på man ge
an dre, er 
Er ling Jep sen: Kun sten at græ de
i kor. En drengs be ret ning om op -
væk sten i en in cestuøs fa mi lie. Jeg var 
dybt en ga geret. Bo gen er fil ma ti seret
og fik flot te an mel del ser.
Pia Fris La neth: I Lil lys Dan -
marks historie for tæl ler fire gen era -
tio ner af kvin der i for fat terens fa mi lie
– ik ke kend te, men gan ske ”al min de -
li ge men ne sker - om de res livs for løb.
Man får den per son li ge, kvin de po li ti -
ske og sam funds mæs si ge ud vik ling
fra 1880er ne og frem til i dag. Det er
en bog på 600 si der, men den er
spæn den de for talt og let at læ se.

Men og så for fat tere, som skri ver fik -
tion, bru ger erin drings for men til at
for tæl le om en ver den, de hu sker,
men de bru ger ik ke præ cist de res
egen fa mi lie. Al li ge vel er jeg sik ker på, 
at der er en hel del af dem selv i de
per so ner, de skildrer. 

Nog le bog for slag:
Mor ten Rams dal: Hun de ho ved.   
Bo gen har få et man ge pri ser. Den
skildrer en fa mi lie i flere gen era tio ner,
de res kam pe og sej re, van er og uva -
ner.
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Bo dil Wam berg: Fjer ne Stem -
mer: En dat ter for tæl ler om si ne erin -
drin ger om mor mor og mor og om
de res nor mers be tyd ning for det liv,
hun kom til at le ve
Mari an ne Fre deriks son: Blind -
gang hand ler om en blind dreng og
pi gen med de me get lange an ten ner.
Be skri ver en fa mi li es ind byr des for -
hold med styr ke og svag he der. Jeg
fin der den me get læ se vær dig

No ta ter af Kir sten Trol le -
gaard Jør gen sen fra den
efter føl gen de de bat: 
Strø tan ker om at skri ve/ skri ve
om erin drin ger:

Flere har haft øn sker om at få bed -
ste for æl dre til at skri ve de res historie
ned.

De fin der det vig tigt, at man selv for -
mer si ne erin drin ger.

Det er en er faring hos man ge, at det
først er, når man bli ver æl dre, man får 
inter es se for at tæn ke til ba ge. Det kan
bli ve for sent at få spurgt til de gam les
og der med sin egen historie!

Flere har spurgt de res eg ne for æl -
dre/  bed ste for æl dre, om de vil skri ve
de res historie ned.

For flere er det lyk ke des. I en fa mi lie
har man sam let en fa mi li e krø ni ke på
CD/ DVD, hvor al le fa mi li e med lem -
mer, der har haft lyst til det, har bi dra -
get med histori er og bi lle der. 

En an den har en af sin fars histori er
om en sej lads. Fra Klaras køk kenkrog
fik vi vi den om en historie, der hand -
le de om en far og hans bi er.

En an den far har skre vet om sin
barn dom og sko le tid i Kø ben havn
først i 1900-tal let. 

For tæl ler man fra sin egen historie,
kan nog le børn op le ve det som en kri -
tik af nu ti den, selv om for tæl lerens
ærin de var et helt an det! Nog le op le -
ver, at de un ge ik ke gi der læ se det, de
skri ver, men at bør ne bør ne ne er mere 
inter es sere de. 

 

Hvad er det, der kan få små børn
til at spør ge til histori er ne?

Her fik vi en er faring, som flere har
gjort.  Den er værd at brin ge vi dere: 
De spør ger, når man for tæl ler ud fra
gam le ting/ ting i skuf fer ne.

De lyt ter til de go de histori er fra
vores eget liv.  Det er de histori er, de
ger ne vil høre, og de for tæl ler dem
oven i kø bet vi dere.

Om at ryd de op og fin de efter la -
den ska ber:

At tøm me et hus - Vi skal og så kun -
ne smi de ud!
Læs B.S. Christi an sens bog: 
“Man skal tøm me sit skab”!  - 
(B.S C. er tid li gere le je sol dat)
Hvad er væ sent ligt og hvad er uvæ -
sent ligt?

Hvad med de gam le bre ve, har
man lov at læ se dem?

Bre ve kan rum me livs historie, ja. de 
kan være “for un der li ge”, som bre vet
fra en ny bagt far, der ik ke kan være
med, da hans søn li ge er født, men får
brev fra mo deren, og gi ver bre vet vi -
dere til sin søn man ge år ef ter! 

      FU AMs hjem me si de: www.fu am.dk
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Op læg fra FUAM-mø det 
mand ag den 12. no vem ber 2007

Den So ci a le Arv
Jeg er ud dan net so ci al råd gi -
ver og har i de fle ste af mi ne ar -
bejds år været an sat un der det
nu ned lag te År hus Amt, og mit 
so ci a le ar bejds felt har været
in den for det så kald te -
BØRN&UN GE-om rå de. Min
hoved funk tion i amts re gi har
været at bi stå de kom mu na le
sags be hand lere med at fin de
be hand lings til bud til de børn,
un ge og fa mi li er, der er kom -
met i van ske lig he der.

Be gre bet Den So ci a le Arv (DSA) er
så le des vel kendt fra mit ar bej de. Når
vi brug te be gre bet, var det al tid ne ga -
tivt la det og inde holdt som of test en
op list ning af de pro ble mer, en gi ven
so ci alt be la stet fa mi lie hav de, og som
kun ne på vir ke de res børn i ne ga tiv
ret ning eks em pel vis: Mis brug, kri mi -
na li tet vol de lig hed m.v.

Og hvor kom mer be gre bet DSA så
fra? Ja, det blev i slut nin gen af 60’er -
ne lan ceret af Gustav Jonsson, der
var bør nep sy ki a ter på den sven ske in -
sti tu tion, Barn byn Skå. Han hav de la -
vet under sø gel ser på bør ne ne og de -
res fa mi li er og var kom met frem til at
ad færds møn stre - eks em pel vis kri mi -
na li tet - gik i arv fra gen era tion til gen -
era tion - og han sø sat te på den bag -
grund be gre bet - DSA 

Der har si den været rejst tvivl om
Gustav Jons sons - må ske lidt fir kan te -
de - under sø gel ses re sul ta ter, men fak -
ta er, at be gre bet DSA er kom met for
at bli ve. - Ud tryk ket bli ver fort sat
brugt af for skere og so ci al ar bej dere,
og selv po li ti ker ne her i valg kam pen
gi ver fra al le si der ud tryk for, at DSA
kan bry des, hvis bare de får mag ten.

Jeg må ind røm me, at jeg har været
no get i tvivl om, hvor dan jeg skul le
vin kle den over skrift, for jeg hav de ik -
ke lyst til at hol de op læg om be gre bet
i gængs for stand.

Så det jeg tænk te var, at be gre bet
DSA vel og så kun ne være po si tivt la -
det. - Så på den bag grund har jeg
valgt at ta ge ud gangs punkt i min egen 
og til dels og så jeres gen era tions efter -
la den ska ber i form af so ci al arv.

Mit ud gangs punkt er, at man får sin
so ci a le arv pri mært fra sin fa mi lie,
men og så fra det nær mil jø, man le ver
og vok ser op i. 

I den gen era tion, vi selv til hører, har 
vi al le en al der, der gør, at vi kan se til -
ba ge i ti den og må ske en er faring, der
gør, at vi kan til la de os at kik ke vur -
deren de på nu ti den. Og beg ge de le
vil jeg gøre med det te op læg.

Og til os vil jeg stil le spørgs må -
let? Hvor dan var den so ci a le arv,
vi fik med, os der var børn og un -
ge i 40-50’er ne

Ja, det var vel først og frem mest for -
skel ligt fra fa mi lie til fa mi lie - for skel -
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ligt fra land og til by og for skel ligt fra
den ene so ci al klas se og til den an den.
- Men på trods af den for skel lig hed, så 
tror jeg, at der i efter krigs åre ne var et
fæl les fods lag i be folk nin gen på tværs 
af man ge ting. - Én af grun de ne til
fods la get kun ne være sammen hol det
fra kri gens tid. En an den kun ne være,
at den store stand af hånd værks-/og
han dels dri ven de hav de - bare en
gen era tion til ba ge - rød der i den gam -
le bon de kul tur, så af den grund var de 
to store grup per ik ke så langt fra hin -
an den. Al le for nem me de på trods af
”den kol de krig”, at vi var på vej mod
nye og bed re ti der. Men end nu var det 
et sta tio nært sam fund, der bare li ge -
og lang somt - var be gyndt at be væ ge
sig frem på en ny bøl ge. Der var mel -
lem gen era tio ner ne ik ke me get stør re
kløft end i slægt led det for ud. De tre
so ci al klas ser:  over-, mid del og under -
klas sen - var sta dig skarpt ad skil te, og
end nu af fandt man sig langt hen ad
ve jen med sit klas se til hørs for hold og
fik for sig og si ne det bed ste ud af mu -
lig he der ne her.

 I min jagt på DSA vil jeg ta ge ud -
gangs punkt i det lands by-/sta tions by -
mil jø i Vend sys sel, hvor jeg er vok set
op i 40’er ne og 50’er ne. Jeg hu sker,
at det som barn og ung var nemt at
be gå sig i det mil jø. Min far hav de en
blan det land han del, så i det sam fund
hør te min fa mi lie til mel lem klas sen -
med de store går de jere på den ene si -
de og de ufag lær te ar bej dere og ar -
bejds lø se på den an den.

I så dan en lands by var der stort set
in gen for skel på det norm sæt, der
gjaldt in den for hjem mets fire væg ge,
og de reg ler der gjaldt ude i lands by -
mil jø et. - De gæl den de nor mer og

reg ler var ik ke no get, man skul le gå
og hu ske på - det var uskrevne reg ler
som man dag ligt så prak ti seret over alt 
i ens hjem og i lands by mil jø et. - På
den an den si de kom man ik ke godt
fra at bry de reg ler ne. Der her ske de en 
stærk so ci al kon trol i det lil le sam -
fund. Så lang fin gret hed, uhæ der lig -
hed og do ven skab sat te om gå en de
én ud på et si de spor.

Det var ik ke år ti er, hvor un ge hav de 
ure a listi ske drøm me om frem tid og
kar ri ere. Lands by en hav de man ge
bu tik ker og hånd værks me stre. Så der 
var end nu for dren ge ne ar bejds- og
ud dan nel ses mu lig he der i lo kal sam -
fun det. Dren ge ne fik den so ci a le arv
med hjem me fra, at de skul le være
ær li ge, ar bejds om me og sta bi le, og så 
skul le de sør ge for at få sig en be skæf -
ti gel se, så de se nere kun ne for sør ge
en fa mi lie. Pi ger ne fik den ar ve lod, at
de skul le være sø de, flin ke og dyg ti ge
med de res hæn der. Og den fore truk -
ne ”stil le pi ge ty pe” kom af sig selv -
den lå i mød re ne som rol le mo del ler
og kom ind med mo der mæl ken.
Selv føl ge lig var der i 40’er ne og
50’er ne pi ger fra lands by en, der blev
sko le lærere el ler sy geple jer sker, og
selv føl ge lig var der en kel te af dren ge -
ne, der fik mel le mud dan nel ser el ler
aka de mi ske ud dan nel ser, men det
var få.

Hvis man lidt over ord net ser på,
hvil ken so ci al arv man får med sig fra
et så dant lands by mil jø i de år, ja, så fik 
man gen erelt set - med min dre, der
var no get helt galt i ens fa mi lie - en
stor og grund læg gen de tryg heds for -
nem mel se på bag grund af det klare
re gel sæt, sammen hængs kraf ten, be -
ne ne på jor den og in gen flyvske tan -
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ker om frem tid. Det var på man ge
må der en po si tiv so ci al arv at gå vi -
dere i li vet med. De dren ge, der blev i
lands by en, ud dan ne de sig in den for
land brug, han del el ler hånd værk,
blev her værds at for de karak ter træk,
de hav de på bag grund af de res so ci a -
le arv. Og det sam me gjor de sig gæl -
den de, da ar bejds pladser ne i lands -
by en in den for de tre om rå der på det
nær me ste for svandt op igen nem
60’er ne og 70’er ne, og job be ne her
blev ud skif tet med den ny tids ind u -
stri ar bej de i de nært lig gen de stør re
by er. Og så her gjor de dren ge nes so ci -
a le arv dem til en værds at ar bejds -
kraft. 

Men pi ger ne, bå de de der rej ste fra
lands by en og fik en ud dan nel se, og
de der blev til ba ge uden, ja, det var
dem der trak en nit te, hvad so ci al arv
an går. - De res so ci a le arv hav de be -
fængt dem med det så kald te flin ke pi -
ge syn drom, og det blev en hæm sko
for en hel gen era tion af pi ger i den
nye tid. Det vi ste sig bl.a. ved, at de,
der blev til ba ge i lands by en ik ke hav -
de selv til lid nok til at sø ge til de stør re
by er som fa briks ar bej dere, da den
mu lig hed op stod i 60’er ne og 70’er -
ne. Og de, der flyt te de og fik ud dan -
nel se inden for kon tor og om sorgs fag
blev nok værds at, men de op le ve de,
at det var for di, de var så sø de, flin ke
og med gør li ge, men den slags værds -
æt tel se er util freds stil len de - og var en
med vir ken de år sag til, at de som of -
test ik ke hav de selv til lid nok til at
kom me læn gere end til stil lin ger på
de res grun dud dan nel ses ni veau.

Og så kan vi stil le spørgs må -
let? Hvor dan gik det så de flin ke -
pi ger, der gif te fær di ge for lod

lands by en med el ler uden ud -
dan nel se

Alt så vores egen gen era tion. De
star ter pænt ud med æg te fæl len i par -
cel hu set bag li gu ster hæk ken med -
brin gen de de res po si ti ve og ne ga ti ve
so ci a le arv dvs. grund læg gen de tryg -
hed og flin ke pi ge ad færd. Mæn de ne
gik na tur ligt ind i rol len som skaf fe dyr, 
og kvin der ne skab te tryg hed og kon ti -
nui tet i hjem met, uan set om de var
hjem me gå en de el ler ude ar bej den de.
Der var ved at ske no get - flin ke pi gen -
VAR i uba lan ce - hun be la ste des af
den so ci a le arv, - og hun var - ufor stå -
e ligt for sig selv - util freds på trods af,
at hun hav de det som blom men i et
æg - med sun de børn, nyt hus, mo -
der ne be kvem me lig he der. Hvad var
galt?  Det ind vir ke de og så på æg te -
ska bet. 

Op igen nem 60’er ne øges flin ke pi -
ger nes util pas set hed på grund af
med i er ne. Der er fuld be skæf ti gel se
på det tids punkt, og de, der til sta dig -
hed pas ser kød gry der ne som de res
hoved be skæf ti gel se, bli ver ned gjort.
Kvin der ne skal ud på ar bejds -
mar ke det, lød det. I TV og dags -
pres se kun ne man på det tids punkt
læ se, at det kun var de lal le-ånds sva -
ge, der fort sat vil le være tje ne ste pi ger
for mand og børn. Fjern sy net vi ser
selv sik re un ge kvin der i job. Fru stra -
tio nen bre der sig og flin ke pi ger nes
selv til lid har det dår ligt. Men kon se -
kven sen er dog, at man ge kom mer i
job el ler i gang med ud dan nel se, men
uden at flin ke pi gerol len spræn ges af
den grund.  An dre for bli ver i hus mo -
der rol len en kel te med hoved et løf tet
og an dre i vildre de. Men bøl gen er
star tet, og hvis det var mar xis men,
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det dre je de sig om, så vil le den
kommen de perio de ha ve haft navnet
”pro le tari a tets dik ta tur”, nu kom perio -
den til at hed de ”kvin de o prøret”.

Man kan spe ku lere på, hvor dan al le 
de flin ke pi ger i det op rør fik mod til at
ka ste sig ud i de man ge fuldstæn dig
vil de kamp mid ler, som de tog i brug i
det kom men de år ti,  hvor al le
uskrevne reg ler blev brudt - med rød -
strøm pe be væ gel se, de mon stra tio ner, 
ø-lej re, kol lek ti ver - kvin de grup per,
utro skab og selv re a li sering, som nog -
le af mid ler ne på ve jen mod må let: at
bli ve frie kvin der. Ik ke al le, men store
grup per af kvin der ne ton se de med på 
bøl gen ind i en ny tid, og nog le af
mæn de ne hal se de bag ef ter - med
bar ne vog nen på slæb og iklædt høn -
sestrik. 

Pen du let hav de san de lig svin get flin -
ke pi ger ne en or dent lig tur. 

Må ske var det, for man ges ved kom -
men de, den po si ti ve so ci a le arv af
grund læg gen de tryg hed, der gjor de,
at de tur de - og så selv føl ge lig en fri -
heds trang og et øn ske om at slip pe ud
af flin ke pi ge hyl stret.

Og det næ ste spørgs mål må så
være, hvad var det så for en so ci al
arv, op rørs ge nera tion vi dere gav som
efter la den skab til de res børn

Det var langt hen ad ve jen en am bi -
va lent og ro det so ci al arv, den gen -
era tions børn fik fra de res rød strøm -
pe forældre. Der var ik ke ret me get,
der hang sam men. Bør ne ne hav de
set de res for æl dre prø ve græn ser af -
nok ind imel lem mere, end de brød
sig om. De hav de op le vet for æl dre,
der ud fol de de sig i den græn se lø se
nye tid. så sta bi li tet og for udsi ge lig -

hed var ik ke en ar ve lod, som rød -
strøm per nes børn fik med. 

De fik der i mod no get an det - vi de
ram mer og åb ne mu lig he der, da de
skul le til at fly ve fra re den. De hav de
ik ke for æl dre, der be græn se de dem
med snus for nuft el ler ar gu men ter for
tra di tio ners over hol del se. Mere sand -
syn ligt vil le de res for æl dre si ge: flyv
ud og gør jeres eg ne er farin ger, in gen
an dre kan gøre det for jer.

Den gen era tions søn ner, født om -
kring 1960, gik ud i ver den med et lidt
for he roisk mo der bil le de (hen de val -
kyri en, der kæm per for no get) og et
far-bi lle de, der var fra gmen teret, men 
sta dig var han fa mi li ens sta bi le skaf fe -
dyr. 

Ja, ja, ja - ved nær mere efter tan ke,
var det må ske ik ke så rin ge en so ci al
arv at kom me med i ryg sæk ken, når
dis se dren ge se nere skul le ind gå i et af 
den nye tids lige vær di ge æg te ska ber.

For pi ger ne var det an ta ge lig mere
kompli ceret, må ske ik ke i for hold til
fa deren, men jeg tror, at pi ger ne, i de -
res iden ti fi cering med mo deren, har
af sløret, hvor tynd lak der var mel lem
val kyri en og flin ke pi gen. De har set,
at rol len som den re vo lu tio nære rød -
strøm pe ik ke al tid holdt in den for fa -
mi li ens fire væg ge, men al li ge vel har
de nok få et no get ud af mød re nes
kamp, for der er ik ke me get flin ke pi ge 
over nu ti dens un ge kvin der og mød -
re. 

Men in den den gen era tion kom så
langt som til æg te skab og for ældrerol -
ler hav de man ge af dem - bå de dren -
ge og pi ger - haft en kompli ceret pu -
ber tet og en ung dom i 70’er ne og
80’er ne, hvor de af prø ve de de mest
outrere de rej se mål, for skel li ge stu di -
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er, ad skil li ge par for hold, ad skil li ge
stil sø gen de rol le mo del ler, - - - - - for til
sidst at slå sig ned med et snæ vert
spe ci a listom rå de, kir ke bryl lup, en
æg te fæl le, der tog sig selv lige så ge -
val dig høj ti de ligt, som han/hun selv
gør, og med hus, bil, sam ta le køk ken
og kend skab til man ge slags kaf fe.  -
Hal løj - er tryg he den plud se lig igen i
høj sæ de

Og skal vi så li ge til sidst se på
bør ne ne fra den ne per fek te tryg -
heds ge nera tion

 - og det er jo vores dej li ge bør ne -
børn el ler ol de børn, det dre jer sig om
- - - ja, de har jo go de for æl dre, der vil
de res børn det bed ste, og hand ler
der ef ter - og bør ne ne - ja, de ser de res
for æl dre som per fek te, smuk ke, dyg -
ti ge, klo ge og med et vig tigt ar bej de,
der of te gør dem me get træt te. Det er
for æl dre, der for klarer bør ne ne al ting
om hyg ge ligt og sør ger for, at de har
man ge ting, så de kan be skæf ti ge sig
selv og he le ti den være med på be a tet 

blandt de an dre børn i for hold til at
ken de og eje de sid ste nye com pu ter -
spil, de net op nu ak tu el le her o es fra
den an i mere de hel te ver den el ler for
pi gers ved kom men de, at de har al le
de nut te de, pink far ve de og om sorg -
sud vik len de pi ge ting - som pe ger hen
imod, at de bli ver smuk ke pi ger og
go de mød re, der må ske en gang kan
bli ve gift med prin sen på den hvi de
hest.

Ja, sar kas me, hvad skal det da bli ve
til - hel te og prin ses ser.

Og her er det så må ske, at vi
kan kom me ind - bed ste -
forældre ne - og kan gøre en lil le
for skel - ved at snak ke med bør -
ne ne ud fra vores uhøj ti de li ge
vær di sæt og ud fra vores spræl -
ske er farin ger.

Det var hvad jeg hav de at si ge om
DSA set ud fra mit per spek tiv.

Lis bet Thoren dahl

Mere liv i gam les hver dag
Et pro jekt, der ud vik ler de per son li ge hen syn 
i ple jen af af hæn gi ge æl dre 

Bed re sam ta ler, mere mad lav ning, mere be væ gel se til fods og bed re
næt ter er i fo kus for MERE LIV pro jek tet. Det har til for mål at fin de, do ku -
men tere og for mid le eks empler på god prak sis. Eks empler der eg ner sig til
at fast hol de op mærk som he den på de ældres øn sker til de res hver dag, og
de mu lig he der, der rent fak tisk er for at ta ge til stræk ke lig ind i vi du el le hen -
syn ved tilrettelæggelse af omsorgen. 

Down load fol der om pro jek tet Mer livnyt1 flil le.pdf 

Fun det på net tet un der: http://knu dra mi an.pbwi ki.com/Mere Liv
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Vær dig hed og om sorg er man ge
for skel li ge be gre ber
Be søg på ple je hjem

Der kan være god grund til at
sam le på histori er om, at man
kan ha ve det godt på et ple je -
hjem. Der for den ne lil le be ret -
ning:

På et ple je hjem be søg te jeg en gam -
mel ven in de, som med ti den er ble vet
de ment. Jeg hav de ik ke kun net for -
bere de hen de på mit be søg, og hun
gen kend te mig ik ke umid del bart, men
blev klar over, hvem jeg var, da vi
hav de snak ket lidt sam men, og hun
var ty de ligt glad for mit be søg. 

Hun vil le straks in vi tere mig på kaf fe 
og kig ge de sig sø gen de rundt i sin lil le
lej lig hed for at fin de kaf fe og ka ger,
men fandt ik ke no get. Jeg be hø ve de
slet ik ke no get trak te ment, men det
var be fri en de, at en as si stent kom ind

med en bak ke med kaf fe og små ka -
ger. Dej ligt at op le ve, at per so na let
ken der be bo er ne så godt, at de ved,
at min ven in de har været den go de
vær tin de, der al tid har sør get godt for
si ne gæ ster, og at det vil le være et
neder lag for hen de, hvis hun ik ke
kun ne by de mig på et el ler an det. 

Da jeg måt te til kal de hjælp for at bli -
ve låst ud, var det og så godt at mær -
ke, at as si sten ten skab te en god si tu a -
tion og sør ge de for, at min ve nin des
vær dig hed ik ke blev kræn ket. På den
gam le da mes spørgs mål, om as si sten -
ten og så skul le af sted, svare de hun
med et stort smil, at hun skam blev
hos hen de, og de stod sam men som
et par go de ven ner og vin ke de, da jeg
kør te.

To ve Holm
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Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 13. fe bru ar 2008 kl. 16.30 – 18.00

I Dag lig stu en på Lo kal cen ter Møl lesti en,

Grøn ne ga de 10, År 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 2007
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2009

samt god ken del se af bud get for 2008
5. Valg af med lem mer til be styrel sen

På valg er: Knud Ra mi an
Klara Juul-Madsen
Irma Magnussen

6. Valg af supple an ter til be styrel sen
Supple an ter er: Bir the Grøn høj

Bør ge Hel mer
7. Valg af to inter ne re vi sorer

Re vi sorer ne er: Jens-Erik Jør gen sen
Hen ning Gøtz sche

8. Ind kom ne for slag
9. Even tu elt



Kom men de mø der
Be mærk: ons dag er til ba ge som mø de dag!

Ons dag den 9. ja nu ar 2008
Psy ko lo gisk arv – Van dre gæld. 

Er lyk ken ar ve lig? 
Op læg Knud Ra mi an 

Ons dag den 13. fe bru ar 2008
Gen eral for sam ling 
Se mod stå en de si de!

Ons dag den 12. marts 2008
Er sund hed vores eget an svar? Op læg Klara
Juul-Madsen

Ons dag den 9. april 2008
Em net end nu ikke fastsat

Sted: Dag lig stu en 

i Lo kal cen ter Møl lesti en

Grøn ne ga de 10, År hus C

Tid:kl. 16.30 - 18.00

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

Stor høj Desk top

8627 2900
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