
Ny generation af 
seniorer på vej...

Mai-Britt Fly
Telefon: 26816715
E-mail:
mb@delivskloge.dk

Initiativtagere
- med ny identitet
- med ny fortælling
- med nye fællesskaber

Vil du være med?
Kom til inspirationsmøde
24. november 2021, kl. 16.30 – 19.30
Værkstedvej 3, Valby. På toppen (festsalen) af 
det nye ”Grønttorvets Friplejehjem”

Tilmelding til:
Kirsten Henriksen, mail: kh@delivskloge.dk 
eller sms tlf. 40428493

Kort om De Livskloge
De Livskloge er en platform for demokrati og handlekraft i 
fællesskab. Et afsæt for bæredygtige initiativer. Initiativer, 
som har fokus på udvikling og forandring med social og 
samfundsmæssig værdi.

Kisten Henriksen
Telefon: 40428493
E-mail:
kh@delivskloge.dk

Marianne G. Thrane
Telefon: 51789918
E-mail:
mt@delivskloge.dk

Det er vigtigt at tænke 
og planlægge nye net-
værk og muligheder, før 
jeg ophører på arbejds-
markedet. Det får jeg 
med De Livskloge.

Fra jeg kom ud af 
arbejdsmarkedet, har 
jeg ledt efter en god 
måde at bruge min 
energi og viden sam-
men med andre. Med 
De Livskloge skaber 
jeg selv det, jeg søger.

Sammen med De Livs-
kloge får jeg mulighed 
for at sætte erfaringer 
i spil. Både på et lokalt 
og et samfundsmæs-
sigt niveau.



Hvem er De Livskloge!

De Livskloge er et fællesskab for mennesker med erfaring og alder. 
Mennesker, der er på vej fra arbejdsliv til seniorliv og dermed en ny 
identitet. Eller som har gjort sig erfaringer med et seniorliv og måske 
savner rum for udfoldelse af initiativ og meningsfuld handling sam-
men med andre. 

Fællesskabet De Livskloge skaber ramme for en ny generation af 
seniorer, der fortsat har lyst til at bidrage til sammenhold, sammen-
hængskraft og engagement i samfundet.

De Livskloge er en ny måde at tale og tænke om aldring på, hvor 
erfaring og levet liv i høj grad kan være med til at give merværdi til 
andre og samfundet, når vi gør os til deltagende og samskabende 
mennesker.

Vi ved, at vores livskvalitet og trivsel øges, når fortsat livsmod og 
handlekraft styrkes gennem deltagelse og samspil med andre. 

Hvad gør De Livskloge?

De Livskloge er en platform for demokrati og handlekraft i fælles-
skab. Et afsæt for bæredygtige initiativer. Initiativer, som har fokus på 
udvikling og forandring med social og samfundsmæssig værdi.

Du kan være med der, hvor det lige præcis giver mening for dig og 
i det omfang, du har lyst og mulighed for. Du beslutter selv, hvilke 
initiativer, der skal udvikles og sættes i gang og med hvem. 

Vi etablerer netværk og partnerskaber med institutioner, organisati-
oner og mennesker med det formål at skabe sammenhold og sam-
menhængskraft på tværs af kulturer, generationer og sociale forhold i 
lokale miljøer.

Hvorfor indgå i et fællesskab med andre Livskloge?

Når vi er sammen om meningsfulde handlinger, skaber vi positive 
forandringer til glæde og gavn for os selv og andre.
 
Vi ved, at et godt liv styrkes gennem interesser og en optagethed, 
der rækker ud over den enkelte. Med erfaring og levet liv kan du selv 
og sammen med andre være med til at udvikle nye idéer, gennemfø-
re initiativer, og skabe nye fortællinger.
 
Vigtigt og betydningsfuldt for os selv og fællesskabet. 

De Livskloge -
fællesskab og handlekraft

”Der er ikke nogen simpel fortælling om fremtidens 
ældre”
 Anu Siren, seniorforsker VIVE.

”I dag har 65-årige en bedre fungerende krop, end 
deres bedsteforældre havde. De kan derfor få mere 
ud af livet, end de selv tror”
 Rudi Westendorp,  Center for Sund Aldring.

”At sige farvel til stærke sociale roller, kan være en 
radikal livsforandring”
 Poul-Erik Tindbæk, En3karriere.

Sagt om fremtidens ældre:


