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FORORD
Hvad drømmer du om? Du som står umiddelbart foran pensionen eller 
lige efter. Du som arbejder frivilligt eller at ønsker at gøre det. Hvad er 
egentlig dine tanker om et godt Aarhus for de ældre?

For at få svar på det inviterede vi 100 livsglade borgere (50+) ind og stille-
de dem spørgsmålene:

”Når jeg bliver gammel, hvad drømmer jeg så om, at byen kan tilbyde mig
 – og hvad drømmer jeg om at gøre for byen?”

De spørgsmål fik vi mange gode og inspirerende svar på.

På de følgende sider kan du læse et uddrag af de mange gode ideer og 
tanker, som vi fik fortalt. Vi har tematiseret dem for at danne overblik. 

Til slut kan du læse et sammendrag af begivenhederne fra Frivilligrådets 
formand, Bo Nordby

Med venlig hilsen

Bo Nordby
Formand for Frivilligrådet

Jette Skive
Rådmand for Sundhed og Omsorg
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PROGRAMMET 
DEN 14. MARTS 2017 PÅ AARHUS RÅDHUS

Sammen skal vi finde frem til hvad der karakteriserer det gode ældreliv i 
Aarhus. Vi har brug for dit bidrag, og håber du har lyst til at møde andre med 
noget på hjerte og udveksle dine ideer og drømme.

17.00 Velkomst  
 v./ Jette Skive, rådmand for Sundhed og Omsorg 

17.10  Borger-fortællinger

17.25  Fra ældrebyrde til ældrestyrke 
 v./ Carsten Obel, direktør for Center for  
 Sundhedssamarbejdet, Aarhus Universitet

17.45  Samtalesaloner med værtsskab og  
 tankevækkende spørgsmål

19.30  Samtalesalonerne lukker, og vi deler, hvad  
 vi har hørt, med hinanden

19.50  Tak for i dag  
 v./ Bo Nordby, formand for Frivilligrådet 

Dagen udmøntede sig i en udstilling på Aarhus Rådhus. 
Se uddrag fra plancherne på de følgende sider.
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KOMPETENCER O
G ID

ÉER

vores 
generation

Sådan er



Når jeg bli’r gammel  7

KOMPETENCER O
G ID

ÉER

V
I 

D
YR

KER FÆLLESSKABET• Socialt netværk
• Ansvar for fællesskabet
• Sammenhold i familien  

- vi hjalp hinanden 
• Vi er vant til at tage fat 

og vant til at deltage i 
fællesskabet

• Vores generation kan 
bidrage til fællesskab 
mellem generationer

VI
 ER SUNDE

• Vi har og har haft 
fokus på sundhed

• Bedre behandlingsmu-
ligheder

• Vi er bevidste om at 
vedligeholde vores 
krop og intellekt

• Bedre helbred end 
tidligere generationer

VI
 E

R ÅBENMUNDEDE• Bevidste om at ajourføre 
vores viden, fordi viden giver 
indflydelse 

• Vi er kritiske
• Vores generation har hele 

vores liv været vant til at ytre 
os og give kritik - god som 
dårlig

• Vi tør sige vores mening!

M
U

L
IG

H
ED

ER

NES GENERATION

• Vi vil styre vores eget liv
• Fortsat mulighed for at 

udvikle sig
• Ligestilling gav frihed
• Tør gøre det vi har lyst til 
• Mange muligheder, der 

kan gribes
• Vi kan selv bestemme 

over vores tid! Man har tid 
til det man gerne vil.

• Kompetencerne  
hænger på træerne 

• Opfindsomhed
• Nysgerrighed
• Vi er udviklingsorien-

terede og omstillings-
parate

• Eksperimenterende
• Vores generation er 

idérig
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FRIVILLIGHED

• Opsøgende ift. den tredje alder,  
fx gennem frivillighed

• Selv om vi er blevet ældre, har vi 
stadig noget at bidrage med til alle 
generationer

• Man havde et stærkere civilsamfund
• Vi har overskud og overskud skal 

bruges!
• Vi er gået tidligt fra arbejdsmar-

kedet, hvilket giver os mere tid og 
overskud 

• Aktivitet frem for passivitet  
- vi er aktive

H
IS

TO
RISK BEVIDSTHED

• Vi har stadigvæk vores histo-
riske og kulturelle baggrund 
nogenlunde præsent

• Vi har bedre selvtillid end 
forrige generationer

• Vi har oplevet udviklingen 
• Vi er født i fredstid
• Vi er bevidste om vores tid 

og at den skal udnyttes 

VI ER OGSÅ...

• Taknemmelige og har en  
positiv indstilling

• En stærk ressource
• Gamle med god samvittighed. Vi 

har god samvittighed, når vi ikke når 
det samme som før

• Vi kender højskolesangbogens san-
ge og melodier

• Robusthed - vi er ikke så pivede!
• God skolegang og uddannelser 
• Mangfoldighed i vores generation - 

menneskeligt og kulturelt
• Vi kæmper for forskellige værdier

SO
CIAL BEVIDSTHED
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H
IS

TO
RISK BEVIDSTHED

SO
CIAL BEVIDSTHED

• Vi er dem, der bliver og sætter 
stolene op til sidst

• Vi skal huske alle dem, der ikke 
er så privilegerede

• At give noget tilbage, og ikke 
bare tage imod

• Vi tør gøre det vi har lyst til - og 
er gode til at hjælpe dem der 
ikke kan 

• Vi har et stort omsorgsgen
• Der var plads til alle - ufaglærte 

og de der ikke havde det godt 
økonomisk.

KVINDEFRIGØRELSE O
G O

PR
Ø

R

• Selv bestemme hvor mange børn 
man vil have

• Kvindefrigørelse gav uddannelses-
muligheder 

• Generation 1968 - Ungdoms- 
oprøret!

• At få en uddannelse som kvinde 
• Kvinderne i vores generation 

er uddannede og har været på 
arbejdsmarkedet, hvilket giver nye 
muligheder og forudsætninger 
efter endt arbejdsliv
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Det drømmer vi om, 
at byen kan 
gøre for os 

TRANSPORT

FÆ
LLESSK

AB
ER

• Bruge vores sognegårde til fælles-
skaber, håndarbejde, kortspil osv.

• Flere værksteder med ”mandeakti-
viteter” - MC-værksted, metalværk-
sted, ølbrygning, have etc.

• Aktiviteter uden alder
• Venlighed, smil, positivitet og plads 

til alle - mindre brok
• Skabe liv på tværs af generationer
• Genoplive/genopfinde forsamlings-

huset
• Fællesskab + spisning
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TRANSPORT

• Drømmer om bedre parkeringsmuligheder 
for byens gæster

• Små shuttlebusser, der ikke koster så meget
• Sikre gode cykelstier 
• Bedre trafikregler og lyskryds - tid til at gå 

over fodgængerfeltet
• Vi kan ikke komme til alle kommunes gode 

tilbud, når man nedlægger alle busruterne 
dertil

• Bedre offentlig transport (gratis, flere 
stoppesteder, bedre busser ift. at gøre det 
nemmere for ældre)

• Gratis transport
• Mulighed for at transportere sig - også for 

dem som har svært ved det

BOLIGER

• Der skulle være nogle boliger 
i midtbyen, hvor vi kunne bo 
sammen. Vi kunne hjælpe 
hinanden og spare kommu-
nen for en masse penge

• Indtage IC4-togene til bofæl-
lesskaber

• Byggerier hvor der er mulig-
hed for at bo sammen flere 
generationer 

• Beboerhuse med mulighed 
for fællesspisning, aktiviteter 
m.m.

• ”Vi skal væk fra at skulle være 
længst i eget hjem og over i 
fællesskaber og væk fra en-
somheden”. - Til kamp mod 
ensomheden.

• Billige lejligheder med lys, 
sol, petanquebaner og bænke 

• Bibeholde og videreudvikle 
frivillighuse, lokalcentre og 
andre tilbud

• Bibeholde grønne områder, 
der kan bruges til bofælles-
skaber

• Flere elevatorer i bygningerne 
til dem der bor på 4. sal - 
uden huslejen stiger

• Projekt - Bolig: Flere gene-
rationer, forsamlingshus, 
gadekær, social ældrevenlige 
virksomheder, caféer, fælles-
spisning, aktivitetslokaler og 
motionsrum

FÆ
LLESSK

AB
ER

GRØNT AARHUS

• Grønne oaser med sol og buske
• Projekter: Byrum for ældre, 

fleksible bo-områder, grønne om-
råder for gamle, åben kommune

• Flere bænke mere fællesskab - 
samtalebænke

• Projekt - forskønnelse af byen: 
byhaver, blomsterhaver og grøn-
ne områder

• Grøn by - nul diesel og benzin, 
men derimod el-delebiler

• Aarhus C bilfri!
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INFORMATION FR
IVILLIGHED

KULTUR O
G O

PL
EV

EL
SER

Æ
LDREBOLIGER OG PLEJEH

JEM

• Filosoficafé
• Flere kulturelle tilbud 

tidligt på dagen - teater og 
musikhuset

• Mere liv - musik, gymna-
stik og spontan udfoldel-
se, fis og sjov, kultur og 
farver på gaden

• Musik, fortællinger og 
julearrangement til lokal-
centre

• Kultur og underholdning 
i det åbne byrum - ballet, 
teater og musik 

• Ny ”Maritza” - Dansested 
for voksne i alle aldre

• Brixtofte-model  
- på ærlig vis

• At være synlige i en kunst-
nerisk skabende proces

• Aktiviteter der er mere 
geografisk spredte

• Underholdning i Botanisk 
have - som i gamle dage

• ”Generationernes hus” - 
hvor man kan danse m.m.

• Deltage i byens aktiviteter 
og tilbud for at holde os 
sunde. Så giver vi det til 
byen, at vi bliver mindre 
plejekrævende

• Få flere med i det frivillige arbejde, især 
mænd, via gode historier

• Være ambassadører for byen på forskellige 
fronter - bidrage til at fremme turismen.

• At kunne gøre en forskel for svage ældre 
uden pårørende og netværk

• Mulighed for at give indsigt i ens tidsalder 
- narrativer, fx bonus-bedstemor og aktiv 
medskaber

• Give hjælp til projekter - være mentor
• Nyde før yde - når man har det godt kan 

man give til andre/samfundet
• Få hjælp ved behov - vil så bidrage med 

hjælp til dem der har behov
• Omsorg - være besøgsvenner, hjælpe på 

plejecentre og hjælpe beboere

• Bedre information omkring 
mulighederne i Aarhus

• Større synlighed omkring, hvor 
man kan henvende sig med 
idéer

• En ressource- og kompeten-
cebank

• Flere skal bruge eksisterende 
tilbud - jo flere deltagere, jo 
større fællesskab
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FR
IVILLIGHED

Æ
LDREBOLIGER OG PLEJEH

JEM

• Bedre vilkår på plejehjem (musik, liv 
og farver)

• Alderdomshjem - et sted inden pleje-
hjem til folk der kan klare sig

• Plads til at fortsætte eget liv - også på 
plejehjemmet når behovet kommer

• Flere ansatte på plejehjem - der kom-
mer flere demente

• Bedre plejehjem - det er for lempeligt 
og overholder ikke visitationer

• Alm. seniorboliger på det gamle 
psykiatriske hospital - når det flytter 
til Skejby

TR
YG

HED OG VÆRDIGHED• Tryghed, værdighed, respekt 
og anerkendelse - også til de 
’svageste’

• En værdig alderdom
• Tryghed ved at færdes ude 
• Hurtigere respons - hurtigere 

hjælp
• Gensidig respekt

OPRÅB!

• Politikerne skal gribe 
det, der vokser - det 
skaber fællesskaber og 
får folk til at deltage

• Alting vil jeg give til 
min åbne kommune! - 
åbn op!
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Det vil vi 
gøre for byen 



D
U

 B
ES

TE
M

M
ER HELT SELV

• Man skal bidrag med det man vil.
• Selvbestemmelse - Frivillig på egen 

præmisser
• Frivillig efter kræfter, evner og lyst
• Bidrag er individuelt! Hvad kan jeg, 

hvad magter jeg og hvad har jeg tid til?
• Frivilligt arbejde er FRIVILLIGT, og det 

er ikke noget man skal. Man bestem-
mer/fornemmer selv omfanget

• Frivillighed er et spørgsmål om at 
vælge det, man kan overskue

D
U 

BØR GIVE DET, DU KAN• Pr. definition kan man ikke give 
for meget som frivillig. Vi er ikke 
og vil ikke være smålige!

• Man kan ikke give for lidt. Opgør 
med begrebet ressourcesvag, 
fordi alle har noget de er gode til!

• Man kan ikke give for meget, så 
længe man passer på sig selv 
som frivillig

• Man kan give for lidt, hvis man er 
passiv i fællesskabet

KEND DIN BEGRÆNSNIN
G• Man kan give så meget, at man mister 

gejsten
• For store forventninger til de frivillige
• Indsats skal balancere med værdsættelse - 

ros og anerkendelse
• Hvis man har overskud i en bestemt 

retning, kan det være svært at kende sin 
begrænsning

• Præstationskulturen kræver et opgør, så vi 
ikke fortsætter i samme mønster

• Der skal være balance i regnskabet - det er 
svært at give, hvis man ikke har overskud

• Balance i tingene, så der også er plads til 
”fridage”

• Energien skal være til stede. Man må ikke 
give så meget, at det bliver en belastning
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BORGERLYST

ST
YR

K  N
ETVÆRKET!

• Frivilligbørs og ressourcebank
• En ressourcebank for de der 

har noget at give ud - ikke kun 
dem der mangler et mødested

• Inspirationskatalog med ideer 
til hvad man kan bidrage med 
- stort som småt

• Fortegnelse over muligheder 
for at søge midler og hjælp til 
at udfylde skema

SM
IL

 T
IL

 AARHUS OG AARHUS SM
ILER

 T
IL

 D
IG!

• Smil noget mere og vær nærværende, 
hvor du er

• Det er de små ting, der samlet set kan 
bidrage til glæde. Et smil, en hilsen, 
positivitet osv.

• Opmærksomhed, omsorgsfuldhed og 
fordomsfrihed. Det kan vi bidrage med, 
for at få et bedre samfund.

• Mange måder at bidrage: Hilse, smile 
og være venlig. Så bidrager man til en 
god dag for andre.

• De små smil i hverdagen tæller også

D
ET

 E
R L

YSTEN DER DRIVER VÆ
R

K
ET

• Borgerforpligtelse skal være drevet 
af lyst

• Udgangspunkt i sig selv og det 
man har brug for

• Det skal ikke være en pligt, men 
lysten der skal drive værket.

• Bidrag så længe du har det godt 
med det, du bidrager med.

• Det er en passende indsats, hvis 
man kan se andre nyder det

• Jeg skal føle, der er brug for mig
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BORGERLYST

• Man skal yde, hvis man 
vil nyde

• Ta’ ansvar for dit nær- 
område

• Jeg vil ikke leve i et sam-
fund, hvor folk ikke giver 
noget til fællesskabet

• Vær opmærksom på at 
hjælpe den gamle nabo

SÅ
D

AN
 H

OLDER VI ALDERDOM
M

EN
 PÅ AF

T
STAN

D

• Vove sig ud på nye kanter. Hoppe ud 
af tryghedszonen

• Gennem udfordringer og livsbekræf-
tende momenter

• Man bliver gammel, hvis man holder 
op med at lege

• Man bliver gammel, hvis man går 
i stå. Man går ikke i stå, fordi man 
bliver gammel

• Muligheden for at blive ved med at 
arbejde - evt. på nedsat tid

• Være noget for børnebørnene
• Bevare dialogen mellem generatio-

nerne 

D
ET

 E
R L

YSTEN DER DRIVER VÆ
R

K
ET
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Vi har ressourcer, helbred og mu-
ligheder og dermed et overskud, 
der skal bruges:

• Vi vil gerne være frivillige
• Vi vil gerne bidrage til at etable-

re fællesskaber – også på tværs 
af generationer. 
Konkret eksempel: en filosoficafe.

• Vi vil gerne deltage i spisefæl-
leskaber

• Vi vil gerne være med i et ambas-
sadørkorps for Aarhus 
Konkret eksempel: Guidekorps for 
turister og borgere i Aarhus  
Men behov for lidt starthjælp:  
Hvor starter/begynder man? Hvem 
tager initiativer til iværksættelse?

Vi ønsker nytænkning af byplanlæg-
ning/byudvikling, byindretning og 
boligformer, så fokus for eksempel 
bliver:

• Muligheder for nye former for 
fællesskaber og bofællesskaber

• Boligformer for perioden mel-
lem boliger i livet og (nytænkte) 
plejehjem

Vi drømmer om udvikling af 
aktiviteter i sognegårde og 
lokalcentre og hermed genopliv-
ning af den gamle forsamlings-
hustanke.

Vi kunne ønske, at der bredt bliver 
fortalt om de mange muligheder, vi 
har i Aarhus  - herunder ”de gratis 
glæder.”

Vi kunne ønske at Aarhus kan 
tilbyde offentlige transportmulig-
heder til en rimelig pris, så vi bliver 
mobile borgere i byen. Herunder 
shuttle-bus-ordninger.

Vi drømmer om en grøn by med 
bænke & cykelstier og liv i stræder 
& på gader.

Vi drømmer om udvikling af en 
værdighedskultur i Aarhus, så 
vi ikke frygter for at blive gam-
le, fordi vores eventuelle behov 
for pleje og omsorg vil ske med 
værdighed.

Konklusion

”Når jeg bliver gammel, hvad drømmer jeg så om, at byen kan tilbyde mig
 – og hvad drømmer jeg om at gøre for byen?”

Frivilligrådets formand Bo Nordby sammendrager her sin oplevelse af bud-
skabet fra arrangementet og svaret på spørgsmålet:
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Bo Nordby
Formand for Frivilligrådet

Vi drømmer om at udvikle Aarhus 
til en by præget af venlighed for 
alle grupper af borgere. Kodeorde-
ne skal være: venlighed, positivitet, 
smil, plads til alle og mindre brok.
Eksempler vi kan bidrage med for 
at få et bedre samfund: vær venlig, 
opmærksom og omsorgsfuld over for 

dine medborgere, smil til dem og 
hils på dem, vær nærværende hvor 
du er.

Herudover er der fremført en lang 
række enkeltstående eksempler 
på ønsker til faciliteter, pleje og 
omsorg.
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