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I dette særnumme af FUAMs Nyhedsbrev
finder du et indlæg med

Referat af FUAMs generalforsamling
den 10. februar 2010

Forord
Titlen på dette nummer ”Nyt fra FUAM” er ”Hans Ludvig Larsen i tusch – illustrationer for FUAM gennem 12
år”. Blad efter blad har Hans Ludvig Larsen bidraget til
vores blad med sine tuschtegninger. Hver gang har de
været med til at gøre bladet til noget særligt. Det vil vi
gerne sige tak for. Som starten på 30. årgang er der samlet en buket af tidligere illustrationer – samt et par nye.
Illustrationerne er udvalgt af Hans Ludvig Larsen. De
præsenteres, som det ofte er sket i bladet som serier af
motiver. Motiverne er ofte hentet fra de nære omgivelser og bliver på den måde også et billede af et liv. Det er
kunstnerens egne tekster, der introducerer hver serie.
Illustrationerne er som regel skabt til bladet og dets
trykformat. Det er altså ikke gengivelser af noget andet.
De ser ud, som de er tænkt.
Vi håber, at billederne vil vække minder hos de gamle
læsere af bladet og skabe en oplevelse for alle.
Henvisninger:
Interview med Hans Ludvig i Nyheds brev 2-2009, side 12
Hjemmesiden www.hansludvig.dk
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Løgknolde af tulipan og krokus

Krokus på to forskellige stadier taler
for sig selv om vækst. De små tætte
blomsterstande er i kontrast til tulipanblomstens svungne rytme. Den
ligesom flagrer gennem bladet. Begge
er budbringere om foråret.
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Fugleungernes farlige og risikable liv

Fugleungerne balancerende på grenene og hækkanten har tilsyneladende en urokkelig ro og selvtillid og en
stærk tiltro til tilværelsens gode kræfter. De er ikke generet af katten på den
ene side af hækken og en stor
kamphund på den anden.
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Helt ubegrundet er dog trygheden
hos fugleungerne spadserende på
græsplænen. Man har set katten kaste
sig over sådan en.
Nogle har jeg fundet, som må være
faldet ned fra tagrenden. Som de ligger på jorden, er det som et stumt
skrig.
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Turen til Den Gamle By
for at fodre ænder

Alle børn og børnebørn har været glade for en tur i Botanisk have for at fodre ænder. Det er nærmest blevet en
klassiker. På en tur med Amalie ville
en and snappe efter et stykke brød,
som jeg ville give den, men den kom
til at bide mig i fingeren i stedet for. På
vejen hjem sad hun og talte ophidset
med sig selv. Det var om denne begivenhed. På turen havde hun gjort bekendtskab med en ældre herre, som
hun delte bænk med. Amalie gav
ham en lille, meget lille krumme af sin
riskiks og fik til gengæld to rosiner af
ham. Den ældre herre fortalte, at rosiner var godt mod tørhed i munden.
Bekendtskabet blev så varmt, at han
fik lov til at holde hendes ballon. Vi
var i øvrigt heldige med vinden. En
svag brise blæste væk fra søen, så ballonen langsomt svævede op ad bakken og var let at fange.
Vi ender også altid i Den Gamle By,
hvor højdepunkterne er en sejltur
over åen og en kop kakao i Simonsens have. Markedspladsen med karrusel og ballongynger er heller ikke at
foragte.
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Novemberstemning i
vindueskarmen og
omkring spisebordet

Der er noget hyggeligt ved november.
Tusmørket sniger sig tidligt ind gennem vinduerne. Senere får mørket
helt overtaget, og der er helt sort i haven. Da er det tid til en hyggestund i
stearinlysets skær og en god historie
læst op af mormor.
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De to piger stillet op
til at blive malet
Karoline og Elisabeth var stillet pænt
op på terrassen, så de kunne blive
malet. Pludselig stak de hovederne
sammen.”Skal vi ikke lave skæg med
morfar” hviskede de. De gik først i
knæ med siden til. Derefter for de
rundt på terrassen og mellem bedene
og bag træerne. Et for så vidt langt
mere spændende motiv eller endog
flere motiver fremkom. Kunstens evi-

ge motiv – bevægelsen, og forholdet
mellem to figurer i action.
En stråle af eftermiddagssolen fik
Forsytia busken til at ligne et filigran
smykke. Der var også en solstråle på
hushjørnet.
Da de havde faret lidt rundt, satte
de sig til hvile og fandt nogle Erantis i
græsset. Dem viste de mig stolte og
glade.”Se her hvad vi har fundet.”
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Rabarber

For 50 år siden fik vi nogle rodknolde
til rabarberplanter af vores daværende
nabo Børge Petersen. De har vist sig
særdeles livskraftige og kommer hvert
år med store blade og saftige stængler
hele sommeren igennem på trods af
de meget kraftige, næsten voldelige
indgreb, når der høstes. Med bladenes
stort svungne jugendagtige linjer er de
dekorative og velegnede til en side i et
blad. På en af tegningerne er en squash plante kommet med og dens gule
blomster lyser op.
I vintermånederne ser man ellers ikke meget til rabarber planterne. Der er
kun den brune jord og resten af en
plante, vi ikke har fået væk. Man tror
ikke rigtig på, at den går en gang til.
Men ved påsketid titter små orangerøde fingre med lysende kadmiumgrønt i
spidsen op. Nogle steder er det små
grå høje, hvorfra de nye skud kommer.
Et stykke tid følger vi med i væksten,
men det glemmes igen, indtil det pludselig en dag opdages, at nu er de der
igen i al deres sædvanlige svungne
pragt.
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Lupiner

Lupinerne fængsler ved deres eksotiske udseende og farver, der går fra ultramarin blå og
gennemspiller alle violette nuancer til dyb rød
violet. Sidste år kom en skulptur i koboltblå
glasur til som en ny accent i farvesymfonien.
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Træer og træfældning

imellem de små mellemrum mellem
bilerne. Heldigvis med stor præcision.
En stor Bornholmsk Røn på hjørnet
led samme skæbne. Billederne fra
træfældningen er fra denne begivenhed. Det er far og søn, der udfører arbejdet, og faderen sagde om sønnen,”han er lidt stivbenet, han har
skadet knæet ved fodbold.”

De hushøje grantræer var i sin tid med
i bladet efter nogle meget kraftige efterårsstorme. Vi var uhyre lettede
over, at de ikke var væltet ned over
naboens biler. Derfor syntes vi, at de
fortjente at blive afbilledet. Men der
kom nye storme, og efter en sådan
hældede et af dem betænkeligt ud
over vejen. Kun et solidt tov forhindrede det i at falde helt omkuld og
spærre for trafikken på Duevej. Så var
der ikke noget at gøre, og de måtte
fældes.

Træstubben: Efter fældningen af
den Bornholmske Røn fremkom et
gabende hul i hækken. Det var forunderligt at se, hvor hurtigt hullet lukkedes. Op af revner i træstubben spirede
små birketræer og mange forskellige
grønne vækster. Desuden voksede
hækkens grene hurtigt skærmende
henover det gabende hul.

Det er altid en begivenhed at skulle
have fældet nogle store træer. Der var
håndværkere hos genboen, så der var
tæt med biler på den anden side af gaden. Vores havemand spillede op for
galleriet og lod granerne suse ned
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De japanske lygter i vase

Lige siden vi i 1956 var i Amsterdam
for at se Rembrandts udstilling i anledning af 350 året for hans fødsel og
der så maleriet af Jan Six med en
orange rød kappe over skulderen, har
jeg haft en svaghed for denne farve og
dermed også for de orange røde japanske lygter.
Netop nu mens jeg sidder her sidst i
oktober ved computeren og skriver
tekster til tegningerne, er de med deres neapel gule og lysende kadmium
grønne blade og orange lygter på et
koloristisk højdepunkt.
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Kommende møder
Onsdag den 10. marts
Livets blandede bolcher –
Livskvaliteterne ændrer sig gennem hele livet, hvis vi vil
Oplæg ved Knud Ramian

Onsdag den 14. april
At være forældre til voksne børn –
Vi bliver ved med at være forældre hele livet, men rollerne skifter
Oplæg ved Tove Holm

Onsdag den 12. maj 2010
Vi bliver aldrig for gamle til at rejse
Oplæg ved Børge Helmer,
der seks gange – sidst i 2009 - har rejst i Nepal
og har mange videofilm fra sine ture

Onsdag den 8. september 2010
Hvordan kan vi i fremtiden tale om aldring og alderdom?
Oplæg ved Tine Fristrup, Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet

Sted:
Cafeen
i Klostergadecentret
Klostergade 37, Århus C
Tid: kl. 15.00 - 17.00
Der er mulighed for at drikke kaffe i cafeen før mødet

(se kortskitse på bagsiden af omslaget)
Storhøj Desktop
8627 2900

Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder
- en forening for de uprøvede ideer og projekter
ISSN: 1902-2670

Sekretariatet:
Tove Holm
Åkrogs Strandvej 43
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Telefon 8617 9065
E-mail: toveholm@webspeed.dk

Foreningens gironummer er:
572-6646
Ved bankoverførsel anvendes
konto-nr. 1551-0005726646
CVR-nummer: 31509130

Indlæg til

Nyt fra FUAM
Udvikling af Alderdommens Muligheder

1

30. årgang
Marts 2010

Referat af

Generalforsamling i FUAM
Onsdag den 10. februar 2010 kl. 16.30 – 18.00
i Dagligstuen på Lokalcenter Møllestien
Dagsorden ifølge
vedtægterne:
1.Valg af dirigent
Børge Helmer blev valgt
2. Bestyelsens beretning
Kirsten Trollegaard redegjorde for
møderne siden sidste års generalforsamling: Temaet har i hele 2009
været: De Gamle som forbrugere. I
marts holdt Knud Ramian oplæg om
Sikring af alderdommen – er forsikringer vejen? På aprilmødet hed Tove
Holms oplæg: Skal omsorg være en
ydelse til forhandling? I maj holdt
Knud Ramian oplæg: Hvor køber
man sansning, samvær og sikkerhed?
– en guide til de sene rejser. Septembermøder handlede om Sund og lækker mad - når der skal passes på fedtet, sukkeret og alt det andet. – Kom
med din sundeste og lækreste opskrift
ved Traute Larsen. I oktober hed mødet: De gamle fester – eller gør de?
Har vi stadig lyst/kræfter/overskud til
at feste? Ved Tove Holm. I november
holdt vi reception med champagne og
kransekager i anledning af FUAMs
30-års fødselsdag med festtale af
Knud Ramian. På januarmødet 2010
drøftede vi FUAMs Fremtid, form og
indhold på baggrund af Knud Ramians oplæg om FUAMs alderdom i bla-
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det 2009, nr. 1. Oplæg og referater fra
møderne kan læses i bladet.
Knud Ramian har været redaktør af
bladet siden 2009, og det skal især
nævnes, at der er kommet et dobbeltnummer i anledning af FUAMs 30-års
jubilæum med projekter og ar tikler fra
alle årene.
Tove Holm fortalte om bestyrelsens
arbejde: Vi har i mange år arbejdet på
den måde, at vi to gange om året, i juni og december, planlægger arbejdet
og specielt møderne for den kommende sæson. Desuden drøfter vi
spørgsmål af interesse for foreningens
arbejde.
Det har vi også gjort i 2009, og her
har interessen ikke mindst drejet sig
om det faldende medlemstal. Vi har
diskuteret, om det var nu, vi skulle
stoppe, eller om vi kunne finde andre
måder at eksistere på. Vi har været
enige om, at vi har nogle gode arrangementer, og at deres indhold burde
deles med mange flere. I den forbindelse dukkede tanken om Facebook
op, og Lisbet Thorendahl tog initiativ
til at melde os ind på Facebook under
navnet ”Alderdommens muligheder
og umuligheder. Her håbede vi at
kunne komme i dialog med en masse
mennesker, men det har vist sig at slå
helt fejl. Vi var et par stykker, der skrev
lidt, men der ved blev det stort set. Vi
har diskuteret om ordet Alderdom vir-

kelig er sådan et skræmmebillede, at
vi burde have valgt et andet navn.
Vi diskuterede også, om vi skulle
fortsætte som et netværk for at undgå
besværligt registrerings- og kontorarbejde, men det viser sig at være lidt
vanskeligt at nedlægge foreningen.
Sidst på året fik vi et brev fra Foreningsbutikken, der omtalte, at Klostergadecentret 25. februar i år åbner
en cafe. Centret er samlingssted for et
par tusinde mennesker, der deltager i
forskellige former for aktiviteter, foredrag, kurser, kreative fag. Vi øjnede
en mulighed for, at vi ved at melde os
ind i centret kunne få kontakt med en
lang række mennesker, dels fordi de
allerede er i centret, dels fordi vi ikke
blev belastet af at høre til på et lokalcenter.
Vi har nu aftalt et samarbejde med
Klostergadecentret, så vi fra 10. marts
holder vores møder der. Cafeen slutter kl. l5, og vi fremrykker vores mødetidspunkt til kl. 15 i håb om, at nogle af centrets brugere vil være interesserede i at deltage.
Samarbejdet indebærer, at FUAM
har indmeldt sig i Foreningsbutikken,
og bestyrelsens medlemmer har indmeldt sig i Klostergadecentret.
Vi kan næsten kun se fordele ved
det nye mødested, bortset fra at der
ikke er parkeringsmuligheder. Til gengæld går mange busser lige til centret.
Af hensyn til dem, der har deltidsbu-
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skort har vi fastsat sluttidspunkt på
møderne til kl. 17.
3. Forelæggelse af det
reviderede regnskab for 2009
Søren-Peter Pedersen gennemgik det
reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af
kontingent for 2011
samt godkendelse af budget for 2010
Kontingentet er uændret 125 kr. Det
foreliggende budget blev gennemgået
og godkendt.
5. Valg af medlemmer
til bestyrelsen
Knud Ramian, genvagt
Klara Juul-Madsen, genvalgt
Kirsten Trollegaard-Jørgensen, genvalgt
Lisbet Thorendahl, nyvalgt
6. Valg af suppleanter
til bestyrelsen
Børge Helmer, genvalgt
Irma Magnussen, nyvalgt
7. Valg af to interne revisorer
Jens-Erik Jørgensen og Henning
Gøtzsche blev genvalgt
8. Indkomne forslag
Ingen forslag
9. Eventuelt
Her drøftedes et forslag om bankkonti
og netbank for ældre som emne for et
kommende møde.

Regnskab
for perioden 1.1.2008 til 31.12.2009
Regnskab 2009 Budget 2009 Budget 2010
Indtægter:
Medlem skontingent (47)
Por tostøtte
Renter
Total

5.875
803
12
6.690

(45)5.625
803
50
6.478

(47) 5.875
823
0
6.698

Udgifter:
Tryk ning af bla det
3.747
Por to og gebyrer
1.978
Tele fon godt gørel se
300
Kontorartikler
366
Vingaver
456
Hjem mesi de
345
Re vi sions mø de
72
FUAMs 30 års fød selsdag
524
Repræsentation
490
Kontingent Foreningebutikken
0
Kontingent Klostergadecentret
0
Total
8.278
Årets resultat
-1.588

4.500
2.100
600
600
500
200
150
0
0
0
0
8.650

4.000
2.000
300
400
500
345
100
0
0
50
1.350
9.045

Balance
Ak ti ver:
Giroin destå ende 31.12.09
Kassebehold ning
Skyldige beløb
Total

25.541
79
-1.463
24.157

Passiver:
Aktiver 31.12.08
Årets re sul tat
Total

25.745
-1.588
24.157

Re vi sorer ne har gennem gå et kas se bog og bi lag og fun det, at regn ska bet er kor rekt
ud ført og i god over ens stem mel se med fore ningens for mål og gen eral for samlin gens
beslutninger.
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