
Program i dag 

▪ 14.00 - 15.00 - Foredrag om nutidens fremtidens 
seniorer, aktiviteter og det frivillige område 

▪ 15.00 - 15.15 - Kaffepause 

▪ 15.15 - 15.45 - Gruppearbejde om fremtidens 
seniorer, aktiviteter og frivillighed og bud fra 
deltagerne  - fremskridt ……

▪ 15.45 - 16.30 –Opsamling og drøftelse i plenum.



Fremtidens seniorhus, brugere, 
aktiviteter og de frivillige



Forventningernes 
samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Store forventninger til livet, tilværelsen og det  
offentlige og private service.

▪ Nutidens og fremtidens seniorer har meget store 
forventninger til bolig, liv og forbrug, så længe 
helbredet tillader det.

▪ Høje forventninger til, hvilke aktiviteter og interesser, 
som man drømmer om eller dyrker som senior 
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Levealder
Den sidste Tid

▪ Vi bliver ældre og ældre 

▪ Det skyldes især medicin, også kirurgi samt bedre leve 
og arbejdsforhold. 

▪ I dag og fremover oplever flere og flere en lang 
periode, hvor de er syge – men fungerer 

▪ Flere år med kronisk eller alvorlig sygdom 

▪ Det giver flere mennesker især sidst i livet tid til at 
tænke, tale og overveje liv, forhold, vilkår og hvad der 
betyder noget  for dem i livet!



BE GOOD
Tidsånden frem mod 2025 

▪ Gøre noget godt

▪ Redde dyr, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

▪ Give sig selv væk som 
frivillig – tid og vilje ikke 
kun penge

▪ Lokal, nærvær, den ægte 
vare – gøre en forskel



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Demografi Odense
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 21495 25772 4277

10-19 21809 21022 -787

20-29 41250 40460 -790

30-39 23615 30270 6655

40-49 24501 21254 -3247

50-59 24524 23314 -1210

60-69 20494 22594 2100

70-79 16203 17384 1181

80-89 6838 10485 3647

90 + 1493 1902 409

I alt 202222 214457 12235



Nutidens og fremtidens 
generation

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

Opvækst. 

▪ Vokset op i mellem to krige og i et samfund, som var 
præget af mangel og knappe ressourcer  -1930 –
økonomisk krise 

▪ Skole – ingen varmt vand og vaskemaskine 

▪ Mange fik ingen eller en lille uddannelse –

▪ De kan huske en barndom præget af nøjsomhed og 
arbejde efter konfirmation 

▪ Vi var 5 søskende som deltes om at cykle i skole fra 
lygtepæl til lygtepæl

▪ Radiofonien 1925 – 80 % af husstande i 1939



De er i dag ca. 79 til 99 år
Anna- Birthe 

Bent og Christian 

▪ Ca. 329.000 og 5, 7% af  befolkningen

▪ Nøjsomhed – madspild – priser 

▪ De syrede møbler – så længe det fungerer 

▪ Penge oplevelser tøj og kosmetik frem for nye møbler 
–så længe det fungerer!

▪ Som borgere kan de huske tiden før  sundhedsvæsen –
taknemmelighed

▪ Glade for de aktiviteter, som er tæt på og nemme at 
komme til! 



68’erne 
født 1940 - 54

▪ De første født under besættelsen og efter krigen, fødselstallet 
topper i 1946 …

▪ Babyboomers i USA  og Europa

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med 
mangel og afsavn.

▪ De var bange for, at de ikke blev til noget – men mange fik 
faglærte uddannelser 

▪ Teknologi – telefon, tv-apparat og p-pillen 

▪ Velfærdsstatens grundlæggere – alle lige pligter og rettigheder –
det kollektive 



Anne – Bente 
Bent og Christian 

ca. 64 år til 78 år

▪ Ca. 918. 000 personer -15 % af befolkning 

▪ På efterløn som 60 årige eller pension 65 år 

▪ Aktive og arbejdsomme også som pensionister 

▪ De vil gerne yde til  de rigtige fællesskabet 

▪ Autoriteter  - De vil selv bestemme alderdom og seniorlivet–
bofællesskab, leje og egen bolig 

▪ Meget pris og kvalitets bevidste 

▪ Arv og vi bruger så meget vi kan ……

▪ Meget optaget af sundhed og  at holde sig i gang

▪ Det gode liv skulle helst vare så længe som muligt 



Født 1955-66 
Generation Jensen 

▪ Født under højkonjunktur i samfundet –
▪ det tager fart i 1958 
▪ Senere som unge i 1970 og 1980erne – mere modstand 

- adgangsbegrænsninger og ledighed 
▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 
▪ Teknologi:  Båndoptageren – kassettebånd 1963
▪ Samfundet er vigtigt 
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 

Joness – konkurrence - penge, status og position 



Marianne og Hanne
Lars og Michael 
ca. 52 til 63 år

▪ Ca. 917.000 og 16 % af befolkning 

▪ Idealistiske pragmatikere 

▪ Efterløn fra 62 til 65 år – pension 66 til 68 år.

▪ Kernefamilien og børnene og det at få alt til at Det 
rigtige forbrug – sundhed, kvalitet og design 

▪ Bolig- kvalitet og design 

▪ Kritiske og kyniske i forbrug af fritid- og kulturtilbud, 
rejser og varer

▪ Fremtid med ny start – udvikling og iscenesættelsen af 
næste karriere 



Livsfaser og
2.teenagefase

0 20 40 60 80

0 20 40 60

2000

1960

2030

Barndom

Teenager

Forældre Alderdom

Unge
De frie 1

Seniorer
De frie 2



Den sølvgrå
2. teenagefase

Hurra!

❑ Mere fri tid 

❑ Mere tid til hinanden, 
familien og vennerne

❑ Mere til interesserne

❑ Og alt det jeg har lyst til 

❑ at lave?

❑ Taknemmelighed og lykke

Uha

❑ Kan jeg finde ud af at leve 
uden mit arbejde!

❑ Hvad skal jeg bruge min tid 
til?

❑ Har jeg penge nok?

❑ Døden og alderdommen 

❑ Nærmer sig

❑ Invisible – Paul Auster



Hvad skal de mange aktive år 
bruges til?

▪ Gennemsnitsalder for kvinder 81,9 år og for mænd 78 
år. 

▪ Generation Mellemkrigs var/er glad for at lov til at 
slappe af – efter et meget langt arbejdsliv

▪ Generation 68 er mere frisk og har masser af aktive år 
i sig endnu

▪ Det samme gælder for Generation Jensen – men de 
skal arbejde længere 

▪ Aktive ældre søger struktur, relation og være i gang –
de vil søge mod aktive fællesskaber



Fremtidens aktiviteter 



Det sunde 

▪ Sundhedsbølgen - Såvel den fysiske som den mentale 

▪ Sundhed  i krop, stemme og sjælen  - et stor trend, som 
indtil nu vokser og vokser m.h.t. 

▪ Den personlige agenda, familiens forbrug og alternativ 
behandling og medicin.

▪ Foreninger og seniorhuset byder allerede i ind på 
mange forskellige steder konkrete tilbud

▪ Fællesskabet – det daglige fællesskab 





Det kreative 
og kunstneriske 

▪ Håndværk, maling, strik, hækling 

▪ Vævning, patchwork 

▪ Træ – metal og sten mv. 

▪ Genbrugsting 

▪ Alt det, som handler om at skabe noget sammen eller 
for sig selv 

▪ Det forudsætter frivillige ildsjæle og undervisere, som 
kan og brænder for fag/håndværket. 





Mulighed for nye fællesskaber 
og relationer 

▪ Gode tilbud tiltrækker – men relationer fastholder 
både idræt, børn, unge og ældre

▪ Når man vælger en ny aktivitet – opstår muligheden 
for nye relationer og fællesskaber

▪ Vi har brug for nye relationer hele livet igennem –ikke 
mindst når vi bliver ældre og forlader 
arbejdsmarkedet 

▪ De 2 store fællesskaber i danskernes liv –arbejde og 
familie



Den ægte vare og personlige 
oplevelse 

▪ I en mere og mere kompleks digitaliseret og 
anonymiseret verden har vi brug for at være en del af 
noget ægte –ikke kun tilskuer eller modtager på 
afstand

▪ Revy, sang, musik, foredrag – noget man selv deltager 
i eller kun sker nu og her 

▪ Det udløser en særlig tilfredsstillelse – glæde 

▪ Energi – det er fint at høre musik på radio eller telefon  
men det ultimative i virkeligheden 



It – færdigheder 



Afgørende 

▪ Brugerne såvel organisationer som private kan præge 
tilbuddene – selv være med til at skabe dem

▪ Åbenhed og fleksibilitet mht. tilbud og de fysiske 
rammer

▪ Husets formål – Vision og frivillighed  dvs. hvilke 
rammer det sker indenfor!

▪ IKKE ET KOMMUNALT AKTIVITETETSCENTER





Det frivillige arbejde  

▪ De mange aktiviteter trækker mange mennesker både 
faste som nye til huset 

▪ Et kæmpe fordel  for at rekruttere også fremadrettet

▪ Husets ånd- et sted, man bliver set, smilet til og mødt 
af varme smil og engagerede mennesker

▪ Det giver lyst til at være en del af det fællesskab også, 
selv om man ikke lige havde troet, at det frivillige var 
noget for en.



Det frivillige drives af 

▪ Man gør en forskel – en indsats, som ikke ville blive 
gjort, hvis man ikke var frivillig

▪ Noget til andre, som de ikke ville have fået uden 
din/jeres indsats

▪ Man oplever en umiddelbar gevinst  - glade brugere, 
børn og andre frivillige

▪ Det øger livsglæden –relationer og nye fællesskaber .

▪ De fleste  kan godt lide at være til nytte og gavn



Hvad får man du af frivilligt 
arbejde?

▪



Gruppearbejde 15.15 til 15.45 

1) Hvad skal vi gøre for at tiltrække brugere i fremtiden -
Nedskriv min. 3 bud 

2) Hvad skal vi gøre for at udvikle måske forbedre 
aktiviteter i fremtiden? Nedskriv min 3. bud

3) Gør vi nok for de frivillige – hvad kunne vi forbedre ? 
Nedskriv 3 bud 



1. Brugerne.  

Brugerne:

▪ Odense kommune seniortræf 

▪ Velkomst og rundvisning i huset

▪ Facebookside oprettelse

▪ Sunde alternativer 

▪ Forklare hvad seniorhuset er – fællesskab, 
forsamlingshus, sundhed, aktiviteter  

▪ Omstillingsparate aktiviteter 

▪ Synlige i Odense og andre netværk 



Brugerne 

▪ Have relevante og flere tilbud

▪ Åbenhed i forhold til nye brugere/inddrage og tage 
godt imod

▪ Fastholde smilet og den gode velkomst –
imødekommende og sociale 

▪ Tilbyde de rigtige aktiviteter og fastholde de 
efterspurgte klassiske aktiviteter

▪ Der vil hel sikkert komme flere brugere på grund af 
befolkningssammensætning 



2. aktviteter 

Aktiviteter:

▪ Inddrage kommende bruger i udformning

▪ Tættere samarbejde mellem foreninger 

▪ Nye aktiviteter – nødt til gennemtænkning og 
tovholder 

▪ Rejseklub med forberedelse med sprog, kultur og 
viden 

▪ Åbent hus arrangementer 

▪ Reception henvise til Teit –tovholder 



Aktiviteter fortsat 

▪ Åben hus – Forberedelse til den nye ”frihed” alder

▪ Bestyrelsesmøde 1 gang årligt – hvor det drejer sig om 
vores tilbud

▪ Åbne bredere samarbejde mellem foreninger ift.

▪ Filmklub

▪ Bogklub

▪ Bofællesskaber  



Aktiviteter 

▪ Nye aktiviteter er velkomne –dog skal de være 
gennemtænkte og planlagte – tovholder

▪ Fremsynet – ideudvalg, som har antennerne ude og 
ikke bange for at satse både energi og økonomi på nye 
ting

▪ Tage det op en gang om året som idag

▪ Ideer –counterstrike, filmklub, youtube kanal, 
brætspilscafe, rejseklub og helseture



Aktiviteter 

▪ Lave rejseklubber/rejsetilbud

▪ Lave musikklubber/tage til koncert

▪ Lave filmklubber og gå i biffen, besøge Nordisk film

▪ Mekaniske værksteder og kreative værksteder 

▪ Gruppe –som rejser rundt og fortæller om huset, 
historie og aktiviteter mv.



3. De frivillige 

▪ Frivillige fest

▪ Morgenmads sammenkomst 1 gang om måneden 

▪ Kursus/lederuddannelse

▪ Påskønnelse af arbejdet 

▪ Ud af huset arrangement for alle 

▪ 1. dag efter ferien fælles kaffe for de 175 frivillige i 
huset 



Frivillighed

▪ Mødes i andre sammenhænge – få mere kendskab til 
hinanden 

▪ Tur til Stig Ø – sangaften – nedsætte gruppe, som skal 
arbejde med udvikling

▪ Frivillige gør noget for andre og får et 
fællesskab/sundhed/livskvalitet.

▪ Være søde – ikke en selvfølge 

▪ Skønne på/ros og sige tak evt. skiltning

▪ Ja, det gør vi 

▪



Frivillighed 

▪ ½ kontingent eller  0 kontingent

▪ Revybilletter

▪ Udflugter

▪ Studietur

▪ Frivilighedsfest

▪ Bankospil, fester, julegave, jule stue 



Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131


Synlighed 

▪ Fysisk og digitalt i huset og på hjemmesiden

▪ Grundlaget og forudsætning for at drive seniorhuset 
nu og i fremtiden

▪ Mulighed for at foreslå nye aktiviteter og ændringer 

▪ Husk – hele tiden nye brugere og de kender ikke lige 
historie og baggrund


