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Afskaf alderdommen Lone Kühlmann Hent PDF AFSKAF ALDERDOMMEN er et vittigt og vidende angreb
på vores forestillinger om livet som gammel. Journalist Lone Kühlmann og aldringsforsker, dr.med. Henning
Kirk dokumenterer med underholdende eksempler fra aktuel forskning og solid livserfaring at man ikke går i
stå fordi man bliver gammel. Man bliver gammel fordi man går i stå. Kühlmann og Kirk gør op med den
elendighedsretorik der gør alle ældre til ofre. De påviser hvordan vi som samfund kan vælge at se ældre
voksne som en ressource eller som en belastning. Ligesom hvert enkelt menneske selv kan vælge at se sin
alderdom som en del af livet eller som dødens forgård.Den gode nyhed er, at der kan gøres noget for at

forebygge og afhjælpe forfaldet. Det provokerende er, at vi i høj grad skal gøre det selv. LONE
KÜHLMANN, født 1945, er journalist og forfatter. Hun var i 17 år ansat i DR, som reporter og

udenrigsmedarbejder på TV-avisen og redaktør af Søndagsavisen. Lone Kühlmann har udgivet talrige bøger,
blandt andet bestsellerne Lev selv, Vi bliver ikke yngre – fat det og Brødrene Price. Maden, musikken, livet
& kærligheden. HENNING KIRK, født 1947, er læge, dr.med. og har forsket i aldring i 35 år. Han var leder af

Gerontologisk Institut 1989-1998 og skrev disputats om lægers opfattelse af alderdom. Henning Kirk er
forfatter til en lang række bøger og artikler om aldring, sundhed og forebyggelse. Lydbogen er indlæst af

Karen Abrahamsen.

 

AFSKAF ALDERDOMMEN er et vittigt og vidende angreb på
vores forestillinger om livet som gammel. Journalist Lone Kühlmann

og aldringsforsker, dr.med. Henning Kirk dokumenterer med
underholdende eksempler fra aktuel forskning og solid livserfaring at
man ikke går i stå fordi man bliver gammel. Man bliver gammel

fordi man går i stå. Kühlmann og Kirk gør op med den
elendighedsretorik der gør alle ældre til ofre. De påviser hvordan vi
som samfund kan vælge at se ældre voksne som en ressource eller

som en belastning. Ligesom hvert enkelt menneske selv kan vælge at
se sin alderdom som en del af livet eller som dødens forgård.Den
gode nyhed er, at der kan gøres noget for at forebygge og afhjælpe
forfaldet. Det provokerende er, at vi i høj grad skal gøre det selv.

LONE KÜHLMANN, født 1945, er journalist og forfatter. Hun var i
17 år ansat i DR, som reporter og udenrigsmedarbejder på TV-avisen
og redaktør af Søndagsavisen. Lone Kühlmann har udgivet talrige
bøger, blandt andet bestsellerne Lev selv, Vi bliver ikke yngre – fat
det og Brødrene Price. Maden, musikken, livet & kærligheden.
HENNING KIRK, født 1947, er læge, dr.med. og har forsket i

aldring i 35 år. Han var leder af Gerontologisk Institut 1989-1998 og
skrev disputats om lægers opfattelse af alderdom. Henning Kirk er
forfatter til en lang række bøger og artikler om aldring, sundhed og

forebyggelse. Lydbogen er indlæst af Karen Abrahamsen.
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