
3 
30. år gang

December 2010

Kri se og mobilisering 

Af hæn gig af hjælp?

De Ny gam le mobiliser

Der er ble vet stil le i køkkenkrogen

Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM



Re dak tør:
Knud Ra mi an, Eng lod den 6, Stor høj, 8320 Mår slet
Tlf. 8627 4042 E-mail: knud.ra mi an@gmail.com

Lay out og sats:
Børge Helmer, Storhøjvej 16, 8320 Mårslet
 Tlf.: 8627 2900 E-mail: bor ge.hel mer@gmail.com

Sidste frist for stof til Nyhedsbrev nr. 1/2011:
10. fe bru ar 2011

 Be styrel se

Knud Ra mi an 8627 4042
To ve Holm (sek re tær) 8617 9065
Søren-Peter Pe der sen (kas serer) 8613 4788
Trau te Lar sen 8615 5917
Kir sten Trol le gaard Jør gen sen 8636 2511
Lis bet Thoren dahl 8627 2802

  Supple an ter:

Ir ma Mag nus sen 8625 9804
Børge Helmer 8627 2900

 Læs i det te num mer
Le der: Kri se og mo bi li sering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hvordan lever man med afhængigheden af hjælp?. . . 4
Storm flodsvar sler ne fra 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De Ny gam le mobiliserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ind kal del se til generalforsamling. . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pas dig selv! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Min de ord om Klara Juul-Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . 24
No ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kom men de møder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Midteropslag

 Læs i det te num mer



3

Kri se og mo bi li sering
I til ba geblik ket var 2010 et år med
øko no misk kri se, hvis føl ger vi først
for al vor kan mær ke med be sparel -
ser ne, der vi ser sig i 2012. Øko no mi -
ske kri ser er al drig godt for sva ge gam -
le. Det gi ver po li ti ker ne et ali bi for
upo pu lære ned skærin ger. Ældre om -
rå det har stå et for skud i man ge år.
Po li ti ker ne kan hæv de, at der ik ke
skæres i kro ne be lø ben de. I vir ke lig -
he den bur de ud gif ter ne sti ge, hvis
stan dar den skul le hol de. Det er kun
ved varen de ned skærin ger, der hol -
der dem i ro. 

Det gør det ik ke nem mere at ta ge
mod hjælp. Det kan være en kunst.
Læs To ve Holms tan ke væk ken de ar -
ti kel om at ta ge imod hjælp. 

Der har og så i år været man ge
frygt ska ben de ny he der om, hvor galt
det kom mer til at gå. De gam le er ved
at få en sta tus på høj de med kli maud -
vik lin gen. De gam le er ble vet en fryg t -
ind gy den de stør rel se. Det er en sær lig 
må de at ha ve magt på. Des vær re er
der al tid mere pres se på de frygt ska -
ben de ny he der end på de po si ti ve ny -
he der. De gam le skal væn ne sig til at
ha ve dår lig pres se. Vi har talt om,
hvor dan man klarer det uden tab af
selv fø lel se. Der er kun gan ske spa ge

rø ster, der ta ler fryg ten imod:Vi hol -
der os ra ske læn gere og bli ver for -
ment lig ik ke nær så sy ge, som man
tror. Alt det kan man læ se mere om i
ar tik len Storm flodsvar sler ne. 

En af de po si ti ve ny he der er, at
Ældre sa gen, Ældre mo bi li serin gen og 
og så FU AM for den sags skyld har få et 
kon kur ren ce fra de nye gen era tio ner
af 'Ny gam le', som jeg lidt drilsk kal der
dem. De mo bi li serer på inter net tet og
mar keds fører de ny gam les man ge
mu lig he der. Læs ar tik len om de nye
be teg nel ser: Vok sen dom men, Plu sal -
deren, Age-for ce, Al der spi lo ter ne og
Se nior fryd. Der er man ge nye mu lig -
he der – er det kun for ny gam le? 

FU AM er un der mo der ni sering.
FU AM har flyt tet si ne mø der til Klo -
ster ga de, og vi har set nye men ne sker
til mø der ne, men det skyl des nok og -
så en per son lig mar keds føring. 

På mid ter si der ne fin der du pro -
gram met for vin ter og vår 2011. Det
er en kon se kvent af søg ning af al der -
dom mens mu lig he der i det fri vil li ge
ar bej de, i bo li gen, i mu sik ken, ma ler -
kunst og kun sthånd værk. Glæd dig til
2011. 

Re dak tøren
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Mø det i FUAM ons dag den 13. ok to ber 2010

Hvor dan le ver man med
af hæn gig he den af hjælp?
Oplæg af Tove Holm

I FU AM Har vi al tid be skæf ti -
get os med mu lig he der ne i al -
der dom men. I dag vil jeg og så
ger ne prø ve at se på mu lig he -
der ne, men vi kom mer ik ke
uden om, at det en gang imel -
lem kan være svært at fin de
dem. 

In gen var mere po si tivt ind stil let
over for til værel sen end In ger Ny gård, 
men en gang i for året, da jeg be søg te
hen de, var hun me get op ta get af,
hvor dan hun op le ve de at være ble vet
af hæn gig af an dres hjælp, og hun
fore slog, at vi skul le ta ge em net op på
et kom men de mø de i FU AM. In ger
har al tid været et me get selv stæn digt
men ne ske, og hun var selv hjul pen
næ sten til det sid ste, da hun dø de 96
år gam mel.

Det er ab so lut ik ke så dan, at man
kan spare ra bat ku po ner sam men ved
at være hjælp som og så for ven te, at
man vil kun ne glæ de sig over hjæl pen 
den dag, den bli ver nød ven dig for en
selv. En af mi ne be kend te, som er læ -
ge, si ger, at det er langt sværere for de
men ne sker, der har været vant til at
hjæl pe an dre, når de selv bli ver af -
hæn gi ge af hjælp.

Er vi ble vet mere kræ ven de og
mere kri ti ske end tid li gere gen era tio -
ner? Det er i hvert fald først nu, vi er
ble vet kaldt en ”ældre byr de” og en

be last ning for sam fun det. Jeg tror ik -
ke, det har været en god af slut ning på
li vet, da vi i åre ne før ind u stri a li serin -
gen gik på af tægt hos bør ne ne. Selv -
om or de ne ik ke blev ud talt, har de
gam le sik kert følt sig som den byr de,
de og så var, men de var sam ti dig i en
si tu a tion, hvor de føl te, at de res res -
sour cer kun ne bru ges og blev brugt –
må ske ik ke mindst i for hold til bør ne -
bør ne ne. 

Mens Karen Jes per sen var so ci al -
mi ni ster, var hun in de på den tan ke,
at fa mi li en – spe ci elt de voks ne børn, - 
måt te på ta ge sig nog le af de for plig tel -
ser, som vi har væn net os til, at sam -
fun det har på ta get sig. Det blev hun
ik ke po pu lær på. Hvis vores børn skal
ta ge sig af os, må det være, for di de
selv øn sker det. Men vores børn har så 
travlt. Vi ved det godt, for vi op le ver
dem træt te og slid te. Det er så ind gro -
et i os, at det er os, der skal hjæl pe
bør ne ne, det er os, der skal være de
stær ke

Der er no get selv modsi gen de i, at
det he le ti den bli ver frem holdt som
no get pris vær digt, at le ve al deren er
ste get og sta dig sti ger, når vi sam ti dig
får at vi de, at vi er en byr de for sam -
fun det. Man sag de en gang, at en mor
kun ne sør ge for ti børn, men ti børn
kun ne ik ke fin de ud af at sør ge for de -
res mor. Er det så dan, sam fun det fun -
gerer? Vi har fun geret og ar bej det i og
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for sam fun det i he le vores liv, men
sam fun det vil helst ik ke ken des ved
vores be hov, når vi ik ke læn gere er
funk tions dyg ti ge.

Selve det, at vi ik ke læn gere har
den store be tyd ning for sam fun det –
og må ske ik ke en gang for vores fa mi -
lie - kan være et pro blem for nog le. En 
han di cap pet kvin de på 70 år sag de
for ny lig til mig, at hen des store hun de 
var helt af gøren de for hen de. ”For
dem er jeg nød ven dig – det er jeg ik ke
for an dre”.

Jeg har ik ke brug for at være nød -
ven dig for no gen. Tvært i mod er det
en stor lyk ke at vi de, at mi ne børn for
længst er ble vet i stand til at klare sig
uden min hjælp, men jeg fø ler mig
over be vist om, at jeg er vær di fuld for
dem.

Mod styk ket til at være nød ven dig
for no gen er at være en be last ning –
en ten det er for sam fun det el ler for
ens nær me ste. Man ge får den fø lel se,
at om gi vel ser ne mis ter re spek ten for
dem, og de er hud lø se over for den
man gel ful de re spekt, som de op le ver.
Når man ik ke læn gere kan klare sig
selv, kom mer man let til at fø le, at man 
le ver på an dres nå de.

Når vi bli ver svæk ke de på en el ler
an den må de og må sø ge hjælp, mø -
der man en vi si ta tor. Man kan må ske
være enig med vi si ta tor om be ho vet
for hjælp, men pro ble mer ne op står,
når hjæl pen skal ud føres.

Den til del te hjælp er me get spar -
som, og så set rent objek tivt, og hjæl -
peren skal ar bej de ef fek tivt. Det pas -
ser ik ke al tid til den per son, der har
be hov for hjæl pen. Hvis man har
været vant til at hol de sit hjem pænt
og rent, kan det være svært at ac cep -

tere den me get over fla di ske ren -
gøring.

Når det dre jer sig om per son lig ple -
je, kan det i sig selv være græn se o -
versk ri den de, men sær lig svært bli ver
det, hvis man øn sker at klare mest
mu ligt selv, for det er der ik ke tid til. Ef -
fek ti vi te ten for by der det, og selv fø ler
man sig yd my get.

For nog le er løs nin gen at fra væl ge
den kom mu na le ord ning og er stat te
den med en pri vat, hvor man kan til -
kø be sig nog le ydel ser. Det er spørgs -
mål om øko no mi, og de so ci alt dår -
ligst stil le de har ik ke den mu lig hed.

Er vi gam le nog le sure og bit re
men ne sker, som slet ik ke skøn ner på
det vel færds sam fund, vi le ver i, og
hvor vi dog får den mest nød tørf ti ge
hjælp? Ja, må ske er det svært at være
smi len de og vi se glæ de over det ar -
bej de, der bli ver ud ført, når man i
bund og grund sy nes, det er for rin ge.
Det er synd bå de for hjæl peren og
den, der skal hjæl pes, at vi ik ke kan si -
ge tak for hjæl pen med et smil.

En af de ydel ser, som man kan få
til delt, hvis man er svag nok, er en
kør sels ord ning, men det kan være
svært at over be vi se vi si ta tor om, at
den er nød ven dig. Den er bå de den
prak ti ske løs ning, når man skal til læ -
ge el ler øn sker at del ta ge i sam funds li -
vet - for ik ke at ta le om, at man kan
kom me på be søg hos fa mi lie og ven -
ner. Hvis man hol der sig in den for sin
egen kom mu ne, be ta ler man det sam -
me, som en bus bil let vil le ko ste. Hvis
man skal be sø ge fa mi lie uden for
kom mu nen, skal man be ta le 3 kr. pr.
km. Så er det igen de øko no misk
bedst stil le de, der kan bru ge ord nin -
gen.
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Jeg har end nu ik ke været i den si tu -
a tion, at jeg skul le an sø ge so ci al for -
valt nin gen om hjælp, men for kort tid
si den sag de min øjen læ ge, at mit syn
er ble vet så dår ligt, at jeg ik ke bør køre 
bil mere. Det kan godt ly de pi vet, for
jeg ved, at der er man ge, som al drig
har kørt bil, el ler som for længst har
fun det ud af at le ve uden. For mig har
det været en svær pro ces at skul le
om stil le mig fra den fri hed, som bi len
har gi vet mig, til et liv med bus ser. Li -
ge nu er jeg i færd med at fin de ud af,
hvor dan jeg kom mer fra punkt A til
punkt B, og det vil nok lyk kes en dag.
Vær re er det at vi de, at mit syn vil bli ve 
sta dig dår li gere.

Jeg er så hel dig at ha ve en god fa -
mi lie, som straks har til budt mig
hjælp, og så med kør sel, men jeg har
og så mær ket den sår bar hed, som gør
det svært at skul le be de om hjælp.

Jeg har gjort mig nog le tan ker om,
hvor dan jeg vil klare mig, hvis jeg får
brug for mere hjælp:

· Jeg vil i så stor ud stræk ning som
mu ligt be nyt te mig af tek ni ske
hjæl pe mid ler (f. eks. en ro bot støv -
su ger)

· Jeg vil be nyt te de mu lig he der,
inter net tet gi ver mig til at købe ind.

· Jeg er ikke i tvivl om, at jeg vil be -
nyt te mig af pri vat hjælp og be ta le
for den eks tra hjælp, som jeg selv
me ner, jeg har brug for.

· Jeg øn sker ikke, at mine børn skal
på ta ge sig al min de lig hjælp el ler
ple je, men vil ger ne have, at de
bru ger de res over skud på at be sø -
ge mig. Så hå ber jeg, at jeg vil kun -
ne af fin de mig med den form for
hjælp, som jeg kan få.

Om kør sel og trans port:
Ik ke at kun ne køre bil mere be ty der, at 
man mis ter fri hed!

Man skal be de an dre om at køre en, 
og det vil man helst und gå.

Man skal fin de ud af at køre med
bus og kun ha ve lidt med af alt det,
man hav de med tid li gere, bl.a. til si ne
børn. 

Man vil hel lere ha ve be søg af fa mi -
lie og ven ner end at be de dem om
hjælp.

Nog le fø ler, at det er nem mere at få
hjælp af ven ner end af fa mi li en.

Om vendt kan hjæl pen fra ens børn
være rig tig po si tiv, hvis de ”skub ber til
en” på en god må de.

Den, der hjæl per en, skal kun ne
sæt te sig ind i ”den an dens” si tu a tion
og gi ve hjæl pen på vær dig vis.

Om  at give per son lig
hjælp:

Har man få et til delt 20 mi nut ters
hjælp hver mor gen, ger ne vil gøre så
me get som mu ligt selv og er ble vet
lang som mere til det he le, kræ ver det
stor for stå el se fra ens omgivelser.

Te ma er ne i den efter føl gen de de bat:
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Det kan bli ve en pi ne at be de om
hjælp!

Hjæl pen skul le kun ne til de les ef ter
gra den af han di cap.

Ene ste løs ning her er at få pri vat
hjælp, men - den skal man jo ha ve råd 
til.

Om at leve med af hæn gig -
he den af hjælp er:
· At skif te plat form i sit liv

· At skul le give ”scep teret fra sig”

· At kun ne over vin de sig selv til at
tage imod

· At kun ne tage imod hjælp, selv om 
man tid li gere var den, der hjalp an -
dre.

Re ferent:
Kir sten Trol le gaard Jør gen sen 

Vin ter stem ning   
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Storm flodsvar sler ne fra 2010 
Vi har ik ke tid li gere i år bragt
stof fra ”Ak tu el le no ter” der
ud gi ves fra  Vi dens cen ter på
ældre om rå det – Geron to lo -
gisk in sti tut. For at hjæ pe på
over blik ket, kom mer der en
bu ket no ter med sam me te ma.  
Der har i 2010 været en del 
'Storm flodsvar sler'. De hand -
ler om, hvor galt det kom mer
til at gå, når storm flo den af
gam le skyl ler ind over sam fun -
det. 

Æl dre gi ver 
mere stats gæld
“Euro pas stør ste pro blem er aldring”,
si ger finans mand en og tid li gere med -
ar bej der i in ve sterings ban ken Gold -
man Sachs, John R. Tal bott med hen -
vis ning til kon ti nen tets øko no mi ske
kri se.

Han hen vi ser til, at 16 pct. af Ve -
steuro pas be folk ning er over 65 år, og
at de mest gæld pla ge de lan de er –
næp pe til fæl digt – blandt de lan de i
ver den, der har den stør ste be folk -
nings an del over 65 år: Ita li en er f. eks.
nr. tre i ver den med næ sten en fem te -
del af be folk nin gen over 65 år, mens
Græ ken land er nr. fem, Spa ni en nr.
syv og Por tu gal nr. 11.

Til sy ne la den de uo ver sti ge li ge ud -
for drin ger af den slags ple jer vi at lø se
med te kno lo gi ske frem skridt, på pe ger 
Tal bott:“Men med hen syn til ældre -
proble met er te kno lo gi en ik ke en ven
– den er en fjen de. Med bed re med i -

cinsk te kno lo gi le ver de æl dre læn -
gere, og med nye te kno lo gi ske løs nin -
ger og bed re med i cin ske pro duk ter
sti ger de år li ge om kost nin ger til at ple -
je de æl dre”.

I ste det for at spare op til den kom -
men de reg ning fra de æl dre, har vi
brugt alle vore pen ge og sat os i gæld
til op over beg ge ører. Der med er der
ud sigt til man ge år med bud get un der -
skud og sti gen de gæld, me ner Tal bott.

Kil de: In for ma tion 27.5.2010 & Ak tu -
el le no ter, Vi dens cen ter på ældre om -
rå det.

De over dri ver......
“Der er næ sten dom me dags pro fe ti er
ind imel lem om, at hvis ik ke efter løn -
nen bli ver af skaf fet, går det helt galt.
Det på trods af, at efter løn nen jo fak -
tisk kun ud gør en mere be græn set
net toud gift for det of fent li ge, når der
ta ges høj de for ind be ta lin ger, skat af
efter løn nen og even tu el le an dre ydel -
ser, som den en kel te skul le mod ta ge,
eks em pel vis før tids pen sion, dag pen -
ge el ler kon takth jælp. Det vir ker der -
for næ sten mere som et kors tog end
som en re el an a ly se af pro blem stil lin -
gen”, skri ver pro fes sor i sam funds vi -
den skab på RUC, Bent Gre ve.

Han me ner ik ke, at pres set på vel -
færds y del ser ne bli ver så stort, som
det umid del bart ser ud til med ca.
400.000 flere per so ner over 80 år
frem til 2050. Det skyl des, at så vel
mænd som kvin der kom mer til at le ve 
hen holds vis 2 år og godt 1 år i
gennem snit læn gere. Der til kom mer,
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at så vel mænd som kvin der får om -
kring 4,5 flere sun de le ve år.

“Det vil, alt an det li ge, med føre et
fald i an tal let af år, hvor der er brug for 
støt te, og der med let tes pres set og så
på de of fent li ge vel færds ud gif ter som
føl ge af den æn dre de de mo gra fi ske
sammen sæt ning af be folk nin gen”.
Her til kom mer en for stær ket te kno lo -
gisk ud vik ling med ro bot støv su gere,
vin du er, der va sker sig selv, auto ma -
tisk med i ci nering, in tel li gen te kø le -
ska be mv., skri ver han.

Kil de: Po li ti ken 14.4.2010 & Ak tu el le
no ter, & Vi dens cen ter på ældre om rå -
det.

Gen era tions kam pen
Øko no mi ske inter es se modsæt nin ger
mel lem un ge og æl dre vil sæt te frem -
ti dens po li ti ske dags or den i Euro pa -
og Dan mark går næp pe fri."Der er slet 
in gen tvivl om, at gen era tions kløf ten
er på vej til at bli ve en af de to el ler tre
do mi neren de kon flikt lin jer i Euro pa.
Gen era tions kon flik ten er al lere de do -
mi neren de i lan de som Por tu gal, Spa -
ni en og Ita li en", si ger pro fes sor Ove
Kaj Pe der sen, Co pen ha gen Bu si ness
Scho ol.

År sa ger ne skal blandt an det sø ges i
ar bejds mar keds re for mer, der vil gøre
det let tere at hyre og der med gavne
de unge, men også gøre det lettere at
fyre og dermed skade de ældre. 

Pen sions re for mer vil mind ske vel -
færds reg nin gen til de yn gre, men og -
så for kor te de ældres otium og for -
mind ske de res pen sio ner. Og en hver
re form med la vere skat på ar bej de og
hø jere skat på bo li ger inde bærer en
om for de ling fra æl dre til yn gre, for di
det bli ver bi lli gere for un ge at kø be

nyt, mens de - ty pisk æl dre - bo li ge -
jeres mur sten vil fal de i vær di.

I Stor bri tan ni en har den kon ser va -
ti ve par la men tari ker Da vis Wil letts
skabt vold som de bat med bo gen 'The
Pinch: How the Ba by Bo o mers To ok
Their Children's Fu ture - And Why
They Should Gi ve it Back' (Hvor dan
ba by bo o mer ne stjal de res børns
frem tid, og hvor for de bur de gi ve den
til ba ge).Wil letts hoved poin te er, at
Euro pa ik ke har haft så klare inter es -
se kon flik ter, si den klas se kam pen blev
lagt i gra ven. Og han påstår, at det vil
få po li ti ske kon se kven ser al lere de ved 
det kom men de par la ments valg. Wil -
letts har så le des reg net sig frem til, at
de 45-65-åri ge har en sam let for mue
på 3.500 mia. pund, hvor i mod dem
un der 45 år må nø jes med 900 mia.
pund til sam men.

Pro fes sor og fhv. over vis mand Tor -
ben M. An der sen, Aar hus Uni ver si tet,
stil ler spørgs måls tegn ved det ri me li ge 
i en po li tik, der ba serer sig på op fat tel -
sen af æl dre som øko no misk sva ge
pen sio ni ster, som skal ha ve til skud til
bo li ger, bril ler og bu skort. Om vendt
er ken der Ove Kaj Pe der sen det, han
kal der “den kon ser va ti ve klem me”,
der inde bærer, at jo flere væl gere, der
ny der godt af vel færds sta ten, jo
sværere er det at re for mere den, så
den ik ke bli ver til en under skuds for -
ret ning.

Kil de: In for ma tion 18.3.2010 & Vi -
dens cen ter på ældre om rå det

Gen era tions-
grøf te grav ning
I og med at de tra di tio nel le fa mi li e -
struk turer er ble vet mere og mere op -
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løst, for svin der hen sy net til de an dre
gen era tio ner og så. Og sam ti dig op -
byg ges der i dis se år et stær kere
modsæt nings for hold i øko no misk og
sam funds mæs sig for stand, for di den
vok sen de æl dre gen era tion bli ver en
be last ning for den yn gre, me ner pro -
fes sor Jørn Hen rik Pe ter sen, Syd -
dansk Uni ver si tet:

“Der for stø der moral og øko no mi
sam men. Men mora len bli ver svæk -
ket, for di fa mi li er ne bli ver min dre og
min dre tæt te. Der for kom mer den di -
men sion, hvor de an dre grup per er en 
be last ning, til at spil le en stør re rol le.
Så der lig ger en la tent kon flikt”.

Men kon flik ten er der al lere de, me -
ner dr.med. og geron to log Hen ning
Kirk. For po li ti ker ne har i flere år prø -
vet at score stem mer ved at ret te sig
mod en be stemt al ders grup pe, f.eks.
med ældre chec ken og efter løn nen:

“I det over ord ne de sam fund ved li -
ge hol der man der for nog le ind bild te
kon flik ter mel lem de for skel li ge al -
ders grup per”, si ger han.

Og så psy ko log Karen Munk, der er
tid li gere le der af Cen ter for Geron to -
psy ko lo gi, vur derer, at kon flik ter ne i
det lange løb kan få store kon se kven -
ser for især de nor di ske sam funds mo -
del ler. De byg ger på so li dari tet. På at
man ta ger no get. Og gi ver no get. Men 

hvor for gi ve til dem, man ik ke har no -
gen for stå el se for?

“Det er hun de far ligt, for di de æl dre
kom mer til at sid de på mag ten. De har 
jo ad gang til stem me sed len, og der for
vil tin ge ne bli ve ind ret tet ef ter dem”,
si ger hun.

Kil de: In for ma tion 8.5.2010 & Ak -
tu el le no ter, & Vi dens cen ter på ældre -
om rå det.

Hvad stil ler de gam le 
voks ne op med 
den dår li ge pres se?
Det er tan ke væk ken de, hvad der sker, 
når en hel be folk nings grup pe bli ver
ud sat for 'dår lig pres se'. Vi kan jo se,
hvor dan det er gå et ny dan sker ne! De
bli ver be hand let som en stor grå mas -
se af po ten ti elt far li ge væs ner. Ind til
for ny lig har det jo være 'synd for' de
gam le voks ne – det er det ik ke læn -
gere. Ik ke en gang de fat ti ge gam le
dan skere er så fat ti ge som i de an dre
nor di ske lan de. Man kan jo for sø ge at
mel de sig ud af grup pen. Man kan fø le 
sig uden al der un der hen vis ning til, at
gam le bare er un ge, som er ble vet æl -
dre. Det er i vid ud stræk ning det, de
'ny gam le' for sø ger. (Læs ar tik len an -
det steds i bla det) Det bli ver spæn -
den de at se, om det vir ker.

Be nyt og så FU AMs hjem me si de:
www.fu am.dk



Vin ter og vår 2011 

Hver gang kl. 14 – 16 

FU AM's mø der i Klo ster ca fe en



Ons dag den12. ja nu ar 2011 
Vir ke ly stens ve je - i se nior li vet

Poul Erik Tind bæk fra ar bejds mar keds cen ter Midt:

Hvad kan der ske efter sid ste ar bejds dag ? Det er helt nye lø -
be ba ner, der bli ver trådt af da gens se niorer, der har svært
ved at for bin de de res ak ti ve se nior liv med be teg nel sen
’til-bage-træk ning’. Om stil ling til sen kar ri eren ud tryk ker bed -
re, at der både er tale om en ud for dren de for an drings pro ces, 
og at der fort sat er en lø be ba ne, der kan ud vik les i de næ ste
20-30 år, og være et pro duk tivt og me nings fuldt en ga ge ment 

og en es sen ti el be stand del i det gode virk som me liv. 

Ons dag den 9. fe bru ar 2011
Den go de gam le bo lig - hvor læn ge hol der den? 

Bjar ne Friis Søren sen, Bo li gråd giv ning for Se niorer.

De fle ste vil ger ne bli ve bo en de i de res gam le bo lig længst
mu ligt. Den gam le bo lig har man ge kva li te ter. Man ken der
man ge, man ken der kvar teret, og den er bi llig. Den rum mer
et helt livs min der.

Men gam le bo li ger kan også bli ve be svær li ge. De kan være
svære at være i, hvis man bli ver han di cap pet. De kan være
dyre og van ske li ge at ved li ge hol de - må ske la der man være,
så den for fal der. Skal man plan læg ge sit bo lig liv, el ler skal
man bare ven te, til man bli ver tvun get til at flyt te? Hvad fin -
des der af gode råd?



Ons dag den 9. marts 2011
San sen for mu sik - 
Mu sik kens mu lig he der i al der dom men

Han ne Met te Och sner Rid der er lek tor i mu sik tera pi og
geron to lo gi på Aal borg Uni ver si tet. Hun vil i sit op læg sæt te
fo kus på mu sik og aldring. Aldring med fører æn drin ger i den 
måde, vi san ser på. Be ty der det, at vi op le ver mu sik an der le -
des? Vores hu kom mel se æn dres lige le des med al deren og får 
en an den kva li tet. Har det ind fly del se på, hvor dan vi hu sker
me lo di er og gen ople ver epi so der, der kobles med mu si kople -
vel ser? Vil vores mu siks mag al tid være den sam me? Hvor -
dan bru ger folk egent lig mu sik i de res hver dag, og hvor dan
kan vi bru ge den ne vi den til at få mest mu ligt ud af hver da -
gens mu sik el ler til at få vær di ful de mu si kople vel ser?

Ons dag den 13. april 2011
Bi lled kun stens ver den rum mer 
en mang fol dig hed af mu lig he der, 
også for os, der er nået frem til el ler be fin der os i den sene

del af li vet.

Dem vil vi søge at kom me på sporet af sam men med en el ler 
flere,der selv har trådt nye sti er i Kun stens ver den og har fun -
det frem til et ri gere liv både med og i sig selv og sam men
med an dre.

Op lægs hol dere: Kir sten Trol le gaard fra FUAM og en bi lled -
kunst ner, hvis navn vil bli ve op lyst se nere.



Ons dag den 11. maj 
Kun sthånd værk – Hånd ar bej de  – Hus flid – 
vi har mu lig hed for at stif te be kendt skab 
med det he le.

Så læn ge men ne sker har le vet sam men, har vi kendt til det:

Fra de før ste bon de sam funds ler pot ter til jy de pot ter og der fra 
til vore da ges avan cere de kera mik.

Fra Egt ved pi gens dragt, der var væ vet på en pri mi tiv væv, til
vore da ges tex til kunst og Go be li ner ne på Christi ans borg.

Fra mid de lal derens strik ning til den ud bred te hjem mein du stri 
med ”e Bind stouw”, til nu ti dens raf fi nere de mo del ler i strik -
ning, hæk ling og knip ling.

Op lægs hol derens navn vil bli ve op lyst se nere.

Mø der ne hol des i

Ca fe en i Klo ster ga de cen tret

Klo ster ga de 37, År hus C

Tid: kl. 14.00 - 16.00

Ved mø der ne er der mu lig hed for at kø be kaf fe og ka ge

Se også FU AMs hjem me si de: www.fuam.dk
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Af Knud Ra mi an

Hvis kært barn har man ge
navne - må vi el ske al der dom -
men. El ler og så hand ler det
om præ cis det modsat te. 

Vi fryg ter og ha der al der dom men
og fin der he le ti den på nye be gre ber,
der kan hol de den fra døre ne. Der
kom mer he le ti den nye be teg nel ser til. 
Be teg nel ser som ”ak ti ve se niorer”,
”grå pan tere”, ældrestyr ken, se nior -
styr ken, ”det grå guld”, selv ”50+” er
for æl de de be teg nel ser, men der er
sket rig tig me get nyt i 2010. 

Vi, der dyr ker Al der dom mens mu -
lig he der, må selv føl ge lig føl ge med.
De nye be teg nel ser er jo mu lig he der,
som vi kan be nyt te os af. Den ne ar ti -
kel gi ver et over blik over nog le af de
se ne ste be teg nel ser og slag ord. Jeg gi -
ver in gen seriø se an mel del ser af dem
blot nog le sig na le men ter, som kan
gui de læ seren.

Ar tik lens ti tel: ”De Ny gam le mo bi li -
serer”, rum mer be teg nel sen 'ny gam -
mel'. Det er den al ler ny e ste. Den er
nem lig li ge la vet, og fin des i hvert fald
ik ke på net tet – end nu. Jeg er og så ret
sik ker på, at den ik ke slår an. Den
dæk ker over, at nog le nye gen era tio -
ner af aldren de men ne sker nu ser i øj -
ne ne, at de er aldren de. De Ny gam le
duk ker op på inter net tet. Her ud vik ler
der sig nye net fæl les ska ber. De bry der 
frem som svam pe ef ter en våd som -
mer. Det ser ud til, at det er på inter -
net tet den store grup pe af ”Ny gam le”, 
som jeg kal der dem, vil fin de hin an -

den og de res an non cører. Må ske er de 
no get for mig?

Pas på din Vok sen dom
Vok sen dom men fandt jeg her i no -
vem ber i et an non ce til læg, der kom -
mer hvert år til ju le tid. Det gi ver os på
den ene si de 5 go de råd om, hvor dan
vi hol der os le ven de. På den an den si -
de vil den ha ve os til at tæn ke over dø -
den. Det sker for at få os til at skri ve
vel gøren de testa men ter her ved ju le -
til. 

I et inter vi ew med Lo ne Hertz, der
vil ar bej de til hun puk ler sig til dø de,
si ger hun: ”Vær stolt af din Vok sen -
dom”. 

Den tan ke, der fal der mig ind er, at i 
de yn gre da ge skul le man pas se på
mø dom men. Når man bli ver æl dre er
der Vok sen dom men. Den skal man
pas se godt på.. den kan man og så
mis te. Når man mis ter sin Vok sen -
dom, så kom mer......Al der dom men.
Det med Vok sen dom men er måske
ikke lige mig.

Jeg for fulg te dog straks be teg nel -
sen Vok sen dom men. Den har ik ke
spredt sig me get end nu, men den
kun ne fin des sam men med Lo ne
Hertz hos Al der sPi lo ter ne. 

Al der sPi lo ter ne
Al der sPi lo ter ne har en pæn hjem me -
si de med to vin ter ba den de kvin der,
som blik fang. Er det no get for mig
med vin ter bad ning? Hvad skri ver de
om sig selv? 

” Al der sPi lo ter ne er et for um for al -
le, der ik ke kan kal de sig un ge mere,

De Ny gam le mo bi li serer
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og som hver ken har lyst el ler evne til
at gli de ind i den tra di tio nel le rol le
som ældre. 

· Al der sPi lo ter ne er for jer, der me -
ner, at al der be ty der ud vik ling og
mu lig he der – ikke af vik ling og for -
fald. 

· Al der sPi lo ter ne er for jer, der me -
ner, at sam fun dets op fat tel se af de
æl dre byg ger på en for ti dig kon -
struk tion og er ude af trit med vir -
ke lig he den. 

· Al der sPi lo ter ne er for jer, der snart
ta ger hul på en ny fase i til værel -
sen, og som sta dig har mas ser af
livslyst og ap pe tit på at ud vik le jer,
ud for ske ver den, prø ve nyt, skif te
bane, lære mere og øse af jeres er -
faring og livs o ver skud. 

· Al der sPi lo ter ne er for jer, der ger ne 
vil fort sæt te med at en ga gere jer. 

· Al der sPi lo ter ne er for jer, der over -
ve jer, hvor dan I bedst kan fyl de
den mod ne al der med livskva li tet. 

· Al der sPi lo ter ne er for alle, der vil
in vol vere sig og give li vet mak si mal 
me ning.” 
Her kan man og så kø be bø ger med

ra bat. Jeg kan godt li de tit len: ”Uden
al der” Det ly der da ik ke så rin ge at bli -
ve Al der sPi lot uden al der.....så jeg har 
meldt mig ind.  

Uden al der
”Uden al der” må si ges at være en her -
lig be teg nel se, der pas ser fint til de ny -
gam le. Det er og så tit len på en bog af
Tri ne Sick fra 2008. Der står om bo -
gen, at den ”ud for drer vores syn på
al der”, som hun me ner, er ude af trit
med ti den. Hun har talt med 12 kvin -
der og mænd i an den halv del af li vet

om, hvad al deren har gi vet dem.
Blandt an dre Li se Nør gaard, Uf fe El -
le mann-Jen sen, Lot te Fred die, Re -
bec ca Brüel, An ne Marie Ves sel
Schlüter, Li ly Wei ding og Her bert
Pun dik de ler gav mildt ud af de res tan -
ker og er farin ger. 
Hvad kan de nu, som de ik ke kun ne
tid li gere? De er al le i en al ders grup pe,
som om gi vel ser ne ger ne sen der ud i
kry be sporet. Men fak tisk hører de
hjem me i over ha lings ba nen. De har
fart på, de til eg ner sig ny vi den, de ud -
vik ler sig, de en ga gerer sig, de er kre a -
ti ve, de farer ver den rundt, og de fø ler
sig mere har mo ni ske end no gen sin -
de. De livsklo ge og in spireren de sam -
ta ler vi ser ty de ligt, hvad al deren gør.
Den øver over blik ket, skarp he den,
san se lig he den – og en hel mas se
mere.”

Bo gen ko ster 250 kr., og kan kø bes
hos Al der sPi lo ter ne. Er man med lem,
får man ra bat. Man kan bli ve
plus-med lem for 200 kr. 

Der er i hvert fald gang i jour na li -
ster ne – er det især de kvin de li ge? I
hvert fald er der kom met en bog af
end nu en jour na list med en her lig be -
teg nel se - ”Plusalderen”

Plu sal deren 
50+ har i man ge år været et slag ord
for en el ler an den ma gisk græn se.
50+ var el lers en her lig be teg nel se,
for man kan jo være 50+, til man bli -
ver hund re de, men nu har be gre bet
ud vik let sig. Nu hed der det bare
”Plus-al deren”  

Det er og så tit len på en bog fra
2010 som ra dio jour na li sten Mo ni ca
Krog-Me y er har skre vet, ‘Plu sal deren
– vi bli ver jo bare ved’. Der står om
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hen de ”For hun re vol terer mod be -
gre ber som ‘se nior’, ‘ældre’, ‘mo den’
osv. Der er en mær ke lig klang om -
kring de ord. Det ly der, som om man
er lidt af fæl dig og ik ke læn gere er til
nyt te i sam fun det”. For som hun si ger: 
“Dels er vi 50+ - men vi er og så et
plus for os selv og samfundet”. 

På et spørgs mål om det ik ke hen ad 
ve jen er 68’ere for klædt i nye gen era -
tions klæ der svarer hun:

“Jeg tror, at det på man ge må der
hæn ger sam men med, at vi var en
gen era tion, der sag de og gjor de ting
på vores egen må de. Vi vil le ik ke føl ge 
vores for ældres tra di tio ner og nor mer
og den slags. Vi vil le gøre tin ge ne på
vores egen må de. Vi har lært at ta ge
del i li vet, og vi vil selv de fi nere vores
eget liv. Det la der vi ik ke an dre om”.

Det be grun der hun i, at hen des
gen era tion (hun er født i 1950) er en
pri vi le geret gen era tion, men også at
den har ud dan net sig, ar bej det “vildt
me get”, har været nys ger rig og rejst
me get. Kort sagt er ble vet en gen era -
tion med over skud. “Jeg me ner sta -
dig, at plu sal deren kan være en fest”,
som hun si ger, og gier ud tryk for, at
der nok sid der man ge på efter løn el ler 
pen sion, som spør ger: Var det det?
Der sker en del om kring bo gen, som
man kan føl ge på en fa ce bo ok-side,
men jeg hol der ikke så me get af fa ce -
bo ok – så jeg har holdt mig til ba ge fra
at mel de mig til grup pen, men må ske?

Se nior fryd
Et af de al ler ny e ste er ”Se nior -
fryd.dk”, det er langt den læk re ste
hjem me si de. For si den er i sar te for -
års far ver med som mer fug le. Må ske
Se nior fryd ta ler mest til kvin der?  De

skri ver, at på Se nior fryd.dk fin der du
et over flø dig heds horn af spæn den de
mu lig he der for bå de at mø de men ne -
sker og for at ska be livskva li tet. Se -
nior fryd.dk er et livs rum, skræd der sy -
et og direk te mål ret tet voks ne men ne -
sker i al deren fra 50 år og op ef ter. 

Se nior fryd.dk er et sam lings punkt
for al le se niorer. For må let er at til by de
spæn den de ind hold og værk tø jer,
som vil gi ve dig al le mu lig he der for at
få det me ste og det bed ste ud af li vet.
Se nior fryd.dk er bå de et so ci alt mø -
de sted og en be ri gen de in for ma tions -
kil de om alt, der handler om din
livskvalitet.

De skri ver, at se niorer har den stør -
ste mæng de vi den, er faring og kom -
pe ten cer, men at det sam ti dig er en alt
for over set grup pe, der of te bli ver
karak teri seret som sva ge men ne sker,
der kun har brug for of fent lig hjælp og 
ik ke læn gere kan gøre nyt te på ar -
bejds mar ke det. I ste det vil man fo ku -
sere på den æl dre gen era tion som
sun de, ak ti ve, vel ud dan ne de, nys ger -
ri ge og res sour cestær ke. Hjem me si -
den by der bl.a. på ar tik ler om sund -
hed, par for hold, sek su a li tet og vel -
være, op ly ser om fri tids ak ti vi te ter og
rej ser, til by der mø de ste der i form af
en da ting por tal, et elektro nisk sam ta -
lerum, en ba sar og mas ser af go de
råd. Der er plads til mas ser af an non -
cører. 

Hvem vil ik ke ger ne være en del af
no get se nior fryd, så jeg har og så
meldt mig ind der. 

Se nior folk på ar bej de
På hjem me si den ”Se nior folk.dk” er
man ik ke i tvivl. Den er la vet af en
mand. Han hed der Eb be Berg. Det er
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en si de, hvor man kan le de ef ter fri vil -
ligt ar bej de og hvor no gen, der øn sker 
fri vil ligt ar bej de kan le de ef ter ar -
bejds kraft. Hjem me si den er la vet i
for bin del se med ud gi vel sen af bo gen
og så fra 2010:  'Se nior folk - der er
brug for os'. Hoved poin ten i bo gen er, 
at man skal bru ge si ne res sour cer.

”Hvad skal vi la ve i vores tred je al -
der?”. En perio de som kan bli ve på
ty ve el ler tre di ve år. Må ske læn gere!
En perio de, hvor man ge i den stør ste
del af ti den vil være helt fri ske - fy sisk
og psy kisk. Og med en kuf fert fuld af
er faring og vi den - og vis dom - op nå et 
ved 30, 40 el ler flere års ar bej de og
ud dan nel se. Hjem me si den skal be -
trag tes som et mø de sted for se niorer,
som øn sker at kom me i for bin del se
med an dre se niorer - et sted, hvor
man kan ud vek sle er farin ger om fri vil -
ligt ar bej de, el ler hvor kom mu ner kan
ind ryk ke en an non ce om fri vil ligt ar -
bej de. Bo gen ko ster 229 kr. 

Man kan ik ke mel de sig i no get,
men man kan til mel de sig et ny heds -
brev. Selv om jeg for ti den og så har ri -
ge ligt og så med fri vil ligt ar bej de, kan
det da være inter es sant med et ny -
heds brev. 

Age-for ce
Age-for ce – Æl dre med styr ke er et af
de nye ini ti a ti ver, som vi al lere de har
om talt i bla det. Det er som FU AM et
rig tigt græs rods-ini ti a tiv, men der er
lige som mere gang i den med over
5000 med lem mer over he le lan det.
Og vi er man ge fra FU AM, der støt ter
op om Age-for ce. 

Age For ce er et netværk for al le over 
50, der ger ne vil mø des på net tet og i
vir ke lig he den. Ide en er at sam le de

man ge stær ke kræf ter blandt voks ne
men ne sker og ska be et for um, hvor
inter es ser og ak ti ve fæl les ska ber står i
centrum.

Age For ce.dk er gra tis og en kelt at
bru ge. Der er in gen for styr ren de re -
kla mer, og de op lys nin ger, man læg -
ger ind på si den, er og for bli ver ens
eg ne, så dan er det ik ke andre steder. 

Age-for ce har sin rod på bi blio te -
ker ne og in vi terer til, at man mø des
på sit lo ka le bi blio tek. 

De for de ler sig i et kil de væld af
grup per. Der er, så vidt jeg kan se, en
no get min dre ak tiv ker ne, som bru ger
net tet me get og en an den stor grup pe
af nys ger ri ge, som ik ke har været på
hjem me si den i måneder. 

Jeg har og så meldt mig ind i
Age-for ce og er gå et med i nog le grup -
per, men det er svært at få tid til, når
man og så skal være med i al le de an -
dre netværk. 

Nu er jeg vist dæk ket ind
Det har været en her lig run drej se mel -
lem gla de, ener gi ske ny gam le med
mod på li vet. Jeg er nu se nior pi lot i
plu sal deren med Age for ce og Se nior -
fryd. Her fra min skærm kan jeg hol de 
mig ak tiv, til jeg mis ter min vok sen -
dom og bli ver ”en gam mel vok sen”.
Den hjem me si de glæ der jeg mig til. 

Har no gen an et et stænk af mis un -
del se? Må ske. På den an den si de sy -
nes jeg, det er fan tastisk, at 2009 og
2010 blev de år, hvor en ny gen era -
tion af ny gam le tog over med stort set
de sam me bud ska ber og vær di er,
som skab te FU AM for 30 år siden. 
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Snestorm over Fug le bak ken   
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Der ind kal des til or di nær

Gen eral for sam ling i FU AM
Ons dag den 9. fe bru ar 2011 kl. 16.00 – 17.00

I Ca fé en Klo ster ga de cen tret,

Klo ster ga de 37, 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 2010
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2012

samt god ken del se af bud get for 2011
5. Valg af med lem mer til be styrel sen

På valg er: Tove Holm
Trau te Lar sen
Søren-Pe ter Pe der sen
Klara Juul-Madsen (eks tra or di nær)

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

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
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Pas dig selv!
Der er man ge for slag til, hvad man
kan fin de på for at be græn se ska der -
ne som føl ge af de man ge gam le voks -
ne. Op find som he den er stor, men løs -
nin ger ne hand ler spe ci elt om

1. hø jere pen sions al der, 
2. syg dom me skal fore byg ges, 
3. pas nin gen skal 
være bi lli gere og 
4. de gam le skal be ta le selv 

I den ne ar ti kel be hand ler vi med
hjælp af Vi dens cen ter på ældre om rå -
det for sla ge ne til at gøre pas nin gen
bil lige re og over ve jer, hvor dan man
skal for hol de sig til de gam le voks nes
dår li ge pres se. Re dak tøren har til ladt
sig at kom men tere på ny he der ne –
slu ger man dem rå, er det ik ke sundt!

Vi skal fore byg ge fol ke syg -
dom me ne
Især fyl der fol ke syg dom me ne me get i
al der dom men, og der for er fore byg -
gel se he le om drej nings punk tet, me -
ner pro jekt le der Kir sten Ni el sen,
Sund heds styrel sen. Det gæl der træ -
nings til bud, når æl dre ud skri ves fra
sy ge hu set, fa ci li te ter i lo ka lom rå det,
hvor æl dre kan ple je det so ci a le og
sam ti dig hol de sig fy sisk i form, og det
gæl der og så den ældre mad, kom mu -
nen le verer. 

“Sund hed er ik ke kun no get, som
den æl dre kan få hos den prak ti seren -
de læ ge, men i høj grad og så no get,
som den æl dre selv skal være med til
at ved li ge hol de”, si ger hun. 

Kil de: In for ma tion 13.10.2010 & Ak -
tu el le no ter, Vi dens cen ter på ældre -
om rå det.

Re dak tøren: Hus for bi! Det hun
glem mer er, at fol ke syg dom me ne jo
ik ke ska bes i al der dom men. Syg dom -
me som kræft, hjer te- kar syg dom me,
KOL og di a be tes pro du ceres jo i de
un ge år. De bry der bare ud i al der -
dom men. Så skal der vir ke lig fore -
byg ges, er det de un ge gen era tio ner,
der skal læg ge krop til.  

Au pair-pi ger i 
ældreple jen?
For hen væren de so ci al mi ni ster Eva
Kjer Han sen vil ud vi de au pair-ord -
nin gen, så og så æl dre dan skere kan få 
hjælp og af last ning der hjem me.  Så -
dan ne ord nin ger er ik ke ukend te i ud -
lan det. Pol ske og ukrain ske un ge
kvin der ar bej der i ty ske hjem med at
pas se æl dre, for di der ik ke er ple je -
hjem spladser nok. I Spa ni en, Por tu -
gal, Frank rig og Ita li en ar bej der flere
mil lio ner så kald te do mestic wor kers
som hus ar bej dere/ty en de i pri va te
hjem. For i man ge euro pæ i ske lan de
har det of fent li ge al drig været an svar -
lig for ældreple jen, men pri va te im -
por terer hush jæl pere fra bl.a. Fil li pi -
ner ne, Ru mæ ni en og an dre østeuro -
pæ i ske lan de. Hun til fø jer, at lan de
som Ita li en og Spa ni en i dag er helt af -
hæn gi ge af uden landsk ar bejds kraft
bå de til bør ne pas ning og ældreple je.
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Kil de: In for ma tion 13.9.2010.
Re dak tøren: Står der ik ke, at vi kan

spare pen ge ved at im por tere den
uden land ske ar bejds kraft. Er det ik ke
gan ske ud ansk? Hvor for det? Pas ning 
af gam le er i for ve jen lav sta tus ar bej -
de. Det er jo ik ke no get nyt. Det sy nes
hel ler ik ke at være kva li te ten i ældreple -
jen, der er til dis kus sion, men per so -
na lets løn. For skel len er så bare, at de
gam le voks ne skal be ta le selv. 

Fa mi li er skal være med til
at pas se æl dre
“Den al min de li ge dan sker vil bli ve
nødt til i langt hø jere grad selv at over -
ta ge nog le af kom mu nens op ga ver
med at pas se de æl dre – en ten som
en kelt per so ner el ler som led i en re -
næs san ce i det fri vil li ge ar bej de”, si -
ger for mand en for lan dets kom mu -
nal direk tører, Jens Chr. Birch, der er
kom mu nal direk tør i Næst ved Kom -
mu ne. Tids hori son ten er om fem-syv
år, når kom mu ner ne ik ke læn gere vil
kun ne fin de ar bejds kraft nok til ser vi -
ce om rå der som bør ne pas ning, fol ke -
sko len og især ældreple jen.

Ældreple jen bli ver det om rå de,
hvor der først bli ver brug for, at dan -
sker ne ta ger et stør re an svar. I lø bet af
få år vil op mod en tre dje del af per so -
na let i ældreple jen for svin de fra ar bej -
det, og det vil ik ke være mu ligt at er -
stat te dem. Og så for mand en for kom -
mu ner nes so ci al che fer, Ole Pass,
Rød ov re er enig:

“Hvis man over ho ve det skal kun ne 
gi ve frem ti dens æl dre en ser vi ce som
den, de får i dag, skal fa mi li en til at
yde mere selv. En ten skal fa mi li en i
langt høj re grad hjæl pe til, el ler og så

skal de fri vil li ge or ga ni sa tio ner over -
ta ge op ga ver, som før lå i kom mu nens 
re gi”.

Men da man ge børn bor langt væk
fra de res gam le for æl dre, me ner han,
at det kan bli ve van ske ligt for fa mi li er -
ne at ta ge over. Så i ste det bli ver det
de fri vil li ge or ga ni sa tio ner, der kom -
mer til at spil le en langt stør re rol le.

Kil de: Mor ge na vi sen Jyl lands-Po -
sten 25.4.2010 & Ak tu el le no ter, Vi -
dens cen ter på ældre om rå det.

Re dak tøren: Det er da om vendt.
Det er de æl dre, der pas ser de res fa -
mi li er, for di fa mi li er ne ik ke har over -
skud til pas nings op ga ver. Hvem kan
dog for al vor tro på, at det skul le bli ve
fa mi li er ne, der pas ser på de res gam le. 
Fa mi li er ne får da ik ke mere over skud, 
for di de res voks ne gam le bli ver sva -
ge li ge. 

Fri ske æl dre skal pas se
sva ge æl dre
An tal let af fuld tids be skæf ti ge de sy -
geple jer sker i den kom mu na le ældre -
om sorg er fal det med 16 pct. fra 2000
til 2008. Man ge af dem er ble vet er -
stat tet af so ci al- og sund heds per so na -
le med kor tere ud dan nel se. Det te er
en pro ble ma tisk ud vik ling, når kom -
mu ner ne i sam me perio de har over ta -
get flere tun ge sund heds op ga ver som
fore byg gel se og gen op træ ning, me -
ner sund heds ø ko nom Ja kob Kjell -
berg.

Det te har få et Hel le Timm, der er
le der af Pal li a tivt Vi dens cen ter, til at
pe ge på, at en vok sen de grup pe æl -
dre selv må lø se pro ble met ved at yde
mere fri vil ligt ar bej de. Eks em pel vis er
fri vil li ge – of te æl dre – i dag helt af -
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gøren de på lan dets ho spi cer. I 2009
var der 425 al min de ligt an sat te, mens
he le 517 fri vil li ge tog sig af be bo er ne.

“Vi er nødt til at tæn ke de fri vil li ge
ind flere ste der, for eks em pel på ple je -
hjem el ler al min de li ge ho spi tals af de -
lin ger, hvor de kan klare nog le af de
om sorg sop ga ver, som per so na let ik ke 
al tid kan nå. Det kan være at ret te en
pu de, at snak ke med folk el ler at læ se
højt fra avi sen”, si ger hun.

Kil  de:  Kri  s te l ig t  Dag blad
28.9.2010 & Ak tu el le no ter, Vi dens -
cen ter på ældre om rå det.

Re dak tøren: Det er da fint med fri -
vil li ge, men hvor man ge ta ler vi om. 
Fri vil lig ar bejds kraft kan man ik ke
uden vi dere reg ne med. Må ske vil de
hel lere hjæl pe til i en fod bold klub el -
ler i en gen brugs bu tik. 

Vel færd ste kno lo gi - 
nye hjæl pe mid ler i
ældreple jen. 
I Ældre Forums helt nye publi ka tion
om vel færd ste kno lo gi gi ver kom mu -
ner m.fl, der i læn gere tid har ar bej det
mål ret tet med den nye te kno lo gi, go -
de råd og eks empler på, hvor dan de
gri ber ar bej det an. Vel færd ste kno lo -
gi ske hjæl pe mid ler vin der mere og
mere ind pas i ældreple jen, hvor de
bl.a. for ven tes at for bed re bor ger nes
livskva li tet, gavne ar bejds mil jø et og
fri gøre ar bejds kraft. 

Der er bå de store og man ge ar te de
for vent nin ger til te kno lo gi en, og skal
de ind fri es, må kom mu ner ne være
op mærk som me på flere fel ter. For

eks em pel eti ske di lem ma er, for skel le i
be hov, mu li ge for de le og ulem per ved 
te kno lo gi en, samt ind dra gel se af
med ar bej dere og bor gere, når den ny
te kno lo gi skal ud vik les og se nere ind -
føres i hver da gen. 

Ældre Forum hå ber med publi ka -
tio nen at bi dra ge med in spira tion til
kom mu ner nes over ve jel ser og ar bej -
de med den nye te kno lo gi. 

Re dak tøren: Te kno lo gi kan man
kø be, den kan gøre knu der, men ik ke
vrøvl. Vi har løst man ge pro ble mer
med te kno lo gi. Vi har tid li gere drøf tet
te ma et i FU AM. Det er nok på ti de, at
vi gør det igen. Der er sket me get si -
den sidst.

Man skal i hvert fald 
pas se på
Der er be skre vet man ge mere el ler
min dre ure a listi ske for slag til at gøre
ældreple jen bi lli gere. Man kan un dre
sig over, at selv men ne sker, man an -
ser for at være seriø se, frem sæt ter
useriø se for slag. Spin dok torer ne har
lært mig, at det ik ke er for di, de er
dum me. De mel der ud for at sen de
sig na ler, som in gen ta ger al vor ligt,
men som de er sik re på, kom mer i avi -
sen og som
1. er med til at sæt te en be stemt

da gor den:” Vi har ikke råd og
ikke per so na le til de gam le” 

2.  og ju stere vores for vent nin ger:
”I kan godt ind stil le jer på, at
de bli ver rin ge – så pas jer
selv”.

Knud Ramian
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Klara Juul Madsen dø de søn dag den
5. de cem ber 2010. Klara har været
ak tiv i FU AM i  om kring 20 år.  

Klara var med i be styrel ses ar bej det
fra 1999.  Klara skrev ger ne og of te i
FU AM's ny heds brev. FU AM var hen -
des ta lerør. Vi har hen des før ste ar ti kel 
i et Ny heds brev fra 1993. Der for er
det na tur ligt at la de Klaras eg ne ord
teg ne et bi lle de af hen de. 

En ægte FU AM'er 
Klara var søn der jy de og vant til at
dan ne sig sin egen me ning om ti der -
nes for skel li ge til tag. Klara var en æg -
te FU AM'er, der vil le ta ge an svar for
sit liv: ”Jeg er med i FU AM for at ta ge
vare på mit eget gam le liv.” (Klara,
2004)

”Det må være i FU AM,  at  vi gør
det klart, at gam le ik ke er et klyn ken de 
fol ke færd! At det er men ne sker med
et langt livs er farin ger, men ne sker, der 
som pro blem lø sere har vi dere gi vet et
liv, hvor nye kan fort sæt te på bed re
vil kår end slæg ter for ud. Det må være 
vig tigt, at vi bli ver ved med at føl ge
med i en ud vik ling, hvor æn drin ger
sker hur ti gere og hur ti gere. Ik ke som
pas si ve, ik ke som kri ti kere, men i en
di a log, hvor  til lid til, at vi har gi vet
vær di er vi dere, er bag grund.” (2003) 

Utal li ge er de op læg hun har holdt
på FU AM's mø der: Om ple je testa -
men te, om an svar for egen sund hed.
Hen des op læg hav de en form, der al -
tid sat te gang i dis kus sio ner ne. 

Fra Klaras køk kenkrog:
Det bli ver vel færd, når
man ta ger an svar for sin
egen til værel se
Klara holdt  og så me get af at sid de og
skri ve si ne ind tryk og tan ker og me -
nin ger ned ved sit køk ken bord. Hun
blev næ sten fast klum me skri bent  i
FU AM’s bla de gen nem åre ne of te un -
der over skrif ten: ”Fra Klaras køk ken -
krog”.

Som gam mel hjem me sy geple jer -
ske var hun le ven de inter es seret i om -
sor gens op ga ve: ”Jeg øn sker, æl -
dreple jen bli ver så rum me lig, at mu -
lig hed for at be vare sin selv stæn dig -
hed og an svar for eget liv og livskva li -
tet kan prak ti seres.” (2005)

”Det bli ver vel færd, når man ta ger
an svar for sin egen til værel se.”
(2007), men for at kun ne ta ge et an -
svar og gøre brug af det, kræ ver det
vi den.” (2008)

Hun de mon strere de gen nem sit eget
liv vil jen til egen om sorg og var ra sen -
de på en hjem meple je, der af tids nød 
for hin dre de hen de i fast hol de vær dig -
he den og gen ska be sin selv be stem -
mel se. 

Di a lo gen mel lem gen era -
tio ner ne gi ver de gam le
vær di
Di a lo gen mel lem gen era tio ner ne var
vig tig for Klara. Det var hen des hold -
ning, at det var et spild, hvis di a lo gen

Der er ble vet stil le i køk kenkro gen
Til min de om Klara Juul Madsen
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mel lem gen era tio ner ne gik i stå.  Det
var kun i di a lo gen, at for an dring kun -
ne ske, og en en som hed kun ne for -
træn ges. Da hun sam men med sit 
voks ne bar ne barn del tog i en kon kur -
ren ce om Frem ti dens ple je cen ter, sag -
de hun: ”Min hoved tan ke er, at vi skal
gi ve de gam le vær di for frem ti dens
un ge. Få di a log og sam ta le i gang.”
(2006) 

”Jeg sy nes, der i le ven de gam le,
gen nem sam ta ler, kun ne for mid les en 
ind sigt i de mang fol dig he der, li vet
inde hol der, for bå de gi ver og mod ta -
ger. Hvor for øn sker man ge un ge, at
gam le skal skri ve erin drin ger? Hvad
er grun den til, at de ik ke sø ger svare -
ne, mens vi le ver?” (2008)

Hun var stærk til hæn ger af,  at vi i
FU AM tog ud gangs punkt i vores eg ne
er farin ger, og hen des egen livs historie 
gav stof til man ge tan ker. For hen de
var for ti den en kil de, hvor fra der kun -
ne hen tes vis dom, som når hun i en
de bat om dyre vel færd for tal te om sin
fars re spekt for dyre ne, men ik ke alt i
for ti den var bed re :  ”Jeg er pro dukt af 
en til værel se, hvor pro ble mer blev
skub bet ind un der gulv tæp pet. Sam -

lings punk tet var et vel dæk ket bord,
hvor snak ken gik om løst og fast,men
kon flik ter var band lyst. Det er vig tigt
for mig at få sagt, at kon flik ter er vel lig 
med pro ble mer? 

Fra pro blem til op ga ve
”Jeg øver mig i at pla cere pro ble mer
som op ga ver. Jeg tror nem lig at op ga -
ve løs ning kan være bå de gi ven de og
spæn den de. Pro ble mer kan der i mod
blo kere og gi ve mag tesløs hed.”       
(2004)

”Selv har jeg lært, at pro ble mer
blo kerer, men at op ga ver kræ ver, at
tan ker sæt tes i gang for at lø se dem.
Det for hin drer mig ik ke i til ti der at fin -
de op ga ver ulø se li ge uden an dres
hjælp, men for ud er eg ne mo del ler
brugt. ”Vil jen til at vil le, fo strer evnen
til at kun ne”, er et ci tat, jeg bru ger.”
(2007)

I 2008 er den ne er ken del se ble vet
til et  mot to: ”Pro ble mer blo kerer –
op ga ver ak ti verer!”

Jeg vil slut te med at ci tere et par
stro fer fra Klaras ny tårs digt fra år tu -
sind skif tet:

Når en  ny dag vin ker så ubrugt og klar
Jeg at ter må fin de det ind hold, den har.

For al le kan no get ,og in gen kan alt
Men al le må bru ges, at in tet går galt.

Klara vil bli ve savnet i FU AM. Hen des
var me væ sen, per son li ge en ga ge ment
og gæst fri hed vil vi hu ske og min des
med glæ de. 

På be styrel sens veg ne
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Sta dig flere æl dre ka ster sig i en sen
al der over mål ret tet mo tion. Nye tal
fra Dan ske Gym nastik- og Id ræts fore -
nin ger (DGI) vi ser, at knap 170.000
på 60 år og mere dyr ke de id ræt i fjor.
Fra 2005 til 2009 er an de len af ak ti ve
mænd over 60 år øget med 42,7 pct.,
mens kvin der ne har haft en frem gang
på 32,5 pct. Selv om de æl dre kvin -
der ne fort sat fører med over 95.000
ak ti ve for an mæn de ne med 73.000,
så er mæn de ne godt på vej, vi ser de
nye tal.

Iføl ge DGI er træ ning i mo tions cen -
tre den mest po pu lære ak ti vi tet for æl -
dre gen erelt. For kvin der ne er det des -
uden ten nis, dans, mu sik, og bad min -
ton, der har størst frem gang. For
mæn de ne er det mo tion/fri lufts liv,
ten nis, fod bold og bad min ton. Æl dre
over 80 år, der træ ner jævn ligt, kan
træ ne sig 20 år yn gre, vi ser en under -
sø gel se af ældre eks per ten Lis Pug -

gaard. Og sam fun det kan spare fire
mia. kr., hvis en halv mil lion flere dyr -
ker mo tion, vi ser tal fra In sti tut for Fol -
ke sund hed.

Al li ge vel er der man ge æl dre, der
har svært ved at se poin ten i at gi ve sig 
i kast med fy sisk træ ning. Det vi ser en
ny rap port, der med re sul ta ter fra 11
under sø gel ser af slut ter et stør re dansk 
for sknings pro gram om træ nings ind -
sat sen på ældre om rå det. Ved at træ -
ne kan æl dre for bed re de res funk -
tions evner og fy si ske ka pa ci tet – her -
un der kon di tion, gang hastig hed og
styr ke i lår musk ler ne, vi ser rap por ten, 
der er ud ar bej det for Ser vi cestyrel sen.

Kil der: Kri ste ligt Dag blad 28.5.2010
samt Rit zau 27.5.2010 & Ak tu el le no -
ter, Vi dens cen ter på ældre om rå det.

Mænd over ha ler kvin der som mu -
seums bru gere med al deren. For nok
er seks ud af ti mu seums bru gere kvin -
der, men de mod ne mænd over ra -
sker ved at være over rep ræ sen teret
blandt mu seums bru gere i grup pen
over 65 år, frem går det af en rap port
fra Kul turarvs tyrel sen. 

Mens un ge mænd mel lem 14 og 29 
år kun står for 36 pct. af mu seums be -
sø ge ne i de res al ders grup pe, står
mænd over 65 år for 47 pct. af mu -

seums be sø ge ne, selv om mænd i den
al der kun ud gør 44 pct. af be folk nin -
gen. Kvin der ne ‘o ver be fol ker’ lan dets
kunst mu se er, mens en stør re an del af
mæn de ne be sø ger de na tur histori ske
mu se er.

Kil de: Kri ste ligt Dag blad 19.4.2010 & 
Ak tu el le no ter, Vi dens cen ter på æl -
dreom rå det.

Mod ne mænd oftere mu seums gæ ster

Stort æl dre-ryk ind til mo tion

No ter



Kom men de mø der

Over sigt over FU AMs kom men de mø der vin ter og vår
2011 er sam let i et ind stik midt i det te ny heds brev.

Mø der ne hol des i
Ca fe en i Klo ster ga de cen tret
Klo ster ga de 37, År hus C

Tid: kl. 14.00 - 16.00

Ved mø der ne er der mu lig hed for at købe kaf fe og kage
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