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Giv dyr et godt liv
Med en gave til Dyrenes Beskyttelse i dit testamente sikrer du
omsorg til dyr, som ingen andre tager sig af
Testamentariske gaver sætter os i stand til at hjælpe alle dyr, der er kommet i nød. Uanset om det skyldes
menneskers misrøgt, manglende viden om dyrs behov eller påkørsler i trafikken.
Alle gaver uanset størrelse gør en forskel.
Det er gratis at oprette testamente til fordel for Dyrenes Beskyttelse.
Ring uforpligtende på tlf. 33 28 70 09 – her sidder testamenterådgiver Marit Ytterdal klar til at svare på spørgsmål.

Alhambravej 15 | 1826 Frederiksberg C | tlf. 33 28 70 00 | www.dyrenesbeskyttelse.dk
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KRYDSTOGTER OG RUNDREJSER
Hos Best Travel er vi specialister i spændende og veltil-

Vores dygtige danske rejseledere sørger for, at I får alle

rettelagte krydstogter og rundrejser i hele Europa, hvor

de bedste oplevelser på rejsemålet med i bagagen og

programmet er fyldt med kultur, natur og historie. Vi be-

sikrer desuden en tryg rejseoplevelse.

nytter altid gode, komfortable hoteller og når du bestiller rejsen, er langt det meste med i prisen, så I bare skal

Find vores store udvalg af rejser på vores hjemmeside:

koncentrere jer om at nyde selve rejsen.

www.besttravel.dk.

www.besttravel.dk I Tlf. 70 20 98 99 I Ved bestilling af rejse, oplys annoncekode: LO

MED EN TESTAMENTARISK GAVE
KAN VI REDDE LIV
Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden er størst.
Midt i katastrofen arbejder vores læger og sygeplejersker i døgndrift for
at redde liv. Men vi kan kun hjælpe, hvis vi har penge til medicin og udstyr.
Med en testamentarisk gave til Læger uden Grænser er du med til at
sikre et håb og en fremtid for nødlidende børn og voksne.

■ Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre
■ Bekæmpelse af livstruende sygdomme som malaria, tuberkulose og hiv/aids
■ Mad og behandling til stærkt underernærede børn
Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere Læger
uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente
hos advokatfirmaet DANDERS & MORE (tlf. 33 12 95 12), der på denne måde støtter Læger
uden Grænser. Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på arv@msf.dk
Læger uden Grænser · Dronningensgade 68, 3 · 1420 København K · Tlf. 39 77 56 00 · www.msf.dk

© Gilles Saussier

Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser.
Når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi det som et udtryk for stor
tillid og moralsk støtte til vores humanitære arbejde. Pengene går bl.a. til:

Lakmusprøve
for ældrerådene
Ældrerådene er en gave til os ældre.
Der er ved lov et ældreråd i hver
kommune, og de har godt 15 år på
bagen, så nu må begyndervanskelighederne være overstået. Det er
på tide at vise handlekraft. Men et
ældreråd er ikke mere, end hvad
kommunen gør det til. Betragter
kommunen ikke Ældrerådet som
en seriøs sparringspartner, så
bliver rådet ligegyldigt.
I mange kommuner har man ældreråd – ikke fordi man ønsker en livlig
debat om de ældres forhold i kommunen – men fordi loven kræver det.
I november 2013 var der valg til
ældrerådene i 80 procent af kommunerne i Danmark. Nu skal vi så
se, om ældrerådene kommer på
banen med holdninger, der fører
til handlinger. Spændende er det,
om de enkelte kommuner evner at
gøre ældreområdet interessant og
nærværende, eller de blot så valget
som et ”hold kæft bolsje”.
Der er mange væsentlige opgaver,
som ældrerådene bør tage sig af.
Lad mig blot nævne hele frivillighedsproblematikken og anvendelse af
informationsteknologi, når vi fremover skal kommunikere med det
offentlige. Også implementeringen
af Hjemmehjælpskommissionens
anbefalinger i kommunerne er højt
prioriteret.
Endelig er der bevilget en ekstra
milliard til os ældre. Den er der
www.fagligsenior.dk

Leder
Foto Nils Krogh

hårdt brug for til at sikre en værdig
alderdom. De penge skal bruges
på dem, der har et reelt behov.
Og – som statsministeren sagde i
sin nytårstale – er det ikke urimeligt, hvis ældre borgere har brug
for hjælp.

rådene ikke noget. Det er sådan,
det hænger sammen. De ældre
i Danmark er et aktiv for lokalsamfundene – ikke en byrde.

Hun sagde også: ”Vi har stadig
brug for en tryg og god ældreomsorg. Og det vil vi også have i
fremtiden. Men jeg tror, at mange
er usikre på, om der er et velfærdssamfund, når vi selv bliver gamle.
Vil der være folkepension? Vil der
være hjemmehjælp? Vil der være
ordentlige plejehjem? Den bekymring forstår jeg godt. Mit svar
er klart: Det bestemmer vi selv.
Og derfor er det også vigtigt at
få sagt i aften: Hvis vi tænker os
godt om og tager ansvar for vores
økonomi, så er der penge til en
ordentlig omsorg for de ældre i
årene, der kommer.”

Lillian Knudsen
Landsformand

Jeg synes, det er gode ord fra
statsministeren. Dem skal hun
holdes fast på.
Men lad nu de ældre selv bestemme i deres eget lokalsamfund. Giv os reel indflydelse. Lad ældrerådene
beslutte, hvad pengene
skal bruges til.
I Faglige Seniorer skal
vi lokalt stå klar til at
være et aktivt bagland
for ældrerådene. For
uden aktive ældre er ældreNummer
Nummer21
21 • Forår 2014
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Bechamelsauce
6 dl. mælk
40 g. smør
4 spsk. mel
1 knivspids muskatnød
50 g. revet mozzarellaost
2 spsk. revet parmesanost

Mad

Af Nikolaj Kirk & Carsten Elert
Foto Søren Zeuth & kombic

Børnenes
livret
I den moderne tidsalder regnes
lasagne for en af de klassiske retter
i Emilia-Romagna regionen. Især
den norditalienske by Bologna er
blevet synonym med lasagne.
Den mest kendte version af retten
er Lasagne Bolognese, der – som
navnet antyder – netop stammer
fra Bologna.

Kogemanden Nikolaj Kirk
tilbereder lasagne. Den er
kendt som børnenes livret,
men vi andre kan også nyde
den italienske klassiker.

Opskrift

Lasagne kan laves på et utal af måder
og med forskelligt fyld. Men det er
lasagnepladerne og bechamelsaucen,
der kendetegner retten.

300 g. lasagneplader
300 g. hakket oksekød
2 alm. løg
2 gulerødder
½ squash
2 spsk. tomatpuré
4 tomater, hakkede
(eller en dåse økologiske, hakkede)
2-3 hvidløgsfed
2 tsk. oregano
1 tsk. merian
salt og peber

Nogle mener, at Etruskerne mere end
fire hundrede år før vores tidsregning
allerede spiste en slags lasagne med
pastaplader af kornsorten spelt. Nogle
århundreder senere lavede romerne
en ret – lagana – som også var en
slags lasagne.
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Når du tilbereder lasagne til to
personer, skal du bruge følgende
ingredienser:

Sådan gør du
Løg, gulerødder og squash renses
og skæres i små tern. Kødet brunes
af i en gryde med lidt olie. Grønsagerne tilsættes og simrer sammen
med kødet i nogle minutter. Tomatpuré, tomater og krydderier tilsættes, og det hele røres sammen.
Krydr med salt og peber og lad
det derpå simre i 15 til 20 minutter,
mens du laver bechamelsaucen.
Smelt smørret i en gryde. Hæld
melet i og pisk det godt sammen
til en smørbolle. Brun det let af og
hæld derpå mælken i lidt efter lidt,
imens du pisker kraftigt, så der ikke
dannes klumper. Kog derpå mælken
igennem i nogle minutter – og
kom så muskatnød og begge slags
revet ost i. Krydr med salt og peber.
Et ovnfast fad smørres med olie.
Heri lægges lagvis kødsauce,
bechamelsauce og lasagneplader.
Slut af med kødsauce og bechamelsauce henover. Lasagnen varmes i
en forvarmet ovn ved 200 grader
i cirka 30 minutter. Den serveres
med en grøn salat og lidt flute.

Mere sulten?
På www.fagligsenior.dk kan
du se kogemanden Nikolaj Kirks
spændende opskrifter til hele
året. Det er god og nærende
mad, der nemt kan tilberedes,
og til en overkommelig pris.

www.fagligsenior.dk

Den sunde måde at sidde på®

Farstrup Comfort
hvilestole fås med:

• Regulerbar

sæde og ryg

• Siddehøjde

efter ønske

• Oppustelig

lændestøtte

• Valgfri

nakkestøtte

• Elektrisk

sædeløft

• Flere

sædedybder

• Indbygget eller

løs fodskammel

• Armlæn i træ
eller polster

• Åbne eller

lukkede sider

Til daglig glæde
Med en Farstrup hvilestol
får du solidt dansk håndværk af høj kvalitet, der
holder hele vejen. Vi tilpasser stolen til dine behov.

Bliv inspireret
Model Plus

www.farstrup.dk

Kontakt nærmeste forhandler for mere information, hjemmebesøg og brochurer.
Aalborg · Gades Møbelcenter · Tlf. 98 18 55 66
Aalestrup · Bolig Punkt · Tlf. 98 64 14 99
Brenderup · Werenberg Møbler · Tlf. 64 44 10 49
Brovst · Dan-Bo Møbler · Tlf. 98 23 19 55
Esbjerg · Ide Møbler · Tlf. 88 18 31 30
Esbjerg · Søvn & Miljø · Tlf. 75 15 16 00
Gråsten · Det Nye Hebru · Tlf. 74 60 83 51
Haderslev · Det Nye Hebru · Tlf. 74 60 83 51
Hesselager · Dan-Bo Møbler · Tlf. 62 25 16 33
Hobro · I.P. Boligcenter · Tlf. 98 51 07 22
Holbæk · Farstrup Comfort Studie · Tlf. 20 56 44 03
Kolding · Dan-Bo Møbler · Tlf. 76 30 10 12
Kolding · Sengemagasinet · Tlf. 76 32 12 11
Kvorning · Kvorning Møbelhus · Tlf. 86 45 13 55
København K · Vestergaard Møbler · Tlf. 32 57 28 14
Lyngby · Vestergaard Møbler · Tlf. 45 87 54 04
Maribo · Jarvig Møbler · Tlf. 54 76 10 01

Nimtofte · Djurs Møbler · Tlf. 86 39 81 77
Nykøbing M · Dan-Bo Møbler · Tlf. 97 72 38 22
Næstved · Ide Møbler · Tlf. 55 72 20 75
Nexø · Inhouse Bornholm · Tlf. 56 44 10 11
Odense · Farstrup Comfort Center · Tlf. 66 15 95 10
Randers · Dan-Bo Møbler · Tlf. 87 11 90 14
Skive · Skive Boligmontering · Tlf. 97 51 21 00
Skærbæk · Skærbæk Møbler og Tæpper · Tlf. 74 75 25 30
Struer · J.M. Møbler · Tlf. 97 85 56 77
Sunds · Sunds Møbler · Tlf. 97 14 17 00
Sønder Omme · Frost Boligcenter · Tlf. 75 34 15 44
Sønderborg · Rene's Bolignyt · Tlf. 74 47 45 86
Vejle · Dan-Bo Møbler · Tlf. 75 83 52 00
Viborg · Karup Møbler · Tlf. 86 61 13 00
Vojens · Ide Møbler · Tlf. 88 18 35 00
Ørbæk · Jørgen Hansen Møbler · Tlf. 65 33 11 47
Århus C · Farstrup Comfort Center · Tlf. 86 13 35 88

Dansk kva
10 års stelg litet
aranti

www.farstrup.dk

Politik

Af Mogens Lykketoft
Foto Lykketoft.dk

Dagpengeforringelserne er
det mest brutale angreb på
Den Danske Model, som hidtil
er gennemført, skriver Mogens
Lykketoft.
Finansloven for 2014 blev vedtaget.
Men der manglede gode elementer,
som var med i forhandlingerne med
Enhedslisten.
Jeg forstår ikke, at regeringen og EL
ikke kunne få enderne til at mødes,
så en bedre indsats mod social
dumpning kunne gennemføres, og
faglige kontingenter igen kunne
blive fuldt fradragsberettigede.
Jeg frygter, at nyvalg nu rykker
tættere på, og at Lars Løkke får
bedre fodfæste af at være med i
finanslovsforliget.
Unfair dumpning og mangelfuldt
kontingentfradrag er alvorligt,
men ikke det værste. Et af vores
største problemer er, at for mange
er arbejdsløse, og at for mange af
de arbejdsløse mister retten til en
ordentlig dagpengekompensation
alt for hurtigt og uden chance for
igen at komme i arbejde.
De borgerliges dagpengeforringelser fra 2010 – på initiativ af Dansk
Folkeparti! – slår igennem på det
dårligst mulige tidspunkt, hvor
konjunkturerne stadig er slappe,
og den aktive arbejdsmarkedspolitik ikke er ordentligt rustet til at
give folk chancer og kvalifikationer
til at komme i gang på ny.
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Et brutalt
angreb
De midlertidige opblødninger på
dagpengeforringelserne er ufuldkomne og forsvinder for hurtigt
igen. Snart står vi tilbage med
virkningerne af det mest brutale
angreb på Den Danske Model, som
hidtil er gennemført… medmindre
regeringen inden næste valg kan
enes med sig selv og et flertal i
Folketinget om at lave gunstigere,
varige dagpengeregler.
Både regeringen og fagbevægelsen burde energisk søge nye veje
til at genstarte de kuldsejlede trepartsforhandlinger, blandt andet
med det formål at finde en bedre
dagpengeordning. Virkningerne
af det, som A-kassernes direktør
Verner Sand Kirk har kaldt århundredets regnefejl, er ikke tålelige for
den socialdemokratiske bevægelse: Man troede, at 3.000 ville miste
dagpengeretten, men det bliver i
stedet 30.000.

at ”der altid er arbejde til dem, der
gider arbejde”. Nok er der nogle
få, der med udsigten til at miste
dagpengene springer hurtigere til
et ringe betalt job. Men sandheden
er, at mange, mange flere mister
deres forsørgelsesgrundlag, fordi
deres rettigheder er løbet ud, og
fordi de ikke har en chance for
at få et job – selv om de er villige
til at acceptere meget ringere
løn og arbejdsvilkår, end før de
blev ledige.

De borgerlige – og desværre også
vore radikale venner – har dén opfattelse, at en kort dagpengeperiode
er nødvendig for at skræmme de
arbejdsløse tilbage i arbejde.
Det minder mig om
Niels Hausgaards
satiriske vise om,

Lykketofts hjørne
MF for Socialdemokraterne og formand for Folketinget, Mogens
Lykketoft, er tilknyttet Liv & lidt mere som politisk kommentator.
Han skriver i hvert nummer om et aktuelt emne i dansk politik.
www.fagligsenior.dk

Forårsrejser
med dansk rejseleder

Nyt

Katalog

Besti
70 11 47 l på
riisrejse11 el.
r.dk

storbyferie i foråret

Lunt forår sydpå

PAris

BerLin

KroATien

BLomsTerKysTen

Oplev den herlige forårsstemning i
de små snævre gader, det pulserende storbyliv på de brede boulevarder, Eiffeltårnet, Mona Lisa
og aftenstemning på Montmartre.
Busrejse, rejseleder, udflugter og
centralt hotel er inkluderet.
Rejs fx d. 6/4, 13/4, 20/4, 27/4 m.fl.

Populær 4 dages forårsrejse til
metropolen Berlin, der byder på
masser af shopping, historie,
teatre, museer og seværdigheder.
Busrejse, godt hotel med morgenmad, udflugter og dansk rejseleder
er inkluderet.
Rejs fx d. 13/4, 17/4, 29/5, 11/7 m.fl.

Skøn, lun forårsferie ved det herlige
azurblå Adriaterhav med masser af
udflugter til smuk natur og gamle
kulturbyer.
Busrejse, dansk rejseleder, hotel
med halvpension og spændende
udflugter er inkluderet.
Rejs d. 19/4, 17/5, 14/6 eller senere.

Skøn rejse til Den italienske Riviera.
Her er dejligt middelhavsklima og
smukke kyststrækninger. Bo på
hyggeligt hotel lige ud til strandpromenaden. Busrejse, hotel med ½
pension, spændende udflugter og
dansk rejseleder er inkluderet.
Rejs d. 17/5, 14/6, 12/7 eller 20/9.

7 dage. Fra kr. . . .

4.695,-

4 dage. Fra kr. . .

2.395,-

9 dage. Fra kr. . . .

Tlf. 70 11 47 11 (man-søndag kl. 9-17) . www.riisrejser.dk

Rundrejser med dansk guide
til Østen og Dubai
Oplevelsesrige rundrejser med dansk rejseleder hele året
rundt.

NYHEDER :
• Det bedste af Sydvietnam med Anton Le fra kr. 12.998
• Den gyldne Trekant - Thailand, Burma, Laos og Mekong
Cruise fra kr. 14.498
• Fantastiske Borneo - 2 uger til Sarawak og Sabah provinsen
fra kr. 19.998

5.295,-

9 dage. Fra kr. . . . 4.995,-

GoDT rejseseLsKAB

Langtidsrejser til Østen
• Bo 1 måned i flot lejlighedskompleks ved stranden nord
for Hua Hin i Thailand.
Inkl. fly, transport og lejighed fra kun kr. 9.998
• Templer, rismarker og skønne strande. Kombinér Bali og
Phuket, 30 dage fra kr. 12.998
Læs mere om langtidsrejser til hele Østen på
www.toptours.dk eller ring og få en snak på 70 201 208

Læs mere om vores mange rundrejser på
www.toptours.dk/Rundrejser-med-dansktalende-rejseleder
Tlf: 70 201 208 • www.toptours.dk • Tv2 tekst tv s. 505

Ren win-win
Daniel havde store problemer
med at lære at svejse. Han prøvede
igen og igen, men det ville ikke
lykkes for ham. Han blev irriteret og
strittede imod. Det var ikke godt.
For han skulle have det lært som
en del af sin uddannelse.
Heldigvis stod der en pensioneret
mekaniker på værkstedet. Han
vidste alt om at svejse, og han
havde tiden, tålmodigheden og
viljen til at lære Daniel det.
Den historie fortæller 22-årige Daniel
Ravn, da han er på besøg hos
undervisningsminister Christine
Antorini i København. Han besøger
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ministeren på hendes kontor sammen med Jesper Vilholm, der også
er ved at uddanne sig til automekaniker. De følges med pensioneret
metalarbejder Leif Petersen, der har
været fagmentor for både Daniel og
Jesper, og som har hjulpet dem i
helt afgørende situationer i deres uddannelse. Tidligere kleinsmed Tom
Månsson er også med. Han koordinerer fagmentorernes indsats på
erhvervsskolen Selandia i Slagelse.

Det var fantastisk
Her er man pionerer i projekt Fagmentor, hvor pensionerede metalarbejdere støtter frafaldstruede

elever ved at give dem selvtillid og
arbejdsglæde. Det har Daniel oplevet, og det er han ved at fortælle
ministeren om.
- Da vi skulle lave nogle svejseøvelser på grundforløbet, kunne
jeg ikke finde ud af det. Det var
ved at køre helt skævt for mig.
Men så stod Leif der, og han havde
tid. Han gik med ind i svejsekabinen
og bad mig om at svejse et lille
stykke. De første gange gik det
galt, men til sidst lykkedes det.
Det var fantastisk.
I dag har Daniel afsluttet grundforløbet og er startet i skolepraktik.
www.fagligsenior.dk

Mentor
Af Thomas Møller
Foto Rune Backs

Der er jo kun plusser,
udbrød undervisningsminister Christine Antorini,
da to elever fra erhvervsskolen Selandia og to
seniorer fra Dansk Metal
i Slagelse fortalte hende
om fagmentor-ordningen.
Nu vil hun have ordningen
styrket og udvidet til
andre fag.
Han er ikke i tvivl om, at han kun har
lært at svejse, fordi Leif havde tiden
og tålmodigheden til at hjælpe ham.
Ellers var det ikke gået.

Lytter Fascineret
Christine Antorini lytter fascineret
til Daniels historie.
- Jeg er helt pjattet med idéen
om en fagmentor-ordning, hvor
erfarne og pensionerede seniorer
tager sig tid til at hjælpe de unge.
Både med det faglige, men også
med at kunne begå sig på en
arbejdsplads. Hvordan man tilrettelægger sit arbejde, og hvordan
man samarbejder med kollegaer.
Det er mange ting, man skal kunne
som faglært, og der har seniorerne
virkelig erfaringen, siger Christine
Antorini.
www.fagligsenior.dk

- Når jeg engang selv går på pension,
vil det være en gave, hvis der er
nogle unge, der kan få glæde af
mine erfaringer. Dem vil jeg gerne
dele med dem, siger hun.

På værkstedet
Det er da også en glæde for Leif
Petersen at være med i fagmentorordningen på Selandia. Han møder
ind på autoværkstedet to formiddage
om ugen – mandag og tirsdag –
hvor han er klar til at hjælpe de
elever, der måtte have behov for det.
- Vi er ti seniorer fra Dansk Metal,
der startede som fagmentorer på
Selandia i 2011, og vi er stadig
aktive. I begyndelsen troede man,
at det mest skulle være lektiehjælp,
men vi fandt hurtigt ud af, at det
gad de unge ikke. Hvis vi skulle

gøre en forskel, så skulle vi ud på
skolens værksteder. Men det
krævede en aftale med Selandias
ledelse og faglærerne. Vi skulle lige
se hinanden an, men de opdagede
hurtigt, at vi ikke blandede os i
deres arbejde. Vi vil bare gerne være
til gavn for de unge mennesker, så
de kan få et godt arbejdsliv, ligesom
vi har haft, siger Leif Petersen.
- I dag har vi det rigtig godt med
Selandia. Vi bliver inviteret med til
deres julefrokost, vi får lidt arbejdstøj engang imellem, og i pauserne
sidder vi ved det samme kaffebord
som lærerne. ”I kommer vel igen
efter ferien”, spørger de os, når det
bliver sommer.

Kæmpe hjælp
Eleverne på skolen har også taget
Nummer 21 • Forår 2014
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rigtig godt imod fagmentorerne.
Det gælder blandt andre 22-årige
Jesper Vilholm. Han har flere gange
i sin uddannelse hentet afgørende
hjælp hos Leif.

Lærte at svejse
Daniel Ravn er 22 år og lige
startet i skolepraktik på erhvervsskolen Selandia i Slagelse. Han
er i færd med at uddanne sig til
mekaniker og har netop afsluttet
uddannelsens grundforløb.
Som syvårig fik han diagnoserne
autisme og ADHD. Han gik på
specialskole i ti år, for – som
Daniel udtrykker det – ”at lære
at opføre sig som de andre.”
Han er ikke hyperaktiv, men lider
af koncentrationsbesvær. Når han
står over for noget nyt eller møder
modstand, stritter han imod med
det samme. Det blev bemærket af
hans lærer på grundforløbet.
Her havde Daniel problemer med
at lære at svejse. Det gik galt hver
gang. Enten var han for hurtig,
eller også var han for langsom. At
Daniel i dag kan svejse, tilskriver
han sin fagmentor, Leif Petersen.
Han så gerne, at Leif også var
på uddannelsens overbygning.
Men han ved, at han altid kan
ringe til ham. Han har hans
telefonnummer.
Daniel er i dag ikke længere diagnosticeret som autist, men det
kan være svært at slippe diagnosen, når man har haft den så
længe, siger han.

12
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- Jeg er både ordblind og talblind.
Det har aldrig rigtig sagt mig noget
at gå i skole, for jeg har ikke særlig
nemt ved det. Men da Leif kom,
kunne jeg spørge ham, hvis der var
ting, som jeg havde problemer
med. Når jeg fik et opgavehæfte,
kunne han læse op fra hæftet.
Det var en kæmpe hjælp, siger
Jesper.
- Lærerne havde forberedt os på,
at der kom nogle fra fagforeningen, som kunne hjælpe os med
de opgaver, der var undervejs.
Det har fungeret rigtig godt. Jeg
faldt bare i snak med Leif, og så
har han støttet mig lige siden.

Mange tør ikke
Når et nyt hold starter på grundforløbet, kan Leif godt mærke, at
eleverne gerne så, at fagmentorerne kom hver dag.
- Vil der være noget i vejen for det,
spørger Christine Antorini.
- Så skal vi nok være nogle flere, og
vi har et problem med at rekruttere
nye fagmentorer. Der er mange, der
ikke tør. De synes, at de har været
pensionist for længe. Men de skal
jo ikke være mekaniker igen. De
skal støtte de unge mennesker i
deres uddannelse. Men en del af
vores kollegaer er bange for, at de
ikke slår til, siger Leif Petersen.
Tom Månsson er enig.
- Derfor prøver vi at være opsøgende.
Vi har et godt samarbejde med

den lokale afdeling i Dansk Metal,
og vi får at vide, når der er nogen,
der går på efterløn. Så kontakter
vi dem, og det er da også lykkedes
at finde et par stykker. Men det er
også helt nødvendigt. Vi andre er
blevet mere gråhårede, siden vi
startede, og på et tidspunkt skal
der nye kræfter til, siger Tom
Månsson.

2 fagmentorer
Leif Petersen er uddannet automekaniker, men arbejdede i 35 år
som autopladesmed. De mange
års arbejde med vibrerende
håndværktøj gav ham hvide
fingre. Det betød, at han til sidst
måtte opgive sit fag.
Leif Petersen havde i mange år
plejebørn, og siden januar 2011
har han været fagmentor på
mekanikeruddannelsens grundforløb på erhvervsskolen Selandia
i Slagelse. Han kommer to formiddage om ugen, hvor han står
klar til at hjælpe de unge med
faglig og menneskelig støtte.
Det har både Daniel Ravn og
Jesper Vilholm haft glæde af.
Filosofien bag Leifs arbejde er ligetil: ”Uanset om man er lidt ordblind, talblind eller har en smule
ADHD, så kan man sandelig godt
blive en god håndværker”, siger han.
www.fagligsenior.dk

55 fagmentorer
Han forklarer, at der i dag er cirka
55 mentorer på landsplan. De er
fordelt på ti afdelinger. I Slagelse
er man foregangsmænd i projektet, og derfor har man rejst rundt
til de forskellige erhvervsskoler
og fortalt lærere og interesserede
seniorer om, hvordan man har
grebet det an på Selandia.

- Men er der ikke andre fag med i
ordningen spørger ministeren.
- Nej, der er kun fagmentorer inden
for metal, siger Tom Månsson.
Christine Antorini kan ikke se begrænsningen. Alle fag må kunne få
glæde af en tilsvarende ordning.
- Jeg synes, det er genialt, hvis man
på den måde kan bruge de erfaringer og den viden, som man har
optjent gennem et langt arbejdsliv.
Vi kan høre på de unge, at de får
meget ud af fagmentorernes indsats. Lærerne er glade for hjælpen,
og når den reducerer frafaldet, er
skolerne også glade. Jeg kan
simpelthen kun se plusser, siger
Christine Antorini.

Hele viften
Tom Månsson er uddannet kleinsmed og blev siden kasserer i
Dansk Metals afdeling på Midtsjælland. I dag er han gået på
pension, men siden januar 2011
har han været koordinator på
ordningen med fagmentorer
ved erhvervsskolen Selandia.
Cirka en gang i kvartalet indkalder han seniorerne til et stykke
mad i afdelingen. Så bliver der
snakket om, hvordan det går
på Selandia, men Tom Månsson
lægger også vægt på, at projektet har en social funktion i forhold til seniorerne. ”De kvartalsvise møder skal være hyggelige
samtidig med, at de også har et
fagligt indhold”, siger han.
Hver gang bliver der skrevet et
referat til kommunen, der har
støttet fagmentor-ordningen
med penge fra Frivillighedspuljen.
www.fagligsenior.dk

Hun mener, at det nu må handle om
at få synliggjort ordningen og dens
værdi. Her kan ministeriet hjælpe.
- Vi skal have åbnet øjnene for det
her hos mange flere pensionerede
håndværkere. Det kan være frisører,
og det kan være social og sundhedsassistenter. Vi skal have det ud
til hele viften. Derfor er det også
vigtigt, at de lokale fagforeninger
tager bolden op. Frivilligt arbejde
er funderet i lokalsamfundet.
Leif nikker. Han har været med på
samtlige grundforløb siden 2011.
Han indrømmer, at han ofte har
svært ved at sige farvel til et hold.
- Så må jeg lige ud på hovedforløbet og se, hvordan de klarer sig.
Det bliver aldrig en sur pligt. Det er
tværtimod en stor tilfredsstillelse at
hjælpe de unge og samtidig opleve, at mit fag lever videre. Så kan
jeg ikke forlange mere.

Klar til svendeprøve
Jesper Vilholm er 22 år og i færd
med at uddanne sig til mekaniker.
Han går på sjette hovedforløb.
Jesper er ordblind og talblind,
og han har også problemer med
korttidshukommelsen. Det har
været en udfordring gennem
hele hans skolegang. ”Det gør
det hele lidt sværere”, som
Jesper udtrykker det.
Heldigvis har den ny teknologi
hjulpet ham. Han har fået en ITrygsæk med en bærbar computer,
der kan læse tekster og bøger
for ham.
Alligevel kan Jesper godt have
brug for ekstra hjælp og et klap
på skulderen, men det kan være
svært at få, når der står fem elever
og slås om lærerens opmærksomhed. Derfor har han været glad
for at kunne hente den støtte hos
sin fagmentor, Leif Petersen.
- Jeg har især brugt min fagmentor, når jeg er løbet ind i en krise.
For eksempel, da jeg blev fyret fra
min praktikplads. Det var en svær
tid, men jeg fik den nødvendige
hjælp til at komme videre med
min uddannelse, siger Jesper.
Han har netop fået at vide, at han
skal til svendeprøve til december.
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1
- Hvad kan ministeriet gøre for at
udbrede kendskabet til fagmentorprojektet?
- Vi har allerede hjemmesiden
fastholdelseskaravanen.dk, hvor der
ligger eksempler på, hvordan man
kan oprette fagmentorprojekter,
og hvordan man kan videreudvikle
dem i erhvervsskoleregi sammen
med de faglige organisationer.
- Foranlediget af den gode snak, som
vi har haft til jeres blad, vil vi gå i gang
med at udbrede kendskabet til hjemmesiden fastholdelseskaravanen.dk,
og til hvordan man får vejledning i
at komme godt i gang. Vi vil også
informere direkte ud til erhvervsskolerne om det.
- Endelig synes vi, at der er så meget
gods i projektet, at vi også fremover
deltager i de centrale arrangementer,
der bliver lavet for fagmentorer.
2
- Kan man fra ministeriets side medvirke til at udbrede fagmentor-idéen
til andre faggrupper end metal?
- Ja, det synes jeg er helt oplagt. Vi
vil tage initiativ til et møde med LO,
Dansk Metal og Faglige Seniorer for
at drøfte mulighederne for at udbrede idéen til andre fagområder.
Som hovedorganisation dækker
LO jo hele viften af forbund.

4 spørgsmål til undervisningsministeren
Nogle dage efter Christine Antorinis samtale med Daniel, Jesper, Leif
og Tom fik vi mulighed for at stille hende et par uddybende spørgsmål. Vi tog udgangspunkt i de udfordringer, som samtalen havde
afdækket, at fagmentor-projektet står overfor.

14
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- Vores vurdering er, at da vi har
god vejledning på fastholdelseskaravanen.dk, så er den vigtigste
udfordring måske, hvordan man får
langt flere til at opdage og bruge
hjemmesiden. Det går vi i gang med
nu – både gennem vores egne
informationskanaler direkte ud til
skolerne, men også i dialog med
LO, Dansk Metal og Faglige Seniorer.
www.fagligsenior.dk

3
- Der er en begrænset tilgang af
nye fagmentorer. Kan man fra
ministeriets side være med til at
fremme tilgangen?

4
- Hos Faglige Seniorer har man
udbredelse af fagmentor-ordningen
til flere Metal-afdelinger og til
andre faggrupper som en topprioritet. Kan man forestille sig
et samarbejde mellem Faglige
Seniorer og Undervisningsministeriet om disse tiltag?

- Jeg mener, det er vigtigt at holde
fast i, at det er et initiativ, der er
forankret ude hos de faglige organisationer. Det er dem, der har
kontakten til deres seniorer. Så
det er dem, der skal være drivkraften. Vi tror ikke, at det styrker
fagmentor-projektet at centralisere
det inde hos os. Vi kan fortælle
om det, og vi kan dele viden om,
hvordan man kommer i gang.
Men jeg synes, det er rigtig fint,
at det er de lokale afdelinger, der
varetager kontakten.

- Ja, det kan man godt på vidensdeling. Mange går jo til os, når de
søger information. Så vi kan hjælpe
med at udbrede kendskabet til
Faglige Seniorers arbejde. Men
ellers skal fagmentor-projektet
være drevet af det lokale engagement. Vi ved, at det er det engagement, der er afsættet for det frivillige arbejde.

Projekt Fagmentor

erfaring unge erhvervsskoleelever i deres uddannelsesforløb. Med menneskelig og faglig
støtte håber man at kunne fastholde de frafaldstruede elever
på deres uddannelse.

Projekt Fagmentor blev til i
samarbejde med Ministeriet for
Børn og Undervisning. Ministeriet
støttede projektet indtil sommeren 2013. Fra januar 2013 til
december 2014 er projektet
støttet af TrygFonden.

Projektet var en del af Fastholdelseskaravanens indsatser, hvis
primære formål var at skabe
aktiviteter på erhvervsskolerne,
som bidrager til at fastholde

I projektet støtter pensionerede
metalarbejdere med lang erhvervs-

Ministeren
Christine Antorini har været
undervisningsminister siden
oktober 2011. Hun er medlem
af Folketinget valgt for Socialdemokraterne.

unge med en anden etnisk
baggrund end dansk på deres
uddannelse.
Det første projekt blev søsat i
Slagelse, og det har siden bredt
sig til blandt andet LollandFalster, Sønderjylland, København og Himmerland.

NYT KØKKEN

Skift kun lågerne og evt. nye skuffer eller bordplad

Nyt køkken

- monteret på en dag

Skift kun lågerne
og evt. skuffer,
bordplader og
dit køkken bliver
som nyt

Bestil nu!

EFTER
n
Få monteringe
.
til kun 1000 kr

Ring til
Harry Brogaard

FØR

40 16 42 68

l
Besettigratis

hjemmebesøg

Alle låger laves efter mål

RENOVERING
KØKKEN · BAD · GARDEROBE

FIND DIN LOKALE Jeg kommer hjem til
O.K. EKSPERT
dig med prøver og et
PÅ WWW.OKKR.DK
godt tilbud. Find
ELLER RING
også inspiration på

Køkken
Bad
Garderobe
30 12 13 14

Danmarks eneste landsdækkende kæde - Din garanti for tryghed og kvalitet

www.fagligsenior.dk
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Jura

Foto Colourbox

Gaver og arveforskud
- undgå overraskelser
Skal du give eller modtage en større
gave, betaler det sig at kende de
almindelige gaveregler. Så undgår
du ubehagelige overraskelser, for
eksempel en opkrævning fra SKAT.
Du kan frit give og modtage almindelige gaver til jul, fødselsdag, konfirmation med videre. Men når
gaven er af større eller usædvanlig
karakter, skal du være opmærksom
på de skattemæssige regler.

Gaver til nærtstående
For gaver til nærtstående skal der
betales afgift af den del af gavens
værdi, som overstiger en årligt fastsat bundgrænse.
I 2014 er denne bundgrænse
59.800 kr. Det vil sige, at man årligt
kan give nærtstående gaver op til
en værdi af 59.800 kr. uden, at der
skal betales afgift. For den del af
gaven, der overstiger 59.800 kr., skal
der betales 15 % i gaveafgift.
Bemærk, at beløbsgrænsen beregnes pr. gavegiver. Hvis et bedsteforældrepar ønsker at give deres
barnebarn en gave til en værdi
af 80.000 kr., er gaven ikke afgiftspligtig, da hver bedsteforælder
kan give barnebarnet gaver op
til 59.800 kr. årligt.
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Til ikke-nærtstående
Gaver til alle andre end nærtstående er indkomstskattepligtige.
Gavemodtageren skal derfor betale
almindelig indkomstskat af værdien af hele gaven, medmindre
der er tale om en lejlighedsgave af
almindelig værdi til for eksempel
fødselsdag, jubilæum eller jul.
Som det fremgår af ovenstående, kan
det være afgørende for den skattemæssige vurdering, om gaven gives
til en nærtstående person eller ej.
Juridisk er børn, børnebørn og
oldebørn ens nærtstående, mens
søskende ikke er det. Gaver mellem
søskende er derfor indkomstskattepligtige for modtageren.
Følgende familiemedlemmer
betragtes som nærtstående:
• Børn, børnebørn og oldebørn.
Gælder også stedbørn og deres
børn.

eller søskende. Man skal bo
sammen, når gaven gives.
• Personer, som man tidligere har
haft fælles bopæl med i mindst
to sammenhængende år, og
hvor samlivet er ophævet, fordi
den ene er flyttet på institution.
• Plejebørn, som har haft bopæl
hos dig i mindst fem år i træk.
Opholdet skal være begyndt,
inden plejebarnet var fyldt 15 år.
Højst en af plejebarnets forældre
må have haft bopæl hos dig
sammen med plejebarnet.

Arveforskud
Arveforskud behandles efter gavereglerne, som er beskrevet ovenfor.
Da arveforskud er omfattet af reglerne om gaveafgift, indgår arveforskuddet ikke i beregningen af boafgiften efter din død. Der bliver
således ikke tale om dobbelt afgift.

• Afdødt barns eller stedbarns
efterlevende ægtefælle.
• Personer, som man har haft
fælles bopæl med de sidste to
år, før gaven blev givet, for
eksempel sin ugifte samlever

Juridisk hjælp
Denne side bliver til i samarbejde
med Lett Advokatfirma. Teksten er
denne gang udarbejdet af advokatfuldmægtig Lars Korterman.
www.fagligsenior.dk

Rabat til det meste
Pensionistkortet giver dig:
• rabat ved mere end 200 steder i hele landet.
• adgang til konkurrencer og krydsord.
• lodtrækninger hver uge.
• et sted at dele dine tanker på debatforum og blogs.

REJSETIPS
Lonely Planet har kåret
Færøerne blandt verdens
10 bedste rejsemål

Læs mere om Pensionistkortet eller bestil det med
det samme på: www.pensionistkortet.dk
- eller ved at ringe på 22 33 09 09

Ø HOP PÅ FÆRØERNE

Ø hop er den bedste måde at opleve Færøernes
18 smukke øer fra både land- og havsiden. Vores
pakkerejser tager udgangspunkt i, at I kører selv og
indeholder både sejllads, hotelovernatninger og din
egen bil med.

FRA

7.255 PR. PERSON*

* Når I rejser 14 dage med
10 overnatninger på Færøerne.

Tlf. 96558500 · smyrilline.dk · booking@smyrilline.dk

OPLEV ÆRØ’S
EVENTYR & HISTORIE

“Alt er vand - ved siden af Ærø”

3 DAGE – 2 OVERNATNINGER MED HALVPENSION
ÆRØ

DANMARKS
DEJLIGE
SENIOR-REJSE

Kr. fra

1.295,-

Pris pr. person i dobbeltværelse
frem til 31/05-2014.................................kr *1.295,Pris pr. person i dobbeltværelse fra
1/6-31/8-2014……………...................... kr 1.495,Pris pr. person i dobbeltværelse fra
1/9-19/12-2014...................................... kr *1.295,Ekstra nat, pr. person inklusiv
dagens middag...................................... kr.

450,-

Tillæg for enkeltværelse......................... kr.

350,-

*Weekend- (fredag + lørdag) og
helligdagstillæg pr. pers. pr. nat........................ kr.

100,-

RGE
GRATIS ssFÆ
agerer t/r
Bil inkl. pa

ÆRØ HOTEL
Vi er stolte af at byde dig velkommen på
Ærø Hotel, hvor vi kombinerer moderne
faciliteter med en hyggelig atmosfære og
charme.

dejlig udsigt og skøn solterrasse. Der
findes lækker indendørs swimmingpool,
hyggelig bar og opholdssalon. Elevator
og reception.

Ærø Hotel

S K I PPE R BYE N MAR S TAL

Hotellet råder over 100 komfortable
værelser, hvoraf flere er med havudsigt.
Desuden findes flere handicapvenlige
værelser.
Alle værelser har eget bad og toilet samt
tv.
Hotellet råder over stor restaurant med

Hotellet ligger i gåafstand fra den
gamle bydel i Marstal, samt byens unikke
havnemiljø.
Opholdet er med halvpension, bestående
af stor flot morgenmadsbuffet samt
lækker 2 retters aftenmenu.

Egehovedvej 4
DK-5960 Marstal
Tlf. 62 53 24 06
Fax.62 53 25 06
info@aeroehotel.dk
www.aeroehotel.dk

Portræt
Tekst & foto Carsten Elert

Selvom vi er blevet ældre, kan vi stadig drømme.
Og det er drømme, vi skal bygge vores liv op omkring, siger forhenværende minister Jytte Hilden.
Hun er i fuld gang med at leve sit seniorliv.

Hildens drøm

- Det her er Fatimas hånd, fortæller Jytte Hilden og viser et
enkelt smykke, der er formet
som et symbol.
- Og her har vi det muslimske –
og jødiske – lykkesymbol også
kaldet Khamsa og Annet, og det
skal ifølge folketroen i Nordafrika
og Midtøsten beskytte mod ”det
onde øje”.

18

Nummer 21 • Forår 2014

Jytte Hilden har for nylig rundet
71 år. Det er godt 20 år siden, at
hun første gang blev minister.
Det var i Poul Nyrup Rasmussens
første regering, hvor hun fik posten
som kulturminister. Jytte Hilden er
en af vores mest markante og indsigtsfulde kulturministre til dato, og
hun huskes blandt andet for tilbygningen til Det Kongelige
Bibliotek – Den Sorte Diamant,

som hun navngav den. Siden blev
hun forskningsminister. Det var i
årene 1996 til 1998 i Nyrups tredje
regering.

Fortæller historie
Da vi besøger Jytte Hilden, falder
snakken helt naturligt på hendes
smykker. For smykker fortæller en
historie, forklarer hun.
www.fagligsenior.dk

- Man ved altid, hvem der har foræret dem, hvor de er købt, og om
det er et arvestykke eller en kærlighedsgave. Også selve smykket har
sin egen historie, siger Jytte Hilden.
Hun overvejer at lave en smuk bog
om sine smykker og deres historie,
og hun viser dem gerne frem til
læserne af LIV & Lidt Mere.
- Det her er et Tuareg-smykke. Tuaregerne, der er fra Sahil-regionen
i Afrika, er udover deres sprog
kendetegnet ved at bære en blå
eller indigofarvet beklædning
og markante og meget smukke
smykker, forklarer hun og tager et
andet smykke frem.
- Det her er et norsk smykke – en
bundadsølje – en broche, der mest
bæres på egnsdragter, men også
til daglig forrest på brystet. Og det
her armbånd købte jeg, da jeg i
1997 besøgte Ghanas præsident
på en officiel rejse. Se alle de
interessante tegn! Og her har vi
et smykke, der er lavet omkring
en mikrochip. Man må sige, at
det er opfindsomt.

værktøj. Det er nogle ting, der
betyder noget for os.
Jytte Hilden fortæller med stor
begejstring. Begrebet storyteller
passer perfekt på hende. Efter
hun er stoppet på det egentlige
arbejdsmarked, bruger hun en god
del af sin tid på foredragsvirksomhed. Hun underviser på Folkeuniversitetet. I pædagogik og formidling og i kvinders liv og virke.

Min families lod
Hun er uddannet kemiingeniør,
og derfor er kvinder og naturvidenskab et oplagt emne på
hendes foredragsliste. Det samme
er depression. Hun har selv lidt af
depressioner og er meget åben
omkring den problematik.
- Det er min families lod. Vi må leve
med de lange skygger fra psykisk
sygdom. Jeg synes, det er min pligt
at være åben omkring det og fortælle andre om det. Min bror tog
sit eget liv, da han var i 20’erne. Det
er dybt tragisk, men det er også en

Inderlig snak
Jytte Hilden fremviser også et
kurdisk sølvsmykke fra Damaskus,
hendes mors bryllupsring og en
tupilak fra Grønland, som hun har
fået lavet til en broche.
- Mine smykker er ikke nødvendigvis mange penge værd, men de
har en stor værdi for mig. Det er
smukt håndværk, hvor der er brugt
mange forskellige typer materiale,
og hvor der er lagt megen energi
i udformningen. Jeg ser smykker
som indgangen til, at man kan få
en inderlig snak. Det svarer lidt
til, når mænd fortæller om deres
www.fagligsenior.dk
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del af livets realiteter. Der er stjernestunder, og der er sorte huller, siger
Jytte Hilden.
Selv om emnet er svært, er det hendes oplevelse, at folk er lydhøre og
modtagelige.
- Når jeg fortæller om det, tager folk
smukt imod og lukker op. Jeg har
besluttet, at historien skal fortælles
med et smil på læben. Der er også
meget at glædes over i livet, men
at få et godt liv kræver en aktiv indsats af en selv. Det er jo ikke altid
”de andres skyld”. Nej, man må selv
præge sit liv.

Start med drømmen
Ifølge Jytte Hilden kan det være en
stor omvæltning at stoppe på arbejdsmarkedet. Som lønmodtager
har man altid fået at vide, hvor man
skal stå, hvad man skal sige, og
hvornår man skal møde. Så bliver
man pensioneret, og pludselig er
man herre over sin egen tid.
- Men man ændrer sig ikke fundamentalt som menneske, blot
fordi man bliver pensioneret. Det
handler om at finde ud af, hvad
man er god til og så dyrke det.
I ”Gummi-Tarzan” har forfatteren
Ole Lund Kirkegaard en person,
der siger, at alle er gode til et eller
andet – det handler bare om at

finde ud af, hvad det er, smiler
Jytte Hilden.
Hun understreger, at vi ikke kan
leve uden fællesskaber, men at vi
må tage udgangspunkt i det
enkelte menneske.
- Vi er alle sammen unikke. Men
tingene ændrer sig, når vi ikke
længere er på arbejdsmarkedet.
Også vores behov. De er forskellige
livet igennem. Et godt sted at starte
er ved folks drømme. Det åbner for
en god snak. Drømme om, hvad
man gerne vil med livet. Sådan en
snak kan kun foregå én til én, så
folk føler sig trygge i situationen.
Så åbner de op og fortæller. Det er
drømme, man skal bygge sit liv op
omkring, siger Jytte Hilden.

Mange minder
Hun vil gerne have folk til at fortælle
om deres liv. Det kan for eksempel
være i erindringsværksteder. Mange
minder er fyldt med glæde.
- Men vi må også erkende, at der
er mange mennesker, som har haft
kummerlige kår i deres liv. Måske
har økonomien været ringe og boligforholdene dårlige. Det er først nu,
at arbejdsmarkedspensionerne
begynder at virke. Derfor har vi
stadig – og i nogen tid fremover
– en opgave med at sikre alle en
ordentlig pension, så vi undgår
en fattigdomsbombe. Så her har
vi en udfordring. I dag overskygger
middelklassen jo alt, men der er
også en bund, som vi skal have
med, siger Jytte Hilden.
Hun er ikke i tvivl om, at i fremtiden
bliver uddannelse nøgleordet.
- Jeg var selv heldig at få en god uddannelse. Men uddannelse er mange
ting og i øvrigt i stadig udvikling.
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- Jeg var med til at kæmpe for, at
kvinder fik en uddannelse, at de fik
fri abort, og at de beholdt deres
eget navn, hvis de blev gift. Det
handlede ganske enkelt om retten
til at være et selvstændigt individ,
siger hun.

Som en gave
Nu skal hendes generation videregive deres erfaringer.
- Vi skal have en dialog mellem generationerne, hvor vi tager vores børnebørn ved hånden og fortæller dem
om demokratiet for 20, 30, 40 og
50 år siden. Jeg vil give min viden
og mine erfaringer videre som en
gave, og så er det op til dem, hvordan de vil fortolke og bruge historierne, siger Jytte Hilden.
Hun håber som altid på en hidsig
demokratisk debat, for den har
samfundet brug for.
Da jeg uddannede mig til kemiingeniør, kunne man dårligt stave
til miljø – og da slet ikke til arbejdsmiljø. Det er heldigvis anderledes
i dag. Verden har forandret sig, og
uddannelserne er fulgt med.

Hele verden
Mens det for hendes forældres
generation handlede om at opbygge Danmark, så har der i Jytte
Hildens generation været fokus
på Europa.
- I de kommende generationer
vil det handle om hele verden.
Vi skal have demokratiske handlinger og beslutninger, der leder
frem til, at alle får et godt liv. Det
er store ord, og uddannelse er det,
der skal være med til at sikre det.
Jytte Hilden har selv taget del i
sin generations kampe.
www.fagligsenior.dk

- Børnebørnene kan jo fortælle os
gamle om deres krav og ønsker til
fremtidens demokrati. Det er udvikling. Vi rammer måske ikke plet
hver gang, og sådan må det være.
Men uden debatten rykker vi os
ikke. Jeg er meget enig med PH,
der engang sagde, at ”stilstand er
tilbagegang…”

Jytte Hilden
• Født 12. september 1942 i
København
• Uddannet cand. polyt. 1966
• Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet 1979-81 og 1984-98
• Rektor ved Roskilde Katedralskole
1983-93 (orlov fra 1984)
• Kulturminister 1993-96
• Forskningsminister 1996-98
• Kulturchef ved Det Kongelige
Bibliotek 1999-03
• Bestyrelsesformand i centrumvenstre-tænketanken Cevea
2008-10
• Forfatter til undervisnings- og
debatbøger om kønsroller og
ligestilling
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Udfyld denne sudoku
- og deltag i lodtrækningen om 500 kroner.
Besvarelsen skal være os i hænde senest mandag den 14. april 2014.
Send din besvarelse med angivelse af navn, adresse og telefonnummer til:
Faglige Seniorer, Islands Brygge 32D, 2300 København S

Vindere i LIV & Lidt Mere

Navn

Nummer 18: Ellen Fugl
Nummer 19: Bente Andreasen

Adresse
Telefonnummer
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Nummer 20: Anders Binderup

www.fagligsenior.dk

HØRECENTER
Din hørelse er vores omsorg
Kom foråret i møde - Bliv godt hørende
Audiovox tilbyder gratis

GR ATIS

høreprøve fra 5 adresser i
Storkøbenhavn uden ventetid.
Du behøver ikke en henvisning,

HØREPRØVE (værdi kr. 250
,-)
HJEMMEBESØG (værdi kr.
500

,-)

da vi har egen ørelæge.
PRØV A PPA R ATERNE I 3 UGER UDEN FORPLIGTIGEL SER
• Kvalitetshøreapparater
• 4 års garanti og fri tilpasning

• Vi kommer gratis hjem til dig,
hvis du ikke kan komme til os

Ring til os på 39 40 10 50 og bestil en tid nu,
så du ikke går glip af flere samtaler med familie og venner.

Østerbro Hørecenter - Ndr. Frihavnsgade 49 - 2100 Kbh Ø
Frederiksberg Hørecenter - H.C. Ørstedsvej 50C, 1 - 1879 Frb. C
Herlev Hørecenter - Herlev Hovedgade 138E - 2730 Herlev
Greve Hørecenter - Over Bølgen 2A, 1 - 2670 Greve
Bagsværd Hørecenter - Bagsværd Hovedgade 77 - 2880 Bagsværd

Pensionist eller
Efterlønsmodtager 2014
Faglige Seniorer har udsendt håndbogen ”Pensionist
eller Efterlønsmodtager 2014”. Bogen er opdateret
og udvidet med masser af nyttige informationer.
Her får du svar på dine spørgsmål:
•

Skal jeg forny mit kørekort, nu hvor jeg har
rundet 75 år, men stadig er sund og rask?

•

Hvis jeg vil lave frivilligt arbejde, har det så betydning for den skat, som jeg skal betale?

•

Hvad mad skal jeg lave i aften, hvis det skal være
sundt?

Se mere på audiovox.dk

r 2014
e
l
l
e
t
s
i
n
o
Pensi smodtager
Efterløn

Disse og mange
flere spørgsmål
kan du få svar på
i håndbogen
”Pensionist eller
Efterlønsmodtager
2014”.
Håndbogen er gratis,
og den udsendes til
seniorklubberne.
Enkelteksemplarer kan
kvit og frit afhentes i Faglige Seniorers reception
på Islands Brygge 32D i København S.

De faglige organisationer og de frivillige organisationer har begravet gamle stridigheder. Nu vil man
sammen skabe bedre velfærdsydelser. Det sker
under det fælles motto, at 2 + 2 giver 5.

Frivillig
Af Thomas Møller
Foto Nils Krogh

2+2=5
De frivillige nyder stor respekt,
men deres indsats har også givet
anledning til megen debat. Tager
de arbejdet fra de ansatte? Truer
de fagligheden? Bliver de udnyttet af kommunerne som billig
arbejdskraft? Kritiske spørgsmål
har der været nok af. Nu er der
behov for nogle svar for at
komme videre.

Et af svarerne er et sæt reviderede
spilleregler for samarbejdet mellem
frivillige og ansatte på det sociale
område. Spillereglerne blev lanceret på konferencen ”2 + 2 = 5”, der
blev afviklet i København den 17.
januar. Bag konferencen stod Frivilligt Forum og en række faglige
organisationer, blandt andre FOA
og Faglige Seniorer.

De første skridt
De første skridt i arbejdet blev
allerede taget sidste sommer, da
Frivilligt Forum og repræsentanter
for de faglige organisationer sammen med regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening formulerede et ”Charter
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for samspil mellem den frivillige
verden og det offentlige”.

når faglighed og retssikkerhed har
været truet.

Chartret indeholder en række overordnede hensigtserklæringer, blandt
andet at foreningsdannelsen skal
være rygraden i frivilligheden. Det
betyder, at kommunerne bør inddrage de frivillige foreninger som
en vigtig samarbejdspartner fremfor selv at rekruttere frivillige.

Opgør med egoismen

Lokale aftaler

Debatdeltagerne glædede sig over
danskernes store lyst til at udføre
frivilligt arbejde. De så det som en
meget positiv udvikling ovenpå
den egoisme, der havde præget
det foregående årti.

I det hele taget lægger chartret
op til, at der indgås lokale aftaler
mellem de forskellige parter.
Aftaler, der tager afsæt i lokale
ønsker og behov, og som indeholder et sæt spilleregler for
samarbejdet mellem den frivillige
verden og de offentligt ansatte.

På konferencen var der debat med
blandt andre Dennis Kristensen fra
FOA, Johs. Bertelsen, formand for
Frivilligt Forum, Faxe Kommunes
borgmester Knud Erik Hansen og
socialminister Annette Vilhelmsen.

Spørgelysten var stor blandt tilhørerne.

Derfor blev kommunernes rolle
også diskuteret ivrigt på konferencen. I en række tilfælde har
frivillige organisationer og faglige
organisationer været skeptiske
over for kommunale prioriteringer,
hvor ansatte er blevet erstattet af
folk fra den frivillige verden. Især
www.fagligsenior.dk

Der blev lyttet opmærksomt til indlæggene på konferencen.

Han er til gengæld ikke tilfreds
med, at en sætning om, at frivillige
ikke må overtage ansattes arbejde,
er røget ud i det reviderede frivillighedscharter.

Vi har flyttet os
FOAs formand Dennis Kristensen
glæder sig over samarbejdet
med de frivillige organisationer.
Man vil i fællesskab realisere
mottoet om, at 2 + 2 bliver 5.
Dennis Kristensen indledte dagen
med at fortælle, at FOA havde
flyttet sig i spørgsmålet om frivillige.
- For en del år siden var synspunktet, at frivillige var noget, fanden
havde skabt, og de skulle holdes ti
skridt fra livet i den offentlige sektor.
Dér er vi ikke længere. Når der i dag
er en professionel indsats – og en
frivillig indsats ved siden af – så er
der faktisk nogle borgere, der får en
højere livskvalitet. Det er vi meget
bevidste om.

www.fagligsenior.dk

- Jeg har en klar viden om, at når
den sætning ikke kom med, så var
det fordi, Kommunernes Landsforening sloges bragt for det og
endte med at få regeringens opbakning. Det har været kommunernes ønske, at chartret ikke indeholdt
begrænsninger i deres handlefrihed omkring de frivillige. Det har
jeg været rigtig sur over, men jeg
mener, at de spilleregler, som vi
nu har revideret, fylder hullet ud.

billede af, og det kan vi også i de faglige organisationer. Vi skaber noget,
som tilsammen giver en bedre velfærdsydelse, siger Dennis Kristensen.
- Men det bliver vel en opgave for FOA
at holde øje med udviklingen?
Ja, det kommer vi til. Vi hører jo fra tid
til anden udmeldinger fra kommunaldirektører, kommunalpolitikere
og forvaltningschefer, der har nogle
meget fantasifulde forestillinger
om, hvor de frivillige skal ind. Derfor
kommer vi også i fremtiden til at
lægge arm, men så er jeg glad for,
at det bliver i fællesskab med de
frivillige organisationer.

Dennis Kristensen glæder sig da
også over den diskussion, der har
været på dagens konference.
- I mine øjne er der en rigtig sund
grundstamme i frivilligheden. Man er
ikke inde for at overtage det arbejde,
der kræver bestemte kompetencer.
Man er inde for at virkeliggøre vores
motto om, at 2 + 2 bliver til 5. Det
motto kan de frivillige se et klart

Formanden for Frivilligt Forum, Johs. Bertelsen, og FOAs formand, Dennis Kristensen, ser ud til at have fundet hinanden.
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Vi er klar til at
samarbejde
Borgmester i Faxe Kommune,
Knud Erik Hansen, glæder sig
over, at Frivilligt Forum og de
faglige organisationer har fundet hinanden. Nu skal der samarbejdes, og det er både han
og hans kollegaer klar til.

Vi er ikke nyttige idioter

På konferencen udtrykte flere deltagere bekymring for, at kommunerne vil styre de frivillige og planlægge deres arbejde. Det er en
bekymring, som borgmester i Faxe
Kommune, Knud Erik Hansen,
godt forstår.

- Vi har meget fodslag med
de faglige organisationer. Vi
vil ikke udnyttes som billige
lappeløsninger, siger Johs.
Bertelsen fra Frivilligt Forum.

- Men det vigtigste for os i kommunerne er at få udviklet samarbejdet.
Jeg er overbevist om, at kommunerne altovervejende er indstillet
på, at det her skal lykkes. Der er stor

Formand for Frivilligt Forum,
Johs. Bertelsen, er ikke ude på
at tage arbejdet fra de ansatte.
Han vil tværtimod kæmpe for
fagligheden.
- Som jeg sagde i mit oplæg, så
har vi som interesseorganisation
for vores brugere – de ældre,
børnene, de syge og de handicappede – naturligvis en målsætning om, at den faglighed,
der er i det offentlige, bliver
bevaret. I den forstand har vi
ingen lyst til at overtage det
arbejde, som en sygeplejerske
udfører, for den syge skal have
ordentlig behandling.
- Så hvis der kommer et skred, hvor
offentlige arbejdspladser erstattes
med frivillige, så vil I holde øje med
det?
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- Ja, det kan du tro. Det gør vi
allerede. På den måde har vi i
øjeblikket meget fodslag med
de faglige organisationer. Der
er nogle principper, som vi er
enige om.
I de senere år har Johs. Bertelsen
oplevet, at kommunerne ønsker
at bruge de frivillige mere og
mere. Fra den frivillige verden har
man svaret, at det i så fald skal
løftes sammen med de ansatte,
så man har en fortrolig og gennemskuelig proces.
- Vi vil ikke være nyttige idioter
og lappeløsninger, siger Johs.
Bertelsen.
- Men vi vil gerne tage del i
en innovationsproces, hvor vi
forsøger at udvikle bedre og
billigere velfærdsløsninger ved,
at frivillige på en ordentlig
og ansvarlig måde går ind i
arbejdet.

www.fagligsenior.dk

bevidsthed blandt mine kollegaer
og andre kommunalpolitikere om
vigtigheden af det frivillige arbejde.
Så jeg vil opfordre de bekymrede til
at tage førertrøjen på og udfordre
de kommuner, der måske vil sætte
sig lidt på samarbejdet.
Knud Erik Hansen glæder sig
over, at Frivilligt Forum og de
faglige organisationer har fundet
hinanden.
- Det er jo ikke mindst blandt de
faglige organisationers medlemmer,
at vi finder bekymringen for de frivillige. Men nu har vi fået et frivillighedscharter og nogle spilleregler,
og det vil skabe ro. Med det i hånden
vil medarbejderne i det offentlige
turde gå ind i en proces, hvor vi får
skabt nogle rammer for det frivillige arbejde.

sen, at frivilligt arbejde er et område med mange dilemmaer.

fortænke medarbejderne i at være
bekymrede?

- Dem skal vi naturligvis tage fat om,
men jeg tror også, at vi skal gøre
os klart, at der altid vil være dilemmaer. Når vi får løst ét, vil der vise
sig et andet. Nogle af de områder,
hvor frivillige har klaret opgaven,
skal måske professionaliseres på et
eller andet tidspunkt. Omvendt kan
der være opgaver, som samfundet
har løst, som forsvinder fra det
offentlige. Det behøver ikke kun
at handle om økonomi. Ligesom
der kommer nye opgaver til, kan
der vel også være opgaver, der
forsvinder fra det offentlige. De
kan måske varetages af frivillige,
fordi opgaverne ikke længere har
den samme betydning.

- Nej, nej. Jeg har stor respekt for
den bekymring. Derfor bør vi også
virkelig arbejde for at få sat nogle
rammer op, så man kan være tryg
som medarbejder.

Omvendt erkender Knud Erik Han-

- Det er ikke nogen hemmelighed,
at kommunerne er hårdt spændt
for rent økonomisk. Man kan vel ikke

Frivillige har også
et ansvar

det, som man skal vide som frivillig. Men det er naturligvis ikke
et myndighedsansvar, understreger Annette Vilhelmsen.

Konferencen ”2 + 2 = 5” blev en
af Annette Vilhelmsens sidste
opgaver som socialminister. I sit
indlæg talte hun blandt andet
om den frivilliges ansvar.
Hvis man hjælper en ung med
lektier, kan man ikke bare gå midt i
det hele. På den måde har frivillige
også et ansvar, forklarer Annette
Vilhelmsen, da vi fanger hende
efter konferencen og beder hende
om at uddybe sit synspunkt.
- Når man etablerer en relation til
et andet menneske, så har man
også et ansvar. Det er noget af
www.fagligsenior.dk

- Du fortalte på konferencen, at din
far kom på plejehjem med Alzheimer,
og at der på plejehjemmet både var
ansatte og frivillige. Var du tryg ved
den situation?
- Ja, det var jeg faktisk meget tryg
ved. Nogle ting drøftede jeg med
de frivillige, for eksempel dem, der
var i caféen. Det kunne være nye
initiativer på plejehjemmet. Men
det, der angik min fars sygdom
og hans personlige pleje, var
jeg meget glad for, at jeg kunne
tale med et fagligt veluddannet
personale om. Så for mig som

pårørende fungerede det fint, at
der både var ansatte og frivillige.
Annette Vilhelmsen ser den offentlige sektor som rygraden i det
danske velfærdssamfund. Men hun
mener også, at frivilligt arbejde kan
skabe ny og bedre velfærd, og hun
glæder sig over, at så mange har
lyst til at bidrage.
- Jeg ser det som et udtryk for, at
vi kærer os om fællesskabet og
gerne vil bidrage til det. Det er
meget positivt, og det må vi ikke
glemme, når vi diskuterer grænseflader og spilleregler.
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Krista Belter og Sussie Brizarr fortalte om de erfaringer, som man har gjort på Regionshospitalet Horsens.

Gode erfaringer
På hospitalet i Horsens har man
i de seneste fem år haft et sæt
spilleregler for samarbejdet
mellem frivillige og ansatte.
Reglerne har nu dannet basis
for en samarbejdsaftale i hele
Region Midtjylland.
- Vi lavede spillereglerne for fem
år siden, da vi etablerede de frivillige på hospitalet i Horsens.
Vi studerede, hvad man gjorde
i Aalborg og i Røde Kors, og så
udformede vi selv et sæt regler,
fortæller Krista Belter.

Hun er afdelingssygeplejerske
og koordinator for frivilligheden
ved Regionshospitalet Horsens.
- Vi skal fungere sammen – ansatte
og frivillige – og derfor er det
vigtigt, at vi har nogle helt klare
grænser for, hvad der er de frivilliges opgaver. Ellers kan det
ikke lade sig gøre. Men de spilleregler, som vi satte op, har fungeret fint i fem år, forklarer hun.
Fællestillidsrepræsentant Sussie
Brizarr er enig.

Spilleregler 2.0

frivillige og ansatte i den offentlige sektor”.

På konferencen offentliggjorde
parterne bag ”Spilleregler – for
samarbejdet mellem frivillige
og professionelle” en revideret
udgave af spillereglerne.
Den nye version har fået titlen
”Spilleregler 2.0 – Aftaler mellem

Spillereglerne er aftalt mellem
FOA, HK Kommunal, Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd,
Dansk Socialrådgiverforening,
Frivilligt Forum, Faglige Seniorer,
Danske Seniorer og Samvirkende
Menighedsplejer.
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- Uden spillereglerne havde vi
risikeret fagkrige og alt mulig
andet. Det var slet ikke gået.
Min lokale FOA-afdeling har
været oppe på mærkerne. Man
har i forbundet nogle erfaringer
med kommuner, der afskediger
personale. Derfor var man
nervøse for, at det samme ville
ske på hospitalet i Horsens.
Men det er lige så meget en
forsikring, at jeg sidder dér
sammen med Krista, for vi er
rimelig enige om, hvor grænserne går, siger Sussie Brizarr.

I den nye udgave fremgår det
tydeligere, at organisationerne
i fællesskab ønsker at bidrage til
en udvikling, der sikrer bedst
mulig velfærd for den enkelte
borger. Spillereglerne er
således organisationernes bud
på aftaler, der sikrer den
udvikling.

www.fagligsenior.dk

Overgangsalder
uden problemer
Problemer med hede- og svedeture, træthed
og dårlig søvn rammer 3 ud af 4 kvinder i overgangsalderen.
Vågner du badet i sved om natten, får ubehagelige hedeture mange gange i løbet af dagen? Er du bevidst omkring
dit tøjvalg, fordi du er nervøs for at afsløre våde skjolder
under armene, kan der være god grund til at søge lindring
med naturmidlet Menoflora.

Slut med hede- og svedeture
Caja, Marianne og Tine er tre friske kvinder, som før havde
problemer i overgangsalderen.
Caja var meget plaget af hedeture, men allerede efter 4
uger var de væk. Mariannes humørsvingninger i forbindelse med svedeturene forsvandt, og Tine har nu, i mere end
2 år, sovet godt helt uden svedige nætter. Tre kvinder der
alle valgte Menoflora, fordi det var den naturlige vej til at få
en bedre livskvalitet i overgangsalderen.

Lad Menoflora hjælpe dig
Menoflora er tabletter der indeholder ekstrakter fra planterne sojabønner, rødkløver samt salvie, der kan afhjælpe
hede- og svedeture, så du igen kan nyde livet uden at være
hæmmet af overgangsalderens gener. Menoflora virker allerede efter 2-6 uger. Prøv nu, hvis du også vil komme lettere gennem overgangsalderen.

Tre kvin
der
- én løs
ning

Menoflora er produceret af Wellvita, som er en dansk virksomhed med 30 års erfaring i udvikling af EFFEKTIVE naturmidler.
ET GODT TILBUD

7900

Læs mere eller se kvindernes film på
www.wellvita.dk

Spar 80,-

Bestil nu! 82 30 30 40 eller www.wellvita.dk
Prøv Menoflora – 45 dages forbrug kun kr. 79,Prøv Menoflora i 45 dage til halv pris - kun kr. 79,Herefter sørger vores leveringsservice for, at du får
tilsendt Menoflora hver 2. måned for kun kr. 159,Med vores fordelagtige leveringsservice sikrer vi
dig den optimale effekt og bedste pris.
Husk du kan holde pause eller stoppe leveringerne, når du ønsker det.

Bestil på telefon 82 30 30 40 alle hverdage fra
kl. 8.00 - 16.00 eller på www.wellvita.dk.
Menoflora leveres direkte i din postkasse,
så du undgår turen til posthuset. I pakken
TRUSTPILOT
er der vedlagt et girokort, som du betaler
Perfekt 9.0 af 10
senest 14 dage efter modtagelsen.
Der tillægges kr. 39,- i porto pr. forsendelse.

IT

Tekst & foto Carsten Elert

Datastuen i Emdrup er velbesøgt.

Svært at leve uden IT
I dag er det blevet svært at leve uden IT,
og det er en stor udfordring for mange
seniorer. Heldigvis er der hjælp at hente.
Vi har besøgt datastuen i Håndværkerhaven i Emdrup, hvor mange er blevet
hjulpet godt i gang.
- Vi underviser ikke, og vi laver ikke
kurser i informationsteknologi,
men vi giver personlig vejledning
i brugen af computere, siger Dan
Sterup.
Han er en af supervisorerne i datastuen, der holder til i plejehjemmet
Håndværkerhavens lokaler i Emdrup.
LIV & Lidt Mere er på besøg en
torsdag eftermiddag, og der er
fuldt hus. Der sidder brugere ved
mange af de stationære maskiner,
mens andre har medbragt deres
egen PC.
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- Vi har eksisteret i fem år, så vi har
et lille jubilæum i år. Jeg vil tro, at
omkring 150 seniorer har dygtiggjort sig her i datastuen gennem
årene. Vi kan hjælpe med simple
ting som at få en e-mailadresse og
sende mails, og vi kan også hjælpe
med Nem ID og netbank, siger
Børge Willumsen.
Tre dage hver uge er han supervisor i datastuen, og han står også
for administration og økonomistyring. Alt i alt kan det løbe op i
15-20 timers arbejde om ugen.

Supervisor Dan Sterup giver personlig
vejledning i brugen af computere.

Kaffe på kanden
Børge har rundet de 88 år, og han
er god til at forklare brugerne om
de elementære funktioner, mens
Dan hjælper med at installere programmer på folks egne computere.
Udover de to møder brugerne
også supervisor Birger Rasmussen,
der yder hjælp og vejledning i
datastuen.
Fælles for de tre supervisorer er, at
de ikke bliver honoreret for deres
indsats – bortset fra en årlig frokost
www.fagligsenior.dk

– og så selvfølgelig samværet og
glæden ved at hjælpe andre
seniorer med IT.
- Der er nok at se til, men man skal
huske på, at det sociale også er
vigtigt, siger Børge.
- Vi har altid kaffe på kanden og et
stykke sandkage. Vi har også tid til
en snak om livet, og vi er gode til
at passe på hinanden. Hvis folk ikke
kommer, så giver de besked, så vi
ikke skal være urolige for dem.
Det er en god ting.

Han er glad for, at Faglige Seniorer
og Danske Seniorer har fundet
sammen i et samarbejde omkring
datastuerne.
- Det er glædeligt, og nu ser jeg
frem til, at vi får ansat en person til
at tage hånd om de cirka 170 datastuer landet over, der er i vores
regi. Fremover skal de enkelte datastuer søge om at få programmer,
og når der skal ansøges om tilskud
fra blandt andet §18-midlerne, vil
der være hjælp at hente til at skrive
ansøgningerne, forklarer Børge.

Det bliver hårdt
Børge er ikke i tvivl om, at der vil
blive endnu mere brug for datastuerne i årene, der kommer.

88-årige Børge Willumsen er supervisor
i datastuen, men står også for administration og økonomistyring.

- Vi ved allerede nu, at det fra årsskiftet 2015 bliver et krav, at hvis
man vil i kontakt med det offentlige, så skal det foregå via IT. Det
bliver hårdt for mange af os ældre,
der ikke er opflasket med IT.

Rundhåndet kommune
Brugerne betaler 10 kroner, så der
er råd til kaffe og kage. Udgifterne
til lokaler og maskiner får datastuen
dækket på anden vis.
- Vi har computerne forsikret, så
det skal vi betale for, men lokalerne
får vi stillet gratis til rådighed, og
Københavns Kommune er meget
rundhåndet med penge til maskiner. Vi har lige ansøgt og fået bevilget 22.000 kroner. Det har blandt
andet betydet, at vi har kunnet
købe to rigtig gode PC’ere, så vores
teknik er helt i top. Programmerne
har vi fået foræret af Microsoft.
Det er virkelig flot, for de kunne jo
bare sige, at vi skulle købe dem,
smiler Børge.
www.fagligsenior.dk

De fleste, der får hjælp i datastuen,
bliver hurtigt ret gode til at betjene
en PC.

Teknologisk Institut har lavet en
undersøgelse, der viser, at cirka
350.000 borgere over 65 år aldrig har
været på internettet. Udover at det
offentlige nu forventer, at man
kontakter forvaltninger med videre
digitalt, er der en række andre ting

Seniorernes
Datastuenetværk
Formand for Faglige Seniorer,
Lillian Knudsen, og Danske
Seniorers landsformand, Jørgen
Fischer, fortæller her om
Seniorernes Datastuenetværk.
-- Danske Seniorer og Faglige
Seniorer har startet et samarbejde
for at være med til at få den ældste
del af befolkningen med ind i den
nye digitale tidsalder. Det sker ved
at samarbejde om Seniorernes
Datastuenetværk.
- De to organisationer har tilsammen 320.000 medlemmer, og den
størrelse skal udnyttes til at få indflydelse, så ingen ældre medborgere i Danmark kommer i klemme
eller mister indflydelse på eget liv
som følge af, at det offentlige digitaliseres, siger Jørgen Fischer og
Lillian Knudsen.
- Begge organisationer er parate
til at hjælpe datastuerne i det
daglige, eksempelvis ved kontakt
til kommunen, landsdækkende
kampagner, forsikringsspørgsmål
eller hvervning af nye frivillige til
datastuerne. Der er nu ansat en ny
datastuekonsulent, Marie Bendix
Jordt, som kan kontaktes på telefon 35 37 24 22 omkring alt, der
har med datastuerne at gøre.
- Når man har meldt sig ind i Datastuenetværket via Danske Seniorer, er man forhåndsgodkendt af
Microsoft og behøver derfor ikke
at sende egne vedtægter til Microsoft for at få programmer. Hvis du
er i tvivl, kan du kontakte Marie
Bendix Jordt.
- Der vil være temadage for datastuerne i hver region en gang
om året, og datastuerne vil blive
inviteret med til andre lokale og
regionale aktiviteter, slutter Lillian
Knudsen og Jørgen Fischer.
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Digitaliseringen af
Danmark er i fuld gang!
Folketinget har vedtaget, at alle
borgere fra 1. november 2014
skal have en digital postkasse, så
de kan modtage elektronisk post
fra offentlige myndigheder, for
eksempel kommunen. Postkassen
kan kombineres med en e-boks, så
man kun skal logge på ét sted for
at læse al elektronisk post.
I loven står der, at man kan søge
om fritagelse for digital post.
Det kan ske hos Borgerservice
fra midten af 2014.
Der er mange muligheder med IT – lige fra at chatte med børnebørnene til at få
ordnet sine bankforretninger.

i samfundet, der efterhånden også
kræver brug af IT. Det gælder for
eksempel køb af togbilletter og
adgang til nyheder og informationer generelt.

Stille og roligt
Men ikke alle er afskrækket af de nye
tider. Det gælder for eksempel Ole,
der er kommet i datastuen gennem
halvandet år. Mest for at blive lidt
klogere, som han udtrykker det.

i at bruge musen. Tastaturet skal
man også være bekendt med, før
man kan gå videre, siger Børge.
- Vi har andre brugere, der får klaret
deres bankforretninger eller får
skrevet til børn og børnebørn.
Nogle får ordnet billeder. Mulighederne er mange. Og de fleste,
der kommer her, bliver hurtigt ret
gode. De skal bare have et lille
puf. For det er jo ikke noget, der
er farligt. Faktisk kan man ikke
gøre noget forkert.

Det offentlige forventer således,
at du begynder at bruge IT. Men
den bedste grund til at gå i gang
er dog, at det giver en masse nye
muligheder og helt nye oplevelser.
Du kan få hjælp på en af seniordatastuerne. På vores hjemmeside
– www.fagligsenior.dk – kan du fra
den 10. marts se en fortegnelse
over, hvor de forskellige datastuer
ligger. Du kan også læse mere i
vores pjece: “Vil du være rigtig
klog – eller blot klog af skade?”.

- Jeg synes ikke, det er svært at
lære, hvordan man bruger IT, for
det handler om at tage én ting
ad gangen. Så skal det nok sidde
fast. Stille og roligt. Og så betyder
det meget for mig, at jeg kan få
hjælp af nogle mennesker, der
har god tid.
Også Elly kommer regelmæssigt i
datastuen. Hun lægger puslespil
og farvelægger roser på skærmen.
- Det er fint at lægge kabaler og
puslespil, for så bliver man trænet

32

Nummer 21 • Forår 2014

Fra 2015 skal kontakten med det
offentlige foregå via IT.

www.fagligsenior.dk

www.fagligsenior.dk
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For borgmester H.C. Østerby handler
et ældreråds indflydelse meget om,
hvilken tyngde man giver det.

Holstebro
Af Thomas Møller
Foto Nils Krogh

Holstebros borgmester H.C. Østerby
ser Ældrerådet som
en vigtig samarbejdspartner i de store udfordringer, som kommunen står overfor.
Det fortæller han i en
samtale med ældrerådsrepræsentant
Anna-Lise Lisbjerg
og sektionsformand
Villy Nielsen fra
Faglige Seniorer.

Jeg har brug
for Ældrerådet
Holstebros borgmester H.C. Østerby
er netop blevet genvalgt med et
komfortabelt flertal. Der var ellers
lagt op til det, som nogen døbte
et præsidentvalg, da den tidligere
Venstre-minister Ulla Tørnæs meddelte sit kandidatur til borgmesterposten i Holstebro. Det gav masser
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af mediebevågenhed, men på valgaftenen blev det aldrig for alvor
spændende. Dertil var Østerbys
genvalg for sikkert.
Nu er han trukket i arbejdstøjet for
at tage fat på en ny valgperiode,
hvor han blandt andet skal arbejde

sammen med det nyvalgte ældreråd. Det ser H.C. Østerby frem til.
- Jeg kan heldigvis sige, at vi har
rigtig gode erfaringer med kommunens ældreråd. Vi har altid haft
et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde, og med de udfordringer,
som vi står overfor, bliver det endnu
mere afgørende, end det nogensinde har været.
H.C. Østerby henviser til, at der i de
kommende år vil blive flere ældre
medborgere i Holstebro, og det vil
stille kommunen overfor en række
udfordringer.
www.fagligsenior.dk

- Her er vi altså hinandens forudsætninger. Vi skal for eksempel have
hele sundhedsbegrebet implementeret endnu mere, og i det arbejde
er vi afhængige af hinanden. Ældrerådet ved, hvad der rører sig inden
for egne rækker, og de kender
udfordringerne. Så jeg har brug
for deres sparring. Vi skal løse opgaverne helt anderledes, end vi
skulle for bare fire år siden. Det
skal ske meget mere tværfagligt,
siger H.C. Østerby.

Nyt sundhedscenter
I Holstebro går man nu i gang med
at bygge et nyt sundhedscenter til
omkring 220 millioner kr. som erstatning for byens gamle sygehus.
Målsætningen er klar. I Holstebro
satser man på at kunne klare 90
procent af sundhedsopgaverne
lokalt – enten i borgerens eget
hjem eller i sundhedscentret.
- Derfor skal vi sørge for, at sundhedstilstanden bliver endnu bedre,
end den er i dag. Hvad kan vi for
eksempel gøre for, at de ældre
bliver endnu mere aktive? Hvordan kan vi bedst udnytte vores
ressourcer i form af idrætshaller
og frivillige? Der er masser af
spørgsmål, som vi skal forholde
os til. Forebyggelse bliver altafgørende. Det handler om de
ældres velfærd, men det handler
også om kommunens økonomi,
understreger H.C. Østerby.
Anna-Lise Lisbjerg nikker. Hun er
nyvalgt medlem af Ældrerådet i
Holstebro. Sammen med hende
og sektionsformand Villy Nielsen
fra Faglige Seniorer har vi sat H.C.
Østerby stævne på byens rådhus.
De har begge lyttet interesseret til
borgmesterens fremstilling af de
www.fagligsenior.dk

I godt en time blev der diskuteret ældrepolitik på borgmester H.C. Østerbys kontor.

udfordringer, som Holstebro Kommune står overfor med en voksende
gruppe ældre medborgere. De kender problemstillingen og har beskæftiget sig med den i det faglige arbejde, som de begge er engageret i.

Tidligt i morges
Anna-Lise Lisbjerg kommer direkte
fra et udvalgsmøde under Ældrerådet. Det begyndte tidligt i morges, og man har rigtig travlt. Inden
klokken 12 i dag skal Ældrerådet
afgive sit høringssvar om den
milliard, som man på Christiansborg har bevilget til de ældre, og
hvoraf Holstebro Kommune kan
anvende godt 10 millioner kr.
- Vi holdt vores allerførste møde i
det nyvalgte ældreråd i går, så vi er
blevet kastet direkte ud i arbejdet.
Men jeg ved fra det tidligere råd,
at man her i kommunen er meget
opmærksom på, at Ældrerådet bliver hørt, siger Anna-Lise Lisbjerg.
- Det er vi – og vi vil gerne høre, hvordan I mener, at de 10 millioner kr.
skal bruges, siger H.C. Østerby.

- Det er jeg faktisk meget spændt på.
Anna-Lise Lisbjerg smiler.
- Jeg kan fortælle, at jeg var fortaler
for, at vi ikke skal sætte penge af
til nye opgaver i forbindelse med
udskrivelse fra sygehusene. De
opgaver kommer fra regionen og
bliver lagt over i kommunalt regi,
og derfor må finansieringen findes
ved forhandlinger mellem region
og kommune. Pengene skal i hvert
fald ikke tages fra de 10 millioner kr.,
siger Anna-Lise Lisbjerg.
Ældrerådet foreslår i stedet, at pengene gives til demensområdet med
fokus på demente i eget hjem. Rådet
ved, at der kan være store problemer
i hjemmene frem til, at man får en
diagnose. Her er der brug for et løft,
og det kan omfatte en frivillig indsats.
H.C. Østerby nikker.
- Det handler jo om, hvor de 10
millioner gør bedst gavn. Det er
det, som vi skal finde ud af. Jeg kan
ikke sidde her og sige, hvor megen
indflydelse Ældrerådet vil få på det
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spørgsmål. Men jeg kan sige, at der
vil blive lyttet til dem. For eksempel
vil nogle måske mene, at rådet
har en pointe, når det handler om
grænsefladerne til regionen.

Et ekstra skub
Anna-Lise Lisbjerg erkender, at der
er mange af de ældrepolitiske
spørgsmål, som hun først nu skal til
at sætte sig ind i. Men det ændrer
ikke ved, at hun er særdeles godt
klædt på til arbejdet i Ældrerådet.
I 17 år var hun medlem af Holstebro Byråd, heraf de otte som viceborgmester, og i fem år var hun
også medlem af amtsrådet.
Hun kender den kommunalpolitiske
verden og de spilleregler, der gælder
her. Med en plads i Ældrerådets
høringsudvalg vil hun få indflydelse på de svar, der skal gives til
kommunens socialudvalg, og det
arbejde har hun stor lyst til at gå
ind i. Derfor stillede hun op til
Ældrerådet. Men hun fik også et
ekstra skub af Villy Nielsens kone.

- Vi skal være opsøgende og motivere folk til at stille op, og det er
ikke altid lige let. Men min kone og
jeg vidste, at Anna-Lise ville være
den helt rigtige. Hun har holdninger,
og hun er klar til at kæmpe for dem,
siger Villy Nielsen.

Hvor skoen trykker
Han er optaget af den indflydelse,
som det er muligt for en organisation som Faglige Seniorer at få
gennem ældrerådene.
- Først og fremmest handler det
om at få valgt nogle mennesker,
der repræsenterer den side, som
vi står for. Det er folk, der ved, hvor
skoen trykker. Nu kan vi se, at med
bevillingen af den ekstra milliard
har ældrerådene nogle muligheder
for at få indflydelse på, hvordan
midlerne skal bruges.
Villy Nielsen er da heller ikke enig,
når det bliver hævdet, at rådene
ikke har nogen magt, men blot er
et hold-kæft-bolsje.

Sektionsformand Villy Nielsen er optaget af den indflydelse, som Faglige Seniorer
kan få gennem ældrerådene.
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- Min holdning er, at man har den
indflydelse, som man tager sig.
Sådan er det nu engang. Fra Faglige
Seniorer vil vi være med til at sikre,
at vores ældrerådsrepræsentanter
hele tiden er godt klædt på til arbejdet. Sådan var det i den foregående
periode, og sådan bliver det også i
den ny. Det vil ske gennem kurser,
konferencer og erfaringsudveksling
både lokalt, regionalt og centralt.
Vi vil gerne fungere som et organisatorisk bagland for repræsentanterne fra det faglige system, siger
Villy Nielsen.

Godt besat
Ifølge borgmester H.C. Østerby
handler et ældreråds indflydelse
meget om, hvilken tyngde man
giver rådet.
- Med Anna-Lise, der har været
med i politik i mange år, får vi én
ind, der har kendskab til en kommunal hverdag og en kommunal
dagsorden. Det har en stor betydning. Så jeg glæder mig over, at
vi her i Holstebro har et ældreråd,
der er rigtig godt besat. Problemet
finder man nok snarere de steder,
hvor man skal ud og lede efter
folk, der vil stille op. Så risikerer
det at blive for tyndt, siger H.C.
Østerby.
I den nye valgperiode skal både
kommunalbestyrelse og ældreråd
arbejde med anbefalingerne fra
Hjemmehjælpskommissionen. Der
er 29 i alt, og tonen er allerede slået
an, da vi beder H.C. Østerby om at
forholde sig til anbefaling nummer
14: ”At kommunerne begrænser
den detaljerede styring af tid og
enkeltydelser med henblik på at
sikre større fleksibilitet og mere
plads til faglighed i mødet mellem
borger og medarbejder.”
www.fagligsenior.dk

- Jamen, der er jo ikke noget, som
jeg kan ønske mig mere som borgmester, siger H.C. Østerby.
- Jeg har en mor på 91 år, der bor på
plejehjem. Godt nok ikke i Holstebro
Kommune. Men jeg ved, at det er
en stor opgave for hende, hvis hun
skal i bad én gang om ugen. Så vi
skal huske at tage udgangspunkt i
det enkelte menneske og vedkommendes situation. Måske vil min
mor hellere have en god snak eller
komme ud at gå en tur. Så det med
at kunne få nogle frihedsgrader
tilbage til den enkelte medarbejder
og droppe regeltyranniet er helt
centralt. Jo færre bindinger og jo
mindre dokumentation, jo bedre
vil vi som kommune kunne levere
en ydelse til den enkelte.

Som nyvalgt ældrerådsrepræsentant har Anna-Lise Lisbjerg allerede været med til
at foreslå, at der kommer øget fokus på demente i eget hjem.

- Så jeg har det fint med den anbefaling fra Hjemmehjælpskommissionen. Jeg synes, den er helt
afgørende, siger H.C. Østerby.

og det er jo helt i overensstemmelse
med for eksempel anbefaling nummer 17 fra Hjemmehjælpskommissionen.

Allerede i gang

Tværfaglighed betyder, at når man
i dag taler sundhed i Holstebro Kommune, så skal begrebet forstås langt
bredere, end det tidligere har været tilfældet, forklarer borgmesteren.

Flere af de ting, som kommissionen
anbefaler, har Holstebro Kommune
allerede været i gang med gennem
et stykke tid.
- For to år siden lavede vi en opgørelse, der viste, at med den voksende ældregruppe ville vi i 2020
stå med en udgift på mellem 60 og
70 millioner kr. på det her område,
hvis vi ikke gjorde noget. Det er
temmelig mange penge – også i
Holstebro Kommune, konstaterer
H.C. Østerby.
- Derfor ved vi allerede, at vi skal
løse de her opgaver på en anden
måde. Som jeg startede med at
sige, så handler det om at blive
langt mere tværfaglig. Tværfaglighed er nu det allervigtigste for os,
www.fagligsenior.dk

- Vi taler generel sundhed, men vi
taler også arbejdsmarkedspolitik,
idrætstilbud, en langt tidligere
forebyggende indsats og så videre.
Vi er allerede langt fremme med
tværfagligheden, konstaterer han.

Langt og sundt
Det nyvalgte ældreråd i Holstebro
Kommune er endnu ikke begyndt
at arbejde med Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger, men
Anna-Lise Lisbjerg vurderer, at der
er basis for et konstruktivt samarbejde med kommunen om
anbefalingerne.

H.C. Østerby nikker.
- Ja, der er masser af samarbejdsmuligheder i Holstebro, men det
skal der også være med de udfordringer, som vi har. De er meget
store. Det må der ikke herske tvivl
om. Sundhedsbegrebet og forebyggelse bliver helt centralt i de kommende års arbejde, og der skal vi
hjælpe hinanden. Vi skal have gjort
folk så aktive som muligt. I et langt
og sundt liv, siger H.C. Østerby.

29 anbefalinger
Et enigt Folketing besluttede i
juni 2012 at nedsætte en Hjemmehjælpskommission, der har haft
til opgave at beskrive udfordringerne på hjemmehjælpsområdet
og komme med forslag til, hvordan ressourcerne kan anvendes
bedst muligt på området. Kommissionens arbejde udmøntede sig
i 29 anbefalinger.
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Ældreråd
Tekst & foto Carsten Elert

Store opgaver venter
Som nyvalgt i Ældrerådet i Vejle ser
Svend Egon Christensen frem til mange
spændende opgaver. Han håber, at rådet
vil blive hørt om de ekstra penge, som
regeringen har afsat til de ældre.
- Selvom jeg har boet og arbejdet
det meste af mit liv her i Vejle og
på den baggrund kender en del, så
blev jeg noget benovet over, at så
mange mennesker stemte på mig
ved ældrerådsvalget.
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Ordene kommer fra 66-årige tidligere slagteriarbejder og faglig
sekretær i NNF Horsens-Vejle, Svend
Egon Christensen. Han er nyvalgt
til Ældrerådet i Vejle Kommune.
22 kandidater stillede op, og i alt

11.834 gyldige stemmer afgjorde,
hvem der fik de 13 pladser i rådet.
Med 783 stemmer blev Svend
nummer ni på listen.
De afgivne stemmer svarer til en
stemmeprocent på 45,7. Dermed
måtte man konstatere et fald i forhold til valget i 2009, hvor stemmeprocenten var på 50,4.

18,8 millioner kr.
Svend forudser allerede en række
udfordringer, som det nye ældrewww.fagligsenior.dk

råd skal forholde sig til i den kommende tid.
- Vi ved, at Vejle Kommune får
18,8 millioner kroner af den ekstra
milliard, som det netop er blevet
besluttet at give til de ældres personlige pleje. Alene at få de penge
fordelt rigtigt kræver et seriøst
stykke arbejde. Her ser jeg frem til,
at Ældrerådet får indflydelse.
Svend glæder sig over, at Socialministeriet kræver dokumentation
for brugen af de mange midler.
- Det synes jeg ikke er unødigt
bureaukrati. Det er jo en pæn klat
ekstra penge, som vi får til de ældre,
og vi skal sikre, at de går til det
rigtige. Vi har tidligere set, at øremærkede penge er blevet brugt
på andre områder. Jeg vil holde
fast i, at pengene skal tilfalde dem,
der er dårligst stillet med hensyn
til personlig pleje. Nu skal vi i første
omgang have fundet ud af, hvor
mange mennesker der har et behov. Det ligger ikke fast, om vi må
bruge pengene til flere hænder,
og vi skal også se på, om der tidligere er foretaget nogle besparelser, som vi nu skal gøre om.

Andre opgaver
Af andre store opgaver, som det
nyvalgte ældreråd skal tage sig af,
nævner Svend udmøntningen af
Hjemmehjælpskommissionens
mange anbefalinger. De skal nu
omsættes til lokal handling, og det
må være en opgave for Ældrerådet.
Hvem ellers? Spørger han retorisk.
- Vi kommer også til at se på den
digitale postkasse. Det er planen,
at alle ældre skal have en sådan
ved udgangen af året. Man kan
blive fritaget, hvis man søger om
www.fagligsenior.dk

det, men fritagelsen varer kun i to
år, og så skal man søge igen. Det
virker underligt, og det kommer vi
til at se nærmere på.

politikerne. Det er der behov for.
Alene det faktum, at valgdeltagelsen
faldt, viser klart, at der er brug for
et mere synligt ældreråd.

Svend vil også have fokus på de
mange tekniske hjælpemidler, der
nærmest myldrer frem på markedet. Hjælpemidlerne kan blive til
de ældres fordel, men det betyder
ikke, at man blot skal være ukritisk.

Pleje sit bagland

- Dem, der sælger de tekniske
hjælpemidler, skal jo tjene på det.
Så det kan blive ganske dyrt for
kommunen, og samtidig skal vi
sikre os, at hjælpemidlerne er til
de ældres gavn. Den ny teknologi
må heller ikke få den konsekvens,
at de ældre mister den menneskelige kontakt i dagligdagen.

- Vi ved, at det giver en noget
større valgdeltagelse, end det er
tilfældet med brevstemmevalg.
Det koster givetvis også en del
mere at afholde fremmødevalg,
og så må vi se, om de penge kan
findes.

Erfaring fra byråd
Et andet aspekt, som Svend vil
have fokus på, er frivillighedsområdet. Her går det meget stærkt,
og der er en del faldgruber, som
man skal være opmærksom på.
Heldigvis kan Svend trække på
sin erfaring fra kommunalpolitisk
arbejde. Fra 1996 til 2000 var han
valgt ind i byrådet for Socialdemokraterne.
Op til ældrerådsvalget havde Svend
et debatindlæg i Vejle Amts Folkeblad om ældres forhold i kommunen. Nu lægger han vægt på, at
møde- og udvalgsstrukturen i
Ældrerådet kommer til at fungere.
- Der er lagt op til månedlige møder
i Ældrerådet. Derudover skal der
nedsættes underudvalg, så vi er
sikre på at kunne følge med i alle
områder. Mit ønske er, at vi også
får nogle temamøder, der kan gøre
Ældrerådets arbejde mere synligt –
også for pressen og for kommunal-

En anden måde til at få hævet
valgdeltagelsen er ifølge Svend
at genindføre det såkaldte fremmødevalg.

Som nyvalgt til Ældrerådet i Vejle
Kommune er Svend Egon Christensen meget bevidst om, at han vil
pleje sit bagland.
- Det er jo de mennesker, som har
været med til at vælge mig. Faglige
Seniorers pensionistklub har arbejdet for mit valg blandt andet ved
at afholde møder med min deltagelse. Som medlem af Ældrerådet
vil jeg aktivt bruge mit bagland, så
jeg kan holde mig ajour med, hvad
der rører sig på ældreområdet i
kommunen. Samtidig har jeg i
Faglige Seniorer en solid sparringspartner i det arbejde, som vi nu
tager fat på.

Ældreråd
Hver kommune skal have et
ældreråd. Medlemmerne vælges
ved direkte valg. Ældrerådet skal
høres om alle forslag, der vedrører ældres vilkår.
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Arv og gaver forlænger livet
Hjerteforeningen siger tak til alle,
der gennem arv og gaver har gjort
det muligt at støtte forskningen i
hjertekarsygdomme og derved vist,
at de tror på et længere og bedre liv for
os alle.
igennem de seneste 15 år har Hjerte
foreningen støttet dansk forskning i
hjertekarsygdomme med mere end
400 millioner kroner. det betyder, at
mindst halvdelen af den danske hjerte
forskning er økonomisk afhængig
af støtte fra Hjerteforeningen.
Hjerteforeningen er en privat organi

sation, der arbejder for indsamlede
midler. derfor er vi taknemmelige for
alle de bidrag, vi modtager gennem
arv og gaver. uden disse bidrag er
det ikke muligt at støtte forskning i
hjertekarsygdomme. og derved redde
liv  også i fremtiden.
du kan kontakte
Hjerteforeningen
og få tilsendt en
gratis brochure,
der fortæller mere
om vores arbejde,
eller bestille den på
www.frahjertettak.dk.

H a u s e r P l a d s 1 0 . 1 1 2 7 K ø b e n H av n K
Post@Hjerteforeningen.dK . tel 33 93 17 88

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at støtte Hjerteforeningen gennem arv og gaver,
kan du kontakte chefjurist ann Marie Panduro på telefon 33 67 00 56 eller advokatsekretær
Helle Christensen på telefon 33 67 00 24

