Litteratur om gerontologi og teologi
Ageing, disability, and spirituality : addressing the challenge of disability in later life / ed. by Elizabeth
MacKinlay. - London : Jessica Kingsley Publishers, 2008. - p. cm.
-- Indhold: Introduction: ageing, disability and spirituality / Elizabeth MacKinlay. Remembering the person:
theological reflections on God, personhood and dementia / John Swinton. Ethics, ageing and disability /
Laurence McNamara. New and old challenges of ageing: disabilities, spirituality and pastoral responses /
Elizabeth MacKinlay. The particular needs of older people with intellectual disabilities and their carers: a
perspective from the experience of L'Arche / Eileen Glass. Better dead than disabled? when ethics and
disability meet: a narrative of ageing, loss and exclusion / Christopher Newell. Disabled or enabled: ethical
and theological issues for dementia care / Rosalie Hudson. On relationships not things: exploring disability
and spirituality / Lorna Hallahan. Scriptural reminiscence and narrative gerontology: Jacob's wrestling with
the unknown (Genesis 32) / Matthew Anstey. Tracing rainbows through the rain: addressing the challenge of
dementia in later life / Malcolm Goldsmith. Dementia: a journey inwards to a spiritual self / Christine
Bryden and Elizabeth MacKinlay. Bodhi, Karuna and Metta: Buddhist perspectives for a theology of pastoral
care for the ageing and persons with disabilities / Ruwan Palapathwala. "Who is God in the pit of ashes?" the
interplay of faith and depression in older age / Dagmar Ceramidas. Hearing the voice of the elderly: the
potential for choir work to reduce depression and meet spiritual needs. a pilot study / Kirstin RobertsonGillam. Humour and its link to meaning and spirituality in war / Carmen Moran. Pastoral rituals, ageing and
new paths into meaning / Alan Niven. Ageing, disability and spirituality: the possibilities for well-being and
care / Elizabeth MacKinlay
Baggers, Johnna: Demens på rette vej / i samarb. med Else Steenbuch Yde. - Snedsted : Zalamanca, 2006. 128 sider
-- Indhold: Johnna Baggers: Livslang læring. Agnete Andreasen: Det handler om at holde rette fokus. Anna
Marie Rolapp: En formiddag i friluftsgruppen ; Frederiks forandring. Astrid Faaborg Jacobsen: Musikterapi.
Lotte Dyrbye: Genoptræning til hofteopererede med en demenssygdom. Else Steenbuch Yde: Politisk
forståelse - og viden ; Strøtanker - før og nu. Camilla Bettina Poulsen: Billedet af ældreplejen falmer
Baunsbak-Jensen, Asger: Mod til at blive gammel : den dyrebare alderdom : essays 2002. - Herning : Poul
Kristensen, 2002. - 87 sider
-- Refleksioner over de gode stunder gamle mennesker har inden for rækkevidde selv om svækkelsen har sat
spor. Om de faldgruber der opstår med alderdommen
Beskyttende og belastende forhold for alvorlige selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt ældre mænd
forfatter: Lilian Zøllner ... [et al.]. - Odense : Center for Selvmordsforskning, 2011. - 69 s., ill. i farver
Bierlein, Karl Heinz: Alt har sin tid : om at acceptere livets afslutning / oversat og bearbejdet til dansk af
Poul G. Wemmelund, redaktion: Anne Lisbeth Olsen. Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 1998. - 95 sider
-- Ud fra et kristent synspunkt diskuterer forfatteren hvordan man tackler de begrænsninger, alderen sætter,
og hvordan humoren netop i grænsesituationer kan åbne for nye perspektiver og dermed vise nye veje til et
liv i fordybelse
Blaakilde, Anne Leonora: Den store fortælling om alderdommen. - [Kbh.] : Munksgaard, 1999. - 208 s.,
ill.. -- Der tegnes et billede af den generelle forestilling om alderdommen, der i vor kultur betragtes som et
negativt fænomen
Bruun Pedersen, J.: Aldringens psykologi : udviklingen i den senere voksenalder. - Kbh. : Gyldendalske
Boghandel - Nordisk Forlag, 1975. - 258 sider. – (Gyldendals Pædagogiske Bibliotek)
-- Emne: Aldring ; Intelligensudvikling ; Psykopatologi ; Glemsel ; Kognition ; Hukommelse ;
Personlighedsudvikling ; Alderdom ; Indlæringsproces ; Problemløsning
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Dahl, Ove: Husker du? : et forsøgs- og udviklingsprojekt omkring anvendelse af erindringsaktiviteter, som
brugbar ældrepædagogisk metode inden for pleje- og omsorgsområdet, bl.a. for demente / afsluttende rapport
udarb. af Ove Dahl. - Kbh. : Nørrebro Erindringscenter - Dansk Center for Reminiscens, [1999]. - 62 s., ill.
DeMarinis, Valerie: Tvärkulturell vård i livets slutskede : att möte äldre personer med invandrarbakgrund. Lund, : Studentlitteratur, 1998 . - 178 s.
-- Emne: Indvandrere ; Kulturmøde ; Omsorg
Döring, Dorothee: Rollentausch : wenn Eltern in die Jahre kommen. - Neukirchen-Vluyn : Neukirchener,
2004. - 223 s.
-- Emne: ældre ; livsfortælling ; hospice ; pårørende ; omsorg ; alderdom
Eidjord, Anne: Åndelig omsorg for eldre : sjelesørgeriske utfordringer i møte med eldre. - Oslo : A.
Eidjord, 2009. - 80 bl.
Masteravhandling i diakoni - Det teologiske Menighetsfakultet, høsten 2009
-- Indhold: Innledning ; Eldre og aldring - muligheter og utfordringer: Alder - et komplekst fenomen ; Eldres
relasjon til et samfunn i utvikling ; Gruppen eldre i Norge ; Verdier og holdninger i møte med eldre ;
Psykologisk og sosialaldringsteori ; Psykologisk aldringsteori ; Sosial aldringsteori ; Nettverk og sosial
forankring ; Tap ; Fysiske og psykiske tap ; Sosiale og åndelige tap ; Åndelige behov og åndelig omsorg:
Åndelige og eksistensielle behov, åndelig omsorg &#x2013; forsøk på en begrepsavklaring ; Eldres
religiøsitet ; Det psykologiske gudsbildet versus teologiens og Bibelens Gud ; Eksistensielle utfordringer i
alderdommen ; Møtet med døden ; Lidelse og meningsløshet ; Skyldfølelse, sykdom og død ; Sjelesorg som
teologi og praksis: Diakoniens og sjelesorgens teologi ; Diakoniens teologi ; Sjelesorgens teologi ; Sjelesorg
og sjelesørger ; Sjelesorgens mål ; Sjelesørgerens kompetanse ; Kultur, miljø og bakgrunn - både for
konfident og sjelesørger ; Bibelen, salmeboka, bønnen og ritualenes plass i sjelesorgen ; Diakonens møte
med eldre og deres åndelige behov i det sjelesørgeriske rom: Sjelesorgens utgangspunkt ; Tilbakeblikk på
livet ; Kriser og lidelse ; Håp, glede og livsmot ; Avsluttende vurdering
Ewaldsen, Kirsten: Kirstens dagbog : et liv med Alzheimers demens / udgiver Jonas Lautrop, interviews
Steen Kabel, redaktør Steen Kabel, illustrationer Kirsten Ewaldsen. - Ålborg : Socialministeriet, Institut for
Pensions- og Ældrepolitik, 2002. - 164 sider, ill. i farver
-- I dagbogsform beskriver forfatteren (1927-1995) perioden fra 1984 og 10 år frem, hvordan hendes liv og
hverdag former sig, når man lider af en demenssygdom
Geill, Torben: Alderdomsproblemer. – Kbh. : Berlingske, 1965. - 124 sider. – (Berlingske Leksikon
Bibliotek ; 28)
-- Emne: Geriatri ; Sociale problemer ; Gerontologi ; Ældre ; Alder ; Livsfaser ; Alderdomssygdomme ;
Livskrise
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Gerontologi : livet som ældre i det moderne samfund / red.: Stinne Glasdam, Bente Appel Esbensen ; tegner:
Birgitte Lerche ; forfatter: Karen Andersen-Ranberg ... [et al.]. - [Kbh.] : Dansk Sygeplejeråd : i samarbejde
med Nyt Nordisk Forlag, 2009. - 418 sider, ill. (nogle i farver)
-- Der gives forskellige bud på, hvordan man kan forstå og forklare aldring, ældre mennesker og deres
livssituation, og hvordan denne viden kan anvendes i det professionelle møde med det enkelte ældre
menneske Målrettet studerende på sygeplejerskeuddannelsen Med litteraturhenvisninger og internetadresser
Indhold: At være gammel i det moderne samfund (Asger Baunsbak-Jensen: Betragtninger over
alderdommen. Henning Kirk: Synet på aldring og ældre : historisk set. Nikolai Seidelin Nedergaard Banke:
Ældre menneskers status i det moderne samfund. Tine Rostgaard: Dansk ældrepleje i et nordisk og
europæisk perspektiv. Alderdommen er ikke, hvad den har været / Tine Fristrup og Marianne Eilsø
Munksgaard. Mia Henriksen Fatum: At leve i Danmark som ældre med etnisk minoritetsbaggrund. Anne
Liveng: Pleje af ældre som lavprestigearbejde for sundhedsprofessionelle). Et blik ind i det at være og blive
ældre (Karen Andersen-Ranberg: Aldringsfysiologi. Kaare Christensen: Hvorfor ældes vi så forskelligt?
Bernard Jeune: En ny generation af meget gamle : det lange liv. Jesper Jørgensen: Hvad har astronauter og
ældre til fælles? Lis Puggaard: Det ældre menneske og den veltrænede krop. Lene Falgaard Eplov: Ældre og
seksualitet. Jens Kofod: Ældre mennesker og mad belyst i et kulturelt perspektiv). "De svage ældre", "de
udsatte ældre" - eller blot "ældre mennesker"? (Mads Greve Haaning: Mestring af det at blive gammel. Eva
Bonde Nielsen: Ensomhedens årsager og følgesvende : fakta og fortællinger fra gamle ensomme. Alex
Kørner: Geriatrisk depression. Jan-Henrik Winsløv: Ældre menneskers selvmordshandlinger. Mette
Søndergaard: Ældre med demens i et livshistorisk perspektiv. Ulla Hybel: Når evnerne svigter : et indblik i
samfundets beskyttelse af ældres rettigheder). Når livets sidste del skal leves (Dorte Høeg: De institutionelle
rammers betydning for samarbejdet mellem plejehjemsbeboere, pårørende og personale : en historisk
belysning. Jens Kofod: Ældres institutionsliv : en analyse af at blive plejehjemsbeboer. Tove Lindhardt:
Pårørende til skrøbelige ældre. Mette Raunkiær: Livet som døende derhjemme. Tom Andersen Kjær: Ældre
menneskers oplevelser af døden)
Halvårsskrift for praktisk teologi. - Oslo : Luther Forlag. – årg. 1997, nr. 2
-- Indhold: Tor Johan S. Grevbo: Sjelesorg - teologi i biografisk kontekst ; Halvor Nordhaug: Kjønn og
preken ; John S. Jacobsen: Om humor i forkynnelsen ; Nils Aksel Røsæg: Nyere perspektiver i Paulusforskningen ; Trond Bakkevig: Hvorfor er vi prester? ; Reimunn Førsvoll: Fra Olavsstipendiatenes forskning
Heap, Ken: Samtaler med ældre : - indhold og metode / tilrettelæggelse: Tord Remme og Gitte Aamand. Kbh. : Socialpolitisk Forlag, 1993. - 258 sider
-- Emne: Demens ; Eksistentielle spørgsmål ; Gruppe ; Kommunikation ; Kriser ; Livsfaser og kriser ;
Livshistorier ; Livsvilkår ; Omsorg ; Reminiscens ; Ressourcer ; Sorg ; Sorgarbejde ; Tab ; Terapi ;
Ældreomsorg
Heap, Ken: Tal med mig : at tale med ældre. – Frederikshavn : Dafolo, 2000. - 147 sider
-- Om samtale og anden kommunikation med og mellem ældre mennesker, bl.a. om at tale med ældre i krise
og sorg og om mindernes betydning. Med forslag til opgaver og øvelser. For plejepersonalet i
ældreomsorgen
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Humanistisk palliation : teori, metode, etik og praksis / red.: Karen Marie Dalgaard, Michael Hviid
Jacobsen ; diverse: Kamma Lund Jensen. - Kbh. : Hans Reitzel, 2011. - 445 sider
-- Emne: terminal pleje ; lindrende pleje ; pleje ; sygepleje ; omsorg ; døende ; døden ; etik
Indhold: Faglige perspektiver (Dødsbevidsthedsbevægelsen og den spektakulære død : fra fortrængning og
tabu til italesættelse og tilsynekomst? / Michael Hviid Jacobsen & Louise Lund Simuyemba. Christine E.
Swane: At blive gammel og mæt af dage? Lisbeth B. Knudsen: Dødens demografi. Døden i
eksistenspsykologisk belysning / Bo Jacobsen & Hanne Bess Boelsbjerg. Mariann B. Sørensen: Dødens
psykologi) ; Etiske udfordringer (Ole J. Hartling: Den gode død : etik er at ville det gode. Peter Øhrstrøm:
Diskussionen om menneskets værdighed. Mette Hartlev: Jura og praksis : døendes rettigheder. Ole Raakjær:
Tro - hjælp eller trussel? : om tro og gudsbilleder i mødet med den alvorligt syge og døende patient) ;
Filosofi, terapi og trøst (Christian Juul Busch: Sjælesorg for det døende menneske. Mogens Pahuus: Trøst og
død. Jan Brødslev Olsen: Håb - sindets regnbue. Anne Elsebet Overgaard: Mødet med lidelse hos
uhelbredeligt syge eller døende mennesker : set i et omsorgsteoretisk perspektiv. Din ven til det sidste :
musikterapi på hospice og i palliativ indsats / Marianne Bode & Lars Ole Bonde) ; Det palliative felt i teori
og praksis (Helle Timm: Kortlægning af den palliative indsats i Danmark. Mai-Britt Guldin: Sorg i palliation
: en præsentation af tosporsmodellen og kliniske problemstillinger i sorgopfølgning. Mette Raunkiær:
Hverdagslivet med døden inden for rækkevidde : erfaringer fra eget hjem og plejehjem. Dødsuddannelse /
Michael C. Kearl & Michael Hviid Jacobsen) ; Øvrige pespektiver og tematikker (Kate Runge: Døden på
plejehjem. Karen Marie Dalgaard: Livsudfoldelse i dødens rum. Lisbeth Langkilde: Social palliation :
palliation set fra socialrådgiverens perspektiv. Janni Poort: Frivilliges rolle i den palliative indsats. Janet
Ferrari Wanseele: Kultur møder døden : etniske og religiøse minoriteters opfattelse af sygdom og død
Jeune, Bernar: Længe leve!? : om udforskningen af det lange liv. - Kbh. : Fremad, 2002. - 287 sider
-- Om aldring og det lange liv. Forfatteren fremlægger og diskuterer den nye forsknings resultater. Der
diskuteres hvorfor nogle lever længere end andre, og hvad der præger den sidste livsfase
Kusch, Rita: Ideenbörse für die Seniorenarbeit : Impulse, Materialien und Gesprächsanstöße. - Gütersloh :
Gütersloher Verl.-Haus, 2012. - 192 s., ill. + 1 CD-ROM
-- Emne: ældre ; erindringer ; livshistorier ; aktivering ; samtaler
Kusch, Rita: Neue Ideenbörse für die Seniorenarbeit : Impulse, Materialien und Gesprächsanstöße. Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 2013. - 191 sider, ill. + 1 CD-ROM
-- Emne: ældre ; erindringer ; livshistorier ; aktiviteter ; samtaler
Livet før døden : 20 år med hospice i Danmark : antologi / red.: Svend Løbner Madsen ; fotografer: Svend
Løbner Madsen, Samuel André. - Frederiksberg : Unitas, 2012. - 188 sider
-- Emne: døende ; pleje ; omsorg ; hospicer ; historie ; Danmark
Udgivet i forbindelse med 20-året for oprettelsen af det første hospice i Danmark
Indhold: Rita Nielsen: Den gode død. Inger Hee: Danmarks første hospice ; En ny måde at handle på ; Når
hospiceerfaringer overføres til en kommune. Bertel Haarder: Hospice skaber livskvalitet til det sidste. Lone
Klok: "Vis mig dit ansigt før alting er forbi". Tove Videbæk: Den politiske udvikling for hospice. Birgitte
Kleis: Det gode hospice bygger på mange sanser. Birgitte Bülow: Når græsrødder begiver sig ud i
hospicebyggeri. Susanne Hogrefe: Der kan være lang vej fra ide til virkelighed. Danmarks 17 hospicer
præsenteret kronologisk efter oprettelsesår. Gunvor Dons: Frivillige yder en vigtig indsats på hospice. Med
litteraturhenvisninger og links Marianne Harboe: Kunstnere skaber kulør på hospice. Lars Clausen: Det
palliative team - et rejsehold af eksperter. Frede Olsen: Samarbejde til gavn for patient og pårørende. Connie
Engelund: Hospicefilosofien oversat til omsorg på et plejehjem. Kirsten Kopp: Kompetencer ved livets
afslutning. Danske læger uddannes til specialister i palliativ medicin : interview med Tove Vejlgaard.
Mogens Grønvold: Lindringens effekt dokumenteres videnskabeligt. Helle Timm: Stadig brug for deling af
viden og erfaringer. Med litteraturhenvisninger og links
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Livshistorier i teori og praksis / Trine Fossland, Kirsten Thorsen. - Bergen : Fagbokforlaget, 2010. - 230
sider
-- Forfatterne omtaler teorier og metoder om livshistorier anvendt i forskning og praksis. De viser hvordan
fortællingerne kan bruges til at få viden om aldring, generationsændringer, kropsoplevelse,
sygdomserfaringer og erindring
Med præsten på plejehjem : inspiration til arbejdet bland ældre og ældre med demens / red: Stinna Ahrenst. Frederiksberg : RPF, 2014. - 154 sider
-- Indhold: Kirsten Sveinbjørnsson: Martha og Maria - på plejehjem ; Jeppe Carsce Nissen: I en udkant af
livet ; Stinna Ahrenst: Livshistorien som udgangspunkt for forkyndelse for ældre ; Bodil Olesen: At være
kirke på plejehjemmet ; Lis Withøft Larsen: Gudstjeneste på ældrecentret og Ældresang i kirken ; Johnna
Baggers: Tro og traditioner ; Anne-Mette Riis: Salmer i nærvær ; Inger Kamstrup: Salmesang midt i
glemslen ; Povl Götke: De ældre og de gamle - en mulighed for folkekirken
Musik i øjeblikket : en håndbog om musik i ældreplejen / Lise Høy Laursen ; fotograf: Liselotte Plenov. Frederiksberg : Unitas, 2011. - 95 sider, ill. + 1 film
-- Emne: demente ; demens ; musikterapi ; musik ; plejehjem
Inspirationbog og et konkret værktøj for personale og pårørende til at bruge musik i hverdagen i samværet
med og i plejen af ældre med demens. Bogen er resultatet af et projekt gennemført på plejehjemmet Salem i
2011
Myskja, Audun: Den siste song : sang og musikk som støtte i rehabilitering og lindrende behandling. - Oslo
: Fagbokforlaget, 2006. - 253 s., ill.
-- Emne: musikterapi ; sang ; musik ; smertelindring ; palliativ omsorg ; demens
Nielsen, Rita: Livets afslutning : behandling, pleje og omsorg : en vejledning til personalet i ældreplejen /
forfatter: Rita Nielsen ; fotograf: Karina Rydendahl. - Frederiksberg : Unitas, 2010. - 84 sider, ill. i farver
-- Emne: døende ; lindrende pleje ; pleje ; omsorg ; terminal pleje ; for plejepersonale
Den normale aldring / red.: Gudmund Magnussen, Axel Engberg Pallesen og Andrus Viidik. – Kbh. : Arkiv
for Praktisk Lægegerning, 1980
Bd. 1 : Historie, psykologi og sociologi. - 205 sider
Når hukommelsen svigter finder livet vej på ny : Agneta Ingberg om sit liv med Alzheimers sygdom /
Birgitta Andersson, oversættelse: Martha Andersen. - Frederiksberg : Unitas, 2007. - 104 sider
-- Beretning om Alzheimers sygdom ud fra den sygdomsramtes perspektiv med dennes følelser og tanker om
sygdomsforløbet
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Praktische Theologie des Alterns / hrsg. von Thomas Klie, Martina Kumlehn und Ralph Kunz. - Berlin :
Walter de Gruyter, 2009. - vii, 617 s., ill.. – (Praktische Theologie im Wissenschaftsdiskurs = Practical
theology in the discourse of the humanities ; Bd. 4)
-- Indhold: Martina Kumlehn, Thomas Klie (Rostock), Ralph Kunz: Einleitung: Religionsgerontologie und
Lebenskunst ; Perspektiven. Gabriele Doblhammer, Caroline Berghammer, Rico Jonassen: Demographie:
Trends und Muster im Europäischen Kontext und der Einfluss von Religion auf das demographische
Verhalten ; Herman Westerink: Gerontopsychologie: Altern deuten ; François Höpflinger:
Sozialgerontologie: Alter im gesellschaftlichen Wandel und neue soziale Normvorstellungen zu späteren
Lebensjahren ; Andreas Kruse: Kulturelle Gerontologie: Gesellschaftliche und individuelle Antworten auf
Entwicklungspotenziale und Grenzsituationen im Alter ; Thomas Schlag: Altenpolitik:
Zivilgesellschaftliches Engagement, Sozialität und kirchliche Raumeröffnungen ; Phänomene. Christina Aus
der Au: Leiblichkeit: Die rezeptive Dimension des Selbst. Von der Alzheimer-Krankheit zur conditio
humana ; Ralph Kunz: Weisheit: Konzepte der Lebensklugheit ; Wolfgang Drechsel: Erinnerung:
Lebensgeschichte im Alter ; Jörg Neijenhuis:Zeitwahrnehmung: Altern und Kirchenjahr ; Michael Domsgen:
Generation: Familie und Lebenserwartungen ; Klaus Raschzok, Konstanze Kemnitzer: Orte: Heim(e) und
Mobilität ; Wilhelm Gräb, Lars Charbonnier: Medienwirklichkeit: Altersbilder ; Gerald Kretzschmar:
Profession: Altern im Beruf ; Klaus Depping: Demenz: Seelsorgerliche Kommunikation bei
Rationalitätsverlust ; Michael Klessmann: Sterbebegleitung: Christliche Perspektiven und Aufgaben ;
Thomas Klie (Rostock): Bestattungskultur: Umgangsformen angesichts des Todes ; Handlungsfelder.
Helmut Schwier: Homiletik: Predigen (nicht nur) für alte Menschen ; Thomas Klie (Rostock): Liturgik: Alte
im Gottesdienst - Gottesdienst für Alte ; Eberhard Hauschildt: Seelsorge: Das Altern besprechen, begleiten
und ihm Raum geben ; Martina Kumlehn: Religionspädagogik: Altern antizipieren? Herausforderungen für
religiöse Bildungsprozesse im Religionsunterricht ; Karl Foitzik: Gemeindepädagogik: Alte Menschen in
Kirche und Gemeinde ; Jan Hermelink: Kybernetik: Alternde Kirche - Kirche der Alten ; Thomas Klie
(Freiburg): Diakonik: Für(s) Alte(r) sorgen. Zwischen Betreuung und Altersmanagement ; Birgit Weyel:
Aszetik: Spiritualität und Religiosität im Alter
Ramhøj, Pia: Livsform og alderdom : hvordan ældre mestrer et midlertidigt sygdomsforløb. - [Kbh.] :
Akademisk Forlag, 1996. 345 s.
-- Emne: Ældre ; Alderdom ; Sociologi ; undersøgelser ; Levevilkår
Religiöse Begleitung im Alter : Religion als Thema der Gerontologie / hrsg. von Ralph Kunz. - Zürich :
TVZ, Theologischer Verlag Zürich, 2007. - 366 s., ill.
-- Indhold: Zugänge zur Religionsgerontologie: Mathias Allemand, Mike Martin: Religiöse Ressourcen im
Alter ; Stefan Huber: Spirituelle Räume. Ein Beitrag zur Phänomenologie des religiösen Erlebens und
Verhaltens im Alter ; Uwe Sperling: Spiritualität und Wohlbefinden im Alter ; Brigitte Boothe: Vertrauen
und Fragilität. Erzählungen alter Menschen vom guten Leben ; Karin Wilkening: Spirituelle Dimensionen
und Begegnungsebenen mit Tod und Sterben im Alter ; Heinz Rüegger: Altern im Spannungsfeld von «AntiAging» und «Successful Aging». Gerontologische Perspektiven einer seelsorgliehen Begleitung älterer
Menschen ; Konturen der Altenseelsorge: Konzepte und Modelle: Wolfgang Drechsel: «Wenn ich mich auf
deine Welt einlasse ...». Altenseelsorge als eine Anfrage an Seelsorgetheorie und Theologie ; Carsten
Gennerich: Religiöser Trost in der Seelsorge an Senioren und Seniorinnen. Modellentwicklung und
empirische Analysen zum Motiv der Vorsehung ; Konkretionen und Kontexte: Walter Lüssi: Ohne Arme,
ohne Beine, ohne Kopf - Plädoyer für eine «Seelsorge-Spitex» ; Michael Heymel: Was alten Menschen
heilig ist. Möglichkeiten der Altenseelsorge heute ; Felizitas Muntanjohl: Der letzte Umzug. Seelsorge bei
Menschen in Pflegeheimen ; Traugott Roser: «Ich habe mich selbst verloren!». Demenzerkrankung als
Problem evangelischer Seelsorge ; Christoph Schneider-Harpprecht: Altenseelsorge im Kontext Lebenswelt, Lebensraum und soziale Beziehungssysteme in der Seelsorgearbeit mit alten Menschen
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Reminiscens og livshistorie : lad livets fortællinger blomstre / red. Jonas Havelund og Anders Møller
Jensen, forfattere: Anne Leonora Blaakilde … et al.. - Kbh. : Munksgaard Danmark, 2006. - 197 sider, ill.
-- Indhold: Ove Dahl: Reminiscens i ældreomsorgen. Marianne Kjer: Når fortiden bliver en del af hverdagen.
Mette Borresen: Indblik i biografien : et pædagogisk perspektiv på magtanvendelse i demensomsorg. Jytte
Vestesen: Erindringsværksted. Niseema Marie Munk-Madsen: Musikalsk reminiscens i arbejdet med ældre
med demenssygdom. Morten Hoff: Livshistorier : teori og tolkning. Anne Leonora Blaakilde: Lad livets
fortællinger blomstre : om livshistorie som genre og som nødvendighed. Lone Løhde Rye: Clara Thrysøe : et
liv i sygeplejens tegn. Per Wennick: Tre fantastiske kvinder - i sidste øjeblik
Selvmord blandt gamle mennesker : myter, viden og forebyggelse / red.: Jorit Tellervo, ill. ... Gerrit Greve. Kbh. : Nyt Nordisk Forlag, 2004. - 237 sider, ill. (nogle i farver)
-- Indhold: Inger Anneberg: Det tabte forbillede ; Man mærker jo ikke selv den pris, der betales ; For
øjeblikket føler jeg mig rimelig normal ; "I ridser mine nerver" ; Hun styrede alt - også sin egen død ;
Hvorfor kan du ikke give mig lov? ; Det var jo ikke deres mor ; Mellem handling og overlevering. Peter
Kemp: Lykke og fortvivlelse i de sidste år. Karen Schousboe: Hvordan undgår vi at tage livet af os selv - og
skal vi det? Kate Runge: Selvmord blandt gamle - et samfundsproblem? Annette Erlangsen: Risiko for
selvmord blandt gamle mennesker. Jan-Henrik Winsløv: Modgang, mestring og livslede. Der findes en vej om sygepleje, omsorg og ansvar / Agnete Birktoft og Hanne Frandsen. Peter Storm: Behandlere er også kun
mennesker. Unni Bille-Brahe: De efterladte. Sisse Landert: Håb giver mod til at leve. Elene Fleischer: De
gamle menneskers brug af tavshed. Jorit Tellervo: Inspiration til undervisning om gamle menneskers
selvmord. - Digte af Lene Malmstrøm
Sidste kapitel : psykologi og pædagogik i ældreplejen / Tove Svejgaard. - Kbh. : Frydenlund, 2003. - 208
sider, ill.
-- Indhold: Ældre i udvikling - individuelt og socialt (Johan Fjord Jensen: Livalderpsykologien. Dominique
Bouchet: Alderdommen i socialpsykologisk perspektiv) ; Forandringer i alderdommen (Anita Barfod:
Alderdommens tab. Bo Møhl: Ældre og seksualitet. Tove Svejgaard: Psykiske lidelser hos gamle) ; Pleje og
omsorg som profession (Jørgen Bruun Pedersen: Pædagogik i ældreplejen. Birgitte Ravn Olesen: "Jeg burde
være interesseret" : om at yde omsorg i sit arbejde. Etiske problemstillinger i omsorgsarbejdet med ældre /
Mimi Yung Mehlsen og Rikke Brix Nielsen. "Din indsats - to vindere!" / Marion Thorning og Marianne Dela
Widenmann) ; Livshjælp til døende (Ingeborg Ilkjær: At være tæt på døden. Axel Engberg Pallesen:
Livsafslutningen. Bent Falk: Sidste kapitel)
Søndergaard, Mette: Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv / red.: Susanne Idun Mørch. - Århus
: Systime Academic, 2006. - 201 sider, ill.
-- Henvender sig til studerende indenfor social- og sundhedsfag, pædagogstuderende, fysio- og
ergoterapeutstuderende samt sygeplejestuderende
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Ved livets afslutning : om palliativ omsorg, pleje og behandling / red: Regner Birkelund. - Århus : Aarhus
Universitetsforlag, 2011. - 372 sider
-- Emne: sygepleje ; terminal pleje ; lindrende pleje ; pleje ; omsorg ; døende ; døden ; etik
Indhold: Historisk og kulturteoretiske perspektiver (Michael Hviid Jacobsen: Dødens dekonstruktion - om
død og udødelig i kulturanalytisk og samtidshistorisk belysning. Kirsten Kopp: Hospicetanken. Døden som
tabu / Niels Peter Agger og Helle Timm. Karen Marie Dalgaard: Den gode død - mellem ideal og
virkelighed) ; Etiske og eksistentielle perspektiver (Den meningsfulde død / Cecilie Eriksen og Regner
Birkelund. Niels Henrik Arendt: Det etiske beredskab - generelle etiske aspekter i palliativt arbejde. Ole
Hartling: Eutanasi eller palliativ omsorg, pleje og behandling. Knud Aage Møller: Patienters
selvbestemmelsesret. Jacob Birkler: Etiske dilemmaer i mødet med den døende. Mette Raunkiær: Hverdage
og døden på plejehjem - at tale om og handle i forhold til døden) ; Relationelle og religiøse aspekter (Tom
Andersen Kjær: Nærvær som omsorgens fundament. Christian Juul Busch: Det lille og det store vemod i
dødens nærvær. Bent Falk: Den personlige og professionelle samtale med kriseramte patienter og pårørende.
Ingeborg Kastberg Nielsen: Sorg, håb og mening) ; Æstetiske perspektiver (Regner Birkelund: Det æstetiske
indtryk - en menneskelig livsfornødenhed. Kim Dirckinck-Holmfeld: Arkitekturens palliative virkning. Livet
er værd - trods ALS / Regner Birkelund og Lisbeth Birkelund. Musik og palliation / Ingeborg Kastberg
Nielsen og Aksel Krogslund Olesen. Karsten Auerbach: Billedkunstens betydning i palliativ pleje og
behandling)
Velfærdsfortællinger / red: Nils Gunder Hansen ; bidrag: Henrik Dahl ... [et al.]. - [Kbh.] : Gyldendal,
2010. - 333 sider. – (Moderne positioner efter 1940 ; bind 2)
-- Om samspillet mellem velfærdsstaten og dansk litteratur og kulturdebat fra 1945 og frem til i dag
Indhold: Anne Marie Mai: Ej blot til lyst : et historisk rids af litteratur og samfund i Danmark fra Ludvig
Holberg til i dag. Nils Gunder Hansen: En læge uden grænser : H.C. Branners roman Rytteren som etisk
realisme og velfærdsfortælling før velfærdsstaten. Lasse Horne Kjældgaard: In loco parentis :
affamilialisering i fiktion om den skandinaviske velfærdsstat. Johs. Nørregaard Frandsen: Rod i provinsen :
nye fortællinger om opbrud i landbokkulturen. Louise Zeuthen: Det private er politisk : performative
velfærdsfortællinger om køn, krop og magt. Rune Lykkeberg: "Jeg starter der, hvor andres drømme holder
op" : overgangen til 1980'erne. Henrik Dahl: Kanoniseringen af Danmark : en skitse af danmarksblikkets
historie. Søren Harnow Klausen: Hyggeligt, men lavt til loftet, eller er det plat at have det godt? : litterære og
fænomenologiske udforskninger af velfærdsidealet. Marianne Stidsen: Konkurrencesamfundets bagside : om
længslen efter moralitet, autenticitet og menneskeværd i den nye realistiske litteratur. Tue Andersen Nexø:
Velfærd på krykker : handicappedes sexliv i ny dansk litteratur. Peter Simonsen: Plejehjemsfortællinger :
velfærdsstat og plejehjem hos Asger Baunsbak-Jensen, Kirsten Thorup og Bent Haller. Pårørende efterlyses :
om at leve og dø i velfærdssamfundets skygge / af Michael Hviid Jacobsen og Ida Holst. Wie es eigentlich
gewesen : velfærdsstatsfortællingen / af Jørn Henrik Petersen og Klaus Petersen. Med litteraturhenvisninger
og links
Zink, Jörg: Die Stille der Zeit : Gedanken zum Älterwerden. - Gütersloh : Gütersloher Verl.-Haus, 2012. 127 sider
-- Emne: ældre ; alder ; eksistens ; fortælling
Ældre om ensomhed : 25 ældre skriver om at være ensom / red.: Birgit Madsen og Peter Olesen, portrætfotos: Henrik Bjerregrav. - Vejle ; [Kbh.] : i samarb. med EGV Fonden : Kroghs Forlag 2003. - 197 sider,
ill.. – (Sorg og savn-serien)
-- Bidrag fra 25 ældre fra 56 til 86 år om ensomhedens mange ansigter: ensomhed pga. fysiske handicaps
eller vanskelig sygdom, ensomhed pga. kassation og ringeagtelse eller ensomhed pga. tab, sorg og savn,
oftest efter en ægtefælles død, men også ensomhed som et slags grundvilkår i livet
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Artikler
Bjerg, Svend: Alderdom teologisk belyst. – i: Præsteforeningens blad. – 1981:2, s. 17-25
Jørstad, Anne Helene: ”Vær her. Vær her. Ikke slipp taket nå!”. personer med demens forteller om tro og liv.
– i: Tidsskrift for sjelesorg. – 2011:3, s. 200-213
Kjøgx Pedersen, Ina: Far glider væk. - i: Weekendavisen, 2014-08-22, s. 6
-- Emner: Jan Lindhardt; Alzheimers sygdom; demens; demente; forældre; børn; pårørende
Indhold: For to år siden fik tidligere biskop i Roskilde Stift Jan Lindhardt at vide, at han har Alzheimer. Her
fortæller fire af hans seks børn om chok, lettelse, sort humor, håb
Lindhardt, Eva Mila: Glemmer du, så glemmer jeg. - i: Politiken, 2014-01-26, Sektion 2, s. 11-12
-- Emner: Jan Lindhardt; demens; Alzheimers sygdom; hjernesygdomme
Indhold: "Alt går langsomt og er omgærdet af stor usikkerhed. Min far er én af de mange mennesker, som er
mærket af demens, der er blevet en af den moderne verdens store lidelser"
Kritisk forum for praktisk teologi. – 1992:47. – Tema: De efter-ladte
Kritisk forum for praktisk teologi. – 1998:2. – Tema: Livshistorier
Kritisk forum for praktisk teologi. – 2014:136. – Tema: Kirken og de ældre
Omsorg : Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. – 2006:1. - Tema: Sorg
Omsorg : Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. – 2007:1. – Tema: Ritualer ved dødsfall
Omsorg : Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. – 2007:3. – Tema: Alderdommen
Omsorg : Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. – 2008:1. – Tema: Demens
Omsorg : Nordisk tidsskrift for palliativ medisin. – 2011:2. – Tema: Musikkterapi
Pastoraltheologie. – 2009:9. – Tema: Alternde Kirche
Pastoraltheologie. – 2009:12. – Tema: Alternde Kirche
Praktische Theologie. – 2006:4. – Tema: Alter als Chance
Tidsskrift for sjelesorg. – 2007:4. – Tema: Aldring og sjelesorg
Tidsskrift for sjelesorg. – 2009:1. – Tema: Liturgi og sjelesorg

Udarbejdet af Helle D. Kjeldsen/10.3.2015

9

