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Vi får sta dig læn gere liv og
det kræ ver om tan ke
In vi ta tio nen til efter årets ny ska bel se
‘Sam ta le ca fé er ne’, fyl der mid ter si der ne 
i det te num mer. Der er for man ge, der
ik ke ken der til FU AM, så sam ti dig
med en in for ma tions kam pag ne luk -
ker vi døre ne op til et nyt mø de sted,
hvor man kan få an led ning til, sam -
men med an dre, at tæn ke tan ker om,
hvor dan man vil ind ret te sit lange liv.
Læs om sam ta le ca fe er ne på bla dets
mid ter si der. Riv dem ud og mød op til
star ten d. 5. sep tem ber. 

Læs og så om 40 års kamp mod
det ska de dyr, der sni ger sig ind i de

lange liv: al deris men. 

Det lange liv kan man      
be hand le sig til 
Re dak tøren har for søgt at kom me i
nær he den af ung dom mens kil de og
har i hvert fald sam let vi den om de
mest mo der ne og lo ven de for søg på
livs for læn gel se. Det er jo prø vet før.
Han har der for og så stu deret nog le af
dem, der for få år si den men te, at de
hav de fun det ve jen til kil den. Du kan
læ se, hvad der ske te med dem. 

Det bli ver an der le des i
frem ti den
Det kan man være helt sik ker på, men
ik ke man ge har - før nu - be mær ket, at 
der er lagt skin ner ud til frem ti dens se -
nior liv. Fak tisk har en tæn ke tank i en
om fat ten de rap port for søgt at tæn ke
se nior li vet 20 år frem i ti den. Den
hen ven der sig må ske mest til de halv -

tredsåri ge. De har nok end nu ik ke
lært at tæn ke langt - og tror der for ik ke 
det ved rører dem. Der for er den vel
ube mær ket. Poul Gro sen Ras mus sen
an mel der rap por ten. 

Slut med lån til pen sio ni ster
Så dan har det lydt i pres sen. De æl dre 
voks ne kan ik ke læn gere få de res op -
sparing i de res hu se fri gjort og har
svært ved at få lån. Der kom mer skat -
te let tel ser, men ik ke for pen sio ni ster -
ne. Må ske bli ver de æl dre voks nes
øko no mi ske mu lig he der lang somt
for rin get. Det vil le vi ger ne ha ve holdt
et mø de om, men vi kun ne ik ke få no -
gen til at stil le op. Knud Aarup red de -
de mø det med sin op sang om, at vi
skal pas se på vel færds sta ten. Men så
var der jour na li sten Hel le Bjørn, der
tog bla det fra mun den i et harm dir -
ren de læ ser brev i Jyl lands po sten. Det 
har vi få et lov til at brin ge en del af. 

Det er vig tigt at have no gen
ved sin side, når der skal 
lyt tes
I Aar hus fin des en bi sid derord ning,
som al le kan træk ke på, hvis man vil
sik re sig at for stå, hvad der bli ver sagt
til mø der ne med det of fent li ge, hvad
en ten det er sags be hand lere el ler læ -
ger. Be nte Kjeld sen for tæl ler om si ne
er farin ger som bi sid der.

En let ba ne ska ber iso la tion 
i by ens ud kan ter
I Aar hus har man brugt man ge pen ge
på og få et man ge go de grin over let -
ba nen, men det har ko stet bl.a. ned -

Til sep tem ber star ter de nye 
sam ta le ca féer om det lange liv
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skærin ger af bus ser ne i by ens ud kan -
ter. Plud se lig er der svagt gå en de
men ne sker på 90 år, der får en halv ti -
mes gang til nær me ste stop pe sted,
men hun kan da bare be ta le 138 kro -
ner for at kom me til by en med flex -
trans por ten. Hun er jo ik ke han di cap -
pet, og der er in gen undtagelser! Læs
læserbrevet i Stiftstidende. 

Lad dig ori en tere
I Nyt fra FU AM får du per son lig ori en -
tering om no get af det, der er ak tu elt
for men ne sker, der tæn ker over det
lange liv. Her er og så plads til di ne
syns punk ter. 
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Nye kure til opnåelse af langlivethed

Af Knud Ra mi an

Der er tre må der at hånd tere dø -
den på. Du kan be næg te den, ac -
cep tere den el ler be kæm pe den.
For ti den be kæm per jeg den og
drik ker et shot Aro nia-saft hver
mor gen. 
Aro nia er godt for alt mu ligt, og det
gør godt at gøre no get godt for min
krop. Jeg ved godt, at det bed ste, jeg
må ske kan gøre, er at spi se 600 gram
grønt om da gen, 300 gram fed fisk om 
ugen, mo tio nere mindst 1 ti me om
da gen, og om gås gla de men ne sker.
Det er be vist man ge gan ge, at det alt
sam men vir ker. Der er bare det ved
det, at det er så an stren gen de at hol de 
sig ung på den må de. Det er me get let -
tere med en pil le, lidt mikstur, el ler en
dyr, dyr ryn ke cre me. Og så selv om
det gang på gang bli ver be vist, at det
IK KE vir ker. 

Nye fron ter i kam pen mod
al der dom men
Ung dom mens kil de kun ne godt være
et be søg værd, hvis man bare kun ne
fin de den. Li vets vand har været solgt
i hun dre der af år. Vi har et gam melt
bi lle de af kvak sal vere som tvivl som -
me eks i sten ser, der kør te fra by til by
og solg te li vets vand. Kvak sal vere fin -
des sta dig i rigt mål, men i dag går de i
hvi de kit ler, har la bora tori er og flot te
hjem me si der. Gen nem en år ræk ke
hav de vi slå et os til ro med, at sta dig
flere kun ne bli ve gam le, men al der -
dom mens grund læg gen de me ka nik
kun ne der ik ke røres ved. 

For sknin gen i cel ler nes ke mi har
imid ler tid æn dret det te bi lle de. Der
er kom met op da gel se på op da gel se,
som får in vestorer med man ge pen -
ge til at in ve stere bå de i forsk ning og 
ud vik ling af kure, der kan for yn ge os 
el ler for læn ge li vet. Aldring skal ik ke
læn gere ses som no get na tur ligt,
men som en syg dom, som man skal
be hand les for – me ner de.

Nu hand ler det om An ti-aging og
lon ge vi ty. An ti-aging kan bedst over -
sæt tes som livs for læn gel se el ler end -
nu bed re livs foryn gel se. Lon ge vi ty
kan bedst over sæt tes ved et godt
gam melt og sjæl dent brugt dansk
ord: Lang li vet hed. Det er ord, som
vi er nødt til at ta ge i an ven del se for
at kun ne rum me den igang væren de
ud vik ling. Der er li ge ud kom met en
rap port “LON GE VI TY IND U STRY
LANDS CA PE OVER VI EW 2017”
Bind 1! Der er flere in vestorer end no -
gen sin de, der vil sæl ge os li vets vand
fra ung dom mens kil de. 

Fire nye veje til et langt liv
Jeg har fun det en lil le ar ti kel i det
ameri kan ske tids skrift Wired. Her for -
sø ger de at løf te sløret for de mest lo -
ven de ud vik lin ger af li vets vand. Der
er dog end nu ik ke no gen be vi ser, for
at man får et læn gere liv af dem. Men
de kan da al li ge vel kø bes. Det gæl der
vel om at få dem solgt, mens de er lo -
ven de.

For nog le år si den skul le man spi -
se Res veratrol, som er det rø de far -
vestof i de bed ste rød vi ne. Vi drak
rød vin fra Sar di ni en. Det vir ker på
rot ter. Det vi ste sig, at de fik do ser,
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der svare de til 200 kg dru er om da -
gen! Det skif te de så navn til Ra pa -
my cin og fik en gen op blom string.
Ra pa my cin vir ker dog hel ler ik ke,
men man kan sta dig kø be beg ge
dele i Helsekostforretninger. 

Met for min
Pop-met for min ind går of te i en al min -
de lig be hand ling for ty pe 2-di a be tes.
Det er et gam melt na tur læ ge mid del
og en bi llig be hand ling. Det re du cerer
suk ker stof skif tet i le veren og for bed rer 
in su li nens ef fek ti vi tet. I en under sø -
gel se af di a be te spa ti en ter be hand let
med met for min le ve de de læn gere
end dem, der ik ke fik stof fet, og end da 
læn gere end ik ke-di a be ti ker ne i
under sø gel sen.

Ungt blod
Der har læn ge været tænkt på ud nyt -
tel sen af ungt blod som liv gi ver til æl -
dre voks ne. For skere koble de kreds -
løbs sy ste mer ne hos un ge og gam le
mus. Det for yn ge de væ ve ne hos de
æl dre mus, men de un ge mus blev og -
så æl det hur ti gere. Der er ik ke be vi ser
hos men ne sker, men et ameri kansk
fir ma ta ger $8.000 for at be hand le
men ne sker med ungt blod. 

Se no ly tics
Se no ly tics er en be teg nel se for en
ræk ke for skel li ge stof fer, der kan bru -
ges til at dræ be for æl de de cel ler med.
For æl de de cel ler er dem, der er op -
hørt med at de le sig på grund af for -
styr rel ser i DNA ’et. Dis se cel ler kan
op ho be sig for skel li ge ste der i krop -
pen og øde læg ge de ra ske cel lers
funk tion. Det vir ker for yn gen de hos
mus, men vi ved ik ke, om det vir ker

hos men ne sker. Al li ge vel fin des der
på net tet op skrif ter på, hvor dan man
som en kelt per son kan plan læg ge se -
no ly ti ske eks peri men ter med sig selv. 

Stam cel ler
Der er gang i for søg med at om pro -
gram mere og ud skif te slid te stam cel -
ler. Stam cel ler er den men ne ske li ge
krops mo der cel ler. Det, der ad skil ler
stam cel ler fra an dre cel ler, er de res
evne til at gen ska be sig selv, og evnen
til at vok se til an dre cel le ty per. Vi bru -
ger stam cel ler til at gen ska be be ska di -
get væv, men stam cel ler ne bli ver
min dre ef fek ti ve, når vi æl des. Ind -
sprøjt ning af un ge stam cel ler i hy pot -
ha la mus kan ha ve livs for læn gen de
virk nin ger hos mus. Der er end nu ik ke 
sik ker vi den om virk nin gen på men -
ne sker, men der fin des kli nik ker i ud -
lan det, hvor man kan kø be be hand -
lin ger. 

Kan det lyk kes den ne gang?
Dis se fire for yn gel ses kure var ud valgt
af Wired som de mest hå be ful de. Skal
man tro på det den ne gang? Man ge
fla sker med livs-elik sir er med ti den
ble vet lagt i gra ven. Vi op gi ver dog ik -
ke så nemt. Hver gang der kom mer et
nyt gennem brud i for sknin gen, duk -
ker der nye for håb nin ger om livs for -
læn gel se op. Der sy nes at være men -
ne sker, som er vil li ge til at in ve stere i
det. Bå de som kur og som for ret ning.
Hvis der er en ind u stri, må der være et 
mar ked. No gen, der kø ber - og så det
uprø ve de. Vi kan ry ste på hoved et af
det, men de fle ste af os har drøm men
om li vets kil de lig gen de dybt i os - må -
ske bare som et dag ligt Aro nia-shot. 
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Kan tro flytte bjerge? 
Af Knud Ra mi an

I ti dens løb har man ge tro et, at de
hav de fun det ung dom mens kil de. 
Det store gennem brud la der ven te på
sig. Som så of te før. Nog le tog chan -
cen og for søg te at be hand le sig selv.
Kan vi lære no get af det? I en ar ti kel i
NY Ti mes gi ver Pa gan Ken ne dy en
ræk ke eks empler på men ne sker, der
tro e de, at de hav de fun det kil den, og
som selv drak van det der fra - og tjen te 
for mu er på det.

Kure med tra gisk ud gang
Al lere de i 1930’er ne blev det slå et
fast, at mus, der le ver på en mini -
mums di æt, le ver læn gere end an dre
mus. Det har få et nog le for skere til at
sæt te sig selv på en fast e lig nen de di æt 
- fulgt af man ge an dre. Dr. McCay gik
på di æt i åre vis, men dø de slank og
at le tisk af to hjer neblød nin ger som
69-årig. Roy Wal ford gen tog for sø ge -
ne og vi ste, hvor dan han kun ne for -
doble le ve al deren hos mus. Han gik
på en 1600 ka lori er om da gen kur og
skrev bo gen “120 års di æ ten”. Han
dø de som 79-årig af A.L.S. og Luo
Geh rig’s syg dom. Eu ell Gib bons var
over be vist om sund he den i vil de
plan ter, men dø de som 64-årig af et
an euris me. Nat han Pri ti kin var for ta -
ler for fedt frie di æ ter, men dø de selv
som 69-årig. Dr. Ro bert At kins, der
tro e de på det modsat te og skab te ‘At -
kins kuren’, som fjer ne de kul hy dra ter
fra ko sten, men som til lod fedt, om -
kom som 72-årig af en fal du lyk ke, ef -
ter ad skil li ge hjer te an fald. 

Tro flyt ter ikke alle bjer ge. 
Vil du del ta ge i lot teri et?
Al le dis se for søg på at om sæt te vi den -
ska be lig vi den til en kur for den en kel -
te vi ser, hvor man ge an dre for hold,
der kan føre til en tid lig død. Selv om
sta tistik ken er kor rekt og hold bar på
store grup per, ved man jo ik ke no get
om, hvor vidt man selv er en af dem,
der op fyl der be tin gel ser ne (som vi jo
ik ke ved no get om) for at få ef fekt. Det 
er rent lot teri. Man ge af os ken der
men ne sker, som har le vet sun de liv,
og som plud se lig mis ter det i en for tid -
lig al der, el ler men ne sker, der har rø -
get som skor ste ne uden at få lun ge -
kræft. Selv om vi mo tio nerer, spi ser
sundt, hol der op med at ry ge, som jo
er no get af den sik re ste vi den vi har,
ved vi ik ke, om det brin ger li ge præ cis
os et læn gere og bed re liv. 

Gør ver den bed re at bli ve
gam mel i
Al le er der for i de res go de ret til at
und la de at kø be lod der i det store
sund heds- og mo tions lot teri. Gør
man det al li ge vel, skal man sta dig vi -
de, at det er en lodsed del uden sik ker
ge vinst. Må ske er den sik re ste vej til et
langt liv ik ke den per son li ge ind sats,
men den ind sats, der ska ber bed re vil -
kår for os al le. Det er jo den, der har
skaf fet os den lange le ve tid ind til nu.
Så må ske er det bed re at skaf fe os
min dre sprøj te gif te, sik re rent drik ke -
vand, min dre luft forure ning, og mere
lig hed. 
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Om at være bisidder i Aarhus
Af Be nte Kjeld sen

Da jeg som fy sio tera peut be -
gynd te at fore stil le mig, hvad
jeg skul le ud fyl de min tid med
som pen sio neret, var den nær -
lig gen de tan ke - at være be -
søgs ven.

Jeg hav de haft ca. 400 dej li ge
men ne sker på min briks i lø bet af et
år i 40 år. Så tan ken var op lagt. Men 
som ti den nær me de sig, fore kom si -
tu a tio nen mig al li ge -
vel for tæt og for af -
hæn gig. At be sø ge
og for hol de sig til det 
sam me men ne ske
hver 14. dag, el ler
hvad man nu blev
eni ge om.

Jeg valg te i før ste
om gang at stil le op
til Ældrerå det, hvor
jeg blev valgt - og
se nere til Bru ger rå -
det i Bra brand, hvor 
jeg har været for mand i 10 år. Det
har været rig tig go de op le vel ser,
hvor vi har været flere om at sam ar -
bej de om en fæl les op ga ve til glæ de
og gavn for de æl dre bor gere. I Bru -
ger rå det – i mit nærom rå de.

For et par år si den meld te jeg mig
så ind i Bi sid derord nin gen, der den -
gang var under lagt Kom mu nen og
Æl dre Sa gen. Prin cip pet i Bi sid -
derord nin gen er, at man som neutral 
skal ”sid de” ved si den af en bor ger,
der har brug for et par eks tra øj ne
og ører for at være tryg i - og kun ne

hu ske si tu a tio nen. Det kan være på
ho spi tal, spe ci al læ ge, ad vo kat, bank
el ler - som min før ste op ga ve var -
på Amts kon toret.

Det var ty de ligt en stor hjælp ved
min før ste op ga ve - at kun ne ta le
med bor geren før mø det og især ef -
ter mø det.

Min 2. op ga ve vi ste sig at være
rod i øko no mi en. Al le van dret te fla -
der i stu en var dæk ket med pa pirer
og ube tal te reg nin ger. Der måt te jeg
des vær re tak ke nej. ”Det var ik ke

mit bord”.
3. op ga ve var

egent lig helt ok –
idet ved kom men de 
skul le på en spe ci -
al af de ling på Skej -
by Sy ge hus. Han
vid ste li ge hvor vi
kun ne par kere,
men hav de jo
hver ken kort el ler
kon tan ter med.
Ok, det hav de så

jeg. Og jeg del tog ef ter hans øn ske i
de 2 sam ta ler på ho spi ta let. Da jeg
sat te ham af ved hans bo pæl og
skul le af reg ne mi ne ud gif ter, 1 kr. pr
km. + par kering i alt 82, 50 kr., for -
tal te han, at den Au di, der holdt ved 
si den af, var hans.

Hvor dan jeg så ud i an sig tet, ved
jeg ik ke. Jeg måt te bru ge al min
ener gi på at be vare fat nin gen. Her
skul le jeg bare ud nyt tes som en bi llig 
taxa trans port i 2 ½ ti me. Jeg var så
vred.

Al le bor gere i Dan mark har ret til at
ha ve en bisid der med til en sam ta le,
fx med myn dig he der, sy ge hus, læ ge,
pen gein sti tut, ad vo kat, ejen doms -
mæg ler mv. En bi sid der kan være en
pårøren de, men kan og så være en
neutral fri vil lig bi sid der. En fri vil lig bi -
sid der har al tid tavs heds pligt. Det ko -
ster ik ke no get at ha ve en fri vil lig
bi sid der, men der kan være ud gif ter
til trans port og lign. Den fri vil li ge bi -
sid der ord ning i Aar hus hører hjem -
me på Fri vil lig cen ter for Se niorer.
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Si den er ord nin gen gå et over til
Fore nings bu tik ken. Og jeg har ik ke
haft flere op ga ver. Lidt ær ger ligt.

Det vi ser sig så, at de øv ri ge bi sid -
dere hel ler ik ke har få et hen ven del -
ser, til trods for at der er lagt pje cer

ud til al le ple je hjem, lo kal cen tre, læ -
ger og bi blio te ker.

Der skal til sy ne la den de no get
mere PR på - Vi tal el ler Lo ka la vi sen, 
hvor folk får in for ma tio nen gra tis ind 
af døren.

Opløftende tænketanker om seniorlivet
An mel del se af                        
Poul Gro sen Ras mus sen

Hvor dan vil du le ve dit liv, hvis du bli -
ver 100 år, og be ho vet for ar bejds du -
e li ge 65+ er sti gen de? Det har Tæn -
ke tan ken – Den nye 3. al der for -
søgt at svare på. Svaret er: Skab at -
trak ti ve ar bejds pladser for se niorer -
ne! Det kan fx ske ved hjælp af lø ben -
de kom pe ten ceud vik ling. En op blød -
ning af over gan gen mel lem ar bejds liv
og pen sio nist liv. Samt en styr kel se af
det fy si ske og psy ki ske ar bejds mil jø.
De tre go de råd er sendt vi dere til den
tæn ke tank om se niorer nes vil kår,
som re gerin gen har be slut tet at ned -
sæt te, og som skal kom me med de res
an be fa lin ger i 2019. De go de råd i
rap por ten bør og så in spirere FU AM’s
frem ti di ge ak ti vi te ter. 
Det er tæn ke tan kens påstand, at i lø -
bet af de næ ste 20 år vil den sam le de
ar bejds styr ke sti ge med om kring en
kvart mil lion men ne sker. Tre ud af fire 
af dem vil være fyldt 65 år el ler mere.
Ud for drin gen bli ver der for at ind ret te
ar bejds mar ke det, så se niorer ne kan
hol de til at være så læn ge på ar bejds -
mar ke det. Hvor dan fast hol des den
mest er far ne del af ar bejds styr ken? –
det er tæn ke tan kens hoved spørgs -
mål.  

Tæn ke tan ken er ken der, at se -
niorer ne kan være ud sat te på ar -

bejds mar ke det. De kan være ud sat
for ned slid ning og kan ha ve svært
ved at fin de ar bej de, hvis de først
bli ver ar bejds lø se. Sam ti dig går den
de mo gra fi ske ud vik ling i ret ning af
flere æl dre i sam fun det. Så fast hol -
del se af se niorer ne på ar bejds mar ke -
det er så le des en bun den op ga ve.

Tæn ke tan ken pe ger på tre kon kre -
te om rå der, hvor hoved ind sat sen
kan fo ku seres. 

For det før ste bør der in ve steres i
en livslang lø ben de kom pe ten -
ceud vik ling, så se niorer ne og så
sidst i kar ri eren får mu lig hed for fag -
lig og per son lig ud vik ling og der med 
fast hol der de res vær di på ar bejds -
mar ke det. 
For der an det bør over gan gen
mel lem ar bejds liv og se nior liv
op blø des. Det kan være en svær
over gang for man ge plud se lig at
være uden an er ken den de kol le ger
og en fag lig iden ti tet. Der bør der for
ska bes stør re flek si bi li tet i lø bet af ar -
bejds li vet, som kan med vir ke til at
sik re en bed re over gang fra ar bejds -
liv til pen sion. Her un der tid og rum
til at den en kel te kan for bere de sig
på en ny kar ri ere som se nior. 
For det tred je er ned slid ning og ar -
bejds ska der en ud for dring, der kan
hin dre man ge se niorer i at fort sæt te
på ar bejds mar ke det. Det er der for
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nød ven digt at styr ke det fy si ske
og psy ki ske ar bejds mil jø, her un -
der fore byg gel se af psy ki ske li del ser
som de pres sion, stress og angst.   

I rap por ten er syv cen tra le ud for -
drin ger be hand let. Fx En ro bust ar -
bejds styr ke kræ ver fore byg gel se,
men hvor dan? På bag grund her af er 
for mu leret 33 an be fa lin ger ret tet til
for skel li ge ak tører i det dan ske sam -
fund – bå de sam fun dets in sti tu tio -
ner, ci vil sam fun det, virk som he der ne
og bor ger ne. Fx Livslang læring som 
pligt for den en kel te.

Kan FU AM bru ge tæn ke tan kens
an be fa lin ger til frem me af al der dom -
mens mu lig he der? JA, her er go de
ar gu men ter til drøf tel se af klas si ske

pro blem stil lin ger, her un der Over -
gang fra ar bej de til
pensionstilværelse. Bolig og sociale
relationer. Sundhed og livskvalitet.  
In sti tut for Frem tids forsk ning 
v/ Claus Kjeld sen:
”Tæn ke tan ken – 
Den nye 3. al der”.
An be fa lin ger til Det go de liv i den
tred je alder frem mod 2040”. 
Di gi tal rap port ud ar bej det i re gi af
tæn ke tank ned sat i for bin del se med
PFA’s 100 års ju bi læ um. 2017. 

Gra tis. 
Kan hen tes på ad res sen:
https://pfa.dk/cam -
paigns/100aar/taenketank

https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
https://pfa.dk/campaigns/100aar/taenketank
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Hvad vil det sige at blive gjort handicappet

Af Knud Ra mi an og Tove Holm

Det fore går al le ste der! Når
bu tik ker ne i de små sam fund
ned læg ges og bus drif ten ind -
skræn kes, bli ver men ne sker,
der i øv rigt kan klare sig selv,
han di cap pe de, hvis de ik ke
har en bil. 

Når det of fent li ge over går til
e-post, bli ver man be trag tet som
han di cap pet, hvis man ik ke har en
com pu ter. Der er som re gel man ge
ra tio na li serings-vin dere i den ne ud -

vik ling, men der er og så man ge ra -
tio na li serings-ta bere. På den må de
vok ser ulig he den - of te umær ke ligt.
Det er sjæl dent de sam me, der ta ber 
og vin der. 

I et sam fund med sti gen de ulig -
hed er vi nødt til at re a gere, hver
gang no gen bli ver gjort han di cap -
pet. De, der får ra tio na li serings ge -
vin ster ne, må ryd de op ef ter sig. Et
af de se ne ste til fæl de har fore lø big
re sul teret i neden stå en de læ ser brev i 
År hus Stift sti den de, og vi er ik ke
færdige med sa gen end nu.

Sva ge tra fi kan ter svig tes i de rige kvar terer i Ris skov og Skå de

I ran den af Aar hus Kom mu nes by zo -
ner har om læg nin gen af buslin jer ne
ført til, at sva ge men ne sker ik ke kan
be nyt te of fent lig tra fik. 

Kom mu nens fast læg gel se af til -
skud til flex tra fik ken i by zo nen be ty -
der, at sva ge bor gere i dis se ran de af 
by zo nen skal be ta le den dyre takst
for flex trans port. Når bus ser ne for -
svin der, er dis se ran dom rå der fak tisk 
ik ke læn gere by zo ne. Der er in gen
tra fik og in gen bu tik ker.

Men ik ke al le er ri ge el ler har bil. I 
vir ke lig he dens ver den be ty der det
fx, at en 89-årig svagt se en de og hof -
te o pereret da me fra en af de yder ste
ve je (fx Åkrogs Strand vej, Ry le vej
mv.) skal gå næ sten en ki lo me ter for
at kom me til en bus. Hun skal be ta le 

312 kr. for en re tur tur med Flex -
trans port til Klo ster ga de i Cen trum. I 
Skå de er det galt om kring Ar na kvej
og El me høj vej. 
Så dan iso lerer man men ne sker med
den ene hånd og si ger, at man be -
kæm per en som hed med den an den. 

Der er flere løs nings mu lig he der,
men in gen sy nes at vil le fin de en løs -
ning. Den simple ste vil være en æn -
dring af flex tur-zo ner ne, så dis se nyi -
so lere de får sam me vil kår som bor -
gere i om egn skom mu ner ne, el ler at
man lem per lidt på be tin gel ser ne for
han di cap kør sel for men ne sker med
store af stan de til bus sen. Bed re bus -
drift er dog den bed ste løs ning. 

Den sag ar bej der vi vi dere med. 
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Hel le Bjørn, der er jour na list og bor i 
Høj bjerg ved Aar hus, skrev i et læ ser -
brev i Jyl lands po sten den 14/11 2017
neden stå en de de ba tind læg, som re -
dak tøren med for fat terens til la del se
har la vet et ud drag af. 

Mi ne øj ne har set me get i ti dens
løb, og når de ser i baks pej let, bli ver 
de helt ban ge for at kig ge ud ad for ru -
den. For hvad er det, der er sket, og
hvil ke ten den ser sig na lerer det for
frem ti den? Bå de øko no misk og sam -
funds mæs sigt er der grund til be kym -
ring, og da ik ke mindst hvis man hører 
til grup pen af æl dre.

Tag nu det øko no mi ske. Vi er
gam le nok til at hu ske selv an gi vel ser 
på pa pir, hvor der stod et spe ci fi -
ceret bi drag til fol ke pen sio nen, der
blev al min de ligt og ud be talt til al le
fra 1957. Bi dra get for svandt ind i
den al min de li ge skat te op kræv ning,
og med ti den er mere og mere af fol -
ke pen sio nen ble vet ind tægts re gu -
leret.

Da man sam ti dig mere el ler min -
dre fri vil ligt er med i ind i vi du el le
pen sions ord nin ger, er man ge hun -
dred tu sin der nu væren de og kom -
men de pen sio ni ster fan get i
sammen sat te mar gi nal skat ter, der
nær mer sig kon fi ska tions græn sen og 
kan få folk til at mis un de tops kat te y -
der nes langt la vere mar gi nal skat te -
pro cen ter. El ler sagt på en an den
må de: For alt for man ge er pen -
sions op sparin gen mere til gavn for

stats kas sen end for den ind i vi du el le
pen sions-op sparer.

Vi gam le hu sker også Den
So ci a le Pen sions fond
- og så med et spe ci fi ceret bi drag på
selv an gi vel sen. Man be tal te bi drag fra 
1970 og frem til 1982 med det er -
klære de for mål at sam le pen ge til et
sær ligt pen sions til læg. Men sta ten
hug ge de helt en kelt de man ge mil li ar -
der i fon den og brug te løs af pen ge ne
til alt an det end pen sions til læg. Der er
sta dig om kring 50 mia. kr. i Den So ci -
a le Pen sions fond, så det er ik ke for
sent at for try de det store løf te brud. Og 
så var der li ge pen sions op sparin gen,
der først blev bar beret med en for mu -
e skat, der ef ter kom real ren te be skat -
nin gen, hvor finans eks per ten Mo gens 
Lyk ke toft er klære de, at han glæ de de
sig til den dag, hvor real ren te skat ten
gik i nul, for så var øko no mi en sund.

Da da gen så kom, blev real ren te -
skat ten er stat tet af pen sions af kast-lo -
ven, PAL-skat ten, med en fast sats
på 15 pct. af af kast under vejs i op -
sparings for lø bet - og selv føl ge lig al -
min de lig skat tepligt ved ud be ta ling.
Den fa ste sats er dog ik ke mere fast,
end at der al lere de er lagt nog le pro -
mil le på, og når først man er star tet,
er der jo næ sten tra di tion for, at man 
godt kan gi ve den en tand el ler to
eks tra. 

Gø geun gen i dansk øko no mi
På sam me må de med gø geun gen i
dansk øko no mi, sats re gu lerings pul -

Ældre har grund til bekymring
Sam fun dets for de lings go der sy nes gang på gang at styre
uden om pen sio ni ster ne
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jen. Her sa ves der lun ser af al le over -
før sels ind kom ster, så po li ti ker ne kan
ud de le hun dred vis af mil lio ner i god -
bid der til ud valg te for mål, som ret be -
set bur de finans i eres af den store
finans lov.

For 2017 er der f.eks. pul je pen ge
til hjælp til ry gestop, drift af Den Na -
tio na le Tol ke myn dig hed, som mer -
feri eh jælp, fer ti li tets råd giv ning og
me get an det - min sand ten er der og -
så en styr ket ind sats for de sva ge ste
æl dre. Men det be løb er godt nok
svært at få øje på.

Hvad så med 
skat te let tel ser ne?
Så de æl dre må med for vent ning se
frem til skat tere for men med al le skat -
te let tel ser ne. Og dog. Direk te ad -
spurgt, om der og så er lidt skat te let tel -
ser til de gam le, svarer stats mi ni ster
Lars Løk ke: Nej, ik ke den ne gang.
Han kun ne og så ha ve svaret:

Nej, hel ler ik ke den ne gang. For
let tel ser i skat te sy ste met ta ger direk te 
sig te på de er hvervs ak ti ve med øget
job fra drag, og hvad man el lers kan
fin de på for at und gå, at der og så
bli ver no get til de gam le. Her kun ne
man godt bru ge nog le af mil li ar der -
ne i Den So ci a le Pen sions fond i
over ens stem mel se med det op rin de -
li ge for mål - men ro lig, det sker ik ke.

Får de gam le råd til at 
bli ve i de res huse? 
I ste det kan pen sio ni ster ne se frem til
nye øko no mi ske lus sin ger, hvis de har 
været uar ti ge nok til at kø be ejer bo li -
ger, og da i sær lig grad hu se på egen
grund. Det net op ved tag ne bo lig for lig
la der prin ci pi elt bo ligskat ter ne føl ge
lø nud vik lin gen, selv om pen sio ner ne

net op ik ke føl ger lø nud vik lin gen - ja,
alt så bort set fra tje ne ste mand spen sio -
ner og an dre hel di ge med vel stands-
og dyr tids re gu lere de pen sio ner som
f.eks. fol ke tings po li ti ker ne.

Bo lig for li get fast hol der sær straf fen 
på hu se jer ne, som med de hø je
grund skat ter ved si den af ejen doms -
vær di skat ten be ta ler langt mere i bo -
ligskat end ejere af sammen lig ne li ge
lej lig he der. Selv om grund vær di er ne 
for ejer lej lig he der nok vil bli ve re gu -
leret op ad ved de fore stå en de vur -
derin ger, er det bag a tel ler sammen -
lig net med hu se jer ne.

Bo ligskat ter ne sti ger med bo lig for -
li get, og for at und gå alt for me get
vrøvl bli ver stig nin ger ud over et vist
be løb helt auto ma tisk inde fros set
som gæld til sta ten. Tænk en gang:
Når skat ten bli ver ubær lig, så får
man lov til at skyl de. Og man får si -
ne an el ser, når direk tør Claus Kjeld -
sen fra In sti tut for Frem tids forsk ning
rent ud si ger, at det er me nings løst at 
gi ve de gam le lov til at ud sky de bo -
ligskat ter ne, så de kan bli ve sid den -
de i de res hu se. Ja, hvor for skal de
gam le dog ha ve lov til at ta ge
pladsen fra de un ge, som bed re har
råd til at be ta le skat ter ne? San de lig
en helt ny form for frem tids forsk -
ning.

I øv rigt er det alt så ik ke al le bo li -
ge jere, der spin der guld på at ha ve
egen bo lig. Der er mas ser, som slæ -
ber rundt på en kæm pe gæld, for di
de har tabt ved at hop pe med på
bo li grou let ten. Nog le vin der, an dre
ta ber. Men fak tisk bur de det være
så dan, at sta ten har pligt til at over -
ta ge en bo lig til den of fent li ge vur -
dering. Hvis vur derin gen er god nok 
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som be skat nings grund lag, så må
den og så være god nok som han -
delspris med sta ten som af ta ger. Det
vil være en væ sent lig bed re hjælp til

ud kan tom rå der ne end nok så man -
ge ud flyt nin ger af stats li ge ar bejds -
pladser.

De længst le ven de ja pa nere fin der de res Iki gai
Når men ne sker fyl der 100, bli ver de
al tid spurgt om, hvad der har bragt
dem så langt gen nem li vet. Det er jo
inter es sant, hvis vi kun ne lære no get
af dem? Kan vi det? For fat teren Fra -
ncesc Miral les og psy ko lo gen Hec tor
Gar cia har be søgt øen Oki na wa, som
er det sted i Ja pan, der har de fle ste
100-åri ge. De fore slår, at man fin der
det lange liv, når man fin der sin IKI -
GAI. Iki gai be ty der no get i ret ning af

at hol de sig godt be skæf ti get, men
med det rig ti ge. I hvert fald var de
gam le ja pa nere utro ligt ak ti ve og so ci -
a le da gen igen nem. Det er en spæn -
den de be skri vel se af de res livs form.
Der ud o ver er bo gen fyldt med mas ser 
af go de råd fra det asi a ti ske vis doms -
kam mer. 
Gar cia, H., & Miral les, F. (2017). 
Iki gai (Vol. Art Pe ople/ Pe oples press).

184 si der ca. kr. 150.

Vi har og så lange liv i Dan mark. Mari -
an ne Schroll, der er pro fes sor i Geri -
atri, og som har styr på for sknin gen,
har skre vet bo gen ‘År hun dre dets
børn’, hvor hun for tæl ler om tret ten
95-åri ge, som er ble vet fulgt af et for -
sknings pro jekt over 50 år til 2009,
hvor hun inter vi e we de dem. Gen nem 
for tæl lin ger ne om de tret ten gam le får 
Mari an ne Schroll an led ning til at præ -
sen tere os for re sul ta tet af hvad for -
sknings pro jek tet vi ste, og hvad for -
sknin gen i dag kan for tæl le os om
dem og de res lange liv. Det er en
enestå en de be skri vel se af en grup pe

men ne sker, der er født i 1914. De er
ik ke ud valgt som ly sen de eks empler
på 95-åri ge. De har ud valgt sig selv
ved at le ve så læn ge, og de er der for
og så i me get for skel lig til stand. Er
man usik ker på, om man vil bli ve så
gam mel, er det der for lærerig læs -
ning. 

Schroll, M. (2014). År hun dre dets børn -

Sund hed og aldring i det 20. år hun dre de: 

For sknings cen ter for fore byg gel se og sund hed 

/ Fry den lund Aca de mic. 

170 si der ca. kr. 290

Bo gan mel del ser

Histori er om dan ske 95-åri ge

                          Kun for med lem mer af FU AM
Send  din email-adres se til FU AM. 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. 
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Hvor gam mel bli ver du – se din for ven te de le ve al der
En ny pen sions re form er på vej. Der
er at ter brug for at inter es sere sig for
po li tik. Der reg nes i mini steri er og
kom mu ner på vores for ven te de le ve -
al der. Det be ty der me get for sam -
fund sø ko no mi en.  Re gerin gen vil så
ger ne skub be den op ad hur tigst mu -
ligt. Det gi ver man ge pen ge i stats kas -
sen. De reg ner vist med, at vi skal le ve
i gennem snit 15 år ef ter, at vi er holdt
på ar bejds mar ke det. Så selv om vi er
ble vet ri gere, er det ik ke me nin gen, at
vi skal ha ve fri læn gere. Det rej ser og -
så spørgs må let om, hvor vidt  al le kan
klare at ar bej de så læn ge? 

Ved du selv, hvor man ge år du
kan for ven te at skul le le ve af pen -
sion? Det te er et vig tigt spørgs mål,

du bør stil le dig selv, hvis du vil fin de 
ud af, hvor dan du skal styre din pen -
sions op sparing. Sam ti dig er det og så 
et spørgs mål, som er utro lig svært at 
svare på, for in gen ved jo, hvor
gam le de bli ver.

ATP har op stil let en mo del for for -
ven tet le ve al der, der byg ger på stu -
di er af le ve tids for be drin ger i en ræk -
ke lan de, der lig ner Dan mark mht.
le vestan dard.

Den kan må ske gi ve dig et fin ger -
peg om, hvor læn ge du kan for ven te 
at le ve. Finans mi ni steren kan gå ind
i ta bel len og se, at når man fyl der
70, er der præ cis 15 års le ve tid til ba -
ge for mæn de nes vedkommende. 
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Dags or den ifgl. ved tæg ter ne:

1.Valg af diri gent
Bør ge Hel mer blev valgt.

2.Be styrel sens be ret ning
a. Lis bet Thoren dahl ori en tere de om mø der ne, som har været vel be -

søg te den før ste del af året, mens del ta ger tal let er gået ned i efter -
året. Der har været mø der om te ma et bo li ger og for skel li ge an dre
em ner, som alle kan ses i Nyt fra FUAM. Fol deren om FUAM op da -
terer Lis bet to gan ge år ligt og frem læg ger nog le ste der for u den i Klo -
ster ga de cen tret. I Fa ce bo ok grup pen Al derens mu lig he der og umu lig -
he der er der 128 per so ner til slut tet. Der er lø ben de kom men tarer,
men det er øn ske ligt, at man i ste det for ”li kes” skri ver det syns punkt 
og den vin kel, man har på stof fet. 

b. Knud Ra mi an kun ne kon sta tere, at Nyt fra FUAM er ud kom met med
to num re på 28 si der. Flere me ner, at bla det har man ge em ner og bi -
dra gy dere og bli ver bed re og bed re.

c. Knud og Poul Gro sen Ras mus sen har gen nem no gen tid ar bej det
med et nyt pro jekt: Fore lø big ti tel Se nior livs ca fé er. Der skal ned sæt -
tes nog le grup per med 3-6 per so ner, som ar bej der som en stu die -
kreds om em net, de har valgt. Grup per ne vil ef ter 3-4 mø der kun ne
slut te med et op læg på et fæl les mø de med efter føl gen de fro kost.
For må let er at få flere til knyt tet FUAM som med lem mer.

    Se nior livs ca fé er kan præ sen teres på et møde, når te ma er og me to de
er drøf tet i be styrel sen. Fore lø bi ge fire te ma er: Livs historie, Bo li ger
og bo for mer, Voks ne børn, Livs for mer.

d. Bør ge Hel mer re di gerer hjem me si den, hvor Nyt fra FUAM læg ges
ind samt de ak tu el le mø de li ster, ved tæg ter m.v. Der har været nog le
van ske lig he der på grund af ny ad mi ni stra tiv struk tur, men nu kører
det igen.

3.For slag til ved tægt sæn drin ger 
    Jfr. re ferat fra gen eral for sam lin gen 2017. Ved tægt sæn drin ger ne, som 

blev ved ta get i 2017, blev ved ta get igen og er så le des gæl den de
frem o ver.

4.Fore læg gel se af det re vi dere de regn skab for 2017
    Søren-Pe ter Pe der sen gennem gik det re vi dere de regn skab. Det frem -

går, at med lem stal let er ste get lidt.

Re ferat af

Generalforsamlingen i FUAM
Ons dag den 14. fe bru ar 2018 kl. 16.45

i Ca fé en Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, Aar hus C 
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5. Fast læg gel se af kon tin gent for 2019 samt
God ken del se af bud get for 2018
     Kon tin gen tet bli ver fort sat 125 kr. år ligt. Det frem lag te bud get blev

ved ta get. FUAM har fra Aar hus kom mu ne mod ta get to §18 be vil lin -
ger i 2018. 5.200 kr. til iværk sæt tel se af nye ak ti vi te ter (Se nior livs ca -
fé er), fol dere og an non cering, samt 5.050 kr. til for plej ning og trans -
port af fri vil li ge. Der skal af læg ges sær skilt regn skab med eva lu ering
se nest 1. ja nu ar 2019 for beg ge be vil lin ger. Kas sereren vil lade be lø -
be ne stå på en kon to for sig for at sik re den ret te brug af mid ler ne.

6. Valg af med lem mer til be styrel sen
     Knud Ra mi an, Kir sten Trol le gaard Jør gen sen og Lis bet Thoren dahl

blev gen valgt. Karin Wi e de mann blev ny valgt.
7. Valg af supple an ter til be styrel sen

    Bør ge Hel mer blev gen valgt og Trau te Lar sen ny valgt.
8.Valg af to inter ne re vi sorer

    Lil ly Bendt sen og Kaj Fi sker Pe ter sen blev gen valgt.
9.Even tu elt

     Her drøf te des, at be styrel sen ger ne vil be ta le for egen for plej ning
ved mø der ne i lig hed med øv ri ge mø de del ta gere. Der ved vil FUAM
få en stør re mø deind tægt.

På trods af at an tal let af æl dre voks ne
er sta digt sti gen de kun ne vi al lere de
sid ste år kon sta tere at an de len af æl -
dre, der får  hjem meh jælp har været
fal de ne si den 2010. Nu er det kun
13%   An tal let af ple je- og ældre bo li -
ger  er nu fal det med knap 1.500 på et
år.

Mæng den af ple je per so na le og så
er fal det. Den er faldt med 3.000 på
bare et år fra 2016-2017. 

Hvad er for klarin gen?

Kil de: Dan marks Sta tistik

Jeg har en de lig fun det ud af, 
hvad jeg vil være, når jeg blir æl dre. 

Jeg vil være yn gre - ukendt

Vi er ik ke gam le - vi er om byg ge de te en-agere – ukendt

Al der er al drig, no get det fal der – næ sten ukendt

Ældrebyrden fortoner sig…. 



Efterårets møder
5. sep tem ber STOR MØ DE med in for maion om  sam ta le ca féer ne. 

12. sep tem ber Hvad kan se nior li vet til by de mig, når jeg bli ver 100?
Op læg: Poul Gro sen Ras mus sen 
Til ret te læg ger Lis bet Thoren dahl
Tæn ke tan ken “Den nye 3. al der” har svaret: ”De næ ste 20 år bli ver der be hov
for at flere og flere se niorer fort sæt ter på ar bejds mar ke det.” Hvor dan kan det op -
nås? Svaret er: ”Skab at trak ti ve ar bejds pladser for se niorer ne.” Hvor dan det kan 
gøres, vil op læg get gi ve et bud på.

10. ok to ber Ang sten for de mens - el ler - et godt liv med el ler uden de mens!
Op læg:  Christi an Chri sten sen med 20 års er faring i om sorg for men ne sker
med de mens.  
Til ret te læg ger: Trau te Lar sen, FU AM
Ang sten for at bli ve et men ne ske med en de mens di ag no se føl ger de aldren de år
ud og år ind. Er der ta bu og stig ma ti sering, som klæ ber ved de mens di ag no sen ?
Vores fæl les vi den om de mens er me get be græn set. Hvor dan kan vi den,  en hu -
ma nistisk og med men ne ske lig tan ke gang hjæl pe de ban ge? 

14. no vem ber Rej se lyst igen nem li vet.
Op læg: Keld Skaa ning, Se niorer uden græn ser.  
Til ret te læg ger Knud Ra mi an
“Min fa mi lie har til ti der kaldt mig ”si gøj ner” med en vis mis un del se. For mig er
rej se ly sten størst i for bin del se med rej se til nye mål med nye op ga ver”. Keld, der
har rejst langt og læn ge,  vil i sit op læg kom me ind på, hvad der på vir ker hans rej -
se lyst, og hvor dan den har æn dret sig gen nem hans liv. 

12. de cem ber  STOR MØ DE: Er farin ger fra sam ta le ca féer ne. 
Al le er vel kom ne

9. ja nu ar Li vet en der en dag.
Op lægs hol der To ve Holm, FU AM.  
Til ret te læg ger Lis bet Thoren dahl
Vi ta ler helst ik ke om det, men de fle ste tæn ker på det. Vores børn vil helst tro, at
vi le ver evigt. Vi kan gøre det me get let tere for dem, hvis vi på for hånd har fun det
ud af, hvor dan vil ger ne vil af slut te vores liv. Vi kan og så selv få mere ro i sin det.
På mø det vil vi dis ku tere, hvor dan vi kan ta le med vore nær me ste om dø den.

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