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v/ Jørgen Koldbæk, med-initiativtager til Seniorakademiet Rude Strand

Liv og lyst. Livet skal helst være en lystbetonet foreteelse - også når man bliver ældre.
I dag vil vi derfor udforske muligheder i stedet for begrænsninger - og det gør vi med det
udgangspunkt, at vi ikke anerkender begrebet ældrebyrde.
Det ord indikerer, at ældre er et investeringsprojekt, som er slået fejl - og derfor endt som et tab
for samfundet. Det er noget sludder.
Vi ældre udgør ikke noget tab eller minus. Tværtimod udgør vi jo samfundets opsparing af viden,
erfaring, indsigt og overblik.
Det er heldigt - ikke mindst fordi vi bliver flere seniorer - vi lever længere og er i rimelig god stand og mange er parate til at stille deres kompetencer til rådighed for samfundet.
Det er vigtigt - både for den enkelte og samfundet - at de kompetencer bliver brugt og ikke
forsvinder og går til bunds i en eller anden Bermuda-trekant.
Jeg vil hellere se en anden trekant foran mig - vi kunne kalde den en Rude Strand-trekant:
* I det ene hjørne af trekanten har vi de sprællevende, kompetente, livskloge seniorer.
* I det andet hjørne har vi vores velfærdssamfund, som har brug at folk over 65 enten bliver lidt
længere på arbejdsmarkedet - eller overgår til nye funktioner som frivillige i både det offentlige
og private. Begge steder er der brug for folk, der har bestået eksamener i livets skole og er
eksperter i at løse konflikter og få tingene til at glide i respektfuld dialog og i samarbejde – og
det er noget, rigtig mange seniorer kan. De føler måske bare ikke, at deres kompetencer
efterspørges.
* I det tredje hjørne af Rude Strand trekanten har vi højskolen, som med sin tradition for
folkeoplysning og dannelse måske kan blive den brobygger, som hjælper seniorerne med at
blive klar til det nye liv efter årene arbejdsmarkedet – og samtidig tilskynder virksomheder og
institutioner til at få øjnene op for alle de modne mænd og kvinders kvaliteter.
Det er nogle af de tanker, der har født ideen om et Seniorakademi her i Rude.
Vi glæder os til - i i liv og lyst - at lade os inspirere af fire oplæg i formiddag - her er det mest
tanken, at vi lytter - og så med workshops i eftermiddag - her er det ideen, at vi taler. Her kan alle
kan give deres bidrag.

