
Samlokalisering unge og gamle
Generasjonssenter!



PROSJEKTET: GENERASJONSSENTER – FRAMTIDENS 
KULTURSENTER FOR ELDRE?

• Vi ønsket å finne ut om et generasjonssenter kunne være mer attraktivt, for unge eldre å 

delta i,  kontra et eldresenter.  

• Videre ønsket vi å finne ut om frivillighet blant unge eldre. 

• Oppstart prosjekt september 2015-avsluttet september 2016 

• Midler fra helsedirektoratet og Bodø kommune

• Engasjert og  god prosjektorganisasjon

• Samarbeid tett med: Kulturkontoret, Pensjonistuniversitetet, Pensjonistforbundet, 

Eldrerådet, ressursgruppen i Tusenhjemmet Kultur og Kunnskapssenter,  Ungdomsrådet, 

den kommunale kulturskolen og innvandringsnettverket NOOR 



FORHISTORIEN OG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

• Erfaringer fra tidligere generasjonssamarbeid i Tverlandet Bo- og Servicessenter

• Segregering 

• Kulturbegrepet

• Generasjonsskifte i senteret

• Aldersforskyvning – demografisk utvikling

• Endret bosetting

• Metodisk jobbing



MÅLSETTINGEN FOR PROSJEKTET:

1) rekruttere flere unge eldre og etablere nettverk i arbeidet med å

mobilisere frivillig sektor og sivilsamfunn,

2) skape aktivitet og sosialt fellesskap mellom generasjonene,

3) stabilisere unges liv med voksenkontakt i samhandling med eldre og

gi eldre opplevelse av verdi i møtet med de unge

4) skape felles møteplasser for unge og eldre og få til god samhandling

og gode referansepunkter mellom generasjonene.



ARBEIDSGRUPPEN



SJAKK KURS, GITAR 
KURS

• Gjennomførte flere ulike kurs: sjakk, 

gitar, klær og design, malekurs 

akvarell og kullstift, i-pad/data, 

folkedans…..

• Samarbeidet med Bodø sjakk klubb, 

voksenopplæringen, 

ungdomsrådet, flyktningemottaket, 

og pensjonistforeninger



FOLKEDANSKURS



FOREDRAG «FOLK OG KULTUR I 
AFGANISTAN»



UNGE TALENTER!



SPØRREUNDERSØKELSEN
NORDLANDSFORSKNING

• Prosjektet  var 2-sidig, en tett aktivitetsdel og en forskningsdel, basert på en 

spørreundersøkelse.

• En undersøkelse av unge eldre 62-75 år bosatt i Bodø kommune.

• Det ble brukt lang tid på å definere spørsmålstillingen og utarbeide spørreskjema. 

• Vi hadde et godt samarbeide med Nordlandsforskning.  Denne undersøkelsen hadde ikke 

bare verdi for oss, men også for Nordlandsforskning i den øvrige velferdsforskningen.  



RESULTATER – HVA MÅ TIL FOR AT JEG SKAL VÆRE DELTAKER OG BRUKE 

TUSENHJEMMET KULTUR OG KUNNSKAPSSENTER?

• At senteret  har et mangfold kulturtilbud 

• At tilbudene er for alle aldersgrupper

• At det er folk på min alder der (62-75år)

• At det først og fremst er en sosial møteplass



RESULTATER – UNG ELDRE OG FRIVILLIGHET?

• Ønsker å engasjere seg, men vil ha konkrete oppgaver å jobbe 

med

• Størst engasjement hos de yngste pensjonistene og de med 

høyest utdanning 

• Mobilisering til frivillighet gjennom sitt sosiale nettverk, familie, 

venner



RESULTATER:

• Undersøkelsen ga ingen entydig svar på om et Generasjonssenter ville være mer attraktiv 

å brukte, kontra et eldresenter.  Men det er en generell oppfatning av at 

generasjonssamarbeid har stor verdi for samfunnet! 

• Undersøkelsen viste at Tusenhjemmet kultur og Kunnskapssenter ikke har hatt god nok 

informasjonsstrategier.  Bare 50% kjenner til senteret!

• Undersøkelsen viste at langt flere unge eldre ønsker å engasjere seg i samfunnet

• Undersøkelsen viste at aldersrepresentasjonen er viktig

• Undersøkelsen viste at kulturtilbudet må være mangfoldig



«GENERASJONSSAMARBEID FOR ET AKTIVT LIV»
LANDSKONFERANSEN I BODØ,

TUSENHJEMMET KULTUR- OG KUNNSKAPSSENTER 8.JUNI.

``Velkommen til landskonferansen 2016``. 

Ordfører og politiker i Bodø Ida Pinnerød.



LANDSKONFERANSEN 2016



SOSIOLOG 
GUNHILD HAGESTAD

• Tema:  Generasjoner og samfunn

• Det aldrende samfunn

• Alderssegrerering

• Endret familiestruktur

• Barns behov for voksenkontakt

• Sosial kapital innefor og utenfor familien



HVA JOBBER VI VIDERE MED?

• Utvikle et mangfoldig kulturtilbud, jazzin’ pot, utstillinger, foredrag, kurs, konserter

• Metodisk jobbing med prosjekter og mobilisering til deltagelse. Utviklingsarbeid!

• Jobbe videre med Generasjonstinget, dialogkafeen, generasjonskafe’

• Satse på uformelle kollegagrupper

• Strategisk informasjonsplan

• Økt nettverksarbeid



TUSENHJEMMET 
KULTUR OG KUNNSKAPSSENTER

ET KULTURHUS FOR ALLE GENERASJONER!

ET HUS FOR KULTURUTVEKSLING, FELLESSKAP OG MANGFOLD!

ET HUS SOM TILPASSES SAMFUNNSENDRINGER OG NY TID!



ORGANISERING:

• Senteret er driftet av et ideelt selskap med styre og generalforsamling

• Bodø kommune er eier av alle aksjene, Generalforsamlingen er bystyret

• Styret har representasjon fra kultur og samfunnsavdelingen, og medlemmer som 

er politisk engasjert i samfunnsutvikling

• Ressursgruppen i senteret består av 12 pensjonister fra 62-85 år. Medlemmene er 

med på å utforme kulturtilbudet og utviklingen av virksomheten

• Alle kultur og aktivitetstilbudene er styrt av deltakerne i senteret

• Generasjonstinget består av et styre og unge fra 13-16 år. De unge samarbeider 

rundt ulike prosjekter gjennom et skoleår.



GENERASJONSTINGET



DIALOGKAFE 



UTSTILLING
BARNAS HUS





MARKERING VERDENS MILJØDAG 2017



MUSIKKLINJA BODØ 
VIDEREGÅENDE



BARNEGEBURSDAGER I SENTERET:



GEBURSDAG ER GØY!



GENERASJONSSENTER? 

Vi tror på mangfold og et 

integrert samfunn, hvor 

generasjoner og mennesker 

med ulik bakgrunn har  felles 

referansepunkter og 

samarbeider

Vi tror på fellesskapet
Vi tror at det nytter å bygge 

bruer mellom folk

Vi tror på møteplasser for 

mangfoldet, for unge og 

eldre



Platon sier:

Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal 

gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett.

Jeg vet om en gammel eik, den skal være ni hundre år, men verken størrelsen 

eller alderen hindrer den i å drive fram nye blader hvert år.

Karel Capek || Alder - ung og gammel

http://www.ordtak.no/sitat.php?id=3814
http://www.ordtak.no/sitat.php?id=665
http://www.ordtak.no/index.php?fn=Karel&en=Capek
http://www.ordtak.no/index.php?emne=Alder - ung og gammel

