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Baggrund og formål
Projektet ”Præstø Multicenter: Ét center, mange brugere” tager afsæt
i samarbejdet mellem Center for Sund Aldring (CESA) og Vordingborg Kommune. I 2009 brændte sportshallen i Præstø ned, og byen
stod derfor uden sportshal i lidt over halvandet år. Sportshallen blev
genopbygget og taget i brug, og i samme periode stod Vordingborg
kommune over for flere større byggeprojekter i Præstø. Dels skulle byens plejehjem Fjordgården af byggetekniske årsager ombygges for at kunne leve op til de nuværende lovmæssige krav for plejeboliger, og dels manglede der faciliteter til både sundhedsplejen og
træningsområdet i byen. Under en række workshops faldt den daværende borgmesters ide omkring at slå de to forstående byggerier
sammen og integrere dem med sportshallen i god jord. Dette kunne skabe et sted, hvor byens borgere på tværs af alder, interesser
og behov kunne samles og mødes. Det første spadestik blev taget i
april 2012, og i september 2014 slog Præstø Multicentret dørene op.
Multicentret rummer blandt andet:
- Sportshal
- Springsal
- Genoptræning
- Yogasal
- Dansesal
- Sundhedspleje
- Plejecenter
- Akutstuer
- Aktivitetscenter
- Cafe
- Administration for Distrikts Præstøs plejecentre
- Udekørende hjemmepleje
Centret er med sine mange funktioner under ét tag noget særligt. Med
det for øje blev forskere fra CESA Tema I og Vordingborg Kommune i
foråret 2017 enige om at undersøge, hvilken betyning lokalsamfundet,
og herigennem de kommunale tilbud i Multicentret, har for ældres hverdag i Præstø.

Metode
Projektet er en kvalitativ undersøgelse og har derfor taget udgangspunkt i metoder såsom feltarbejde med observation og deltagerobservation samt interviews og uformelle fokusgrupper. Under feltarbejdet
deltog jeg i aktivitetscentrets aktiviteter såsom forskellige gymnastik/
balance hold, Sang og Musik, Gudstjeneste, Åben håndarbejdscafé
og Hygge i aktivitetscentret. Jeg fulgte ligeledes hverdagen på en af
Multicentrets plejeafdelinger over to dage, besøgte demenstilbuddet
Haveklubben i og uden for Multicentret og har været på cykeltur rundt
i Præstø med Cykel-Lars. Feltarbejdet forløb over seks uger i foråret
2017 med 14 fulde dage i felten plus tre opfølgende besøg med fokus
på interviews og billeddokumentation. Samlet udførtes 15 strukturerede interviews fordelt over brugere, beboere, pårørende og ansatte med
forskellig baggrund, tilknytning og relation til Multicentret samt ældre
uden fast tilknytning til Multicentret. Interviewene foregik både i Multicentret og hjemme hos informanterne privat og var af en halv til halvanden times varighed. Informanternes navne er enten ændrede eller også
nævnes de kun med deres relation til Multicentret. Ved de som fremgår
med fulde navn er tilladelse givet.
På baggrund af projektets opdrag har det primært taget udgangspunkt
i Multicentret og informanter med tilknytning hertil. Et fremtidigt projekt
med henblik på at opnå et bredere indblik i livet som ældre i Præstø
kunne gøres ved også at opsøge og deltage i aktiviteter og ture arrangeret af frivilliggrupper under foreninger såsom OK-klubben, Ældre
Sagen og Bio Bernhards Venner. Ligeledes ville det være relevant at
følge den udekørende hjemmepleje, da de er i kontakt med en gruppe
af byens ældre, hvis liv af den ene eller anden grund primært foregår i
hjemmet.
Undersøgelse og afrapportering er varetaget af antropolog Anja Steinmejer, ansat ved Center for Sund Aldring. Tegningerne er lavet af Britt
Boesen.
Indsigter og fokus i undersøgelsen (kort resume)
Undersøgelsen har givet indblik i, hvem Præstø Multicentrets brugere er, hvordan Multicenteret ud over sine mange tiltænkte funktioner
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tænkes og bruges forskelligt af dels beboere, brugere i alle aldre, de
ansatte og kommunen. Først rettes fokus mod Præstø som lokalsamfund, hvordan det er at blive ældre i Præstø, Multicentret som sted og
dets brugere. Herefter tydeliggøres det, hvordan, Multicentret fungerer
multipelt på flere måder, og hvornår det ikke gør. Endelig belyses det
hvordan de ældre oplever deres egen aldring, og hvad de ser som
vigtigt for en god alderdom.

Multicentret i Præstø

I ”Anbefalinger” på s. 20 er undersøgelsens fire vigtigste indsigter trukket frem og uddybet.

Præstø som lokalsamfund
Præstø går som by tilbage til midten af 1300-tallet, og den ældste del
af byen ligger ud til Præstø Fjord. Byen blev oprindelig anlagt på en ø,
og selvom den blev landfast med Sjælland i begyndel-sen af det 19.
århundrede, er der stadig mange steder i byen, hvor man kan nyde
udsigt til vandet. Fra omkring 1800-tallet og frem var Præstø både
kendt som købstad og vigtig havneby for gods, som blandt andet kom
med handelsskibe fra Hanseforbundet1. Det var også i 1800-tallet, at
mange af de velbevarede huse, som ligger i byen, blev bygget af datidens driftige købmænd som eksempelvis H.C. Grønvold. Disse er med
til at gøre det at gå rundt i den gamle del af Præstø til en både flot og
interessant oplevelse. Byen har op gennem historien haft både op og
nedture i forhold til handel og industri, og selvom havnen i dag ikke har
den samme centrale betydning for erhverv som tidligere, er det stadig
1 Gyldendal, Den Store Dansk, ”Præstø”, senest besøg d. 29.08.17: http://denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_geografi/Sjælland/Sjælland_-_byer/Præstø
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et sted, der har stor betydning for borgerne i Præstø. Det er også havnen, som er med til at trække mange tilflyttere med sejlsportsinteresser til, ikke mindst når de rammer pensionsalderen. Ifølge Danmarks
Statistik2 har byen 3864 indbyggere, og heraf er godt en tredjedel3 65+.
Der var også blandt informanterne bred enighed om, at Præstø er et
dejligt sted at være ældre. Ikke mindst på grund af de mange muligheder der er for pensionister i byen.
”Det er dejligt at være ældre i Præstø. Der bliver gjort så meget for ældre. (…) Nej jeg kunne ikke drømme om at bo andre
steder end i Præstø som ældre. Mit barnebarn siger: ”Mormor,
du kan sagtens få et sted at bo herinde [i Storkøbenhavn].” Jeg
kunne ikke drømme om at flytte derind. Jeg bliver i Præstø. Håber jeg.” (Grethe, i familie med beboer 82 år)
Der er i Præstø registreret 43 foreninger4, hvilket vidner om et aktivt og
virkelystent lokalsamfund, som også nævnes som særegent for byen
af Vordingborg Kommunes Ældrechef Susanne Johansen:
”Mange bække små gør en forskel. Og det er egentlig meget den
holdning, som er meget speciel at opleve i hele vores kommune:
Jamen, at vi ved godt, at vi skal stå sammen, fordi ellers så sker
der ikke noget som helst. Så det er det, man gør. Og hvis ideen er
god nok, og hvis man opfører sig ordentligt, så får man tilhængere, og så sker det lige pludselig.” (Susanne Johansen, Ældrechef
i Vordingborg Kommune)
Både foreningerne og livet omkring havnen nævnes også af flere som
’døre’ til at lære folk i byen at kende.
”Jeg kendte jo ingen mennesker i Præstø, da vi kom, ergo må
man selv melde sig ud og finde nogle mennesker at snakke med,

2 Danmarks Statistik, ”By1: Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn”, senest besøgt 24.07.17: http://www.
statistikbanken.dk/BY1
3 Danmarks Statistik, ”By1: Folketal 1. januar efter byområde, alder og køn”, senest besøgt 24.07.17: http://www.
statistikbanken.dk/BY1
4 Præstø Lokalråd, ”Foreninger og Kultur”, ”Liste over foreninger i Præstø”, senest besøgt d. 22.08.17:
http://www.praestoe-lokalraad.dk/wp-content/uploads/2016/04/p_foreninger-2.pdf

for ellers bliver man ensom, og det er jeg absolut ikke. (…) Min
mand han går ned på havnen, han har en jolle liggende dernede,
og han har lige fra første dag herover kommet i snak med nogen
dernede. De er en, ja de er nogle stykker, som øhm, hygger sig
sammen. Hver eftermiddag kl. 14 kører han derned, så sidder de
og snakker og får en øl, ordner hele verdenssituationen, så jeg
forventer den snart bliver bedre.” (griner) (Erna, bruger 74 år)
Jørgen: Og der [i Fodslag] lærte vi også mange mennesker at
kende. Jeg synes altså, på den måde er Præstø en god by. Der
foregår så meget, man kan hurtigt lære nogen at kende.
Susanne: Hvis man selv vil, så er det ikke noget problem. Det er
helt sikkert.(Jørgen og Susanne, bruger ikke Multicentret 75 og
74 år)
Mange af dem, som har boet i Præstø længe, forklarede hvordan deres sociale netværk havde ændret sig med tiden. Eksempelvis havde de, da de havde hjemmeboende børn, ofte taget udgangs-punkt i
børnenes fritidsinteresser. Selvom disse ikke nødvendigvis længere
var ’aktive’ netværk, er der alligevel mange at hilse på på en tur ud at
handle. De mange foreninger, det aktive lokalmiljø og de uforpligtende
steder mødes så som havnen har, og er, derfor for mange af byens
ældre en vigtig brik i dannelsen af sociale relationer og herigennem
undgå at blive ensomme.
Præstø Multicenter
Multicentret ligger på en bakke i udkanten af byen ind mod landet,
og er placeret mellem Præstø Skole og Unge-byen5. Hallen er således placeret samme sted som den tidligere hal og Multicentrets anden
del på det grønne område, som før lå mellem skolen og Unge-byen.
Centret er bygget op som et ottetal med sportsfaciliteterne, sundhedspleje og genoptræningen på den ene side og plejeboliger, akutstuer,
aktivitetscenter og administration på den anden. De to dele samles i
5 Unge-byen var det Informanterne kaldte bostedet. ”Bo og Naboskab” er et kommunalt botilbud til voksne udviklingshæmmede.
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Hjerterummet/hall’en, hvor cafeen er placeret, og større arrangementer
afholdes. Begge sider af centret er i to etager. På plejeafdelingerne
Grøn og Orange, som ligger på første sal, har alle boliger egen altan,
og flere af dem udsigt ud over byen og ned til Fjorden. I stueetagen på
Blå, plejeboligerne til borgere med demens, har hver bolig egen terrasse. Både mødelokaler og sportshaller/sale kan bookes af kommunens
foreningsliv og af private til aktiviteter og arrangementer. Til forskel fra
Fjordgården, Præstøs gamle plejehjem, og mange andre plejehjem af
ældre dato, er Multicentrets plejecenter ikke bygget op om lange lige
gange. I stedet fungerer det sådan, at uanset hvilken vej man går rundt,
kommer man forbi den respektive afdelings fællesrum. Det er i fællesrummenes køkkener, at dagens måltider anrettes, og der at beboerne
opfordres til at spise sammen. Derudover er der et sofaarrangement,
TV, forskellige bøger og udgang til en større fælles altan eller terrasse.
Det har fra start været en beslutning, at beboerne skal kunne vælge
livet i centret til og ikke skulle gøre noget aktivt for at vælge det fra.
Derudover har plejecentret en meget aktiv Venneforening, som består
af omkring ti frivillige i alderen 54-95 år, hvoraf hovedparten er pensionister.
Der er bred enighed om, at ideen, der lå til grund for centret i forhold til
at forene forskellige generationer under ét tag, er god. Det skaber liv og
et rum, hvor unge og ældres dagligdag kan krydse hinanden, udtrykker
brugere og beboere såvel som ansatte. Som det er blevet beskrevet
tidligere, ligger der mange tanker bag, hvordan Multicentret ville kunne
opfylde flest mulige behov og funktioner for Vordingborg kommune og
Præstø by. Disse funktioner danner nogle grundlæggende rammer for
det liv, der udspiller sig i huset, og en række arbejdsgange, som er nødvendige for at opfylde disse.
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For at tydeliggøre Multicentrets mangeartede funktioner og hvordan livet i
centret udfolder sig, er dette i rapporten blevet delt i tre ’lag’. Det første
’lag’ skal ses som en plantegning af
Multicentret, hvor de dele som primært har indgået i undersøgelsen er
tegnet frem.
I stueplan har det været aktivitetscentret, Genoptræning, Nichen, cafeen, Haveklubbens ’stue’, vaskeriet
og kørslen.
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Her ses faciliteterne på første sal
skitseret, hvor beboernes lejligheder,
mødelokalerne og elevatoren som er
fremhævet, hvilket vil blive uddybet i
det følgende.
I forbindelse med indvielsen af centret var der åbent hus, og alle i byen
havde mulighed for at komme og kigge nærmere på stedet. Som det nok
er forventeligt, er der delte meninger
om plejeboligernes størrelse, men
særligt Multicentres ydre med firkanter i forskellige grå nuancer har fået
meget kritik med på vejen:
”Og så var det mit barnebarn
Jonas, han var med mig ovre
og kigge på det, så sagde han:
”Mormor, hvorfor synes du, det
er grimt?” Jeg synes, det ligner
en militærbase, sagde jeg. Ej
han syntes, det var smukt: ”Det
er da for en gangs skyld noget
byggeri, der er anderledes end
alle de der lange længer, sagde han”. Efterhånden når jeg
går derover, synes jeg, det er et
pænt sted. Jeg er kommet til at
se på det, på en anden måde.”
(Grethe, i familie med beboer 82
år)
Uagtet den markante arkitektur, er
det vigtigt med viden om det liv der
udspiller i den nye ramme, som cen8

tret udgør. Det følgende afsnit vil beskæftige sig med de mennesker og
de aktiviteter, som er med til at give stedet liv.
Multicentrets brugere
Som de, der beskæftiger sig med ældre, er klar over, er dette ikke nogen særlig homogen gruppe. På spørgsmålet om, hvem der kommer
i Multicentret, svarede de fleste informanter uafhængigt af hinanden,
at det gør alle typer af mennesker, men at der nok er mange som har
en helbredsmæssig skavank. Af aktivitetscentrets lister fremgår det, at
hele 218 ældre fra området i den ene eller anden forbindelse kommer
hos dem.
”Jeg synes, at det er et meget bredt spektre, som jeg oplever det.
Nu kan det jo være meget svært helt at sige, for det kræver altså
lang tid at lære folk at kende, fordi mange af dem er ikke så meddelsomme, som udgangspunkt. (…) Jeg er ikke så vild med, når
man begynder at klassificere. Der kommer alle mulige typer, men
mange gange er det noget, man først finder ud af senere i forløbet,
når man har lært dem at kende, og så begynder de at fortælle om,
hvordan og sådan noget. Og mange af dem er jo tilflyttere. Jeg
synes, at det er meget forskelligt.” (Ansat)
Ud over de aktiviteter og foreninger, som benytter sig af centrets lokaler, er der også mange, som ikke gør. Af disse kan blandt andet nævnes Bio Bernhards Venner, Ældre Sagen, OK-klubben og Sankt Georgs
Gilderne samt de aktiviteter, der knytter sig til for eksempel havnen og
sejlads eller kirken. Flere af de ældre, der kom i foreninger, som ikke
holdt til i Multicentret, vidste ikke rigtig hvad der foregik derinde ud over
Venneforeningens musikarrangementer. Denne gruppe beskrev Multicentres brugere (med udgangspunkt i aktivitetscentret) som nogen, der
ikke nødvendigvis kan benytte de andre tilbud i byen. Dette kunne for
eksempel skyldes krav om at skulle kunne transportere sig selv. Derudover nævnes det, at det nok er dem, der er knap så ressourcestærke,
som kommer der. Distriktslederen forklarer det således:
”Med hensyn til at komme på et plejecenter, er der mange ældre

der tænker: Det vil jeg ikke, for så er man gammel og syg, hvis man
skal komme der. Det forbindes ofte med tidligere tiders peddigrør
og perleplader. Også selvom vi har døbt det om til aktivitetscenter.
Når først borgeren bliver henvist på grund af en skavank der skal
trænes, finder de ud af at der er rart at være, der findes kompetent
træning og så bliver de brugere af aktivitetscentret.” (Helle Hansen, Distriktsleder)
Samtidig er der fra aktivitetscentrets side en klarhed omkring ikke at
skulle være i konkurrence med byens øvrige foreninger og private træningstilbud. Der tages derfor også indbyrdes hensyn til foreningerne/
tilbuddenes respektive ’dage’ i løbet af ugen. Onsdag er for eksempel
Aktivitetscenterets ’dag’, hvor de skiftevis har Sang og Musik og Banko.
Denne situation skaber på mange måder et paradoks. På den ene side
vil aktivitetscentret gerne lave et spændende og attraktivt aktivitetstilbud til byens ældre, mens det på den anden side ikke må være så godt,
at der opstår konkurrence om byens ældre. Dette paradoks vil blive
diskuteret yderligere i afsnit 4.7 ”Er Multicentret for alle?”. I skiftet fra
Fjordgården til Multicentret er der også sket en stor ændring i aktivitetscentrets arbejde og antallet af brugere, og der er kommet en ny energi
ind i arbejdet. En del af dette forklarer en af de ansatte som aktivitetscentrets største aktiv:
”Jeg har jo den her meget klare overskrift, der hedder: Hvad er
aktivitetscentrets største aktiv? Det er at vi har tid og ro omkring
os. Fordi det er det, folk der kommer her gerne vil have, og så er
det også i høj grad, at vi har, og det er ikke noget vi påtager os, et
humør som smitter af på dem, der kommer her. Det synes jeg, det
er så vigtigt.” (Ansat)
Det, som beskrives her, er med andre ord den atmosfære, som også
mange af informanterne lagde vægt på i forbindelse med aktivitetscentret. Atmosfære defineres af den finske arkitekt Juhani Pallasmaa som
det overordnede sensoriske og følelsesmæssige indtryk af et rum eller
en social situation (Pallasmaa 2014:20). De ansattes positive energi
og samværet med de andre brugere var for mange et opløftende ele9

ment i hverdagen, som de følte gav dem noget. Derudover er det et
interessant og modsatrettet budskab, at det netop er tiden og roen, der
ses som aktivitetscenters største aktiv. Især når man ser på det travle
program der lægges for ugen, og det fokus der mange steder fra ligger
på at være aktiv.
Med afsæt i de forskellige brugere vil det følgende afsnit beskæftige
sig med det liv, som udspiller sig i Multicentret i forbindelse med dets
aktiviteter og funktioner.
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Liv og aktiviteter i Multicentret
Ud over det, der er skitseret som faciliteter eller funktioner i Multicentret, er
det i mødet med brugerne, beboerne
og de ansatte at centret får lov til at
folde sig ud, også på måder der ikke
har været tænkt inden. I stueplan er
det i høj grad de mangeartede aktiviteter, som udspiller sig i forbindelse
med aktivitetscentret, som er med til
at trække ældre med mange forskellige behov og interesser ind.
På denne tegning er billard, banko,
stolegymnastik, musikarrangementer,
petanque og pandekagebagningen
fremhævet. Derudover er centrets
nye rickshaw-cykel, strikkegruppen
Garnnøglerne - som mødes i Nichen,
og et af fællesarealets steder til bare
at sidde er også med på tegningen.
Aktivitetscentret danner ramme for
rigtig mange og populære aktiviteter, som tiltrækker en bred vifte af
brugere. For eksempel kommer der
to hold primært bestående af mænd
forbi både mandag, tirsdag, torsdag
og fredag, som hver bruger op til to timer på at spille billard og nogle gange
drikke en kop kaffe sammen efterfølgende. Sang og Musik er meget populært blandt beboerne, mens Banko
om onsdagen i de ulige uger har nogle helt andre deltagere, der imidlertid
også kommer trofast. Balance/gym11

nastik holdene er niveaudelt på syv hold, sådan at man kan komme
på et hold, hvor man kan følge med. Som et særligt tilløbsstykke er
torsdagens pandekager. Pandekagebagningen får hele centrets stueetage til at dufte, og der bliver bagt mange! Det er nemlig ikke kun de
som kommer til aktiviteterne om formiddagen pandekagerne kommer
til gode (stole-gymnastik og billard), men også de som kommer senere
på dagen. Det hænder faktisk, at duften lokker nogle ældre, som ellers
ikke kommer i aktivitetscentret til at stikke hovederne ind, og spørge om
de også kan købe et par stykker. To pandekager for 10 kr.

Derudover bruges hjerterummet for eksempel også til sko- og tøjsalg,
tøndeslagning og julebazar.
Overfor caféen i hjerterummet ligger mødelokalet kaldet Nichen. Nichen benyttes blandet andet af strikke-gruppen ”Garnnøglerne”, som
er en frivillig forening, som strikker og hækler til gode formål. Garnnøglerne har tidligere været en del af aktivitetscentrets aktiviteter, men er
efter flere uoverensstemmelser rykket til et andet lokale. Refleksioner
herom vil blive uddybet i afsnittet ”Er Multicentret for alle?”.

Generelt oplever både aktivitetscentret og Venneforeningen stor opbakning fra byens pensionister til deres musikarrangementer, og i denne sammenhæng omdannes hjerterummet fra et gennemgangsrum til
et samlingssted. Hjerterummet er et godt eksempel på, hvordan et rum
kan bruges på flere måder og til større arrangementer:
”Her begrænser du det ikke. De andre steder der begrænser du
det til, at det er på torvet eller nede i Præstø, du har ikke noget
kultur, hvor du samler sådan noget, så meget indendørs. Her kan
vi jo have over 100 mennesker. Det har vi haft flere gange, og det
er flot, vil jeg sige. Og der kommer også mange af den årgang her
af de yngre pensionister, og er med til at hygge og høre, og det
rygtes godt. Og det er jo en dejlig ting, at de kan bruge det til det.”
(Hans, beboer 64 år)
Det er dog ikke alle, som er lige begejstrede for den løsning i forbindelse med netop musikarrangementer, som det beskrives herunder:
”Jamen jeg føler faktisk ligesom, det er en banegård, man sidder
på. Du skal regne med, at folk kommer og går forbi, når der er. Sidst
jeg var dernede, der var da Lille Pal-le, som spillede. Der stod jo
borde, og det var vældig hyggeligt, men samtidig så kommer der jo
folk gående frem og tilbage hele tiden.” (Erna, bruger 74 år)
At der er koldt bliver også nævnt i forhold til at sidde der længe, og
for dem med høreapparat er det noget delt, hvordan lyden opleves.
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På denne tegning af første sal ses
en af besøgshundene, flagstangen
fra Venneforeningen, den månedlige
gudstjeneste, mødelokalerne i brug i
forbindelse med plejepersonalets frokost og motion i yogasalen.
Multicentrets plejecenter er i den heldige situation at have flere forskellige
frivillige tilknyttede samt en meget
aktiv og engageret Venneforeningen.
Venneforeningens primære formål er
at afholde arrangementer, der skaber
bred kontakt mellem beboerne, deres
pårørende og områdets øvrige pensionister6. For at imødekomme dette
lægger de en søndag i hver måned et
stort arbejde i at sætte borde og stole
op i hjerterummet samt står for servering og udskænkning af kaffe og kage
til de som kommer til arrangementet.
Typisk kommer der omkring 120 gæster, og mange af dem kommer ikke
ellers i Multicentret. Venneforeningen
står ud over musikarrangementerne
også for at rejse penge til forskellige
gaver til plejecentret så som plante
kasser og en flagstang. De hjælper
også med at følge og køre beboere,
som har behov for det ned til aktiviteter i aktivitetscentret. Særligt de onsdage hvor der er Sang og Musik, er
der mange, som skal ned og op igen.
Derudover har de lagt mange kræfter
6 https://vordingborg.dk/praestoe-multicenter/plejecenter/
det-sociale-liv/, senest besøgt d. 25. august 2017

13

i at hjælpe cykelprojektet godt i vej, ligesom at de gør meget for, at
beboerne skal have mulighed for at komme mere ud, hvis de har lyst.
Derudover har Multicentret også to besøgshunde som på forskellige
dage i ugen går en runde på plejeafdelingerne og siger ”Hej” til de beboere, som viser interesse for at ville hilse på hundene eller få en snak.
Listen med foreninger der bruger Multicentret faciliteter er lang, som
det kan ses herunder:
-

Lungeforeningen
Venneforeningen
Fit club Præstø
Træningsenheden
Omsorgstandplejen
Haveforeningen
Den kongelige danske haveforening Bårse-Lundby kredsen
Præstø skole
Dagplejen
LOF
FOF Sydøst
Præstø Roklub
Vordingborg Gymna-stikforening
Præstø Fjord Gymna-stikforening
Vintersbølle Gymnastikforening
Advokatfirmaet Bang, Brorsen & Fogtdahl
Røde kors
Glad dans for ældre
Happy feet linedans
Folkedanserforenin-gen
DGI storstrømmen
Ældresagen
Alzheimerforeningen

Men netop det at lokalerne den ene time kan danne rammerne for eksempelvis Kol-gymnastik/Lungeforeningen, det næste en lektion i fol-

kedans og efterfølgende noget helt tredje er med til understøtte, at det
er et center med mange muligheder inden for de samme rammer. Dette
kommer også særligt til udtryk i fleksibiliteten i de fire møderum på
første etage, som kan slås sammen eller deles op afhængig af det på
gældende arrangement eller møde. Helt lavpraktisk bruges disse lokaler også af plejepersonalet som frokoststue fra kl. 11-11.30 (hvis der er
plads), da de ellers ikke har mulighed for at sidde sammen og spise.
Et at de ’rum’, som ikke var tiltænkt den store betydning for centret, er
det repos på første sal, som findes mellem elevatoren og yogasalen.
Selvom der længe har været en tradition med at afholde gudstjeneste en gang om måneden, opstod der i forbindelse med flytningen fra
Fjordgården til Multicentret en udfordring med at få beboerne til at deltage. Mange bryder sig ikke om at køre i elevator, og andre orker ikke
at skulle så langt. Derfor fandt personalet på, at gudstjenesten kunne
rykke op på reposet, hvilket har vist sig at være en succes, da beboerne på den måde ikke skal bruge mange kræfter på at komme derhen.
Med det øverste af indgangspartiets glasfacade på den ene side og
det åbne rum ud over hjerterummet på den anden, bliver rammerne
for gudstjenesterne med det store lysindfald sammen med de frivilliges
fine opsætning af alter m.m. meget stemningsfulde.
En anden uforudset ting er omkring en af de mere trivielle arbejdsgange relateret til beboernes tøjvask. Vaskeriet ligger for plejepersonalet
på Grøn og Orange i den modsatte ende af huset i forhold til beboernes
lejligheder og elevatoren, som bruges til at få tøjet med ned til vaskeriet
og op igen. For plejepersonalet fremstår tøjvasken som en tidkrævende
opgave med megen vandren frem og tilbage og fravær på afdelingen.
Mens denne arbejdsgang virker træls for plejepersonalet, fremhæves
det af aktivitetsmedarbejderne, at det for dem er der, de rent faktisk ser
deres kollegaer ’ovenpå’ i løbet af dagen. Det er samtidig der, at de har
mulighed for at udveksle korte beskeder eller lave aftaler i forhold til de
enkelte beboeres muligheder for at deltage i aktivitetscentret aktiviteter
i løbet af dagen.
Det er ikke kun det, der foregår indenfor Multicentrets egne mure, som
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har betydning for det liv der udspiller sig. Det sidste ’lag’ beskæftiger
sig med det, som også bevæger sig ud af Multicentret og tilbage igen.
Ud af Multicentret
Brugere og flere af beboerne bevæger sig naturligvis også uden for
centret, og i samtaler omkring dette kom blandt andet havnen, Fjordgården, Haveklubbens kolonihave og de populære cykelture i spil. Flere
af brugerne bor for eksempel i de ældreboliger som omgiver Fjordgården, så selvom det gamle plejehjem ikke længere blev brugt til noget i
relation til de ældre omkring stedet, var det stadig meget nærværende
på den anden side af hækkene. På samme måde fremstod demens-tilbuddet ”Haveklubben”s kolonihave også som et særligt sted. Af dem,
som kendte den, blev den omtalt meget i foråret, mens de med længsel ventede på, at temperaturen skulle komme over de 15 grader, så
de kunne komme derover igen om end bare på besøg. Derudover har
forårets store fokus fra frivillige kræfter, Venneforeningen og ansatte på
at få både beboere og brugere med ud at cykle fyldt meget. Dette har
for eksempel haft stor betydning for at folk ikke kun ’kommer ind’ på
Multicentret, men også ’kommer ud’ derfra. I en bogstavelig forstand
opstår der en vekselvirkning mellem Multicentret og lokalsamfundet. En
bevægelse som har en positiv betydning for lokalsamfundets oplevelse
af det liv, som foregår i og udspringer fra Multicentret samt på ønsket
om et større samspil mellem de ældre og yngre generationer i byen.
Herunder beskriver en af de frivillige, hvordan han oplever, at cykelturene er med til at nedbryde barrierer generationerne imellem:
”Vi skal være her alle sammen, og vi skal passe på hinanden.
Men det er nok noget, der ligger ti år frem i tiden, før at vi kan
få lært det. Jeg har set det første, når jeg er ude og køre [med
duo-cyklen, hvor der er plads til en som cykler og en passager],
skolebørnene der løber derovre, de kommer rendende over og
springer morfar omkring halsen og siger ”Hej Morfar, er du ude at
cykle i dag.” (Frivillig)
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På denne tegning er det forsøgt at
indfange nogle af de måder, Multicentret ’kommer ud’ på, og hvilke oplevelser som kommer med ind igen.
For eksempel Fjordgården, Haveklubbens kolonihave, Frederiksminde
og havnen.
Ud over det som allerede er blevet
beskrevet, er busturene arrangeret af
aktivitetscentret også meget populære.
”Du skulle høre nogle kommentarer der kom. Jeg tænkte: Tak,
bliver hun ikke sur nu? Nej, så
sidder de bare og griner. Og så
tænker jeg, det gjorde de sgu
ikke for et halvt år siden vel. Og
det er jo sådan nogle ting, hvor
man kan sige, efterhånden som
vi lærer hinanden at kende, og
så’en, de glæder sig. Sidder og
venter på at nu skal vi af sted, og
hvis der så mangler en: Hvor er
hun nu henne? Hun har det ikke
så godt. Øv!” (Ansat)
Turene ud af centret er med til at
give brugerne nogle fælles oplevelser i nogle andre rammer, som citatet
ovenfor så fint beskriver det, hvilket
også støtter op om de indbyrdes sociale relationer tilbage i centret. På
mange måder kan det at komme med
ud altså ses som en vigtig del af at
16

skabe gode relationer ’inde’. Det følgende afsnit vil beskæftige sig med
spørgsmålet om Multicentrets multiplicitet.
Er Multicentret for alle?
På trods af Multicentrets mangeartede aktiviteter og brugere, fremgår
det også af undersøgelsen, at det ikke er alle, der oplever ’multi-effekten’. Som udgangspunkt er det beboerne på plejeafdelingene, som
mange gange er for trætte eller demente til at overkomme mere end
blot de daglige rutiner og livet i fællesrummet. For beboere med et større overskud giver Multicentrets rammer mulighed for at deltage i aktivitetscentrets aktiviteter afhængig af interesse samt socialt samvær med
andre end dem som også bor på plejeafdelingerne. Det er heller ikke
alle, som bruger Multicentret til mere end én ting, og derfor er der mange, som kun oplever centret som ramme for én konkret aktivitet, som
for eksempel genoptræning. På samme måde kender mange kun den
del af huset, de selv bruger. Det er heller ikke alle de ansatte i centret,
som nødvendigvis oplever multi-effekten i løbet af en dag. Dels fordi
afdelinger alligevel ligger relativt spredt, og fordi de forskellige arbejdsgange ikke i det daglige nødvendigvis krydser ind over hinanden. Der
er selvfølglig undtagelser. Nogle der både kommer som frivillige og selv
går til gymnastik i Præstø Fjord Gymnastikforening, eller kommer i aktivitetscentret og så i andre foreninger som også bruger lokaler i centret.
Der er således ting, der krydser over, men det er mere ’multi’ for nogen
end for andre.
Som det kort blev beskrevet i afsnittet Liv og aktiviteter i Multicentret,
har aktivitetscentret også oplevet nogle af de udfordringer det giver at
være en ramme, som gerne skal og vil rumme alle. Garnnøglerne havde tidligere en ’dobbelt status’, idet den både var en frivillig forening og
en aktivitet i aktivitetscentret. Gruppen har eksisteret i mere end 30 år,
og flere af medlemmerne er også gode ressourcer på aktivitetscentrets
øvrige hold. Der opstod indbyrdes i gruppen en voldsom og ubehagelig konflikt, hvor aktivitetscentrets indblanding med henblik på at løse
konflikten ikke var ønsket, og efter flere møder herom afsluttes samarbejdet. Garnnøglerne mødes derfor nu i mødelokalet Nichen i stedet.
Beslutningen om at bryde samarbejdet begrundes af aktivitetsmedar-

bejderne med et ønske om at ’beholde’ alle deres brugere, at brugerne
skal opleve, at der drages omsorg for dem og at alle er velkomne i
aktivitetscentret. Som konflikten her viser, kan der opstå situationer,
hvor det er nødvendigt, at trække nogle klare grænser mellem hvad der
er det kommunale aktivitetstilbud, og hvad der er frivillige foreninger.
Grænser som på mange måder kan flyde sammen med så mange aktiviteter under ét tag.
Med Multicentret har man som sagt et ønske om at skabe et sted for
alle på tværs af generationer, men at det skulle fungere som varmestue
eller opholdssted for en gruppe af byens unge henover vinteren var
ikke meningen. At det alligevel sker, kan ses som et udtryk for, at kreativiteten til, hvordan det åbne center også kan bruges, ikke kun ligger
hos den ældre del af Præstøs borgere eller Vordingborg kommune. Det
kan derfor være relevant at inddrage de unge på en måde, så der i fællesskab kan findes løsning, som får de unge til også at føle ansvar for
stedet. Når der er blevet spurgt ind til, om centret er ’multi’, og om det
kan blive mere multi, er der blandt andet blevet svaret:
”Det er jo det, og nu har vi sat det i gang huset her, og nu er vi
kommet ind i den proces, hvor vi skal lære at bruge det. Det kan
godt være, at der er lavet en manual, der er tænkt en ide i det, ik’
også. Men hele byen skal jo lære at bruge det.” (Frivillig)
Her er det ikke kun byens ældre der menes, men også på tværs af
generationer og at bruge det sammen. På spørgsmålet om, hvem der
ikke kommer i Multicentret, beskrives de af Multicentres brugere som
enspændere, dem der sidder derhjemme og som ikke kommer ud, og
som nogle der måske har en slags berøringsangst i forhold til plejehjem
eller kommunale tilbud. At det kommer for tæt på tanken om, at man
måske selv en dag må gå med rollator, sidde i kørestol, blive syg, skulle
have hjælp, bo på plejehjem eller lignende. Andre mener også, at der
skal være en årsag til at komme der, og at de mere ressourcestærke
nok benytter nogle af de andre tilbud som for eksempel fitnesscentret.
En mener også:
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”Jeg tror ikke det der med ikke-lyst, det tror jeg ikke, der er noget
der hedder. Men det er nærmere viden omkring det, tror jeg. For
man har nogle andre grupper, man går i. Og så får man jo ikke
så meget at vide om det. For vi er jo så’n en lille lukket gruppe.
Uden at sige det negativt. Vi ligger jo lidt for os selv heroppe. Så
igennem arrangementer er det jo en god måde at reklamere for
huset, for derigennem kan man jo se, hvad der sker nogen gange
på opslagstavlen og så videre.” (Hans, beboer 64 år)
At Multicentret kan fremstå som en lukket gruppe eller som et tilbud
der kun er for nogle bestemte, støtter to af de informanter, som ikke
selv bruger Multicentret, op om. De mener nemlig ikke, at det er lige
let at gennemskue, hvem hvilke tilbud er til. Noget af det kan skyldes,
at hele stedet omtales som Multicentret, og at dette er med til at sløre
grænserne mellem, hvad der i centret er kommunale tilbud, og hvad
der er foreningsliv. Netop at det bliver for svært at gennemskue, hvad
der er hvad, samt at stedet for mange nye virker stort og forvirrende i
sin indretning, kan afholde nogle fra at opsøge centret og dets tilbud.
Samtidig kan paradokset som blev beskrevet i afsnit 4.3 omkring at ville
lave et kompetent træningstilbud, men ikke ét som er for alle, være med
til at skabe yderligere forvirring omkring om, hvem og hvornår man så
er velkommen.
Det næste afsnit vil beskæftige sig med, hvordan de ældre selv oplever
det at blive ældre, og hvad de ser som vigtigt for en god alderdom.
Både fysisk og social forebyggelse
I Vordingborg er der et stort fokus på den forebyggende indsats dels en
fysisk forebyggelse, men også en social forebyggelse. Dette fokus på
en sund eller aktiv aldring er ikke noget nyt. Antropolog Stephen Katz
beskriver i artiklen ”Busy Bodies” (2000), hvordan dette rækker helt
tilbage til 1950’erne. Han argumenterer for, at årsagen til at aktivitet
består som en central fortælling inden for gerontologiske studier skyldes, at aktivitet fortsat indrammer forholdet mellem eksperterne og de
ældre på grund af det, det antyder: positive sunde uafhængige liv (Katz
2000:139). Netop det uafhængige liv og at være så rask/sund som mu-

ligt står også frem hos de ældre i Præstø:
”Åhh, ja, hvad forbinder jeg. At være rask. Det er det første. Det er
det vigtigste, men hvis man ikke får lov til at være rask, så er det
også noget med, at fortolke det. (…) Det er noget med at finde ud
af, at indrette sig ud fra de muligheder man har. Hvordan skal jeg
udtrykke det. Det kan ikke nytte noget, at man sidder og siger, og
græder og tuder over det.” (Grethe, i familie med beboer 82 år)
”Det er at have det godt, når man bliver gammel. Og kunne klare
så meget man overhovedet kan selv. Uden at en hel masse andre
mennesker skal bestemme over en, og forsøge at holde sig sund
og rask. Og at have det sjovt. Det gør ikke noget, hvis man griner
hver dag.” (Erna, bruger 74 år)
Både overstående pårørende og bruger fremhæver det at være rask,
og modsætningsforholdet fremstår således ikke mellem sund og usund
men mellem sund og syg og selvhjulpen over for at være afhængig af
hjælp. Som den pårørende på 82 år siger det, er det vigtigste at være
rask, men er det ikke en mulighed, så må man indrette sig ud fra de
muligheder, man har. Brugeren lægger vægt på uafhængighed både i
forhold til praktiske/fysiske opgaver, men også omkring selv at kunne
bestemme, hvad det er, at man vil. Derudover lægges der ligeledes
af andre vægt på livskvalitet og livsglæde, og det der skaber indhold i
livet. Her vægtes sociale relationer som familie og venner højt og det
ikke at være ensom. For flere er det også vigtigt at kunne være aktiv.
Ikke kun fysisk, men også socialt og mentalt i forskellige sammenhænge, blandt andet aktiv med det man var før, dengang man var på arbejdsmarkedet:
”Men det er vigtigt at få lov til i sin alderdom, stadigvæk ifølge det
man nu kunne en-gang, at få lov til at følge det op på den måde
man kan. Man kan ikke det hele, men jeg ville være frygtelig ked af
det, hvis ikke jeg kunne være aktiv.” (Grethe, i familie med beboer
82 år)
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”Man har noget ansvar for nogle ting og kan se nogle ting, perspektiver i en stor sammenhæng her, og det havde jeg også der
nede så (på hans tidligere arbejdsplads), (…) så blev jeg formand for noget og ligesom kan give et besyv med, med nogle
ideer og ting og sager ik’. Det lettede mig noget, og ligesom jeg
kunne blive normal igen.” (Hans, beboer 64 år)
At være aktiv skal således forstås meget bredt, og informanterne kobler
i høj grad spørgsmålet om en sund aldring med en aktiv aldring. Mange
af informanterne er lige som Vordingborg kommune opmærksomme på
ikke blot at holde sig fysisk aktive, i det omfang de kan, men også på,
at meget af det de deltager i ligeledes binder op på de sociale relationer
på diverse hold eller klubber de vælger at engagere sig i.
”Jeg går til gymnastik hos Mona aktivitetsmedarbejder, og det er
jeg rigtig rigtig glad for. Jeg synes at hun er fantastisk til at undervise os på de forskellige niveauer vi nu en gang er på. Det synes
jeg er rigtig godt. Og det er sjovt. For der er jo ikke nogen der
griner af hinanden, vi griner med hinanden. Det er smadder sjovt.
(…) Jeg synes jo at vi har et rigtig dejligt hold, og jeg kan godt lige
at være sammen med de andre. Så jeg vil da blive ved på det.”
(Erna, bruger 74 år)
Ud fra overstående citat samt afspejlet i hele undersøgelsens forløb
står det klart, at Multicentret for de ældre som kommer der og bruger
det har en stor og positiv betydning for deres hverdag. Dels i forhold
til den konkrete aktivitet, men særligt det sociale samvær og de relationer der er i forbindelse med denne. Derudover fremhæves fra alle
sider personalets varme, humør, imødekommenhed og nærvær som
smittende og motiverende. Samtidig kan man som ældre også uden
problemer bo og leve et aktivt liv i Præstø uden at komme i Multicentret, hvilket i høj grad understøttes af den store virkelyst og de mange
foreninger der findes i og omkring Præstø by.
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Anbefalinger
Undersøgelsens vigtigste indsigter omkring Multicentret er:
* At Multicentret for nogle af de ældre som ikke bruger centret kan fremstå som et stort og forvirrende sted. Måske for dem, for meget ’multi’.
Dette kan for eksempel imødekommes ved nye og løbende åbent hus
arrangementer som ved indvielsen i 2014. På den måde vil det være
muligt at få en rundvisning i hele centret, se hvordan det bliver brugt, og
for at stille spørgsmål undervejs til det de ser.

* At det ikke kun er det, der foregår inde i centret, som kan danne rammerne for mødet mellem forskellige generationer, men at de aktiviteter
som også ’udgår’ fra centret, såsom cykelturene på duo-cyklerne er
med til at danne grundlag for den bro mellem generationer, som Multicentret ønsker at være med til at bygge.

* At man i det daglige kan indtænke, hvordan de forskellige enheder i
centrets rutiner og arbejdsgange kan krydse hinanden eller mødes. Aktivitetscentrets placering gør, at de ser og snakker med mange af deres
kollegaer i løbet af en dag, og hvis dette også gjorde sig gældende for
Genoptræningen, plejeafdelingerne, sundhedsplejen og administrationen på kryds og tværs, ville det kunne styrke det tværkollegiale samarbejde og sparring i centret yderligere.

* At man skal være opmærksom på det paradoks, som opstår omkring at
tilbyde et godt og kompetent aktivitetstilbud til ældre, uden at ville være
i konkurrence med byens øvrige foreninger. Dette kræver blandt andet,
at der skabes en overordnet klarhed blandt ældre borgere i Præstø omkring, hvem Multicentres aktivitetscenters tilbud er rettet imod, og hvad
kriterierne er. Sådan at også de der ikke i forvejen bruger Multicentrets
eller aktivitetscentrets tilbud måske kan komme til det, hvis de har et
behov for det.
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