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" Idéen til bogen er opstået på baggrund af en række samtaler om det at gå på pension og de udfordringer, der
kan være, når man stopper på arbejdsmarkedet. Specielt, hvis man har været "et med sit arbejde".

Det er ikke nyt, at det kan være svært at skifte fra et aktivt arbejdsliv til en pensionisttilværelse. For nogle er
skiftet starten på en givtig og indholdsrig tilværelse, hvor der åbner sig nye muligheder. For andre bliver

skiftet en så stor nedtur, at de enten bevidstløst søger arbejde igen eller ganske enkelt går i stå.
Alkoholmisbrug og depression er desværre ikke unormalt i denne alder.

Denne bog prøver at belyse omstændighederne i denne livsfase og kommer med idéer og forslag til et godt liv
i "den tredje alder"."
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