
Ældrefest for hele familien
tanke om emnet, når Det Rul-
lende Teater fra Silkeborg
går på scenen i anlægget med
stykket Firs, Fjollet, Fyrig,
Forelsket. Teaterstykket
handler om to S0-årige, der
møder hinanden og styres af
forunderlige kræfter ind i
kærlighedens fangarme. De
flytter sammen - til stor for-
argelse for omgangskreds og
familie, men hvorfor egentlig

Det lune og underfundige
teaterstykke udgør den mere
alvorlige del af programmet
for den fest, som ældreorgs-
nisationerne i vejen arrange-
rer i Vejen Anlæg i anledning
af FN's ,internationale æl-
dreår. i

Louis Timmermann fra Æl-

dre Sagen, der er med i plan-
lægningen, siger til Jydske-
Vestkysten, at der er lagt op
til en hyggelig dag for hele fa-
milien, ikke kun for pensioni-
ster.

- Vi håber meget, at børn
og børnebørn og gamle følges
ad til Anlægget. Vi mener jo,
at det er lykkedes at sam-
mensætte et bredt program
med appel til andre end netop
de ældre.

Fællesspisning
Festen begynder klokken
13.00 på Rådhuspladsen,
hvorfra Vejen Garden vil
marchere til anlægget, forhå-
bentlig med et stort følge af
feststemte mennesker.

Efter velkomsten taler for-
henværende statsminister
Anker Jørgensen, der er am-
bassadør for Ældreåret. Her;
efter bliver der forskelli
musikalske indslag, det
te teaterstykke samt, hvis
man har bestilt og betalt på
forhånd, fællesspisning fira
ved l7-tiden i Gl. Vejen Hal.

Hele projektet er i øwigt
designet sådan, at man kan
flytte indendøre i hallen, hvis
det bliver regnvejr. Der kan
ikke købes billetter på for-
hånd, kun ved indgangen. Det
koster 20 kroner at komme
ind. Spisningen koster 50 kro-
ner.

FN's internationale æl-
dreår markeres ian-
lægget. Anker Jørgen-
sen er hovedtaler, og
der bliver musik, sang
og desuden teater om
et tabuemne.

AF BENT ANDEÅSEN

VEJEN: Har gamle menne-
sker et sexliv?

D6t ved faktisk kun de
gamle selv, og de taler ikke
meget om det. Men hvorfor
egentlig ikke?

På lørdag lægges der op til
debat eller i hvert fald efter-



VEJ EN

Ganske vist blev da-
gens festtaler Anker
Jørgensen flere timer
forsinket. Men det be-
kymrede ikke de flere
end 200 gæster ved
festlighederne i anled-
ning af Ældreåret, der
blev en flot markering
af Vejens seniorers
Iivslyst.

TEKST, PETER GRAM
FOTOS, ARNE REFSINC

VEJEN: Håbet om at skabe
en rigtig familiefest gik i op-
fyldelse for Ældre Sagen og
kommunens pensionistfor-
eninger, da de i går havde in-
viteret alle til en dag med
masser af underholdning og
samvær på festpladsen ved
Anlægget i Vejen i anledning
af Det Internationale Æl-
dreår. For nok var de grå hår
i overtal, men også flere fra
den yngre voksengeneration
og deres børn havde fundet

SØNDAG 1 5. AUGUST 1 999

Fin dag med forsinkelse
vej til arrangementet, der
blev indledt med march og
flot musik på turen gennem
byen med Vejen Garden i
spidsen.

Til gengæld kneb det lidt at
nå frem for Ældreårets am-
bassadør, tidligere statsmini-
ster Anker Jørgensen. Han
var dagens hovedtaler, men
blev så stærkt forsinket, at
programmet i sidste øjeblik
måtte laves om.

Den slags problemer og
lidt regnvejr ind i mellem vak-
te dog ikke panik hos arran-
gØrerne. Med sans for impro-
visation og hjælp fra Vejen
Mandskor lykkedes det at fyl-
de ventetiden med viser og
fællessang til glæde for de
mere end 200 gæster, der
fyldte festpladsens bænke-
rækker. ,,

Firs og fyrig
Og de ældre er faktisk ikke,
hvad de har været - heldig-
vis. Vores seniorer synes li-
vet skal være festligt. Og der-
for veg dagens program hel-
ler ikke uden om et emne, der
sjovt nok mest er et problem

Vejen Mandskor sang for de flere end 200 ældre og yngre, der deltog i ældrefesten i Anlægget
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for de yngre generationer,
nemlig ældre og kærlighed.

For kan livet stadig rumme
både kærlighed og begær, når
man har rundet de 80 år? Det
spørgsmål blev besvaret med
et rungende ja fra scenen,
hvor skuespillerne Inga
Askov og Henning Hansen fra
Det Rullende Teater præsen-
terede stykket Firs, Fjollet,
Fyrig og Forelsket. Stykket
er blevet rost til skyerne af
talrige anmeldere for den mo-
dige hyldest til den kærlig-
hed, som opstår mellem to
ældre.

Og publikums latter på

festpladsen i Vejen viste, at

adskillige både kunne genken-
de kærlighedslivets pudsighe-
der og den manglende forstå-
else, som omgivelserne des-
værre stadig kan vise over for
et nyforelsket par i den tredje
alder.

Så kom Anker
Også Egtved Musikskole stod
på gårsdagens musikalske
program, hvor harmonikato-
ner satte punktum for under-
holdningen, inden Anker Jør-
gensen til sidst gik på scenen.
Den tidligere statsminister
kom vidt omkring med sine
betragtninger om fortid, nu-

tid, verdens tilstand og per-
sonlige oplevelser gennem et
langt liv. Naturligvis var de
ældres forhold også et af de
centrale temaer for Ældre-
årets ambassadør.

- Men de ældres livskvali-
tet er ikke bare et spørgsmål
om pensionernes størrelse.
Det handler også om, hvordan
vi organiserer vores familieliv
og om, at vi i familien husker
den gamle mor, far eller bed-
stemor, der måske er alene
eller syg, sagde Anker Jør-
gensen.

Han [<om også med en klar
opfordring til de ældre om at
være aktive.

- Og uanset, hvordan man
har det, kan man næsten altid
være aktiv på en eller anden
måde, forklarede Anker Jør-
gensen, der nævnte sine egne
dagbogsskriverier som et ek-
sempel.

Festen fortsatte
Det Internationale Ældreårs
festdag i Vejen var imidlertid
langt fra forbi, da Anlægget
lømtes for gæster efter af-
slutning og fællessang. I aftes
mødtes knap 80 deltagere
nemlig for at fortsætte sam-
været med fællesspisning i
Vejen Hallen.
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Nok var der flest ældre i Anlægget. men også deres børn og
børnebørn var med.


