
RETTEN TIL BEDRE LIVSKVALITET

ANNONCE

Østergade 5B · 7850 Stoholm
Tlf. 29 28 58 52 · post@actera-viborg.dk
www.actera-viborg.dk

De gamle bliver yngre og yngre
Ifølge fremskrivninger fra ATP (Arbejds-
markedets Tillægspension) kan kvinder, 
der i dag er 30 år, se frem til at få en gen-
nemsnitlig levetid på 92 år, mens mænd 
fra samme årgang må nøjes med 89 år.
Men allerede nu er det sådan, at de men-
nesker, vi sender på pension (65 år), kan 
se frem til en gennemsnitlig levetid på 
henholdsvis 88 og 86 år.
Og der er tale om store og årlige forøgel-
ser af den gennemsnitlige levetid gennem 
de seneste 25 år, hvor forskellen i middel-
levetiden for mænd og kvinder samtidig 
også er blevet indsnævret. 
I midten af 1990´erne blev mænd således 
i gennemsnit kun cirka 73 år gamle, mens 
kvinder i gennemsnit blev omkring 78 år 
gamle. 
Nutidens seniorer kigger således ind i 
et betydeligt længere otium, end deres 
forældre gjorde, og lægger man dertil en 
markant forandret kultur blandt mange 
ældre (nutidens og fremtidens pensioni-
ster var unge i 60´erne), højere skilsmis-
serater, færre børn etc. etc. etc., så er det 
indlysende, at nutidens seniorer har nogle 
helt andre krav og forventninger til deres 
»alderdom« end de generationer, der kom 
før dem.
Og det er også noget, vi som kommune må 
indstille os på.
Min egen berøringsfl ade med seniorer er 
både bred og nær, når jeg ugentligt stifter 
bekendtskab med deres utøjlede virke-
lyst i både Stoholm og Viborg til vores 
motionstræf, hvor hundredvis deltager 
med den vildeste ildhu, når de ellers må 
forsamles.

Med de oplevelser og den berøring, jeg 
derigennem har med de borgere iblandt os 
med den største anciennitet, er jeg da hel-
ler ikke i tvivl om, at et decideret fokus på 
vores ældre og deres behov er påkrævet.
Uden at slå alle over én kam, er nutidens 
ældre aktive på en måde, som vi ikke var 
vant til at se det for bare en generation 
siden. 
De er også aktive på en meget bredere pa-
let af interesser, og de vil ikke fi nde sig i 
at blive parkeret i en sidegade til Alfarvej 
og se passivt til, mens livet passerer. De 
stiller krav, og med god ret. 

Førhen kunne man se til enden, når man 
blev pensioneret. Sådan er det ikke læn-
gere. Nu ser man i stedet starten på et 
nyt liv, når man bliver enten efterlønner 
eller pensionist, og det skal vi som kom-
mune kunne imødekomme.
At være senior nu om dage er ikke ens-
betydende med at sætte sig i et hjørne og 
være til mindst mulig besvær. Tværtimod 
kræver mange af de »nye« ældre i højere 
grad frihed til at gøre, hvad de har lyst til.
Og det gælder ikke bare de kulturelle 
og idrætslige tilbud, som jeg selv repræ-
senterer, men også på områder som både 
bosætnings- og boligpolitik.
I den forbindelse skal vi ikke være bange 
for at tænke i anderledes boformer som 
for eksempel fl erfamiliehuse, hvor man 
bor sammen på kryds og tværs af gene-
rationer, hvilket er blevet voldsomt popu-
lært gennem de seneste 10 år. 
I Stoholm får vi for eksempel en ret stor 
grund til rådighed, hvor den gamle sko-
le nu ligger. Kunne der måske tænkes i 
fremtidsorienterede boformer og seniorbo-
liger på denne grund? 
Jeg er allerede bekendt med en del 
60-plusser, der er vilde med Viborg og 
har ladet sig lokke hertil fra eksempelvis 
Aarhus, og den trafi k skal vi kun motivere 
yderligere med innovative og miljørigtige 
boliger til den aktuelle »sølvtsunami«, 
som jeg ynder at kalde denne store efter-
krigsgeneration af seniorer med sølvfar-
vet hår.
For vi har jo allerede meget, vi kan tilby-
de i Viborg Kommune, ikke mindst som 
resultat af det arbejde, der er lavet med 

vores borgmester Ulrik Wilbek i spidsen 
ift. sammenhængsmodellen, hvor traditio-
nelle politikker som grundlag for politisk 
styring er blevet erstattet og forenklet 
med de gennemgående temaer bæredyg-
tighed, vækst og socialt ansvar, sundhed, 
læring og uddannelse, samt oplevelser og 
fællesskaber, for at skabe mere »sammen-
hæng for borgerne«. 
Men at meget er sat i gang, og at vi bevæ-
ger os i den rigtige retning, er ikke ens-
betydende med, at vi er i mål, og selv om 
den megen motion med de glade seniorer 
har givet mig store overarme, er det ikke 
noget, jeg som politiker selv vil kunne løf-
te. Det kræver medspil fra seniorerne selv.
Den dialog vil jeg hermed gerne starte 
og invitere alle til at komme med forslag, 
spørgsmål og henvendelser omkring, hvor-
dan livskvaliteten kan øges og det gode 
seniorliv i Viborg Kommune kan leves 
uden smålig skelen til, hvad dåbsattesten 
siger.
Jeg ønsker at give alle generationer 
frihed til at vælge til, i stedet for fra.
Følg min politiske side på facebook 
Sinna Margrethe Maagaard


