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50: 4109-13. 
Artiklen er udarbejdet på grundlag af et kvalitativt stu-
die som Christine E. Swane og Üzeyir Tireli, lektor, 
ph.d., UCC gennemførte i 2009. Studiet omhandlede 
tyrkiske ældres hverdagsliv og blev finansieret af En-
somme Gamles Værn (EGV Fonden). 
 
Interviewene i studiet er hovedsagelig foretaget på 
tyrkisk. En mere omfattende analyse af tyrkiske æl-
dres hverdagsliv i Danmark og pendling til Tyrkiet 
samt litteraturreferencer findes i artiklen ‖Tyrkiske æl-
dres bestræbelser på at føle sig hjemme‖ i Social Kri-
tik 2011, nr. 127, s. 29-43 af Christine E. Swane og 
Üzeyir Tireli. 

 

Ensomme Gamles Værn (EGV) har de sidste fire år arrangeret en uges ophold på Løgumkloster Højsko-
le for danske ældre og ældre flygtninge og indvandrere.  
 
Da vi besluttede os for at gøre en særlig indsats for at tilbyde vores ferieophold til ældre med anden et-
nisk baggrund, var det, fordi vi via forskningsprojekter havde fået belyst, at der her var en gruppe menne-
sker, som EGV i sit udgangspunkt bør gøre en indsats for, men som vi ikke var nået ud til. Vi havde aldrig 
fået én eneste ansøgning til vores ferier fra andre end etniske danskere.  
  
For at få ældre med anden etnisk baggrund til at deltage på vores ferier har vi samarbejdet med forskelli-
ge foreninger, primært ‖Venskabsforeningen for Ældre Danskere og Indvandrere‖ i Århus. I 2009 var næ-
sten halvdelen af højskoleopholdets 46 deltagere f.eks. fra denne forening. Det har stor betydning, at de 
ældre indvandrere og flygtninge kender hinanden i forvejen, så de trygt kan rejse sammen og tør kaste 
sig ud i et så anderledes eksperiment, som det må siges at være at tage på noget så inkarneret dansk, 
som et højskoleophold. Mange har skullet overtales kraftigt, før de vovede sig med, og vi har også måttet 
erkende, at alene ordet ―høj-skole‖ forvirrer og skræmmer nogen væk. Også dansksproglig formåen har 
været en barriere. Deltagerne er kommet til Danmark fra mange forskellige lande og af mange forskellige 
grunde. De kulturelle forskelligheder har i løbet af ugen været temaet for en række foredrag og aktiviteter, 
hvilket har givet deltagerne – også de etnisk danske – mulighed for at reflektere over etnicitet og kulturel-
le forskelle inden for en struktureret ramme. 
  
Det er i høj grad i det personlige møde på tværs af kulturelle forskelligheder, der giver mulighed for at 
nuancere den ofte stereotype opfattelse af hinanden som ―danskere‖ eller ―indvandrere‖. Det viste et an-
tropologisk forskningsprojekt om EGVs ferier, vi gennemførte i 2009-10. Deltagerne oplevede, at de ved 
at dele erfaringer og livshistorier i små samtalegrupper fik en større forståelse af hinanden som individu-
elle mennesker med unikke historier og baggrunde.  
  
På en ferie bliver man løftet ud af hverdagen og sat i et nyt og anderledes frirum med mulighed for at lege 
med de sociale relationer og dele erfaringer på nye måder – på EGVs ferier også erfaringer om ensom-
hed og om dét at blive gammel. Man får oplevelser, der rækker ud over hverdagens vaner og rutiner. Nye 
oplevelser som udflugter, madlavning og morgensang giver fælles erfaringer, der bidrager til oplevelse af 
fællesskab. For de fleste et midlertidigt fællesskab, men i EGV har vi erfaret, at en ferie ikke bare er slut, 
når man rejser hjem. Den bliver et minde, der ikke blot lever i én selv, men også giver mulighed for at tale 
om sig selv på en ny måde. Den enkelte kan fortælle om ferien og oplevelserne til dem, vedkommende 
kender derhjemme, og kan derved byde ind som et mere aktivt og socialt menneske i de fællesskaber, 
den enkelte er en del af i sin hverdag, det være sig i cafeen, i moskeen eller i Korshærens genbrugsbutik. 
  
Litteratur 
Louise Scheel Thomasen. En uges socialt fællesskab. Antropologisk studie af EGVs ferier og højskoleop-
hold. EGV Fonden 2010 (rapporten findes på www.egv.dk under afsluttet forskning). 

Møde mellem mennesker  
- på højskole med Ensomme Gamles Værn 
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Håndbog om pårørendesamarbejde 
Ny håndbog giver gode råd til plejepersonale 
om, hvordan de undgår og løser konflikter i 
samarbejdet med pårørende. Håndbogen er 
blevet til på baggrund af en kortlægning af, 
hvordan kommunernes plejepersonale håndte-
rer konflikter. Man har også undersøgt, hvilken 
viden kommunerne har om, hvordan man fore-
bygger konflikter, og hvordan de løses, når de 
er opstået. 
 
Find håndbogen på Socialstyrelsens hjemme-
side, www.servicestyrelsen.dk, Nyheder, ”Gode 
råd til at undgå konflikter med pårørende‖ 
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