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Vi danskere er blevet vilde med at 
lave frivilligt arbejde eller sætte 
ting i værk. Vi er blevet nogle rig-

tige græsrødder. Det spirer og gror 
overalt.

Det er især de varme hænder, der er 
kommet op af lommerne. Mange har 
erkendt, at det er særdeles givende og 
livsbekræftende at gøre noget godt for 
andre - uden at der nødvendigvis føl-
ger en check med. Samtidig har stat og 
kommuner de seneste år slået på trom-
me for, at der er brug for ekstra ilttil-
førsel, hvis budgetterne skal løbe 
rundt.

I Ældre Sagen har man netop startet 
et pilotprojekt i Gentofte Kommune, 
hvor ældre borgere tager ud til børne-
haver og skoler for at hjælpe lidt til. Vi-
sionen er, at generationsmødet skal 
bredes ud til Ældre Sagens mange af-
delinger rundt om i landet de kom-
mende år:

- Vi vil gerne bruge de ældres res-
sourcer til gavn for det danske sam-
fund, og nutidens børn har meget lidt 
kontakt med ældre mennesker. Vi sy-
nes, at det er vigtigt, at de yngste og de 
ældste lærer hinanden at kende. Vi øn-
sker at opruste generationsmøderne, 
siger Lars Linderholm, afdelingschef 
for Frivilligafdelingen:

Han understreger, at der ikke er tale 
om, at de ældre tager arbejdet fra pæ-
dagoger og skolelærere.

- De frivillige er en ekstra hjælp, og 
man aftaler indbyrdes, hvad der er 
brug for at få lavet.

De ældre hjælper med lektier, de går 
til hånde i værkstederne, spiller skole-
skak eller hjælper til ved arrangemen-
ter, når der er ekstra pres på.

- Mødet mellem børn og ældre er så 
givende for alle parter, og vi håber og 
tror, at det vil brede sig som ringe i 
vandet, lyder det fra Ældre Sagens af-
delingschef.

Fokus på samværet
Ideen med at koble børn og ældre sam-
men har andre også fået. De seneste år 
har flere børnehaver og skoler i landets 
kommuner opbygget en tæt kontakt til 
et plejehjem i nærområdet. Her er det 

ganske vist ikke de ældre, der hjælper 
med lektier og andet, for det er de for 
svage til. Men både børnene og de 
gamle har alligevel stor glæde af hin-
anden, fortæller lektor ved Pædagog-
uddannelsen Jydsk, Helle Johnsen.

Hun har lavet flere undersøgelser 
om mødet mellem de yngste og de æld-
ste - hun har blandt andet interviewet 
børn om, hvad det vil sige at være gam-
mel:

- Vi lever alle et meget aldersopdelt 
liv, og det mærker børn og ældre spe-
cielt. Vi har forestillinger om hinan-
den, der mere bygger på fordomme 
end på personlige erfaringer. Det per-
sonlige møde er så vigtigt, fordi det 
bygger bro mellem generationerne, si-
ger hun.

Noget af det, der går igen i intervie-
wene med børnene er, at de synes det 
er rigtig rart at være sammen med æl-
dre mennesker, fordi de har masser af 
tid og er nærværende:

- Mange moderne forældre synes, at 
fritiden skal bruges til noget ”fornuf-
tigt”, så børnene lærer noget. Det krav 
stiller de ældre ikke. Her er der meget 
mere fokus på barnet og samværet. 
Her skal man ikke præstere noget, si-
ger Helle Johnsen.

Lys i øjnene
I Struer kommune har der gennem de 
seneste tre år været et tæt samarbejde 
mellem børnehaven Humlegården og 
plejehjemmet Rosengården. Begge ste-
der er man begejstret for mødet:

- Vi laver flere og flere ting sammen, 
for det er så godt for de små børn at 
være sammen med de gamle menne-
sker på plejehjemmet. De får kendskab 
til, hvad det vil sige at blive ældre, siger 
pædagogisk leder Anne Schmidt.

- Vi er meget optaget af stemninger 
her i børnehaven, og vi mærker, hvor-
dan børnene helt naturligt kommer 
ned i gear, når de er på besøg på pleje-
hjemmet, og dermed tager de tingene 
ind på en dybere måde, end de gør, når 
der er mere fart på.

Mødet med børnene smitter også po-
sitivt af på plejehjemsbeboerne, for-
tæller ergoterapeut på plejehjemmet 
Rosengården Mariann Gravgaard:

- Mange af vores beboere ser ikke de-
res børnebørn og oldebørn så tit, og de 

har tydeligvis et behov for at opleve at 
livet går videre i nye generationer. Bør-
nene kravler op på skødet af de gamle, 
de holder dem i hånden, og det er vir-
keligt noget, der kan få lyset frem i be-
boernes øjne.

De demente vågner
At mødet med de gamle ikke er en sur 
pligt for de små - men at det har en dy-
bere betydning illustreres måske bedst 
ved at fortælle om den dag børnehaven 
kom forbi plejehjemmet og flaget var 
på halvt: ”Åh, nej, nu er der en af vores 
venner, som er død”, lød det fra en lille 
pige.

For de beboerne, som lider af de-
mens, er børn et fantastisk godt sel-
skab, har Mariann Gravgaard erfaret:

- Børn er så umiddelbare, og når de 
er på besøg, vågner de demente op og 
bliver meget deltagende. På en time el-
ler to bruger de flere ord, end de ellers 
gør på en hel uge.

At de yngste og de ældste kan have 
glæde af hinanden oplever man også i 
Nordsjælland, hvor Tryg Fonden har 
støttet projekt ”Børn og ældre i bevæ-
gelse.”

Her har børnehavebørn og pleje-
hjemsbeboere - fortrinsvis demente - 
besøgt hinanden og leget, sunget, dan-
set, dyrket motion og spist frokost sam-
men:

- Mødet mellem børn og ældre har 
skabt noget særligt. Det har givet en 
spontanitet, lethed og glæde, som vir-
kelig har rykket begge grupper. Selv-
om de kommer fra to forskellige ståste-
der i livet, har de også en hel del til fæl-
les - blandt andet behovet for at bevæ-
ge sig, styrke en række færdigheder 
som balance, motorik og bevægelse og 
havde det sjovt samtidig, har Pernille 
Kromann Sams, områdeleder på Pleje-
center Løvdalen i Frederiksværk udtalt 
i en pressemeddelelse fra Tryg Fonden. 
Projektet er nu afsluttet, men det lever 
videre - om end på et lidt lavere blus.

- Der er så meget at hente i de her 
møder mellem børnehavebørn, skole-
børn og de ældre, at jeg er sikker på, at 
vi vil se mange flere tiltag rundt om-
kring i kommunerne de kommende år, 
siger Lars Linderholm fra Ældre Sagen.

Vi bygger bro over  
generationskløften

Ældre hjælper
�� Ældre�Sagen�har�et�pilotprojekt�
i�gang�i�Gentofte�Kommune,�
hvor�ældre�frivillige�hjælper�til�
på�kommunens�børnehaver�og�
skoler.�Projektet�er�støttet�af�
Socialministeriet.�Målet�er�at�
høste�erfaringer�for�herefter�at�
udbrede�idéen�til�hele�landet.

�� De�ældre�tager�hverken�
arbejde�eller�ansvar�fra�pæda-
goger�og�lærere�-�de�er�kun�et�
supplement.

 
små venner

�� I�flere�kommuner�har�man�i�de�
seneste�par�år�set�en�stigende�
tendens�til�at�børnehaver�og�
skoler�knytter�kontakt�til�lokale�
plejehjem.�Børnene�kommer�
på�besøg�hos�de�gamle�-�og�
de�gamle�kommer�på�besøg�
hos�dem.�De�synger�sammen,�
motionerer,�dyrker�små�haver�
sammen�og�passer�dyr�sam-
men�-�eller�de�er�bare�sammen�
uden�at�de�skal�noget�bestemt.

De yngste og de ældste i vores samfund mødes sjældent, selv om de 
har stor glæde af samværet med hinanden. Det er Ældre sagen, 

børnehaver og plejehjem nu godt i gang med at rette op på
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De varme hænder er kommet op af lommerne. Flere får øjnene op for, hvor vigtigt det er at bygge bro mellem generationerne, så vi ikke lever i hver sin 
ghetto.  Foto: Colourbox

Fakta: Det siger  
børn om ældre:

�� ”Min�bedstefar�har�en�supersej�
maskine.�En�skrivemaskine!�Og�
ved�du�hvad?�Det�han�skriver,�det�
kommer�ud�på�papir,�helt�uden�
printer!”� (Mikkel,�6�år)

�� Interviewer:��
”Kender�du�nogle�gamle�eller�
ældre?”

�� Anton�6�år:�”Det�med�ældre�ved�
jeg�ikke.�Men�min�oldefar�er�
gammel.�Rigtig�gammel!�Gam-
mel�nok.”

�� Interviewer:�”Gammel�nok?”

�� Anton:�”Ja,�gammel�nok�til�alt.�
Lommekniv�og�kørekort�og�alt�
muligt.”

�� Anna�på�7�år:�”Gammel,�ja�det�er�
jo�sådan�på�en�måde�sørgeligt.”

�� Interviewer:�”Sørgeligt?”

�� Anne:�”Ja,�de�ligger�jo�på�pleje-
hjem�og�er�ved�at�dø.�Sådan�helt�
slidte�og�de�kan�ikke�huske.�Trist�
ikke?”

 � Kilde: Undersøgelse af børns 
forestillinger om det at være gam-
mel - lavet af seminarielektor Helle 
Johnsens, pædagoguddannelsen 
jydsk.


