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Uden alder. Personlige samtaler om livslyst Trine Sick Hent PDF Alder er et fænomen, der fylder meget i

samfundet – og som regel i negative vendinger. Det livssyn udfordrer Trine Sick i "Uden alder". Her fortæller
hun om sine egne erfaringer med at blive ældre og interviewer 12 mænd og kvinder, der alle er i anden
halvdel af deres liv. Med fokus på det at blive ældre, fortæller de alle om at skabe nye minder, tage på

spændende rejser og gøre sig nye erfaringer. Alt sammen kombineret med den ro og harmoni, som alderen har
givet dem. Den danske journalist, forfatter og foredragsholder Trine Sick (f. 1953) er især kendt for sine

forskellige jobs for DR, hvor hun var ansat mellem 1990-2007 som blandt andet studievært og
udenrigsreporter. Sick har desuden været ansat i tillidsposter for flere forskellige institutioner, heriblandt

Ældreforum, Center for Konfliktløsning og Rådet for internationalt Udviklingssamarbejde.

 

Alder er et fænomen, der fylder meget i samfundet – og som regel i
negative vendinger. Det livssyn udfordrer Trine Sick i "Uden alder".
Her fortæller hun om sine egne erfaringer med at blive ældre og

interviewer 12 mænd og kvinder, der alle er i anden halvdel af deres
liv. Med fokus på det at blive ældre, fortæller de alle om at skabe nye
minder, tage på spændende rejser og gøre sig nye erfaringer. Alt

sammen kombineret med den ro og harmoni, som alderen har givet
dem. Den danske journalist, forfatter og foredragsholder Trine Sick
(f. 1953) er især kendt for sine forskellige jobs for DR, hvor hun var

ansat mellem 1990-2007 som blandt andet studievært og
udenrigsreporter. Sick har desuden været ansat i tillidsposter for flere

forskellige institutioner, heriblandt Ældreforum, Center for
Konfliktløsning og Rådet for internationalt Udviklingssamarbejde.
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