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For man ge er FU AM ens be ty den -
de med det måned li ge møde.
Det te år har været en kæ de af af -
lys nin ger. Men FU AM er mere
end det måned li ge møde. 

En af sam ta le ca fé er ne om at være for -
æl dre til voks ne børn har fort sat de res
ar bej de. Vi har ar bej det med ud vik lin -
gen af en ny sam ta le ca fé om pårøren -
de. Du har løben de fået må neds bre ve,
hvis vi har din mail-adres se, og der har
været løben de ak ti vi tet på fa ce bo ok -
si den. Vi vil ger ne afprøve at gennem -
føre di gi ta le sam ta ler, og det skal nok
lyk kes.  Vi er op ti mi ster. Vi reg ner
med at hol de møder i 2021 som vi
ple jer. Det spæn den de pro gram kan I
læse om her i bla det. For hol de ne i
Klo ster ga de er sta dig uaf klare de. Vi
har der for re ser veret lo ka ler i Fjords -
ga des fore nings- og fri tids hus. 

Fore nin gen til Ud vik ling af 
Al derens Mu lig he der? 

Be mær ke de du for an drin gen? Vær
opmærksom på fe bru armødet. Som
du kan se i ind kal del sen til gen eral for -
sam lin gen er der fak tisk kom met et
for slag til vedtægt sændring. Det er et
for slag om at ændre FU AM’s navn.
FU AM er sta dig FU AM, men det vil
dække over  “Fore nin gen til Ud vik ling 
af Al derens Mu lig he der”. Be styrel sen
har ta get pænt imod for sla get, men vil 
i de cem ber ta ge en de lig stil ling til, om
den bak ker op om for sla get. Læs om
for sla get in de i bla det. 

Bla det får nyt an sigt

Bla det har eks i steret i sin nu væren de
form i 26 år si den 1994, hvor Bør ge
Hel mer blev re dak tør og layou ter.
Trau te var den ihær di ge re dak tør fra

1997 ind til 2009. Vi har på det se ne -
ste eks peri men teret med ud sen del se
af må ned li ge med de lel ser til med lem -
mer ne på e-mail.  Be styrel sen sy nes,
at den ne form kan ud vik les og på sigt
er stat te det nu væren de blad. Det te
num mer er altså det sid ste i den gam le 
form, og vi vil be nyt te an led nin gen til
at brin ge en stor tak til to tro fa ste med -
vir ken de gen nem åre ne. De har igen -
nem de res vir ke for bla det været med
til at teg ne fore nin gens an sigt. 
Bør ge Hel mer har skabt bla dets
lay-out og vores hjem me si de, hvor al -
le bla de fra 2003 lig ger til fri af be nyt -
tel se. De 42 num re ud gør et eneståen -
de ka ta log over te ma er i det lange liv,
der er værd at be skæfti ge sig med.
Han er sta dig supple ant i be styrel sen
og fore nin gens al derspræsi dent på
94, der også i år løb Mar se lisløbet for
ve tera ner. 
Ma leren Hans Lud vig Lar sen har
med si ne gra fi ske værker si den 1997
været fast il lu stra tor i bla det. Han teg -
ne de i 2004 FU AMs flot te lo go. Der for 
brin ger vi i det te num mer en ræk ke af
de il lu stra tio ner, som re dak tøren har
holdt mest af. Se også sær num meret
med hans tusch-teg nin ger fra nr. 1,
2010.  http://www.fu am.dk/ny heds -
bre ve/nyt-1-10.pdf

FU AM i coro na-ti der
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Af Knud Ra mi an

Da jeg på Fol ke mø det på Born -
holm i en de bat for tal te, at jeg
kom fra Fore nin gen til Ud vik ling
af Al der dom mens Mu lig he der
ud brød der und ren de mun ter -
hed: “Det kan en for ening da ik ke 
hed de”. Der var hel ler in gen, der
efter følgen de hør te ef ter el ler
hav de lyst til at spør ge om no get. 

Si den 1974 har FU AM be ty det
Fore nin gen til Ud vik ling af Al der dom -
mens Mu lig he der. I al le åre ne har vi
gjort en dyd ud af at for svare al der -
dom men. 

Vi skri ver om fore nin gens for mål,
“at det er at støt te og frem me ini ti a ti -
ver, der øger men ne skers mu lig hed
for at for bere de, på vir ke og for me de -
res al der dom.” Vi skri ver, at “FU AM
er men ne sker, der inter es serer sig for
den tre dje del af li vet, som vi kal der for 
al der dom men. 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 1974 - det var li ge om kring
efter løn nens ind førel se - har mu lig he -
der ne for men ne sker i den ar bejds frie
del af li vet været vildt vok sen de. Den
ud vik ling har FU AM bi dra get til. Der
er ik ke læn gere no gen, der for bin der
de man ge år ef ter ar bejds mar ke det
med al der dom men, men or det le ver
sta dig. Al der dom mens om døm me er

nær mest ble vet for vær ret og er ble vet
en be hol der for al le mu li ge ne ga ti ve
fore stil lin ger og for dom me om den
sid ste del af li vet. Under sø gel ser vi ser,
at skal man æn dre hold nin gen, skal
man mind ske bru gen af or det al der -
dom mest mu ligt. 

Alt det te æn drer ik ke ved det, vi har 
fo kus på i FU AM: at vi al lere de fra
midt vejs i li vet mel lem 40- 50 års al -
deren træf fer be slut nin ger, der får
afgøren de ind fly del se på re sten af li -
vet. Træf fer vi de rig ti ge be slut nin ger
på det tids punkt kan vi for ven te at le -
ve 15 år læn gere, end hvis vi træf fer
de for ker te. Det er vig tigt at for mid le.
Det æn drer hel ler ik ke ved, at vi og så
ef ter pen sio nerin gen kan læg ge man -
ge go de år til li vet ved at ud nyt te vores 
mu lig he der rig tigt. Vi har få et et mer -
liv, som kun få i tid li gere gen era tio ner
har kendt til. Der kom mer man ge op -
ga ver, vi skal lø se, som vi ik ke har prø -
vet før. Vi inter es serer os for he le livs -
rej sen set i det lange livs per spek tiv.
Det lange liv er en rej se ind i den mest
ukend te og fare ful de del af vores liv. 

Vi har ik ke få et nye med lem mer i
kraft af at bru ge ‘al der dom’. Nog le vil
al lere de ha ve be mær ket, at vi i de se -
ne ste år har ned to net bru gen af al der -
dom og talt om det lange liv i ste det.
Jeg me ner ti den er in de til at fjer ne or -
det al der dom i FU AM’s navn.  Vi kan
gøre det helt en kelt ved at kal de os
Fore nin gen til Ud vik ling af Al derens
Mu lig he der. Så er vi sta dig FU AM. 

Skal vi ned læg ge al der dom men? 

Wo o dy Al len:
Evig he den?
Jeg tror den bli ver
lidt lang truk ken -
sær lig hen mod slutningen
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Be rørings ang sten over for
al der dom men er over væl den de
Af Je sper Sol høj, pen sio nist

På trods af al le te ore ti ske be -
stræ bel ser er det dybt nede i
den vest li ge be vidst hed bå de
for fær de ligt og skam fuldt at
bli ve gam mel…  Det er et para -
doks, at gennem snits le ve al -
deren sti ger, og at flere og flere 
er på vej ind i den al der dom,
som de ik ke vil ved ken de sig
og ik ke kan se sig selv i…. Der
er in tet som helst po si tivt ved
den frygt som me tavs hed om -
kring al der dom. I vir ke lig he -
den er det at lære at bli ve og at
være gam mel må ske den
egent li ge be tyd ning af ud tryk -
ket livslang læring.

Ef ter nog le kor te, mun tre hve de -
brøds da ge blev jeg og mit otium gan -
ske en kelt frem me de for hin an den.
Jeg fat te de ik ke, hvad der ske te. Jo,
jeg var pen sio nist, med hud og hår.
Men hvad nu? Den ne be gyn den de al -
der doms grå og tå ge de rum var no get
nyt og uven tet. Den tog pu sten fra
mig. Aldrin gen var der, og jeg kun ne
hver ken lø be fra den el ler fort sæt te,
som om in tet var hændt. Let tere pa -
nik sla gen måt te jeg kon sta tere, at jeg
var ved at bli ve gam mel. Så be gynd te
jeg at stu dere fæ no me net al der dom
bå de te ore tisk og eks i sten ti elt. Først
blot for at få ti den til at gå. Men jeg
blev gre bet, som man si ger…….

Under vejs i det te for løb be gynd te
jeg at se nog le ting klarere. Blandt an -
det min egen og den store of fent lig -
heds be klemt hed an gå en de al der -
dom men. En slags kol lek tiv geron to -
fo bi. Be rørings ang sten er over væl -
den de. Hvor for den ne frygt, der of te

gi ver sig ud tryk i ube hag ved el ler
direk te af sky for gam le men ne sker?
Det kun ne være, at det er døds frygt,
der er med til at ska be den enor me,
men usyn li ge angst for al der dom.
Man ven der ryg gen til. Tavs he den
her sker. Det lig ner stig ma ti sering.

De direk te ord gam mel og al der -
dom er næ sten ta bu, og når de skri ves 
el ler ud ta les har de auto ma tisk ne ga ti -
ve under to ner. De for skøn nen de om -
skriv nin ger står nær mest i kø for at er -
stat te de slem me ord. At bru ge or det
gam mel om en per son er – om ik ke al -
ders di skri mi na tion – så dog ned sæt -
ten de og upas sen de. Men den ne se -
man ti ske øm tå le lig hed er selv føl ge lig
ud tryk for en dyb for le gen hed. På
trods af al le te ore ti ske be stræ bel ser er
det dybt nede i den vest li ge be vidst -
hed bå de for fær de ligt og skam fuldt at
bli ve gam mel.

De po li ti ske be stræ bel ser på en sta -
dig hø jere pen sions al der en der for -
ment ligt til sidst med en af skaf fel se af
statspen sions ord nin gen. Af og til vir -
ker det, som om man ger ne vil le af -
skaf fe selve al der dom men. Hvad skal
vi dog med den! Men vi gam le vil sta -
dig være der på trods af al le ud dri vel -
ses for søg – til med bli ver vi flere og
flere.

På trods af de go de te ore ti ske tan -
ker er der in tet, der ty der på, at en
mere ud bredt og al men al der doms -
kul tur er under vejs. Må ske vil det ik ke
ske, før flere bor gere i den er hvervs ak -
ti ve al der ved ken der sig de res egen
frem ti di ge aldring og al der dom. Det
er et para doks, at gennem snits le ve al -
deren sti ger, og at flere og flere er på
vej ind i den al der dom, som de ik ke vil 
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 Så hel lere tavs he dens af stand. Og
den for træng te væm mel se ved gam le
men ne sker ser vi net op i den ne tid i
hem me li ge vi de o op ta gel ser.

Per son ligt har jeg få et me get ud af
den ne lidt skæ ve in dre dan nel ses rej -
se. Min for vir ring her i mit skrø be li ge
liv mel lem den tred je og fjer de al der er 
let tet en smu le. Jeg er under vejs til et
el ler an det. Li vets mu lig he der som
gam mel be græn ses selv føl ge lig af hel -
bred og øko no mi, men bort set fra det
er det al drig for sent at be sin de sig på
liv og død og at le ve fuldt og helt.

Vores tæt te na bo skab til dø den er på
en måde vores spid skom pe ten ce.

Der er in tet som helst po si tivt ved
den frygt som me tavs hed om kring al -
der dom. I vir ke lig he den er det at lære
at bli ve og at være gam mel må ske
den egent li ge be tyd ning af ud tryk ket
livslang læring.

Tænk, om den ne læring og ind sigt
kun ne er stat te blot en lil le smu le af æl -
dre men ne skers hob byis me og
knald-røde gum mibåds-kul tur. Det er
ik ke for sent.
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 Af Ole Løw 

Det mest nær lig gen de go de
ved at bli ve æl dre og gam mel
er vel, at man over ho ve det bli -
ver det….   Vi kom mer i sti gen -
de grad til at for stå os selv gen -
nem det liv, vi har le vet – gen -
nem dem, vi har mødt og el -
sket, det, vi har bi dra get med,
det, vi har op nå et, det, vi har
over vun det, og de glæ der og
sor ger, vi har haft. Vi må som
æl dre øve os i at hol de det po -
si ti ve i for grun den, så det kan
være med til at ska be det go de
ved at bli ve gam mel…Vi kan
øve os i både at rum me be -
græns nin ger og se og ska be
mu lig he der.

Det sid ste blad hav de glæ der ved
det lange liv som te ma. Vi hav de flere
ar tik ler med det te ma end der var
plads til bla. det te ud drag fra kro nik af
Ole Løw. 

…Den do mi neren de for tæl ling om
aldring er i vores kul tur ty pisk en for -
tæl ling om af vik ling og for fald. Som
æl dre må vi selv øve os i at hol de det
po si ti ve i for grun den og ska be det go -
de ved at bli ve gam mel. Det mest
nær lig gen de go de ved at bli ve æl dre
og gam mel er vel, at man over ho ve -
det bli ver det.

Jeg tror i det mind ste, at al ter na ti -
vet er vær re el ler i hvert fald ik ke så
lidt mere usik kert. Det go de ved at bli -
ve æl dre be græn ser sig for hå bent lig
ik ke kun til det sta dig at være i li ve.
Det go de ved at bli ve æl dre af hæn ger
imid ler tid i høj grad af, fra hvil ken po -
si tion al der dom iagt ta ges.

For tæl ling om for fald
Da jeg var ung i 1960’er ne, kun ne jeg
be stemt ik ke få øje på no get godt ved

at bli ve gam mel. Jeg kun ne som ung
der i mod godt få øje på go de og vig ti -
ge gam le som f.eks. min far mor, der
bo e de hos os i mit barn doms hjem.
Men tan ken om selv at bli ve gam mel
var fjern og be stemt ik ke at trak tiv. Det
er vel en del af det at være ung – at
man næsten kan fø le sig udø de lig el -
ler i det mind ste evigt ung. Vi til by des
imid ler tid og så se nere i vok sen li vet
man ge po si tio ner, hvor fra aldring ik -
ke lige frem frem står som no get po si -
tivt. Det go de ved at bli ve æl dre af -
hæn ger og så af, hvil ke for tæl lin ger
der for tæl les om at bli ve gam mel. Den 
do mi neren de for tæl ling om aldring er 
i vores kul tur fort sat en ned ad gå en de
for tæl ling – det bli ver sta dig vær re i al -
le hen se en der – fy sisk, men talt, so ci alt 
osv. Det er ty pisk en for tæl ling om af -
vik ling og for fald. Det er i al væ sent lig -
hed den kul turel le dre je bog for at bli -
ve gam mel, som dog nok vil bli ve ta -
get op til re vi sion i de kom men de år. 

Den tråd har de ameri kan ske psy -
ko lo ger Mary og Ken neth Ger gen i en
vis for stand ta get op. De har sam men
i mere end 15 år ud gi vet et elektro nisk 
ny heds brev un der over skrif ten »Po si -
ti ve Aging«, hvor de har fo kus på po si -
ti ve aspek ter af, hvad det at bli ve æl -
dre be ty der for men ne sker. En ræk ke
af dis se små es says blev sid ste år over -
sat til dansk og ud gi vet i bog form med 
tit len: Ve je til po si tiv aldring.

Det po si ti ve i for grun den
No get af det, Ger gen og Ger gen træk -
ker frem, er be tyd nin gen af erin drin -
ger og for tæl lin ger. Når vi bli ver æl -
dre, bli ver spørgs må let om erin drin -
ger sær lig vig tigt. Vi kom mer i sti gen -
de grad til at for stå os selv gen nem det
liv, vi har le vet – gen nem dem, vi har

Der er man ge go de ting ved at bli ve gam mel
Ud drag af kro nik i In for ma tion d. 26. Ja nu ar 2019
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mødt og el sket, det, vi har bi dra get
med, det, vi har op nå et, det, vi har
over vun det, og de glæ der og sor ger,
vi har haft.

Erin drin ger er se lekti ve og elasti -
ske, og det, som vi gen kal der om for ti -
den, kan være for skel ligt fra én kon -
tekst til en an den. Men vi har i no gen
grad ind fly del se på, hvad vi bærer
med os fra vores per son li ge historie.
Vores for stå el se af vores for tid be ror
nem lig i høj grad på, hvor dan vi ta ler
om den – bå de til an dre og til os selv.

Vi må der for som æl dre øve os i at
hol de det po si ti ve i for grun den, så det
kan være med til at ska be det go de
ved at bli ve gam mel. Det er i øv rigt
for un der ligt, som ens syn på al der
æn drer sig med al deren. Jeg har i flere 
år ti er hæv det, at de næ ste ti år bli ver
de bed ste – det sag de jeg, da jeg blev
30, 40, 50 og 60 år. Men kan jeg sta -
dig si ge det med over be vis ning, når
jeg bli ver 70 år?

Jeg tror i det mind ste, at de føl gen -
de for hold kan være nyt ti ge at hu ske
på for at ska be det go de ved at bli ve
gam mel: 

•  Vi behøver ikke læn gere at
præ stere, vores gøre mål har
vær di i sig selv. Vi kan læg ge 
vægt på ak ti vi te ter og for mer 
for ar bej de, som er me nings -
ful de og næren de.

•  Vi har rå deret over tid og
sted og kan til fø je nye ak ti vi -
te ter til vores hver dag. Vi kan 
øve os i både at rum me be -
græns nin ger og se og ska be
mu lig he der.

•  Vi kan op sø ge ny vi den og
nye færdig he der, og vi kan
lære an dre no get.

•  Vi har en mang fol dig hed af
livs for tæl lin ger, hvor vi ak tivt 
kan øve os i at væl ge de liv -
gi ven de.

•  Og vi kan øve os i at være
ven li ge over for os selv og til -
gi ven de i for hold til vores
om ver den.

Af Pe ter Mag nus sen

Det Na tio na le For sknings- og
An a ly se cen ter for Vel færd (VI -
VE) har under søgt over gan gen
til li vet uden for ar bejds mar ke -
det ba seret på opgørel ser fra
Ældre da ta ba sen.

Knap 94 pro cent af de æl dre, der
in den for de sid ste fem år er over gå et
til li vet uden for ar bejds mar ke det, har
en god livskva li tet, vi ser under sø gel -
sen.

Ifølge un dersøgel sen er bå de kva li -
te ten af ar bej det, ar bejds pladsen og

hel bre det helt af gøren de for livskva li -
te ten bag ef ter.

Dem, der har truk ket sig til ba ge på
grund af for hold på ar bejds pladsen,
el ler dem, som fø ler sig tvun get til at
stop pe med at ar bej de, for eks em pel
på grund af le del sen, kol le ger el ler for -
di de ik ke læn gere kan klare job bet,
får en dår li gere livskva li tet, når de går
på pen sion end per so ner, der har
truk ket sig til ba ge på grund af for hold
re la teret til fa mi lie, fri tid el ler øko no -
mi. Og det gælder især kvin der og fra -
skil te. 

Nye se niorer har god livskva li tet
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  For langt de fle ste dan skere har det 
været et valg og ik ke en tvang at gå på
pen sion. Når de ad spurg te i under sø -
gel sen er ble vet spurgt om, hvor for de
er gå et på pen sion, så er den hyp pig -
ste for klaring “mu lig he den for at få
efter løn el ler pen sion” og “fa mi lie og
fri tid”.

Kun en fjer de del af de ad spurg te
svarer, at de for lod ar bejds mar ke det

på grund af for eks em pel pres fra le -
del sen, fyring og mis triv sel på job bet.

Ifølge un dersøgel sen er det of test
mænd, der er til fredse med løn og ar -
bejds tid, og som selv har mu lig hed for 
at til ret te læg ge ar bejds op ga ver ne,
der fort sæt ter med ar bej de, selv om
de kun ne være gå et på pen sion.

Den go de over gang er i fo kus

Af Knud Ra mi an

Oven stå en de under sø gel se er
en del af et part ner skab om
“den go de over gang”. Sund -
heds styrel sen har for mands -
ska bet til pro jek tet, der slut -
ter i 2022.  Der er al lere de
kom met en del skrif ter, som
det fører for vidt at gennem gå
her. 

Men ma teri a let kan down loa des.
h t t p s : / / w w w. s s t . d k / d a / n y  h e  -
der/2019/hvad-er-den-go de-over -
gang-fra-ar bej de-til-pen sion

De fag li ge se niorer er og så en del af
part ner ska bet. De har la vet en spør -
ge ske ma un der sø gel se blandt ca.
80.000 af de res inter es sere de med -

lem mer. De fik kun ca. 1.700 ske ma er
re tur, så svare ne er vel næp pe rep ræ -
sen ta ti ve. 

Re sul ta ter ne min der på man ge må -
der om re sul ta ter ne fra VI VE under sø -
gel sen, som Pe ter Mag nus sen skri ver
om her i bla det.  De fle ste savner ik ke
ar bej det, de res gam le le dere el ler kol -
le ger. Når det gik så godt, skyld tes det
ik ke en vel for beredt af gang støt tet af
le del sen, men var båret af del ta ger nes 
eg ne res sour cer.  Der for sam le des en
lil le grup pe fag li ge se niorer ved årets
be gyn del se for at ska be en ræk ke go -
de råd til, hvor dan over gan gen kun ne 
gøres end nu bed re. Rap por ten er let
læst og kan down loa des gra tis.
rapport.gode-raad-til-kommende-se
niorer-v3.pdf

Selv om vi le ver læn gere og læn gere i
Dan mark, lig ger vi helt nede på 32.
pladsen. Langt fra an dre skan di na vi -
ske lan de. Vi er om gi vet af Mal di ver -
ne, USA og Tjek ki et med en le ve al der 
på 80 år. FN frem skri ver og så tal le ne.
Vi ha ler lang somt ind på Ja pa ner ne. I
2095 run der vi de 88 år, alt så en stig -
ning på 8 år, mens den i Ja pan vil
være 92. Alt så en stig ning på 7 år. Der 
er laaang vej til top pen.

Ik ke no get at pra le af En ver den af ulig hed
At der er ulig hed i ver den bli ver
ty de ligt, når vi kan se ik ke min dre
end 39 lan de, der har en le ve al -
der på un der 65.  

 I bun den er der ly sere ti der på
vej, fx kan en ny født i Si er ra Le o -
ne for ven te at bli ve 74, alt så en
for ø get le ve al der på ik ke min dre
end 28 år i 2095. 
Kil de:
https://www.globalis.dk/Statistik/
Levealder

https://fagligsenior.dk/wp-content/uploads/2020/10/rapport.gode-raad-til-kommende-seniorer-v3.pdf
https://fagligsenior.dk/wp-content/uploads/2020/10/rapport.gode-raad-til-kommende-seniorer-v3.pdf
https://www.globalis.dk/Statistik/Levealder
https://www.globalis.dk/Statistik/Levealder


10



11

Af Christi an Chri sten sen

Be gyn del sen
Det be gynd te al lere de så småt, mens
jeg i 2007 var i prak tik på ple je hjem -
met Ege ly i Hol me, År hus. Her var jeg
hjæl per for en kvin de med en svær
de mens. Hun sag de sjæl dent no get,
vir ke de inde luk ket, nær mest mut, og
hav de kun én der jævn ligt be søg te
hen de, hen des søn. Hun bo e de i en
lej lig hed stort set rib bet for bo ha ve.
Jeg blev for talt, at hun hav de smidt
det he le ud af vin du et og, som det ma -
len de blev be skre vet, “smurt” af føring 
på væg gen. - Jeg tænk te, at det hav de 
været et råb om hjælp!

Eden Al ter na ti ve
I 2009 søg te jeg et job som so su-as si -
stent på et ple je hjem, for di de i stil -
lings an non cen for tal te, at de var be -
gyndt at ar bej de ef ter Eden Al ter na ti -
ve tan ke gan gen. Jeg kend te ik ke til
Eden på for hånd; men et be søg på
edendenmark.dk over be vi ste mig
om, at her var no get af det, jeg søg te:
en stræ ben ef ter at ska be en hjem lig
stem ning. Og så var der de ti prin cip -
per, som sig te de mod at mind ske be -
bo er nes op le vel se af en som hed,
keds om hed og hjæl pe løs hed. Ple je -
hjem met var helt ny byg get og - jeg
kun ne cyk le på ar bej de!

Suc ces fra dag 1, men ..
Der var ti be bo ere i det hus, jeg skul le
ar bej de i. Især to af dem vold te os
pro ble mer. Beg ge hav de en de mens,
men var el lers ret for skel li ge. Den ene
slog med hæn der ne (en kvin de) og
den an den slog med ord (en mand).

Jeg var hel dig - han kun ne godt li de
mig, og sam ar bej det fun gere de fra
dag 1. Han syn tes end da at li ve op.
Vær re var det med kvin den. Her fik
og så jeg af og til én på hoved et. Efter -
hån den gik det bed re, men al drig helt
godt.

Jeg var ny og uer faren i om gan gen
med men ne sker med de mens. Når
der op stod pro ble mer - og det gjor de
der jo - lyt te de jeg til de mere er far ne
kol le ger og sag kund ska ben. Så efter -
hån den drop pe de jeg man ge af mi ne
eg ne mere spon ta ne til tag, som jeg
hav de brugt i star ten.

Og så med mand en gik det dår li -
gere. Det kul mi nere de en dag, hvor
han i sin for tviv lel se ud brød: “Jeg vil le
øn ske jeg var død”. - En uge ef ter var
han død!

“De men tia be yond drugs”
(“De mens - be rø vet og 
be dø vet”)
Det var på den tid jeg læ ste om en
ameri kansk ple je hjemslæ ge Al len G.
Po wer. Især én ud ta lel se brænd te sig
fast: “se ef ter de ik ke-op fyld te be hov -
og drop så den an tip sy ko ti ske med i -
cin”. Dét var vand på min møl le, som
li ge på det tids punkt el lers kør te lidt på 
pum per ne.

Et lil le års tid se nere så jeg, at Eden
DK af holdt et to-da ges se mi nar med
Al Po wer på Bro går den ved Mid del -
fart. Der var in gen tvivl - jeg skul le
med - ko ste hvad det gjor de.

Se mi naret
“De mens er en æn dring i må den at
op le ve og op fat te ver den om kring sig
på”; “.. skab re la tio ner ..”; “Vi skal
byg ge ram per - ik ke fy si ske, men
men ta le ram per til men ne sker, der le -

Den gang mit syn på de mens æn dre de sig
Det ske te den 22.-23. ok to ber 2012

http://edendenmark.dk
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ver med de mens” sag de Al Po wer - og 
me get mere. - På en må de føl tes det,
som om jeg al lere de selv hav de tænkt
man ge af dis se tan ker selv; men på
mit ar bej de hav de jeg været ret ale ne
om dem. 

Ved se mi narets af slut ning sag de en
sy geple jer ske med over 20 års er -
faring: “for før ste gang ser jeg men ne -
sker med de mens som nor ma le men -
ne sker”.

“Fed tet ind i sy ste met”
Det gik op for mig, at selv om jeg hav -
de ple jet at bry ste mig af det modsat -
te, så var jeg ble vet “fed tet ind i sy ste -
met”. I kraft af min man gel på er faring 
og vi den hav de jeg i lø bet af mi ne før -
ste år på ple je hjem met stil le og ro ligt
over ta get sy ste mets og mi ne kol le gers 
syn på de mens og men ne sker med
de mens. Jeg hav de og så kaldt dem
“de men te” og hoved ry sten de iagt ta -
get de res mær ke li ge ad færd og “for -
fald”.

Det var ble vet tid til at kom me -'

- til ba ge på sporet!
Sporet var at se per so nen i ste det for
de men sen og: re la tion, re la tion, re la -
tion …! Jeg fik øje på, at selv stæn dig -
hed og selv be stem mel se var tru e de
liv som rå der.  Det blev ty de ligt for mig, 
at det var dags pro gram met, der be -
stem te, hvor når en be bo er fik et bad,
lige som det var os, der be stem te hvad
for no get tøj be bo eren fik på. Og så
var der med i ci nen. Hvis en be bo er
med de mens ik ke vil le ta ge sin med i -

cin, blev det ude luk ken de tol ket som,
at det var for di, han/hun var for vir ret
og ik ke hav de syg doms for stå el se.
Med min nye ind sigt blev det klart, at
ved kom men de må ske kun ne være
nå et til at me ne, at med i cin ik ke læn -
gere gav me ning el ler ik ke var vig tigt.
Den mu lig hed op da ge de jeg, blev
end ik ke over ve jet.

Efter hån den for stod jeg, at det var
mig, der blev for vir ret, når jeg ik ke for -
stod be bo eren. Han (/hun) for klare de
sig så godt han kun ne med sit kog ni ti -
ve han di cap. Det var ik ke ham, der
var for vir ret!

Når jeg skul le hjæl pe en sær lig
mand lig be bo er, be gynd te jeg at sæt te 
mig ned ved si den af ham, må ske
læg ge min hånd på hans og for tæl le,
at det var mig, Christi an - må ske sag -
de in gen af os mere - når jeg for nem -
me de, at han var klar, for tal te jeg,
hvad der skul le ske - og vi gik i gang,
når han hav de gi vet grønt lys.

Et nyt syn på men ne sker
med de mens
Det gik op for mig, at de mens har li ge
så man ge frem træ del ses for mer, som
der er men ne sker, der har en de mens. 
Det kal der på en ind i vi du el til gang og
på et stærkt fo kus på re la tions ar bej -
det. Som pio neren Tom Kit wo od sag -
de: “Per so nen kom mer først”.

Fra at ha ve været om sorgs gi ver var
jeg ble vet om sorg spart ner for men ne -
sker, der le ver med de mens.

Re dak tio nel kom men tar: Christi an Chri sten sen har se nere over sat
bo gen Al Po wer “De mens - be rø vet og be dø vet. 
Hvor dan vi for an drer om sorg skul turen”, 364 si der. 
For lag Hoved land 2015.  Set til kr. 230. 

En ny bog af Po wer er un der ud gi vel se. …..
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Øl, ost og ældreple je
Af Knud Ra mi an

Der var en gang, hvor de store
bryg geri er op køb te al le de små
for at pro du cere nog le få stan -
dard-øl. Da de al le var væk,
spire de der små mi kro bryg geri er
op over alt, så nu er Dan mark et
mek ka for øldrik kere. 

Da AR LA hav de få et al le de små
me jeri er med hver de res oste op købt
og ned lagt, så man næsten kun kun ne 
få Dan bo-ost, be gynd te det at myldre
med små nye spe ci a lo ste. 

Hvad har øl og ost med
ældreple je at gøre? 

Det skjul te ka mera på Kongs gaar den
sat te en of fent lig de bat i gang, der kul -
mi nere de i af hol del se af et ældre top -
mø de - og si den har der næsten været 
stil le.  Det er så dan set ik ke no get nyt.
Skan da ler ne har rul let gen nem
ældreple jen, så læn ge jeg kan hu ske.
Med re gel mæs si ge mel lem rum har
man si den 1980 ned sat flere kom mis -
sio ner til at ret te op på for hol de ne.
Men hjælper det?

I det store bi lle de er det gået
frem ad 

I 1935 kla ge de man over, at de gam le
skul le bo på 12-sengs stu er. Det store
frem skridt var at få eget værel se på et
al der doms hjem. Det var til ned slid te
men ne sker, der ik ke kun ne for sør ge
sig selv.  Pladsen måt te man be ta le
med øko no misk umyn dig gørel se.
Man fik ind dra get sin pen sion og fik
lidt lom me pen ge mod kost og lo gi.
Hver af de om kring 1000 kom mu ner
hav de de res eget Al der doms hjem,
hvor der ty pisk bo e de to gam le på
hvert værel se.  Ef ter kom mu nal re for -

mer ne i 1970-74 vok se de kom mu -
ner ne, og man fik 275 nye stør re kom -
mu ner. Med ældre kom mis sio nen
blev gam le til æl dre, og man æn dre de 
al der doms hjem me ne til ple je hjem,
hvor al le fik de res egen bo lig. I 2007
kom struk tur re for men og gjor de kom -
mu ner ne end nu stør re ved at mind ske 
an tal let af kom mu ner til 98. Nu gik
der stor drift og bureau kra ti i ældreple -
jen. Be folk nin gen i de små sam fund
skrum pe de, og man men te ik ke, der
var gam le nok til det lo ka le ple je hjem,
så kom mu nal bestyrel ser ne be gynd te
at ned læg ge dem. 

Må ske ven der ud vik lin gen nu

Be folk nin gen bå de i de stør re by er og
de små sam fund be gynd te at røre på
sig. De vil le fri af de kom mu na le læn -
ker og ha ve en ny slags ple je hjem. Fra 
2014 blev det mu ligt at etablere friple -
je hjem, og si den da er der kom met
flere og flere til. Iføl ge ple je hjems o ver -
sig ten.dk er der i dag 33 friple je hjem,
og flere er på vej.  Det er histori en om
øl ler ne og oste ne, der gen ta ger sig.
Når no get er ble vet for stort og do mi -
neren de, be gyn der der at vok se no get 
småt og an der le des frem. 

Som eks em pel kan nævnes Hvalp -
sund med kun 630 ind byg gere, og
hvor tan ken om et friple je hjem op -
stod al lere de i 2014. Der var en lo kal
ini ti a tiv grup pe med mod ne men ne -
sker, der skab te grund la get for det nye 
Hes sel vang. De blev til 24 bo li ger, og
da vi har frit sy ge hu svalg, kom mer der 
be bo ere fra he le lan det, og de har en
lang ven te li ste. Der er en ven ne fore -
ning med over 300 med lem mer, og
man ge fri vil li ge er knyt tet til ste det. Da 
det er en selv e jen de in sti tu tion, er den 



14

dag li ge drift og be slut nin ger lagt i
hæn der ne på en for stan der, som
sam men med be styrel se og med ar -
bej dere i fæl les skab sæt ter ord og
hand ling på de vi sio ner, som er ken -
de teg nen de for net op de res hjem. De
har en fri hed til at træf fe eg ne be slut -
nin ger, så læn ge de ta ger hen syn til de 
krav og stan dar der, der gæl der for al le 
ple je hjem. Et af de sid ste skud på
stam men er friple je hjem met i Nøra -
ger, der blev ind vi et i no vem ber. Det
er den sam me historie med lo ka le
kræf ter, der fik vendt en ned læg gel se
til byg ning af et sprit nyt plejehjem.

Det kan be ty de me get for et lo kal -
sam fund at ha ve en ar bejds plads som 
et friple je hjem. Ple je hjem met kan

der for ny de godt af lo kal sam fun dets
ful de op bak ning. For be bo er ne be ty -
der det, at friple je hjem me ne har et
stør re rå derum til selv at be stem me,
hvor dan stort og småt bedst til ret te -
læg ges, selv om det sta dig væk er
kom mu nen, der vi si terer de res bor -
gere til ple je hjem. Et tred je eks em pel
er Dag mars min de i Græ sted, der er et
lil le pri vat specialplejehjem for
mennesker med en demensdiagnose. 

Gang på gang har det pri va te ini ti a -
tiv vist ve jen til det, der bli ver den of -
fent li ge ind sats. De store kom mu ner
lærer af, hvad der nu sker på friple je -
hjem me ne, og så kan det må ske gå
frem ad endnu en gang. 
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Li vets Tred je Akt
An meldt af Be nte Kjeld sen

I den nyud kom ne bog LI VETS TRED JE 
AKT, som er et for sknings pro jekt,
skri ver for fat teren Aske Juul Las sen,
at i dag la ver 40% af den dan ske be -
folk ning over 65 år fri vil ligt ar bej de. 

Det er dog ik ke lyk ke des ham at
ram me nog le af dem i de 6 ud af 20
inter vi ews, han har valgt. En skri ver
end da, at hvis hun skul le en ga gere sig
i fri vil ligt ar bej de, kun ne hun li ge så
godt ha ve fort sat med at ar bej de – og
få pen ge for det.

De fire kvin der bor ale ne, og de to
mænd er gift.

Bo gen er ik ke en selvh jælps bog,
men for tæl lin ger og vi den, der kan in -
spirere læ seren til at over ve je, hvad
det go de pen sions liv kan være.

I 1956 blev fol ke pen sio nen en
auto ma tisk ret tig hed, for di man ef ter
et langt ar bejds liv som 67-årig hav de
op nå et mu lig he den for at slap pe af.

Når man blev pen sio nist, gik man
ind i al der dom men, hvil ket er en er -
ken del se af, at der lig ger min dre tid
frem ad end bag ud i li vet.

Gennem gå en de for del ta ger ne er,
at de har en ny ud for dring, nem lig at
fin de en me ning med til værel sen som
pen sio nist. Og at den måde de væl ger 
de res dag lig dag på, gi ver dem vær di
og ind hold.

Val get af del ta gere har må ske nok
den slag si de, at al le er øko no misk vel -
fun dere de. De har en ten været selv -
stæn di ge el ler haft go de stil lin ger s.s.
kon su lent, ar ki tekt el ler in ge niør.

Et kurio sum er, at in ge niøren tog
bu skøre kort som 65-årig, for di han

holdt af men ne sker, især de skæ ve.
Og det gav ham i den grad glæ de, idet 
de som re gel sat te sig på det for re ste
sæ de, selv om man ik ke måt te ta le
med chauf føren. Og så fik han end da
pen ge for det.

En væsent lig fælles vær di ved pen -
sio nist til værel sen er fri he den. Stå se -
nere op, læ se avis i fred og ro, og mere 
tid til li ge hvad man har lyst til.

Men her kan for me gen tid og så
være et pro blem. Hvad har man lyst
til? Her gæl der det om at sæt te struk -
tur på da gen. At ke de sig kom mer ik ke 
på ta le. Det har vore del ta gere styr på.

Og det er her, jeg tæn ker på, hvor -
dan en pen sio neret kom mu nal ar bej -
ders dag lig dag mon vil le se ud.

I bo gen har vore del ta gere travlt
med at pas se bør ne børn, for æl dre, ta -
ge på ca fé med ve nin der, ta ge i som -
mer hu set, el ler på ferie. Alt sam men
er nu mere lyst be to net.

En de lig kom mer for fat teren og så
ind på for bere del sen af al derens for -
fald, syg dom og ven nek redsens ind -
skrænk ning. Og så le des får for fat -
teren læ seren til at stop pe op. Både de 
læsere, der er på vej til pen sio nen, og
dem, der er godt i gang. Her er vir ke lig 
in spira tion til at kom po nere li vets
tred je akt.

Og uan set om pen sio nen auto ma -
tisk kom mer ind på kon to en, er det
vig tigt at fin de det ret te tids punkt at
for la de ar bejds mar ke det på. En kel te
for try der og ta’r nog le år til.

For der skal være mål med fri he -
den, me ner en del ta ger, el lers ri si kerer 
man, at den bli ver til tom hed.
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Ældre jam mer rock: 
Al der dom men ud sat for Bo Schiø ler

En an mel del se af Knud Ra mi an 

Bo Schiøler, som man ge hu sker
fra Kat te jam mer rock fra Ve ster -
bro Ung doms gaard (f. 1945 i Kø -
ben havn) smæk ke de i 2011 med
døren på Ve ster bro Ung doms -
gaard med den gri ben de CD "Den 
sid ste sang" (hør den på You Tu -
be).  

Det blev langt fra den sid ste sang.
Li ge si den har han tur neret med kon -
cer ter i he le lan det og hvert år ud gi vet
en ny CD: ”Jeg vil le skri ve san ge ud
fra min nu tid, skri ve san ge til mig selv
- og til al le dem, som lig ne de mig.
San ge om et le vet liv.” Så dan skri ver
han i for or det til den nye bog “Se -
niorer ne syn ger”. San ge ne er fra hans 
man ge tid li gere CD’er, men nu med
tekst og no der.  Dis se nye san ge er
skre vet til de ’mod ne dan skere’. 

Der er fak tisk ik ke skre vet man ge
san ge om det lange liv. Og slet ik ke
no gen, der lig ner dis se. Jeg sam ler på
san ge fra det lange liv, så jeg ved det.
Bo Schiøler har skre vet san ge he le sit
liv, og er sta dig en slags pro test san ger.
Han pro te sterer som i san gen “Når
ældre byr den tyn ger”: Jo, ældre byr -
den tyn ger/ og reg ned ren ge ne reg -
ner/over alt er der uvejr i sig te/ bå de
so len og må nen bleg ner/ jo, de gam le
le ver for længe/ de går ture - de smi ler
og syn ger/al vel færd bli’r sat over
styr/når ældre byr den tyn ger……
(Ældre byr de-blu es, san ge fra den 3.
Al der 2015). 

Men mest af alt vil jeg kal de ham en
“føl som op san ger”, der op for drer til
op rør mod selv ynk og for dom me. Det 
lange liv er og så for try del ser. Der er
ve mo dig og alt for sen kær lig hed. 

Selv føl ge lig kan han sta dig skri ve
bal la der, og han er vir ke lig mor som

som i "En sur gam mel mand", der er
den nye ud ga ve af Jep pe Aa kjær
"Hvem sid der der bag skær men"……
En sur gam mel mand/tab te stok og
hat/de bar ham ned ad trap pen/en
kold de cem ber nat/i kir ke går dens
jord/er den gam le havnet/på ste nen
står der skre vet/-el sket og savnet. (Re -
kvi em for Kra ka, San ge fra et le vet liv,
2019 ).

Som man kan for nem me er jeg fa -
sci neret af Bo Schiø lers flot te og mo -
di ge tek ster. Man bli ver ik ke mun ter af 
dem, men må ske lidt ær li gere. Al le
tek ster ne er for sy net med be ci fre de
no der. Li ge klar til den mu si kal ske læ -
ser. Der er hel dig vis en bo nus CD med 
i bo gen "Re kvi em for Kra ka" fra 2018.  
Den mu si kal ske stil er uforan dret
folk-rock, som det vist hed der. Hans
band "Ska van ker ne" spil ler flot, men
jeg op le ver den mu si kal ske stil som
lidt ens for mig. Den er nok bedst at lyt -
te til, som den er skabt, som li ve-mu -
sik. Det er en flot bog - en vil jes akt i ti -
de. Den er et mo nu ment over 10 års
mu sik. 

Selv om bo gen hed der "Se niorer ne
syn ger" er det ik ke en bog til fælles -
sang. Bo Schiøler er en so list med
band. Hvor kun ne man øn ske sig, at
han fandt et godt ryt misk mand skor.
Så vil le han kun ne ven de til ba ge til sti -
len fra Ve ster bro  Ung doms gaard. Det 
vil le være fan tastisk. Med min dre man 
er Bo Schiø ler-fan, kan man sag tens
læ se san ge ne som go de dig te. Jeg sy -
nes egent lig, at de er bedst uden mu -
sik, men de fle ste kan lyt tes til på You -
Tu be.
Fx her:
https://www.youtube.com/watch?v=vTRy
4hOVCa0
Bo gen er på 100 si der. 
Pris: 160 kr. hos under sko ven.dk og hos
bog hand ler ne.

https://www.youtube.com/watch?v=vTRy4hOVCa0
https://www.youtube.com/watch?v=vTRy4hOVCa0
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“Sølv stænk i de gyld ne lok ker” syn ger  
vi i Sig fred Pe der sens over sæt tel se.
Si den da er der kom met mere og
mere sølv tøj i det lange liv.  Ud tryk ket
sil ver bru ges kon se kvent til at ska be
po si tiv op mærk som hed om kring
men ne sker i en høj al der. Man kan på
net tet læ se om “The sil ver age”. Sil ver 
sur fers er et ud tryk for de man ge for -
bru gere, der højt op pe i åre ne for nø -
jer sig og kø ber ind på net tet. Dan -
mark er det land i Euro pa, hvor de fle -
ste over 65-74 åri ge er net bru gere. 

Age ac tion er en irsk ældre sag. De
har gen nem 10 år ud delt pri ser til

“Årets sil ver-sur fere”. Det kan være
en 95 årig, der sta dig blog ger, en 77
årig, der sta dig på sin PC ad mi ni -
strerer kon kur ren cer for børn med
3.000 del ta gere.  En nyo pereret døv,
der i en al der af 60 kan høre og gen -
op træ ner sig med brug af te kno lo gi.
En 74 år, der hol der stri be vis af IT-kur -
ser osv. 
Kil de: 
https://www.ageaction.ie/about-us/a
ge-action-silver-surfer-awards

Søl val deren er over os

https://www.ageaction.ie/about-us/age-action-silver-surfer-awards
https://www.ageaction.ie/about-us/age-action-silver-surfer-awards
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REG NING

Med lem skab af FU AM 2021 er kr. 175,-,
som be des be talt se nest 1. fe bru ar til 

FU AMs kon to-nr. 1551 0005726646.

Riv den ne si de ud og læg den mel lem di ne an dre reg nin ger – 
så hu sker du at få be talt kon tin gent for 2021.

Det te blad kom mer med po sten – 
og der med og så til med lem mer, der ik ke bru ger mail.

Ved for sen be ta ling på læg ges ge byr for til sen del se af ryk ker.
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Der ind kal des til or di nær
Gen eral for sam ling i FU AM

Ons dag den 10. fe bru ar 2021 kl. 16.45
I Fjords ga de fore nings- og fri tids hus, 

N.J. Fjords ga de 2, År hus C 

Dags or den iføl ge ved tæg ter ne:

1. Valg af diri gent 
2. Be styrel sens be ret ning 
3. Fore læg gel se af det re vi dere de regn skab for 2020 
4. Fast læg gel se af kon tin gent for 2022 samt
    god ken del se af bud get for 2021
5. Valg af med lem mer til be styrel sen  
På valg er:    To ve Holm
                                    Christi an Christi an sen
                                   Ul la Pe der 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 Bent sen
                             Kai Fi sker Pe ter sen
8. Ind kom ne for slag 

Ved tægt sæn dring af para graf 1

Fore nin gens navn er :

FU AM - 
Fore nin gen til Ud vik ling af Al derens Mu lig he der
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13. ja nu ar: Re spekt for na turen
Oplæg: Hans Fink, do cent emeri tus, Aar hus Uni ver si tet.
Vi skal ha ve re spekt for na turen, men hvad vil det nær mere si ge? I op læg get vil
jeg vi se, hvor me get for skel ligt vi kan forstå ved or det ‘na tur’, og prø ve at be grun -
de en lidt usædvan lig na tur forståel se og læg ge op til en dis kus sion af dens be tyd -
ning for, hvad et liv i re spekt for na turen må inde bære. 

Spæn den de
sam ta ler i FU AM

Ja nu ar til maj 2021
Læs på føl gen de si der
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20. ja nu ar: For årets sam ta le ca fe er
På mødet præsen terer vi forårets sam ta le ca féer både de nye og de gam le. “Rust
dig til frem ti den”,  “Om at være for æl dre til voks ne børn”, “Vi er al le pårøren de”, 
“Hvad stil ler du op med dit livs historie” 
Til ret te læg ger: Poul Gro sen Ras mus sen

10. fe bruar: Vi æl dre vil og så være grønne!
Oplæg: Je an net te Cold og An ne Gre the Han sen, “grå kli maam bas -
sadører” i Bed ste forældre nes Kli maak tion, Aar hus og FU AM-med lem mer. 
Til ret te læg ger: Knud Ra mi an

Bed ste for æl dre inter es serer sig selv følge lig for kli ma et. Kli ma et er bør ne bør ne -
nes frem tid.  Men  hvad kan vi selv gøre, så det nyt ter no get, både på vort eget kli -
maaf tryk og i det store bi lle de? 
Til ret te læg ger: Knud Ra mi an

OBS! Ef ter mø det er der ind kaldt til gen eral for sam ling kl. 16.45

10. marts:  Fra fol ke sund heds chef til mad blog ger
Oplæg: Vi be ke Brønnum 
Mit me nings ful de liv i over gan gen fra ar bejds li vet til pen sio nist til værel sen.
Bag grund og over ve jel ser.
https://www.refleksionograbarberkompot.dk/category/detgodeliv/det-gode-liv/
Til ret te læg ger:  Trau te Lar sen

14. april: Hvor dan for an drer man kul turen på et ple je hjem? / “Frem ti -
dens ple je hjem”
Oplæg: Bir git Wi en ke, for stan der på ple je hjem met Kil de vang i Mårslet. Der ta -
les me get om kul tur foran dring i ældreple jen i Aar hus i den ne tid ef ter en ræk ke
ple je hjems sa ger. Men hvad er det for en kul tur, der skal for an dres, og hvor dan
gør man det? Bir git Wi en ke vil for tæl le om, hvad kul tur foran dring er for hen de,
og hvor dan man gør på Kil de vang. 
Til ret te læg ger: Christi an Chri sten sen

12. maj:  Den kom pe ten te pa ti ent
Op læg: ?? Hvor dan kan man bedst ru ste sig til  (for bere de sig på) mødet med
sund heds væs net? Hvad kan man selv gøre før, un der og ef ter en ind læggel se.
Man kan møde sund heds væsnet i mere el ler min dre svæk ket til stand og med
mere el ler min dre komplek se syg dom me. Hvad skal man vi de og hvor dan skal
man agere? 
Til ret te læg ger. Knud Ra mi an

Al le mø der af hol des i for året kl. 14.30-16.30 
i Fjords ga de fore nings- og fri tids hus, 
N.J. Fjords Ga de 2B, 8000 Aar hus C

Pris inkl. ka ge og kaf fe kr. 30, hvis det bli ver mu ligt at få det le veret. 
Der er tele slyn ge i lo ka let

https://www.refleksionograbarberkompot.dk/category/detgodeliv/det-gode-liv/
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