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Konference: 

ATYPISKE ÆLDRELIV - 
OVERSET FORSKELLIGHED

 9. maj 2019
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Dung Le
Cand. pæd., tillægsuddannelse journalistik

Projektleder Vi-Senior

Mobil: 50 53 53 37, mail: info@vi-senior.dk
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Vi-SeniorS hiStorik

IdentIfIkatIon af 
et lokalt behov

Interesse for 
karaoke

behov for at være sam-
men med nogen, som de 
deler sprog, kultur, tra-

ditioner med.
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Problemtræ
Problemtræet er en visuel illustration, der 

bruges til at identificere årsagerne til et pro-

blem. I forhold til Vi-Seniors målgruppe er 

der tale om komplekse problemstillinger, da 

de ældre både kan være ramt af økonomi-

ske, helbredsmæssige, sociale og personli-

ge problemer. Årsagerne er  træets rødder, 

sundhedsproblemet er stammen, og konse-

kvenserne af problemet er det, der kommer 

til udtryk i træets blade. Når man har vurde-

ret mulige årsager til det sundhedsproblem, 

man ønsker at gøre noget ved, har man en 

god baggrund for at opstille mål for den fore-

stående forebyggelsesindsats. 
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måltræ
Som hjælp til at opstille mål kan man heref-

ter i en kollektiv proces udarbejde et mål-

træ, som er en omskrivning af de negative 

udsagn i problemtræet til positive udsagn. 

Da der er tale om komplekse problemer hos 

målgruppen, er det vigtigt at bryde komplek-

siteten ned, så de er nemmere at håndtere. 

Sundhedsproblemet (stammen) omskrives  

til projektets indsats, hvor styrkelse af mål-

gruppens sociale netværk (Vi-Senior) har til 

formål at lindre ensomheden og forebygge, 

at den forværres. Dette skal føre til forbedret 

sundhed, livskvalitet og øget trivsel.

Som det nederste niveau i måltræet indgår 

de aktiviteter eller konkrete tiltag, der udgør 

den egentlige forebyggelsesindsats. Her skal 

man tage stilling til, hvad man helt konkret 

vil gøre for at nå de projektmål, som er be-

skrevet i måltræet og derigennem mindske 

sundhedsproblemet.
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en ViSion, 
et FælleSSkAb
oG et ælDreliV 
meD  mere inDholD 
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SønDAGS-
kArAoke

Udover at synge 

karaoke spiller vi 

bingo og lærer de 

ældre at bruge de 

sociale medier.
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processen
FrA KARAOKE 
TIL AKTIVT MEDBORGERSKAB  
 

Sideløbende med at fællesskabet opbygges, styrker vi de ældres ressourcer og hjælper dem til 
aktiv deltagelse i samfundet. Her følger forskellige eksempler, hvor de spiller en rolle i formidling 
af vietnamesisk kultur i form af sang, dans, musik og mad.
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Stærke relationer øger 
sundheden
I Vi-Seniorprojektet arbejdes der med en 

specifik gren af ensomhedsproblematik-

ken i forhold til netværkets betydning, hvor 

styrkelse af målgruppens sociale relationer 

sættes lig med øget livskvalitet og mental 

sundhed.  

Vi har fokus på alle tre dimensioner af Wahl-

Brinks ensomhedsdefinitioner, der omhand-

ler a) Tab af meningsfulde relationer og æn-

drede familiemønstre, der lægger sig op ad 

den sociale dimension b) Bristede drømme 

og tab af autoritet, der lægger sig op ad den 

eksistentielle dimension og c) Den emotio-

nelle dimension, hvor sproglig isolation fører 

til, at man ofte føler sig alene, selvom man er 

i selskab med andre. 

Vi-Senior er medlem af pa-

raplyorganisationen SaMrå-

DeT for aMaTørkUlTUr i 

aarhus. Vi er med til at brin-

ge kulturelle oplevelser ud 

til andre ældre borgere, der 

hvor de bor. Her er Vi-Senior 

på besøg i et plejehjem.

Vi-Senior skaber mere liv i ældres hverdag
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VejFeSt i huSet trøjborG
Vi-Senior bidrager til vejfesten i Huset Trøjborg med dans og forårsruller, der gik som 

varmt brød. Her fungerer Vi-Senior som vært for en madlavningsworkshop, hvor gæsterne 
har mulighed for at se, hvordan de bliver lavet fra bunden.
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1 pk forårsrulledej à 50 stk.

500 gr. hakket svinekød

1 selleri (revet)

1 bundt porrer (finthakket)

1 pk glasnudler (lægges i blød, 
klippes fint og blandes i farsen)

salt, peber

Ingredienserne blandes som en 
frikadellefars. Kom ca. 1 spsk fyld 
på forårsrullerdejen og rul den 
mod midten, hvorefter der buk-
kes ind fra begge sider. lav en 
tyk meljævning, der bruges som 
”lim”  ved enden. Forårsrullerne 
steges i olie.

  ForårSruller AF 

  DAnSke råVArer



14

DANSK-VIETNAMESISK KULTURFEST

Arrangeret i samarbejde mellem Sønderhaven og Vi-Senior

Lørdag d. 6. oktober 2018
Kl. 16.00 - 20.00

I Sønderhavens café

Fælles sang, dans og leg

Fælles buffet med lækker dansk og 
vietnamesisk mad

Glæde 
og fællesskab 

på tværs af 

kulturer
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DAnSEn BlIVER En DEl Af DERES DAGlIGE MOTIOn
De ældre 

mødes privat til 
dans og hygge-

ligt samvær
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NøgLEoRD:

TIllID

aNerkeNDelSe

INVolVerING

flekSIBIlITeT 

TålMoDIGHeD
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VI ByGGER på MålGRuppEnS InTERESSE

Vi skaber 

rammer, der 

inviterer til udeliv, 

fysiske aktiviteter og 

gode stunder for 

de ældre.
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FokuSområDer 2019

Bringe er-
faringer ud i en 

bredere kulturel 
kontekst

Formidlings-

projekt

Relation      

Generation
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linkS til mAteriAler 

FILm:

Appetit på livet, film 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=iwgqMwoZbvw

Vi-Seniors historik og udvikling 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=e5u2RkCTOjY

Højskole 2017: https://www.youtube.com/watch?v=h7jphL5ldGg

INFo
 

Du kan hente en pdf via linket: 
www.vi-senior.dk/appetitpaalivet

 eller på www.egv.dk

Du kan også besøge os på Facebook

https://www.facebook.com/viet-
namesiskeseniorer/
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TAK fOR 
OpMæRKSOMhEDEn


