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"Vad är målet med mitt liv? Hur kommer det sig att jag halkar in på vägar som jag egentligen inte vill gå. Att
skriva tvingar mig att se på mitt liv. Vilket ansvar har jag inför mina medmänniskor? Hur kan mina
livserfarenheter komma till nytta? Helt oväntat får jag hjälp av att förstå innebörden av ett gammalt och
omodernt ord - synd - som bokstavligen betyder 'att missa målet'. När jag skrev den där boken insåg jag att
synd förminskar oss och gör oss mindre levande."
Många av oss uppfattar kanske de sju dödssynderna som något dömande och förlegat. Men för att växa och
mogna kan vi faktiskt ta hjälp av det gamla syndabegreppet.
Vad betyder de sju dödssynderna för oss idag? frågar sig här Patricia Tudor-Sandahl och visar att de är i
högsta grad levande och närvarande i våra liv, oavsett vilken ålder vi befinner oss i. Inom oss alla finns av och
till känslor som exempelvis girighet, avund, likgiltig och vrede.
De är en del av att vara människa. Men om vi blir medvetna om dem kan vi också se att det för varje synd
finns en dygd, en motvikt som hjälper oss att finna balans och bli helare.

Vi har lest det i avisene i mange år, om eldre som på aldershjem blir lagt til sengs tidlig ettermiddag, som
mister utflukten og andre sosiale. "Den fjerde alderen - funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos
mennesker over 80 år" av Tor Inge Romøren - Se omtaler. Den fjerde alderen (Heftet) av forfatter Tor Inge
Romøren. Sosialt arbeid. Pris kr 352 (spar kr 50). DEN FJERDE ALDEREN Tor Inge Romøren Senter for
omsorgsforskning Høgskolen i Gjøvik. PETER LASLETT (1989): ”A Fresh Map of Life. The Emergence of
beskriver den fjerde alderen som en tilværelse som i hovedregel før eller seinere preges av kroppslig svek-.
Den fjerde alder alderdommen – livet etter 80 år. Gir alderen til personen, 2 mellom dagens dato og
fødselsdato i A2. 365,25 brukes i formelen for å ta hensyn til skuddår, som forekommer hvert fjerde år. =.
Livsløp og rolleoverganger, den tredje og den fjerde alderen. Familie og pårørendes rolle.
Eldres levekår.
Holdninger og eldrebilder, alderisme. Eldre som ressurs. Alderen på barnet er selvfølgelig også en viktig
faktor for hvor flink man er til å lese.
På fjerde trinn har jenter generelt bedre leseferdigheter enn gutter. Den fjerde alderen.
Funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk hos mennesker over 80 år. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Kapittel 8 - Oppsummering (12 sider) ”A Fresh Map of Life. The Emergence of the Third Age” – P. Laslett
(1989) Den første alderen Den andre alderen Den tredje alderen fjerde Oppvekst Arbeidsliv

