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Til lyk ke til FU AM's blad

Vi har holdt fød sels dags re cep tion
for at fej re FU AM's 30 års ju bi læ um,
men med det før ste num mer af bla -
det, der kom mer  i 2010, star ter den
30. år gang af bla det. 

Det er der grund til at fej re.  Vi slår
fe ster ne sam men, for når man ser
over åre ne, har bla det al drig været
bed re. Der for har jeg som gæ stere -
dak tør be slut tet, at det te ju bi læ ums -
num mer er sær lig hel li get vores blad. 

Når vi ser på FU AM's bla de i 80'er ne 
kan man se, at det ik ke var et tids skrift. 
Det var et med de lel ses blad, hvor for -
skel li ge grup per kun ne hol de sig selv
og an dre ori en tere de. Det be gynd te at 
lig ne et tids skrift, da Bo dil Broch Li -
eps i 1990 og Bør ge Hel mer i 1994

tråd te til som bå de re dak tør og
lay-ou ter, men bla det fol de de sig
mere og mere ud  ef ter 1997.  På det te 
tids punkt blev Trau te Lar sen re dak tør, 
mens Bør ge Hel mer for sat te med lay -
out og sats og To ve Holm blev den
nid kære kor rek tur læ ser. Al tid er det
lyk ke des re dak tøren at få re le vant stof
frem. Man ge af de ak ti ve med lem mer
har skre vet til bla det, men uden Kir -
sten Trol le gaard Jør gen sens evne til at 
la ve med ri ven de re fera ter af mø der -
ne, var det ik ke ble vet så godt.  De har
teg net lin jen i dis se man ge år. De har
gjort bla det til no get, vi glæ der os til
og er stol te af.

Knud Ra mi an, gæ stere dak tør
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Når de rø de trå de ly ser
Knud Ra mi an 

Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 
30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. 
Det kan ab so lut an be fa les i en le dig
stund! Det er først, når men ne sker fyl -
der halv treds, at de for al vor kan ane
de rø de trå de i ens liv. Som 60-årig
står de ly sen de. Som 70-årig - ja det
ved jeg jo ik ke end nu. Med en for -
ening ser man rø de trå de ef ter 30 år.
Det bil der jeg mig i hvert fald ind.  Der
er no get  inter es sant ved livs histori er,
for di frem ti den som me ti der lig ger
gemt i for ti den, hvis den bli ver for talt. 
Jeg for tæl ler i det føl gen de, hvad jeg
har set. Jeg ser na tur lig vis med øj ne,
der har været med i al le 30 år. 

De før ste 20 år:
FUAM-grup per nes 
ak tio nisti ske liv
Det er jo en grund læg gen de ide i FU -
AM, at vi er ram mer ne, som ak ti ve
med lem mer ale ne el ler sam men med
an dre kan ud nyt te til at gøre no get
godt for de res egen al der dom. Som
re gel star te de et ini ti a tiv med en el ler
to per so ner, der vil le no get, og som la -
ve de et FU AM-mø de el ler et åbent
mø de for at kom me i gang. Der ef ter
blev der dan net en el ler flere grup per
af med lem mer el ler ik ke-med lem mer, 
der ar bej de de vi dere med de res te ma
el ler tog for skel li ge ini ti a ti ver.

Det te kan ty de ligt ses i bla det. Da
jeg led te ef ter inter es san te ar tik ler,
fandt jeg næ sten in gen! Hoved ind -
hol det var med de lel ser fra grup per ne
el ler ind læg om star ten på nye grup -

per. In ger Ny gaard var som fore nin -
gens sek re tær en af de flit ti ge skri ben -
ter og ini ti a tiv ta gere, men hun ar bej -
de de sjæl dent ale ne, og bag grup per -
ne i FU AM var der man ge an dre ak ti -
ve FU AM-med lem mer som det gan -
ske en kelt fører for vidt at li ste op.

Man ge af de ini ti a ti ver, der star te de, 
strak te sig over ad skil li ge år og dan ne -
de grund la get for de rø de trå de som
sta dig bin der FU AM sam men til no get 
enestå en de.

De sid ste 20 år: 
For dy bel se, om tan ke og
det per son li ge liv i al der dom
Hvor dan kan man bå de skri ve om de
før ste 2o år og de sid ste 20 år, når
fore nin gen kun er 30, vil den op vak te
læ ser tæn ke. Det kan man hel ler ik ke,
for de før ste 10 år og de sid ste er så
for skel li ge, men al li ge vel er det en gli -
den de over gang. De sid ste 20 år er fo -
kus flyt tet fra de ar bej den de grup per
og til det må ned li ge FU AM-mø de. 
Her drøf tes te ma er over man ge gan ge 
med op læg fra med lem mer, og må -
ske en der det med et ini ti a tiv af hæn -
gigt af te ma et. Te ma er ne har og så
skif tet stil. I før ste halv del hav de vi
me get ud ad vend te te ma er, der helst
skul le lar me og gøre sig gæl den de i of -
fent lig he den. Vi vil le byg ge bo fæl les -
ska ber, hol de of fent li ge hørin ger om
ple je hjems ned læg gel ser, la ve ra -
dioudsen del ser osv. Med ti den er vi
ble vet mere ind ad vend te og op ta get
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af te ma er, der knyt ter til gam les per -
son li ge liv.

Bo lig li vet har fulgt FUAM
fra star ten
Bo lig te ma et kom hur tigt til at fyl de
godt op i FU AM. Bo lig grup pen star te -
de i 1984 med en di skret an non -
cering, men plud se lig be gynd te bo -
fæl les skabs tan ker ne at fyl de mere og
mere i FU AM. Der var flere grup per i
FU AM, der ar bej de de med bo fæl les -
ska ber. Bla det ud kom med sær num re 
ude luk ken de om bo li ger og bo fæl les -
ska ber. En grup pe rej ste til Hol land
for at stu dere de res er farin ger med
ældre bo li ger.

Det var en perio de, hvor vi ud vik le -
de de dan ske mo del ler for se nior bo -
fæl les ska ber ba seret på vores eg ne
drøm me. Der er lang vej fra de før ste
tan ker om et bo fæl les skab til real i -
sering af det - hvis man skal bli ve eni -
ge, og man ge drøm me var der al drig
råd til at real i sere. Men man ge hav de
ly sten. På et tids punkt op stod der en
selv stæn dig for ening med det sær li ge
for mål, at la ve bo fæl les ska ber, og
der med for svand tA ener gi der o ver. I
2003 drøf ter vi igen bo fæl les ska ber,
men nu un der tit len “Drøm og real i -
tet”. Vi er ble vet me get klo gere i lø bet
af de 20 år. Selv om de fle ste helst vil
bli ve bo en de i de res drøm me bo lig, er
bo fæl les ska ber i dag no get, man stort
set pro du cerer på sam le bånd.

Ka' du roc ke i din bo lig
I 1990 gik vi til Ar ki tekt sko len. Det
blev til et sam ar bej de med en af lærer -
ne på ar ki tekt sko len, Be nte Lind -
strøm, som hav de sær lig inter es se for
ældres bo li ger. Sam ar bej det end te

med en stor flot ud stil ling i 1993 på ar -
ki tekt sko len “Ka' du roc ke. i din
ældre bo lig”. Den ud stil ling tur nere de
lan det rundt i 1994.

Et af brænd punk ter ne i ud stil lin gen
var spørgs må let om, hvor når man
skal flyt te. Det er et te ma, der sta dig er
le ven de.

I 1996 kan man læ se, at vi sta dig er
med i ar bej det på at få etableret en
bo li gråd giv ning for æl dre. Den star te -
de som for søg 1997 og end te med at
bli ve dre vet af en selv stæn dig for -
ening. Vi kan se i be ret nin ger ne, at det 
kræ ve de man ge kræf ter over lang tid
at del ta ge.  Når ini ti a ti ver ne kan selv,
skal  FU AM træk ke sig. Det ske te i
2004, og råd giv nin gen le ver nu i bed -
ste vel gå en de som “Bo li gråd giv ning
for se niorer”.

Er vi kom met langt nok? Nej, hvad
nyt ter det med en bo li gråd giv ning, så
læn ge der ik ke bli ver byg get ældre -
ven li ge bo li ger nok. Bo li ger der gør
det at trak tivt at flyt te som ung gam -
mel. Kom mu nen har sta dig ik ke fat tet, 
at der er bed re øko no mi i at byg ge
nye ældre ven li ge bo li ger. Det gi ver
langt flere bed re bo li ger til de helt un -
ge fa mi li er, når de kan flyt te ind de
gam les.

I 2005 skri ver Trau te Lar sen om det
ældre ven li ge nær mil jø.

De sva ge gam le og 
ple je hjem met
Ple je hjems de bat ten er og så et bo lig -
te ma. Der var de bat om be ho vet for
ple je hjem - kun ne man ik ke bare le ve
“længst mu ligt i eget hjem”. I FU AM
var vi slet ik ke eni ge, men det be hø ver 
man ik ke at være for at sæt te gang i et
ini ti a tiv. Nog le men te at ple je hjem -
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me ne in sti tu tio na li sere de og umyn -
dig gjor de de gam le, mens an dre
men te at ple je hjem me ne var en
grund læg gen de kil de til tryg hed. I FU -
AM var der al lere de i 1983 kræf ter,
der ak tivt mod ar bej de de pla ner ne
om be græns ning af ple je hjem me ne.
De la ve de en ak tiv lob by virk som hed,
hørin ger med råd mand en, inter vi ew
på ple je hjem me ne og ud sen del ser i
pen sio nist ra dio en. Der blev ik ke ned -
lagt ple je hjem i År hus, og et nyt blev
byg get i midt by en. På det tids punkt
om døb te grup pen sig selv, da den ik -
ke men te den kun ne kom me læn gere
i den ne om gang.

I dag er “in sti tu tio nen” fjer net ved
lov. Men ne sker bor i de res eg ne bo li -
ger med den for nød ne hjælp. Sam ti -
dig er vi si ta tio nen til dis se bo li ger blev
så skrap, at man skal være så dår lig
for at få en ple je bo lig, at det er ret lige -
gyl digt, om man bor i egen bo lig el ler
ej.

Hav de der været eg ne de bo li ger
nok, hav de si tu a tio nen må ske set helt
an der le des ud.

Ældre om sor gen
Der er i sti gen de om fang kom met
inter es se om kring om sorg og etik i
bla det. Det kan skyl des at med lem -
mer ne er ble vet æl dre og har få et det
tæt tere ind på li vet, el ler det kan skyl -
des, at der er en for uro li gen de ud vik -
ling i gang. Beg ge de le kan være rig ti -
ge. Som det frem går af bla det, er vi er
lø bet ind i rig tig man ge be kym rin ger.
Det er ik ke en kelt at ud vik le på al der -
dom mens mu lig he der, når te ma et er
om sorg. Så sent som i 2005- 2007
dis ku tere de vi År hus Kom mu nes vær -
di er: Tro vær dig hed, re spekt og en ga -

ge ment. Vi gjor de det grun digt ved at
af prø ve kom mu nens eget vær di spil,
som vi sy nes var rig tig inter es sant. Vi
hav de fak tisk rig tig nu an cere de og er -
farings ba sere de bud på, hvad vær di -
er ne kun ne be ty de set fra et FU -
AM-sysnspunkt. Dem send te vi til råd -
kvin den. Det blev til et pænt svar fra
råd kvin den - som tror me get på vær -
distyrin gen og med ar bej der nes drøf -
tel se af dem. Men vær di er ne skal da
og så drøf tes af de gam le. Gad vi de,
om de er ble vet det? FU AM del ta ger
og så i en kon kur ren ce om frem ti dens
ældre cen tre, hvad kom mer der ud af
det?

Gen era tions kam pen
FU AM har et sær ligt godt øje til sam -
spil let mel lem gen era tio ner ne. 10 års
ju bi læ et blev holdt i Ri de hu set un der
te ma et Gen era tions kam pen. Sam -
spil let kan fun gere godt i fa mi li er ne,
men fa mi li er ne skal al li ge vel he le ti -
den fin de ud af, hvad man skyl der
hin an den. Det er ik ke sik kert, al le gen -
era tio ner når til sam me re sul tat, og
hvad gør man så?

Uden for fa mi li er ne er det en
kompli ceret sag. Spe ci elt de un ge og
de gam le kan ud vik le sære fore stil lin -
ger om hin an den. Det er der for det er
så vig tigt, at man hol der kon tak ten til
de un ge i sin fa mi lie.

Der var i 80'er ne fak tisk un ge, som i
avi sen efter ly ste kon takt på tværs af
gen era tio ner ne. Så var der selv føl ge -
lig FU AM-med lem mer, der dan ne de
en grup pe og gik til mø de med dem.

På ple je hjem met i Hin nerup blev
9.klas ser ne in vi teret til dis kus sions -
mø der med de gam le i by en med stort 
ud byt te.
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Gen era tio ner ne mø des i bus ser ne -
så der skal sæt tes ind der - sag de In ger 
Ny gård. I 1994 støt ter År hus Amt et
pro jekt om Takt og To ne i Bus sen. Ca -
fe Køl bert op træ der i bus ser ne i År hus 
og Ran ders og der bli ver la vet en vi -
deo.

I 1999 - i an led ning af FN's ældre år - 
ind kald te vi un ge med ind fly del se til
mø der i FU AM. Først var det mø det
med un ge po li ti kere og så et mø de
med un ge jour na li ster.

I 2001 drøf te de vi “Vel færds sam -
fun det un der for vand ling” Det gav
an led ning til et mø de med en ung stu -
deren de, hvor vi drøf te de for skel li ge
vel færds mo del ler. Det tør si ges, der
har været gang i den de bat li ge si den.

I 2004 har vi igen gen era tion ste ma -
et frem me på en ræk ke mø der, hvor vi 
ser ind ad og drøf ter gen era tions -
proble mer ne i fa mi li en.

Frem ti dens gen era tions de bat
Gen era tion ste ma et  er sta dig bran -
dak tu elt. Der er un ge, der hol der rig tig 
me get af de res gam le mor mor, men
som sam ti dig sy nes, at de gam le skal
ta ge en taxa, hvis de ik ke kan klare
op brems nin ger i bus sen. De sy nes, de 
gam le er en gen era tion, der er kom -
met frem i ver den ved at “stjæ le” fra
de yn gre gen era tio ner. Der er sta dig
man ge un ge, der me ner, at vi står
over for en tsu na mi af ple je kræ ven de
gam lin ger, der su ger kraf ten ud af
sam fun det. Det er rig tigt, at vi er på
vej ind i et sam fund med flere gam le
,end histori en no gen sin de har set, og
vi ved kun lidt om, hvad det kom mer
til at be ty de. Vi ved dog, at de gam le
bli ver sun dere og sun dere og bli ver
sy ge i kor tere og kor tere tid. Der er

der for an dre, der må ske ser en gen -
era tion, der blev lidt for for vænt ( af
hvem?) og som nu bare kræ ver det
he le uden at vil le de le bare en an el se
af sam fun dets over skud med dem der 
har truk ket.

Fa mi li er ne og de gam le
har hin an den
Fa mi li en og de gam le er et vold somt
te ma. Vold somt for di det er fyldt med
fun da men ta le fø lel ser og utal li ge
aspek ter. Fa mi li en og de gam le har
været i en slags kri se si den Adam og
Eva. Te ma et har da og så fulgt FU AM
fra star ten med man ge for skel li ge pro -
jek ter. I 1986 hav de vi et of fent ligt
mø de om de gam le og de res fa mi lie,
og man ge fulg te ef ter.

Ple je hjems for tæl lin ger
Kir sten Esper-An der sen gik i gang
med at sam le er farin ger om, hvor dan
sam spil let var mel lem de pårøren de,
be bo er ne og ple je hjem met. Det blev
til et pro jekt, der blev støt tet af Hel se -
fon den med næ sten 40.000! Det end -
te med bo gen “Ple je hjems for tæl lin -
ger”. Kir sten har fore lagt bo gen for en
le der af et ældre cen ter, der sy nes, at
“bo gen er sta dig ak tu el og lærerig.
Den for tje ner at bli ve gen op trykt!” Ak
ja, må ske skal den ha ve et nyt om slag
og en frisk an mel del se. Den kan nem -
lig sta dig kø bes!

For æl dre til voks ne børn
To ve Holm og en grup pe om kring
hen de ar bej de de læn ge på te ma et:
“For æl dre til voks ne børn”. Hvor får
man hjælp til om gås si ne voks ne
børn? Kan vi ik ke hjæl pe hin an den
med go de råd. Der er jo gjort man ge



8

er farin ger. De skal bare sam les sam -
men. Det var vir ke lig van ske ligt og et
sejt træk at få for æl dre til at ta le om
de res voks ne børn, og 1994 ar bej de -
de vi sta dig på te ma et og efter ly ste
histori er. Nog le få skrev vi selv. Ma -
teri a let gav an led ning til man ge ar tik -
ler og om ta ler rundt om kring. Først nu 
er der no gen, der be gyn der at for ske i
det for al vor.

I 1998 bli ver det til en lang ar ti kel af
To ve Holm: For æl dre på liv stid - Om
at være for æl dre til voks ne børn. Den
er gen op trykt se nere.

Re ser ve bed ste for ældre ne
Øn sket om at få re ser ve bed ste -
forældre var et em ne i fir ser ne. Må ske
star te de det i Græ sted/ Gil le le je. En
grup pe i FU AM brag te det i 1987 til
År hus, hvor der var høring om det, og
i Hel sing ør var et FU AM med lem med 
til at tar te  “mor mor/mor far ord nin -
gen”. Et nyt for søg bli ver “klas se tan -
ter ne”. Det lyk ke des hel ler ik ke, men
det, der lyk ke des, er den grup pe af
yn gre og æl dre kvin der, der mød tes
om kring pro jek tet. På trods af de store 
al ders for skel le har de mød tes li ge si -
den.

I dag er der re ser ve bed ste forældre -
ord nin ger man ge ste der, men sta dig
er det lidt op ad bak ke. I 2005 kom -
mer der fx støt te fra fa mi li e mi ni steri et
til ud vi del se af re ser ve bed ste kvo ten
fra 25 til 70 god kend te re ser ve bed ster 
-  i Kø ben havn

Ar bejds li vet
Da vi star te de,var pen sions al deren på 
de 67 år en over gang, der for man ge
var en be last ning.

I 1985 skri ver vi “Det ar bejds frie liv” 
og hol der mø de for at ind føre bor ger -
ar bej de. Vi gen ta ger det, men det slår
ik ke rig tig an. I dag hed der det fri vil ligt 
so ci alt ar bej de, og det har stor be vå -
gen hed. I for hold til de op rin de li ge
ide er er der store mu lig he der for for -
be drin ger. Hvor for skal fri vil ligt ar bej -
de ab so lut være so ci alt. Der er da
mas se af an dre mu lig he der i et sam -
fund, hvor kva li tetskon trol len svig ter
al le veg ne.

Se nior po li tik
I 1991 skri ver vi om be tyd nin gen af
de sid ste 10 år af ar bejds li vet. I 1994
er 'Ar bejds liv og se nior po li tik' te ma et
for efter årets mø der. I 1998 ta ger vi
efter løn nen un der be hand ling: “Det
er bare en må de at sæt te de gam le på
re ser ve bæn ken på”. Det bli ver jo
gan ske ty de ligt i dis se ti der, at efter -
løn nen ik ke er for de gam les skyld. Nu 
skal der pi skes lidt mere på de ar -
bejds føre, men det er ik ke det, der
skal til - næh giv mig en stil ling, hvor
min er faring, min ar bejds moral og mit 
over blik bli ver ud nyt tet. Giv mig re -
spekt, an svar, selv be stem mel se og fri -
heds gra der - så skal I se mig ar bej de.
Dis se syns punk ter blev rep ræ sen teret
i den sid den de re gerings se nior po li ti -
ske ini ti a ti vud valg, og man kan i ud -
val gets konklu sion fra 1999 læ se

“. sær li ge af ta ler, som den en kel te
se nior kan være stolt af, og som virk -
som he den er til freds med. Den ne po -
li tik vil styr ke op fat tel sen af se niorer ne 
som kom pe ten te med ar bej dere og vil
der for ha ve be tyd ning for bå de de
stær ke ste og de sva ge ste se niorer.”
Det var klas sisk FU AM, og der er mas -
ser af for be drings mu lig he der.
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Livslø bet og livs histori en
Man skal kun ne se sit liv som en hel -
hed. Knæk ker fil men, gør det ondt. I
1984 ud kom der et sær num mer af
bla det med tit len “Lyt og skriv om
gam les liv” .Det var Gre the Eb be sen-
FU AM-med lem i Hel sing ør, der for -
tal te om ar bej det med ind sam ling af
erin drings bil le der, der lang somt ud -
vik le de sig til livs histori er. Det vi ste, at
livs histori e bø ger ne hav de stor be tyd -
ning for fa mi li en, lo kal histori en og
for tæl ler ne selv. Spe ci elt de mest for -
tviv le de gam le gjor de histori e for tæl -
lin gen godt. Si den har man vi den ska -
be ligt be vist, at livs histori e for tæl ling
kurerer de pres sion i al der dom men, m
men hvem har tid til det læn gere?

Det var og så på den tid vi skrev “Til -
lyk ke - fra FU AM”. Det var en hil sen til 
de un ge gam le, hvor vi for tal te dem,
at al der dom men var for vig tig at over -
la de til de gam le, og at det ik ke nyt te -
de no get at spare op til al der dom men, 
hvis in gen ud vik le de de mu lig he der,
der var brug for. Hvor bli ver de 50-
åri ge dog kræn ke de over at bli ve min -
det om, at de er ved at bli ve gam le - og 
så på de res run de fød sels dag. Det gav
in gen med lem mer.

I 1988 star te de en mø deræk ke om
livslø bets be tyd ning for al der dom -
men. På bag grund af mø der ne skrev
jeg en bog, som Ko mi te en for Sund -
heds oplys ning ud gav i 1990: “Li vets
lang sig te de virk nin ger”. Den kom i
flere ud ga ver og man ge op lag. Til bo -
gen hør te vi de o en “Otium for be gyn -
dere” . Der er ikke kom met no get ma -
gen til si den - så den træn ger til en re -
vi sion.

De gam le i den store ver den
De gam le i den store ver den blev et te -
ma i 1996. Vi tal te med hjem meh jæl -
pere - og så ind van drere - om de res
syn på al der dom men i de res hjem lan -
de. De vil le selv på ple je hjem, når de
blev gam le. I 1997 lyt ter vi til en polsk
fa mi li es er farin ger med in te gra tion og
har et ufor glem me ligt mø de med en
grup pe æl dre pa læsti nen si ske ind -
van drere fra Gjel lerup lo kal cen ter. De 
blev se nere in vi teret til et kaf fe sel skab
for dem hos Trau te. Vi drøf ter te ma et
at være bed ste for æl dre til to kul turel le
bør ne børn. Ven skabs fore nin gen for
æl dre dan skere og ind van drere bli ver
et sted, hvor ad skil li ge FU AM-med -
lem mer får de res gang i åre ne om -
kring år hun dre de skif tet. Man kan i
bla det læ se, at det er en for ening i bå -
de mod- og med vind.

Vi mø der Aa ge Ro sen dahl Ni el sen,
der så al der dom men som no get, al le
men ne sker på he le jor den har til fæl -
les. Han tal te om den glo ba le fol ke lig -
heds styr ke, hvis vi tur de tro og være
fæl les om det. Vi skal tur de tro på, at
al le gam le skal ha ve en dol lar om da -
gen at le ve for. Hvis in gen tør tro på
det, hvor dan skul le det no gen sin de
bli ve vir ke lig hed? Det er en ind sigt,
der har for fulgt mig li ge si den: Uden
tro har for nuf ten in gen ret ning.

De gam le  og sam -
funds-ud vik lin gen
I  FU AM's barn dom skab te vi ud vik lin -
gen, men te vi. Vi var i hvert fald med i
den. Men der ske te så me get, så vi
blev og så nødt til at føl ge med. I 1990
hav de vi en læn gere mø deræk ke om
bru ger rå de ne og ældrerå de ne og var
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ik ke gla de for de res mang len de mu -
lig he der for ind fly del se. Dem har vi ik -
ke inter es seret os så me get for.

For dom me og dis kri mi na tion ven -
der re gel mæs sigt til ba ge. Trau te Lar -
sen er al tid ak tu el med tan ker som
“Vid ste I ik ke, at gam le men ne sker bli -
ver usyn li ge”. Al der doms fo bi, ældre -
fo bi er nu og så ble vet til se nior fo bi. Vi
stu derer de ny e ste ten den ser om kring
en ældre sag, der er en klub for dem,
der sta dig vil flir te med den fræk ke til -
værel se. Jeg tror at dyr kel sen af ung -
dom men og ang sten for al der dom -
men er stør re end no gen sin de.

Trau te Lar sen er FU AM's store læ -
ser, der føl ger med i den sta digt sti gen -
de strøm af bø ger og rap por ter og
præ sen terer om hyg ge ligt ud valg te es -
sen ser på en en ga geret må de, så man
fø ler sig bå de in for meret og be rørt.

Hun føl ger fra 2001 om hyg ge ligt
med i Fol ke tin gets frem skridt spa nel,
der har gennem ført en lang ræk ke
hørin ger, der skal for me tan ker ne om
frem ti dens al der dom.

I 2005 dis ku terer vi vel færds ko mis -
sio nen bå de den rig ti ge og den al ter -
na ti ve. Vi drøf ter ple je testa men ter og
ar ve lov.

Der er rig tig god grund til at føl ge
med i dis se år, hvor vel færds sta ten er
un der for vand lin g. Vi er stort set al le
eni ge om, at vi  vil den, men vil vi den
nu og så rig tigt? Må ske føl ger man
bedst med, hvis det er no get man ”går 
til” el ler skal bru ge til no get. 

Det gode liv  som gam mel -
Gan ske lang somt af lø ser for dy bel se
og efter tan ke om det per son li ge liv
som gam le de mere i øj ne fal den de
ud ad vend te ak tio ner.  Må ske bli ver

det en rød tråd i takt med, at de ak ti ve
med lem mer bli ver æl dre og æl dre, el -
ler og så har ba lan cen i med lems grup -
pen bare æn dret sig - el ler må ske er
tids ån den blev mere ind ad vendt -
som Klara spør ger: Er sund hed ble vet
min egen sag?

Der kom mer det ene 'pri va te' te ma
ef ter det an det: Alt fra dø den, over
ple je testa men ter til valg af tøj og kaf -
fe bøn ner.

I 1997  drøf ter vi: “Hvor vil du helst
be gra ves?” I 1998 er vi kri ti ske i for -
hold til ban ker nes be tje ning:"Tør du
sæt te dit gam le liv i ban ken?" spør ger
vi ban ker ne om. “Av - min arv” sæt ter
fo kus på ar ve proble mer ne, og vil stil -
ler spørgs må let: Skal pen sio ni ster ha -
ve ra bat og fryn se go der. Vi under sø -
ger vær di en af vores livs vis dom: Bli -
ver jeres er farin ger værds at? Kan vi
bru ge vores be kym rin ger kon struk -
tivt? Hvad lærer vi af at le ve mel lem
gen era tio ner ne?

Men der bli ver og så plads til tan ke -
godset. Klara Juul Madsen star ter i
1998 “Tan ker i min køk kenkrog”, og
hun har tænkt og skre vet li ge si den. I
2001 be gyn der Mari an ne Brøn num
at skri ve klum mer til bla det, til hun dø -
de alt for tid ligt i 2o o3.

Vi for hol der os til al le vore efter la -
den ska ber. Vi ta ger fat på det go de liv
med te ma er om ven ska ber, kun sten
at være sing le, at le ve i bo fæl les skab,
og dyr ke netværk ef ter ar bejds li vet. Vi 
ser på de gam le som for bru gere af tøj,
mad, for si krin ger og rej ser.

Kan det bli ve ved? Det ved vi ik ke,
for vi er ble vet en aldren de for ening.
Vi kan se, hvad den dør af, hvis vi ik ke
gør no get snart. Det har vi lidt svært
ved at ta le om.
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FU AM's blad har gen nem de sid ste
10 år ud vik let en rig tig lang li ste af te -
ma er om li vet som gam mel. Jeg sy -
nes, det er tan ke væk ken de. Der er en
strøm af bø ger om fri ske gam lin ger,
med i cin, mo tion, træ ning af hjer nen
og fore byg gel se i al der dom men osv
osv. Der er man ge, der sæl ger me nin -
ger om al der dom men. FU AM hand ler 
om eks i stens. 

Jeg ken der ik ke no get sted, hvor
der er stil let så man ge re le van te
spørgs mål og sam let så man ge klo -
ge tan ker om men ne skers livs -
førel se i al der dom men som i FU -
AM's blad.  Det vil jeg ger ne være
med til at fej re.
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Sep tem ber 1983
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Maj 1984
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Døn nin ger ne ef ter bo li g -
ud stil lin gen har ik ke lagt
sig end nu. En lil le grup pe
ar bej der vi dere med at få
etableret en bo li gråd giv -
ning i Ar hus i sam ar bej de
med År hus kom mu ne.

An dre har hen vendt sig til bo lig -
mi ni steri et for at få sær li ge til skud
til at la ve ældre ven li ge bo lig for be -
d rin ger. Ud stil lings ar ki tekt Maria
Po li tis og ko or di na tor Claus An -
dre as sen, der var cen tra le per so -
ner ved ud stil lin gen om ældres bo -
li ger på Ar ki tekt sko len, har ef ter
ud stil lin gen ar bej det vi dere med at 
få ud stil lin gen eks por teret til an dre 
by er i Dan mark og ud lan det.

År hus Amt har ud gi vet en rap -
port, som er sendt til al le del ta ger -
ne i kon feren cen:

Bo li ger for æl dre i kom mu -
ner ne - den en kel tes an svar
el ler det of fent li ges?

Knud Ra mi an har holdt et af si ne 
ind læg fra ud stil lin gen for byrå det
i Hør ning.

Ka’ du rock ’e i din bo lig 
En ud stil ling der le ver vi dere

Ju ni 1994
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Af In ger Ny gård

Som om talt l sid ste num mer af 
Ny heds bre vet har FU AM del -
ta get i et pro jekt, der skul le
be ly se det dår li ge for hold mel -
lem un ge og gam le i bus sen.
Pro jek tet blev døbt om til
oven stå en de over skrift.

Ef ter flere sammen kom ster med
Ca fe Køl bert og Film værk ste det,
hvor der blev ud ar -
bej det dre je bog og
af talt alt ved røren de
pro jek tet, fandt før -
ste hand ling sted i
Ran ders den 10. ok -
to ber.

Vi fik stil let lo ka le
og for plej ning til rå -
dig hed på Gu denå
Lo kal cen ter, og en
bus kør te frem og var
til rå dig hed. He le da -
gen fra kl. 9 - 17 gik
det løs med fil mop ta -
gel ser. Der var skaf fet 
15 pen sio ni ster, en
bør ne ha ve og en
sko le klas se som ak -
tører. Da gen ef ter,
den 11. ok to ber,
optråd te Ca fe Køl -
bert der ef ter i di ver se
bus ser og ser vere de
kaf fe og ka ge. En de -
lig var de igen i Ran -

ders den 20. ok to ber for at op træ de i
bus ser ne.

Der var lej lig hed til for bu spas sa -
gerer ne at ud fyl de et spør ge ske ma
om det te at rej se sig for de gam le. 10
vin dere fik ved en se nere lej lig hed ud -
le veret hver et klip pe kort.

Li ge nu ven ter vi spændt på, at den
vi deo, Film værk ste det la ver, bli ver
fær dig til brug blandt un ge og gam le.

Takt og To ne i Bus sen

De cem ber 1994
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For æl dre til voks ne børn
Marts 1995

Af Tove Holm

I vores ar bejds grup pe er vi
eni ge om, at vi be skæf ti ger os
med et me get spæn den de em -
ne.

Vi har i lang tid for søgt at kom me vi -
dere med ind sam ling af histori er om,
hvor dan det er at være for æl dre til
voks ne børn, og vi har al le sam men
spurgt ven ner og fa mi lie, og hvem vi
el lers er stødt på, om de kun ne tæn ke
sig at le vere et bi drag til vores (ik ke ret
store) sam ling. Al le, der bli ver spurgt,
sy nes, at det er en væl dig god ide og
si ger, at de ger ne vil le vere et bi drag -
men så kom mer vi ik ke læn gere.

Vi sik rer bi dra gy der ne, at de er helt
an o ny me, og vi har til budt at hjæl pe
til med at skri ve for tæl lin ger ne, hvis
folk ik ke selv har lyst til at skri ve, men
ger ne vil for tæl le. Når vi ik ke kom mer
no gen veg ne, kan det må ske være,
for di em net er for føl somt. Nog le si -
ger, at de fø ler sig il loya le, hvis det ik -

ke er de re ne sol skins histori er, de
kom mer med. An dre sy nes, at det er
for smer te fuldt for dem selv at gen -
ople ve de kon flikt fyld te si tu a tio ner,
hvis de skal vi dere gi ve dem.

God ide, si ger alle
Vi har prø vet at få kon takt med bi -

dra gy dere ved at for tæl le om vores
pro jekt i Øst jyl lands Ra dio og i År hus
Ons dag. Jour na li ster ne sy nes, det er
en væl dig god ide og vil ger ne brin ge
om ta le af pro jek tet. In den læn ge
kom mer der en ar ti kel i “Hjem met”,
hvor en jour na list og så syn tes, at det te 
her var “godt stof' - og vi hå ber så, at
det te må ske vil brin ge nog le men ne -
sker ud af bu sken.

Må ske er der nog le af Ny heds bre -
vets læ sere, der vil le vere et bi drag?
Uan set om det er kort el ler langt, om
det for tæl ler en mun ter el ler trist
historie, om der er løs ning på en kon -
flikt el ler blot be skri vel se af en kon flikt
- alt er vel kom ment.
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Tors dag den 28.1.99 i lo ka ler ne i “Vest går den” på Ve ster bro Torv i År hus 

In tro duk tions mø det med
ældre værk ste det for ind van drere

Marts 1999

Vi hav de af talt at mø des kl. 13. Vi vil 
si ge be styrel sen for “Ven skabs fore -
nin gen mel lem æl dre dan skere og
ind van drere”, støt te grup pen fra FU -
AM, Erik Frost, der er fri vil lig med ar -
bej der i ældre værk ste det samt Bo dil
Hvelp lund og Be nte Clau sen, pro jekt -
med ar bej dere og under vi sere. Vi lag -
de for med at præ sen tere os for hin -
an den: Be styrel sen be står af:

• For mand en Irad Sho kraie
(Tidl. Iran), der har boet her i 7 år, 

• Bin Ming Lin (Tidl. Vi et nam), 
har boet her i 8 år,

• Ha kem Laz (Pa læsti nen ser fra Li -
ba non), har boet her i 8 år, 

• Mo ham med Hus sein (Pa læsti nen -
ser fra Li ba non), boet her i 11 år og

• Ah med Charif (Tidl. Marok ko),
boet her i 28 år (Er for mand for
isla misk kul tur cen ter i År hus). 

Fra FU AM var vi ot te, der var mødt
op. Som tid li gere om talt skal man
være 40 år for at være med i fore nin -
gen, men ser ger ne yn gre støt te med -
lem mer! Vi for tal te fra FU AM om nog -
le af de em ner, vi har været op ta get af
gen nem åre ne, og om for årets mø der, 
hvor de til ste de væren de på mø det er
vel kom ne til at del ta ge. Man ge af de
men ne sker, der kom mer i værkste det
har kun få kon tak ter med dan skere,
og det er et stort øn ske fra de res si de at 
få flere sam ta le grup per i gang. An tal -
let af del ta gere i så dan ne grup per skal
nok ik ke være for stort. 6 per so ner vil -
le nok være en god ide. Flere af FU -
AM's em ner kun ne være eg ne de. 

F.eks. “at være for æl dre til voks ne
børn ” og “Bed ste for æl dre til to-kul -
turel le bør ne børn”. Det kun ne og så
være et em ne som “Sund hed og mo -
tion”. Man kun ne og så læ se no get
sam men el ler la ve et el ler an det sam -
men. Mu lig he der ne er utal li ge. Man
syn ger me get lidt - Det var må ske oså
et sted at be gyn de!

Flere fra be styrel sen kun ne godt
tæn ke sig en el ler an den form for ar -
bej de. At hjæl pe an dre, f.eks. på et
ple je cen ter el ler lig nen de. En hav de
end da prø vet det i prak sis og hav de
en ud ta lel se fra sit “ar bejds sted”, men 
de føl te, det var svært at real i sere
drøm men. Dan sker ne er skep ti ske. Vi
kom frem til at den stør ste hin dring er,
at man ik ke for står hin an den godt
nok. At man skal kun ne mere dansk.
Men nok og så, at man er usik re over -
for “an der le des men ne sker”. Vi kom
og så frem til, at en god be gyn del se til
en kon takt fra vores si de kun ne være
at del ta ge, når der er fæl le sar ran ge -
men ter på fre da ge. Dis se ar ran ge -
men ter star ter fra om mor ge nen, hvor 
man f.eks. bare går en tur sam men el -
ler lig nen de Vi er vel kom ne til at rin ge
og høre om, hvad der er plan lagt de
en kel te fre da ge. Flere fra støt te grup -
pen vil le ger ne gå i gang med en sam -
ta le grup pe. Her vil le hver en kelt kon -
tak te Be nte og Bo dil. Der blev ik ke af -
talt et nyt fæl les mø de! Mø det var
præ get af en rig tig god stem ning, som
lo ver godt for vores sam ar bej de i ti -
den frem o ver. Tak til jer al le for en op -
ly sen de og lærerig efter mid dag. 
Re ferent. Kir sten T. J.
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Til de bat og efter tan ke har An ne
Le o nora Blaa kil de skre vet Den
Store for tæl ling om Al der dom men.

Det er ik ke no gen nut tet bog, den
hand ler ik ke om al der dom men, som
den i vir ke lig he den er. Det har vi nem -
lig svært ved at vi de no get om. Vores
fak tu el le vi den om al der dom men er
me get lil le. Vi ved ik ke, hvor når den
be gyn der, end si ge hvad den inde -
bærer, skri ver for fat teren i sin ind led -
ning, og hun do ku men terer det bo gen 
igen nem. Hun er cand. mag. i fol -
kloristik og re torik, har til knyt ning til
Cen ter for Vi den om Aldring og har
arbejdet med gerontologi siden 1990.

For fat teren på vi ser ka pi tel ef ter ka -
pi tel, hvor le des al der dom men er et
liv safs nit, vi fryg ter og for ag ter. Efter -
hån den som men ne sker æl des, mær -
ker de der for stil le og ro ligt op le vel sen
af at bli ve “ramt” af al der dom; ik ke fy -
sisk el ler kon kret, men først og frem -
mest i mø det med om ver de nen, skri -
ver for fat teren. Al der dom men be trag -
tes helt gen erelt som et ne ga tivt fæ no -
men i vor kul tur, og de men ne sker,
som nærner sig det te livs sta dium, bli -
ver min dre værd i om ver de nens øj ne.

De små for tæl lin ger er den en kel tes
for tæl ling, den en kel tes stra te gi mu lig -
he der. Der er man ge mu lig he der og
for skel li ge sprog brug, så dan at vi hver 
især for tæl ler for skel li ge histori er om
det at være gam mel. På et over ord net 
plan rum mes al le dis se for tæl lin ger al -
li ge vel in den for en fæl les for stå el ses -
ram me, som vi har til fæl les, når vi

taler sammen. Det er Den Store
Fortælling.

An ne Le o nora Blaa kil de gennem -
går en ræk ke histori er fra det vir ke li ge
liv: De go de, grim me el ler vir ke lig
grum me histori er om gam le, og hun
sammen hol der dem med vore (ne ga -
ti ve) for vent nin ger. Selv til sy ne la den -
de po si ti ve frem stil lin ger af æl dre er
kun po si ti ve, for di de over ra sker vor
ne ga ti ve for vent ning. Hun på vi ser
og så, hvor le des vi har pro ble mer med 
ad skil lel sen mel lem al der dom og syg -
dom. I Den Store for tæl ling om Al der -
dom men væl ger vi at la de den ne ne -
ga ti ve kom bi na tion do mi nere vort
tan ke sæt fremfor at tænke i andre
“domme” som for eksempel rigdom
eller visdom.

For fat teren af slører og tol ker nu an -
cer ne i vort sprog brug og gennem går
en ræk ke små for tæl lin ger, som hun
de ler op i til pas nings for tæl lin ger, for -
svars for tæl lin ger og an grebs for tæl lin -
ger, og hun på vi ser, hvor le des sam -
fun dets for vent nin ger til de gam les
rol le får dem til at kry be ind i for tæl lin -
ger. Det er me get af sløren de, og der er 
vist ik ke no gen læ ser, der ik ke fø ler sig 
ramt af for fat terens an a ly ser. Vi har al -
le travlt med at sæt te i bås. De 60-åri -
ge så vel som de 80-åri ge.

An ne Le o nora Blaa kil de slut ter sin
bog med et ka pi tel om frem ti dens for -
tæl lin ger, idet hun re torisk spør ger:
Kan vi fin de an dre for tæl lin ger? Hun
und rer sig over, hvor de mere po si ti ve
for tæl lin ger om al der dom men bli ver

Den Store fortælling om Alderdommen 
af Anne Le o nora Blaa kil de

Munks gaard,1999. 208 si der, 228 kr.

Maj 1999
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af. I vir ke lig he den hand ler det må ske
bare om at få øj ne ne op for no get, som 
vi ik ke er vant til at se. Vi må ik ke la de
det ne ga ti ve ind hold i den Store For -
tæl ling spær re for, hvad vi hører el ler
ser. En sam ta le med tre kvin der gi ver
ud tryk for nog le nu an cere de og
positive indstillinger til det at være
gammel.

Jeg op fat ter Den Store for tæl ling
om Al der dom men som en po si tiv og
tan ke væk ken de de bat bog. Den kan
fint bru ges til stu die kreds el ler læ se -
klub og sæt te no get po si tivt i gang
ved, at man bli ver mere på pas se lig
med sit sprog og si ne for tæl lin ger og
lader ringene brede sig.

Trau te Lar sen

No vem ber 2000

Det go de Liv -
uden for kom mu nal ræk ke vid de 

el ler

Li vets Blan de de Bol cher 
Op læg ved Knud Ra mi an den 23. au gust 2000

Det go de Liv" el ler “Livskva li -
tet” bli ver let nog le me get
store hold-kæft-bol cher: Man
får me get store ord i mun den.

H.C. Bast holm tal te en gang om
“lyk sa lig heds liv”. Da gik man ef ter
“lyk ken”. Så hed det “le ve lære”, men
det hand le de sta dig om at op nå lyk -
ken - sta dig de store ord. Men et el ler
an det sted tror jeg ik ke på det, Jeg
tror, det go de liv er no get me get en -
kelt. Jeg tror, vi er ind ret te de til at le ve
med li vet. Ude i ver den er det stort set
så dan, at hvor elen digt men ne sker
end le ver: sul ten de men ne sker hol der 
og så fest. Men ne sker er ind ret te de til

at pro du cere go de liv næ sten un der
al le for hold. Li vet be står af no get me -
get en kelt: Det vi har og er det ene
øjeblik ef ter det an det. Der er klum -
per, og der er me get for skel li ge møn -
stre. Det go de liv er evnen til at få no -
get godt ud af de øjeblik ke, der er gi -
vet os.

I kur sus-sammen hæng har jeg bedt
folk i grup per for tæl le hin an den om
de res mor gen stund. De skul le læg ge
mær ke til for skel len i de res mor ge ner.
Når de kom til ba ge fra grup per ne,
kun ne man se, at de hav de haft en op -
le vel se. De var al le sam men over be -
vist om, at de res mor gen var den
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ene ste rig ti ge el ler mu li ge for dem, og
de glæ de de sig ved tan ken om, at de
ik ke skul le le ve de an dres mor ge ner.

For ti den kom mer og sæt ter sit præg
på en. Kvin der har an dre men ne sker
un der hu den. De får he le ti den an dres 
be kym rin ger un der hu den. De ved
sik kert godt, at der ik ke er no gen
grund til det, men al li ge vel la der de
be kym rin ger ne slip pe ind. Når man i
dag be hand ler de pres sion, lærer man
an dre men ne sker at fri gøre sig fra de
ne ga ti ve tan ker. Hvis man la der sig
over væl de af ne ga ti ve tan ker, har
man ik ke lært sig at hol de de dår li ge
tan ker væk.

Man har mas ser af stun der, som
man kan gøre no get ved. Når vi som -
me ti der ik ke kan få øje på kva li tet,
kan det hæn ge sam men med, at vi får
så man ge af de go de bol cher, at vi ik -
ke læg ger mær ke til det. Li vet er en
bid ad gan gen, og vi er go de til at ska -
be gen ta gel ser. Jeg tror, at det er godt
at sammen lig ne sig med an dre

Men ne sker er grund læg gen de skabt 
til at skaf fe sig et godt liv, vi kan slet ik -
ke la de være. Vi ta ger det af li vet, som
vi sy nes, vi træn ger mest til. Vi pluk ker 
de bol cher ud af til værel sen, som vi
har brug for. Plud se lig mis ter det sin
be tyd ning. Man op da ger nye ste der,
hvor der lig ger kva li tet. Det go de liv er
og så for skel ligt i li vets for skel li ge
aldre.

Der kan være kva li tet i selve det at
min des - næ sten uan set om det er go -
de el ler dår li ge op le vel ser. Jeg var
sam men med et par gam le tan ter og
vi ste dem nog le fo to gra fi er, som jeg
ik ke selv kun ne gen ken de. I flere ti mer 
lo og græd de over min der ne, og bag -

ef ter tak ke de de for en dej lig op le vel -
se. Når man er 100 år, kan man glæ de 
sig over hver dag, man får, den bli ver
en ga ve - men den glæ de er ik ke al le
be skåret. Hvad har det med kom mu -
nen at gøre? Vi skaf fer os selv det go de 
liv. Når vi sid der med en for nem mel se
af, at der er man ge gam le men ne sker,
der har det svært, for di de på et el ler
flere om rå der er han dicappe de og får
for lidt hjælp fra det of fent li ge, glem -
mer vi, at den of fent li ge må de at tæn -
ke på er: Der er nog le men ne sker, der
skal ha ve hjælp til no get, og når de
har få et det, har vi gjort, hvad vi skal.
Man byg ger et sy stem op, der er me -
get ef fek tivt. Så må ler kom mu nen
må ske ven te ti den, og kva li te ten sti ger. 
Så snart man be gyn der at må le på
kva li tet, sti ger den, men al ligevel er
folk ikke tilfredse. Folk i kommunen
anstrenger sig meget for at gøre det
rig ti ge, men hvor man ge go de da ge
kom mer der ud af kva li tets må lin ger -
ne?

Det far lig ste job over ho ve det er at
være hjem meh jæl per, og al li ge vel er
de gam le og de res pårøren de utak -
nem me li ge over for hjem meh jæl per -
ne. Hvis man går hen og spør ger en
so ci al- og sund hedsh jæl per, som pas -
ser fru Jen sen, hvad fru Jen sen har
brug for, svarer hun helt kon kret. Hvis
man så spør ger hen de om, hvad der
er en god dag for fru Jensen, ved hun
det ikke.

Jeg tror, vi har få et la vet en ældre -
om sorg, hvor man går ud fra det rent
prak ti ske, men ik ke ta ger hen syn til
hvor dan fru Jen sens dag ser ud, for
man an er ik ke, hvor dan hen des hjem
ser ud. Ti min gen er gal, tem po et er
galt, og tyd nin gen er gal.
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År sa gen til, at vi ik ke kan bli ve til -
fredse, og især at de pårøren de ik ke
kan bli ve til fredse, er, at in gen har
inter es seret sig for, hvor dan de go de
da ge har været. Hvis man skul le æn -
dre det, skul le man be løn ne godt ar -
bej de som det at gøre no get an det end 
det, der bli ver gjort. Vi skul le i ste det
gå ind og prø ve at sik re, at de gamle
får go de da ge, man skul le må le i go de
da ge i ste det for at må le på den vare,
der le veres i dag.

Om sorg el ler kva li tet? 
En hver stund, vi har med hin an den,
rum mer an dre kva li te ter end blot det
prak ti ske. Ud dan nel se i sig selv er ik ke 
så af gøren de. Vi le ver i et sy stem, der
be løn ner det for ker te.

Vi kun ne lære me get ved at si -
ge, at et gam melt men ne ske er et
men ne ske, der er fy sisk han di -
cap pet. En han di caph jæl per er
et men ne ske, der er sat til at
være et red skab for de han di cap -
pe des øn sker. Vi til la der os en
grov dis kri mi nering over for æl -
dre men ne sker ved ik ke at be -
trag te dem som han di cap pe de,
for så er vi ik ke de res red ska ber, 
men no gen, der gi ver dem om -

sorg, og så er det ik ke læn gere de 
gam le, der be stem mer, hvor dan
om sor gen skal være.

Hvor langt kan vi kom me med om -
sorg? Vi kan kom me me get læn gere,
men pro ble met er, at vi for let kom mer 
til at le ve i et sam fund, hvor vi si ger:
Den kær lig hed, jeg har til mi ne gam le, 
skal jeg ha ve en so ci al- og sund heds h -
jæl per til at real i sere. Vi le ver i et sam -
fund, hvor over skud det til om sorg
bliver mindre og mindre.

Ly sesluk ker ne! Kun sten er at vær ne
sig mod dem.

En kom men tar til “de go de” og “de
dår li ge”. Der er to slags: De, der fø ler
sig kal de de, og de, der syn tes, det pas -
se de ind i de res liv. Det er svært at
skaf fe per so na le, som sy nes, det er et
vær di fuldt ar bej de. Sam fun det be -
løn ner det ik ke som vær di fuldt ar -
bejde.

Jeg kan ik ke bære, at der er men ne -
sker, som uden egen skyld er ude af
stand til at skaf fe sig om sorg. Men vi
kan kun stil le den nød ven di ge om sorg 
til rå dig hed, hvis de, der kan selv, løf -
ter de res del af op ga ven. Det en der på 
vores egen dørmåtte.

Re fereret af To ve Holm
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Re ferat af FUAM-mø det den 9. fe bru ar 2000

Se nior bo li ger er efter trag te de 
Hvor dan fin der vi dem?
En fort sæt tel se af efter årets te ma mø der
om for skel li ge må der at bo på, når man bli ver gam mel

Op læg ved Gre te Dyn nes Han sen, 
tid li gere so ci al råd gi ver

Gre te æn dre de bo form, da hun
blev ale ne. Har tid li gere haft en in sti -
tu tion sam men med sin mand, hvor
de ar bej de de med sam spils ram te.
Solg te in sti tu tio nen, og fandt frem til,
at hun vil le flyt te i bo fæl les skab. Det
blev med ti den til bo fæl les ska bet
“Møl le par ken” i Bra brand ved År hus.
Gre te var med helt fra star ten.

Gre te for tæl ler: Tid li gere sag de
man, at man skul le flyt te se nest i 40
års al deren. At æn dre bo form kræ ver
nem lig mod og lyst, og man skal være
ak tivt med! Det er især vig tigt, hvis
bo fæl les ska bet skal de les med men -
ne sker, man ik ke ken der i for ve jen.

I den ar bejds grup pe, vi dan ne de,
var øn sket først og frem mest: Fæl les -
skab, om sorg og tryg hed. Man får det, 
hvis man selv yder en ind sats. Over -
ve jel ser ne skal helst være i gang om -
kring 55 års al deren. Må let for vores
“nye liv” skul le helst inde hol de det, vi
tid li gere har haft lyst til at bru ge li vet
til. Der skal man ge sam ta ler til, og i
vir ke lig he den lærer man først hin an -
den at ken de, når man bor i fæl les ska -
bet. Det, man og så vil, er at und gå en -
som hed, og for æg te par at sik re den

længst le ven de. Vi søg te pro jekt be løb
fra SUM-mid ler ne. Hav de mø der
med råd mænd, bo lig fore ning (her
Bra brand Bo lig fore ning) og flere end -
nu. Nog le af de vig tig ste stik ord var:
Længst mu ligt i eget hjem, hjælp til
hin an den og at få be sparel ser ved at
være flere om det.

Lang vej til må let
Vi fandt en byg ge grund bag ple je -
hjem met Møl le går den. Der gik to år,
bl.a. for di are a let skul le læg ges om fra
land zo ne til by zo ne. Vi søg te mid ler:
20.000 kr, hvor af vi fik de 16.000 kr.
Vi fik ar ran geret fore drag og tog på
ud flugt til an dre bo fæl les ska ber. Pro -
jek tet blev sat i værk som en for ening:
Se nior bo, for ca. 80 men ne sker.

Nu tro e de vi, vi kun ne kom me i
gang, men vi måt te ven te på en byg -
ge kvo te. Vi for mu lere de øn sker, men
hav de in gen kend skab til det vir ke li ge
be løb. Bo lig fore nin gen valg te ar ki tek -
ten. Da vi skul le mø des til det an det
byg ge mø de, hav de han kun si ne eg -
ne teg nin ger med, og da det var vig -
tigt, at der blev ta get nog le af gørel ser
den dag, for ik ke at for sin ke byg geri et, 
blev det til et an det byg geri end op rin -
de lig tænkt. 28 lej lig he der, fæl leshus,
fælle skøk ken, gæ ste værel se med ba -

Maj 2000



27

de værel se i et L-for met byg geri. Vi fik
dog vores over dæk ke de om rå de med 
glas tag til 600.000 kr. Til gen gæld
måt te vi selv kø be hvi de varer. Gu le
mure og eter nit tag blev det og så til.

Da byg geri et var fær digt, var man ge 
af dem, der hav de været med i plan -
læg nin gen, ik ke inter es seret i det. Det
vil si ge, at an dre, der ik ke som vi, var
gre bet af bo fæl les skabs tan ken, flyt te -
de ind i ste det for. Det var der for svært 
at bli ve eni ge om, hvil ke reg ler der
skul le være gæl den de, og man ge vil le
ik ke del ta ge i de valg te fæl les ska ber,
bl.a. hvad an går ved li ge hol del se. I
be gyn del sen måt te op ga ver ne der for
være fri vil li ge, og blev så byg get op
med ti den.

Man ge fæl les ak ti vi te ter 
Efter hån den blev der dan net flere
inter es se grup per. 1) Der var mu lig -
hed for at få et styk ke ha ve. 2) Der var
inter es se for at få fug le. Det blev først
til nog le ze bra fin ker. Si den til en vo li -
ere, og så med vagt ler. 3) En frem tids -
plan er: En pe tan qu e ba ne i skov kan -
ten. End vi dere til føl gen de: Mand ags -
klub, fore drag, ban ko, vi de oaf ten,
brid ge, san gaf te ner, år stids fe ster, fød -
sels da ge, som merud flugt. Vi har og så
en spi se klub, 20'ren. Her spi ser 15-20
af os sam men på søn da ge om vin -
teren. En grup pe ord ner det he le.
Man skri ver sig på fre dag in den kl. 12.
Det ko ster for ti den 25 kr. for en mid -
dag.

Vi har en be styrel se, der hol der be -
bo er mø de en gang år ligt. En gene er
det, at vi har langt, når vi skal kø be
ind. Li ge nu er der ca. 15 bi ler. Man
hjæl per hin an den, feks. og så med
mad, hvis no gen er sy ge. Le je af fæl 

leshu set ko ster 50 el ler 100 kr. Gæ -
sterum met 30 kr. pr. nat. Bli ver en bo -
lig le dig, ta ler man med even tu el le
nye. Ser, om de “pas ser ind”. Det er
en for udsæt ning, at man er med lem
af bo lig fore nin gen. Vores gennem -
snits al der er for ti den 72 år. Vi sti ler
mod at få det te tal ned ad! Man skal
være selv hjul pen, når man flyt ter ind.
Kom mu nen har in gen an vis nings ret
til bo li ger ne."

Man ge spørgs mål
I den efter føl gen de dis kus sion var der
god spør ge lyst fra for sam lin gen, og
des uden gav Erik Wil le sen, ar ki tekt og 
lærer på Ar ki tekt sko len i År hus, der
har byg get flere kol lek tiv bo li ger,
blandt an det i Has seris i Ål borg, en
hel del kon tan te op lys nin ger:

Bo li ger ne: Hvor dan fin der vi dem?
Hvad er de fi ni tio nen på en se nior bo -
lig? Kan vi fin de en bo lig på mere pri -
vat ba sis, hvor man kan byg ge for -
skel ligt? Hvor dan får man flere yn gre
med?

Vi fik at vi de, at der fin des en lands -
for ening for se nior bo fæl les ska ber. I
År hus hol der den til i “Mej len”, Hans
Hart vig Se e dorffs Stræ de på tors dag
efter mid da ge. For mand en, Karen
Back mann, har tele fon 2227 0208.

Nyt inden for lov giv nin gen er, at be -
bo er ne i et bo fæl les skab selv kan be -
stem me, hvem der skal ind. Høj bjerg
An dels bo lig fore ning har et byg geri i
Hånd vær ker par ken. Hvis man vil fin -
de bo li ger, skal man kon tak te inter es -
sere de bo lig fore nin ger! Øn sket om at
byg ge bo fæl les ska ber for gam le og
un ge i År hus er svært at op fyl de. Fin -
der man en byg ge grund, vil de bo -
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liger, der bli ver byg get på den, højst
sand syn lig bli ve for dyre at bo i.

Eks i steren de bo li ger kan
også bru ges
Hvad med den eks i steren de bo lig -
mas se ? Vi vil al drig få nok, med de
bo li ger, der eks i sterer nu. Wil le sen
me ner, at og så en al min de lig bo lig
kan være eg net som se nior bo lig,
uden at den be hø ver at hed de så dan!
Det kan og så være rig tig svært at skul -
le byg ge til en flok “me nings fyld te”,
enerå den de per so ner. Hvad an går
byg nings reg le men tet, er man kom -
met langt med kra ve ne til bo li ger.
Ren o vering af den eks i steren de bo lig -
mas se, vil le være en god ide. Et-plans
ræk ke hu se med en lil le ha ve kun ne
op fyl de be ho ve ne for bå de un ge og
æl dre. Det må og så kun ne la de sig
gøre at la ve fæl les ska ber i den eks i -
steren de bo lig mas se.

Een re el for skel på en al min de lig
bo lig og en se nior bo lig er den, at man
op hol der sig rig tig me get i en se nior -
bo lig. Om den kun ne man øn ske sig,
at den skul le være “tæt på na turens
gang” og “op le vel ses rig”. Et godt eks -
em pel har vi hørt om i dag med det

glas o ver dæk ke de rum, de har få et la -
vet i Møl le par ken! Om nog le af de
eks i steren de bo fæl les ska ber kan man
si ge, at de er rig tig ke de li ge. En har
på pe get, at en se nior bo lig er en bo lig,
der har et stort ba de værel se og in gen
trap petrin. Det kun ne man da og så
godt ha ve i en al min de lig bo lig!

Det kun ne være spæn den de med
ny tænk ning på om rå det. I dag stil les
der jo krav til ny byg geri med bre de
døre m.m., men der er me gen kon for -
mi tet, hvad an går se nior bo li ger! To ve
sy nes godt om de krav, der stil les til
byg geri i dag, men det, vi først og
frem mest ger ne vil læg ge vægt på, er
selve de men ne ske li ge fæl les ska ber,
der ger ne skul le “gro frem” i de bo li -
ger, vi ta ler så me get om. Er det li gu -
ster hæk ke ne, og så i over ført be tyd -
ning, der er for hø je? I År hus er der
f.eks. op gangs bo fæl les ska ber, og det
er de han di cap pe de, der har dem!

Gre te Dyn nes Han sen hav de ma -
teri a le med fra bo fæl les ska bet i “Møl -
le par ken” i Bra brand Bo lig fore ning.
Tak for dit op læg Gre te! Det var in -
spireren de at høre!

Re ferat. Kir sten Trol le gaard Jør gen sen
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Kir sten Trol le gaard Jør gen sen's op læg

på FU AM's møde ons dag den 14. marts 2001

For vent nin ger til min frem tid
Det “at ha ve håb” gør det værd at le ve

 Et tan ke væk ken de em ne, når
man er om kring de 65. Vi ved
jo godt, hvad gennem snits le -
ve al deren er i dag.

Hvad vil or det frem tid si ge? In gen
ved jo, om den bli ver kort el ler lang,
og det gæl der for ung som for gam -
mel. Om den fort sæt ter ud o ver det te
jor di ske liv. Et helt an det em ne til et
an det for um end her. Li vet kan for an -
dres to talt og på me get kort tid, det
ved vi. Men jeg kan godt li de or det
for vent nin ger. På en el ler an den må -
de er der “håb” i det ord, og det “at
ha ve håb” gør det værd at le ve.

For mig er det vig tigt at le ve her og
nu. Glæ de sig over, at man har få et et
liv, og har det end nu! Be trag te det
som en ga ve og en op ga ve. Spør ge
sig selv: Hvor er jeg? Hvad vil jeg? Det 
hand ler om at bru ge mu lig he der ne,
me dens de er til ste de. Fin de ud af,
hvem det er vig tigt for mig at de le tid
med.

Når jeg ser til ba ge på mit ar bejds liv,
der har været fyldt med men ne sker,
der er ble vet ramt på li vet med syg -
dom, med tab, har jeg et håb om, at
jeg selv kan le ve li vet med vær dig hed. 
Jeg har mødt vid un der li ge men ne -
sker, der har evnet det. Og det har
været en ga ve.

Mit håb er og så, at jeg må be vare
min for stand og min fy si ske for må en

et langt styk ke frem end nu, og at jeg,
hvis/ når no get bli ver svært, kan ar -
bej de mig igen nem det, fin de om ve je, 
gen ve je, mu lig he der, be vare et po si -
tivt livs syn og ha ve hu moren med.

Jeg tror på, vi skal /kan ud vik le os og 
lære nyt he le li vet, at det er vig tigt at
be vare sin ibo en de nys ger rig hed over 
for om ver de nen. At være her for an -
dre end sig selv, ly se op i tå gen, være
til glæ de.

I mit liv/ ar bej de har jeg an set det for 
en af de vig tig ste op ga ver at fin de
evner frem hos an dre og mig selv, som 
kun ne op da ges, ta ges op, ta ges i brug
og gi ve livs glæ den til ba ge. Jeg har et
håb om at kun ne “gi”, selv om jeg bli -
ver svag selv, og være blandt men ne -
sker, der gi ver mig mu lig hed for det.
Jeg har mødt no gen, der kun ne, og
det er en op le vel se, jeg ik ke vil le ha ve
været for u den.

Per son ligt vil jeg øn ske, jeg al tid får
mu lig hed for at føl ge mi ne børn, min
fa mi lie og mi ne ven ner, så langt mi ne
kræf ter ræk ker. For bør ne nes ved -
kom men de: Se dem ud vik le sig, fin de
de res vej frem som en ga gere de men -
ne sker, der er gla de for det liv, de har
få et og valgt at le ve.

For mig selv hå ber jeg, som jeg har
nævnt, at jeg må kun ne bære de al -
vor li ge ting, li vet og så fører med sig -
med vær dig hed, og med en tan ke om
at være til ste de og nær væren de over -
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for dem, der er mi ne nær me ste. Her
tæn ker jeg ik ke kun på fa mi li en. Kun -
ne bære den lod, som er al les, at være
ale ne med mig selv, når jeg når til, at
det bli ver min tur til at være det. Det er 
no get, man kan ar bej de med hos sig
selv. Kun ne be vare tro en på, at li vet
dy best set har en me ning, et for mål.

Jeg tror på, at li vet er “et lære sted”,
hvis vi vil se det og væl ge at være op -
mærk som me på det. Det gæl der he le
ve jen igen nem, og så de svære ting.

Jeg hå ber, jeg kan klare “at skul le
hjæl pes”, hvis det bli ver så dan, at jeg
ik ke kan klare mig selv.

At jeg i så fald må kun ne være i en
form for fæl les skab med an dre men -
ne sker, om det så er en ældre bo lig, et
ple je hjem el ler lig nen de, hvor der er
godt at være, med om sorg og næn -
som hed, lige værd og re spekt for den
en kel te, tid til at “være til” sam men.
Hvis jeg sta dig er “klar i tan ken”, hå -
ber jeg på, at mi ne om gi vel ser vil gi ve
mig mu lig hed for at de le tid med no -
gen, jeg kan dele mine tanker med.

Hvis jeg ik ke er, hå ber jeg på, at de
men ne sker, der er om kring mig, må
være men ne sker med ind fø lings evne, 
med det, jeg kal der si tu a tions for nem -
mel se og med for stå el se for de med -
men ne ske li ge be hov, vi al le har om, at 
bli ve ac cep teret, re spek teret og lyt tet
til, når der er brug for nær vær. Jeg
ved, med man ge års er faring, hvor
me gen for skel, det kan gøre for en
dement for eksempel.

Og til al ler sidst, at en af mi ne må
være hos mig, når jeg skal vi dere på
den færd, vi al le skal på ved det te livs
af slut ning. Per son lig tror jeg, at til -
værel sen, trods al le gå der og my steri -
er, som vi ik ke får svar på, medens vi

er her, har en sammen hæng og me -
nings fyl de, som vi of te ik ke kan se nu
og her, men som vi ser sig for os i glimt, 
og mere og mere klart, som li vet skri -
der frem.

Det he le kan om fat tes i, at men ne -
sker fin der frem til at tæn ke i: jeg og du 
og ik ke kun i jeg.

Om sam fun dets vær di -
grund lag 
Jeg tror og hå ber på, at vort sam funds 
egent li ge vær di grund lag sta dig er
stærkt. Vi skal bli ve bed re til at form
id le det vi dere, me dens vi kan. En me -
get stor del af os dan skere vil sta dig
ger ne ha ve, at vi skal kun ne hjæl pe de 
sva ge, al le dem der er uden for. Men vi 
har ik ke klart nok få et gi vet vi dere,
hel ler ik ke til de nye dan skere, at det
hand ler om at yde, og ik ke kun at ny -
de. Vil vi kun ny de, vil det sam fund, vi 
har byg get op, ik ke kun ne be stå.
Man ge er ved at ta ge al vor ligt fat på
den de bat og di a log, der skal til. Hvad
kan vi, der er så pri vi li gere de, at vi har
tid og kræf ter end nu, gøre for at bi -
dra ge til Net op den ne de bat? Og ik ke
kun med ord.

Ef ter Kir sten Trol le gaards op læg var 
or det frit for kom men tarer og spørgs -
mål. Det at kun ne være ale ne hav de
op ta get flere mø de del ta gere. Hvor -
dan kan man lære at være ale ne. Et er 
at væl ge at være ale ne. At ha ve fri he -
den til at være sig selv er vær di fuldt,
og man slip per for man ge kon flik ter.
Men et an det er at mis te en livsledsa -
ger, så man plud se lig bli ver ale ne. Det
kan man ik ke lære på for hånd. Kir sten 
Trol le gaard men te, at det med tid li -
gere ti ders sør ge år var real istisk, det
kan nemt ta ge mindst et år blot at
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væn ne sig til de prak ti ske op ga ver,
man tid li gere var to om at lø se. Det at
ha ve en at be tro si ne tan ker til er me -
get væ sent ligt, og her kan det være
svært at fin de en per son, man kan bli -
ve for tro lig med. Men det er og så nød -
ven digt at kun ne ta le for tro ligt med
mindst een per son, ven el ler fa mi lie.
Det er vig tigt at kun ne være ale ne for
at kun ne gi ve no get til an dre. Der er
og så en mu lig hed for at kun ne gå i en
selvh jælps grup pe med an dre i sam -
me si tu a tion, så man kan hjæl pe hin -
an den med at kom me vi dere med sit
liv. Man kan lære af hin an den og af
hinandens fejl og løfte hinanden op,
mente Kirsten, der havde set gode
eksempler på selvhjælpsgrupper.

Vi tog en run de, så al le kun ne gi ve et 
bud på eg ne for vent nin ger til frem ti -
den og her kom vi vidt om kring.

Nogle vil le helst ha ve det li ge så godt
som nu til det sid ste, an dre vil le ik ke
tæn ke på frem ti den, selv om de ind -
ret ter sig, som om de har en frem tid.
De fle ste me ner, at li vet her og nu er
godt, og bare de ik ke bli ver for sva ge
og af hæn gi ge af an dre, vil de ik ke for -
ven te an det. En vil ger ne ha ve et skub 
og kom me vi dere even tu elt i en an -
den bo lig. En har haft svær syg dom i
sin nær me ste kreds, og det har æn -
dret sy net på me get for hen de selv og
fa mi li en. Hun har nu meldt sig til do -
nor kop set for at kun ne være til nyt te
selv. En for tal te, at hen des bar ne barn
vil ha ve, hun bli ver me get gammel,
det vil hun prøve at leve op til med
værdighed.

Re fereret og sam let af Kir sten TJ.
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Som mer glæ der i ha ven
Af Tove Holm

I FU AM's Ny heds brev har jeg
tid li gere for talt, hvor me get
min ha ve be ty der for mig - året
rundt.

I den ne som mer har ha ven dan net
ram men om et par op le vel ser ud over
det sæd van li ge:

I årets løb har Ven skabs fore nin gen
for Æl dre Dan skere og Ind van drere
holdt et mø de hver må ned, hvor vi
dis ku tere de løst og fast: Vore for skel li -
ge hold nin ger til fa mi li en, de for skel li -
ge kul turer, vi kom mer fra, de for skel -
li ge op dra gel ses- og ud dan nel ses vil -
kår, vi har haft og flere an dre em ner.

I som mer feri en er der ik ke mu lig hed 
for den slags mø der i Øster ga de 30,

og jeg in vi tere de der for til en kom -
sam men i min ha ve i slut nin gen af ju -
ni. Det var på for hånd af talt, at vi skul -
le mø des og drik ke ef ten nid dags kaf -
fe/the sam men. Der ef ter skul le dan -
sker ne ha ve lej lig hed til at se, hvor dan 
nog le af ind van drer ne la ve de mad,
og vi skul le spi se sam men.

Vi var 6 dan skere og 9 ind van drere - 
flest ira nere, men og så Ki na, Bang la -
desh, og Tan za nia var rep ræ sen teret.
Det var iran ske ret ter, der blev ser -
veret, og vi dan skere be mær ke de
især, at til bered nin gen tog me get læn -
gere tid, end vi er vant til. Ha ven le -
vere de fri ske kar tof ler, sa lat og kryd -
derur ter, og det blev et me get læk kert
mål tid. At la ve mad sam men er et
godt grund lag for fæl les skab, og

snakken gik liv ligt he le da -
gen. Vej ret ar te de sig godt -
vi fik bå de sol og skyg ge alt
ef ter tem pera ment.

En dej lig dansk som mer -
af ten ind by der til sang, og
al le vil le ger ne gi ve et bi drag 
på de res eget sprog. Selv
na bo er ne be mær ke de, at
der var no get sær ligt på fær -
de.

Vi var eni ge om, at en lig -
nen de sammen komst ger ne 
må bli ve en tra di tion, og
dan sker ne for plig te de sig til
at la ve mad næ ste år.

I Øster ga de 30 er under -
vis nin gen og sam ta le -
grupper ne i gang igen, og
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FU AM vil mø des med ind van drer ne
den 20. sep tem ber, den 25. ok to ber
og den 22. no vem ber. Al le er vel kom -
ne, og I kan tjek ke da to er ne og få
yder li gere op lys nin ger hos under teg -
ne de.

En gan ske an der le des op le vel se fik
jeg, da min 21-åri ge dat ter dat ter
spurg te, om hun kun ne in vi tere nog le
ve nin der fra gym na si e ti den på be søg. 
Ve nin der ne in si stere de på, at de res
kære ster og så måt te ha ve den op le -
vel se med, og igen vi ste ha ven sig fra
sin al ler mest ven li ge si de, og vejr gu -
der ne gjor de de res bed ste. Om efter -
mid da gen pluk ke de pi ger ne jord bær,
og vi la ve de sa la ter, “fyre ne” gril le de

det med brag te kød, og vi fik en dej lig
lang af ten, der først slut te de ved 2-ti -
den ef ter et spil Tri vi al Per suit.

Igen føl te jeg mig pri vi le geret, for di
jeg var med i et fæl les skab - den ne
gang med den un ge gen era tion, og
jeg glæ der mig til at mø de flok ken
igen.

For mig blev det på en må de og så
op tak ten til FU AM's mø deræk ke i
efter året, hvor vi vil prø ve, om det kan 
la de sig gøre at slå bro over gen era -
tions kløf ten - el ler må ske få at vi de,
hvor for det ik ke rig tig er lyk ke des at få
FU AM til at være en for ening for bå de
un ge og gam le men ne sker.
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Mit liv er le vet i man ge år
Med tred je al der nu tid jeg får 
Til efter tan ke om åre nes gang 
At le ve mit liv hvor jeg da gen lang 
Kan hen te vi den, ja dyr ke det fæl les 
Kan tak ke for da gen når hoved et hæl des 
Når ny dag vin ker så ubrugt og klar
Jeg at ter må fin de det ind hold den har 

Hvor dan kan sund hed be vares bedst 
Hvor dan bli ver li vet med glæ de og fest 
Ja, ud man må, man kan sta dig lære 
Hvor dan vort sam fund fort sat vil være 
På kur sus vi går, ja tænk dig bare 
Vi den vi får, det er hold ne varer
I FU AM jeg op le ver glæ de og lyst 
Ej al der der tyn ger, ej da gen er tyst 

Når til min barn dom jeg ser til ba ge 
Så var det jo til fæl det i de da ge
At børn og un ge blev ledt med styr ke 
Det auto ri tære man da bur de dyr ke 
Og se nere kom der en bøl ge så viis 
Med fri hed til føl ge helt uden pris 
Men først da vi så det blev det klart 
Ba lan cen må fin des med an svar som start 
For al le kan no get og in gen kan alt
Men al le må bru ges at in tet går galt. 

KJM

Tan ker ved et års skif te

Fe bru ar 2001
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Den al ler stør ste livskva li tet for
æl dre men ne sker er at være i
stand til fort sat at klare sig
selv og til at ta ge et an svar for
mest mu ligt selv

Det er tit len på en An to lo gi om re ha -
bi li tering og gen op træ ning, som er
ud gi vet af Vi dens cen ter på Ældre om -
rå det og sam ti dig og så over skrif ten
for en vel be søgt kon feren ce i fe bru ar
2002.

Fy sisk ak ti vi tet har gun stig ef fekt på
æl dre men ne sker uan set al der, hvad
en ten den ud føres som dag lig mo tion, 
træ ning for at be vare funk tions evne
el ler som gen op træ ning ef ter syg dom
og svæk kel se. Fy sisk ak ti vi tet har i sig
selv in gen – el ler me get få – bi virk nin -
ger, hvis den fore ta ges med om tan ke
og til lem pes den en kel tes hid ti di ge
ud fol del se. 

Fy sisk ak ti vi tet kan ud føres over alt,
uden red ska ber, kræ ver kun na tur ligt
brænd stof og for ure ner ik ke – er der -
med med et mo der ne ud tryk øko lo -
gisk. 

Så klart ud ta ler dr. med. Car sten
Hen drik sen sig, kli nik chef på Geri -
atrisk kli nik, Hvid ov re ho spi tal.

Det er et mar kant træk i det nye lov -
grund lag 2001, at ho spi ta ler og kom -
mu ner er for plig te de til at læg ge pla -
ner for gen op træ nings for løb. Man ge
kom mu ner har slet ik ke re le van te
gen op træ nings til bud for æl dre, mens
de kan ha ve ud mær ke de til bud til æl -

dre med vari ge ple je be hov. Den stør -
ste kul turel le ud for dring be står må ske
i at er ken de, at be hov, vi tid li gere har
hen ført til al der dom, al der doms -
svæk kel se og ple je be hov, vil vi se sig
at være gen op træ nings be hov, skri ver

ældre for sker dr.med. Hen ning Kirk. 
Han kal der gen op træ ning for et

sted barn og på kon feren cen iro ni sere -
de han med slet skjult adres se til de
fol ke valg te i kom mu ner og am ter
over “det om sorg shjer te, der dun ker
spe ci elt hvert fjer de år”.

Er go tera peut og for sker ved Hjæl -
pe mid de lin sti tut tet Lil ly Jen sen har
skre vet en me get læ se vær dig ud red -
ning om Em po wer ment.

Be gre bet kom pe ten cestyr kel se (på
en gelsk em po wer ment)  be skri ver en
pro ces, hvor per so nen får styr ket 
egen kom pe ten ce og der ved får fri -
hed til at ta ge per son li ge re le van te be -
slut nin ger og til at for føl ge selv valg te
mål.
Bor geren skal selv

• Af gøre om der er et pro blem

• Af gøre om der skal gøres no get
ved pro ble met

• Be slut te hvad der even tu elt skal
gøres ved pro ble met, og hvor dan
det gøres

• Be stem me hvor når pro ble met er
løst el ler be slut te at stop pe pro -
blem løs nin gen af an dre år sa ger

Kan gam le gen op træ nes- 
og nyt ter det no get?

Maj 2002
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Des uden skal bor geren være med til 
at be stem me ind hol det i do ku men ta -
tio nen af for lø bet.

Dis se be slut nin ger skal den æl dre
na tur lig vis ik ke ta ge ale ne uden den
nød ven di ge in for ma tion. Den pro fes -
sio nel le sund heds ar bej der skal der for
ved at lyt te til den æl dre og prø ve at
for stå hen des livs ver den og gen nem
en lige vær dig di a log og in for ma tion
gi ve den æl dre mu lig hed for at ta ge
kva li fi cere de be slut nin ger om sit eget
liv og der med sin egen re ha bi li tering. I 
pro ces sen skal den æl dre ha ve mu lig -
hed for at ind dra ge de af si ne pårø -
ren de og ven ner, hun har lyst til ind -
dra ge. Em po wer ment bru ges i euro -
pæ isk sammen hæng in den for hjæl -
pe mid de lom rå det. Lil ly Jen sen op for -
drer til at bru ge em po wer ment ved re -
ha bi li tering og be skri ver i eks empler,
hvor dan em po wer ment har været prak -
ti seret med held. 

Em po wer ment kan så le des de fi -
neres som en pro ces, hvor vi den ud -
vek sles i en lige vær dig, ær lig og en ga -
geret di a log med det for mål at gi ve
men ne sker et kva li fi ceret grund lag for 
at ta ge be slut nin ger ved røren de de res 
eg ne livs vil kår og -for hold.

So ci alt grup pe ar bej de
Res sou cer ne lig ger i selve grup pen,
for tæl ler El se beth El sted om so ci alt
grup pe ar bej de, som det prak ti seres i
Dag- og træ nings cen tret Tøm mer går -
den i Faa borg. Grup pe sam ta ler er en
cen tral del af re ha bi li terings til bu det
og et supple ment til fy sisk træ ning og
træ ning i al min de lig, dag lig livs førel se 
(så kaldt ADL-træning). 

Der er tre sam ta le ka te gori er: Pro -
ble mori en tere de em ner, ty pisk psy ki -

ske og so ci a le pro ble mer, som skyl des 
det, man ik ke kan mere. An den ka te -
gori er ”Det, der løf ter”, go de min der,
re mi ni cens ar bej de. Den tred je ka te -
gori er in for ma tion og vi den, hvor der
må ske kom mer nog le uden for grup -
pen og for mid ler fag ligt stof om em -
net. Grup pestør rel sen er of te 6-8 per -
so ner. Der op ret tes: Apoplek si grup pe, 
sclero se for yn gre per so ner, par kin -
sons grup pe, grup pe for per so ner med 
kro ni ske rygs mer ter, pårøren de til de -
men te, grup per for tab af æg te fæl le.
Der del ta ger er go tera peut og psy ko -
log i det so ci a le grup pe ar bej de, som
man har go de er farin ger med.

Er go tera peut og for sker ved Vi dens -
cen ter på Ældre om rå det An net te Jo -
han ne sen har skre vet et af snit om ”At
tur de tro det nyt ter..”. Hun be ret ter
om Pro jekt Dag cen ter i Oden se, et
tvær fag ligt for søg først i 90er ne. Pro -
jekt Dag cen ter hav de me get po si ti ve
re sul ta ter, da det var he le men ne sket,
man så på, hvil ket il lu streres med eks -
empler. Der er vig ti ge kri teri er for gen -
op træ ning:

• At gen op træ nin gen fore går i nær -
mil jø et

• At gen op træ nin gen mål ret tes og til -
pas ses ind i vi du elt un der hen syn ta -
gen til bru gerens (tid li gere) syg dom

• At der ar bej des tvær sek tori elt

• At der til by des bor geren so ci a le ak -
ti vi te ter i sammen hæng med el ler
ef ter træ nin gens af slut ning

Der sås kul tur for skel le mel lem sy -
ge hus og hjem meple je, men og så for -
skel lig tro på, om det nyt ter at gen op -
træ ne og ud skri ve til eget hjem. Grå -
zo nen mel lem sy ge hus og kom mu ne
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hand ler ik ke kun om, hvor vidt der fin -
des eg ne de til bud ef ter ud skriv ning,
men i høj grad om af gørel sen af om
det nyt ter at gen op træ ne el ler ej.

Bo gen, ”Kan gam le gen op træ nes –
og nyt ter det no get?”, kan an be fa les
som in spira tion for sund heds per so -
na le og pårøren de. Der gøres re de for
det nye lov grund lag og det tvær fag li -

ge sam ar bej de, som nød ven dig vis
skal ske, for at lo ven kan ud møn tes.
Der for tæl les om pro jek ter på tværs,
hvor pa ti en ter ne har været i cen trum.
Hver for fat ter til de en kel te af snit har
ud ar bej det lit tera tur hen vis nin ger, så -
le des at man kan gå vi dere med de
en kel te em ner.

Trau te Lar sen

Hvad vil det si ge at være viis i dag?
Jeg tror, vis dom er en måde at være til på, 
som for ny er sig med ti den

Sep tem ber 2002

Af Knud Ra mi an

Jeg har ud trykt min let tere
pes si mis me over, at al der dom -
men ik ke er ble vet så po pu lær
i lø bet af de sid ste 30 år, som
jeg hav de fore stil let mig. 

Jeg me ner fak tisk, at det gen erelt er
ble vet nem mere og sjo vere at bli ve
gam mel! spe ci elt set med de æl dre al -
ders grup pers øj ne. Vi har få et skabt
”de un ge æl dre”, som er en inter es -
sant ny grup pe. 

Til gen gæld tror jeg, af stan den mel -
lem un ge og gam le gen erelt er ble vet
stør re - ik ke i fa mi li er ne, men i det of -
fent li ge rum. Det rum, hvor vi ta ler om 
”de æl dre”. Jeg tror skræk ken for al -
der dom men er ble vet stør re i de yn gre 
al ders grup per. Det er ik ke ble vet mere 
po pu lært at be skæf ti ge sig med de
æl dre pro fes sio nelt. 

Jeg mø der fort sat man ge gam le,
som si ger de sam me flosk ler, som vis -
se gam le har sagt i 1000 år, og som in -
gen da hel ler ik ke gi der høre ef ter:
“De un ge er så for fær de li ge......osv.,
osv.”  Jeg vil le så ger ne selv und gå at
bli ve så dan een - Det kan vel hjæl pe
hvis man øver sig på at la de være i ti -
de. 

FU AM kan nok ik ke ven de ud vik lin -
gen - en no get ind bildsk tan ke - men
no gen skal vel på ta ge sig at strit te
imod - el lers...  

No gen skal vel hol de fast
i al der dom mens styr ker og
de bi drag, gam le har at
yde. 

Det er ik ke nok, at man har gjort sit
he le li vet - hvis der sta dig er brug for
ens bi drag. Re spekt kom mer ik ke af
gam mel ve nera tion, men kom mer
for di man gør, hvad man kan.
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Al der dom men har al tid haft to si der
- en styr ke si de (den gam le heks, den
klo ge ko ne/mand) og en svag heds si -
de (en som hed, en fol dig hed og elen -
dig hed). Det er her, vis dom men kom -
mer ind. Der har været vis dom knyt tet 
til al der dom mens styr ke si de, men jeg
tror vis dom er en må de at være til på,
som for ny er sig med ti den. 
Hvad vil det si ge at være viis i dag?  

1. Hvad kan man bru ge sine er -
farin ger til i dag. Kan de for mes så
de gør nyt te? Hvil ke er farin ger kan 
bru ges, hvad kan ikke?
2.  Hvor dan kan man bru ge sine
be kym rin ger kon struk tivt?
3. Er man sta digt et for bil le de for 
de unge? Hvad be ty der det i dag?
4. Er der no get, man for står bed -
re end de yn gre? Hvad er det, og
hvad kan man bru ge det til?
5. Når man ikke er af hæn gig af
lø nind tægt: Hvad kan man så bru -

ge sin ar bejds kraft til - så det gør
en for skel? 
6. Hvor dan skal man ar bej de
med sin vis dom, så det får be tyd -
ning og ikke bli ver til snik-snak?
Kan man øve sig i det? Kan man
hjæl pe hin an den? Skal man til
træ ning? 
7. Kan man selv bru ge for bil le der 
til no get? Hvem? Kan man lære af
dem, hvor dan?
8. … og der kun ne sik kert stil les
flere spørgs mål. 
Op læg get er skre vet til be styrel sen

og skal even tu elt dan ne bag grund for
mø der i år 2003. 

Der er tra di tion for, at FU AMs med -
lem mer dan ner en stu di e grup pe, når
vi har no get på hjer te. Det te op læg
kun ne være en hjer te sag. 

Hvem har lyst til at være med?
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Af Klara Juul-Madsen

I en tid, hvor de store over -
skrif ter i avi ser og med i er
hand ler om de gam le, “der sid -
der i skidt og møg”, spør ger
jeg “hvor for er det gå et så
galt?”

Jeg hu sker ti den, hvor hjem meple -
jen ind til 1958 be stod af en sy geple je -
fore ning, op ret tet på pri vat ini ti a tiv
med be græn se de mid ler til så vel løn -
nin ger som hjæl pe mid ler. Det fun -
gere de i en ver den, hvor auto ri tet stro
og for dom me her ske de, og hvor bor -
ger ne i al min de lig hed til pas se de sig.

Men i 1960-1970 ske te der no get!
Be hov for ar bejds kraft æn dre de sam -
fun det. Kvin der fik mu lig he der på li ge
fod med mæn de ne. Nu var det slut
med at ned vur dere den ind sats, kvin -
der hid til hav de vare ta get:

Bør ne pas ning, ældre om sorg, sy -
geple je osv. Nye fag fore nin ger op stod 
og var bag land for med ar bej dere på
de nye ar bejds pladser, der op stod.
Der med blev grun den lagt til, at det
ar bej de, der hid til ik ke var om fat tet af
øko no mi ske over ve jel ser skul le pris -
sæt tes.

De mo kra ti sering, fø lel se af lige -
værd blev bag grund for, at stat, amt
og kom mu ne skul le lø se op ga ven, og
be folk nin gen fik den nød ven di ge
hjælp, fak tisk fra vug ge til grav. Med
ar bej de og go de ind tje nings mu lig he -
der - der til be sked ne krav i hver da gen
- var skat testig ning ik ke tru en de.
Snart op stod mu lig he der som er hver -
vel se af egen bo lig, hjæl pe mid ler til at
let te hver da gen, rej ser og bil. Pen ge
blev vær di må ler, og ulyst til at be ta le
skat blev re sul ta tet. Den so li dari tets fø -
lel se, der var bag grund for løs ning af
sam fund sop ga ver ne, blev for trængt.

Al der sop de ling: Vug gestue, bør ne -
ha ve, fri tids ord ning, ung doms klub,
ældre klub blev bag grund for den en -
som hed, man ge gam le i dag ud tryk -
ker. Der blev sat fo kus på ret tig he der.
Men plig ter blev der talt min dre om.

Selv tror jeg, det er uhyre vig tigt på
et tid ligt tids punkt i li vet at få plig ter og 
lære om plig ter. Også som gam le er
der plig ter, vi må for hol de os til. Hvad
vi evner, kan vi ikke for ven te gjort af
an dre. Har vi over dra get an svar lig -
hed og hjælp som hed til lov gi vere og
for si krings sel ska ber?

Og så som gam le er der plig ter, 
vi må for hol de os til
Hvad vi evner, kan vi ik ke 
for ven te gjort af an dre
Et til ba geblik på 30-40 år, som jeg har op le vet dem

No vem ber 2002
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Det te ind læg af Klara Juul-Madsen
er in spireret af pje cen: For me get for -
langt? - i di a log om ældres ret tig he der, 
ud gi vet af Dansk Sy geple jeråd og
For bun det for Of fent ligt An sat te.

Dansk Sy geple jeråd og For bun det for 
Of fent ligt An sat te me ner, at

Æl dre men ne sker har ret til:
• At spi se den mad, de kan lide

• At føle sig vel klæd te og soig nere de
At be stem me egne ti der og ru ti ner
At kom me ud, når de har lyst

• At træf fe an dre men ne sker

• At købe tøj og ting ef ter egen smag

•  At kom me i de res sæd van li ge
dag lig vare bu tik

• At ud vik les li vet igen nem

• At hol de de res min der le ven de 

• At væl ge, hvor dan de vil bo
De ti for slag er tænkt som in spira -

tion til de bat, der ik ke af slut tes, men
som kan hol de det eti ske og moral ske
men ne ske syn fo ku seret - og så i dag -
lig da gen.

Det er den ne pje ce, som har gi vet
Klara lyst til at skri ve oven stå en de ind -
læg. Har an dre lyst til at læ se pje cen
og kom me med et ind læg til FUAM's
ny heds brev, så sig det til re dak tøren.
Pje cen fås hos:
Dansk Sy geple jeråd, tlf. 3315 1555
el ler
For bun det af of fent ligt An sat te, tlf.
3343 4600
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Om at bli ve fri af sig selv
og for sig selv
Af Mari an ne Brøn num

Det er ik ke for hol det til vore
nær me ste - æg te fæl le, børn, ja 
til og med bør ne børn - sø sken -
de, an dre fa mi li e med lem mer
el ler man ge åri ge ven ner og
kol le ger, der er de ud lø sen de
fak torer til den ufri hed, jeg her 
ta ler om, som kan gøre os
kede af det i da ge og må ne der
og år se nere, hvor de plud se lig 
kan duk ke op i vores be vidst -
hed.

Vi ken der det vist al le. Ty pisk hvis vi
er kom met med en uo ver lagt be -
mærk ning, en af slag sen som den, der 
røg mig ud af mun den for snart man -
ge år til ba ge. ”Det er nu ik ke no get
kønt syn, når en den skvul per frem og
til ba ge i takt med hvert skridt, hun ta -
ger. Gad vi de om hun no gen sin de har 
set sig selv i be væ gel se bag fra.” I sam -
me øjeblik, jeg hav de luk ket mun den
”slog” det mig næ sten i bog sta ve lig ste 
for stand, hvor of te min kol le ga - der i
øv rigt var slank som et siv - hav de be -
kla get sig over, at net op hun skul le ha -
ve en dat ter, der var så fed, og hun
for søm te in gen lej lig hed til at sko se sin 
dat ter, der for øv rigt var al le ti ders sø -
de og kær li ge pi ge. Jeg bad hen de til -
gi ve min tan ke løs hed – hvad an det

kunne jeg gøre? Men det har tynget
min samvittighed lige siden!

El ler en dag, da jeg på vej til at be sø -
ge en ven in de gik over kir ke går den,
og mit blik blev fan get af grav ste nen
over en 22-årig mand, der var ble vet
tram pet ihjel på Ro skil de festi va len for 
år til ba ge. Det be rør te mig så dybt, at
jeg ik ke kun ne la de være med at bu se
ud over for ve nin den, hvad jeg li ge
hav de op le vet – uden at skæn ke det
en tan ke, at hun selv hav de mis tet en
søn un der lig nen de tra gi ske om stæn -
dig he der. Jeg føl te selv, at den tan ke -
løs hed var så util gi ve lig, at et hvert for -
søg på at und skyl de el ler bort for klare
min tan ke løs hed vil le gøre det end nu
vær re. Der var ikke andet end at
skamme mig i tavshed  - og lige siden.

Men for et styk ke tid si den, da jeg at -
ter en gang blev pla get over tan ke løs -
he dens skam fuld hed, be slut te de jeg,
at jeg nu hav de ”lidt” un der den i så
man ge år, at jeg måt te ha ve be talt mi -
ne ”bod spen ge”. Nu måt te det være
slut – nu måt te det være på ti de at
gøre mig fri af den ne hem sko på mit
sinds frie ud fol del se og gøre mig fri af
mig selv.

April 2003
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Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 10. fe bru ar 2010 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 2009
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2011

samt god ken del se af bud get for 2010
5. Valg af med lem mer til be styrel sen

På valg er: Knud Ra mi an
Klara Juul-Madsen
Kir sten Trol le gaard-Jør gen sen
Irma Magnussen

6. Valg af supple an ter til be styrel sen
Supple an ter er: Lis bet Thoren dahl 

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

Te ma et er: FU AM's frem tid

Ons dag den 13. ja nu ar
FU AM's frem tid form og ind hold
på bag grund af Knuds ar ti kel: 
FU AM's al der dom, Ny heds brev 1/2009
si de 18, samt ar tik len i det te num mer

Ons dag den 10. fe bru ar (Be mærk da to en)

Gen eral for sam ling 

Ons dag den 10. marts
Op følg ning på gen eral for sam lin gens drøf tel ser

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
Der er mu lig hed for at kø be en varm ret i ca fe en ef ter mø det

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

Stor høj Desk top
8627 2900
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