
Din alder kan være en 
belastning - eller en befrielse. 
Det styrer du faktisk (næsten) 
selv. Hvert årti byder 
på sine fordele og 
udfordringer, og tager  
du højde for dem, kan  
du være sprudlende  
sund, uanset hvor  
gammel du er.

✚ Robuste knogler

❚ Tidsmangel

✚ Stærke muskler

❚ Usikkerhed

DE VITALE

20’ERE
DE TRAVLE

30’ERE

ET SUNDT
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KVINDELIV
✚ Stor selvindsigt

❚ Gener fra overgangsalderen

✚ Mentalt overskud

❚ Skrantende helbred

✚ Højt selvværd

❚ Faldende forbrænding

✚ Robuste knogler

❚ Tidsmangel

DET FÅR DU:
● Interview med  

kvinder i fem årtier

● Tips til, hvordan du holder  
dig sund i netop din alder

● Oversigt over 
kroppens forandringer

DE FABELAGTIGE

40’ERE

DE HEDE

50’ERE

DE TOPFEDE

60’ERE

ET SUNDT
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 S
und og stærk hele 
livet? Det kan du 
sagtens! Selv hvis 
du ikke er gået i 
gang endnu. Uan-

set alder er det nemlig aldrig 
for sent at pleje krop og sind. 
Med den rette sundhedsstra-
tegi bliver du både den bedste 
version af dig selv i den alder, 
du har lige nu, og forhaler 
samtidig aldringsprocessen.  

Er du i tyverne, kan du for-
mentlig slippe afsted med det 
meste. Men en sund livsstil er 
alligevel rigtigt godt givet ud. 
Næsten som at sætte penge 
i banken. Gode vaner i star-
ten af voksenlivet kan nemlig 
være med til at præge dit hel-
bred langt op i alderen, viser 
flere undersøgelser. 

Efterhånden som du skifter 
studie- og singlelivet ud med 
hus, have, mand, småbørn og 
fuld smæk på karrieren, kan 
det blive en større og større 
udfordring at mobilisere over-
skud til at pleje dig selv. Men 
med få justeringer kan det fint 
lade sig gøre at holde sig sund 
midt i kaos. 

Uanset hvad du gør, kan du 
selvfølgelig ikke ctrl-alt-dele-
te den proces, der gør, at din 
krop og hjerne ældes, som 
årene går. Normalt taber du 
op mod halvdelen af din styr-
ke og kondition, fra du er 25, 
til du er 60, men med en ak-
tiv indsats kan du forlænge 
holdbarhedsdatoen på både 
krop og sind. Og selvom bry-
sterne rejser mod syd, og 
ungdommens glans langsomt 
fordamper, kan du sagtens 
begynde at bestige bjerge, 
selvom du er langt oppe i åre-
ne, hvis du er blevet ved med 
at bevæge dig og fylde den 
rigtige benzin på motoren. 

På de næste sider kan du 
lade dig inspirere af fem seje 
kvinder, der er sunde på hver 
deres måde og i hvert deres 
årti. Derudover giver vi dig 
masser af tips til, hvordan du 
skal træne og spise i netop 
din alder og dermed få meget 
mere ud af alle livets faser.  

Det er nu, du skal opbygge et stærkt 
skelet, som kan bære dig resten af livet, så 
det er vigtigt, at du får rørt dig en masse, 
og særligt at du får belastet dine knogler 
med eksempelvis løb eller styrketræning.  
Du har formentlig masser af tid, og din 
krop kan holde til det hele, så eksperimen-
tér med forskellige former for træning, så 
du kan finde frem til en motionsform, du 
virkelig nyder. Hvis du lykkes med at finde 
en aktivitet, du holder så meget af, at du 
slet ikke kan lade være, øges sandsynlig-
heden for at, du holder fast i træningen om 
ti, tyve og tredive år. 

Cafébesøg, fester og tømmermænds- 
junkfood fylder ofte en del nu, og du 
slipper da også godt fra det meste. Men 
fokusér alligevel på at spise sundt det 
meste af tiden. Fyld især en masse 
grøntsager på tallerkenen. Dels får du 
gode næringsstoffer, som gør dig velop-
lagt, dels vænner du dig til smagen af de 
kalorielette sager, inden du i virkeligheden 
for alvor får brug for det. Det er meget 
lettere at forebygge overvægt end at tabe 
sig! Har du kraftige menstruationer, skal 
du også tænke i at få nok jern. Det kan du 
få fra fx bønner, linser og nødder.

SÅDAN SKAL 
DU SPISE

SÅDAN SKAL  
DU TRÆNE

DU KAN MED FORDEL 
VÆRE OBS PÅ ...!

Hele verden ligger for dine fødder. Dine æg spiller i første division, 
knoglemassen topper, musklerne er stærke, og kropslige skavanker spiller 
formentlig ikke den store rolle. Når du ser en midaldrende, tænker du: Det der 
bliver aldrig mig! Alvoren er langt væk – og så alligevel. Mange kvinder i 20'erne 
konfronteres med vigtige valg af partner og uddannelse, og tanker om eget 
udseende fylder en del, hvorfor du let kan blive usikker på, om du er god nok.

DE VITALE 
20’ERE

Af Irene Brøndum · Foto: Jakob Helbig · Kilder: Christine Felding, gynækolog, Kisser Paludan, pskyolog, 
Emilia van Hauen, kultursociolog, Maria Felding, diætist ·Tøj udlånt af goyogi.dk

● at du nemt kan komme til at sammenligne dig 
selv med andre, når du bombarderes med billeder 
af perfekte liv på sociale medier. 

● at nyde ungdommens vitalitet for fuld styrke og lade 
være med at dømme dig selv for hårdt, når du kigger i 
spejlet. Du er smuk, præcis som du er. 

● at huske den der prævention. Vælg én, der beskytter 
dig mod både kønssygdomme og uønsket graviditet, 
hvis du ikke er klar til børn endnu.
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Maria er 27 år og digital kampagneleder på et mediebureau.  
Privat bor hun i lejlighed sammen med sin kæreste. 

SUNDHED FOR MIG ER … at dyr-
ke en masse motion og spise sundt. 
Og så kan jeg godt lide at møde sent, 
så jeg får nok søvn. Jeg er virkelig 
B-menneske. Heldigvis har jeg ingen 
børn endnu, så jeg kan tilrettelægge 
arbejdstiden, så den passer til mig. 

SUNDHED FYLDER … meget. Jeg 
vil gerne se godt ud og føle mig aktiv. 
Det bliver jeg glad i låget af.

JEG TRÆNER … fordi jeg elsker 
det. Jeg kan faktisk slet ikke lade 
være. Det holder mig fit, og så renser 
det mit hoved efter en travl dag på 
jobbet. Min træning er meget varieret, 
og jeg er stort set afsted hver dag. 
Jeg løber, svømmer, styrketræner og 
kører racercykel. En gang om ugen 

kommer der desuden en personlig 
træner på min arbejdsplads og tæ-
sker os alle sammen igennem med 
funktionel træning. 

JEG SPISER … på ingen måder fa-
natisk, for jeg elsker stort set al mad. 
Kager i alle afskygninger er min store 
svaghed. Men jeg tænker da over det, 
og menuen står ofte på kylling og en 
salat, for så føler jeg mig rigtig sund. 
En gang imellem får den dog fuld 
pedal med vin og vodka, og når jeg 
er på festival, bliver det mange dage 
i træk. Så kan jeg godt mærke, at der  
lige skal strammes op bagefter. 

JEG DRØMMER OM … at gennem-
føre en ironman. Det skal jeg bare 
prøve engang. 

Jeg bliver glad i låget af at træne

Arme

Ben

MUSKELSTYRKEN 
Din styrke falder med 
alderen, da du får færre 
muskelfibre, og tykkelsen 
af de enkelte muskelfibre 
mindskes. Motion kan dog 
forebygge faldet i styrken, 
og ældre veltrænede kan 
sagtens have samme styr-
ke som unge utrænede.

Gør som Maria, og giv 
den gas med mange 
forskellige motions-
former. Så bliver det 
aldrig kedeligt, og du får 
trænet hele kroppen. 
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SÅDAN SKAL 
DU TRÆNE

● at passe dine screeninger for livmoderhalskræft. Det 
er trods alt kun hvert tredje år. 

●  at hvis du pønser på at få et barn, så er der nogle 
bestemte kosttilskud, som du anbefales at tage, 
allerede inden du rent faktisk bliver gravid. Præ-
cis hvilke tilskud du skal tage, kan du se på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

● at undgå at leve et “når jeg engang 
får tid-liv ...”, hvor du udskyder alt 
det, der betyder noget for dig. 
Vær ikke bange for at prioritere 
noget fra, så du har tid til at 
lave det, der rent faktisk 
fylder dig med energi. 

SÅDAN SKAL 
DU SPISE

DU KAN MED FORDEL 
VÆRE OBS PÅ ...

30’erne kan føles som én lang bjerg-
etape, hvor døgnet bare ikke har timer 
nok. Mange forsøger at skabe familie og 
karriere på én gang og kommer derfor 
til tider til at sætte sex, sport og sund 
mad på standby. Men med en, to eller 
måske endda tre graviditeter kan du til 
gengæld opleve at få en helt ny respekt 
for kroppen, fordi du bliver vidne til, at 
den kan præstere noget så sindssygt som 
at lave et helt nyt menneske. Kropsligt 
er du i det hele taget stadig ret så meget 
på toppen. Din muskelmasse samt 
forbrænding vil dog i løbet af årtiet så 
småt bevæge sig i den forkerte retning, 
men det mærker du næppe det helt store 
til endnu. Måske har du dog bemærket, 
at du ikke længere kan slippe afsted med 
at spise en plade Marabou tre aftener om 
ugen, uden at det sætter sig.

DE TRAVLE
30’ERE

Selvom du har en travl hverdag, er det 
vigtigt at holde fast i træningen. Den 
styrke og kondition, du opbygger nu, 
er nemlig med til at forebygge skader 
og knogleskørhed senere i livet. Hvis 
du føler, at tiden ikke helt slår til, så 
overvej træning med høj intensitet 
eller høj vægt, for så opnår du alle de 
sunde fordele på kortere tid.  Du kan 
også træne med dine veninder, så 
du slår to fluer med ét smæk og får 
plejet dine sociale relationer, samtidig 
med at du holder dig i form.

Det er fristende at dulme travlheden 
med et hurtigt sukkerfix. For hvem 
har tid til at snitte, hakke og følge 
avancerede opskrifter, når alle hiver i 
dig? Men her er det vigtigt at huske, 
at sund mad ikke behøver at være et 
kompliceret projekt. Brug havregrød, 
rugbrød og smoothies som fastfood, 
når tiden er knap. Og gør det sunde 
valg lettilgængeligt ved at snitte en 
hel masse grøntsager én gang om 
ugen, så du ikke skal tænke på det 
hver eneste dag. 

CHANCEN FOR  
AT BLIVE GRAVID  
VED ÆGLØSNING
Fertiliteten topper i 20-års 
alderen og falder herefter 
støt. Når du rammer 30, er 
chancerne omtrent halve-
ret. Der er dog stadig gode 
muligheder for at blive 
gravid. Fra midt i 40'erne er 
det for manges vedkom-
mende et uigenkaldeligt 
farvel til (flere) børn.

din krops udvikling 
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Stisa er 33 år og underviser i moderne dans, 
mens hun kører selvstændig virksomhed på 
sidelinjen. Privat bor hun med sin mand og 
deres to piger på 3 og 5 år. Om to uger dukker 
endnu et familiemedlem op. 

SUNDHED FOR MIG ER … at vide, hvor 
maden kommer fra, og at træne og spise sundt 
i stedet for at tage piller. Men sundhed er også 
at være i godt humør, og det er jeg ofte, når jeg 
er sammen med mine veninder, eller hvis jeg 
danser eller løber i naturen. 

SUNDHED FYLDER … en del. Jeg er ret 
bevidst omkring, hvordan jeg har det, og hvis 
jeg føler mig tung i kroppen og har svært ved at 
komme op om morgenen, så ved jeg, at nu må 
jeg til at leve lidt sundere. 

JEG TRÆNER … moderne dans, yoga, 
pilates og løb. Det bliver dog kun til to-tre gange 
om ugen. Førhen havde jeg mere tid til at træne, 
for der havde jeg ikke så mange forpligtelser. Til 
gengæld er jeg begyndt at lave en del havear-
bejde, og det tæller vel også lidt at luge ukrudt. 
Jeg kan allerbedst lide at træne sammen med en 
veninde, så bliver det også nemmere at komme 
afsted. Hvis det bare er mig selv, der skal træne, 
er det for nemt at udskyde det, hvis familien har 
brug for hjælp derhjemme. 

JEG SPISER … ikke voldsomt sundt. 
Egentlig er grøntsager min livret, og jeg kunne 
sagtens leve vegetarisk, men jeg har ikke over-
skud til at lave noget avanceret. Lige nu bliver 
aftensmaden oftest noget, børnene kan lide – fx 
pasta med kødsauce. Men jeg får altid frugt til 
mellemmåltiderne, og jeg laver også ret ofte 
smoothies. Det kan jeg godt lide, for så føler jeg, 
at jeg gør noget godt for mig selv og familien. 

JEG DRØMMER OM … at jeg hver dag 
kunne stå op før alle de andre og få trænet, for så 
ved jeg, at jeg ville starte min dag med at være 
kropsligt og mentalt i balance. 

For mig er sundhed
at være i godt humør

DE TRAVLE
30’ERE

Kuk, kuk – herinde 
ligger Stisas tredje 
barn og venter på 
at komme ud. I 
gennemsnit bliver vi 
mødre første gang, 
når vi er 29 år. 
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I 40’erne er der mange, der gør 
status. Hos nogle fører det til en 
skilsmisse, et jobskifte, eller at 
du tager den krop, som mest har 
været et redskab for familien, 
tilbage. Du bliver måske mere 
bevidst om, hvad der er godt for 
dig, og får en større kærlighed til 
dit eget udseende, i forhold til da 
du var yngre. Men hvis du ligner de 
fleste, går du samtidig op i at holde 
det naturlige forfald i skak. Sidst 
i årtiet nærmer overgangsalderen 
sig. Modsat hvad du måske 
tror, betyder det ikke færre 
menstruationer, men derimod 
lange og kraftige blødninger. 

SÅDAN SKAL 
DU TRÆNE

Din forbrænding er nu omkring ti pro-
cent lavere, end da du var i 20'erne, 
så du skal virkelig være opmærksom 
på, hvad du spiser, hvis du ikke vil 
betale ved kasse ét. Tænk i madvarer, 
der mætter godt for få kalorier: store 
salater, frugt, grove rodfrugter, rug-
brød og havregryn. Lad være med at 
springe hovedmåltiderne over, for så 
er det, at slikskålen er svær at mod-
stå senere på dagen. Drop til gengæld 
gerne de tomme kalorier fra kage, 
chips, slik og sodavand i hverdagen, 
og husk, at når du spiser brød, pasta 
og ris, bør det altid være fuldkornsva-
rianterne. Gå hellere tidligt i seng end 
at bruge sukkerrige snacks til at holde 
dig vågen, for en god søvn er lige så 
vigtig for dig som sund mad. 

Du kan sagtens træne hårdt, selvom 
du er i 40’erne. Skal du først til at i 
gang, eller har du holdt en længere 
pause, skal du dog være opmærksom 
på, at led, sener og muskler er mere 
skrøbelige, end de var i 20'erne, så 
du skal starte langsommere op. Din 
restitutionsevne kan også være lidt 
dårligere, så du skal bruge længere tid 
på at komme dig efter meget hårde 
træningspas. Hvis du ikke allerede 
er i gang, så er det nu, du skal til at 
styrketræne, så du kan vedligeholde 
din muskelmasse og forebygge ska-
der samt bremse det naturlige fald i 
forbrændingen. Det kan også være 
en god idé at lave knibeøvelser, da en 
del, særligt efter flere børnefødsler, 
oplever problemer med inkontinens. 

● at det kan være en god idé at begynde at selvun-
dersøge dine bryster med jævne mellemrum, da du 
først tilbydes mammografiscreening, fra du fylder 50 
år. Brystkræft er en af de allerhyppigste kræftformer 
blandt kvinder, og jo tidligere du opdager det, jo bedre er 
mulighederne for helbredelse.  

● ikke at resignere og stoppe med at forny dig, fordi 
statistikken siger, at det kun går ned ad bakke kropsligt 
og mentalt. Tænk på, at du formentlig har over halvde-
len af dit liv foran dig. Vær åben og nysgerrig, og nyd, at 
du formentlig snart får en masse frihed til dig selv, fordi 
ungerne flyver fra reden. 

DU KAN MED FORDEL 
VÆRE OBS PÅ ...

din krops udvikling

SÅDAN SKAL 
DU SPISE

KVINDERS KNOG-
LETÆTHED MED OG 
UDEN TRÆNING
Knoglemineralindholdet 
topper i begyndelsen 
af 30'erne, men som 
det ses på grafen, kan 
det at være fysisk aktiv 
bremse afkalkningen 
af knoglerne gevaldigt. 
Også selvom du først 
begynder at motionere, 
når du for længst har 
passeret de 40. 

%

År

Fysisk inaktiv

sent i gang med at være aktiv

Fysisk  aktiv

DE FABELAGTIGE
40’ERE
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SUNDHED FOR MIG ER … 
at se lyst på tilværelsen og have et 
positivt sind. 

SUNDHED FYLDER … egent-
lig ikke så meget, for det er bare blevet 
en livsstil. Da jeg var yngre, havde jeg 
meget fokus på at være trimmet, men 
nu er jeg begyndt at tænke mere på at 
være i balance.  

JEG TRÆNER … hovedsageligt 
løb. Førhen dyrkede jeg aerobic og 
spinning og har endda stillet op til Miss 
Fitness-konkurrence, men efter at 
jeg blev mor, er jeg begyndt at løbe i 
stedet. Løb passer godt ind i familieli-
vet. Jeg kan gøre det hvor som helst og 

når som helst. Jeg lider ikke af skader, 
men jeg kan mærke, at min alder 
modarbejder mig lidt på min hurtighed. 
Jeg er nu også blevet mere afslappet 
omkring, hvilken tid jeg løber på. Jeg er 
fx begyndt at høre lydbånd i stedet for 
musik, der pumper mig af sted. 

JEG SPISER … på ingen måder 
fanatisk. Jeg elsker snold og kold rosé 
på terrassen. Min vægt ligger ret stabilt, 
men jeg skal da tænke lidt mere over 
det nu, end jeg skulle tidligere. 

JEG DRØMMER OM … at jeg 
stadig er i god form og rigtigt højt hu-
mør, når jeg rammer de næste mange 
runde fødselsdage.

Jane er 45 år og personlig assistent i et konsulenthus. Hun bor med sin 
mand og sine to børn på 8 og 11 år. 

Jane har lige løbet sin 25. 
halvmaraton, selvom hun 
først for alvor begyndte at 
løbe, efter at hun blev mor 
#nevertoolate. 

DE FABELAGTIGE
40’ERE

Løb passer godt ind i familielivet
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SUNDHED FOR MIG ER … er at holde en 
ferie, hvor jeg får dyrket en masse sport og har plads 
til at drikke et glas vin om aftenen. 

SUNDHED FYLDER … ikke alverden, for det 
er bare blevet en helt naturlig del af mit liv. 

JEG TRÆNER … først og fremmest fordi jeg 
elsker det. For tiden går jeg til dans og kampsport. 
Jeg har i mange år løbet maraton uden at træne op til 
det. Men nu er mine knæ efterhånden blevet for stive, 
så inden mit næste store løb skal jeg forberede mig. 
Med hensyn til overgangsalderen, så synes jeg, der er 

noget fedt ved, at man ikke længere skal tænke på, 
om man får menstruation, hvis man har meldt sig til 
et løb eller skal på en aktiv ferie.  

JEG SPISER … en masse grøntsager i kantinen 
på mit arbejde. Det er nemt, når det bare bliver ser-
veret. Men ellers må jeg erkende, at jeg også træner 
meget for at få plads til at spise det, jeg har lyst til.  
Jeg er nemlig vild med flæskesteg, tarteletter og slik.

JEG DRØMMER OM … at kunne blive ved 
med at være aktiv hele mit liv og løbe maraton igen til 
foråret. Og så drømmer jeg om at få en bedre søvn.

Jeg drømmer om at løbe maraton igen
Elisabeth er 55 år og layouter på I FORM. Privat har hun en kæreste og bor med sin 21-årige søn.

Du skal spænde musklerne, hvis 
du vil lægge arm med Elisabeth. Ud 
over at træne planker hun dagligt 
med hele I FORM-redaktionen.
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Træningen er vigtigere end nogensinde 
nu for at undgå, at dit skelet afkalker for 
hurtigt og for at få dit hjerte til at holde 
længst muligt. Dyrk gerne vægtbæren-
de motion som løb og styrketræning, 
der gavner knoglerne. Senevævet bliver 
med alderen mere stift og skrøbeligt, så 
hvis løbeturene begynder at gøre nas, 
kan du snuppe en gåtur i stedet og så 
supplere med svømning eller cykelture 
for at få pulsen op. I bassinet og på 
cyklen udsættes kroppen ikke i nær så 
høj grad for stød, og du belaster sener, 
og led væsentligt mindre, end når du 
løber. Læg gerne en del af din træning 
ude i det fri, hvor solen vil tanke dig op 
med knoglevenligt D-vitamin.

Inden overgangsalderen beskytter 
det kvindelige hormon østrogen os 
delvist mod hjertesygdom og knogle-
skørhed, så derefter bliver det ekstra 
vigtigt at holde blodårer og knogler 
sunde. Spar på det mættede fedt i 
pålæg, kød og færdigretter, og spis i 
stedet flere grøntsager, bælgfrugter, 
sesamfrø og valnødder. Sådan en 
kost vil tanke dig op med hjerteven-
lige fibre og fedtsyrer samt give dig 
kalk, K-vitamin og magnesium. Du 
kan skylle det hele ned med te med 
rødkløver. Den type te har nemlig en 
særlig fordel, hvis du er i overgangs-
alderen, da den indeholder plante-
stoffer, som giver færre hedeture.

● at gå til lægen og få målt blodtryk, blodsukker 
og kolesteroltal regelmæssigt, så eventuelle 
livsstilssygdomme kan tages i opløbet.  

●  at en del kvinder på nuværende tidspunkt 
kan lide af sjat-tisseri og tilbagevendende 
blærebetændelser, som man forholdsvis nemt 
kan behandle hormonelt.Lad det ikke ødelægge 
din livskvalitet. 

●  nogle kan opleve en tomhed, når ungerne 
flyver fra reden. Hvis du har overskud til det 
og savner følelsen af, at der er nogen, der har 
brug for dig, kan du overveje at kaste dig over 
frivilligt arbejde. Ud over at du hjælper andre, 
viser undersøgelser, at indsatsen faktisk også 
har en positiv indvirkning på din egen sundhed 
og lykkefølelse.

DU KAN MED FORDEL 
VÆRE OBS PÅ ... 

SÅDAN SKAL 
DU SPISE !

Hvis du ikke allerede er i overgangsalderen, 
sker det meget snart. I den forbindelse kan der 
opstå gener som søvnløshed, tørre slimhinder 
og hedeture. I det hele taget begynder kroppen 
nu at lade høre fra sig. Karvæggene i de store 
pulsårer er mindre elastiske, og muskelmassen 
og forbrændingen er i frit fald. Der skal med andre 
ord virkelig gøres en indsats for at holde kroppen 
stærk og vægten nede. Til gengæld kender du 
efterhånden dig selv ganske godt, og du ved, 
hvordan din krop godt kan lide at bevæge sig, og 
hvilken mad du har det godt med at spise. Livet 
med småbørn er også for alvor ved at være et 
overstået kapitel, hvilket frigiver både tid og penge. 
Det giver dig mulighed for at købe hjælp i form af 
eksempelvis en personlig træner eller en diætist.

DE HEDE
50’ERE

SÅDAN SKAL 
DU TRÆNE 

din krops udvikling

FORHØJET BLODTRYK 
Med alderen stiger 
blodtrykket, fordi dine 
blodårer bliver mindre 
elastiske, så dit hjerte 
må pumpe kraftigere for 
at få blodet sendt rundt 
i systemet. Du kan dog 
selv gøre en masse for 
at holde trykket nede. 
Kredsløbstræning som 
løb, cykling og svømning 
er genialt til både at 
forebygge og behandle 
forhøjet blodtryk. 
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Nedbrydningen af knoglerne går nu vold-
somt meget hurtigere end opbygningen, 
så spis masser af grønne grøntsager og 
tag evt. et tilskud med D-vitamin. Det vil 
hjælpe dig med at bremse afkalkningen. 
Følelsen af tørst aftager med alderen, 
så husk at drikke rigeligt. Minimum  
1½ liter vand dagligt. Te, grønt-
sager og frugt giver dig også 
godt med væske. 

SÅDAN SKAL 
DU SPISEDu kan træne efter de samme principper 

som alle andre, hvis du bare tager hensyn 
til eventuelle skavanker, du har pådraget 
dig gennem livet. Har du det stadig fint 
med at løbe eller spille tennis, så fortsæt 
endelig. Det vigtigste er, at du bliver ved 
med at holde dig i gang. Din balance bliver 
ofte dårligere med årene, så balancetræ-
ning bør være en fast del af dit trænings-
program fra nu af. Stå ofte på ét ben, 
og kom op på tæerne. Supplér evt. med 
balanceøvelser på vippebræt.

SÅDAN SKAL 
DU TRÆNE

● at det kan være en god idé at få målt din højde en 
gang årligt fra nu af, da tab af centimeter kan være et af 
de første tegn på knogleskørhed. 

● at mange af os bliver mere reflekterede med alderen. 
Måske er der noget, du synes, du burde have gjort an-
derledes i dit liv. Hvis du har det sådan, er tiden kommet 
til at sige undskyld til dem, du eventuelt har svigtet, eller 
tilgive dig selv, så  du ikke skal bruge resten af tilværel-
sen på at gruble, men i stedet får plads til livsglæden.

DU KAN MED FORDEL 
VÆRE OBS PÅ ...

Så er anden halvleg for alvor fløjtet i gang. Men hvem 
gider bekymre sig om det? Hvis du sørger for at holde 
din krop i gang, byder dette og de følgende årtier på 
uendelige muligheder, og mange kvinder blomstrer 
virkelig op i 60’erne, hvor du har udtjent din værnepligt i 
forhold til både børn og job og kan gøre, lige hvad du vil. 

DE TOPFEDE
60’ERE
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SUNDHED FOR MIG ER … når krop og sjæl 
er i balance. Når jeg både får bevæget mig og har 
brugt tid sammen med de mennesker, der betyder 
noget for mig. 

SUNDHED FYLDER … ikke rigtigt noget til 
hverdag, for det er bare en helt naturlig del af mit liv 
at motionere og spise sundt. Det er kun, hvis der har 
været en længere periode, fx i julen og sådan, hvor 
jeg har levet meget anderledes, at jeg kan mærke, 
at jeg trænger til at komme tilbage og gøre det, jeg 
plejer, for at føle mig sund.

JEG TRÆNER … stort set dagligt. Førhen har 
jeg ikke haft så meget tid til det. Da jeg havde mindre 
børn, blev det kun til gymnastik, og de sidste år på 
arbejdsmarkedet, hvor jeg havde et lederjob, var 
energien brugt op, når jeg kom hjem. Men jeg kunne 
mærke, at det ikke gjorde noget godt for mig at være 
så inaktiv. Jeg var på en vandreferie, hvor mine knæ 
stod helt af, og det blev jeg faktisk ret forskrækket 
over. Så jeg besluttede, at når jeg stoppede med 
at arbejde, skulle der ske noget. Jeg begyndte at 
styrketræne, og nu kan mine knæ holde til alt. Jeg 

styrketræner fast tre gange ugentligt, og herudover 
ror jeg i roklub tre formiddage om ugen og vandrer 
cirka 12 kilometer om dagen. Jeg føler mig i meget 
bedre form nu end for ti år siden. Jeg tager desuden 
meget gerne på aktive ferier. Jeg har gået Caminoen, 
vandret i Nepal og kørt på mountainbike i Sydeuropa. 
På sådan nogle ture træner jeg ikke kun kroppen. Jeg 
udfordrer også min hjerne, når jeg skal kigge på kort, 
og når jeg skal finde ud af, hvordan sådan en masse 
cykelgear fungerer. Det tror jeg også er rigtigt vigtigt. 

JEG SPISER … en ordentlig omgang grøntsager 
både middag og aften og hertil gerne kylling eller fisk. 
Jeg kan bedst lide at spise sådan. Det gør mig godt 
tilpas. Jeg går dog også jævnligt til kaffeslabberas, og 
jeg føler mig ikke usund, fordi jeg har spist et stykke 
kage - jeg køber det bare ikke til mig selv. 

JEG DRØMMER OM … at kunne blive ved 
med både at ro, vandre og cykle i mange år fra nu, 
for jeg holder rigtigt meget af at bevæge mig. Men 
jeg drømmer også om, at min hjerne bliver ved med 
at fungere, så jeg fortsat kan nyde samværet med 
familie, venner og naboer. 

Annette er 65 år og pensionist. Hun er enke og har tre voksne børn, der alle for længst er fløjet fra reden.

En gåtur er en glimrende 
og skånsom måde at hol-
de kroppen sund. Lad dig 
inspirere af Annette, der 
traver 12 kilometer hver 
eneste dag året rundt.

din krops udvikling

ANDELEN AF SVÆRT 
OVERVÆGTIGE  
Vægten stiger ofte 
med alderen, fordi din 
forbrænding falder lidt 
for hvert årti. Faldet 
begynder allerede, fra du 
er i 30'erne. Medmindre 
du løbende ændrer lidt 
på dine vaner,  vil du lige 
så langsomt tage lidt på 
hvert eneste  år. Omvendt 
kan du ved at skrue lidt 
op for motionen holde en 
sund vægt hele livet. 
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Jeg er i bedre form nu end for ti år siden
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