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Kan vi af skaf fe al der dom men?

Fra ti der nes mor gen har op fat -
tel sen af al der dom men været
tve ty dig delt mel lem øn sket
om at bli ve æl dre og fryg ten
for at bli ve gam mel. "Selv den
stær ke ste af de gam le nor di -
ske gu der Thor kun ne ik ke
ham le op med Æl de". 

Da FU AM blev til i 1979 for snart
40 år si den, var vi klar til at gå til mod -
stand mod op fat tel sen af de gam le
som en som me, en fol di ge og elen di -
ge. Vi hav de fak tisk forsk ning i ryg -
gen. Vi vil le ar bej de for “at gøre al der -
dom men til et liv safs nit, som man mø -
der med tro på, at der er mu lig he der,
ud for drin ger og ind hold i til værel -
sen.” Vi vil le inter es sere os for he le
den tre dje del af li vet, som vi kal der for 
al der dom men. 

Men vi er op imod me get stær ke
kræf ter. Det er min påstand, at al ders -
di skri mi nerin gen er så om fat ten de og
vis se ste der så grov fx på ar bejds mar -
ke det, at den langt over sti ger, hvad
kvin der bli ver ud sat for. 

På trods af at vi ved, at vi bli ver
mere og mere for skel li ge med al -
deren, til la der vi sta dig os selv at ta le
om ‘de ældre’. Vi slår alt så de mest
for skel li ge men ne sker, vi har i al deren
fra 60 - 110 sam men i en stor grup pe. 

Det be ty der, at vi, hver gang vi ta ler
om de æl dre, ik ke an er, hvad vi ta ler
om. Det er ik ke lyk ke des os at ud vik le
nu an cere de må der at ta le om de 50 år 
af li vet. Vi kan ta le om den tred je og
den fjer de al der med en vis sik ker hed,
men det er så det. Vi op fin der he le ti -
den nye po si ti ve ord for al der dom -

men, der mest af alt er en slags
‘Bro,bro bril le for voks ne’ og et ud tryk 
for skræk ken for at kom me i al der -
dom mens sor te gry de. Al li ge vel er
‘ældre’ den mest an vend te be teg nel se 
for men ne sker over 60+. (Læs ar tik -
len i det te blad) Det må hol de op! Vi
kan kon sta tere, at det bud skab vi i FU -
AM har om al der dom men ik ke vir ker
- og det vir ker ik ke til træk ken de på
men ne sker og slet ik ke på nye med -
lem mer. 

Nu ved vi no get om at 
æn dre for dom me ne
Nu er man om si der be gyndt at for ske
i, hvor dan man kan la ve det te bi lle de
om. Vi har fak tisk man ge po si ti ve op -
le vel ser med æl dre voks ne - og vi der
til hører grup pen, får man ge po si ti ve
til ken de gi vel ser på vores eks i stens,
men bli ver og så mødt med en del al -
deris me. Det er gen era li serin ger ne,
det er galt med. Og Lo ne Kühlman og
Hen ning Kirk gav ik ke uden grund de -
res bog tit len: Af skaf al der dom men. 

Der er fak tisk nog le, der har la vet et
kæm pe ar bej de for at under sø ge og
fin de vi dens ba sere de svar på, hvad
der skal til for at æn dre vores fore stil -
lin ger om al der dom men. Det er
spæn den de læs ning, men il lu strerer
og så hvil ken ko los sal op ga ve det er. 

Hoved re sul ta ter ne er nog le klare
bud ska ber, som ser så dan ud i min
over sæt tel se: 

1) at vi und la der be kvem me lig he -
den ved at bru ge “de æl dre” , som
fæl les be teg nel se, men bli ver me get
mere kon kre te. Hvil ken slags æl dre
me ner vi? Vi ved, at vi bli ver mere og
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mere for skel li ge med al deren. Der dør 
man ge i tres ser ne, og der er man ge
spræl ske på 80. Bare bru gen af be teg -
nel sen ‘ældre vok sen’ (Ol der adults)
får man ge til at un dre sig.

2. At vi sim pelt hen be græn ser bru -
gen af or det ‘Al der dom men’, og kun
be nyt ter det, når vi vil si ge no get po si -
tivt. Al der dom men om fat ter 30 - 40 år 
af et liv. Der sker så me get i de 40 år.
Der er in tet vun det ved at bru ge en ka -
te gori sering, der er så la det med ne ga -
ti ve fore stil lin ger.

3. At vi bli ver bed re til kon kret at il -
lu strere, hvad det po si ti ve ved at kom -
me op i åre ne er - hvis vi kan kom me i
tan ke om det:

Tænk på al le de om rå der, hvor de
æl dre voks ne har po si tiv be tyd ning i
fa mi li en og i sam fun det.

Tænk på al le år sa ger ne til, at li vet
bli ver bed re med al deren 

Tænk på at de fle ste æl dre voks ne
fak tisk bli ver lyk ke li gere og lyk ke li gere 
med al deren. Det er da for un der ligt,
at man ge yn gre næg ter at tro på det. 
Selv føl ge lig kan man bli ve ramt af be -
gi ven he der, som kan gøre al le men -
ne sker min dre lyk ke li ge. Det er ik ke
al der dom, det er tab el ler syg dom. 

Tænk over at de fle ste - på trods af
man ge tab - IK KE bli ver en som me.
En som hed er ik ke et al der doms -
problem, men det fin des af go de
grun de hos man ge af de æld ste voks -
ne, men al ler mest hos un ge.

4. Hvis vi vil si ge no get om pro ble -
mer ne, der kan være knyt tet til det
lange liv, skal vi være kon kre te og ik ke
sky de skyl den på al deren og al der -
dom men. Vi ved, at al deren i sig selv
sjæl dent er år sa gen, men of test en be -
kvem und skyld ning.

5. Det store pro blem er, at vi skal
være rig tig man ge, der er eni ge om at
prak ti sere dis se bud ska ber over lang
tid. Selv om det ik ke kan lyk kes, må
no gen for sø ge at gøre op mærk som
på gal ska ben. 

Hvis FU AM vil ta ge sin op ga ve al -
vor ligt og så frem o ver, har vi brug for
at drøf te, hvor dan vi hånd terer den ne
vi den. Vi har en del af vore eg ne van -
er, at gøre op med, men det er vi i fuld
gang med, og det kan man læ se mere
om i det te blad. 

Kil der: 
Re fra ming aging, Fra me works In sti tu -
te. 2017. 
Re fra ming Aging is an ini ti a ti ve of the
Le a ders of Aging Or ga ni za tions, a
group of eight na tio nal aging-fo cu sed
or ga ni za tions. This coa li tion in clu des
AARP, the Ameri can Fe dera tion for
Aging Re se arch, the Ameri can Geri -
atrics So ci e ty, the Ameri can So ci e ty
on Aging, The Geron to lo gi cal So ci e ty 
of Ameri ca, Grant ma kers in Aging,
the Na tio nal Coun cil on Aging, and
the Na tio nal Hi spa nic 

-knr
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Af re dak tøren

Der vil være læ sere, der lidt
und ren de har be mær ket, at re -
dak tøren ret kon se kvent ta ler
om æl dre voks ne. Når man
skal und skyl de det, ved man,
at man kom mer til at ta ge hul
på en uafslut te lig dis kus sion
om æl dre-ord. Spro get er
nem lig en lidt uom gæn ge lig
del af FU AM. Hvis ik ke, hav de
vi må ske hed det Ældre sa gen. 

Re dak tøren bru ger sjæl dent or -
det æl dre, det er en håbløs ka te gori.
Det gi ver ik ke me ning at slå men ne -
sker fra 65 til 122 år i sam me kas -
se. Det bli ver end nu mere håbløst, når 
vi ved, at vi bli ver mere og mere for -
skel li ge med al deren. Det vil le være
dej ligt, hvis vi hav de et mere præ cist
sprog - ind til da gæl der det vel om at
få vok sen ka te gori en til at inklu dere de 
gam le og ud vik le spro get, så det pas -
ser til den nye al der dom. 

Der for bru ger han for ti den ud tryk -
ket ‘ældre el ler gam le voks ne’ så me -
get som mu ligt. Han hå ber, at det får
folk til at tæn ke en tan ke, de ik ke har
tænkt læn ge: Nå ja, de er da og så en
slags voks ne.

I FUAM kan man bli ve
gam mel med vær dig hed
I FU AM har vi ik ke no get mod at bli ve
gam le og ta le om al der dom. I FU AM
gi der man ge af os ik ke at være ‘ældre’ 
el ler ‘se niorer’. Det er jo bare et ud tryk 
for al ders forsk ræk kel se el ler i vær ste

fald en aldrings fo bi. Des vær re er det -
te en ud bredt li del se, som nok får
man ge til at hol de sig væk fra FU AM,
men al der dom smit ter ik ke. I FU AM
kan man glæ de sig over at ‘bli ve gam -
mel’. Det er et ud tryk med frem tid i.
Jeg er ved at bli ve gam mel. Det har
snart stå et på i man ge år. 

FU AM hol der og så me get af al der -
dom men. Det er jo den, vi ud vik ler
på. Her har FU AM næ sten en hem -
me lig hed. Vi ved, at al der dom men
star ter lidt før 50 år sal deren. Det vil de 
så kaldt før-gam le slet ik ke være ved.
Men de ved det godt, og de væl ter sig i 
ryn ke cre me og moun tain bi kes for at
kun ne la de som in gen ting. Det er lidt
af en kamp, at slås med kvin den ‘Æl -
de’. Det lær te gu den Thor i al lere de
sa ga ti den. Vi må lære at for li ges med
hen de ‘Æl de’.

Hvem vin der i den 
sprog li ge kap pe strid?
Selv om vi hol der fast i at ta le om al -
der dom og at bli ve gam mel, nyt ter det 
ik ke at bli ve til en sprog hel gen. Det er
gan ske en kelt for surt. Hvor for er det
kun de un ge, der skal ud vik le spro get? 
Man skal som gam mel vok sen til la de
sig at le ge med spro get. 

Der skal lidt re se arch til. Re dak -
tøren, der ik ke har an det at la ve, gav
sig til at tæl le på go og le for at se, hvil -
ke ud tryk, der for ti den sej rer. Det er
vist før ste gang den sta tistik er la vet.
Der blev op talt på bå de en gelsk og
dansk. Som det frem går af ta bel len, er 
El der ly og Æl dre de store vin dere.

Re dak tøren er ble vet se niorist
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Der er langt ned til de næ ste ‘Ol der
pe ople’ og ‘Ol der Adult’ på en gelsk

og Se niorer på dansk. Æl dre voks ne
kom mer fak tisk ind på en 4.plads.

Ran gor den En gelsk an tal hits på Go og le Dansk

1 El der ly 162 mio. Æl dre 13 mio.

2 Ol der pe ople 21,7mio. Se niorer 3.6 mio

3 Ol der adults 19,4 mio. Pen sio ni ster 850 t.

4 Ol der per sons 5,4. mio. Æl dre voks ne 301t. 

5 Re tired pe ople 489 t. 
Aldren de men ne -

sker 197 t.

6 Re tired per sons 450 t.
Gam le men ne sker

97 t.

7 Aging Adults 424 t. Gam le per so ner 9 t

8 Aging Pe ople 201 t. Gam le voks ne 8 t

9 Aging per sons 102 t. Se niorist 0!

Se niorist er en 
sprog li ge ny ska bel se 
Den pas ser til men ne sker i Den nye al -
der dom. Se niorist er et op lagt ord,
men det fin des ik ke på go og le, men
nu fin des det på dansk. Der er no get
for fri sken de og ener gisk over det. Det
ri mer på mo tio nist. Det blev skabt ved 
en sær lig lej lig hed. Min ko ne og jeg
var en af ten i gang med at mo der ni -
sere en vi se fra 1982: Nu har du nå et
høj den, nu er du pen sio nist. af den
be sked ne vi se skri ver fra Vi borg Johs.
Krogh, der skrev flere san ge om al der -
dom men. I 1982 kun ne man med an -
stand kal de sig for pen sio nist. I dag er
der lidt hen gemt hed over or det pen -
sio nist. Skul le vi fin de på et ord, der

kun ne ri me på, og er stat te or det pen -
sio nist. Jeg hu sker, at det var min ko -
ne, der fik or det se niorist ud af mun -
den. 

Re dak tøren har si den været be gej -
stret for or det. Han har le get med at
kal de sig for se niorist. Det pas ser ham
frem ra gen de. Or det gi ver go de og
gla de tan ker. Re dak tøren kan bli ve
den før ste se niorist i ver den, og nu er
or det slup pet løs og til fri af be nyt tel se.
For dem, der tør.

Kil de: 
J. Kogh, Nog le dig te og et par san ge,
1983, 
Eget for lag Vi borg Bog tryk keri 
28 si der.
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Sæt se niorer ne fri
Af Poul Gro sen Ras mus sen
Med lem af FU AM’s be styrel se 

Se niorer der vil bli ve i ar bej -
de, mø der mod stand bå de
hos ar bejds mar ke dets par -
ter, hos po li ti ker ne og hos
se niorer ne selv. Svaret på
fem spe ci fik ke spørgs mål pe -
ger på en ræk ke løs nin ger,
som de for skel li ge par ter kan
la de sig in spirere af.

De fem spørgs mål dre jer sig om,
hvor og hvad bar ri erer ne er.
Hvad se niorer ne selv si ger om pro -
ble met. Hvil ke go de for slag an dre
har fun det på. Hvad se niorer ne selv 
kan gøre samt hvad og hvem, der
kan hjæl pe med at be kæm pe  al -
ders di skri mi na tion  på ar bejds mar -
ke det.

Alle har skyl den
Jeg fandt to for skel li ge læ ser brevs -
svar. Det ene svar pe ge de på ar -
bejds gi ver ne og de res for doms ful -
de hold ning til se niorer ne. Det an -
det svar pe ge de på se niorer ne selv
og de res mang len de ud vik lings- og
lærings evne. Et tred je svar fandt jeg 
hos SFI, der i en ny under sø gel se
påstod, at svaret er komplekst. Dels
fin des der to se nior grup per, der har
for skel li ge be hov. De stær ke og de
sva ge. Dels er der tre for skel li ge
ind sat som rå der, hvor bar ri erer ne
kan fin des. Hos ar bejds mar ke dets

par ter, hos po li ti ker ne og hos se niorer -
ne selv.

Der er man ge som vil 
ar bej de vi dere
Æl dre Sa gen, der rep ræ sen terer ca.
800.000 med lem mer i al le aldre, har
spurgt 4.000 med lem mer om de res me -
ning og få et det svar, at hver tred je, der
har for ladt ar bejds mar ke det vil le ger ne
ha ve fort sat. Hver fjer de af de 50-69
åri ge, som sta dig er ak tiv på ar bejds -
mar ke det i 2015, øn ske de at ar bej de så
læn ge som mu ligt.

Al der er så le des in gen hin dring for at
fort sæt te på ar bejds mar ke det, og man -
ge se niorer øn sker at fort sæt te. DJØF
har og så få et ud ar bej det en under sø -
gel se af 1.020 dan skere om blandt an -
det ar bejds gi ver nes hold ning til se -
niorer ne, og svaret er, at tre ud af fire
dan skere over 50 år ik ke me ner, at ar -
bejds mar ke det er parat til se niorer ne.
Se niorer ne er klar til ar bejds mar ke det,
men ar bejds mar ke det er ik ke klar til se -
niorer ne!

Sta ten skal gå for rest? 
Hvil ke go de for slag er der til at fast hol -
de se niorer ne på ar bejds mar ke det? 
Den nor ske stat har ud ar bej det en stra -
te gi for de nor ske se niorer ”Flere år –
flere mu lig he der”, hvor der gi ves man -
ge go de bud på, hvad der skal til for at
fjer ne bar ri ere ne for de ar bejds iv ri ge
se niorer fx kra vet om at sta ten, som ar -
bejds gi ver går for an med en ny ar bejds -
gi ver stra te gi, der til go de ser se niorer nes
for skel li ge be hov. Fx med at fore byg ge
ned slid ning, til by de livslang læring –
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og så for se niorer samt kar ri ere vej -
led ning for se niorer i over gangs fa -
ser ne.

Se nior netværk skaf fer job
Se nior Er hverv Aar hus har et godt
til bud, der er ind i vi du elt til pas set
se niorer nes for skel li ge be hov – bå -
de de stær ke og de sva ge se niorer.
An a ly se fir ma et M-Ploy har eva lu -
eret ef fek ten af de 22 se nior -
netværk i Dan mark og har konklu -
deret, at ”del ta gel sen i Se nior Er -
hvervs ak ti vi te ter æn drer se niorer -
nes job søg nings ad færd (læring),
gi ver dem mere mo ti va tion og mod
på job søg ning samt for bed rer de res 
CV og jo ban søg ning”. Ef fek ten af
et med lem skab er, at halv de len af
se niorer ne kom mer i ar bej de.

Se niorer hverv ned bry der
bar ri erer ne
Det er nød ven digt at sæt te ind på de tre
oven nævn te ind sat som rå der. Det er
Se nior Er hverv i stand til. Ak ti vi te ter ne i 
Se nior Er hverv mat cher de ud for drin -
ger, der er for at få  se niorer ne til knyt tet
til ar bejds mar ke det. Det dre jer sig fx om 
at be kæm pe ar bejds gi ver for dom -
me (op sø gen de virk som heds be søg),
at ud for dre sin egen hold ning til ny
læring og om stil ling (prø ve for skel li ge
ar bejds funk tio ner i netvær ket) samt at
bran de se nior kom pe ten cer ne ved
at på vir ke ar bejds mar keds par ter og de
po li ti ske be slut nings ta gere (del ta ge på
job mes ser, skri ve de ba tind læg i pres -
sen, for tæl le de go de histori er om se -
niorer ne på de so ci a le med i er).

Er du inter es seret i at læ se mere om
Se nior Er hvervs til bud til le di ge se -
niorer, så klik på http://www.se aa.dk.

Al le, der har ad gang til inter net tet,
kan be nyt te de 19 “di gi ta le erind rings -
kas ser”med om kring 5000 bi lle der, som
Dansk Cen ter for Re mi ni scens til by -
der.  Der er man ge te ma er, man kan
gå ind i. Som no get nyt er der en gan -
ske lil le mundt lig for tæl ling knyt tet til
hvert ene ste bi lle de. 

Bi lle der ne er ud vik let til brug for
men ne sker med en de mens di ag no se.
Der er en fin vej led ning i, hvor dan
man kan bru ge ma teri a let. 

Jeg selv været der og kan garan tere 
for, at selv uden en di ag no se kan man
hur tigt få ti den til at gå og min der ne til
at rul le. 
Pro jek tet er bl. a. støt tet af Tryg fon den

Aldring er ik ke tabt ung dom,
men et nyt liv safs nit med si ne eg -
ne mu lig he der og styr ker.

Det er et helt an der le des liv safs nit,
og hvis du tæn ker, det er tabt ung -
dom, vil du mis te over ra skel ser ne og

mu lig he der ne. Det er en ud vik ling,
hvor vi først er ved be gyn del sen. Der
er in gen rol le mo del ler, in gen kort og
in gen vejskil te. 
Bet ty Fri dan (1921-2006, 
ameri kansk for fat ter,og ak ti vist)

Nyt til livs histori en

Al der dom er ik ke tabt ung dom
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Frem ti dens un ge vil de æl dre

Af frem tids for sker Anne-Marie
Dahl, Fu turia

Po li ti, hun de patrul jer og pårøren de
var i fuldt sving, da en 73 årig øst jysk
kvin de var for svun det fra sit hjem i et
døgn for nog le år si den. ”Ja men jeg
hav de jo bare mødt en mand”, lød det 
fra den gæ ve ko ne, da hun duk ke de
op ef ter et be søg hos en her re på et
ple je cen ter i Hadsund. Iføl ge op lys -
nin ger ne på TV2-Øst jyl land var kvin -
den de ment. Men åben bart frisk nok
til at hu ske, hvad der og så gør li vet
værd at le ve. Den slags æl dre vil vi
sik kert høre mere til i frem ti den. 

De æl dre, der er på vej, er ik ke,
hvad æl dre har været – vi kan sik kert
se frem til no get mere ind i vi du a li tet og 
spræl. 

For ik ke så man ge år si den le ve de
vi et sam fund ba seret på nød ven dig -
hed, fa ste nor mer og en sta bil livs ba -
ne. Der var ik ke me get fut i rol len som
æl dre. Det hand le de om at læg ge sig i
de ret te ryn ke de fol der, ik ke være til
be svær og tak nem me lig for en stan -
dar dy del se fra det of fent li ge. I frem ti -
den og åben bart al lere de i nu ti den
har de æl dre me get vil dere for vent -
ning til de res se nior til værel se. Vi ta ler
eks o ti ske rej ser, gour met ser vi ce og
rol la tor ræs! Luk sus bo li ger med al -
skens ser vi cero bot ter, sund heds rum
til di ver se må le ap para ter af krop pens
vel be fin den de og on li ne ad gang til
sund heds cen tret, med store krav til
læ gen om be hand ling. De un ge vil de
æl dre har læst ALT om de res symp to -
mer og mu lig he der på net tet først.

Frem ti dens æl dre, er op vok set i en
tid med vel stands stig ning, mu lig he -
der og norm brud. De er vant til at væl -
ge og vra ge i de res eget liv, skif te job,
bo lig, part ner og livs stil, og hvor for
skul le de plud se lig hol de op med at
være ind i vi du a li ster el ler sig selv, bare
for di de går på pen sion? Iføl ge en
under sø gel se fra Ældre sa gen fra
2015 me ner langt de fle ste æl dre, at li -
vet er fuld af mu lig he der, og at al der i
sig selv ik ke er for bun det med tab af
liv sind hold. De har et godt hel bred og
fø ler sig yn gre, end de re elt er. Selv føl -
ge lig er der en grup pe, som har rin ge
liv stil freds hed pga. syg dom og en -
som hed, men det over ord ne de ind -
tryk er op ti mis me og for vent ning i for -
hold til frem ti dens se nior til værel se op
i en me get høj alder.

Vi bli ver gen erelt æl dre tak ket være 
min dre ned sli den de jobs, bed re fø de -
varer og land vin din ger inden for
sund heds til bud. Selv føl ge lig vil der
sta dig være gigt, gang be svær og for
højt blod tryk, men det er det, som
sund heds eks per ter kal der ”ra ske pa ti -
en ter”.  Æl dre, der nok har nog le ska -
van ker, men tak ket være pil ler, op era -
tio ner og te kno lo gi fort sat le ver et liv
med fuld fart. Som en frisk 80 årig
nord jysk mand - net op hjem vendt fra
3 uger på Fi lip pi ner ne med ko nen –
sag de til mig for ny lig: ”Min ko ne skal
ha ve en ny hof te, så nu bli ver der nok
knap så me get spræl - i et styk ke tid”.

Spræl skal der nok bli ve i frem ti -
den, og der er vist al lere de gang i nu ti -
dens æl dre – i hvert fald i den frej di ge
frue fra Øst jyl land. Hen des voks ne
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børn var dog knap så be gej stre de.
No get be kym re de, hav de de været og 
sy nes nok, at den hjem vend te for ly -
stel ses sy ge mor stod til en ski de bal le.
Hvis det er ud tryk for de nye ten den -
ser, tror jeg nok, at der er lagt i kak ke -
lovnen til man ge ski de bal ler i frem ti -
den!

Frem tids for sker An ne-Marie Dahl
fra År hus er cand.sci ent.pol med si de -
fag i psy ko lo gi. Hun er for fat ter, en
fore drags hol der og har man ge års er -
faring i at ar bej de med frem tids sce -
nari er og stra te gi ske pro ces ser. 

Se www.fu turia.dk

Ældre da gen 2017
Flere og flere ste der er man be gyndt at ud nyt te FN’s ældre dag
den 1. ok to ber som an led ning til at gøre lidt eks tra. Hver år har 
et te ma, som i år var: “Hvor dan kan vi dra ge nyt te af ældres
er farin ger, res sour cer og ind sats i frem ti dens sam fund?”

Ældrerå det i Aar hus af holdt et mø de, hvor bla frem tids for -
sker An ne-Marie Dahl, Fu turia hav de et op læg. Vi fik hen de til
at skri ve til al le os, der ik ke var til stede

Fug le i træ Hans Ludvig



Af Poul Gro sen Ras mus sen 
og Knud Ra mi an

Vi kan bli ve bed re til at gøre no get ved 
vores al der. Vi har søgt om støt te fra
§18 mid ler ne i Aar hus Kom mu ne til et 
for søg på at ud vik le FU AM. Det er et
for søg med ’Se nior livs ca fe er’. For sø -
get lø ber af stablen i efter året 2018. 

Det er mu ligt at gøre no get 
ved al deren
Gør no get ved din al der er et slo gan i
FU AM. Der er fak tisk kun to må der at
gøre no get ved sin al der på - og det
hand ler ik ke om to slags ryn ke cre me.
Det ene er at gøre no get ved sig selv.
Det an det er at gøre no get ved den
ver den, som vi æl des i. Set i histori ens 
lys har vi fak tisk haft mest suc ces med
det sid ste. I Ste nal deren blev vi om -
kring 35 år gam le. Det er det sam me
slags men ne ske, der le ver i dag. Al li -
ge vel har vi få et ind ret tet os en ver -
den, hvor vi bli ver om kring 85 år. Vi
bli ver ra skere og ra skere og hav de det
ik ke været for den ko los sa le ulig hed
kom mer vi sta dig nær mere på en si tu -
a tion, hvor vi kan ta le om ”ret ten” til
at dø af al der dom. 

Mer end et møde i FUAM
Det nyt ter alt så at gøre no get ved al -
deren, men der skal må ske mere end
det må ned li ge mø de i FU AM til. Vi
har der for over ve jet, om vi kun ne mø -
des i en slags stu di ek redse – Se nior -
livs ca fe er. Hver se nior livs ca fe har et
te ma, der eg ner sig til at gøre no get
ved vores al der. 

Vi  har en l i  s te af  Gør-no -
get-ved-din-al der te ma er, som men -

ne sker kan væl ge imel lem. Til hvert
te ma la ver vi et kort skrift ligt op læg
med nog le spørgs mål. Det lig ner me -
get, det vi gør på vores mø der i Klo -
ster ga de. I Se nior livs ca fe en mø des
man med de men ne sker, der har
meldt sig til sam me te ma i en slags stu -
die kreds. Den stræk ker sig over en
3-4 mø der. Hver gang ar bej der man
med et sæt af spørgs mål. Man be -
stem mer selv, hvor når man mø des og
hvor tit. Ik ke no get med fa ste da ge.
FU AM stil ler en men tor til rå dig hed
for grup pen, som kan hjæl pe med
igangs æt nin gen. Ved af slut nin gen af
hver sæ son mø des grup per ne og for -
tæl ler, hvad de har fun det ud af i grup -
pen. Vi har fore lø big en li ste på 18 te -
ma er, der kun ne være re le van te. Her
er en smags prø ve: 

· Hvor dan klarer jeg bedst over gan -
gen fra ar bejds liv til et ar bejds frit liv? 

· Hvor dan får jeg fat på en bo lig, der 
eg ner sig til at bli ve æl dre i?

· Hvor dan kan jeg bedst være for æl -
dre til mine voks ne børn?

· Hvor dan får jeg kva li tet i den fjer de
al der? Hvor dan for bere der jeg mig? 

· Hvor dan bli ver jeg god til at være
ale ne? 

Et mere syn ligt FUAM
Med de nye se nior livs-ca fe er kan vi
gøre FU AM mere syn lig. Der er sta dig
man ge men ne sker, der ik ke ken der til
vores eks i stens. Vi har der for pla ner
om, at la ve en mere mål ret tet kam -
pag ne om FU AM som startskud det til
se nior livs ca fe er ne. 

FU AM-ny hed 

En Se nior livs ca fe gør no get ved din al der!
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Af psy ko log Ca mil la Carl sen
Bech gaard

Savner du dine 
voks ne børn?
De rin ger al drig, kom mer kun på be -
søg til jul og fød sels da ge - og vir ker i
det he le ta get ik ke til at øn ske dit nær -
vær. Det an det sæt bed ste for æl dre
bli ver al tid spurgt, når bør ne bør ne ne
skal pas ses, du har kun få et lov nog le
få ti mer hist og pist.

Som for æl dre gen nem man ge år
har du selv føl ge lig haft et håb  - el ler
for vent ning - om at jeres for hold vil
bli ve ved med at være nært, og så ef -
ter at de er flyt tet hjem me fra.

Det er ik ke sik kert, at det en der
med at le ve op til drøm men, og
spørgs må let duk ker op: hvor blev den 
tæt te kon takt af?

En sand hed for hvert 
men ne ske
Det, der kan være rig tig svært at for stå 
er, at der kan eks i stere flere for skel li ge
vir ke lig he der i fa mi li e li vet. Som for -
æl dre kan du le ve i en tryg vis hed om,
at du har gjort dit bed ste, og at alt er
OK - men det kan godt være, at dit
barn har op le vet det på en helt an den
må de.

Selv har du må ske følt di ne hu -
mørsving nin ger el ler svære liv sperio -
der som no get, der ik ke in vol vere de
di ne børn...men det gør det! Et godt
sted at be gyn de jeres snak om, hvor -
dan du og dit voks ne barn har det

med hin an den, er der for at an er ken -
de dit barns op le vel se af sin barn dom.

Og så selv om det slet ik ke er den
sam me som din. Uan set hvad det
hand ler om, vil der al tid være lidt
sand hed i op le vel sen.

Det kan være smer te fuldt at er ken -
de, at du ik ke al tid har gjort tin ge ne så
godt som du selv tro e de, men ik ke
desto min dre er det den op le vel se, dit
barn har få et.

At sæt te sig i den 
an dens sted
Det, at kun ne le ve dig ind i hvad dit
barn fø ler om kring dig og jeres for -
hold, er og så en må de at vi se din kær -
lig hed som for æl dre. Det er ik ke, for di 
du skal straf fe dig selv og tæn ke, at du
gjor de det dybt elen digt - men prøv at
mø de dit voks ne barn med en åben
inter es se i, hvor for hun mon fø ler,
som hun gør. Helt uden at ven de den
til ba ge til dig selv.."ja men, jeg har gi -
vet dig alt, og så kom mer du der og
an kla ger mig...nu ka ster jeg mig ud fra 
Lil le bælts bro en".

Er det rart at ses? Og hvis
ikke, skal vi så gøre det?
I sam fun det gen erelt er der sket en ud -
vik ling i ret ning af, at det en kel te ind i -
vid i hø jere grad end for 40-50 år si -
den er styret af lyst og be hov stil freds -
stil lel se. Sam været med an dre men -
ne sker vur deres ud fra, om det er rart
el ler min dre rart.

Det gør di ne voks ne børn så le des
og så i for hold til dig/jer: er det me -

9 skridt til at få en bed re 
kon takt med di ne voks ne børn
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nings fyldt og be ha ge ligt at være sam -
men, og gi ver det me ning at bru ge tid
på det?

Man kan som for æl dre sy nes det er
dybt uri me ligt, at et bi o lo gisk for hold
skal vur deres på dén må de, men for -
udsæt nin gen for at få en be tyd nings -
fuld plads i di ne voks ne børns liv
hæn ger ulø se ligt sam men med det te
fak tum.

Hvis det fun gerer godt, vil der bli ve
til bragt tid sam men - hvis det er kon -
flikt fyldt, præ get af dår lig sam vit tig -
hed el ler an stren gen de..ja, så er det
svært at fin de tid til be søg.
 

(En læ ser beret ning - al le gen ken de li -
ge de tal jer er sløret)

To ve, som er mor til Ni na på 32 år,
for tæl ler at hun tæn ker me get over,
hvor dan hun kan fin de frem til en må -
de at være sam men med Ni na på nu.
Hun har al tid været vant til, at det var
Ni na og hen des far der tal te sam men-
og at hun tøf fe de rundt i bag grun den
og sør ge de for, at in gen led no gen
prak tisk nød.

To ve tror ik ke rig tig selv på, at hun
har no get spæn den de at for tæl le, og
især nu hvor Ni na har få et en ud dan -
nel se, der er læn gere end hen des
egen, bli ver den ne fø lel se for stær ket.

Egent lig vil le hun ger ne se Ni na,
hen des mand og bør ne ne no get of -
tere - men kan godt mær ke, at de res
dat ter mest kom mer på grund af dår -
lig sam vit tig hed ift fa deren.

Når To ve tæn ker til ba ge på Ni nas
barn dom, sy nes hun selv, at hun har
været der me get, for di hun gik hjem -
me i man ge år. Men må ske var det ik -
ke nok bare at være til ste de? Hun er

usik ker på, hvad det er Ni na vil ha ve
af hen de nu, og tør ik ke spør ge.

..........
Hvad kan To ve stil le op? Bør hun

spør ge, el ler skal hun bare hå be på. at
tin ge ne på et tids punkt bli ver bed re af
sig selv?
 

Så dan får du et bed re for -
hold til dine voks ne børn:
Hvad kan DU gøre?

• Tag an svar for dine fejl ta gel -
ser, selv hvis de fø les små.
• An er kend for skel len på din og
dine børns op le vel ser, uden at
dis ku tere dem.
• Und gå at ska be skyld fø lel se:
det vir ker ikke, og det ska ber af -
stand.
• Lyt uden at gå i for svar spo si -
tion, spørg åbent til de res op le vel -
ser af det, der ske te før og nu.
• Op giv ikke ved kon flik ter - bliv 
ved med at for sø ge di a log.
• Giv ikke uøn ske de råd.
• Af slag om kring prak tisk hjælp, 
lån, ar ve for skud mv gi ves kær ligt,
uden vre de over an mod nin gen.
• In gen kri tik af dit voks ne barns 
part ner el ler de res bør ne op dra gel -
se.
• Brug din part ner el ler øv ri ge
netværk til at snak ke om det, der
er svært i dit eget liv, ikke de
voks ne børn.

 

Så dan kom mer I vi dere
De oven stå en de råd er en god be gyn -
del se - men en vir ke lig for be dring af
for hol det kræ ver, at dit voks ne barn
og så har lyst til at ar bej de med de ting, 
der er svære for jer.
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Et tip kan her være at gi ve el ler lå ne 
vores bog “Fa mi li e Fred med di ne For -
æl dre”, som kan kø bes på net tet, hos
ud valg te bog hand lere el ler lå nes på
bi blio te ket.

(Det te ind læg blev før ste gang ud gi vet 
i marts 2013, men er re vi deret og op -
da teret i au gust 2017)
ca mil la@psy ko log vi den.dk
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Druk ner sam været i IT-bøl gen ?

Af Knud Ra mi an

Hvor dan får vi det med hin an -
den i den di gi ta le tids al der?
Og hvad be ty der det for os, når 
vi bli ver æl dre? In for ma tion -
ste kno lo gi en (IT) i sam fun det
er må ske mere ind gri ben de
end op fin del sen af bog tryk -
ker kun sten.

Bog tryk ket har jo el lers været til
utro lig nyt te, men den har også sat
nog le men ne sker uden for. Der var jo
ikke man ge ord blin de før bog tryk ker -
kun sten blev op fun det, men den dag i
dag li der ord blin de un der op fat tel sen
af, at de er dum mere end an dre. Ef ter
600 år med bog tryk ket har man ge i
ver den spe ci elt i Af ri ka og Ind i en end -
nu ikke lært at læse. Sker der det sam -
me med IT? 

De gam le er blandt de mest 
di gi ta li sere de i Euro pa
Tre fjer de de le af de 65 til 89-åri ge har
i dag ad gang til en com pu ter i hjem -
met, og halv de len af dem bru ger dag -
ligt inter net tet. Ud vik lin gen går
stærkt, og vi bli ver sta dig bed re. Fra
2013 til 2015 er an de len af de 65 til
89-åri ge, der al drig har brugt en com -
pu ter fal det fra 37 til 19 pro cent. De
nor di ske lan de er længst frem me. Det
gæl der og så de gam le voks ne. Rest -
grup pen skrum per alt så, men man ge
er ladt til ba ge. Men hvad med al le os,
der er i fuld gang på net tet? Hvad gør
det ved os og vores for hold til hin an -
den? Der er man ge be kym re de ry ster.

De be kym re de: 
De be kym re de me ner, at den IT er en
trus sel mod det men ne ske li ge sam -
vær. De be kym re de rø ster ta ler om, 

- at vi ik ke er nær væren de,
- at den ‘di gi ta le af stand’ mel lem os

ska ber min dre em pa ti, ve jen til mob -
ning og svinsk ad færd bli ver kor tere. 

- at vi hel lere vil ha ve li kes på fa ce -
bo ok end go de ven ner i vir ke lig he -
den. 

- at den ta ger den tid fra os, vi skal
bru ge til sam vær. 

– at smart pho nen slu ger vores op -
mærk som hed, og 

- at vi bli ver rin gere til at re gi strere
vores om ver den og vores med men -
ne sker, for di vi er ‘på’ et an det sted. 

- at vi væn ner os af med at ta le med
hin an den. Vi hol der op med at for -
styr re hin an den med tele fon sam ta ler,
og at skri ve lange bre ve, dels ta ger det
jo tid, og dels er post væs net ik ke læn -
gere brug bart fx til fød sels dags hils ner, 

- at det bli ver van ske li gere at være
sam men med bør ne bør ne ne, der le -
ver i en ver den, som de gam le voks ne
ik ke fat ter. 

- at vi bli ver hi nan dens kon trol lan -
ter, som vi var det i lands by en. 

Vi får fak tisk mere og mere 
kon takt med hin an den
De gla de ser IT som et kil de væld af
mu lig he der for at styr ke bån de ne
imel lem os og ska be nye kon tak ter.
Under sø gel ser ty der på, at vi er ble vet
mere for bund ne med hin an den og
føl ger hin an den tæt tere. Det er ik ke
gå et så galt med kon tak ten. I en Me -
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ga fon må ling si ger 34 pro cent, at de
har mere kon takt med de nær me ste,
end de hav de for fem år si den. Det er
ik ke bare den di gi ta le kon takt. En
fem te del af os mø des mere an sigt til
an sigt, mens over halv de len op le ver,
at an tal let af sammen kom ster og kaf -
fe af ta ler el ler fæl les lø be ture er uæn -
dret. Det er dej ligt at kun ne hol de
kon tak ten til si ne bør ne børn. Går
man i stå på net tet, kan man nu få di -
gi ta le ven ner. 

Di gi tal dan nel se og ne ti ket te
IT ska ber man ge red ska ber, som kan
hjæl pe os til at hol de kon tak ten med
an dre, men som med an dre red ska -
ber be ty der det, at vi skal lære at bru -
ge dem. Di gi tal dan nel se hand ler om,
hvad man bør vi de for at om gås an -
dre. Det hed der og så ne ti ket te, fandt
jeg ud af. Jeg har op da get, at man skal 
kun ne si ne reg ler for ik ke at ska be
mis stem ning el ler stø de an dre. Hvert
værk tøj ud vik ler si ne eg ne reg ler for
om gang, som man skal op da ge for ik -
ke at bli ve mis for stå et og for at være
høf lig. Ken der man ik ke reg ler ne, kan
man nemt kom me til at skuf fe el ler
såre an dre. Den slags kan være svært
at kor ri gere, når man ik ke er til ste de,
mens man gør det. Nog le af reg ler ne
står in gen ste der, og jeg har op da get
dem efter hån den: 

- Når jeg gi ver an dre min email-adres -
se, kan de for ven te, at jeg chec ker min 
mail dag ligt el ler la ver auto mat-svar,
hvis jeg ik ke gør det. 

- Bru ger jeg SMS’er skal jeg svare
hur tigst mu ligt. Bare ‘mod ta get’. (El -
lers dag ligt)

- Fa ce bo ok kan jeg gå fra og til,
men jeg skal tæn ke me get over, hvad

jeg læg ger ud, og hvem det kan be -
røre, da jeg al drig ved, hvor en be sked 
ender. 

- Jeg de ler ik ke læn gere bi lle der,
når jeg rej ser. Jeg for tæl ler der med ik -
ke, at jeg ik ke er hjemme. 

- Det er nemt at ‘li ke’ og at ‘de le’
no get, men mod ta geren må for ven te,
at jeg har brugt tid på at læ se, hvad
det er, jeg de ler. Alt for man ge li ker
uden at gøre det. 

Der er man ge flere eti ket ter, som
det er nyt tigt at ken de til. 

De gam le og bør ne bør ne ne
Bør ne ne er mi le langt for an for ældre -
ne og som me ti der ly sår for an de res
bed ste for æl dre. Det er sundt bå de for
bør ne børn og bed ste for æl dre at inter -
es sere sig for børns og de un ges brug
af di gi ta le red ska ber. De lidt stør re
bør ne børn er fak tisk no gen af de bed -
ste til at hjæl pe de res bed ste for æl dre
med de res di gi ta le ud vik ling. Der er
skre vet et lil le hef te på 35 si der: ‘Der
er så me get for æl dre ik ke for står’ (find 
det på net tet), som og så bed ste for æl -
dre kan ha ve glæ de af. 

De af hæn gi ge 
Der er en ri si ko for, at man kan bli ve
af hæn gig. Det gæl der bå de TV- og
PC og tablet. Om kring en tre dje del af
os op le ver, at vi bru ger for me get
smart pho ne. An dre me ner, at det er
om kring 2% af os, der har ud vik let en
egent lig af hæn gig hed. Selv om de fle -
ste er uden for fare, er det inter es sant
at vi de, hvor dan de af hæn gi ge har
det. 

· Man bru ger man ge ti mer dag ligt.
· Man bli ver uro lig, når man ikke
er ‘på’.
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· Man har for søgt at mind ske bru -
gen, men det lyk kes ikke.
· Man tæn ker på at være ‘på’,
også når man ikke har ad gang.  
· Man er ikke op mærk som og
nær væren de med ven ner og fa -
mi lie.

De IT-frem me de
Den di gi ta le ud vik ling ska ber og så
gam le ta bere. Over 200.000 per so ner 
over 65 år er ik ke på inter net tet, men
det er hel ler ik ke nemt for de un ge. Di -
gi ta li serings styrel sen ta ler om di gi tal
inklu sion og de ’IT-frem me de’ - de er
frem me de! End nu flere kan ha ve
svært ved at be gå sig på de man ge
dår li ge hjem me si der, el ler de er utryg -
ge ved de utal li ge for an drin ger og op -
da terin ger. De ser ik ke de res email
dag ligt og er usik re i bru gen af mails
og SMS’er. For dem er IT en sam ling
af snubletrå de. De bru ger ik ke de
med i er, som de res trav le børn og bør -
ne børn bru ger mest. Det kan gå ud
over kon tak ten til ven ner og fore nin -
ger, der kom mu ni kerer elektro nisk.
De har van ske lig he der med bru ge
e-boks, skat.dk og borger.dk. De skal
på bor ger ser vi ce for at hol de kon tak -
ten til det of fent li ge. Det kan bli ve
svært at over holdt si ne af ta ler. Er man 
ord blind, har man ret til 70 ti mers gra -
tis of fent lig under vis ning. Kan man ik -

ke fin de ud af IT - er under vis nin gen
over ladt til de fri vil li ge. Det er for
ringe. 

Frem ti den
Vi er kun ved be gyn del sen. Det bli ver
me get en kelt og bi lligt at ses. Om få år
vil de fører lø se bi ler lø se køre kort-pro -
ble mer. De fører lø se bi ler vil køre
rundt i by en, og vi sæt ter os bare ind
og ind ta ler ad res sen. Snart kan de
voks ne børn hold øje med, om de res
gam le står ud af sen gen. De kan være
kon stant over vå ge de, men og så kon -
stant i kon takt.

Vi kan ik ke ven de den di gi ta le ud -
vik ling. Hav de man glæ det sig til at
slap pe af på si ne gam le da ge, op da -
ger man, at det ik ke pas ser. Man skal
vir ke lig hol de sig i gang og så di gi talt,
hvis man skal ud nyt te al der dom mens
di gi ta le mu lig he der. Men hvor dan
hjæl per vi dem, der ikke kan komme
med?

 

Kil der: 
https://www.digst.dk/Digital-inklusio
n

https://www.dr.dk/levnu/psykologi/6-
tegn-paa-du-er-afhaengig-af-din-sm
artphone

https://www.kristeligt-dagblad.dk/da
nmark/fysisk-samvaer-trives-paa-tro
ds-af-sociale-mediers-succes

Kun for med lem mer af FUAM
Send din email-adres se til FU AMs sek re tari at.
Fra 2018 reg ner vi med at kun ne sen de emails til
de fle ste af vores med lem mer. 
Det vil spare os al le for en del ar bej de og man ge
pen ge. 
Er du ik ke på mail, sen der vi na tur lig vis bre ve,
som vi al tid har gjort. 

http://skat.dk
http://borger.dk
https://www.digst.dk/Digital-inklusion
https://www.digst.dk/Digital-inklusion
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/6-tegn-paa-du-er-afhaengig-af-din-smartphone
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/6-tegn-paa-du-er-afhaengig-af-din-smartphone
https://www.dr.dk/levnu/psykologi/6-tegn-paa-du-er-afhaengig-af-din-smartphone
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/fysisk-samvaer-trives-paa-trods-af-sociale-mediers-succes
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/fysisk-samvaer-trives-paa-trods-af-sociale-mediers-succes
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/fysisk-samvaer-trives-paa-trods-af-sociale-mediers-succes
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Over gan ge uden under gang
An mel del se af 
Poul Gro sen Ras mus sen

En nyt tig brugs bog for kom -
men de pen sio ni ster. Fyldt med 
af klaren de an a ly ser, kon kre te
og il lu stra ti ve per son be skri -
vel ser samt efter tænk som me
spørgs mål til læ serens vi dere
ar bej de. Den bed ste bog, som
jeg har læst om det te em ne
med mas ser af A-ha-op le vel -
ser. Bør lig ge på en hver se -
niors ar bejds bord in den ar -
bejds pladsen for la des. 

For fat teren Svend Erik Hen nings en 
er bå de te ore ti ker og prak ti ker i over -
gan gen fra ar bejds liv til pen sio nist liv.
Ef ter at være ble vet hjer te o pereret
om kring kran spul sårer ne an be fa le de
læ ger ne for fat teren at trap pe ned for
ar bej det og æn dre livs stil. Det gjor de
han så …

Ef ter en perio de på halv tid gik
Sven Erik Hen nings en som 63-årig på 
pen sion, for lod et spæn den de ar bej -
de som under vi ser og for sker, først
ved Ri be Stats se mi narium, der ef ter
en hård hæn det cen tra li sering blev
ned lagt, si den som under vi ser og for -
sker ved Uni ver si te tet i Es bjerg. 

Ef ter pen sio nerin gen faldt Hen -
nings en ned i et af de be røm te tom -
rum. Det var det, der fik ham i gang
med at tæn ke over, hvad der sker, når
man for la der ar bejds mar ke det kun
del vis fri vil ligt. 

Hvert ka pi tel be hand ler de ty pi ske
for an drin ger, der fin der sted i for bin -

del se med det te livs stils skif te. Ud o ver
at træk ke på eg ne er farin ger re fererer
Hen nings en til re le van te for sknings re -
sul ta ter og under sø gel ser. Og for at gi -
ve for an drin ger ne og be skri vel sen
”kød og blod” hen vi ser han des uden
til en ræk ke per so ners ind i vi du el le
for tæl lin ger, der vi ser, hvil ke for an -
drin ger per so ner ne har op le vet. 

Bo gen be står af 12 ka pit ler, der har
føl gen de over skrif ter: 

1. Hvad ved for sker ne om 
over gan gen? 
2. Schloss bergs te ori om 
over gan ge. 
3. For skel li ge op fat tel ser af 
over gan ge til pen sion. 
4. At be ty de no get for an dre –
som pen sio nist. 
5. Ar bej de og iden ti tet. 
6. Re la tio ner. 
7. Me nin gen med li vet – også 
ef ter ar bej det? 
8. Pen sion og fri vil ligt ar bej de. 
9. Fa ser og veje. 
10. For bere del se. 
11. Kon kre te For slag. 
12. Pen sio nist li vets ABC. 

Ef ter hvert ka pi tel er der ud for dren de
spørgs mål til læ serens vi dere re flek -
sion.

I bo gen præ sen teres først en ræk ke
for skel li ge an a ly ti ske værk stø jer, der
kan hjæl pe læ seren med at for stå sin
over gangs si tu a tion. Fx Hvil ken livs -
form til hører du? Den selv stæn di ge,
løn mod ta geren el ler den kar ri ere bår -
ne? Hvil ke ty per og for mer af over -
gan ge har du op le vet? En for ven tet
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over gang? En uven tet over gang? En
ik ke øn sket over gang? 

Her ef ter under sø ges sammen hæn -
gen mel lem vores ar bej de og vores
iden ti tet. Hvor vi tid li gere var no get i
kraft af vores slægt, fa mi lie el ler klas -
se, er vi nu no get pri mært i kraft af det
ar bej de, som vi ud fører. Når ar bej det
for svin der, så op står der to hul ler i til -
værel sen – tids hul let og iden ti tets hul -
let. Det er dis se hul ler, der skal fyl des
op, når man går på pen sion. Der for -

sø ger for fat teren så i re sten af bo gen
at vi se, hvor dan vi hver især kan gøre
det te. Med go de eks empler, spørgs -
mål til efter tan ke og an be fa ling af re le -
van te hoved ve je ind i pen sio nist til -
værel sen. 
Sven Erik Hen nings en
”OVER GAN GE – en brugs bog 
fra ar bejds liv til pen sion.”
For la get Hoved land. 2017.
Kr. 229,95.

Pas di ne bør ne børn - så le ver du læn gere
Æl dre men ne sker, der hjæl per
og støt ter an dre, le ver læn gere.
Spe ci elt hvis de pas ser de res
børn og bør ne børn. Det er re sul -
ta ter ne af en pris be løn net under -
sø gel se, der blev of fent lig gjort i
tids skrif tet Evo lu tion and Hu -
man Be ha vior, 

Halv de len af de bed ste for æl dre,
der tog sig af de res bør ne børn, le ve de
sta dig om kring ti år ef ter et før ste
inter vi ew i 1990. Det sam me gjaldt
del ta gere, der ik ke hav de bør ne børn,
men som støt te de de res børn, for eks -
em pel ved at hjæl pe med hus ar bej de. 
I modsæt ning her til dø de om kring
halv de len af dem, der ik ke hjalp bør -
ne børn, in den for fem år.

Det vir ker også at hjæl pe
an dre end fa mi li en
For sker ne var og så i stand til at vi se, at 
den ne po si ti ve ef fekt af om sorg på
dø de lig he den ik ke var be græn set til
hjælp og om sorg in den for fa mi li en.
Barn lø se æl dre voks ne, der gav an dre 
fø lel ses mæs sig støt te, hav de og så
gavn af det. Halv de len af dis se hjæl -

pere le ve de i yder li gere syv år, mens
de der ik ke var hjælp som me i
gennem snit kun le ve de i fire år. Stu di -
et ty der så gar på, at tid med bør ne -
bør ne ne be ty der mere end at le ve
sundt og at være ak tiv.

Hvor dan fin der man 
ud af det? 
Det er den før ste under sø gel se, som
do ku men terer en sammen hæng imel -
lem bed ste forældre nes kon takt til bør -
ne børn og an tal let af le ve år. Mere end 
500 ty ske bed ste for æl dre i al deren 70 
til 103 år har del ta get i stu di et. Det er
tal fra en stor under sø gel se The Be rlin
Aging Stu dy. Den har lø ben de sam let
op lys nin ger på de sam me men ne sker
over 20 år mel lem 1990 og 2009. De
kan der for se, hvor dan pas ning af
bør ne børn hang sam men med, hvem
der dø de. Des vær re vi ser den slags
under sø gel ser kun, at der er en sam -
vari a tion. Der kan være an dre fak -
torer, som vi ser den sam me sammen -
hæng, som man ik ke har under søgt,
selv om man har kun net kon trol lere



20

for rig tig man ge for hold. Hvor for
hæn ger det så dan sam men? 
Son ja Hil brand, der er le der af
under sø gel sen har en for klaring:
Bed ste forældre ne har været me get
vig tig for men ne skers over le vel se
si den old ti den. Vi kan an ta ge, at det 
var gam le bed ste for æl dre, især
mor mor, der hjalp med bør ne pas -
ning. De kun ne hjæl pe de res eg ne
børn med at få flere over le ven de
børn i et mil jø, som det var ret hårdt
at over le ve i. Der for var det bi o lo -
gisk nød ven digt, at ak ti ve bed ste -
for æl dre kun ne le ve lidt læn gere.
Det har været så be tyd nings fuldt, at 
et ak tivt bed ste forældre skab gi ver
or ga nis men eks tra styr ke. Det er en
me ka nis me, som har over le vet til i
dag, og som fører til at hjælp som -
me men ne sker fx. Fri vil li ge og så får

et til skud til de res over le vel ses evne. 

Hvor lidt el ler hvor 
me get skal der til? 
Vi ved, at 180 mi nut ters mo tion om
ugen er nok til at styr ke over le vel sen. Vi
ved ik ke, hvor me get vi skal pas se bør -
ne børn el ler hjæl pe an dre for at få ge -
vin sten. Der er for ment lig an dre grun de
til, at vi hjæl per. Der er dog under sø gel -
ser, der ty der på, at bed ste for æl dre kan
bli ve over be la ste de og stres se de, hvis de 
fx skal ha ve de res bør ne børn bo en de i
læn gere tid. 
Kil de: 

Hil brand, S., Coall, D. A., Ger storf, D., &
Hert wig, R. Care gi ving wit hin and be yond the
fa mi ly is as so ci a ted with lo wer mor ta li ty for the 
care gi ver: A pro spec ti ve stu dy. Evo lu tion and
Hu man  Be  ha  v io r ,  38 (3 ) ,  397-403 .
doi:10.1016/j.evol hum be hav.2016.11.010

En under sø gel se vi ser, at der bli -
ver flere gam le hjem lø se men ne -
sker. I 2015 var 5% af al le hjem -
lø se over 60 år, svaren de til 301
per so ner. Det tal er nu ste get til
347 per so ner. 

Det er en be ty de lig for ø gel se, der
bl.a. skyl des to år sa ger: At de hjem lø -
se bli ver æl dre og hol der sig i li ve læn -
gere, og at æl dre lang varigt be la ste de
liv sjæl dent kan for an dres af kor te og
uko or di nere de ind sat ser. Dis se men -
ne sker fal der mel lem al le sto le i for -
hold til prak ti seren de læ ger, tand læ -
ger, ho spi ta ler, hjem meple je og kom -
mu na le til bud, bo li gud bud og ar -

bejds mar ked med vi dere. De går for
eks em pel un der ra daren i for hold til
fore byg gen de hjem me be søg til æl dre
– de er hver ken hjem me el ler gam le
nok.  

Der er brug for ste der, hvor man
kan være sig selv i et hjør ne ef ter man -
ge års ale ne til værel se, med in vi ta tio -
nen til at bli ve en del af et fæl les skab.

Er farin ger ne vi ser, at man ge gri ber
den ud strak te hånd, når de får til -
stræk ke lig tid til at få øje på den.
Kil der:
VI VE, Hjem løs hed i Dan mark, Na tio nal 
Kort læg ning 2017
Christi ne E. Swa ne og Dor te S. An der sen:
Kro nik i Kri ste lig dag blad. 28.8.2015

Flere gam le men ne sker bli ver hjem lø se
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Se niorer som frem ti dens front lø bere 
Af Poul Gro sen Ras mus sen

EU har store for vent nin ger til
de euro pæ i ske se niorer: De
skal ny tæn ke løs nin ger på de
so ci a le ud for drin ger, som mar -
ke det og sta ten ik ke kan lø se. 

År hu si an ske Se niorer (60+) er med i 
et EU-pro jekt sam men med se niorer
fra fem an dre EU-lan de. Pro jek tet
hed der Se nior So ci al En tre pre neuring,
og de lo ka le se niorer har al lere de vist
de res fore tag som hed og idérig dom
med de tre før ste ini ti a ti ver: 

- Ver dens mad, hvor der byg ges
bro med ku li nari ske ma dople vel ser
fra al le ver dens hjør ner. 
- Fri vil lig tur, hvor fri vil li ge ta ger på
tur og hen ter in spira tion fra an dre fri -
vil li ge. 

- Rock band, hvor før tids pen sio ni -
ster og fleks job bere vi ser de res mu sik -
glæ de. 

Der er an dre lo ka le pro jek ti de er på
vej, her un der et kul tur sam ar bej de mel -
lem Mors, Aar hus og Fug le bjerg og et
ud vik lings sam ar bej de med lo ka le Fri -
vil lig hu se i Aar hus-om rå det. 

EU-pro jek tet har le di ge pladser
til se niorer, der har lyst til at gøre en
for skel i lo ka lom rå det og er inter es -
seret i at bli ve in spireret af ide er fra an -
dre EU-lan de som Frank rig, Spa ni en,
Eng land og Bul gari en.

Yder li gere in for ma tion om pro jekt
Se nior So ci al En tre pre neur:
http://se nior ve jen.com/kon takt/se -
niorer-som-so ci a le-igangs a et tere/

“De æl dre, og de som har lagt
den mod ne al der bag sig, har på
de fle ste punk ter næ sten den
modsat te karak ter af de un ges. 

For di de har le vet i så man ge år og
har været ude for flere be drag og selv
har be gå et flere fejl, og efter som det
me ste men ne ske værk fal der rin ge ud, 
går de ik ke hel hjer tet ind for no get og
er “til over mål” min dre inter es seret i
al ting, end de bur de.

De “tror nok”, men “ved ik ke”, og i
de res tvivl rå dig hed til fø jer de al tid et
“vel nok” el ler “kan være” og si ger al -

ting på den må de, al drig no get med
be stemt hed.

Og de er ond skabs ful de; ond skabs -
fuld hed be står nem lig i at an skue al -
ting fra dets dår lig ste si de. Og de er
des uden mis troi ske af mang len de til -
tro til de res med men ne sker, og de res
mang len de til tro skyl des er farin gen.”

Ar tisto te les Re torix XIII
(384-322 f. kr.)

Ar tisto te les' syn på de gamle
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LEV LI VET - 
nye ve je til sund hed og livs glæ de. 

”Man kan ik ke lære en gam mel 
hund nye kun ster”. Det er sta -
dig en af de blom stren de for -
dom me om al der dom men. Sig
det al drig, for det pas ser ik ke.
Det er bare en rig tig dår lig
und skyld ning. 

I tid li gere num re af Nyt fra FU AM er 
der skre vet om en ny me to de til ud vik -
ling af sund hed og livs glæ de. Den er
ud vik let i Sveri ge og af prø vet og så i
Nor ge med stor suc ces. Nu af prø ves
me to den i en dansk ud ga ve i Favr -
skov, Od der og Aar hus med støt te fra
TRYG-fon den. Det er en mu lig hed for 
at træf fe an dre se niorer i min dre grup -
per og ar bej de med at æn dre van er
og møn stre i hver da gen.
Nu igangs æt tes de før ste 
grup per snart. 

Man går den sik -
re vej til suc ces
I LEV LI VET kan man
byg ge bro mel lem det,
man ved, er go de van er
og den må de, som man
rent fak tisk le ver på.

Ved hjælp af en en kel
me to de kan du af prø ve nye van er i dit 
liv og vur dere, om de vir ker. Gen nem
op læg, snak og ud veks ling af er farin -
ger i grup pen kan man hver især bli ve
mere be vid ste i for hold til, om der er
no get, der skal for an dres. Man op stil -
ler selv si ne mål og sin plan for, hvad
man vil gøre for at nå må let, in den
grup pen mø des igen. På næ ste træf
de ler man er farin ger, og kan over ve -

je, om man vil ju stere el ler op ret hol de
de nye van er i sit liv.

En grup pe mø des som re gel seks
gan ge med ca. en må neds mel lem -
rum. Som del ta ger får man og så mu -
lig hed for at bli ve ud dan net som vært
og stå for til svaren de for løb for an dre
se niorer.

 Kom hver da gen rundt
1. træf: At bli ve æl dre
2. træf: Sik ker hed og tryg hed i
hjem met
Hand ler om at bo længst mu ligt i
eget hjem med god livskva li tet
3. træf: Mad og drik ke
Hand ler om kost, som gi ver sund -
hed og vel være

4. træf: Fy sisk ak ti vi tet
Hand ler om, at krop -
pen fun gerer bedst mu -
ligt
5. træf har te ma et so ci -
alt netværk
Hand ler om at op le ve
fæl les skab og sammen -
hæng
6. træf: Hvad nu?
Ar bejds form: Kor te op -

læg, snak med hin an den, ud veks ling
af er farin ger

Plads på næ ste kur sus
Næ ste kur sus star ter i slut nin gen af
Ja nu ar 2018. 

Øn sker du at høre mere om LEV LI -
VET, kan du kon tak te DE FAC TUM,
Karen Sophie Pi le gaard, 
Tlf. 2152 6962
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I slut nin gen af ju ni må ned
mød tes en grup pe nys ger ri ge
med lyst til  livs historie i Klo -
ster ga de. 

Det er ble vet til en sær lig grup pe,
der mø des for fjer de gang den 29. ja -
nu ar 2018. Ud gangs punk tet var FU -
AM’s livs histori e ka ta log med 25 for -
skel li ge må der at ar bej de med livs -
historie på. Der er si den kom met et
par me to der mere til.  Det er ik ke
grup pens for mål at skri ve livs historie.
Det fin des der kur ser til.  Vi har gang i
et an det eks peri ment. Det er vores
for mål at  in spirere hin an den, for at
fin de ud af, hvor dan man kom mer i
gang, og hvor dan man hol der sig i

gang med mu lig he der ne.  Vi mø des to 
ti mer i Klo ster ga de over en kop kaf fe,
og så for tæl ler vi om, hvad vi har
tænkt og gjort, el ler ik ke tænkt og
gjort si den sidst - og så er ti den plud -
se lig gå et.  Man skal ik ke præ stere no -
get, men man skal hol de hin an den
ori en teret.  Vi vil op dyr ke ly sten til livs -
histori en og ik ke den dår li ge sam vit -
tig hed.  Vi er en halv snes men ne sker,
og vi af ta ler fra gang til gang, hvor når
vi mø des igen. 

Lis bet Thoren dal, der er med lem af 
FU AM’s be styrel se har og så  etableret
en Fa ce bo ok si de: 

“FU AMS livs histori e pro jekt 2017”. 

FUAM-gruppen: Lyst til livs historie? 

Al le, der har ad gang til inter net tet,
kan be nyt te de 19 “di gi ta le erin -
drings kas ser”med om kring 5000 bi lle -
der, som Dansk Cen ter for Re mi ni scens 
til by der. Der man ge te ma er, man kan
gå ind i. Som no get nyt er der en gan ske 
lil le mundt lig for tæl ling knyt tet til hvert
ene ste bi lle de. 

Bi lle der ne er ud vik let til brug for
men ne sker med en de mens di ag no se.

Der er en fin vej led ning i, hvor dan
man kan bru ge ma teri a let. 

Jeg selv været der og kan garan tere 
for, at selv uden en di ag no se kan man
hur tigt få ti den til at gå og min der ne til
at rul le. 
Pro jek tet er bl. a. støt tet af 
Tryg Fon den.
Find ‘Erin drings kas ser ne’ her:     
www.re mi ni scens.dk

Nyt til livs histori en

Gen eral for sam ling 2018
I ju ni num meret af bla det blev der ind kaldt til 
gen eral for sam ling ons dag den 14. fe bru ar.

Læs dags or den og æn drings for slag til ved tæg ter ne i 
Nyt fra FU AM nr. 1, 2017 s. 25-26. 
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4 ud af 5 kvin der med uri nin kon ti nens 
mod ta ger ik ke en be hand ling, der vir ker

Af Hel le Ny gaard Ger bild, fy sio -
tera peut, cand.sci ent.san-

30 - 50 % af mid ald ren de og
æl dre kvin der li der af uri nin -
kon ti nens, og kan som føl ge
her af op le ve en væ sent ligt
ned sat livskva li tet. 

I ret nings lin jer ne for be hand ling af
uri nin kon ti nens, an be fa les det at til -
by de su per vi seret bæk ken bund stræ -
ning til mo ti vere de kvin der med
stress-uri nin kon ti nens før evt. op era -
tion. Gen op træ ning af bæk ken -
bunds mu sku la turen er en ef fek tiv og
sik ker be hand ling uden kompli ka tio -
ner el ler ska de virk nin ger. Tid li gere
under sø gel ser ty der på, at un der 10 % 
af kvin der til by des træ ning ef ter hen -
ven del se i al men prak sis. Uri nin kon ti -

nens er of te ta bu be lagt, og ram te
kvin der har sjæl dent vi den om, at uri -
nin kon ti nens kan be hand les, hvor for
4 ud af 5 kvin der med uri nin kon ti nens 
ik ke selv op sø ger sund heds pro fes sio -
nel hjælp. Der er så le des be hov for
stør re op mærk som hed på uri nin kon -
ti nens hos kvin der, der kon tak ter al -
men prak sis. I en ny under sø gel se af
Hel le Ny gaard Ger bild fra For sknings -
en he den for Al men Prak sis, SDU vil
man skaf fe vi den om, hvor dan man
kan for bed re de prak ti seren de læ gers
be hand lings til bud.

Pro jek tet er støt tet af SDU, Re gion
Syd dan mark, For sknings en he den for 
Al men Prak sis i Oden se, Uni ver si ty
Col le ge Lil le bælt og Dan ske Fy sio -
tera peu ters Fond for forsk ning, ud -
dan nel se og prak si sud vik ling.  

Træk vogn
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48 mi nut ter om ugen er nok
Mang len på fy sisk ak ti vi tet er
af de fak torer, der gi ver størst
ri si ko for han di cap hos æl dre. 

Selv om under sø gel ser har vist, at
fy sisk ak ti vi tet har god ef fekt på bå de
fy sisk funk tion og men tal sund hed, er
der ue nig hed om, hvor me get fy sisk
ak ti vi tet der skal til for at op ret hol de
god fy sisk funk tion og for hin dre han -
di cap, der går ud over det dag li ge liv.

Ameri kan ske for skere har kig get
på, hvad der er det rig ti ge om fang, og
hvil ken ty pe fy sisk ak ti vi tet der kan
for bed re funk tio nen og ud sky de han -
di cap hos æl dre.

Mo tion el ler 
sund heds un der vis ning
Man under søg te 1635 del ta gere i al -
ders grup pen 70-89 som var inak ti ve
<20 mi nut ter/ugl., mo derat ak ti ve
<120 mi nut ter /ugl, men al le hav de
en ri si ko for funk tions nedsæt tel se.
Del ta ger ne blev te stet, og man skul le
fx kun ne gå 400 me ter på min dre end
15 mi nut ter for at del ta ge. 

Del ta ger ne blev op delt i to grup per. 
Den ene grup pe fik fy sisk ak ti vi tet og
mod tog for skel li ge van dre-op ga ver,
smi dig heds træ ning og ba lan ce træ -
ning un der til syn to gan ge om ugen.
Må let var at kom me op på den an be -
fa le de mæng de af mo tion:150 min/ugl.
Den an den grup pe fik in for ma tion om 
god og op ti mal aldring, sund hed og
er næring. De fik og så hver gang kort -
vari ge sid den de stræk- og smi dig -
heds ø vel ser. Den ne grup pe mød tes
ugent ligt i 26 uger, og fra uge 27 blev

del ta ger ne bedt om at mø des mindst
en gang om må ne den.

Al le del ta gere blev te stet ef ter 6, 12
og 24 må ne der, og del ta gere måt te
og så gå de 400 me ter. som de hav de
gjort ved stu di estart.

48 mi nut ter mere 
om ugen er nok
Ved sammen lig ning af de to grup per
fandt for sker ne som ven tet, at æn -
drin ger i fy si ske ak ti vi tets ni veau er var
stør re i grup pen, der hav de mo tio -
neret end dem, der del tog i sund heds -
in for ma tion, men der var kom met
mere mo tion i beg ge grup per. Jo
mere fy sisk ak ti ve del ta gere hav de
været i perio den, jo min dre funk tio -
nel le van ske lig he der hav de de. Ty -
pen af ak ti vi tet sy nes ik ke at være af -
gøren de.

Mæng den af fy sisk ak ti vi tet hang
nø je sam men med ud vik lin gen af
stør re funk tions tab i beg ge grup per.
For sker ne fandt, at 48 mi nut ters for ø -
gel se af egent lig fy sisk ak ti vi tet om
ugen var til stræk ke li ge til at op ret hol -
de en god fy sisk funk tion. En svag hed
i under sø gel sen er, at den ik ke ta ger
høj de for, at del ta ger ne i før ste om -
gang kun ne ha ve vari eren de sund -
heds gra der, hvil ket kun ne på vir ke ud -
fal det.

Kil der
Fi el ding RA, Gural nik JM, King AC, Pa hor
M, McDer mott MM, et al. (2017) Do se of
phy si cal ac ti vi ty, phy si cal func tio ning and
dis a bi li ty risk in mo bi li ty-li mi ted ol der
adults: Re sults from the LI FE stu dyran do -
mi zed tri al. PLOS ONE 12(8): e0182155
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Det sker umær ke ligt, men de gam le er 
ved at kom me i kurs som front kæm -
pere i fol ke li ge be væ gel ser. Ru ne
Lyk ke berg fra In for ma tion har og så
få et øje på det. Han skri ver i en le der i
In for ma tion den 31.10.2017:

De po li ti ske gam le
“Vi er væn net til, at det er de un ge,
der pro te sterer, at det er de un ge, der
går for an, men så dan er det ik ke læn -
gere." Det er Be rnie San ders i USA,
der skri ver ma nu a ler til de un ge om at
få po li tisk ind fly del se, og det er en
gam mel so ci a list Jere my Cor bin, som
har sat liv i ar bej der be væ gel sen i Eng -
land. 

Dan ske bed ste for æl dre har 
pro te steret i 10 år
“I Dan mark har vi Bed ste for æl dre for
Asyl, Det er ti år si den, at et halvt
hund re de bed ste for æl dre før ste gang
stil le de sig op for an Sand holm lej ren
for at pro te stere mod for hol de ne i de
dan ske asyl cen tre. En søn dag i ok to -
ber mød tes Bed ste for æl dre for Asyl
for at mar kere ti året. Ik ke for at fej re
det, for iføl ge be væ gel sens med lem -
mer er det kun ble vet vær re, si den de
gik i gang. "Til sy ne la den de kan vi ik ke 
gøre no get po li tisk, når vi har brugt ti
år på at nå til in gen ting," sag de Al fred
Dam søn dag til In for ma tion. Han er
en ak ti vist på 88. Søn dag ef ter søn dag 
har han stå et sam men med an dre
bed ste for æl dre for an Sand holm lej -
ren i pro test mod for hol de ne i dan ske
asyl cen tre. Og den ne søn dag mar -
kere de de, at de res kamp har varet i ti

år. Ik ke en fød sels dag, men en kamp -
dag. Og hvis be væ gel sens ene ste mål
var op gøret med den dan ske flygt nin -
ge po li tik, er Bed ste for æl dre for Asyl
et mis lyk ket pro jekt. For den dan ske
flygt nin ge po li tik er kun for an dret til
det hår dere. Med op bak ning i be folk -
nin gen og et re la tivt bredt fler tal i Fol -
ke tin get.

Pro test er den ak ti visti ske
ud ga ve af fri vil lig hed
Der er man ge, der la der sig re krut tere
for at bli ve fri vil li ge i det nye vel færds -
sam fund. Det kan ik ke fun gere uden
gra tis ar bejds kraft, når skat te kro ner ne 
fos ser ud af lan det, men må ske rum -
mer de gam le flere spirer til op rør end
vi an er. Ru ne Lyk ke berg skri ver:” De
gam le, som pro te stere de i ste det for at 
la de sig po li tisk pen sio nere, er ble vet
iko net på ci vil sam fun dets mod stand.
De min der os om, at vi ik ke skal ac -
cep tere det uac cep table. Og de de -
mon strerer, at fler tal let ik ke er al le i
Dan mark, og at der fak tisk er en be -
væ gel se, som kan mo bi li seres, og
som al le kan til slut te sig. Selv om man
er til hæn ger af græn ser for ind van -
dring og for an tal let af flygt nin ge, be -
hø ver man ik ke over ta ge den præ mis, 
at flygt nin ge skal ned vær di ges og le ve 
som an den rangs men ne sker i et af ver -
dens histori ens mest pri vi le gere de
sam fund. Tvært i mod.”

Kil de: Ru ne Lyk ke bergs le der i In for ma tion
den 31. okt. 2017
Bed ste for æl dre for asyls hjem me si de:    
https://www.bed ste fora eldre fora syl.dk/

Det er de gam le, 
som er vor tids pro gres si ve



For årets mø der
10. ja nu ar Hvor dan får du tænkt over om bo li gen kan hol de til din al der dom?
Ind le der: Sig fred Lauridsen
FU AM Til ret te læg ger: Lis bet Thoren dahl.
Man ge æl dre voks ne drøm mer ik ke om at flyt te før de bli ver nødt til det. Hel ler ik ke
når det be gyn der at bli ve svært, tæn ker de over hvor lidt ind fly del se de får, når det
bli ver al vor. Hvor dan bærer man sig ad med at tæn ke real istisk over sin bo lig si tu a -
tion og frem tids mu lig he der?

14. fe bru ar Hver dags ere ha bi li tering - et til bud el ler en pligt
Ind le der: Mere te Ton ne sen, Pro jekt- og ud vik lings kon su lent, 
So ci a lan tro po log, DE FAC TUM. 
Til ret te læg ger: Trau te Lar sen
Hver dags re ha bi li tering er hver dag i kom mu ner ne. Det er im po neren de, hvad den -
ne re ha bi li tering kan gi ve af re sul ta ter til glæ de for den en kel te og for kom mu nens
pen ge kas se. Hver dags re ha bi li tering kan ogå være en ba lan ce gang mel lem at være
et til bud til og en pligt for den en kel te. Hvor dan hånd teres ba lan cen, og hvad skal
den en kel te og de pårøren de være op mærk som me på.
Kl 16.45: Efter føl gen de gen eral for sam ling

14. marts Hvor dan vil du le ve som gam mel?
Ind le der: pro jekt le der Gustav Bra de, Re aldania
Til ret te læg ger: Poul Gro sen Ras mus sen
Må ske skal man tæn ke over det spørgs mål i god tid, hvis man vil ha ve ind fly del se på
det. Du kom mer ik ke i bo fæl leskab som 80 årig. Der er an dre i gang med at tæn ke
nye tan ker om, må der at bo sam men på, ide er til hvor dan æl dre voks ne skal in teg re- 
res i by er ne og på lan det. Hvil ke tan ker og ide er er der på vej om nye bo for mer, ny
ind ret ning af by er ne, ny må der at være sam men på.

11. april Når det grå guld bli ver en læn ke om hal sen, mens pen sions kas ser ne bug ner
Til ret te læg ger: Knud Ra mi an
Skal man ha ve glæ de af sin fri vær di, skal man ta’ et lån før man er 57 år. Kom mer de 
æl dre voks ne til at sid de i hu se, som in gen vil kø be. Skat te let tel ser går uden om pen -
sio ni ster ne. Pen sions kas ser ne bug ner, men hvem vil lå ne de gam le pen ge? Selv om
de nye pen sio ni ster får det øko no misk sta dig bed re er usik ker he den og så ste get.
Hvad er det, der sker?

2. maj Go de van er i al der dom men
Ind led ning: Kir sten Trol le gaard Jør gen sen og Knud Ra mi an.
Wil helm Schmid si ger, at man skal ple je si ne van er og ik ke om plan te et liv, der er
ved at bli ve æl dre. Me nin gen med van er er net op, at man skal kun ne hvi le i dem
uden kraf tan stren gel se. Hvor læg ger man si ne bril ler? Hvor dan får man we ek-en -
der ne til at gå? Hvor dan hol der man kon tak ten til yn gre?Hvad er de bed ste van er?
En grup pe i FU AM har prø vet at kort læg ge dem og sæt ter re sul ta tet til drøf tel se.

Al le mø der er fra kl. 14.30 til 16.30
i Ca fe en, Klo ster ga de Cen teret  Klo ster ga de 37, År hus C
Mø der ne er åb ne for al le
Det ko ster 30 kr. inklu si ve kaf fe, te og ka ge
Mø de lo ka let har tele slyn ge
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