
HVEM ER FREMTIDENS ÆLDRE?
Væk din fremtidssans

Fremtidssans “MBS”:

se 
fremtiden

+ mærke 
fremtiden

tro 
på fremtiden

+

Mind Body Soul



HVAD ER VORES TIDS HESTEKÆRRE?

Gammel





Når vi er ca. halvvejs har vi den største dødsangst





Enzensberger værdier: Fremtidens luksus ville være immaterielle værdier

som tid, opmærksomhed, rum, fred og ro, miljø og sikkerhed

HOVEDPOINTER:

• Vi har ikke noget til fælles med de andre, bare fordi vi 
har den samme alder 

• Vi er vant til at det gode liv er noget komfortabelt med 
“en plads” - nu bliver det mere og mere, at nogen har 
brug for os - og det må gerne være udfordrende 

• Kommunen skal ikke bare servicere - men i højere grad 
aktivere og koordinere. Fra bygning til fællesskab.

RÅVARE 
Arbejde er hårdt

RESSOURCE 
Arbejde er noget man får

RELATION 
Skabe et job

Fysisk fællesskab Fagligt fællesskab

Potentiale  
Forløse mennesker

  
Resilience 

Vedholdenhed og livsdesign
Revolution 

Ændre verden sammen1

2

3

Liv & arbejde de seneste 4.600 år

RELATION 
Arbejde skal skabes

Fysisk fællesskab Mentalt fællesskabFagligt fællesskab

1

2

3

Kon!iktKnokle

RÅVARE 
Arbejde er hårdt

RESSOURCE 
Arbejde er noget man får

Liv & arbejde de seneste 4.600 år



Fysisk fællesskab Mentalt/værdi fællesskabFagligt fællesskab

Potentiale  
Forløse mennesker

  
Resilience 

Vedholdenhed og livsdesign

Revolution 
Ændre verden sammen

1

2

3

Kon!iktKnokle Koordinere / navigere / innovere

RELATION 
Arbejde skal skabes

RÅVARE 
Arbejde er hårdt

RESSOURCE 
Arbejde er noget man får

Engang var “gammel” og “arbejdsløs” kriminelt

Tughthuse - Som senere bliver til fængsler og plejehjem

Grundmodellen er “opbevaring” - ikke trivsel



Vi har aldrig løst problemet med “hvad vi gør med de ældre = de andres forældre”

“De gode gamle dage” var for de få

GRUNDTRO: LIVET ER HÅRDT 
BANGE FOR AT DER IKKE ER NOK

Fortidens ældre

LIVET ER HÅRDT (OG URETFÆRDIGT) 
BANGE FOR IKKE AT FÅ LEVET

Nutidens ældre



Tabu for nutidens ældre: De ældre skal ha’ det godt, men det er ikke vores ansvar

LIVET ER SVÆRT - OG LANGT 
BANGE FOR IKKE AT GØRE EN FORSKEL

Fremtidens ældre

LIVET ER SVÆRT OG LANGT 
BANGE FOR IKKE AT GØRE EN FORSKEL 

(OG IKKE HAVE NOGET AT BYDE PÅ, FORDI MAN ER BLEVET SUR MED DE ANDRE GAMLE)

Fremtidens ældre



FORTIDENS NUTIDENS FREMTIDENS

GØRE EN FORSKELNYDE LIVETER DER NOK?

Hvordan skaber vi et trygt, langt og godt liv - i en usikker verden?

Fremtidens ældre vil hade formynderi, plejermentalitet og langsomme processer  
- og det gode liv er ikke det komfortable liv. Det er et liv, hvor der er brug for mig!

For mange bliver det både hårdt OG svært


