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venligt, overbærende og skånselsløst de mange roller, som nutidens unge gamle skal mestre: · STILIKON –
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Dyrk vennerne. · KULTURFORBRUGER – Vær opdateret på kulturlivet. · FRITIDSPÆDAGOG – Pas

børnebørnene. · SENIORKONSULENT – Hav tjek på pension og alt det med småt. · PLEJER – Vær der for
de virkelig gamle. Bogen giver et nyt og humoristisk blik på pensionstilværelsens mange udfordringer, og

hvordan de bedst kan takles. Oversat fra norsk af Tom Havemann.

 

Er man nygammel, når man runder de 60 år? Halvgammel?
Skingammel? Eller bare gammel? Velkommen til de unge gamles
benhårde verden. Der er meget nyt, man skal kunne, og som man
skal ruste sig til. Denne bog viser vejen. Forfatterne beskriver

venligt, overbærende og skånselsløst de mange roller, som nutidens
unge gamle skal mestre: · STILIKON – Se skarp ud. ·

GLOBETROTTER – Oplev verden. · KØKKENGUD(INDE) –
Glæd familie og venner. · TEKNOFIL – Få styr på dine gadgets. ·

SUNDHEDSAPOSTEL – Få kontrol over forfaldet. ·
ÅNDSMENNESKE – Hold hovedet skarpt. · HUSEJER – Bestyr de

faste ejendomme. · SOCIALT DYR – Dyrk vennerne. ·
KULTURFORBRUGER – Vær opdateret på kulturlivet. ·

FRITIDSPÆDAGOG – Pas børnebørnene. · SENIORKONSULENT



– Hav tjek på pension og alt det med småt. · PLEJER – Vær der for
de virkelig gamle. Bogen giver et nyt og humoristisk blik på

pensionstilværelsens mange udfordringer, og hvordan de bedst kan
takles. Oversat fra norsk af Tom Havemann.
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