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Ordet »senior« har mange betydninger. I sports
sammenhæng bruges det til at betegne en vok
sen, på arbejdsmarkedet er en senior en med
arbejder med stor anciennitet, og i familien er 
det den ældste af to med samme navn. 

Nogle mener, at seniorlivet begynder, når man 
passerer de 50, andre mener 60 og andre igen 
65 år. I Seniorliv trækker vi os fra alderstov
trækkeriet. Vi hænger os ikke i bestemte årgan
ge og aldersgrupper – men fokuserer på at give 
dig inspiration, idéer og aktiviteter, hvor du kan 
hænge ud. 

Tag et eksemplar af Seniorliv med hjem og vælg 
de arrangementer, aktiviteter og grupper, der 
appellerer til dig og din livs situation – og sæt en 
streg over de andre.

God fornøjelse!
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Gigtsmerter kan reduceres
væsentligt med japansk akupunktur
Det er især smerter ved slidgigt og leddegigt, som med stor succes kan behandles hos 
Styrkdithelbred.dk i Odense C. Akupunktur kan dæmpe eller helt fjerne hævelse og inflamma-
tion i leddet og derigennem reducere smerterne. Allerede efter 2-3 uger vil der som oftest være 
en mærkbar effekt. Andre skavanker som f.eks. migræne, allergi og uro i benene kan også 
afhjælpes effektivt hos styrkdithelbred.dk.

Styrkdithelbred.dk • Mobil: 42 28 27 00 • Lotte@Styrkdithelbred.dk

Japansk akupunktur er en 
blid og stort set smertefri 

behandlingsform
“

”

Lotte Kandelsdorff er sundhedsautoriseret 
og uddannet akupunktør på højeste 

uddannelsesniveau i Danmark.

Foredrag om akupunktur
Det er gratis for pensionistforeninger i 
Odense Kommune at booke et foredrag 
om akupunktur ved Lotte Kandelsdorff 

fra styrkdithelbred.dk



23. juni  
SANKTHANS  
Tornbjerg Kirke og sognegård, 
Skærmhatten 1, 5220 Odense SØ
Kl. 19.30. Gratis. 
Tag med til Sankthansaften i Tornbjerg Kirke, hvor duo
en Calabash byder på improvisationer af bl.a. Mozart, 
Bach, The Beatles og mexicansk folkloremusik. 

16. juli
STRIKKEKLUB I SANKT HANS KIRKE
Sankt Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, 5000 Odense C 
Kl. 10.00. Gratis. 
Bliv en del af Sankt Hans Kirkes hyggelige strikke
fællesskab, hvor der strikkes til gode formål. 

21. juli
ØL-BRYGGEDAG 
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, 5260 Odense S 
Kl. 16.00. Kræver entré. 
Den Fynske Landsby indbyder til bryggedag, hvor der vil 
blive brygget øl på gammeldags manér. 

15.-18. august 
ODENSE BLOMSTERFESTIVAL
Rundt omkring i Odenses gader og stræder. 
Se program for yderligere detaljer. 
Tag med til nogle hyggelige og festlige dage, når 
Odense Blomsterfestival åbner op for den frodige 
festival, der i år bærer temaet ”På Tidsrejse: Med tiden 
i centrum.”  

18.-25 august 
H.C ANDERSEN FESTIVAL
Odense Centrum. 
Se programmet for konkrete tider. Kræver tilmelding. 
Hvert år i uge 34 fyldes Odense med eventyrlige kul
turaktiviteter såsom teaterforestillinger, foredrag og 
koncerter.  

31. august 
LARS LILHOLT BAND
Den Fynske Landsby, Sejerskovvej 20, 5260 Odense S 

Kl. 20.00. Kræver billet.  
Den folkekære sanger og komponist Lars Lilholt invi
terer sammen med sit orkester til en forrygende aften, 
hvor der vil blive spillet sange fra både hans nyere 
udgivelser og hans gamle klassikere. 

2. september   
FOREDRAG OM AKUPUNKTUR   
Styrkdithelbred.dk, Vesnigården, 
Buchwaldsgade 15B, 5000 Odense C
Kl. 19.0020.00. Pris: 60 kr.
Hvis du interesserer dig for alternative behandlings
metoder, må du ikke gå glip af dette spændende 
foredrag med akupunktør Lotte Kandelsdorff fra 
StyrkDitHelbred.dk. Foredraget vil omhandle akupunk
tur som behandlingsmetode, livssyn, funktion, effekt 
m.m. Foredraget afholdes også i marts 2020. 
Tilmelding via 42282700 eller Lotte@styrkdithelbred.dk

6. september  
ZIRKUS NEMO 2019
Forpladsen ved Dyrskuepladsen, Østergaards Alle 1, 
5250 Odense SV. Kl. 19.30. Kræver entré. 
Zirkus Nemo optræder i Odense med deres store 
20års jubilæumsshow. Tag med til en aften, der 
garanterer store grin og god stemning. 

9.-15. september  
SPIS FOOD FESTIVAL 
Odense Centrum. 
Se programmet for konkrete tider. Kræver tilmelding. 
Hvert år i uge 37 fejrer SPIS ! Odense Food Festival 
de fynske mad og råvarer. Festivalen hylder kvalitet, 
lokalitet og nogle af landets dygtigste mad og drikke
håndværkere.

18. september  
FILMAFTEN 
Ubberud Præstegård, Ubberudvej 12, 
5491 Blommenslyst. Kl. 19.00. Gratis. 
Se og diskutér en god fi lm sammen med andre, når 
Ubberud Præstegård afholder fi lmaften. Til arrange-
mentet vil der blive serveret lidt brød og et glas vin. 

AKTIVITETER i din kommune
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I AKTIVITETSKALENDEREN FINDER DU INSPIRATION TIL ET AKTIVT SENIORLIV. OM DU ER INTERESSERET 
I FOREDRAG, KONCERTER, MARKEDER, FORSKELLIGE SPORTSGRENE, KULINARISKE OPLEVELSER 
ELLER NOGET HELT SJETTE, KAN DU HER SE ET UDPLUK AF, HVAD DER FOREGÅR I DIN KOMMUNE.



Vi tager forbehold for ændrede datoer, udsolgte forestillinger m.v. 
Find de nyeste informationer på de relevante hjemmesider. 2019

5. oktober
DIRE STRAITS TRIBUTE  
Kulturmaskinen  Magasinet, Farvergården 19, 
5000 Odense C 
Kl 20. Kræver billet.  
Fans af det legendariske band Dire Straits kan se frem 
til en eminent hyldestkoncert i Kulturmaskinen. 

16. november  
JULETRÆET TÆNDES I FLAKHAVEN
Flakhaven 2, 5000 Odense C 
Kl. 17.00. Gratis.   
Tag børnebørnene med, når lysene bliver tændt på byens 
store juletræ på Flakhaven. Der vil være musik, under
holdning og masser af god stemning. 

21. november  
KASSETTEBÅNDSMUSIKQUIZ
Mediemuseet. Møntestræde 1, 5000 Odense C
Kl. 19.0020.30. Gratis, men kræver tilmelding.  
Saml et lille hold, og tag med, når mediemuseet inviterer 
musikentusiaster og andre interesserede til at deltage i 
en spændende kassettebåndsmusikquiz. 

30. november-2. december og 7.-9. december
H.C ANDERSEN JULEMARKEDET 
Sortebrødre Torv, 5000 Odense C 
Gratis. 
Det eventyrlige julemarked, der fi nder sted to weekender 
hvert år, byder på et væld af aktiviteter, kunstværkste
der, musik og masser af anden underholdning. 

BANKO 
Otte Baches vej 13. 5230 Odense M 
Onsdage kl. 13.0016.00.   
Der spilles banko i Foreningen 
Frederiksbroen, hvor det også er 
muligt at købe kaffe og brød til billige 
priser. 

BOWLING 
A/S City Bowling, Rugårdsvej 46, 
5000 Odense C 
Onsdage i lige uger
Kl. 10.0015.00. Pris: 32 kr. pr. gang.  
Der spilles bowling og drikkes kaffe 
i City Bowling. Alle kan være med. 
Tilmelding ikke nødvendigt. 

PETANQUE  
»Den gule lade«, Blangstedgårdsvej 92, 
5220 Odense SØ
Hver tirsdag og torsdag i lige uger.
Kl. 9.3012.00
I samarbejde med Odense Petanque 
Klub 87 spilles der petanque ved Den 
Gule Lade, hvor alle er velkomne til at 
deltage.  
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Er du senior og har lyst �l at gå på kursus sammen med andre seniorer? GRATIS FVU-undervisning for seniorer i Odense. 
Lær fx at sende mails, at bruge internet og NemID.
Hør mere hos AOF på 6531 7277. 
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Bjarne Hastrup: 

MAN KAN IKKE SKÆRE 
ALLE OVER EN KAM

Man kan ikke skære alle over en kam. 
Eller: »One size doesn’t fi t all.« Sådan 
siger Bjarne Hastrup, administrerende 
direktør for Ældre Sagen, når han taler 
om de politiske løsningsmodeller, der har 
forbindelse til den ældre del af befolk
ningen. I 1986 var han med til at stifte 
Ældre Sagen, og siden har han kæmpet 

for at forbedre samfundsforholdene for 
60+gruppen. 

ÉN LØSNING ER IKKE NOK
60+gruppen har det meget bedre end 
for bare tyve år siden. Mange er raske 
og rørige og lever et aktivt liv, og for dem 
byder de sene livsår på en masse mu

ligheder. For andre er alderdom lig med 
ensomhed og fysiske begrænsninger i 
form af sygdom og et svækket helbred. 
Der er mange måder at blive ældre på, og 
samfundet skal kunne rumme dem alle. 
En løsning, der er optimal for én person, 
kan have stor, negativ indfl ydelse for en 
anden. 

HOS ÆLDRE SAGEN HAR DE MEGET PÅ DAGSORDENEN. TO AF DE HELT STORE MÅL ER AT SKABE 
ET ARBEJDSMARKED MED PLADS TIL DE ÆLDRE, OG AT VI I FÆLLESSKAB SKAL BEKÆMPE ENSOMHED. 
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ALDER ER IKKE DET VÆSENTLIGE
Især på arbejdsmarkedet bør vi genoverveje strategien. Når pensionsalderen stiger, 
men kun meget få virksomheder ønsker og vælger at ansætte personer på 60+, går vi 
glip af vigtig arbejdskraft, og det er en skam, mener Bjarne Hastrup: »Virksomhederne 
efterspørger hele tiden større viden, mere erfaring og en masse kompetencer, og det 
er jo netop dét, 60+gruppen kan bidrage med.«

Alder skal ikke være den afgørende faktor for, om den enkelte kan eller må være på 
arbejdsmarkedet. I stedet bør vi som samfund blive bedre til at se på indi videt og lytte 
til hans eller hendes ønsker og behov. »Der er meget stor forskel på, hvilket liv, den 
enkelte har levet. Nogle er nedslidte, når de rammer pensionsalder en, og de skal selv
følgelig kunne nyde deres otium med god samvittighed,« siger Bjarne Hastrup og til
føjer: »Omvendt er der også en del, som rigtig gerne vil blive på arbejdsmarkedet, men 
som bliver ekskluderet på grund af deres alder. Det er ærgerligt, for de kunne bidrage 
med rigtig meget positivt og være en stor gevinst for samfundet.«

DANMARK SPISER SAMMEN
En anden udfordring, som Ældre Sag en har sat sig for at komme til livs, er ensomhed. 
Det anslås, at mere end 350.000 danskere føler sig ensomme. Det er et stort problem, 
for det sænker livskvaliteten, og det kan være svært at tale om. »Det er meget tabu
belagt at sige, at man er ensom, og det vil Ældre Sagen gerne være med til at ændre 
på. Vi skal bekæmpe ensomheden. Ikke fordi det er let, men fordi det er nødvendigt,« 
fastslår Bjarne Hastrup.

Gennem Folkebevægelsen mod Ensomhed samarbejder Ældre Sagen med over 90 
andre organisationer, kommuner og virksomheder om at bekæmpe ensomhed. Det 
sker blandt andet med tiltag som Danmark Spiser Sammen, hvor alle er velkomne til 
at deltage. Arrangement et giver mulighed for at møde nye mennesker og stifte nye 
venskaber.  

FAKTA OM ÆLDRE SAGEN

•  215 lokalafdelinger

•  19.000 frivillige

•  86.000 arrangementer 

•  830.000 medlemmer

•  36.500 rådgivninger 

•  100.000 følgere på Facebook

Medlemskab: 1 person 125 kr. pr. halvår

Medlemskab: 2 personer 205 kr. pr. halvår

”Vi skal bekæmpe 
ensomheden. 

Ikke fordi det er let, 
men fordi det 

er nødvendigt.”

Bjarne Hastrup
administrerende direktør,

Ældre Sagen
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PROFESSIONEL
AKUPUNKTUR

DET KAN KUN BLIVE BEDRE
Er du vant til et aktivt liv, kan det 
være svært at acceptere de fysiske 
begrænsning er, som f.eks. kroniske 
smerter kan give. Akupunktur hjælper 
kroppen med at fi nde balancen, og det 
kan resultere i fornyet energi og et liv 
med færre smerter.

Det kan næsten lyde en smule over
naturligt og for godt til at være sandt, 
men akupunktur er faktisk en ældgam
mel videnskab, og nutidige studier viser, 
at det har en gavnlig effekt på smerter. 

Akupunktur mod smerter har desuden 
den store fordel, at den smertelindrende 
effekt stadig holder et år efter endt be
handlingsforløb. 

Frygter du, at akupunktur måske for
værrer dit problem, kan du tage det helt 
roligt. 

FIND EN LOKAL AKUPUNKTØR 
Find en lokal akupunktør, som er med
lem af branche foreningen Praktiseren-
de Akupunkt ører og dermed RABgod
kendt. Her vil du kunne høre mere om, 

hvad akupunktur kan gøre for dig, og 
hvordan et forløb kan se ud.  

Vær opmærksom på, at der i de fl este 
tilfælde vil kunne ydes tilskud fra syge
forsikring Danmark og helt eller delvist 
tilskud fra sundhedsforsikringer, når din 
lokale akupunktør er medlem af Prak-
tiserende Akupunktører. Har du andre 
problemer, som du gerne vil have hjælp 
til, så tøv ikke med at kontakte din loka
le akupunktør for at høre, om akupunk
tur kan gøre en forskel!

DET FORRINGER LIVSKVALITETEN, NÅR SMERTER, ALLERGI ELLER SØVNLØSHED STYRER DIN HVERDAG.
DET FINDES DER HELDIGVIS RÅD FOR I DE FLESTE TILFÆLDE. MED AKUPUNKTUR KAN FYSISKE

OG PSYKISKE SKAVANKER OFTE REDUCERES VÆSENTLIGT.  

Corpus Care Clinic tilbyder fodbehandling på klinikken
i centrum af Odense eller i eget hjem.

Priserne er følgende:
Eget hjem: 320,-
Klinik: 400,-

I fodbehandlingen er der følgende inkluderet:
• Fodbad med urtesalt
• Fødderne undersøges 
• Neglene renses og klippes, samt slibes
• Hård hud fjernes med skalpel
• Ligtorne m.m. fjernes
• Fødderne slibes glatte
• Neglene får negleolie
• Fødderne får til slut fodmassage med vores Gehwol-creme
• Vejledning til klient

Vi tilrettelægger behandlingen individuelt og tager højde for den
enkelte klients behov, ressourcer og humør. Hvis der pludselig
skulle opstå behov for andre dage end planlagt, er vi altid fleksible.

Tider kan bookes på
tlf.: 51 20 02 45
eller online på
www.corpuscare-clinic.dk

FØRSTE

BEHANDLING

(UANSET HVOR)

KUN 250,-

DET

ER MULIGT AT

SØGE OM TILSKUD

TIL BEHAND-

LINGEN.
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”Programmet er udfordrende 
og underholdende”.

(Bruger på 71 år)  

Her er 2 rækker med mønter. 
Kan du ved at flytte én enkelt 
mønt få 2 RÆKKER 
MED 5 MØNTER I HVER ?

KAN DU MED 4 LIGE STREGER
FORBINDE DE 9 PUNKTER?
Svaret finder du på side 18

Svaret finder du 
på side 18
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Giv dig selv en pause og sæt 
hjernen på arbejde10
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FØLGESKAB, FÆLLESSKAB 
OG NÆRVÆR

ALLE HAR GLÆDE AF

MED ÆLDRE SAGEN ER DU ALDRIG ALENE. DE MANGE FRIVILLIGE, DER UDGØR FUNDAMENTET 
I DIN LOKALAFDELING I ÆLDRE SAGEN, GØR EN POSITIV FORSKEL I HELE LANDET.

DIN LOKALAFDELING I  ÆLDRE SAGEN 
BERIGER DIN HVERDAG 

Det er de mange frivillige, der med en 
kæmpe indsats er drivkraften bag din 

lokalafdeling. Med stort engagement 
skaber de sammen et favorabelt 

følgeskab, favnende fællesskab 
og næstekærligt nærvær for 

områdets borgere. Det er dis
se tre nøgleord, Ældre Sagen 
arbejder ud fra, og målet er 
at bidrage til den enkeltes 
sociale trivsel og glæde i 
dagligdagen – også din. 
De mange aktiviteter, 
kurser og oplevelser, din 
lokalafdeling i Ældre Sag
en arrangerer, giver dig 
mulighed for at udvide dit 
sociale netværk, lære nyt 

og udvikle dine interesse
områder.

FÅ FORDELE 
SOM MEDLEM

Alle medlemmerne i Ældre Sag
en nyder godt af de mange tilbud 

og tiltag, som lokalafdelingerne står 
bag. Som medlem modtager du løbende 

programmer, som giver dig et overblik over 
de forskellige arrangementer. Du får ligeledes 
et medlemskort, som giver dig fordele og rabat

ter i en lang række butikker i hele Danmark og 
ikke mindst adgang til aktiviteterne. 

DREVET AF FRIVILLIGE KRÆFTER
Arbejdet i din lokalafdeling udføres udelukken
de af den frivillige arbejdskraft, og det er de 
mange frivillige, der er med til at gøre arrange
menter, ture og diverse tjenester mulige for alle 
medlemmerne. De frivilliges arbejde tager ud
gangspunkt i tryghed og tillid, omhyggelighed 
og omsorg, ansvarlighed og accept, og de gør en 
stor indsats for at give dig gode oplevelser – hele 
året. Hvis du har lyst til selv at blive frivillig, er der 
altid brug for ekstra hænder i din lokalafdeling 
i Ældre Sagen.
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DIN LOKALAFDELING 
ER DER FOR DIG

LOKALAFDELINGERNE I ÆLDRE SAGEN TILBYDER EN LANG RÆKKE TJENESTER, 
DER ALLE HAR TIL FORMÅL AT BERIGE DIN TILVÆRELSE. MED ÆLDRE SAGEN ER DU ALDRIG ALENE MED NOGET. 

HJÆLP TIL DE SVÆRE BESLUTNINGER
Din lokalafdeling i Ældre Sagen tilbyder forskellige tjenester 
med bisiddere og vejledere, der sætter deres erfaring og støtte 
til rådighed. Det kan være både forvirrende og utrygt at tage på 
sygehuset eller til lægen selv. Det kan også være, du har for
skellige juridiske spørgsmål, som du mangler kyndig vejledning 
til. Uanset hvilken svær situation du er i, kan din lokalafdeling 
i Ældre Sagen hjælpe dig. 

NÅR UHELDET ER UDE
Hvis du får brug for hjælp, men ikke har mulighed for at ringe 
selv eller tage telefonen, står lokalafdelingen klar til at hjælpe 
dig. Din lokale Ældre Sagenafdeling har forskellige telefon
tjenester, der giver dig tryghed i hverdagen og vished om, at 
hjælpen er nær – også selvom du er alene.

VEJEN UD AF ENSOMHED
Ingen skal være ensomme, og derfor tilbyder din lokalafdeling 
i Ældre Sagen også besøg i hjemmet. Er din partner for eksem
pel syg, har du mulighed for at få besøg af en frivillig, så du kan 
koble af og tage dig et velfortjent pusterum. Er du enlig, kan 
den frivillige komme som besøgsven og eventuelt tage med dig 
på indkøb eller læse avisen for dig. 

ET VÆLD AF AKTIVITETER
Rundt om i hele Danmark kan du finde aktivi teter 
og kurser i Ældre Sagens lokalafdelinger. 
De tilbyder bl.a.: 

•  Fællesspisning 
– herunder Danmark Spiser Sammen

•  Foredrag
•  Underholdning
•  IT-minikurser og -vejledning
•  Rejser og ture

Du kan læse meget mere om de aktiviteter 
og tjenester, som netop din lokalafdeling
i Ældre Sagen arrangerer, på din lokalafdelings 
hjemmeside.
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HVEM
ARVER HVEM?

DØDEN ER EN NATURLIG KONSEKVENS AF LIVET, OG SELVOM DET SIKKERT LIGGER FJERNT I DINE TANKER, KAN DET  
ALLIGEVEL VÆRE EN GOD IDÉ AT FORBEREDE DIG PÅ, AT DU EN DAG IKKE ER HER MERE. HVIS DINE EFTERLADTE  

GENNEM ET TESTAMENTE KENDER TIL DINE SPECIFIKKE ØNSKER, SPARER DU DEM FOR BEKYMRING OVENI SORGEN.  

Hunderupvej 71 | 5230 Odense M  | Tlf. 6313 4444  | kielberg@kielberg.com | www.kielberg.com

■  Testamenter
■   Ægtepagter
■  Samlivsforhold

Advokat & Bobestyrer 
Rita Simonsen

Advokat & Bobestyrer 
Lone Stemann Nielsen

Vi er specialister og står klar med bistand i forbindelse med:

På www.kielberg.com kan du se alle de andre �ng, vi hjælper med.

■  Arveplanlægning
■  Dødsboer
■  Fuldmagter

ET FORHOLD UDEN TESTAMENTE 
Hanne og Jørgen er sidst i 60’erne og har 
boet sammen i snart 20 år. De har købt 
hus sammen, men er ikke blevet gift  
– det har de nemlig begge prøvet før, og 
det holdt ikke i længden. De har begge 
børn fra deres tidligere forhold. Hanne 
har sønnerne Peter og Jens, mens Jør
gen har datteren Marie. Parret har ikke 
skrevet testamente, for de har hørt no
get om, at man arver efter sin samlever, 
når man har boet sammen i over to år.

En dag sker det ulykkelige. Jørgen dør af 
en blodprop. I skifteretten opdager Han
ne, at arven efter Jørgen tilfalder Marie, 
og hvis Hanne vil blive i huset, skal hun 
købe Maries andel. Kreditforeningen 
vil ikke godkende Hanne til at overtage 
hele lånet, så huset må sættes til salg, 
og der opstår et stort skænderi mellem 
Hanne og Marie. Alt det skal Hanne  
forholde sig til, mens hun bearbejder 
sorgen og planlægger begravelsen.

TAG STILLING I  TIDE 
Historien om Hanne og Jørgen er fiktiv 

– men ikke desto mindre relevant. Det 
er nemlig en udbredt misforståelse, at 
man arver efter sin samlever, hvis man 
har boet sammen i over to år. Hvis parret 
havde kontaktet en advokat og oprettet 
et testamente, kunne historiens slutning 
have set helt anderledes ud. 

Jørgen kunne have indskrevet Hanne 
som arving og på den måde sikret hen
de retten til at blive boende i deres fæl
les bolig. Dette ville reducere Maries arv, 
men Jørgen kunne have forklaret hende 
beslutningen, mens han var i live. Jørgen 
kunne også have sørget for, at en del af 
arven tilfaldt Peter og Jens – eller han 
og Hanne kunne have lavet et fælles  
testamente, hvor de tre børn arvede lige 
meget efter dem begge.

Lever du sammen med din partner i et 
»papirløst« forhold, betragtes I hverken 
som ægtepar eller registrerede partne
re. Det kan derfor være altafgørende, at  
I skriftligt aftaler, hvordan jeres ind
byrdes økonomiske forhold skal være  
– både mens I er sammen, hvis I går fra 

hinanden eller hvis I vil sikre hinanden 
ved dødsfald. Ved sidstnævnte er det 
særligt vigtigt at få lavet et testamente, 
hvis I vil have arveret efter hinanden.
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ANNONCE
M

odelfoto

Tove er 81 år. Hun har altid godt kunnet lide 
at komme op i byen. –Jeg holder utrolig 
meget af at gå ture, og specielt glæder jeg 
mig til at gå på besøg hos mine veninder, 
som jeg spiller kort med hver tirsdag. I de 
senere år har jeg haft meget hævede ben, 

og hvis jeg havde 
været ude at gå, 
var mine ben så 
tunge som bly om 
aftenen – også selv 
om det kun var en 
meget kort tur ned 
i supermarkedet. 
Derfor var jeg nødt til at gå med støtte-
strømper hver dag. Mine ankler var hævede, 
og jeg havde uro i benene. Jeg følte mig tung 
i hele kroppen, og jeg var ikke glad, så mit 
ellers gode humør forsvandt stille og roligt.

HØRTE OM ACTIVE LEGS
–I et ugeblad læste jeg om Active Legs™. Jeg 
købte en æske og gik i gang. Det er kun én 
tablet om dagen, så det var nemt at huske.
Jeg er så glad for Active Legs tabletterne. 
Det er som om min gang er blevet mere let, 
og jeg kommer hurtigt omkring. Jeg har 
ikke problemer med tunge og trætte ben, så 
nu har jeg lagt støttestrømperne på hylden. 
Nu glæder jeg mig altid til, det bliver tirsdag, 
hvor jeg skal i kortklub, og jeg er lykkelig for, 
at jeg har så lette og friske ben, også når jeg 
kommer hjem fra en tur i supermarkedet.

HVOR KAN DU KØBE ACTIVE LEGS?
Active Legs kan købes i Matas, Helsam, 
Helsemin og Din Lokale Helsekost. Fås 
også på apoteket eller køb det online www.
newnordic.dk. Har du spørgsmål, så ring til 
New Nordic på 46 33 76 00.

Derfor er Active Legs 
tabletten så god !
Active Legs™ tabletten hjælper med at 
opretholde normalfungerende vener 
og blodkar. Den unikke kombination af 
bioaktive næringsstoffer i hver tablet  
hjælper med at undgå følelsen af træt-
te ben efter længere tids ståen eller 
sidden. Tabletten, som er fremstillet 
i Sverige, indeholder en urtekombi-
nation af ekstrakt fra fransk maritim 
fyrrebark, ekstrakt af rødvinsblade og 
sort peber plus vitamin C. Indholdet 
af fransk maritim fyrrebark bidrager 
til at opretholde 
normal vene-
funktion, og ind-
holdet af vitamin 
C bidrager til den 
normale dannel-
se af kollagen og 
en normal funk-
tion af blodkar-
rene.

Smed støtte- 
strømperne

MINE BEN FØLTES 
TUNGE SOM BLY:

Det gode råd gør forskellen
www.matas.dk

Det gode råd gør forskellen

www.newnordic.dk

Online Store
Din lokale 

helsekost

I dag har for-
skerne testet de 
naturlige plan-
teforbindelser 
fra fyrrebark i 
mere end 200 
undersøgelser. 
Især for virk-
ningen mht. at 
understøtte en 
normal funktion af vener og kapillærer. 

Resultaterne var så utrolige, at de 
blev offentliggjort i førende videnska-
belige tidsskrifter, således at andre 
forskere og sundhedspersonale kunne 
blive bekendt med disse fremragende 
opdagelser. Dette er et bevis, du kan 
stole på.

Bevis for sikkerhed  
og funktion

Tove har i de senere år været nødt til at bruge støttestrømper 
hver dag. –Mine ben føltes tunge som bly, og det var 
anstrengende bare at gå det korte stykke ned i supermarkedet. 
Nu tager hun Active Legs™ hver dag og har smidt 
støttestrømperne.
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Niels Olsen: 

I’M GLAD
I’M NOT YOUNG ANYMORE

DA HAN VAR UNG, BRUGTE HAN HUMOREN SOM MIDDEL TIL AT KOMME SIG OVER SIN GENERTHED. 
GLÆDEN VED AT LAVE SJOV OG VENDE DEN KOMISKE VRANG UDAD PÅ SERIØSE SITUATIONER HAR ALTID VÆRET 
EN VIGTIG DRIVKRAFT FOR SKUESPILLER NIELS OLSEN, DER HAR ET LANGT LIV MED TEATER OG KOMIK BAG SIG 

– FEZ’EN ER HAN DOG SLET IKKE KLAR TIL AT LÆGGE PÅ HYLDEN. 

Foto: Steen Brogaard
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Af: Julie Storgaard Philipp 
Niels Olsen voksede op i Aarhus. I et hus 
med mor, far og fem brødre fandt han sin 
plads som nummer fire i rækken. Barn
dommen og ungdommen var, som den 
så ud for flest, en tid hvor kammerater og 

fritids aktiviteter fik lov til at fylde. Det var 
særligt håndbolden, der fangede Niels  
Olsen, for fodbold blev han med egne ord 
»aldrig helt god til«. Inden for håndbold
ens verden gjorde han sig derimod igen
nem flere sæsoner bemærket på topplan 
i første division i AGF.

Niels Olsen mærkede tillige et behov for 
at udfolde sig kreativt. Han modtog klaver
undervisning med stor ros fra sin lærer, 
der rådede ham til at søge ind på musik
videnskab efter gymnasiet. Som sagt så 
gjort, og i tre år læste og ikke mindst spil
lede Niels Olsen musik på Aarhus Univer
sitet, hvor både klaver, guitar og saxofon 
kom under kærlig behandling.

EN PLADS PÅ SCENEN
Det lå som sådan ikke i kortene, at det 
var skuespillet, der skulle ende med at 
blive Niels Olsens levevej. Gennem tid
en havde han set venner og veninder 
dygtiggøre sig på scenen og være med  
i diverse skolekomedier. Men han så 
også, hvordan flere af dem efterfølgende 
ikke kom ind på teaterskolen, når de gik 
til optagelses prøve.

Teaterskolen var derfor en nærmest uop
nåelig drøm, og selvom Niels Olsen havde 
interessen, troede han ikke rigtigt på det. 
Det var først, da hans ungdomskæreste 
søgte og kom ind i første hug, at det ryk
kede noget i ham: »Det var jo helt vildt. 
Det fik mig til at tænke, at jeg simpelthen 
også blev nødt til at prøve,« erindrer Niels 
Olsen. Først gik han til optagelsesprøve 
på teaterskolen i Aarhus:

»Det var en kæmpe oplevelse. Jeg kom 
ind i salen, hvor der foran mig sad 5–6 

mennesker klar til at bedømme og vurde
re. Og så sagde en af dem bare: ’Ja, hvad 
vil du så vise?’, og det var jo rædsels
fuldt,« fortæller Niels Olsen med en iro
nisk tone i stemmen. Han fortsætter lidt 
efter: »Samtidig var det også et adrenalin
kick uden lige. Da jeg kom ud bagefter, 
tænkte jeg: Yes, mand! Det her skal jeg 
bare prøve noget mere.«

Lidt mod egne forventninger gik han vide
re til andenprøven, hvor der blandt andet 
skulle improviseres: »Det var bare direkte 
ud fra 10meter vippen – jeg kastede mig 
bare ud i det,« fortæller Niels Olsen og 
husker tilbage: »Det affødte jo også nogle 
lidt mærkelige situationer, hvor ham, der 
styrede improvisationerne, pludselig sag
de: ’frys’, som med andre ord jo betyder 
’stop’. Det forstod jeg bare ikke, så jeg lå 
der på gulvet og lod som om, at jeg frøs,« 
siger Niels Olsen og bryder ud i sin karak
teristiske og smittende latter.

»Det var en kæmpe  
oplevelse. Jeg kom ind  

i salen, hvor der foran mig 
sad 5–6 mennesker klar 

 til at bedømme og vurdere. 
Og så sagde en af dem bare: 

’Ja, hvad vil du så vise?’...«

Niels Olsen om teaterskolens 
 optagelsesprøve

Apoteket med høj grad af service, faglighed og med mennesket i centrum. 
Hvis du får din medicin sendt, så kan du én gang om måneden få en regning til 
betaling. Du kan få regningen sendt på mail også. Hvis du er pårørende, der står 
for økonomien, kan du få månedsregninger på mail. Følgesedler 
(hvad er leveret) er vedlagt hver medicinleverance.

Albani Apotek
Albanigade 54F 
5000 Odense C
Man-fre 9-17.30 
Lørdag 9-13 

Folkebo Apotek
Hjallesevej 201
5230 Odense M
Man-fre 9.30-17.30
Lørdag 9-12

Næsby Apotek
Bogensevej 49
5270 Odense N
Man-fre 9-17
Lørdag 9-13

olkebo
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HOVEDSTADENS MULIGHEDER
Det blev ikke Aarhus Teater, der gav 
Niels Olsen adgangsbilletten til teater
skolen. Efterfølgende forsøgte han sig 
igen til optagelsesprøve i København, 
hvor han kom igennem nåleøjet og 
sammen med ni andre startede i 1984. 
Det betød også, at han skulle rykke 
aarhusrødderne op og fl ytte til hoved-
staden. Men Niels Olsen var parat til at 
gøre, hvad der skulle til: »Jeg ville det 
bare så gerne, så jeg havde ikke noget 
imod at fl ytte og stoppe med håndbold 
på topplan. Det var bare det her, jeg 
skulle – uanset hvad,« fortæller han.

På teaterskolen i København mødte 
han skuespiller Thomas Mørk, og de to 
fandt hurtigt ud af, at de svingede sam
men. Gennem en lærer på skolen var de 
blevet introduceret til gadeteater, og de 
besluttede sig for at prøve kræfter med 
deres eget show på Strøget i København, 
Cirkus Montebello.

»Vi kom frem til at i stedet for at tage et 
eller andet kedeligt sommerferiejob, så 
ville det være meget federe at lave gade
teater og prøve at samle lidt penge ind 
på den måde. Og så gik vi ellers i gang,« 
fortæller Niels Olsen. Han erkender dog, 
at det i starten ikke var helt nemt for de 
to at stille sig til skue på gaden:

»Vi var jo rædselsslagne over at skulle 
stille os på Strøget. Jeg ved ikke, hvad 
vi havde forestillet os, men folk var jo 
enormt søde og nysgerrige. Og det var en 

kæmpe sejr for os, da vi havde gjort det 
første gang. Jeg tror, vi tjente 35 kroner 
eller sådan noget,« siger han og griner 
igen. Cirkus Montebello gav de to spiren
de skuespillere troen på, at de selv kun
ne fi nde vej i branchen: »Vi fi k en enorm 
rutine – og ud over det fi k vi også mere 
selvtillid og indså: Vi kan jo selv! Vi tror 
nok på os selv!«

DE FIRE ØRKENSØNNER
Cirkus Montebello blev starten på en 
perlerække af humoristiske roller, som 
Niels Olsen har haft gennem tiden. 
Blandt andre medvirkede han i tvko
medien ’Dr. Dip’, satireprogrammet 
’Den gode, den onde og den virk’li sjo
ve’ samt improvisationsforestillingen 
’Så hatten passer’, der sidenhen også 
blev sendt på tv med stor seersucces.

Sideløbende havde han diverse teater
opgaver, blandt andet som medvirken
de i opsætningen af ’Hamlet’ på Betty 
Nansen Teatret. Det var her, han første 
gang mødte Søren Pilmark og Henrik 
Koe foed, der sammen med Asger Reher 
stod og manglede en fjerde mand til de
res show, ’Ørkenens Sønner’.

»Og der har jeg så været siden,« konsta
terer Niels Olsen med et grin. De fi re 
herrer har gennem mere end et kvart 
århundrede underholdt publikum rundt 
omkring i landet med deres komiske og 
smålumre shows. I 2019–2020 turne
rer de endnu engang med deres nyeste 
show, ’En fez i en hornlygte’. 

»Efter vores 25års jubilæumsshow kun
ne vi ikke rigtigt fi nde ud af, om vi skulle 
gøre det igen. Men det er jo nogle skøn
ne gutter, og vi har det skide sjovt sam
men,« fortæller Niels Olsen om den fez 
og smokingklædte kvartet og tilføjer: 
»Og så er det jo et univers, som vi holder 
enormt meget af.«

BLÅ BOG – NIELS OLSEN

•  Født i 1960 i Aarhus

•  Gift med Joy-Maria Frederiksen i 1992. Sammen har de datteren 
Rosa Olsen

•  Har bl.a. spillet revy og teater samt medvirket i flere tv-programmer 
og spillefilm

•  Vandt i 2000 en Robert for sin rolle som Niller i filmen
 ’Den eneste ene’

•  Har siden 1994 været en del af ’Ørkenens Sønner’, 
der i 2019 vender tilbage med et nyt show



Seniorliv • 17

BUNDGAARD MØBLER
• Klassiske møbler siden 1954
• Det noble håndværk og den gode kvalitet afspejler Bundgaards

klassiske møbler
• Stor erfaring med konstruktion af  stole og siddemøbler,

der tager hensyn til mennesker med funktionsnedsættelse
• Vi laver individuelle tilpasninger efter dit behov
• Optimal siddekomfort
• Klassiske linjer i et tidløst design
• Mange varianter af  stof  og læder
• Dansk møbelhåndværk

Vi har 
de rigtige 

seniormøbler 
til jer!

Petersmindevej 2, 5000 Odense C, Telefon 7245 3555

Mandag–Fredag 10:00–18:00 
Lørdag 10:00–15:00
Søndag 11:00–15:00

Et dansk 
bolighus

 meliormoebler.hjemmehos.dk           facebook.com/Melior-Møbler

SÆRTILBUD 
gældende til 30.09.19 i kvalitet mainline plus 
3+2 fra 14.999,- Kampagne priser på  hele Bundgård
programmet gældende til 30.09.19

RIKKE  SLIM 
vejl. udsalgspris fra 
7.290,-  TILBUD 
gældende til 30.09.19 

fra 5998,-
elegant  otiumsstol 
i  højeste kvalitetMILOS - 2 pers.

længde 134 cm
vejl. fra 7.790,-

MILOS - 3 pers.
længde 190 cm
vejl. fra 9.680,-

3+2 fra 14.999,- 

Foto: Linda Johansen/Ritzau Scanpix
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DEN KOMISKE VEJ
I Niels Olsens karriere har der været et 
klart fl ertal af humoristiske roller, men 
som han også selv pointerer, er han 
uddannet skuespiller – ikke komiker. 
Alligevel befi nder han sig godt i de komi-
ske situationer, hvor han kan bruge hu
moren og latteren som effektivt middel 
– nogle gange til at løsne op for de lidt 
mere alvorlige problemstillinger.

»Da jeg var yngre, blev humoren en måde 
at komme mig over min generthed. 
Altså, det der med at lave noget sjov 
og på den måde punktere de alvorlige 
situationer. Humoren og latteren åbner 
sindet og gør folk modtagelige over for 
nogle input – og på den måde bliver 
humoren et meget stærkt middel til at 
komme omkring nogle seriøse emner, 
som vi for eksempel ser det i revy,« for
klarer Niels Olsen og fortsætter:

»Men det er jo ikke fordi, at jeg går rundt 
og skriger af grin hele tiden – eller er 
sjov – jeg er faktisk også meget kedelig,« 
siger han og kaster en dyb latter af sig. 
Gennem årene har Niels Olsen haft fl ere 
seriøse roller, blandt andet som køkken
installatøren Niller i Susanne Biers ’Den 
eneste ene’ fra 1999. En rolle, der også 
indbragte ham en Robert i 2000.

GÅR IKKE PÅ PENSION FORELØBIG
Niels Olsen er født i 1960, og selvom 
den næste runde fødselsdag og de 60 år 
ikke er langt væk, er alder ikke noget, 
han tænker så meget over.

»Tiden er gået – og det har jeg det egent
lig fi nt med,« siger han afslappet og 
tænker tilbage: »Da jeg som ung kom 
til min mor med mine kærestesorger og 
weltschmerz, så refererede hun altid til 
en gammel, fransk charmør og sanger, 
Maurice Chevalier, som havde en sang, 
der hed: ’I’m glad I’m not young anymo
re’. Og sådan kan jeg godt have det lidt 
nu – for de unge har det altså ikke helt 
nemt i dag.«

Og fordi man aldersmæssigt kommer 
tættere på pensionen, så behøver det 
aktive liv og arbejdslivet ikke at stoppe, 
mener Niels Olsen: »I min branche er der 
bare visse roller, hvor man skal bruge 
folk, der er oppe i alderen. Og jeg for
nemmer, at man også inden for andre 
erhverv tager seniorarbejdere ind, fordi 
man kan se kvaliteten i det. Jeg synes, 
det er vildt fedt, at man generelt giver 
folk muligheden for at yde en indsats og 
bidrage i stedet for at sige: Du er gam
mel, sæt dig ned, og lad være med at gå 
i vejen.«

Personligt ser Niels Olsen ikke sig selv 
drosle ned på arbejde lige foreløbig, og 
pensionsalderen er da også stadig et 
stykke ude i fremtiden. Af samme år
sag har han heller ikke gjort sig de store 
tanker om, hvad tilværelsen som pensi
onist vil byde på. Men når tiden kommer, 
vil han tage det med ophøjet ro: »Altså, 
man siger jo sikkert farvel til nogle ting 
i og med, at man rykker over i en anden 
’kategori’ – men så siger man forhåbent
lig også goddag til noget andet. Så må 
jeg jo se, hvad det bliver,« slutter han 
med et grin.

»Jeg synes, det er vildt fedt, 
at man generelt giver folk 
muligheden for at yde en 

indsats og bidrage i stedet 
for at sige: Du er gammel, 
sæt dig ned, og lad være 

med at gå i vejen«

Niels Olsen om seniorlivet

JEG FANDT 
FOR NYLIG 

UD AF...
at jeg er blevet gammel. Ha ha 
ha, nej, ikke helt – men jeg har 

fundet ud af, at jeg fra tid til 
anden er nødt til at hanke lidt 

mere op i mig selv og sige: 
Kom så i gang!

JEG HAR EN 
SVAGHED FOR...

god mad, god vin 
og søde sager.

JEG VIL 
GERNE DRIKKE EN 
KOP KAFFE MED… 

min nabo, Kim. Han er god til at 
kigge spontant forbi og spørge, 

om jeg giver en kop kaffe. Og jeg 
synes, det er så hyggeligt og 

umiddelbart, at man bare 
kan ringe på sin 

nabos dør.

  JEG BLIVER 
INSPIRERET AF…  

folk, der er dygtige, og som 
kan holde mig til ilden. Der er 

ikke noget mere inspirerende end 
folk, der er dygtige til et eller an

det – det være sig både inden 
for sport, teater eller noget 

helt tredje – det giver 
mig energi.
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FÅ FOD
PÅ PROBLEMERNE

HVIS DU HAR SMERTER – OGSÅ SELVOM DET IKKE NØDVENDIGVIS ER I FØDDERNE 
– KAN DET VÆRE EN GOD IDÉ AT KONSULTERE EN FODTERAPEUT. LÆS HER HVORFOR.

ODENSE FODTERAPI

Fodbehandling giver øget velvære samt
forebygger og afhjælper fodproblemer.

Stærmosegårdsvej 16, 5230 Odense M
Mobil: 81 18 47 87

www.odensefodterapi.dk

Et gammelt kinesisk ordsprog lyder: »Har 
du ondt i dine fødder, da glemmer du alle 
andre bekymringer,« og måske er der no
get om snakken. Smerter forbundet med 
fødderne kan nemlig være så invalideren
de, at du ikke kan rumme andet, og så er 
det en god idé at tage et smut forbi din 
lokale fodterapeut.

HAR DU SMERTER?
Smerter i ryg, knæ eller hofte kan for ek
sempel opstå ved, at dine fødder ikke ab
sorberer stød korrekt, og det kan forplante 
sig andre steder i kroppen. Ved at analyse
re måden, du går på, kan fodterapeuten 
lave et specialindlæg, som kan afhjælpe 
smerterne. Har du svært ved at fi nde sko, 
der sidder behageligt, eller har du ømme 
fødder eller tæer, bør du også søge hjælp. 
Ømhed i fødderne kan opstå på grund af 
hård hud, nedgroede negle, ligtorne og 
lignende. En fodterapeut kan hjælpe dig 
med at fi nde årsagen til problemerne og 
enten behandle dem eller forebygge, at 
der opstår yderligere problemer.

DIABETES OG LEDDEGIGT 
Er du diabetiker, skal du holde godt øje 

med fødderne, fordi sygdommen kan 
påvirke fødderne, så der opstår følefor
styrrelser, kredsløbsproblemer, og risiko 
for sår. Som diabetiker bør du få under
søgt dine fødder en gang om året, og har 
du mistanke om problemer, bør du straks 
kontakte din fodterapeut. Har du ledde
gigt, kan fødderne også forandre sig. 
Det kan betyde, at du går anderledes og 
dermed slider huden uhensigtsmæssige 
steder, hvilket ofte giver smerter. Lige
som ved ryg, knæ og hoftesmerter kan 
gigtramte fødder afl astes ved hjælp af 
specialindlæg. Du kan få tilskud til fod
behandling via en lægehenvisning, hvis 
du har svær ledde eller psoriasisgigt eller 
diabetes. 

FORBLIV MOBIL 
MED SUNDE FØDDER 
Fodterapeuten afhjælper ikke bare de 
problemer, du eventuelt måtte have her 
og nu. Vedkommende kan også give dig 
gode råd og vejledning om fodpleje og 
korrekt fodtøj. Når du sørger for, at dine 
fødder er sunde, øger du også sandsynlig
heden for, at du forbliver mobil.

Fodterapeuter har en stats-
autorisation, der giver dig en 
garanti for en offentlig uddan-
nelse og den samme patient-
sikkerhed, som du får i resten 
af sundhedsvæsenet.

Foto: Mie Hampen
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FORDELE OG NOSTALGI
VED FASTNETTELEFONI

SELVOM EN MODERNE MOBILTELEFON ER SMART, ER DET EN GOD IDÉ AT OVERVEJE DET GRUNDIGT,
 FØR MAN KAPPER FORBINDELSEN TIL SIN FASTNETTELEFON. 

FLERE SKIFTER  
TIL MOBILTELEFON  
I dag har mange udskiftet fastnettelefo
nen med en mobiltelefon, bl.a. fordi mo
biltelefonen er transportabel, praktisk 
og moderne. Måske har du valgt at be
holde din fastnettelefon, selvom du også 
har investeret i en mobiltelefon, hvilket 
kan betyde, at du nu går og overvejer, om 
det er nødvendigt at have flere telefoner, 
eller om det er tid til, at fastnettelefonen 
skal lade livet. Selvom mange måske 
opfatter fastnettelefonen som gammel
dags, er der dog mere end blot nostalgi 
forbundet med telefonen. Man kan såle
des finde flere fordele ved den klassiske 
stationære telefon, som er værd at have 
med i overvejelserne, inden man klipper 
kablerne til sin fastnettelefon.  

FORDELE VED  
FASTNETTELEFONEN  
Modsat mobiltelefonen, skal fastnette
lefonen ikke oplades – det betyder, at 
den altid er tilgængelig for dig, når du 
er hjemme og vil i kontakt med dine 

venner og familie. Hvis man nedlægger 
sin fastnettelefon betyder det, at man 
altid skal sikre sig, at mobiltelefonen er 
opladet, så den er klar til brug. Det er 
nemlig ikke hensigtsmæssigt, hvis man 
står i en ubekvem situation, og mobilte
lefonen ikke vil tænde. En anden smart 
egenskab ved fastnettelefonen er, at 
man kan tilkoble flere telefoner til det 
samme telefonnummer. Det betyder, at 
du kan have flere stationære telefoner 
stående rundt omkring i din bolig, så du 
kan betjene telefonen, uanset om du be
finder dig i soveværelset, i stuen eller i 
køkkenet. 

En ekstra fordel ved fastnettelefonen er, 
at hvis strømmen skulle gå derhjemme, 
er fastnettelefonen fortsat tilgængelig, 
da den er tilkoblet kobberledninger, som 
er uafhængige af både strøm og inter
netforbindelse.  

OVERVEJ DINE MULIGHEDER,  
INDEN DU KAPPER FORBINDELSEN
Måske er du faktisk tilfreds med din 

fastnettelefon, men træt af udgiften, der 
følger med. I den sammenhæng kan du 
overveje, hvordan du bedst kan reducere 
udgifterne til din fastnettelefon. Du kan 
for eksempel undersøge, om der er pen
ge at spare ved at skifte abonnement 
eller fastnetudbyder. Flere virksomheder 
udbyder desuden en samlet pakkeløs
ning på mobil og fastnettelefoni, hvilket 
kan være værd at undersøge. 

HVAD MED DIT INTERNET?
Internettet er et godt sted, når man vil 
orientere sig om arrangementer, få  
viden – og naturligvis når man vil i kon
takt med venner og familie igennem  
sociale platforme som f.eks. Facebook.

KONTAKT EN INTERNETUDBYDER 
Når du vil på internettet, skal du kon
takte en internetudbyder, der kan hjæl
pe dig med at få adgang. Der er flere 
mulighed er, når man vil på internettet, 
men de mest brugte er mobilt bredbånd 
og fastnet bredbånd. 

MOBILT BREDBÅND 
Mobilt bredbånd er en billig måde, hvor
på du kan få adgang til internettet – og 
så er det praktisk. Med mobilt bredbånd 
kan du nemlig få adgang til internettet, 
uanset om du er derhjemme, i toget eller 
til møde i lokalforeningen. 

FASTNET BREDBÅND  
Fastnet bredbånd er, modsat mobilt 
bredbånd, ikke trådløst. Det er forbun
det via kabler, hvilket sikrer dig en stabil 
opkobling i hjemmet. Det betyder også, 
at du er garanteret en stabil hastighed, 
når du er på nettet hjemmefra. 
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FASTNET · MOBIL ·  BREDBÅND – WWW.FASTNET.NU  · TLF. 70 30 00 37

– Fastnet, mobil & bredbånd

Fastnet.nu er etableret i 2012 på opfordring af Ældre Sagen · Birkerød Kongevej 40  I  3460  Birkerød

ABONNEMENTER:
FASTNET 

MEST FOR 
PENGENE
FASTNET MED 
FRI TALE
Gratis opkald til 
fastnet og mobil. 
Inkl. telefonsvarer 
og vis nummer.

189,-
Mere end 31.000 medlemmer 
af Ældre Sagen er kunder 
hos Fastnet.nu

ABONNEMENTER: MOBIL

MOBIL 3 TIMER
Tale .................. 3 timer
SMS ................. 100 SMS
DATA ........ 50 øre pr. MB 39,-
MOBIL 5 TIMER 
Tale .................. 5 timer
SMS/MMS ....... Fri
Data ................. 1 GB 

MOBIL 12 TIMER
Tale .................. 12 timer
SMS/MMS ....... Fri
Data ................. 5 GB 99,-

PR. MD.

PR. MD.

PR. MD.69,-
PR. MD.

MOBIL 5 TIMER 
Mest populære

FASTNET BREDBÅND 
kan kombineres med en 

trådløs router, så du også kan 
gå på internettet fra din mobil

telefon, din tablet osv. 
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HOLD NEMT KONTAKTEN 
MED DEM, DU HOLDER AF

SOCIALE MEDIER KAN VÆRE EN GLIMRENDE MÅDE AT HOLDE KONTAKTEN MED DE MENNESKER, 
DU MÅSKE IKKE SER SÅ TIT. ISÆR I DAG, HVOR VI IKKE ER HELT SÅ GODE TIL AT HUSKE AT RINGE.

Der fi ndes mange forskellige sociale 
medier: Instagram, Twitter, Snapchat, 
LinkedIn – og så selvfølgelig Facebook, 
der er den mest populære af dem alle. 
For den gruppe af personer i Danmark, 
der kun benytter ét socialt medie, sva
rer 91 % af dem, at de bruger Facebook. 
Samlet set bruger 75% af den danske 
befolkning de sociale medier. Og det 
gør dine børn og børnebørn højst sand
synligt også. Måske du skulle overveje 
at springe med på vognen, hvis du ikke 
allerede er det?

VÆR MED!
Der kan være mange årsager til, at du 
har fravalgt at være på for eksempel 
Facebook. Måske ved du slet ikke, hvor
dan du kommer i gang, eller måske er 
du bekymret for, hvad der kan ske med 
de oplysninger, du deler her. Frygt ej! 
Har du brug for hjælp, fi ndes der højst 
sandsynligt ITtilbud rundt omkring i 
din kommune, hvor du kan få hjælp 
– eller også kan du spørge familie
medlemmer eller venner. Og du be
stemmer jo selv, hvor meget du deler 
på Facebook.

På Facebook kan du blive venner med 
børn og børnebørn, tidligere klassekam
merater eller kollegaer, så I nemt kan 
skrive til hinanden. I chatsystemet kan 
I skrive privat, så ingen andre kan se, 
hvad I kommunikerer om. Du kan også 
lave opslag, som alle personerne på din 
venne liste kan se, og du kan dele bille
der og videoer. Der er desuden massevis 
af grupper og forums, hvor du kan dele 

dine interesser med ligesindede eller føl
ge med i, hvad der sker i lokalområdet. 

SENIORLIV…
… er selvfølgelig også 

på Facebook. Find os, og 
»synes godt om« siden 

– så dukker vores opslag 
op på din startside.

SÅ MANGE ER
PÅ DE SOCIALE MEDIER
I 2017 var 55–64-årige den størst voksende gruppe 
på de sociale medier målt i forhold til 2016. 
Hele 63 % af de 55–64-årige var på sociale medier 
i 2017. Tallet var 42% for de 65–74 og 26% for de 
75-89-årige.
Links: www.slks.dk

55–64 ÅR

63 %

65–74 ÅR

42 %

75–89 ÅR

26 %
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”Gør det nemt for dig selv i HVERDAGEN…”
Hjemme hos Den gamle Købmandsgård har vi markedets bedste tilbud på seniormøbler.

Frida Lænestol
Frida Lænestol føres i tre størrelser: 
Small, medium og large.
En stol med dejlig fast siddekomfort. 
Ryggens vinkel kan reguleres, og 
stolens armlæn giver et stabilt afsæt 
til at rejse sig op. 
Stolen føres i mange stof- og læder 
varianter mod merpris. 

Før 6.049,-
Skammel før1.649,- Nu 1.099,-

GRATIS OG UFORPLIGTENDE TILBUD 
HJEMME HOS DIG.
Vær sikker på dit valg

Man skal være sikker på sit valg, inden man køber, og det 
kan man bedst ved at se og føle hjemme hos en selv i de  

trygge rammer, derfor kommer vi ud efter ønske og giver et 
uforpligtende tilbud på den stol, man ønsker. 

Se det store udvalg på www.dgk-mobler.dk, eller kontakt os 
på tlf. 64811457.

Nu 
4.499,-

Spar 
1.550,-

William Stå Op Stol 
Her er der rig mulighed for at 
tilpasse stolen så den passer lige 
netop dig. Stolen, er monteret med 
kraftigt stof med 2 motorer, en 
til ryg og fodskammel, en til stå 
op- funktionen. Den kan løfte op til 
120 kg. Føres også i læder mod merpris.
Før 10.620,- 

Frida Stå Op Stol
Frida Stå Op Stol føres i tre størrelser:
Small, medium og large.                                                                    
Her er stolen udstyret med sædeløft for at 
give en hjælpende hånd til at komme op. 
Stol med en dejlig fast siddekomfort. 
Ryggens vinkel kan reguleres, og stolens 
armlæn giver et stabilt afsæt til at rejse 
sig op.
Stolen føres i mange stof- og læder- 
varianter mod merpris. 

Før 10.656,- 
Skammel før 1.649,- Nu 1.099,-

O.P. Møbler er en dansk møbelfabrik med egne designs. Al vores produktion sker på danske 
fabrikker og med faglært personale. 

Hos os er et møbel mere end bare et møbel. Det er en aktiv holdning til et solidt og gedigent stykke 
håndværk. En holdning vi deler med alle vores forhandlere og disses kunder. 

O.P. Møbler A/S er en polstermøbelfabrik, som blev grundlagt i Nykøbing Mors i 1985 af Orla 
Pedersen, der allerede fra starten gjorde komfort, håndværk og kvalitet til O.P. Møblers varemærke.

O.P. MØBLER

DU FÅR LEVERET OG MONTERET DINE NYE MØBLER HELT GRATIS! OG VI TAGER OGSÅ GERNE DINE GAMLE MØBLER MED RETUR.
FYNS SMUKKESTE BOLIGHUS - SIDEN 1969 Østergade19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00

Lørdag og søndag 10:00 - 16:00

Nu 
7.999,-

Spar 
2.621,-

Nu 
7.999,-

Spar 
2.657,-
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HVAD SKAL DER SKE,
NÅR DU GÅR BORT?

Hos os følger pris og kvalitet ad, ved at vi tilbyder høj kvalitet 
til lave gennemskuelige priser. Få en personlig afsked med 
respekt og forståelse – til priser uden overraskelser.

Middelfartvej 88 • 5200 Odense V • Bogensevej 56 • 5270 Odense N
Døgnservice tlf. +45 63 131 132 • service@bgfo.dk www.bgfo.dk

 Begravelsesforretning Odense 

Det er altid en stor sorg at miste nogen, 
som står en nær, uanset om det er plud
seligt, eller om du er forberedt på det. 
Dit liv er med ét forandret, og du skal 
forholde dig til, at din kære ikke længere 
er her. Men med et dødsfald følger også 
mange praktiske ting, der skal ordnes 
inden for relativt kort tid.

Derfor er det en god idé at rådføre sig 
med en bedemand. Han eller hun kan 
hjælpe med at få styr på alt det prak
tiske, så du kan koncentrere dig om at 
sige ordentligt farvel. Bedemanden kan 
blandt andet hjælpe med at anmelde 
dødsfaldet til kirkekontoret.

LAD BEDEMANDEN 
ORDNE DET PRAKTISKE
Det tilstræbes, at der afholdes begrav
else eller bisættelse inden for fem til 
otte dage efter, at afdøde er gået bort, 

og der er meget, som skal på plads. Der 
skal vælges kiste og eventuelt urne, der 
skal bestilles blomster og gravsted, og 
kistens ankomst skal meddeles til kir
ken – og ved bisættelse også til krema
toriet. Der skal vælges sange til cere
monien, og der skal måske være gravøl 
til de fremmødte.

Ud over at din lokale bedemand har 
stor erfaring med processen i forbindel
se med et dødsfald, giver det også ro 
til dig, at du ikke skal tænke på alt det 
praktiske. Samtidig kan en bedemand 
også yde støtte og omsorg til dig i den 
svære tid og sørge for, at du kommer 
igennem situationen på den bedst 
mulige måde.

MIN SIDSTE VILJE
Hos de fl este bedemænd kan du udfylde 
et dokument kaldet »Min Sidste Vilje«. Her 

kan du notere, hvilke tanker og ønsker du 
har i forbindelse med din begravelse eller 
bisættelse. Det kan være en stor lettelse 
for dine pårørende, at de ved, hvad du vil
le have ønsket, hvis du en dag ikke læn
gere er her til at fortælle dem det.

Måske vil du gerne stedes til hvile på en 
bestemt kirkegård eller bæres ud til en 
sang, som har haft en særlig betydning 
i dit liv. »Min Sidste Vilje« er din mulig
hed for at få den begravelse eller bi
sættelse, som du gerne vil have, og der 
er jo ingen, der siger, at det bliver lige 
foreløbig.

Hvis du afl everer dokumentet til din lo-
kale bedemand, kan oplysningerne blive 
registreret i et centralregister hos Danske 
Bedemænd. Herved sikrer du, at dine 
pårørende får adgang til dokumentet, når 
du dør.

DET ER IKKE RART AT TÆNKE PÅ, AT MAN EN DAG SKAL DØ, MEN DET ER NU ENGANG 
EN UUNDGÅELIG DEL AF LIVET. DERFOR KAN DET VÆRE EN GOD IDÉ AT GØRE SIG NOGLE TANKER OM, 

HVAD DER SKAL SKE, NÅR DU EN DAG IKKE ER HER LÆNGERE.
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FIND 
BLANKETTEN

Du kan downloade blanket
ten og læse mere om Elysium 

Begravelsesopsparing her: 
www.bedemand.dk

VIDSTE DU, AT…
… opsparingen holdes uden 

for beregningen af personlige 
tillæg fra kommunen?

E N  V Æ R D I G  O G  S M U K 
A F S K E D  M E D  D I N E  K Æ R E

Erik Skree Mette Andersen

Tlf. 66 17 28 81  |  Rugårdsvej 158  |  8210 Odense NV

ELYSIUM BEGRAVELSESOPSPARING
Alle over 18 år har mulighed for at lave 
en begravelsesopsparing gennem for
eningen Elysium Begravelsesopsparing. 
På den måde kan du sikre dig, at dine 
pårørende ikke står med en stor udgift 
i forbindelse med din død.

For at oprette en begravelsesopsparing 
skal du udfylde en blanket og afl evere 
den hos en valgfri bedemandsforretning, 
der er tilsluttet Elysium Begravelses
opsparing, og som er medlem af Branche
foreningen Danske Bedemænd. Blanket
ten fi nder du hos din lokale bedemand, 
eller du kan downloade den fra nettet, ud
fylde den, scanne den ind og sende den til 
kontakt@bedemand.dk.

Når første indskud har fundet sted, regi
streres du som medlem og får tilsendt 
et medlemsbevis. Det skal være på mini

mum 500 kr. Du kan højst sætte 35.000 
kr. ind på opsparingen. 

Opsparingen kan anvendes i forbindelse 
med alt, der er relevant i forbindelse med 
begravelse eller bisættelse, herunder 
også kaffebord, gravsten og vedligehol
delse af gravsted.
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IDRÆTS-
FORENINGER

Din lokale idrætsforening 
står for rigtig mange arrange

menter og tiltag, fx sports
stævner, og du kan også 
give en hånd med. Læs 

mere på dgi.dk.

FRIVILLIG
MED FORMÅL

AT GÅ PÅ PENSION KAN VÆRE EN TURBULENT ÆNDRING AF DIN TILVÆRELSE. 
FOR MANGE PENSIONISTER ER DET AT ARBEJDE SOM FRIVILLIG VEJEN TIL ET SPÆNDENDE 

OG BERIGET SENIORLIV – OG DU KAN GØRE DEM KUNSTEN EFTER. 

POPULÆRT I  ALDERSGRUPPEN
Når du går på pension, kan overgangen 
fra det travle arbejdsliv til den stille pen
sionisttilværelse være en lettelse, men 
også følelsesmæssig hård. Livsændring
en kan medføre tomhed og følelsen af, 
at du mangler formål med tilværelsen 
og noget at stå op til. 

Karen Clemen Andersen har været pen
sionist de sidste 14 år, men har ikke 
henkastet sig til en stille pensionist
tilværelse. Hun gør det samme som 
halvdelen af alle i hendes aldersgrup
pe – hun er nemlig frivillig. Et stadigt 
stigende antal af pensionister laver 
frivilligt arbejde, og tal viser, at alders
gruppen 70+* er er lige så aktive som 
den arbejdende del af befolkningen. 
For  Karen Clemen Andersen er det et 
spørgsmål om at blive ved med at gøre 
det, hun er god til: »Jeg har altid brugt 
mine hænder og været vant til at snakke 
med folk i kraft af mit arbejde som frisør. 
Så det er dejligt stadig at holde hænder
ne og det sociale i gang,« siger Karen 
Clemen Andersen.

MENING MED TILVÆRELSEN 
OG LIVSGLÆDE
At være frivillig er ikke bare et spørgs
mål om at hjælpe andre – du hjælper 
også dig selv. Det er din mulighed for at 
styrke dit sociale liv og få nye bekendt
skaber igennem det arbejde, du udfører, 
og de mennesker, du hjælper. Du kan 
ikke mindst fi nde et formål med til-
værelsen og føle, at du gør en forskel. 
For Karen Clemen Andersen har det at 
være frivillig haft stor indvirkning på 
hendes liv. »Det betyder, at jeg kan ud
føre et stykke arbejde, hvor andre bliver 
glade, samtidig med, jeg holder mig selv 
i gang.« siger Karen, der er frivillig fl ere 
forskellige steder.  

MANGE VALGMULIGHEDER
Der er et væld af måder, du kan være 
frivillig på. Det kan være noget fysisk 
udfordrende, men også noget socialt. 
For Karen Clemen Andersens vedkom
mende er der med det frivillige arbej
de mulighed for at lave lidt forskelligt. 
Hun strikker bl.a. dåbsservietter til kir
ken, serverer kaffe og kringle i Vester

mølle Møllelaug og binder julekranse 
til Sct. Georg Gilderne. I den lidt mere 
aktive boldgade lufter Karen også sin 
svigerdatters og søns hund. Du kan gøre 
Karen kunsten efter – uanset hvad du 
kan bidrage med. Der er altid brug for 
ekstra hænder.
*Center for frivillig socialt arbejde

FORSLAG
TIL FRIVILLIGT
ARBEJDE
DER ER MANGE MÅDER 
AT VÆRE FRIVILLIG PÅ. 
HER FÅR DU FEM AF DEM: 5 BESØGSVEN 

I ÆLDRE SAGEN
Bliv besøgsven i Ældre 

Sagen, som både du og besøgs
værten får stor gavn af. Kontakt 

din lokale Ældre Sagen
afdeling eller læs mere på 

aeldresagen.dk
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FRIVILLIG 
I KIRKEN

Folkekirken har mange tusinde 
frivillige, der hver dag yder et stort 

stykke arbejde. Du kan bl.a. være med 
i menighedsrådet eller hjælpe med at 
stable forskellige arrangementer på 

benene såsom julebazar er, sang
aftener eller sogneudflugter. 
Læs mere på folkekirken.dk

KLUBBER
Som frivillig i klubber som 

Lions, Rotary og Y’s Men’s kan 
du deltage i en masse arrange

menter og støttearbejde i dit 
lokalområde, fx loppemarked er til 
fordel for humanitære projekter. 

Se mere klubbernes 
hjemmesider.

GENBRUGS-
BUTIKKER

Som frivillig hos for eksempel Røde 
Kors, Kræftens Bekæmpelse eller Dan
mission kan du gøre en indsats for dem, 
der har brug for det. Det kan du blandt 
andet gøre ved at stå i organisationer
nes genbrugsbutikker, som i de fleste 
tilfælde er afhængige af engagerede 

frivilliges indsats. Læs mere 
på organisationernes 

hjemme sider.

www.seniorhoejskolen.dk | kontor@seniorhoejskolen.dk | 97 89 10 11
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AKTIVE VANDREKURSER

Få den vestjyske natur helt ind under 
huden på vores vandrekurser. Over 
stok og sten - vind i håret, skum-
sprøjt og pulsen op. Ud at mærke 

årstidens vind og vejr. 14-16 km/dag

14 DAGSKURSER

På disse kurser kan vi gennem 
valgfag få ekstra fordybelse i vores 
vestjyske natur og kultur. 14 dages 
højskole med samvær, foredrag, 

ekskursioner, Vesterhav og valgfag.

KREATIVE VÆRKSTEDER

De kreative værkstedskurser favner 
både raku-keramik, glaskunst, akryl 
og akvarelmaling, pile- og barkflet, 

broderi, strik, læder og tekstil.

MUSIKKURSER

Musik og bevægelse kan du fordybe 
dig i på forskellige måder på vores 
kurser. Det kan f.eks. være korsang, 
gospel, højskolesang eller orkester.

Vandrekurser
2019 & 2020

4.750 - 5.200 kr.

14-dagskurser
2019 & 2020

5.600 - 6.900 kr.

Krea-kurser
2019 & 2020

4.150 - 4.800 kr.

SMAG PÅ VESTJYLLAND

En vestjysk højskolemundfuld af 
smagsoplevelser. Er du til frisk luft, 
god mad, skønt fællesskab, hygge, 

sang og musik, så kom glad, 
og bliv glad.

SOMMERHØJSKOLE

Skønne Vestjylland til sansning og 
refleksion. Kom med på en uges høj-
skole, hvor vi folder kultur, natur og 
den vestjyske egn ud gennem sang, 

foredrag og ekskursioner.

EFTERÅRSHØJSKOLE

Sjove, skæve og vilde tiltag i den 
vestjyske egn. En uge med højskolen 
på ture ud i landskabet, hvor vi sæt-
ter fokus på det, der i sin tid skabte 
landet og kendetegner egnen i dag.

LITTERATURKURSER

Litteraturen får plads gennem 
værkanalyse, foredrag og ekskur-
sioner. Vi diskuterer, drager på tur 
og oplever litteraturen sammen på 

forskellige måder.

Vestjylland
2019 & 2020

4.350 - 5.200 kr.

Sommerhøjskole
2019 & 2020

4.900 - 5.200 kr.

Efterårshøjskole
2019 & 2020

4.350 - 5.000 kr.

Litteraturkurser
2019 & 2020

4.150 - 4.500 kr.

Musikkurser
2019 & 2020

4.250 - 5.200 kr.

Har du lyst til et aktivt og inspirerende folkehøjskoleophold? 
SeniorHøjskolen Nørre Nissum er verdens ældste seniorfolkehøjskole med korte kurser målrettet aktive seniorer. 

Vi vægter samvær, god mad, bevægelse og indhold til hjerte & hjerne, til hånd & fod i vores unikke vestjyske rammer og natur. 
Kom og få et skud ny energi - velkommen på SeniorHøjskolen Nørre Nissum!

Se mere på på hjemme siden 
www.frivilligjob.dk, hvor mange foreninger og organisa tioner lægger deres frivil
lige jobs op bl.a. inden for humanitært og kulturelt arbejde. Se også nærmere 
på: aktivtaeldreliv.dk, projekt frivillig.dk og frivillighed.dk. Der fi ndes helt sikkert 
noget, der passer til dig, og ellers kan du jo altid hjælpe din nabo. 
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UDSTRÆKNINGEN
MÅ IKKE GLEMMES,
når du er færdig med at træne

 – det gør din krop mere fleksibel.STYRK DIN KROP
– OG DIT HELBRED

AT VÆRE FYSISK AKTIV ER ESSENTIELT, HVIS DU VIL HOLDE KROPPEN VED LIGE – OG DET GÆLDER HELE LIVET IGENNEM. 
NÅR DU BLIVER ÆLDRE, SKER DER IMIDLERTID EN NATURLIG NEDGANG I MUSKELSTYRKE OG FUNKTION, 

OG HER ER DET DERFOR SÆRLIGT VIGTIGT AT STYRKE KROPPEN GENNEM TRÆNINGSAKTIVITETER.  

Den samlede muskelstyrke og muskel
masse topper normalt, når man er mel
lem 20 og 30 år. Herefter forbliver den 
nogenlunde konstant frem til 50års 
alderen, hvorefter der sker en nedgang. 
Derfor er det vigtigt for folk i denne al
dersgruppe og opefter at styrke krop
pen, så det fysiske overskud i hverda
gen bevares. En væsentlig nedgang i 
muskelstyrke og masse kan med føre, 
at du med tiden ikke længere kan over
skue almindelige dagligdagsgøremål 
som at købe ind eller tage trapperne. 
Samtidig har man med lav muskel
masse og –styrke en øget risiko for 
dårlig balance og dermed også for fal
dulykker. 

EN GOD INVESTERING
Når det kommer til at forebygge ned
gang i muskelstyrke og muskelmas
se, er regelmæssig styrketræning den 
langt mest effektive træningsform. Men 
ud over at styrketræne er det også en 
god idé at træne kondition, bevægelig
hed og balance. Så kan du nemlig også 

mindske risikoen for eksempelvis blod
propper, hjertesygdomme og forhøjet 
blodtryk. Samtidig bliver du generelt 
bedre rustet til hverdagens udfordrin
ger. Når du går i gang med at træne, er 
det vigtigt med grundig opvarmning. Så 
får du det fulde udbytte af træningen og 
und går samtidig skader. Hvis du ikke 
har været vant til at træne tidligere, er 
det også vigtigt at starte langsomt ud, 
så din krop ikke overbelastes. Derud
over skal du huske at fokusere på at 
udføre træningsøvelserne korrekt. I et 
fi tnesscenter kan personalet give dig 
råd og vejledning til, hvordan du træner 
bedst i forhold til det niveau, du er på. 

PLEJ DIT SOCIALE NET VÆRK 
Selvom mange unge mennesker i dag 
benytter sig af fi tnesscentre, er en tur 
i fi tness bestemt ikke aldersbetinget. 
Et stigende antal seniorer er i de sene
re år begyndt at gå til styrke og hold
træning i fi tnesscentre landet over. 

Derudover ses en tendens til, at turen i 
fi tness også bliver en vigtig social del af 
mange seniorers dagligdag. Du har altså 
ikke blot mulighed for at styrke din kon
dition og fysik, du har også mulighed for 
at lære nye mennesker at kende og må

ske drikke en kop kaffe i fællesskab  
med de andre efter træningen.  

SÅDAN HOLDER DU DIG I  GANG
Den seneste forskning 

viser, at personer,
som normalt er 
inaktive, kan for 
 bedre deres hel
bred ved at bevæ
ge sig regelmæs

sigt – også selvom 
bevægelsen ikke 

indebærer hård fysisk aktivitet. Fysisk 
aktivitet behøver nemlig ikke at være 
anstrengende for at opnå sundheds
mæssige fordele, og derfor er det vig
tigt at holde sig aktiv i det omfang, man 
kan. 

Sundhedsstyrelsen har en række gode 
råd og anbefalinger til fysisk aktivitet 
for dig, der er senior. Den første anbefa
ling lyder, at du gerne skal være fysisk 
aktiv minimum 30 minutter om dagen. 
Aktiviteten skal gerne være ud over 
dine almindelige dagligdagsaktiviteter 
og med moderat intensitet – altså gøre 
dig lettere forpustet. 

Den anden anbefaling lyder, at du to 
gange ugentligt laver aktiviteter af 
mindst 20 minutters varighed, der kan 
vedligeholde eller øge din kondition, 
muskel eller knoglestyrke. Her kan et 
par ugentlige besøg i et fi tnesscenter for 
eksempel være en god idé. 

Derudover anbefaler Sundhedsstyrel
sen, at du laver udstrækningsøvelser 
mindst to gange om ugen af cirka 10 
minutters varighed, så du vedligeholder 
eller øger kroppens bevægelighed og 
balanceevne. Dette er også med til at 
forhindre eventuelle faldulykker. Også 
her kan et fi tnesscenter hjælpe dig med, 
hvilke øvelser der er gavnlige for dig. 
Sidst men ikke mindst vil fysisk aktivitet 
ud over det anbefalede medføre yder
ligere sundhedsmæssige fordele. Men 
igen er det vigtigt at huske på, at du skal 
lytte til din krop og følge det tempo, der 
passer dig. 
Kilde: sst.dk/da/sundhedoglivsstil/fysiskaktivitet/
anbefalinger/

Brug ikke håndvægte 
og løse vægte, før du har 
opbygget noget styrke 
og fleksibilitet i dine 
skuldre og hofter. 
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KOM HELE
KROPPEN RUNDT

HVIS DU ALDRIG RIGTIG ER HOPPET MED PÅ FITNESSBØLGEN, KAN DET VÆRE EN UDFORDRING 
AT KASTE SIG UD I DET. MEN DET NYTTER NOGET. AL FORSKNING VISER, AT DU BÅDE KAN FORBEDRE

DIN MOBILITET OG DIN LIVSKVALITET VED AT VÆRE FYSISK AKTIV.

Måske har du fået sværere ved at kom
me op ad trapperne eller op af den dybe 
lænestol, eller måske oplever du på an
den vis, at du ikke længere er så mobil 
som tidligere. Det kan godt være, at du 
tror, at løbet er kørt efter sygdom, men 
der er faktisk noget, du selv kan gøre. 
Med kun 24 minutters træning to eller 
tre gange om ugen kan du forbedre din 
fysik og dermed også din mobilitet.

ALLE KAN VÆRE MED
Det kan være svært at møde op i træ
ningscenteret første gang. Mange frygter, 
at de falder igennem, og at de andre er 
langt foran og i meget bedre form, men 
bare rolig: Alle kan være med.

Hos LOOP kan du nemt og hurtigt få 
gang i træningen – også selvom du ikke 
har prøvet det før. LOOP tilbyder cirkel
træning, hvor du kun tilbringer cirka 45 
sekunder ved en træningsmaskine, før 
du skifter til en ny. Du skal igennem i alt 
16 maskiner, hvor du træner både styrke 
og kondition, og for at få det optimale ud 
af træningen skal du igennem alle ma

skinerne to gange. Det kan klares på cir
ka 24 minutter.

24 MINUTTER ER NOK 
Hele cirkeltræningskonceptet er baseret 
på Høj Intensiv Interval Træning (også 
kaldet HIIT). Denne træningsform sætter 
for alvor gang i både fedtforbrænding og 
efterforbrænding, og så styrker det din 
kondition og bidrager til, at du hurtigere 
kommer i god form.

Det er nemt at gå til, og skulle du blive 
i tvivl om noget, er der altid LOOPper
sonale til stede, som kan vejlede dig. 
Maskinerne er desuden lette at forstå, 
så du skal ikke sætte dig ind i alt muligt, 
inden du går i gang – du skal faktisk bare 
møde op. Du får selvfølgelig en grundig 
introduktion til træningen, inden du be
slutter, om du vil være medlem.

HYG DIG EFTER TRÆNINGEN
LOOP er desuden indrettet således, at 
du efter træningen kan sætte dig sam
men med de andre og nyde en kop kaf
fe eller te i det dertil indrettede område. 

På den måde styrker du ikke bare din fy
sik, men også dit netværk.

VIDSTE DU, AT...
...du får rabat på dit medlemskab i LOOP, 
hvis du er medlem af Ældre Sagen?

ANNONCE

DU FINDER DIN 
NÆRMESTE LOOP HER:

• Dalumvej 43
• Middelfartvej 131
• Edisonsvej 9

Husk at du altid kan få 
en gratis og uforpligtende 
prøvetime.

KONTAKT OS I DAG!

Tlf: 4174 6276
loopfi tness.com/da/odense

»Det vigtigste at sige 
om cirkeltræning er, 

at det rent faktisk nytter noget. 
Du vil med al sandsynlighed 

opleve markante fysiske forbedringer 
inden for relativt kort tid.«

Hanne Staanum

Sygeplejerske og chef for seks LOOP-centre
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Kro i det gamle Danmark

Hotel & Restaurant 
Schimmelreiter  HHH  
Tjek ind på skøn kro i hjertet af Syd-
slesvig – mellem de mange histori-
ske seværdigheder. Se f.eks. Danne-
virke (12 km), Gottorp Slot (14 km) og 
vikingemuseet Hedeby (16 km).  

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
• Velkomstdrink

Valgfri ank. frem til 4.6.,1.7.-
29.8. og 18.9.-20.12. 2019 
samt 4.1-29.5. 2020.

Din specialpris

1.249-
Normalpris 1.399,- 

Pristillæg fra 1.6.: 50,-

Marselisborg strand

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag

Din specialpris  

1.299,-
Normalpris 1.449,-
3 nætter 1.599,-

Helnan Marselis Hotel HHHH

Oplev det ikoniske designhotel, skønt 
beliggende ved strandkanten med 
åbent køkken i panoramarestauranten 
og havudsigt fra den indendørs pool. 

Det historiske Harzen

• 4 overnatninger
• 4 x morgenbuffet
• 4 x 3-retters middag
• Rabat hos Harzer 

Schmalspurbahnen

Din specialpris 

1.399,-
Normalpris 1.699,-
3 nætter 1.099,-
5 nætter 1.749,-

Bestil på www.happydays.nu eller 70 20 34 48
Se flere ferietilbud med rejsekoden SENIORLIV på happydays.nu Åbent hverdage kl. 9-17. Weekend & helligdage kl. 10-14.

Priserne er pr. person i dobbeltværelse og gælder i 2019. Enkeltværelse mod tillæg med mindre andet er angivet. Ekspeditionsgebyr kr. 99,- 
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt. OBS: Nogle hoteller opkræver en mindre kurafgift/citytax.

REJS MED RABAT • KØR SELV-FERIE ÅRET RUNDT
SENIORLIV samarbejder med Happydays om at tilbyde rejseoplevelser til specialpris til dig. 
Oplys rejsekoden SENIORLIV ved bestilling – så får du op til 300,- i rabat pr. person.

Hygge i Rüdesheim
6 dage på 3-stjernet superiorhotel i Sydtyskland
Hotel Altdeutsche Weinstube HHH

Nyd en livsbekræftende ferie i skønne Rüdesheim am Rhein, og oplev det idylliske Rhinland-
skab og den legendariske feststemning på allernærmeste hold. Her bor I centralt i byen og 
kun en kort slentretur fra Rhinens bred (150 m) og den populære Drosselgasse (550 m), hvor 
cafeer, vinbarer og souvenirbutikker skaber den helt rigtige atmosfære. Jeres hotel har aner 
tilbage til 1882, og i dag er det Elfi og Jean-Michel – femte generation på det familieejede 
hotel – der står for den kendte tyske gæstfrihed. 

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• Velkomstdrink
• 4 x 3-retters middag
• 1 svævebanetur

Din specialpris    

2.399,-

Valgfri ankomst frem til 6.5. og 30.9.-29.10. og søndage12.5.-22.9.2019 samt 8.4-26-4 2020

Normalpris  2.699,-
3 nætter 1.849,-

Hotel Gasthof Erholung
I hjertet af Harzen ligger Braunlage – en 
karakteristisk Harzenby med originale, 
gamle træhuse langs den historiske ho-
vedgade. Her bor I omgivet af smuk na-
tur for foden af bjerget Wurmberg, hvor 
I kan tage svævebanen til toppen. 

Ank. fredag og lørdag frem 
til 13.4., 26.4.-11.5., 24.-
25.5., 14.-15.6., 16.8.-28.9. 
samt 25.10.-21.12.2019.

NYE HOTELLER HVER UGE!Se ankomsterne, billederne, børne-rabatterne – og alle nyhederne på
HAPPYDAYS.NU

®

Gæstebedømmelse 4 .3 af 5

Brug
rejsekoden

SENIORLIV

Valgfri ank.
frem til16.12.2019 
samt 3.1.-29.5. 2020.

Ferie i Nordtyskland

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3-retters middag
• Værelse med balkon 

eller terrasse

Din specialpris 

1.299,-
Normalpris 1.449,-

2 nætter 899,-

Peters Genusshotel HHH 

Nyd en tysk getaway med køkkenkunst 
og flotte spadsereture langs Elbens 
bred og Vadehavskysten. I får hjemme 
i den traditionsrige kurby Wingst.

Valgfri ank.
frem til 18.12.2019.

4,1 af 5 4,1 af 5
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Praktisk hjælp i 
Odense Kommune

Visiteret hjælp og tilkøb.

93 63 36 93
Ring til os i dag og hør 
om dine muligheder.

Læs mere om os på 
www.berits-hjemmepleje.dk

• Kochsgade 31A, Odense C •

En del af Berits Hjemmepleje A/S

PLEJE PÅ DINE
PRÆMISSER

DET KAN VÆRE SVÆRT AT BEDE OM HJÆLP, NÅR KROP OG SIND PLUDSELIG IKKE VIL SAMARBEJDE, 
SOM DET GJORDE ENGANG. MEN HUSK, AT DU HAR RET TIL HJÆLP 

– OG DU BESTEMMER, HVORDAN DEN SKAL UDFØRES. 

Det er bestemt ved lov, at kommunerne 
skal tilbyde forskellige former for pleje 
og hjælp til borgere, som af den ene 
eller anden årsag ikke længere kan kla
re sig selv. For eksempel kan det være 
svært for en dement at huske at gå i 
bad, spise eller drikke. Døjer man med 
dårlig ryg, har man måske brug for hjælp 
til ren gøring og indkøb. 

FORTÆL, HVAD DU VIL HAVE
Vent ikke for længe med at søge om 
hjemmepleje, også selv om du måske 
ikke har lyst. Jo før du får hjælp, jo stør
re er chancen for, at du opretholder dit 
funktionsniveau og ikke får det værre. 
Husk også, at du ikke behøver at af
give kontrol til dem, der skal hjælpe dig 
– det er dig, der bestemmer. Derfor er 
det en god idé at overveje, hvad der er 
vigtigt, for at du kan fastholde dit liv og 
dine daglige rutiner. Tal med din familie 
om det, og skriv det ned inden dit første 
møde med visitator og hjemmehjælper. 

SÅDAN FOREGÅR VISITATIONEN
Hvis du får brug for hjemmepleje, skal 

kommunen kontaktes. Hvis behovet 
opstår pludseligt i forbindelse med en 
indlæggelse, vil hospitalet typisk stå for 
det. Ellers kan du selv henvende dig eller 
få din familie til at hjælpe dig med det. 
Herefter mødes du med en visitator, som 
vurderer, hvad du kan og ikke kan, og hvil
ken hjælp du kan få – det afgøres ud fra 
det politisk bestemte serviceniveau i den 
enkelte kommune. Der tages altid ud
gangspunkt i, at du så vidt muligt gerne 
vil klare dig selv. Måske kan du selv tørre 
støv af, så hjemmehjælperen kun skal 
hjælpe med støvsugning og gulvvask. 

FRIT VALG
Der skal være mere end én leverandør 
af hjemmepleje i kommunen, så du som 
borger har et valg. Kommunen udvælger
leverandørerne, der skal leve op til en 
række krav. Visitationen skal oplyse dig 
om, at der er frit valg og samtidig hen
vise til hjemmesiderne for de forskellige 
leverandører. Uanset hvem du vælger, 
betaler kommunen for de ydelser, du er 
visiteret til. Du har altid ret til at skifte 
leverandør, hvis du ikke er tilfreds.

GIV TID TIL TILLID
Det er helt normalt, hvis du skal 
vænne dig til, at der kommer en 
fremmed i dit hjem – og at ved
kommende måske skal tæt på og 
hjælpe dig med at gå i bad m.m. 
Giv det tid. Som regel opstår der 
meget tætte tillidsforhold mellem 
borgere og hjemmehjælpere.
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DANSKE SENIORER 
UNG LANDSORGANISATION 

MED GAMLE RØDDER
Rundt omkring i landet fi ndes der en masse lokale foreninger for seniorer. Foreningerne udgør stærke fællesskaber, 

hvor man mødes om kulturelle og sociale formål for at hygge sig, blive klogere, dyrke motion osv.

VI HJÆLPER HINANDEN
I foreningerne kan man danse, synge eller tage på udfl ugter 
og rejser sammen. Man kan også tage med til foredrag og stu
diekredse eller deltage i kreative projekter i værksteder eller 
strikkeklubber. 

I 2013 samledes over 500 lokale foreninger og stiftede sam
men en fælles landsorganisation under titlen ’Danske Seniorer.’ 
Visionen bag landorganisationen kommer til udtryk i vores mot
to: ’Vi hjælper hinanden’. I dag rummer organisationen 95.000 
medlemmer og er også åben for personlige medlemmer. 

VÆRDIER, FORDELE OG MÆRKESAGER
Medlemskabet af landsorganisationen giver medlemsfordele 
og rabatter, men den slags kan du fi nde hos mange andre orga-
nisationer. Det særlige ved Danske Seniorer er vores værdier: 
I foreningerne hjælper vi hinanden og støtter de svage, mens vi 
i landsorganisationen rejser vores fælles mærkesager om bed
re vilkår for seniorer: bedre sundhed, økonomi, boliger m.m., 
foruden drøftelse af foreningernes vilkår i kommunerne. 

Mange af foreningerne har rødder tilbage i 1930’erne og 
1940’erne. Dermed er disse foreninger skabt, før der eksistere
de folkepension og kommunal service. Andre foreninger er nye
re, f.eks. Sejlerklubben, Sangkoret eller Ældrecentret, og disse 
ønsker at tilbyde medlemmerne lidt mere, samtidig med at de 
gerne vil støtte mærkesagerne. 

DEMOKRATI OG RESULTATER
Foreningerne bestemmer selv, hvad de vil lave, og hvad de vil 
have hjælp til, men mærkesagerne bestemmes på kongresser. 
Danske Seniorer bygger på demokratiske spilleregler – både i 
foreningerne og som organisation. 

Den første mærkesag, vi tog op, behandlede reglen om, at alle 
70+årige kræves undersøgt af en læge for at få kørekortet 
fornyet. Vi ønskede at få fjernet reglen og endte med at vinde 
sagen. Siden har både seniorer og samfund hvert år sparet 150 
millioner kroner og 75 lægeårsværk. 

En anden mærkesag kalder vi ’rette pille i rette mund’. Navn et 
kommer af, at Apotekerforeningen har beregnet, at fejlmedi
cinering af særligt svage og demente hvert år resulterer i 
35.000 dødsfald, 69.000162.000 indlæggelser foruden 
28.00047.000 henvendelser til skadestuen. 

Vi har også taget fl ere sager op, hvor seniorer oplever at blive 
diskrimineret på grund af deres alder. Mange politikere og me
dier har et indtryk af, at seniorer er velstillede. Dog er fakta, at 
over 500.000 seniorer hver måned blot har omkring 10.500 
kroner til rådighed, efter at skatten er betalt. Dette tal svarer til 
EU’s ’risiko for fattigdom’grænse. Derfor har Danske Seniorer 
foreslået, at Satsreguleringen fjernes. 
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Katrine Lester, direktør Per K. Larsen, landsformand
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Foreningerne bag Danske Seniorer etab
lerede i 1969 Europas første seniorhøj
skole i Tisvildeleje, og stod bag loven 
om seniorhøjskoler i Marienlyst, Nørre 
Nissum og Rude Strand i 1971. 

Vi støttede i 2018 en ny lov om fl ere 
senior højskoler, og vi arrangerer hvert år 
koncerter, som samler tusinder af senio
rer. Vi arbejder desuden for, at der kom
mer fl ere boligfællesskaber til seniorer 
og meget andet. 

ET AKTIVT
SENIORLIV

Danske Seniorer er for alle seniorer 
– også dem med små midler. Derfor er 
kontingentet lavt, og der er ikke et stort 

sekretariat til at løse opgaverne. Til gengæld 
er der god plads til seniorer, som vil tage 

ansvar for hinanden og samfundets udvikling. 

Vil du være med? 
Gå ind på www.danskeseniorer.dk eller 

ring på 75 34 12 17 og kom med 
i vores fællesskab.

Jeg tilbyder følgende i butikken:

• Salg af unika smykker
• Reparationer af smykker
• Salg af dåbsgaver
• Salg af kæder guld/sølv og perler
• Forsølvning
• Køb af guld
• Gravering
• Vielsesringe

Kom ind med dit gamle 
guld og få lavet et nyt 
unikt smykke, til dig 
eller en du holder af.

Kig forbi og få en snak,
om de mange muligheder. Man - tir - tor  10-16

Ons - fre  10-18
1. lørdag i mdr  10-14

Overgade 42  •  5000 Odense C  •  Tlf. 2186 8821  •  www.guldsmedien-overgade.dk

»Det særlige ved 
Danske Seniorer 
er vores værdier: 

I foreningerne hjælper 
vi hinanden, og støtter 

de svage...«

Katrine Lester, direktør
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Alt med landskab, have og anlæg

Tyrsbjergvej 59, 5210 Odense NV, Tlf. 2763 7960, tyrsbjerglund-anlægsgartner.dk

PRAKTISK INFO
DIN KOMMUNE HAR MASSER AF TILBUD TIL DIG, DER HAR UDFORDRINGER I HVERDAGEN. HER KAN DU LÆSE 

OM NOGLE AF DE ORDNINGER OG TJENESTER, DER KAN BERIGE DIN TILVÆRELSE AFHÆNGIG AF, HVILKE BEHOV DU HAR. 
DET ER KOMMUNEN, DER VURDERER, HVOR MEGET HJÆLP DU ER BERETTIGET TIL AT FÅ. 

MADLEVERING 

Er du ikke i stand til at lave din mad selv, kan du blive tilmeldt 
madleveringsservice i Odense Kommune. Maden udbydes fra 
enten Byens Køkken eller Det Danske Madhus. 

KØRSELSORDNINGER 
Odense kommune tilbyder forskellige kørselsordninger, hvis du 
er pensionist eller handicappet og har brug for transport. Det 
kan fx være ved læge og sygehusbesøg eller genoptræning. 

ØKONOMISK TILSKUD
Hvis du er vanskeligt stillet økonomisk, kan du som pensionist 
modtage et personligt tillæg fra kommunen. Det er kommu
nen, der med en konkret vurdering af bl.a. formue, situation
 og indtægt afgør, om du kan få økonomisk tilskud.

PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP
Har du vanskeligheder med at ordne gøremål i hjemmet? 
Din kommune tilbyder hjælp til den daglige, personlige pleje 
og praktiske opgaver. Den personlige hjælp er både til dig, 
der bor i dit eget hjem, og dig, der er plejehjemsbeboer. 
Omfanget af hjælpen afhænger af dine behov. 

SE MERE PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE 
WWW.ODENSE.DK ELLER WWW.BORGER.DK.
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EN VIDEOBOG
VIND

449 kr.449 VÆRDI:

DEADLINE
30. september 2019

449 
PSSST: VI TRÆKKER PSSST: VI TRÆKKER 449 
PSSST: VI TRÆKKER 449 
EN VINDER HVERT KVARTALEN VINDER HVERT KVARTAL

HVAD ER EN VIDEO -BOG?
• En fysisk bog med en skærm
• Kan afspille egne fi lm og billeder
• Oplades nemt og har 2 timers batteritid
• Nemt at ændre indholdet 
• Har god lyd, så man får den rigtige stemning
• Gør dine minder levende
• Knapper med skru op og ned, start/ pause og næste fi lm

...kort sagt; en bog med en skærm, der kan afspille lyd og video.
Se meget mere på videobog.dk

videobog.dk

SÅDAN 
DELTAGER DU:
HOLD ØJE MED VORES 

FACEBOOKSIDE, HVOR VI 
OFFENTLIGGØR KONKURRENCEN 

OG UDTRÆKKER VINDEREN. 

Følg ”Seniorliv” og 
”Videobog” på Facebook



HELLE
FOR KAGE!

I 2013 DELTOG HELLE RIMMER I DR’S POPULÆRE PROGRAM, DEN STORE 
BAGEDYST. I DAG ER HUN SELVSTÆNDIG OG LEVER AF AT AFHOLDE EVENTS 
OG KURSER – OG SÅ DELER HUN GERNE UD AF SINE MANGE OPSKRIFTER.

Helle Rimmer havde absolut ingen inten
tioner om at deltage i Den Store Bage
dyst, men uafhængig af hinanden op
fordrede tre veninder hende til at melde 
sig til programmet. Før hun vidste af det, 
var hun i gang med at besvare et spørge
skema, og sådan startede det store kage
eventyr, der har ført hende dertil, hvor 
hun er i dag.

BEGYNDELSEN PÅ KAGE-KARRIEREN
»Jeg har altid elsket at bage. Det er 
hygge ligt, og jeg får så meget ud af det. 
Jeg var bange for, at konkurrencen kun
ne ødelægge glæden for mig, hvis det 
viste sig at være en dårlig oplevelse,« 
fortæller Helle Rimmer. Som du sikkert 
kan gætte, klarede hun sig gennem alle 
prøverne og blev udvalgt til at deltage 
i programmet. 

»Normalt er jeg en rigtig dårlig taber 
– bare spørg min mand,« griner Helle 
Rimmer, »men jeg var hele tiden klar 

over, at jeg ikke ville vinde Bagedysten, 
og derfor var jeg også ligeglad med, at 
jeg nok ikke var den bedste. Jeg samler 
på oplevelser, og det at være med i pro
grammet var helt sikkert en af de største 
i mit liv. Bare det, at man kan sige, man 
har gjort det, er fantastisk.«

Dagen efter, at Helle Rimmer måtte for
lade Bagedysten, mistede hun også sit 
arbejde, og det endte ud i et karriere
skifte. I en alder af næsten 50 år valgte 
Helle Rimmer at springe ud som selv
stændig, og i dag lever hun af at afholde 
events og kurser rundt omkring i hele 
landet. Hun er desuden en fl ittig bruger af 
www.cookpad.com/dk, som er et medie, 
hvor bageglade og madentusiaster deler 
ud af deres egne, lækre opskrifter. 

»Hvis jeg har et godt fi f, deler jeg også 
gerne ud af det. Det bedste er, når no
gen kan bruge dét, jeg kan,« siger Helle 
Rimmer.
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Helle Rimmer havde absolut ingen inten over, at jeg ikke ville vinde Bagedysten, 

PSST… 
Du kan også 

bage cookies i en 
donut-form

“De bedste cookies er lidt 
seje i midten og knasende 

i kanterne.”
Helle Rimmer

DET NYE FRIPLEJEHJEM I ODENSE
• Det værdibaserede alterna�v

• 2 plan med 60 velindre�ede boliger

TORNBJERG FRIPLEJEHJEM
Blækha�en 25  ·  5220 Odense SØ
Telefon 20 26 81 93  ·  cmw@diakon.dk
www.tornbjergfriplejehjem.dk



HELLE
FOR KAGE!

I 2013 DELTOG HELLE RIMMER I DR’S POPULÆRE PROGRAM, DEN STORE 
BAGEDYST. I DAG ER HUN SELVSTÆNDIG OG LEVER AF AT AFHOLDE EVENTS 
OG KURSER – OG SÅ DELER HUN GERNE UD AF SINE MANGE OPSKRIFTER.
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Denne opskrift
har Helle Rimmer arvet fra 
tidligere Bagedystdeltager, 
Annemette, der har fået den 
af sin veninde – og nu får du 

den altså også.

FØLG MED!
Du kan følge Helle Rimmer på 
Facebook, hvor hun har siden 
`Rimmers Køkken´, og du er 
også velkommen til at prøve 

kræfter med hendes opskrifter 
fra www.cookpad.com/dk

Bag cookies med børnebørnene
Antal: ca. 15 stk.

Ingredienser

100 g sukker
100 g brun farin
125 g smør
2 tsk. vaniljesukker
1 æg
225 g mel
1 tsk. bagepulver
1 tsk. salt
100 g chokolade (fx 50 g hvid og 50 g mørk)
100 g blandede nødder og evt. tørrede frugter 
(fx tranebær eller abrikos)

Fremgangsmåde

•  Rør sukker, farin, vaniljesukker og smør 
sammen i en skål

•  Tilsæt ægget og rør godt igennem

•  Blandt mel, bagepulver og salt 
og rør det i dejen

•  Hak chokoladen, nødderne og skær 
eventuelt de tørrede frugter op i tern (abrikos, 
ikke tranebær eller rosiner)

•  Rul dejen til en pølse med en diameter på 
cirka fem centimeter, pak den ind i fi lm 
og læg den på køl i mindst en time

•  Tænd ovnen på 180 grader

•  Skær dejen i cirka 1,5 centimeter skiver, og 
læg dem på en bageplade med bagepapir 
med god afstand, da de fl yder ud

•  Bag dem ved 180 grader i 5–8 minutter

•  Flyt dem på en bagerist og lad dem køle 
helt af
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PÅ LIVET
EFTER ET LANGT ARBEJDSLIV DRØMMER MANGE OM ET OTIUM, HVOR VERDEN LIGGER ÅBEN,
 OG HVOR MAN ENDELIG HAR TID TIL AT LAVE LIGE DET, MAN HAR LYST TIL. MEN FOR NOGLE 

BREMSES DRØMMEN, NÅR DE ELLER EN PÅRØRENDE RAMMES AF DEMENS.

Det er naturligt at ændre sig i takt med, at 
man bliver ældre. Måske tager det længe
re tid at lære nye ting eller at udføre ellers 
velkendte opgaver. Men det er imidlertid 
vigtigt at skelne mellem normal aldring 
og sygdom – og hvis du har mistanke om, 
at du eller en pårørende kunne lide af en 
demenssygdom, er det vigtigt at søge 
læge og afklare, hvad årsagen til den 
ændrede adfærd kan være.

EN UDBREDT SYGDOM 
85.000 danskere lever i dag med en 
demenssygdom, og i 2040 forventes tal
let at ramme 140.000. Samtidig er der 
400.000 danskere, som er nære pårøren
de til en person med demens og dermed 
også har sygdommen tæt inde på livet. 
Mange forskellige sygdomme kan føre 
til demens – faktisk er der registreret op 
mod 200 forskellige demenssygdomme, 
hvor Alzheimers er den mest udbredte.

DE PÅRØRENDES SYGDOM  
Demens er selvsagt svært for personen, 
der lever med sygdommen. Men det er 
ikke uden grund, at demens ofte kal
des ’de pårørendes sygdom’. Særligt 
for den nære familie kan sygdommen 
mærkes. Det vante ændrer sig, og den 
person, man har kendt igennem man
ge år, forsvinder gradvist. Det er et tab, 
der kan være svært og frustrerende at 
håndtere.

Som pårørende til en sygdomsramt kan 
egne behov let komme til at træde i bag
grunden, og funktionen som pårørende 
bliver en stor del af ens identitet. Husk 
derfor at tage tid til dig selv, hvis du er 
tæt på en person med demens. Husk 
ikke mindst at tale åbent om sygdom
men til dine omgivelser, så de bedre kan 
forstå jeres situation og træde til, hvis 
det skulle blive nødvendigt. 

Måske har du også glæde af at deltage 
i en på rørendegruppe – fl ere kommuner 
har lokalafdelinger, der afholder kurser, 
foredrag og støttegrupper. 

GENOPFRISK MINDERNE 
MED LEVENDE BILLEDER
Billeder og fi lm, der viser venner og fami-
lie, kan være en hjælp for demensramte 
til at huske de nærmeste. Som pårøren
de til en demensramt kan man investere 
i eks. en videobog, der kan rumme fl ere 
små videoer af de personer, som den 
demensramte har nær – og som man 
sammen kan gennemgå, når man 
besøger den syge. Christina Malou Bro 
fra Silkeborg købte en videobog til sin 
far, da han blev syg af demens, og hun 
fortæller, at faderen dagligt kigger i 
videobogen, og at hun tror på, at mate
rialet hjælper ham til at huske familien. 

FIRE RÅD TIL DIG, 
DER ER PÅRØRENDE

1.  Søg viden og bliv klogere 
på den pågældende 
demenssygdom

2.  Vær åben omkring sygdom
men, og vær ikke bange 
for at bede om hjælp

3.  Afsæt tid til at pleje dine 
egne behov. Glem ikke dig 
selv i sygdomsforløbet

4.  Husk at fokusere på de 
positive oplevelser 
– og del dem med andre

Kilde: www.altompsykologi.dk

DEMENS INDE



Seniorliv • 39

HVAD SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ?
Et af de første tegn på demens er, at mentale funktioner som 
koncentration, rumopfattelse, sprogfærdighed og ikke mindst 
hukommelse begynder at svigte. Hukommelsen er ofte en af de 
funktioner, der først rammes – men ikke altid. Demens er for
skelligt fra person til person, og ikke to sygdomsforløb er ens. 
Hvis man skal hjælpe en person med demens, er det derfor 
vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes person
lighed, livshistorie, ønsker og behov – på den måde kan man 
bedre forstå den, man vil hjælpe.

FEM GODE RÅD TIL AT NEDSÆTTE 
RISIKOEN FOR DEMENS 

1. Hold hjernen aktiv – lær nyt og hold dig i gang
2. Vær social – dyrk oplevelser med familie og venner
3. Bevæg dig – motion er godt for hjernen
4. Pas på dit helbred – drop røg, alkohol og spis sundt
5. Kontrollér dit blodsukker, kolesteroltal og blodtryk

Kilde: www.videnscenterfordemens.dk

15% RABAT
NÅR DU BESTILLER PÅ VIDEO-BOG.DK

Væk minderne til live igen med en videobog 
– Genopfrisk erindringen med video-bog.dk, 

hvor du kan se levende billeder eller 
filmklip af venner og familie  

Brug koden “SENIORLIV“

“

”Min far blev utrolig rørt da han modtog 
den, og han elsker at vise den 

frem på plejehjemmet
– Christina Malou Bro

En video-bog kan bruges af folk i alle aldre ligesom en fotobog 
– se de mange forskellige videobøger på www.video-bog.dk

Hvad er en video-bog?

• En fysisk bog med en skærm

• Kan afspille egne film og billeder

• Oplades nemt og har 2 timers 

batteritid

• Nemt at ændre indholdet 

• Har god lyd, så man får den 

rigtige stemning

• Gør dine minder levende

• Knapper med skru op og ned,

start/ pause og næste film

ERINDRINGS-
KASSEN

På www.demensvenligtdanmark.dk 
kan du finde erindringskassen, der 
indeholder forskellige playlister og 

gamle billedarkiver, der kan 
være med til at genkalde og 

stimulere minder.
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Hvis du er over 60 år, får du 25% rabat ved køb af stel fra prisgruppe 195 kr. og op. Enkeltstyrkeglas (indeks 1.5) er med i prisen. Rabatten gives også på flerstyrkeglas fra 800 kr. og på eventuelle tillægsydelser. Kan ikke 
kombineres med 2for1 eller tilbud. ©2017 Specsavers.  

25% rabat på alt 
til alle over 60 år

Bestil synstest på louisnielsen.dk

Odense C   Kongensgade 26   Tlf. 9632 5206
Odense M   Bilka Odense   Tlf. 9632 5055
Odense SØ   Rosengårdcentret   Tlf. 9632 5207

Gælder stel, glas 
og tillægsydelser

60+ rabat 

25%

83
97


