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FU AM fyl der 40 år. Det er der
grund til at fej re. Der for har
jeg som re dak tør og med lem
gen nem al le åre ne be slut tet,
at det te ju bi læ ums num mer er
hel li get vores historie og vores 
blad. Be styrel sen har ud valgt
ar tik ler, som vi me ner, sta dig
for tje ner at bli ve læst. 

 Det er dej ligt at fej re ju bi læ um på
et tids punkt, hvor vi har været på kan -
ten af ned læg gel se, og hvor vi nu er
en for ening i sta bil vækst. Vi star te de i
1979, var un ge og var ful de af op ti -
mis me Når vi ser på FU AMs bla de i
80’er ne kan man se, at det ik ke var et
tids skrift. Det var et med de lel ses blad,
hvor for skel li ge FU AM-grup per kun -
ne hol de sig selv og an dre ori en tere -
de. Det be gynd te at lig ne et tids skrift,

da Bo dil Broch Li eps i 1990 og Bør ge
Hel mer i 1994 tråd te til som bå de re -
dak tør og lay-ou ter, men bla det fol de -
de sig mere og mere ud ef ter 1997. På
det te tids punkt blev Trau te Lar sen re -
dak tør, mens Bør ge Hel mer for sat te
med lay -out og sats og To ve Holm
blev den nid kære kor rek tur læ ser. 
Hans Lud vig Lar sen blev fast il lu stra -
tor og har og så de sig net vores flot te
lo go. Bla det er no get, vi glæ der os til,
og er stol te af, men næ sten ik ke har
råd til. 

Det er en helt sær lig op le vel se, at
læ se 40 år gan ge af FU AM-bla det
igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i
en le dig stund! Ud val get af ar tik ler i
det te num mer vi ser, hvor dan nu ti den
har lange rød der i for ti den.  

Til lyk ke til FU AM

FU AM i for tid og nutid
Knud Ra mi an

FU AM er me get mere end et
blad og gen nem 40 år er no get
blev ty de li gere. I vores sid ste
fol der har vi ud trykt det helt
en kelt:I FU AM ar bej der vi
sam men om det lange liv og
dets mu lig he der.” 

Det gør vi gen nem 1. Sam ta le og
sam vær, 2.Gen nem for dy bel se og ud -
vik ling og 3. Gen nem ind sigt og ind -
fly del se.

I den ne ar ti kel vil jeg vi se, hvor dan
de ny e ste ud vik lin ger i FU AM har rød -
der i gam le sa ger, som vi har været
op ta get af i lø bet af 40 år.

FUAM som plat form
Det er jo en grund læg gen de ide i FU -
AM, at vi er en slags plat form, som ak -

ti ve med lem mer ale ne el ler sam men
med an dre kan ud nyt te til at gøre no -
get godt for de res lange liv.

Der er ik ke man ge ste der, hvor man 
kan gå hen og få mu lig hed for at for -
dy be sig  i det lange liv.  Der for er det
se ne ste ini ti a tiv, som Poul Gro sen
Ras mus sen og Knud Ra mi an har
skabt sam ta le ca fe er ne, hvor men ne -
sker får mu lig hed for over flere mø der, 
at for dy be sig i det sam me te ma no get
enestå en de. An dre er i gang med at
bru ge FU AM’s plat form til no get med
kli ma, no get med den ældre ven li ge
by, no get med med i cin. 

Så dan har det været i al le 40 år.
Som re gel star ter et ini ti a tiv med en el -
ler to per so ner, der vil no get, og som
la ver FU AM-mø der for at kom me i
gang. Der ef ter bliev der dan net en el -
ler flere grup per af med lem mer el ler
ik ke-med lem mer, der ar bej de de vi -
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dere med de res te ma el ler tog for skel -
li ge ini ti a ti ver. 

I FU AM’s un ge år var den ne ar -
bejds form, det mest al min de li ge. Det
kan ty de ligt ses i bla det. Da jeg led te
ef ter inter es san te ar tik ler, fandt jeg
næ sten in gen! Hoved ind hol det var
med de lel ser fra grup per ne el ler ind -
læg om star ten på nye grup per. In ger
Ny gaard var som fore nin gens sek re -
tær var en af de flit ti ge ini ti a tiv ta gere.
Hun ar bej de de sjæl dent ale ne, og
bag grup per ne i FU AM var der man ge 
an dre ak ti ve FU AM-med lem mer, som 
det gan ske en kelt fører for vidt at li ste
op. Man ge af de ini ti a ti ver, der star te -
de, strak te sig over ad skil li ge år og
dan ne de grund la get for de rø de trå de
som sta dig bin der FU AM sam men til
no get enestå en de.

For dy bel se og om tan ke i
det lange liv. 
I FU AM’s mø de pro gram er der langt
mel lem for kro me de fore læs nin ger af
be rømt he der og  kend nis ser. Vi dyr -
ker sam ta len, som kil den til for dy bel -
se og om tan ke. Så dan har det været i
40 år

Gen nem åre ne har vi drøf tet et utal
af te ma er knyt tet til det lange liv. I star -
ten hav de vi me get ud ad vend te te ma -
er, der helst skul le lar me og gøre sig
gæl den de i of fent lig he den. Vi vil le
byg ge bo fæl les ska ber og holdt of fent -
li ge hørin ger om ple je hjems ned læg -
gel ser. 

De gam le i sam fun det
De gam les rol le i sam fun det er til lø -
ben de for hand ling. I FU AM har vi haft 
mø der om te ma et: ældre ven lig hed og 
de  gam les vær di i sam fun det. I FU AM 
blan der vi os bla. ved at ud sen de et
val goplæg til kan di da ter ne med for -
slag, som vi be der dem kom men tere. I 
år er FN’s se nior da gens te ma ”Lig -
hed”. I dag står det ly sen de for al le, at
le ve al deren er skævt for delt, og det er
ik ke til fæl digt, at de mest pri vi le gere -
de grup per le ver 10 år læn gere end de 

sva ge gam le. Vores evne til ind ret te et
sund heds væ sen og et sam ar bej de,
der pas ser til men ne sker med man ge
sam ti di ge syg dom me er elen dig, og
der er in gen håb om at su per sy ge hu -
se ne kan lø se op ga ver ne. Rø de Kors
stil ler med fri vil li ge for bare for at
hjæl pe men ne sker med at fin de hen
til de res be hand ling. Det bli ver ty de li -
gere og ty de li gere at sva ge gam le
svig tes over alt. I tra fik ken, i fo valt nin -
ger ne, i EDB-sy ste mer ne og sund -
heds væ se net. 

Mo der ne om sorg
I takt med at man ge i FU AM kom mer
langt op i åre ne sti ger inter es sen for
den fjer de al der og dø den. Te ma er
om kring dø den har været til ba ge ven -
de på FU AM’s mø der. Al lere de i 1997 
drøf ter vi: “Hvor vil du helst be gra -
ves?”  Så sent som i år hav de To ve
Holm et op læg: Li vet en der en dag. 

Gen nem det me ste af to år holdt vi
mø der om ”Mo der ne om sorg”. Der er 
i sti gen de om fang kom met inter es se
om kring om sorg og etik. Vi er ble vet
æl dre og har få et det tæt tere ind på li -
vet, og der er en tan ke væk ken de ud -
vik ling i gang. 

Vi har få et den ”kær li ge” kom mu -
ne, hvor ”kom mu nen” skal være bor -
gerens om sorg for hin an den og ik ke
det of fent li ges ind sats. Det gæl der
gan ske en kelt om at hol de bor ger ne
væk fra det of fent li ge. Det har ført til
kon stant fal den de ud gif ter på ældre -
om rå det, sam ti dig med at an tal let af
de æld ste gam le vok ser. Det bli ver
kun vær re. Tænk, hvis der ik ke var
for svun det 12 mia.til svin del i Skat te -
mi ni steri et. I 1991 gik Kir sten
Esper-An der sen i gang med at sam le
er farin ger om, hvor dan sam spil let var
mel lem de pårøren de, be bo er ne og
ple je hjem met. Pro jek tet blev støt tet af 
Hel se fon den og mun de de ud i de bat -
bo gen “Ple je hjems for tæl lin ger”. 

En gang i 2005 -2006 dis ku tere de
vi År hus Kom mu nes da væren de vær -
di er: Tro vær dig hed, re spekt og en ga -
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ge ment. Vi gjor de det grun digt ved at
af prø ve kom mu nens eget vær di spil,
som vi sy nes var rig tig inter es sant. Vi
hav de fak tisk rig tig nu an cere de og er -
farings ba sere de bud på, hvad vær di -
er ne kun ne be ty de set fra et FU -
AM-syns punkt, som vi send te til råd -
kvin den

Gen era tio ner ne
Gen era tion ste ma et fyl der i FU AM. På 
det se ne ste har vi set nye må der at
være sam men på som fx be søgs ba by -
er ne, cy kel pi lo ter ne og gen era tions -
mø der. For hol det mel lem gen era tio -
ner ne spil ler en stor rol le i det lange liv. 
 Sam spil let mel lem gen era tio ner ne
stod i FU AM’s æld ste ved tæg ter og 10 
års ju bi læ et blev holdt i Ri de hu set un -
der te ma et ”Gen era tions kam pen”.
Sam spil let kan fun gere godt i fa mi li er -
ne, men fa mi li er ne skal al li ge vel he le
ti den fin de ud af, hvad man skyl der
hin an den. Det er ik ke sik kert, al le
genera tio ner når til sam me re sul tat, og
hvad gør man så? Se Trau te Lar sens
ar ti kel i det te num mer af bla det.

Uden for fa mi li er ne er det en
kompli ceret sag. Spe ci elt de un ge og
de gam le kan ud vik le sære fore stil lin -
ger om hin an den. Det er der for, det er
så vig tigt, at man hol der kon tak ten til
de un ge i sin fa mi lie. Der var i 80’er ne
fak tisk un ge, som i avi sen efter ly ste
kon takt på tværs af gen era tio ner ne.
Så var der selv føl ge lig FU AM-med -
lem mer, der dan ne de en grup pe og
gik til mø de med dem. På ple je hjem -
met i Hin nerup blev 9.klas ser ne in vi -
teret til dis kus sions mø der med de
gam le i by en med stort ud byt te. Gen -
era tio ner ne mø des i bus ser ne - så der
skal sæt tes ind der - sag de In ger Ny -
gård. I 1994 støt ter År hus Amt et op -
lys nings pro jekt om Takt og To ne i
Bus sen. Ca fe Køl bert op træ der i bus -
ser ne i År hus og Ran ders, og der bli -
ver la vet en vi deo. Se en ar ti kel her i
bla det. 

I 1999 - i an led ning af FN’s ældre år
- ind kald te vi un ge med ind fly del se til

mø der i FU AM. Først var det mø det
med un ge po li ti kere og så et mø de
med un ge jour na li ster. I 2004 har vi
igen gen era tion ste ma et frem me på en 
ræk ke mø der, hvor vi ser ind ad og
drøf ter gen era tions-pro ble mer ne i fa -
mi li en.

For æl dre til voks ne børn
At være for æl dre til voks ne børn er
ak tu elt et te ma i de nye sam ta le ca fe er. 
Det har mere en 20 år på bag en i Fu -
AM. To ve Holm og en grup pe om -
kring hen de ar bej de de læn ge på te -
ma et. Hvor får man hjælp til om gås si -
ne voks ne bøm? Kan vi ik ke hjæl pe
hin an den med go de råd. Der er jo
gjort man ge er farin ger. De skal bare
sam les sam men. Det var et van ske ligt
og et sejt træk at få for æl dre til at ta le
om de res voks ne børn, og 1994 ar bej -
de de vi sta dig på te ma et og efter ly ste
histori er. Nog le få skrev vi selv. Ma -
teri a let gav an led ning til man ge ar tik -
ler og om ta ler rundt om kring. Først nu 
er der no gen, der be gyn der at for ske i
det for al vor. I 1998 kom der en lang
ar ti kel af To ve Holm: ”For æl dre på
liv stid - Om at være for æl dre til voks -
ne børn”. Se den her i bla det.

Re ser ve bed ste forældre ne
Øn sket om at få re ser ve bed ste -
forældre var et em ne i fir ser ne. En
grup pe i FU AM brag te det i 1987 til
År hus, hvor der var høring om det, og
i Hel sing ør var et FU AM med lem med 
til at star te “mor mor/mor far ord nin -
gen”. Et nyt for søg blev “klas se tan ter -
ne”. Det lyk ke des hel ler ik ke, men det
der lyk ke des er, at der var en grup pe
af yn gre og æl dre kvin der, der mød tes
i åre vis. I dag er der re ser ve bed ste for -
ældre ord nin ger man ge ste der, men
sta dig er det lidt op ad bak ke at få dem 
til at fun gere. 

Bo lig li vet har fulgt FUAM
fra star ten
Bo li gen er et ved varen de te ma i
aldren de men ne sker liv og der med
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og så i FU AM. I dag har vi re gel mæs -
sigt mø der om te ma et, og vi har ud -
vik let en sær lig sam ta le ca fe, hvor
men ne sker kan kom me mere i dyb -
den med de res over ve jel ser. En bo lig -
grup pe star te de al lere de i 1984 med
en di skret an non cering, men plud se -
lig be gynd te bofæl les skabs tan ker ne
at fyl de mere og mere i FU AM. Der
var flere grup per i FU AM, der ar bej -
de de med bo fæl le ska ber. Bla det ud -
kom med sær num re ude luk ken de om 
bo li ger og bo fæl le ska ber. En grup pe
rej ste til Hol land for at stu dere de res
er farin ger med ældre bo li ger.

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

Ka’ du roc ke i din bo lig?
I 1990 gik vi til Ar ki tekt sko len. Det
blev til et sam ar bej de med en af lærer -
ne på ar ki tekt sko len, Be nte Lind -
strøm.  Sam ar bej det end te med en
stor flot ud stil ling i 1993 på ar ki tekt -
sko len “Ka’ du roc ke, i din ældre bo -
lig”. Den ud stil ling tur nere de lan det
rundt i 1994.

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

I 1996 kan man læ se, at FU AM var
med i ar bej det på at få etableret en
bo li gråd giv ning for æl dre. Den star te -
de som for søg 1997 og end te med at
bli ve dre vet af en selv stæn dig for -
ening. Vi kan se i be ret nin ger ne, at det 
kræ ve de man ge kræf ter over lang tid
at del ta ge. Det ske te i 2004, og råd -
giv nin gen blev til “Bo li gråd giv ning for 
se niorer” med eg ne lo ka ler. Den er
skrum pet og nu er den ble vet til en lil le 
råd giv ning i ældre sa gen om fre da gen. 
Er vi kom met langt nok? Nej, hvad
nyt ter det med en bo li gråd giv ning, så
læn ge der ik ke bli ver byg get ældre -
ven li ge bo li ger nok. Bo li ger der gør
det at trak tivt at flyt te som ung gam -
mel. Kom mu nen har sta dig ik ke fat tet, 
at der er bed re øko no mi i at byg ge nye 
ældre ven li ge bo li ger. Det gi ver langt
flere bed re bo li ger til de helt un ge fa -
mi li er, når de kan flytte ind de gam les.

De sva ge gam le og 
ple je hjem met
Ple je hjems de bat ten er og så et
boligtema. Der var de bat om be ho vet
for ple je hjem - kun ne man ik ke bare
le ve “længst mu ligt i eget hjem”. I FU -
AM var vi slet ik ke eni ge, men det be -
hø ver man ik ke at være for at sæt te
gang i et ini ti a tiv. 

Nog le men te, at ple je hjem in sti tu -
tio na li sere de og umyn dig gjor de de
gam le, mens an dre men te, at ple je -
hjem me ne var en grund læg gen de kil -
de til tryg hed. I FU AM var der al lere de 
i 1983 kræf ter, der ak tivt mod ar bej de -
de pla ner ne om be græns ning af ple je -
hjem me ne. De la ve de en ak tiv lob by -
virk som hed, hørin ger med råd mand -
en, inter vi ew på ple je hjem me ne og
ud sen del ser i pen sio nist ra dio en. Der
blev ik ke ned lagt ple je hjem i År hus,
og et nyt blev byg get i midt by en. På
det tids punkt om døb te grup pen sig
selv, da den ik ke men te, den kun ne
kom me læn gere i den ne om gang.

Men ne sker bor i de res eg ne bo li ger
med den for nød ne hjælp. Sam ti dig er
vi si ta tio nen til dis se bo li ger blevet så
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skrap, at man skal være så dår lig for at 
få en ple je bo lig, at det er ret lige gyl -
digt, om man bor i egen bo lig el ler ej.
Hav de der været eg ne de bo li ger nok,
hav de si tu a tio nen må ske set helt an -
der le des ud.

Ar bejds li vet
Man skal være tid ligt ude for at skaf fe
sig et langt liv.

Vi har haft en kro nik, der på pe ger,
at det er de halv tredsåri ge, der vil ud -
gøre ældre byr den. Der har været ar -
tik ler om over gang til pen sions til -
værel sen og valg af livs form. Vi har
haft en kro nik, FU AM  er på al der med 
efter løn nen. Da vi star te de, var pen -
sions al deren på de 67 år en over gang, 
der for man ge var en be last ning.

Nu ta ler vi om det “Det ar bejds frie
liv”. En gang holdt vi mø der om at
ind føre bor ger-ar bej de. I dag hed der
det fri vil ligt so ci alt ar bej de. I for hold til 
de op rin de li ge ide er er der store mu -
lig he der for for be drin ger. 

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

“sær li ge af ta ler, som den en kel te
se nior kan være stolt af, og som virk -
som he den er til freds med. Den ne po -
li tik vil styr ke op fat tel sen af se niorer ne 

som kom pe ten te med ar bej dere og vil
der for ha ve be tyd ning for bå de de
stær ke ste og de sva ge ste se niorer.”
Det var klas sisk FU AM, og der er sta -
dig mas ser af in spira tion i de for mu -
lerin ger. 

Livslø bet og livs histori en
Livs historie er en af de rø de trå de i
FU AM. Vi har nu sam ta le ca fe er om
livs historie, hvor del ta ger ne hjæl per
hin an den med få styr på de res livs -
historie. Man skal kun ne se sit liv som
en hel hed. Knæk ker fil men, gør det
ondt. Du kan på hjem me si den finde
ar tik len om ”30 mu lig he der for at for -
tæl le livs historie”. Det var re sul ta tet
af, at vi i 2015-16 hav de ”livs historie”
på bå de på mø der  og i bla det. 

Al lere de i 1984 ud kom der et sær -
num mer af vores med tit len “Lyt og
skriv om gam les liv”. Det var Gre the
Eb be sen, FU AM-med lem i Hel sing ør,
der for tal te om ar bej det med ind sam -
ling af erin drings bil le der, der lang -
somt ud vik le de sig til livs histori er. Det
vi ste, at livs histori e bø ger ne hav de
stor be tyd ning for fa mi li en, lo kal -
histori en og for tæl ler ne selv. Spe ci elt
de mest for tviv le de gam le gjor de
histori e for tæl lin gen godt. Si den har
man vi den ska be ligt be vist, at livs -
histori e for tæl ling kurerer de pres sion i
al der dom men, men hvem har tid til
det læn gere? I 1988 star te de en mø -
deræk ke om livslø bets be tyd ning for
al der dom men. På bag grund af mø -
der ne skrev jeg en bog, som Ko mi te en 
for Sund  heds oplys ning ud gav i 1990: 
“Li vets lang sig te de virk nin ger”. Den
kom i flere ud ga ver og man ge op lag.
Til bo gen hør te vi de o en “Otium for
be gyn  dere” . Der er ik ke kom met no -
get ma ge til si den - så den træn ger til
en re vi sion.

De gam le i den 
store ver den
De gam le i den store ver den blev et te  
ma i 1996. Vi tal te med hjem meh jæl-  
pere - og så ind van drere - om de res



8

syn på al der dom men i de res hjem lan-   
de. De vil le selv på ple je hjem, når de
blev gam le. I 1997 lyt ter vi til en polsk
fa mi li es er farin ger med in te gra tion og
har et ufor glem me ligt mø de med en
grup pe æl dre pa læsti nen si ske ind -
van drere fra Gjel lerup lo kal cen ter. De 
blev se nere in vi teret til et kaf fe sel skab
hos Trau te Lar sen. Vi drøf ter te ma et
at være bed ste for æl dre til to kul turel le
bør ne børn. Ven skabs fore nin gen for
æl dre dan skere og ind van drere bli ver
et sted, hvor ad skil li ge FU -
AM-medlem mer får de res gang i åre -
ne om kring år hun dre de skif tet. Vi mø -
der Aa ge Ro sen dahl Ni el sen, der så
al der dom men som no get, al le men -
ne sker på he le jor den har til fæl les.
Han tal te om den glo ba le fol ke lig -
heds styr ke, hvis vi tur de tro og være
fæl les om det. Vi skal tur de tro på, at
al le gam le skal ha ve en dol lar om da-  
gen at le ve for. Hvis in gen tør tro på
det, hvor dan skul le det no gen sin de
bli ve vir ke lig hed? Det er en vig tig ind -
sigt: Uden tro har for nuf ten in gen ret -
ning.

De gam le i 
sam fund sud vik lin gen
Lis bet Thoren dahl er en af FU AM’s
ak ti vi ster. Hun har or ga ni seret en
ældrestyr ke og har nu lagt ha ve til et
mø de sted for de gam le i om rå det.
Læs hen des no vel le "Dron nin gens ro -
ser".

1990 hav de vi en læn gere mø -
deræk ke om bru ger  rå de ne og
ældrerå de ne og var ik ke gla de for de -
res mang len de mu lig he der for ind fly -
del se. Det  har ik ke æn dret sig. I 2019
føl ger vi op med mø der om lo kal cen -
ter rå de ne.

For dom me og dis kri mi na tion ven  
der re gel mæs sigt til ba ge. Må ske er 
dyr kel sen af ung dom men og ang sten
for al der dom men stør re end no gen -
sin de.

Trau te Lar sen har været FU AMs
store læ ser, der føl ger med i den sta -
digt sti gen de strøm af bø ger og rap -

por ter og præ sen terer om hyg ge ligt
ud valg te es sen ser, så man fø ler sig bå -
de in for meret og be rørt. Hun føl ger
fra 2001 om hyg ge ligt med i Fol ke tin -
gets frem skridt spa nel, der har
gennem ført en lang ræk ke hørin ger,
der skal for me tan ker ne om frem ti -
dens al der dom. I  2005 dis ku terer vi
vel færds ko mis sio nen bå de den rig ti -
ge og den al ter na ti ve. Vi drøf ter ple je -
testa men ter og ar ve lov.

Der er rig tig god grund til at føl ge
med i dis se år, hvor vel færds sta ten er
un der for vand ling. 

Det gode liv som gam mel
For dy bel se og efter tan ke om prak ti -
ske for hold i det lange liv fyl der i FU -
AM. 

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

For ny lig har vi  ta get fat på det go -
de liv med te ma er om ven ska ber,
kun sten at være sing le, at le ve i bo fæl -
les skab, og dyr ke netværk ef ter ar -
bejd li vet. Vi ser på de gam le som for -
bru gere af tøj, mad, for si krin ger og
rej ser. Der er kom met en sta dig en
strøm af bø ger om det lange liv, som vi 
prø ver at føl ge med i.

FU AM er en tan ke væk ker. Jeg ken -
der ik ke no get sted, hvor der er stil let
så man ge re le van te spørgs mål og
drøf tet så man ge klo ge tan ker om
men ne skers livs førel se i det lange liv
som i FU  AM. 
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Af Lis bet Thoren dahl 2013

Ons dag li ge over mid dag ske te 
det igen – og den ne gang var
det i Dron nin gens ha ve på
Mar se lis borg, og for at det ik -
ke skul le være løgn, var det
pen sio ni ster ne fra Mar se lis -
borg Om rå de cen ter, der slog
til.

Der hav de el lers været stil le i nog le
må ne der, si den Ældrestyr ken på bed -
ste an ar kistisk vis be mæg ti ge de sig
Strø get – og i køresto le, med rol la tor
og på gå ben op sam le de, hvad der var 
af af fald i form af cho ko la de pa pir,
tom me då ser, pap krus mv. Vi fyld te
godt på gå ga den, så po li ti et bliv til -
kaldt, men be tjen te ne var ty de lig vis
usik re ved si tu a tio nen – og så for di der
på gå ga den var stor fol ke lig op bak -
ning til ak tio nen. Til sku er ne hep pe de
og klap pe de og hen te de kaf fe til pen -
sio ni ster ne, der køren de og gå en de
uden vak len fuld før te ak tio nen fra ba -
ne går den til Dom kir kepladsen.

Så en ons dag i bra gen de au gust sol
slog de til igen – den ne gang an e de in -
gen uråd, da 20-30 pen sio ni ster stod
af bus ser og bi ler og i sam let flok be -
væ ge de sig ind ad por ten til Mar se lis -
borg Slot. I rund kør slen var der ik ke
man ge, der op le ve de ind mar chen til
Slot tet. Det var jo bare ’pen sio ni ster
på ud flugt’, der be væ ge de sig op ad
den bre de sti, der fører direk te op til
Dron nin gens ro sen ha ve. Her lej re de
pen sio ni ster ne sig un der de skyg ge -
ful de træ er med al le de res pak ke nel li -
ker. Tæp per blev lagt ud, og ter mo -
kan der, kop per og små ka ge då ser
kom frem. Der var en god stem ning.
Pen sio ni ster ne snak ke de sam men på
kryds og tværs og med en ener gi, der
ly ser af ‘vi er her, og vi går i gang’. Vi
har gjort det!

Her var pen sio ni ster i al le aldre og
nog le var al lere de i gang med at in spi -

cere ro ser ne, der så san de lig ik ke så
alt for godt ud. At pas se dem var en
kom mu nal op ga ve, som iv rigt var ble -
vet vare ta get i borg me ster Thor kild
Si mon sens re gerings tid, men som ti -
den var gå et, hav de kri se ti der ne og så
ramt de kom mu na le ro sen pas sere. In -
gen nip pe de læn gere de vis ne ro ser,
og så er kon se kven sen her som an dre
ste der en alt for tid lig af blom string.

Nu sker der no get på tæp per ne.
Pen sio ni ster ne rej ser sig, nog le går og
kørestols bru ger ne kører el ler bli ver
kørt ind mel lem ro ser ne. Der er nog le, 
der fører an og an vi ser de en kel te de -
res pladser. Er det en leg, der mel lem
al le ro sen be de ne skal ta’ sin be gyn -
del se? – Ja, må ske er det en leg, de går 
min sand ten i gang med at ar bej de -
al le med en saks i hån den. De en kel te
kørestols bru gere bli ver kørt tæt ind til
de stør re ro sen bu ske, og an dre af de
mere mo bi le pen sio ni ster står bø je de
over ro ser ne i de lange be de. De klip -
per næn somt al le de af blom stre de
hoved er af, og man tror det er løgn,
al le de af blom stre de hoved er fal der
ik ke til jor den. Hver en kelt klip per har
en po se med til de vis ne hoved er. Der
skal åben bart ik ke være no get at kom -
me ef ter. 

Der er to men ne sker, ty de lig vis og -
så pen sio ni ster, der går rundt og vej le -
der. Det vi ser sig se nere, at de er pas -
sio nere de ro sen dyr kere, der har på ta -
get sig an svaret for, at ar bej det ud -
føres på bed ste må de. 

Der er stil le i ro sen ha ven nu, in gen
snak ker læn gere iv rigt med hin an den
- der ar bej des kon cen treret. Nog le af
klip per ne sid der må ske og tæn ker på,
at Dron nin gen nok vil bli ve glad for, at 
ro ser ne får end nu en chan ce for at
blom stre, må ske i Fest u gen vil hun se
re sul ta tet.

Der er ved at sam le sig en del an dre
be sø gen de i ha ven. De står stil le og
und rer sig over, hvad det er, der sker.

Ældrestyr ken slår til igen
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De snak ker med de ar bej den de – gud
ved, hvad de spør ger om og hvil ke
svar, de får. Men hur tigt får de en for -
nem mel se af, hvad der fore går, og
nog le be gyn der at hjæl pe kørestols -
bru ger ne med at flyt te sig lidt, så de
bed re kan nå de vis ne ro sen ho ve der.
An dre hen ter vand el ler kaf fe til dem,
der har det varmt og træn ger til for -
frisk ning.

No gen må ha ve kon takt med om -
ver de nen, for nu kom mer den lil le tre -
hju le de kaf fe vogn fra Strø get køren de 
ad sti en – vups - er det mon godt el ler
lidt over stre gen, si ger nog le til hin an -
den. Men der er hur tigt gang i det om -
kring kaf fe bi len. Her er det de al min -
de li ge park gæ ster, der står i kø for at
kø be kaf fe. De snak ker mun tert sam -
men, som om og så de har få et no get
at være fæl les om.

Bør ne gæ ster ne ren der rundt og le -
ger, og flere og flere sø ger hen til den
lil le blå pa vil lon. Her har nem lig to
kørestols bru gere par keret sig i skyg -
gen. De er gam le, som al le fol ke pen -
sio ni ster er, og har der med op le vet
me get. Hvor dan det kom i stand vi des 
ik ke  - men plud se lig sid der de gam le
kørestols bru gere midt i en grup pe
børn og ind vi er dem i, hvor dan det
var at gå i sko le i 50’er ne.

Så sker det, der måt te ske. Or dens -
mag ten vi ser sig, og så er det slut med
den lil le tre hju le de kaf fe vogn – den
kører slu køret til ba ge ad den vej,
hvor fra den er kom met. Folk ser lidt
al vor li ge ud. De kaf fe drik ken de park -
gæ ster be gyn der at ryd de op. Al le
pap bæg re og hvad, der el lers kun ne
være i græs set fjer nes om hyg ge ligt.
Klip per ne be gyn der og så så småt at
be væ ge sig hen mod de res tæp per og
ter mo kan der i skyg gen un der de hø je
træ er. Her står de to ro sen kyn di ge,
som til fæl dig vis hed der Karen og Ej -
ner, og snak ker med po li ti et. De
garan terer over for de to be tjen te, at
de sam men med al le de an dre pen sio -
ni ster – på hjul og på ben – snarest vil
for la de par ken, og for sik rer om, at det
ene ste, der er sket, er, at de man ge vis -
ne ro senk nop per ik ke blot er væk, så
der kan bli ve plads til de fri ske nye,
men og så at en grup pe pen sio ni ster
fra den så kald te ældre byr de for en
efter mid dag har følt sig som nyt ti ge
med bor gere - og her med slut ter pen -
sio ni ster ne de res ak tion med at rå be i
kor:

VI ER EN ÆLDRESTYR KE OG IK -
KE EN ÆLDRE BYR DE – BRUG OS,
VI VIL GER NE VÆRE EN DEL AF
FÆL LES SKA BET.

So su ud dan ne de  ind van drere 
i den of fent li ge ældreple je
Af Iben Hel qvist,. RUC  2008 

Det er en tan ke værd, at de gam le er en af de stær ke ste me -
ka nis mer til in te gra tion af ind van drere. Op til 40% af ele ver ne 
på So su-sko ler ne har an den et nisk bag grund end
dansk.  Sam fun dets for dom me over for ik ke vest li ge ind van -
drere bli ver ud for dret af de nye So su ’er. Det ser ud til at ha ve
et po si tivt af kast og gen erere re spekt og an er ken del se
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Af Knud Ra mi an

Da FUAM, Fore nin gen til Ud -
vik ling af Al der dom mens Mu -
lig he der, blev til i efter året
1979 – læn ge før ældre sa gen
(1987) – for snart 40 år si den,
var der en de di keret grup pe,
der med for sknin gen i ryg gen
vil le 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.

FU AM var og er ik ke et op rør mod
al der dom men, men imod op fat tel sen
af den. FU AM ta ler ube sværet po si tivt 
om al der dom. FU AM’s gla de bud -
skab er al drig ble vet rig tig po pu lært,
selv om vi får mere og mere ret. Det
står smukt i ved tæg ter ne: “FU AM er
men ne sker der ar bej der ak tivt 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. Si den FU AM star te de har
der været mange andre forsøg på at
udvikle positive fortællinger om
alderdommen.

Bliv grå pan ter: 
Vi er ikke gået i stå
Et af de tid li ge op rør var De grå pan -
tere (1989) der hen te de de res iden ti -
tet fra The Gray Pan thers i USA al lere -
de i 60’er ne. I Dan mark fin des der sta -
dig en del grup per af Grå Pan tere. De
dyr ker den ud vik len de al der dom,
selv or ga ni seren de grup per og højsko -
le ak ti vi te ter. Vi borg Pen sio ni ster ne
var spræl ske og tog på be søg i Fol ke -
tin get. De sag de “Sør ger vi for at føl ge
med i, hvad der sker i sam fun det, bli -
ver vi og så ved med at for ny os”.
“Gam le skal ik ke gå i stå, men bli ve
ved med at vok se. For så at vis ne

smukt.” På den må de for sø ger de at
ryk ke ved ældre bil le det.

“Gam le er unge, der er
ble vet æl dre” 

var mot to et, når den karis ma ti ske
læ ge Ester Møl ler i 80’er ne rej ste lan -
det rundt for at be kæm pe svæk kel ses -
my ten. Hun op da ge de, at hen des 80
åri ge pa ti en ter i ste det for at gå til læ ge 
lå på deres knæ og skurede gulve. 

Vis dit grå guld el ler 
bliv sølv ræv
Blandt de mere po e ti ske op rør er nye
må der at om ta le se nior seg men tet på.
Når man om ta ler det grå guld el ler
sølv ræ ve ne hen ty der det til det fak -
tum, at lan dets pen sio ni ster ejer en
be ty de lig del lan dets sam le de for mu -
er. Sølv ræ ve ne bli ver og så brugt i
fore nin ger, fx en sports fly ve klub, en
sejl klub el ler mo del fly ve klub, som be -
teg nel se for se nior af de lin ger ne. Det
grå guld er et op rør, hvor ved man kan 
hæ ve sig over blot at være se nior. 

De nye aldres op rør –
50+’ere bliv i de voks nes
ræk ker
På et tids punkt skif ter op røre ne karak -
ter. De 50+ åri ge rører på sig. De op -
da ger, at de er ved at bli ve sat ud. De
vil slet ik ke være æl dre el ler se niorer,
men no get an det. De har til slut tet sig
Lo ne Kühlmanns og Hen ning Kirks
mot to: Af skaf al der dom men, bliv i de
voks ne ræk ker (2012).

Meld dig til plu sal deren? Plu sal -
deren (2010) blev tit len på en bog af
jour na li sten Mo ni ca Krogh-Me y er.
Det var et for søg på at op skri ve vær di -
en af 50+’er ne. “De ar bej der læn -
gere, le ver sun dere og mere ak tivt end 
no gen sin de før, og de har be stemt ik -

40 år mod al deris men – fra grå pan tere til
se e na gers – en op rørs historie
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ke lyst til at bli ve ‘dømt ude’. De har
bare tænkt sig at blive ved”.

Bliv al der spi lot 
‘Al der spi lo ter ne’ blev lan ceret af jour -
na li sten Tri ne Sick. Der kom og så et
si te, Al der spi lo ter ne.dk, som til bød
så vel netværk som kur ser, ra bat ter,
in for ma tion og blogs. “Al der spi lo ter -
ne er for jer, der snart ta ger hul på en
ny fa se i til værel sen, og som sta dig
har mas ser af livslyst og ap pe tit på at
ud vik le jer, ud for ske ver den, prø ve
nyt, skif te ba ne, lære mere og øse af
jeres er faring og livs o ver skud. Hun
har skre vet bø ger ne “Uden al der”
(2008-17).

Al der 3.0
Det ny e ste af de ‘un ge ældre’ er en
grup pe der kal der sig al der 3.0. De
skri ver: Ti den er in de til at gøre op
med fore stil lin ger, der sæt ter lig heds -
tegn mel lem al der, af fæl dig hed og
pro ble mer, og i ste det under sø ge og
brin ge de res sour cer og po ten ti a ler i
spil, der knyt ter sig til li vets an den
halv del. De vil la ve en inter na tio nal
bi en na le i Kø ben havn. ‘Beg re bet sig -
na lerer eks klu si vi tet og yp per lig hed,
et for mat der vil ta ges al vor ligt.’

Træn din se nior kraft
 Nog le af op røre ne an gri ber svæk kel -
ses bil le det. Be teg nel sen ‘Se nior kraft’
er kom met. Det er i Dan mark en be -
teg nel se for ak ti ve se niorer, der de -
mon strerer præsta tion og fy si ske ud -
fol del ser, f.eks. fit ness. Med se nior -
kraft kan man hol de aldrin gen stan -
gen. I Sveri ge be ty der se nior kraft se -
niorer i ar bej de.

Op gøret med 
pen sio nist li vet
En del op rør er op gør med op fat tel sen 
af den gam le ar bejds kraft som for æl -
det og et for svar for den ar bej den de
se nior. Gen era tion + er en bog af Pe -
ter Brüchmann på knap 300 si der fra
2013. Un dertit len er ‘High per for -

man ce he le li vet’. Han ar gu men terer
for de mod ne med ar bej deres utro li ge
res sour cer og klog skab, der un der
den rig ti ge le del se kan hol de til frem ti -
dens pen sions al der på 77 år.

Bliv en fugl Fø nix
Ove Lund me ner i 2016, at EN NY
GEN ERA TION er ved at ta ge form.
En gen era tion Fø nix, som vil til føre
sam fun det hid til uud nyt te de res sour -
cer: ver balt avan cere de, in tel lek tu elt
våg ne, kon flikt lø sere, tryg heds ska -
bere, so ci alt agi le, men ne ske klo ge,
sta bi le og så vi dere. En gen era tion,
der gang på gang er i stand til at for ny
sig, som Fugl Fø nix. En gen era tion,
der i kraft af ener gi, vi sio ner, an svars -
fø lel se og en om fat ten de liv ser faring
yder be ty de li ge bi drag til sam fun det.

Bliv fuld vok sen i 
se nior styr ken
 Kan man ik ke le ve op til kra ve ne for
Gen era tion + el ler Fø nix kan man
mel de sig til Se nior styr ken. Her er håb 
for de, der har svært ved at slip pe ar -
bejds i den ti te ten, for det skal man ik -
ke. Man er bare ble vet ‘Fuld vok sen’
og kan mel de sig ind i se nior styr ken.
Poul-Erik Tind bæk ser en Fuld vok -
sen be væ gel se vok se frem. I bo gen
“En tred je kar ri ere” fra 2016, plæ -
derer han for at man skal se på den
nye livs fa se som en kar ri ere over 25
år, der skal plan læg ges fx som fri vil lig. 
Vi skal ik ke se os selv som en ældre byr -
de, men som en Se nior styr ke.

Bliv Se e na ger
Et af ny e ste op rør er se e na ger ne.
Hvor op rørs grup per ne de grå pan -
tere, plus-al deren, gen era tion +, se -
nior kraft, er al vor li ge sa ger, er der
kom met en gan ske an den mun ter ud -
ga ve for de ung dom me li ge æl dre
voks ne. Nu vil “se e na ger ne” ta ge
kam pen op mod al der dom men på en
helt an den må de end fx ‘De grå pan -
tere’. Se e na ger ne ser på sig selv med
ung dom mens øj ne. Hør bare: “Jeg
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har alt, hvad jeg øn ske de som te e na -
ger, kun 60 år se nere. Jeg be hø ver ik -
ke at gå i sko le el ler ar bej de. Jeg mod -
ta ger en godt gørel se hver må ned. Jeg
har min egen iPad. Jeg kan kom me
sent hjem om af te nen. Jeg har et køre -
kort og min egen bil. Mit sy ge si krings -
be vis gi ver mig lov til at kø be spiri tus
og to bak. De men ne sker, jeg er sam -
men med, er ik ke ban ge for at bli ve
gra vi de. Og de bru ger ik ke stof fer. Og
jeg har ik ke bum ser. Li vet er fan -
tastisk! “- kil de ukendt.

40 års historie om al deris -
me – hvor dan kan vi æn -
dre den
Den ne fyr re åri ge historie om op røre -
ne vi ser, hvor dybt al deris men stik ker
i os al le, og hvor lidt de sprog li ge ny -
ska bel ser hjæl per, på trods af at de
æl dre voks ne er mere yden de, mere
til fredse og sun dere end no gen sin de.
Hvis vi vid ste, hvor dan al deris men
kun ne ud dri ves, vil le det jo ik ke være
nød ven digt kon stant at star te nye op -
rør for sta digt yn gre men ne sker på vej
ind i plu sal deren. Det er som om op -
røre ne i sig selv ved li ge hol der og mar -
keds fører det van sire de bi lle de af al -
der dom men. Når FU AM ta ler om al -

der dom, mø der vi sta dig for næg tel -
sen. Men nu ved vi no get om at æn dre 
for dom me ne. Fra me works In sti tu te i
USA har fak tisk 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.
Hoved re sul ta ter ne i under sø gel sen
“Re fra ming aging” fra 2017 ser så dan 
ud i min for tolk ning:

• At vi und la der 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 men ne sker mener vi?

• At vi 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 positivt.

• At vi bli ver bed re til kon kret at il lu -
strere, hvad det po si ti ve er ved at
kom me op i årene.

• Hvis vi vil si ge no get om pro ble -
mer ne i det lange liv, skal vi være kon -
kre te og ik ke sky de skyl den på al deren 
og al der dom men.

• Den store op ga ve 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.

Vi gør vores bed ste, 
men der er et styk ke vej end nu. 

Guld korn og tan ke gods fra de gam le bla de
”Læn ge le vere kan fin de stor glæ de 

ved at kun ne op le ve ol de børns op -
vækst, og vi mere dø de li ge men ne -
sker kan lære me get af de hun dre dåri -
ges sørg mun tre og tål mo di ge liv ser -
farin ger” 
Be rnard Jeu ne , FU AM-nyt 2, 2003

Li vet er et kun stværk, som kræ ver
den stør ste op mærk som hed. Den ne
op mærk som hed gæl der he le li vet,
men er farin ger om ung dom gæl der
ik ke auto ma tisk for æl dre men ne sker.
Man er ik ke ung, når man er æl dre.
Klaus Rif bjerg 2003

”Da jeg sid ste år kom hjem fra Ameri -
ka, op da ge de jeg, at man i Dan mark
er gam mel som 60-årig. Så dan ser jeg
slet ik ke mig selv. I USA bli ver man
spurgt, hvad man kan. Her i landet
bli ver man spurgt, om man ik ke snart
skal på efter løn". 

Lis M. Fre derik sen i et inter vi ew i an -
led ning af sin an sæt tel se som pres se-
og in for ma tions chef ved hof fet.
 

Nyt 2004 i en ar ti kel af Trau te Lar sen

Ple je sek toren er ik ke i stand til at re krut tere
og fast hol de med ar bej der ne, sag de da -
væren de for mand for Dansk sy geple jeråd. 

Con nie Kruc kow i 2003
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Af Tove Holm

1994 ned sat te FU AM en ar -
bejds grup pe med det for mål at 
sam le bi drag fra for æl dre om
de res for hold til de res voks ne
børn. Det vi ste sig at bli ve
svært.

Som for æl dre er vi må ske så loya le
over for vores børn, at vi ik ke vil for -
tæl le om pro ble mer ne mel lem os, el -
ler og så er vi ban ge for at mis te den il -
lu sion, at vi al tid har det så godt med
hin an den. Må ske er vi ban ge for, at
bør ne ne vil le bli ve vre de på os, hvis
de føl te sig ”hængt ud”, og no get af
det vær ste for os er at ha ve kon flik ter
med vores voks ne børn. Vi fø ler os
som de sva ge, vi ta ler helst hel ler ik ke
med an dre om det, og det kan føles
meget ensomt.

De fle ste men ne sker, der i sin tid
hør te om pro jek tet, var me get po si ti -
ve, men kun me get få syn tes, at de
selv kun ne for tæl le en historie fra de -
res egen fa mi lie. Langt de fle ste si ger,
at de kun har po si ti ve ting at for tæl le,
for de res for hold til de res voks ne børn
er al tid så godt. Jeg tror og så, at det
for langt de fle ste af os er de po si ti ve
ting, der do mi nerer, men selv om vi
gan ske sik kert har man ge flere glæ der 
end sor ger, er der in gen tvivl om, at vi
al le sam men oplever konflikter eller
kan føle os sårede.

Først i lø bet af 2-3 år lyk ke des det at 
få ind sam let 60 ind læg. Af dem er kun 
3 skre vet af fæd re - og i ar bejds grup -
pen fik vi nog le for dom me be kræf tet:
“Den slags” be skæf ti ger mæn de ne i
vores gen era tion sig ikke med.

Skri ve pro ces sen
Nog le har skre vet et bi drag og sam ti -
dig for talt lidt om selve skri ve pro ces -
sen: En af dem skri ver, at hun vil vi se
sin dat ter, hvad hun har skre vet, og
be nyt te det til at få en snak om det

bag ef ter. Hun slut ter sit brev med
nog le be tragt nin ger om, at hen des
lange brev må ske kun ne ty de på, at
der var et kæm pe problem. Så dan op -
le ver hun det ik ke, men hun op le ver
det som en na tur lig føl ge af et stærkt
fø lel ses liv, der på den ene si de gi ver
man ge in ten se og lyk ke li ge op le vel -
ser, på den an den si de kan gi ve smer -
te og sorg. En an den skri ver, at hun
tror, det er sundt for hen de at skri ve
om fa mi li en. Når hun kom mer til vejs
en de, reg ner hun med, at hun nok er
ble vet klo gere på sig selv - og må ske
på si ne børn. Og en de lig er der en
mor, der har op le vet, at det var
sværere at be skri ve, hvor dan det er at
være mor til voks ne børn, end hun
umid del bart tro e de. Ved efter tan ke er 
der ik ke me get, der er ble vet, som hun 
hå be de og tro e de.

”Jeg gjor de det så godt, jeg kun ne”. 
Det er al le for ældres for svar over for
dem selv og de res voks ne børn, som
med ret te el ler uret te be brej der dem
den må de, de er ble vet opdraget på.

Ind hold af histori er ne
Bre ve ne hand ler først og frem mest
om al min de li ge men ne skers al min de -
li ge for hold til de res voks ne børn.
Man ge af brevskri ver ne for tæl ler ik ke
blot om pro ble mer, men og så om, at
for ældre ne og de res voks ne børn har
fun det en løs ning på pro ble mer ne,
som de ger ne vil gi ve vi dere.

In gen ind blan ding
Et gennem gå en de te ma i man ge bre -
ve er, at vi ik ke må blan de os i de
voks ne børns for hold, og vi må slet ik -
ke kri ti sere, men vi kan næ sten ik ke
la de være. Nog le for æl dre fin der det
svagt - må ske ne ga tivt, hvis de ik ke gi -
ver ud tryk for de hold nin ger, de har,
og så selv om de ik ke bli ver spurgt. Så
kan bør ne ne jo selv væl ge de res eg ne
hold nin ger.

 For æl dre til voks ne børn
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En mor skri ver, at hun er til bø je lig til 
at en ga gere sig i bør ne nes for hold,
men hun er på vagt over for, at hun ik -
ke gør de res pro ble mer til si ne, for de
un ge kom mer nok let tere over det,
end hun gør.

Det be hø ver ik ke at være ens be ty -
den de med kri tik, når man blan der
sig. Det kan godt være for ældres
ubetvin ge li ge trang til at bli ve ved
med at gi ve go de råd. Og det i sig selv
er pro vo keren de. Det er tan ke væk -
ken de, at de voks ne børn fin der det
na tur ligt at kri ti sere de res for æl dre. En 
kvin de fra mi ne børns gen era tion for -
tal te, at hun var kom met til at tæn ke
på, at det i grun den var mær ke ligt, at
hun al tid hav de syn tes, det var helt i
sin or den, at hun kri ti sere de sin far,
men at hun ab so lut ik ke selv ville
finde sig i at blive kritiseret af ham.

For vent nin ger
En mor me ner, at det er de for vent -
nin ger, hun har haft til sig selv, der har 
gi vet hen de de stør ste pro ble mer. Det
var svært at le ve op til det ide al bil le de, 
hun hav de af sig selv som mor. En an -
den af brevskri ver ne me ner, at man
skal la de være med at ha ve for vent -
nin ger om at ha ve bør ne nes for tro lig -
hed, når de bli ver voks ne, og at man
skal la de være med at over skri de de -
res græn ser. Hun kan ik ke for ven te,
men må ske hå be og drøm me om, at
de vil gi ve for ældre nes “stem pel mær -
ke” vi dere i slæg ten.

En an den mor har den ind stil ling,
at hen des voks ne børn er “mu li ge
ven ner”, men at de ik ke nød ven dig vis 
skal ha ve en hel mas se med hin an den 
at gøre he le li vet. For æl dre og voks ne
børn skal være uaf hæn gi ge af hin an -
den og kun mø des og være sam men,
hvis de har lyst til det. Der be hø ver ik -
ke at være no get for kert i, at inter es -
ser ne er for skel li ge. Hel lere mø des
sjæl dent og ny de det end være
sammen af “hensynsbetændelse”.

Hen syns fuld hed - el ler
ude luk kel se
Det sker of te, at de to gen era tio ner
op le ver den sam me si tu a tion helt for -
skel ligt. En søn und lod at for tæl le sin
mor, at der var syg dom i fa mi li en.
Han reg ne de ik ke syg dom men for no -
get sær ligt og syn tes, hun skul le skå -
nes for be kym ring. Hun føl te sig ik ke
skå net, men holdt uden for.

I det te ma teri a le har 4 for ældre par
op le vet det bå de yd my gen de og
såren de, at de først bag ef ter fik at vi -
de, at de res barn hav de giftet sig.

Såre de fø lel ser
En af brevskri ver ne føl te sig dybt såret
over, at hen des søn som vok sen uden
var sel be gynd te at kal de hen de ved
for navn, selv om for hol det mel lem
dem el lers ik ke blev æn dret. Der gik et 
par år, før hun tog sig sam men til at
spør ge ham, og hun fik det svar, at det 
var nød ven digt for ham, for at han
kun ne op fat te sig selv og for ældre ne
som tre voks ne, selv stæn di ge ind i vi -
der. Hun valg te at kø be den for -
klaring, som hun med sin for stand
kun ne ac cep tere, men hun skri ver, at
det må ske var smer ten over, at det al -
tid hav de været svært imel lem dem,
som var van ske ligst at kom me over.

Brud
Det svære ste for de fle ste for æl dre er
at op le ve et brud med de res børn,
uan set om det er for kor tere el ler læn -
gere tid. En kel te af bre ve ne er næ sten
nød råb fra for æl dre, der ik ke ved,
hvor dan de skal få gen op ta get en
kon takt, der blev brudt, må ske oven i
kø bet af grun de, som de ik ke er klar
over, for di de al tid har haft svært ved
at ta le med hin an den.

I det te til fæl de er det en far, der skri -
ver: “Vi for står sta dig ik ke hen des
vold som me re ak tio ner og mang len de 
for stå el se og re spekt for os. Vi for står
hel ler ik ke, at hun har kun net vol de os 
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den dy be sorg, at vi har mis tet et af
vore børn. Om det er vores skyld, el ler 
hen des, må ind til vi dere være det
spørgs mål, som vi skal le ve med til
vores døds dag. Vi vil le ger ne ta ge ini -
ti a tiv til at mø de hen de. Som me ti der
fore stil ler vi os, at vi be søg te hen de
uan meldt, men vi vi ger til ba ge for det, 
for vi tror ik ke, vi kan holde det ud,
hvis hun lukker døren for os.”

En mor be skri ver sin af hæn gig hed
af kon takt med bør ne ne så dan: “For -
æl dre el sker de res børn og er i en sær
for stand af hæn gi ge af at ha ve kon takt 
med dem, næ sten uan set ar ten af
den ne kon takt. Men det er vel så dan,
at de er kød af vores kød og blod af
vores blod, de er i al le aldre det vig tig -
ste i vores til værel se. At mis te dem er
at mis te det al ler vig tig ste af sig selv og
nok især, hvis det at mis te er lig med,
at man bli ver kas seret og glemt. Jeg
tror, at det er vær re, end hvis man
mis ter et barn, for di det dør, for i den
si tu a tion har man da lov til at tro, at
det ikke var kærligheden, der skete
noget med."

Svi ger børn
I de bre ve, hvor det er svi ger forældre -
ne, der har or det, vi ser det sig, at der
er man ge go de er farin ger med svi ger -
bør ne ne. Det si ger sig selv, at der og så 
er ne ga ti ve op le vel ser, men flere
kom mer med be mærk nin ger om, at
svi ger dat teren har været en ge vinst
for fa mi li en. Når det er så al min de ligt,
at for æl dre og voks ne børn har svært
ved at ta le sam men, er det vel i øv rigt
ik ke så mær ke ligt, hvis et svi ger barn
har end nu stør re van ske lig he der. En
“svi ger” kom mer ind i fa mi li en med
an dre nor mer og fø ler sig frem med i
lang tid. En “svi ger” kan hel ler ik ke
for ven te at få den ac cept, som en søn
el ler dat ter får af si ne for æl dre. En svi -
ger mor for tæl ler om sit an spænd te
for hold til svi ger dat teren og er efter -
hån den kom met til den er ken del se, at
hun i sin tid blev ja loux på svi ger dat -
teren, for di hun selv ik ke mere var den 

vig tig ste per son i fa mi li en. De skår,
der bli ver slå et, er svære at sam le
igen.

En an den svi ger mor re fererer en
sam ta le, hun hav de med et par
jævnaldren de ve nin der: “Al le bærer
på erin drin ger om, hvad vores svi ger -
mød re i åre nes løb kom for ska de at
såre os med. Vi er og så eni ge om, at
så dan er vi i hvert fald ik ke! Vi lø ber ik -
ke vore børn på døre ne. Vi blan der os
ik ke i de res dag li ge liv. Vi har selv et
ak tivt liv og har der for stil let bå de os
selv og vore børn fri ere. Nej, vi be går
sik kert ik ke de sam me fejl, men vi kan
være sik re på, vi be går an dre! Vore
søn ner væl ger tit ko ner, der er vore di -
a metra le modsæt nin ger. Vi kom mer
fra me get for skel li ge mil jø er med helt
for skel li ge tra di tio ner. Det kan un dre
mig, at der ik ke er de sam me pro ble -
mer med svi ger søn ner. Så vidt jeg kan 
se, op står der flest van ske lig he der, når 
svi ger søn ner do mi nerer vore døtre for 
me get. Jeg har haft et godt for hold til
min svi ger dat ter, har of te pas set bør -
ne ne. Nu er de ble vet store, næ sten
selv hjulp ne og fa mi li en der med uaf -
hæn gig af mig. Nu er det, som om vi
of te ta ler for bi hin an den. Min svi ger -
dat ter er tak ket være sit job ble vet sta -
dig mere magt fuld. Og jeg er tak ket
være min al der ble vet mere be vidst
om at ud nyt te min fri hed, som jeg
værds æt ter højt. Jeg er godt klar over, 
at vi en li ge er i fare for at bli ve lidt ”eg -
ne", men jeg stej ler, når og hvis jeg fø -
ler, at mi ne børn/svi ger børn be gyn der 
at vil le be stem me over mig. De kan
gemme deres omsorg, til jeg trænger
til den, og indtil da ønsker jeg, at vi
v iser  hinanden hensyn som
ligeværdige."

Ga ver
De te ma er, som har været frem me i
bre ve ne, hand ler om bå de småt og
stort: Hvor dan skal vi hol de jul sam -
men - el ler skal vi over ho ve det hol de
jul sam men, hvis bed ste mor i grun -
den hel lere vil være fri for ju le hal lø jet? 
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Ga ve gi veri et vol der man ge pro ble -
mer. Hvor dan gi ver vi ga ver? Store
byt te dag er og så de skøn ne spild te
kræf ters dag. Det var jo me nings løst
at gå på jagt i di ver se bu tik ker for at
fin de det, vi tro e de var det rig ti ge, når
bør ne ne al li ge vel byt ter det tred je ju -
le dag. Skal vi af skaf fe ju le ga ver ne til
de voks ne? Må ske gi ve dem et ga ve -
kort? Det er så koldt at gi ve en check.
Mo der ne børn si ger ik ke tak for ga ver -
ne, og det vir ker såren de. - jo, der kan
sag tens bli ve svære over ve jel ser op
mod jul.

På den an den si de hører det med til 
for ældrerol len, at vi ger ne vil bli ve
ved med at gi ve til vores børn. Løs nin -
gen kan må ske være, at vi gi ver dem
no get af det, de savner mest, og som
vi får mere af med al deren, nem lig tid.
Skønt vi ved, at de godt kan klare de -
res til værel se selv, har det en værdi for 
bå de dem og os, at vi kan gi ve en
hjæl pen de hånd. Må ske i det al min -
de li ge hver dags ræs, må ske med at
pas se bør ne bør ne ne.

 Bør ne børn 
 Man ge af brevskri ver ne for tæl ler om
de res bør ne børn - og næ sten kun po -
si tivt. En far mor for tæl ler om, hvor -
dan hun op le ve de det, da det før ste
bar ne barn kom til ver den. Hun og
hen des mand så det nye vid un der li ge 
ef ter føds len, og hun for tæl ler om,
hvor dan hun og hen des mand næ -
sten føl te sig som ny forel ske de igen.
Det var nær mest, som om ti den stod
stille for en stund.

Hvis bed ste for æl dre har mu lig hed
for at føl ge bar net tæt, fra det kom mer 
til ver den, op står der helt selv føl ge ligt
et spe ci elt for hold mel lem dem. Bed -
ste for æl dre kan være den in stans,
som bar net hen ven der sig til, når det
op le ver, at for ældre ne er uri me li ge og
uret fær di ge, og man ge små pro ble -
mer kan lø ses, uden at bed ste -
forældre ne er illoyale over for deres
voksne børn.

Der kan dog være pro ble mer. Der
er et par eks empler på, at bed ste for -
æl dre har følt sig i klem me, for di de
fandt, at for ældre ne be hand le de bør -
ne ne uri me ligt groft, men ik ke kun ne
til la de sig at gribe ind.

Dø den
For de efter lad te er det en god hjælp,
hvis der fin des af ta ler el ler op teg nel -
ser om, hvor dan af slut nin gen skal
være, men en for udsæt ning her for er,
at man kan ta le om dø den som det vil -
kår for li vet, vi al le er fæl les om.

For år til ba ge, da de fle ste dø de i
de res eget hjem, og dø den der for blev 
en na tur lig del af til værel sen, var ri tu -
a ler ne om kring dø den og tra di tio ner -
ne om kring be gra vel sen i hø jere grad
en be gi ven hed, som fa mi li e med lem -
mer ne var fæl les om. I de sid ste gen -
era tio ner har ho spi ta ler ne i de fle ste
til fæl de over ta get an svaret, og der -
med bli ver vi frem me de over for dø -
den. Vi har helst ik ke vil let vi de af den, 
men har skub bet bå de tan ken og ta -
len om den fra os. “Du bli ver snart
rask igen”, er må ske bør ne nes håb,
men det, som den sy ge hører, er, at de
ikke vil tale om det, der ligger ham
eller hende mest på sinde. 

En gam mel mor for tæl ler, at hun af
og til hav de brugt ud tryk ket “Hvis jeg
le ver så læn ge”. ”En dag re a gere de
min dat ter kraf tigt på den ne be mærk -
ning. Nu gad hun ik ke mere høre mig
si ge så dan. Jeg lo ve de, jeg vil le prø ve
at und la de den be mærk ning i frem ti -
den. Bag ef ter tænk te jeg selv føl ge lig
over min dat ters re ak tion samt over,
hvor for jeg tæn ker og si ger den ret al -
min de li ge flo skel. Jeg tror, min dat ter
helst skub ber tan ken om min el ler an -
dres død fra sig. Når man som jeg har
pas seret de 80, er det vel na tur ligt, at
man ta ger vis se for be hold. Jeg an ser
det for en god ting at for bere de sig på,
at dø den kan kom me når som helst,
selv om jeg hver ken øn sker el ler tror,
den er li ge om hjør net. Jeg har tænkt
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me get over, hvor for det er mig magt -
på lig gen de, at min nære fa mi lie og så
gør sig det klart. Er grun den den, at
jeg ik ke sy nes, de ta ger nok hen syn til
mig? Skøn ner de ik ke på mig? Ta ger
de mig som en selv føl ge? Jeg har drøf -
tet min op le vel se med man ge af mi ne
ven ner og erfaret, at den slet ikke er så 
ualmindel ig.  Reakt ionerne er
derimod ret forskellige!"

Som for æl dre til voks ne børn kan vi 
læg ge an svaret fra os. De skal le ve de -
res egen til værel se, og vi skal le ve
vores. Vi skal ik ke træn ge os ind på
dem, men de bli ver ved med at være
en vig tig del af vores vir ke lig hed, og vi
har brug for en god dialog med dem.

25. sep tem ber 2019
To ve Holm

Kom bare nær mere

Kir sten Esper An der sen

Det duf ter af sæ be og sham poo - ja vel -
lug ten de damp står lige frem ud un der
døren til nr. 20, og klok ken er syv om af -
te nen - hvad er dog det? Det er ik ke Jo -
han sens ba de dag i dag og da slet ik ke
på det te tids punkt. Tre slag på døren og
op med døren til Jo han sens. Ba de værel -
ses døren står på klem - en led ning fører
fra ba de værel set og ud til stik kon tak  ten, og 
en svag sum men af en bar ber ma ski ne
træn ger ud til den und ren de og lyt ten de 
sy geh jæl per.

I stu en sid der fru Jo han sen smi len -
de og vel til pas i sto len ved vin du et. Jo -
han sen kan det jo ik ke være - han kan ik ke
selv gå. Hvem i al....

Fru Jo han sen nik ker ven ligt “Kom bare
nær me re”, si ger hun,"det er bare min
søn, der er i bad".

Sy geh jæl peren må ber og bli ver lidt
stiv i ryg gen.

Skal man nu og så læg ge bad til
pårøren de, tæn ker hun, men si ger, at det
da er i or den og skyn der sig ud - sta dig lidt 
stiv i ryg  gen.

Da hun en halv ti me se nere når frem
til Jo han sens med kaf fe vog nen, lig ger

søn nen på sen gen og vip per med tæ er ne i
strøm pe sok ker  ne, mens snak ken går.

Rask svin ger han be ne ne ud på gul -
vet og ræk ker hen de hån den til hil sen og
si ger, hvem han er. Han si ger tak for kaf -
fen, som hun by der ham, si ger at det var li -
ge, hvad han træng te til. Han har kørt
langt og skal køre læn gere end nu, for -
klarer han, men nu han var på dis se kan ter,
hav de han hel dig vis mu lig hed for at kig ge 
ind.

Han ta ger kaf fen og små ka ger ne, som
hun står med i hån den og stil ler det hen på
bor det og sæt ter sig hos for ældre ne.

De res hyg ge li ge smås nak ken fort sæt -
ter. Kaf fe vog nen tril ler vi dere, mens
blan de de tan ker og fø lel ser ar bej der i
hoved et på sy geh jæl peren. 

I kaf fe pau sen må op le vel sen “luf tes”
hos de an dre på af ten vag ten. Er det vir -
ke lig ri me ligt?

Tan ker ne svir rer...., men var men og
hyg gen fra Jo han sens stue føl ger hen de
re sten af turen med kaf fe vog nen.

An der sen, K. E. (1991). Ple je hjems -
for tæl lin ger - Brud styk ker fra en vir -
ke lig hed: Ko mi te en for Sund heds -
oplys ning.

Ud drag fra bo gen Ple je hjems for tæl lin ger

"Man skal glæ de sig over at bli ve æl dre, men vog te sig for at
for ti den ikke kom mer til at fyl de mere end frem ti den"
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Er der sta dig væk so li dari tet 
mel lem gen era tio ner ne?
Fa mi lie er et slægt skab, man fø des ind i
Af Trau te Lar sen

Fa mi lie og fa mi li e liv ud spil ler
sig el ler ud fol der sig mel lem
en ræk ke en kel tin di vi der, som
hver især har de res eget selv 
stæn di ge og i en vis grad uaf 
hæn gi ge liv. Det har de sid ste
30 år været ind i vi det og selv 
ud fol del sen, den per son li ge
ud  vik ling, som har været det,
man skul le stræ be mod. Man
har pligt til at real i sere sig selv
og ud vik le sig li vet igen nem.

Kan et fa mi li e liv ud fol de sig som
det ide el le fæl les skab med sam hørig -
hed og gen si digt for plig ten de bånd
mel  lem for æl dre og børn, når vi sam -
ti dig er ind i vi der, der skal ud fol de os,
plan læg ge egen kar ri ere, ud ar bej de
en per son lig hand lings plan for vort
ar bejds liv. I fri ti den hol de fast i vore
per son li ge ven ner, op dra ge børn og
byg ge hjem op i fæl les skab med part -
neren? Kan det over ho ve det nå sam -
men?

I 1996 vi ste en op gørel se, at hvert
fjer de æg te skab en der i skils mis se in -
den for 10 år.

En an tro po log, som hed der Christi -
na Bæk ke lund Jagd, har i for bin del se
med sit spe ci a le i 1998 fore ta get en
ræk ke så kald te kva li ta ti ve inter vi ews,
hvor hun har talt i flere ti mer med en
ræk ke un ge, der li ge er flyt tet hjem -
me fra og med en ræk ke æl dre, som
står for at skul le flyt te i et bo fæl les skab 
ef ter at ha ve gå et til stu die kreds i seks
må ne der med an dre i sam me si tu a -
tion.

De un ge flyt ter hjem me fra, for di de
øn sker uaf hæn gig hed af de res for æl -
dre. Det er ik ke uven tet, det har vi al le
gjort, da vi var un ge. De gam le flyt ter
der i mod i bo fæl les skab, for di de ik ke
øn sker at bli ve af hæn gi ge af de res
voks ne børn, når de bli ver så gam le,
at de ik ke kan klare sig selv læn gere.
De vil der i mod ger ne være i for plig -
ten de fæl les skab med frem me de i
sam me livs si tu a tion.

De un ge har store for vent nin ger til
de res vok sen liv. De ven ter, at de res
for æl dre vil ha ve mere re spekt for
dem, når de er selv stæn di ge og kan
klare sig selv. En stor del af de un ge
kom fra brud te fa mi li er, men al le un ge 
ud tryk te håb om selv at le ve i en ker -
ne fa mi lie, når den tid kom mer, og ik -
ke bli ve skilt. De har ik ke hast, for de
vil hel lere prø ve nog le for skel li ge for -
hold, in den de må ske fin der den rig ti -
ge, og de skal og så have uddannelsen
og karrieren i gang.

De un ge mar kerer en pri vat hed
over for de res for æl dre ved at flyt te
hjem me fra og være selv stæn di ge ind -
i vi der. De un ge her er op dra get til at
flyt te hjem me fra og klare sig selv og
se nere selv stif te de res fa mi lie. De
plan læg ger de res liv ud fra eg ne be -
hov og øn sker.

De æl dre, som flyt ter i bo fæl les -
skab gør det, for di de vil be fri de res
un ge fa mi li er for dår lig sam vit tig hed
og for at bli ve bun det af at skul le pas se 
dem. Flere ud ta ler, at de selv har følt
sig bun det af de res for æl dre, da de
blev gam le, og de vil selv ger ne be fri
de res børn fra fa mi li ens snæren de
bånd. De gam le ta ler om sig selv som
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en byr de el ler kom men de byr de. De
er jo så fri ske, at de kan flyt te i kol lek -
tiv.

Den an tro po log, som inter vi e we de
de æl dre, tal te læn ge med de æl dre
for at bli ve klar over, hvor græn ser ne
for hjælp var. Så læn ge de æl dre føl te, 
at de selv kan yde no get over for de
un ge fa mi li er en ten bør ne pas ning el -
ler an den hjælp, så læn ge der er en vis 
jævn byr dig hed i for hol det mel lem
gen era tio ner ne, er det i or den at få
hjælp. Men kan man ik ke yde mere,
vil le al le de æl dre, hun tal te med, hel 
ere ha ve kom mu nen til at yde hjælp
end bør ne ne. Flere af de æl dre har på
inter vi ew tids punk tet nære re la tio ner
til de res børn. En har haft en hel fa mi -
lie bo en de et halvt år i hu set på grund
af bo lig si tu a tion, en an den har ydet
me get hjælp til en dat ter, der er ble vet
skilt, så me get, at dat teren må ske fø -
ler, at hun er af hæn gig. Men hjælp ses
ik ke i et livslangt per spek tiv. Ik ke en af
de æl dre - de kom men de gam le - for 
ven ter, at de res børn skal pas se dem.

Det er ord som jævn byr di ge, res -
sour cestær ke og selv be stem men de
in di vi der, der ken de teg ner det fa mi lie 
fæl les skab, som an tro po lo gen af dæk -
ke de via si ne sam ta ler. Bed ste foræl -
dre ge nera tio nen står of te i ud kan ten 
af de un ge fa mi li ers liv, er til en vis
grad til sku ere til de un ges trav le liv, et
liv hvor over halv de len af de inter vie -
we de per so ner hav de op le vet skils -
mis ser hos et el ler flere af deres børn. 

De æl dre fø ler, at de må etablere et
nyt so ci alt fæl les skab med men ne sker 
i sam me livs fa se, og så for ik ke at bli ve
af hæn gi ge af de res børn på en ik ke
jævn byr dig må de. Bed ste forældre ge -
nera tio nen vil me get ger ne se de res
børn og bør ne børn, ha ve be søg af
dem. Men det skal være fri vil ligt, og
ik ke for di de un ge fø ler det som en
for plig tel se, poin terer de æl dre. Sam -
været skal være fri vil ligt.

Så man kan af den under sø gel se
se, at og så de æl dre ser sig selv som
selvstæn di ge ind i vi der, der skal plan -

læg ge frem ti den på sam me må de,
som de un ge gør det. Et bo fæl les skab
er ik ke slægts be to net. Som en fa mi -
lie.  Christi na Bæk ke lund Jagds un -
der sø gel se er kun et par år gam mel.
Den hed der: Fa mi li en - et ind i vi du a -
listisk fæl les skab: Jeg fandt den på fol -
ke biblio te ket, da jeg led te efter lidt stof 
at stå på til oplægget her.

Per son lig tror jeg, at der er me gen
so li dari tet mel lem gen era tio ner ne,
men jeg tror og så, at der er græn ser
for, hvad man vil fin de sig i, hvis man
fø ler, at ens børn, svi ger børn, for æl -
dre el ler svi ger forældre over skri der
ens græn ser. Går for tæt på el ler
blander sig. Nok har man læn gere
snor i fa mi li er ne, man ryk ker sam men 
i kri se si tu a tion, til gi ver hin an den og
be gyn der på en frisk. Men der er
græn ser og no get op brud, man be hø -
ver ik ke fin de sig i alt, det er mu ligt at
klare sig selv og op byg ge et an det
netværk.

Magt ba lan cen mel lem gen era tio -
ner ne er æn dret. Det er de æl dre, der
er af hæn gi ge af, om de un ge har tid.
Der er in gen tvivl om, at æl dre med
lidt godt på ki ste bun den, så de kan in -
vi tere på rej ser, som mer feri e ophold
el ler pen ge ga ver til de un ge, står lidt
bed re i for hold til de un ge end gam le,
der kun har fol ke pen sion at le ve af.
Men men ne sker er so ci a le ind i vi der,
og vi vil ger ne være sam men med hin
an den, al ler helst med vore eg ne, hvis
for hol det er godt, og man bor så dan,
at man kan be sø ge hin an den. Jeg
tror, at der fin des me gen so li dari tet
mel lem gen era tio ner ne. Men jeg tror
og så, at det er de un ge, der sæt ter
dags or de nen.



24

Hvad vil det sige 
at være viis i dag? 
1. at man ved hvor dan, man kan bru -
ge  si  ne  er  farin  ger,  så  de  gør  nyt  te.
Nog le er farin ger kan bru ges, nog le
kan ik ke 
2.  at  man  bru  ger  si  ne  be  kym  rin  ger
kon struk tivt? 
3. At man le ver så an stæn digt, så man 
kan være et for bil le de for de un ge? 4.
at vi de, hvad man for står bed re end
de yn gre? 5. at bru ge sin re steren de
ar bejds kraft, så det gør en for skel.

 

Knud Ra mi an 2003

"Se ni ets mål er et, man ik ke ken der
og som mu lig vis in gen ting er.
Men som man i hvert fald ik ke læn ges
ef ter, som man ik ke kan li de, og som
man er uden øn ske om at nå. Det er
en van dring bort fra no get, ik ke frem
mod no get. Og der for svært at fin de
lyst til at fort sæt te."

Så dan blev det sagt af Ta ge Voss i
bo  gen  “At  vis  ne  lige  glad”  an  meldt  i
FU AM-Nyt nr. 1-2009 

Guld korn og tan ke gods fra de gam le bla de
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Neden stå en de er re sul ta tet af en
ræk ke sam ta ler med un ge og gam le
fore ta get af den nu af dø de man ge åri -
ge sek re tær i FU AM In ger Ny gaard.
Den il lu strerer godt, hvor dan reg ler ne
er til for hand ling - i bus sen. Jeg op ly -
ser ik ke her, hvor når den blev la vet,
men gæt bare løs. Det end te med en
vi deo finans i eret af Aar hus Amt “Bus -
pli”. 

De unge skal rej se sig
• Så slip per de for al det vrøvl!
• En dag vil de unge selv være
æl dre
• De unge vil bli ve gla de, når de 
gør no get for gam le
• Så slip per de gam le for at bli -
ve sure
• De res ba lan ce evne er ikke al -
tid så sta bil
• For at vise re spekt for de æl -
dre
• For di de selv bli ver gam le en -
gang
• Hvis den gam le ser ven lig el ler 
glad ud
• Hvis det er et rart gam melt
men ne ske
• Gam le bræk ker let knog ler,
når de fal der be la ster så sy ge hu -
svæs net.
• Gam le er træt te men ne sker
• De kø ber mere ind end de
unge (ham strer)
• Unge er ofte hø jere og kan
der for hol de i strop.
• Æl dre er ofte ban ge for at stå
op i bus sen (ba lan ce evnen)
• Det er jo også rart med lidt
hø flig hed

• Se det po si ti ve ved at gøre en
an den glad
• Hvis de er ven li ge
• Hvis den gam le/æl dre smi ler
til mig rej ser jeg mig

De unge skal ikke rej se sig
• Man kan ikke være sik ker på,
hvem der er gam mel
• Nog le gam le er alt for gam le til 
at køre i bus
• Vi har også be talt for en plads
• For di de al tid er så sure
• De gam le får ikke mu lig hed
for at øve ba lan cen 
• Vil fra ta ge man ge gam le glæ -
den ved at for ar ges over de unge
•  Hvis de æl dre høj lydt brok ker 
sig over de un ges do ven skab
• Nog le gam le bli ver gale, hvis
man gør det
• Hvis de gam le skæl der ud -
skal de unge ikke gøre det
• Unge er træt te men ne sker
• De har be talt bi llet, ofte mere
• De gam le kan ofte tage en bus 
uden for myldre ti den
• Hvis en æl dre sur per son for -
lan ger det
• De gam le ma ser sig al tid frem
• De si ger al drig tak - de fyl der
tit to sæ der
• For di vi be ta ler fuld pris frem -
for dem
• De unge skal “lære” at sid de
pænt
• Livs møn stret har æn dret sig -
også på det te punkt

En under sø gel se af 
“rejs nings kul turen” i bus ser ne



Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1. Valg af diri gent 
2. Be styrel sens be ret ning 
3. Fore læg gel se af det re vi dere de regn skab for 2019 
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2021 samt
 god ken del se af bud get for 2020
5. Valg af med lem mer til be styrel sen  
På valg er: Knud Ra mi an

Karin Wi e de mann
Lis bet Thoren dahl
Poul Gro sen Ras mus sen

6. Valg af supple an ter til be styrel sen 
På valg er: Bør ge Hel mer

Trau te Lar sen
Søren-Pe ter Pe der sen

7. Valg af to inter ne re vi sorer 
På valg er: Lil ly Bendt sen

Kai Fi sker Pe ter sen
8. Ind kom ne for slag 
9. Even tu elt

Der ind kal des til or di nær
Gen eral for sam ling i FU AM

·

Ons dag den 12. fe bru ar 2020 kl. 16.30
I Ca fé en Klo ster ga de cen tret, Klo ster ga de 37, År hus C
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Børge
                   FUAM’s møder i foråret 2020



Onsdag d. 8. Januar:: Har du lyst til at leve evigt, og hvorfor?

Oplæg: Suresh Rattan, ph.d.; dr.scient., biogerontolog, professor og emeritus lektor ved  Aarhus Universitet Tilrettelægger: Anne Grethe Hansen Vores ønsker og naturen går ikke altid hånd I hånd med naturen muligheder. Det gælder alderdommen. At leve et langt liv er et privilegium, som vi bør være stolte af. Vi må tage ansvar for det liv, vi ønsker I alderdommen, og det samfund vi ønsker. SR taler et let forståeligt engelsk iblandet dansk. Illustrationer og tekster vil være på dansk.



Onsdag d. 12. Februar: “Smutveje i internettets jungle af muligheder" 

Tilrettelægger: Knud Ramian Gør livet på internettet lettere for dig og dine omgivelser. På mødet vil der blive præsenteret og drøftet en række muligheder til, hvordan man lettere kan begå sig på internettet. Vi drøfter også, hvilke ønsker vi har for at gøre livet på internet-junglen lettere.



OBS! Efter mødet er indkaldt til generalforsamling kl. 16.45



Onsdag d. 11. Marts: “Hvad kan vi gøre for vore oldebørn?”

Oplæg: Ole Jensen, prof.em, dr.theol. 

Tilrettelægger: Christian Christensen Klima og natursyn - kan et natursyn, som har rod i 1. Mosebogs skabelsesberetning, og som i dag dominerer den industrialiserede verden, være årsagen til, at vi er midt i klimaændringer, som kan true menneskets fremtid? Hvad kan hjælpe os?



Onsdag d. 15.4:  At være hjemme Oplæg: Hanne Jul Jakobsen, Møllevangskirken. 

Tilrettelægger: Traute Larsen: Hvad skal der til, for at vi føler os hjemme? Sognepræst Hanne Jul Jakobsen tager os med på opdagelse i vores erfaringer af at være hjemme. Både helt konkret i forhold til det at bo et sted, men også på et mere grundlæggende plan. Hvad er egentlig et hjem?



Onsdag d. 13. Maj: Vi ældre vil også være grønne!

Oplæg: Jeannette Cold og Anne Grethe Hansen, “grå klimaambassadører” i Bedsteforældrenes Klimaaktion, Aarhus og FUAM-medlemmer.

Bedsteforældre interesserer sig selvfølgelig for klimaet. Klimaet er børnebørnenes fremtid.  

Men  hvad kan vi selv gøre, så det nytter noget, både på vort eget klimaaftryk og I det store billede?
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