
 
 
 

 

Ældrerådet i Aarhus 
Den 7. juni var der frist for kandidater til Ældrerådet i Aarhus Kommune 

for valgperioden 2022-2025. 19 kandidater har meldt sig og dem kan du læse mere om på disse sider. 
 

Find mere info om Ældrerådet og valget på www.aarhus.dk/aeldreraadsvalg 
 

 

Flemming Westergaard 

Jeg vil gøre brug af den erfaring, jeg har noteret mig i årene fra første opstilling/valg i 2001. Jeg bruger 

informationer fra forvaltningen, der tilgår i mit virke som bisidder i Aarhus Kommune. Ældrepolitisk er det for 

mig vigtigt at følge min indstilling: “Valgt af de ældre for de ældre” uanset konsekvenser. Ensomheds- 

bekæmpelse blandt vore ældre medborgere er en væsentlig opgave, der skal løses. Ensomhed er den 

største splint i alderdommen, hvad enten det er i eget hjem eller på plejehjem. 

 

 
Kirsten Brink Engell 

En travl fireårig periode er snart til ende. Jeg er derfor klar til i fire år mere at arbejde for mottoet: “Ingen 

aarhusianere skal frygte alderdommen og/eller en flytning til plejehjem.” Gerne med fokus på kommuni- 

kationen om og med til byens svage borgere. 

 

 
Ann-Kerstin (Stinne) Møller Eriksen 

Jeg bor i Aarhus midtby, og kan se, hvor meget byen vokser. Det er vigtigt at få sikret adgangsforholdene til 

byen, så alle kan færdes sikkert og frit. Her tænker jeg kollektiv transport, fortove og cykelstier og 40 km 

hastighedsgrænse i midtbyen, ville være oplagt. Jeg har i de forgangne 4 år kæmpet for at få eksterne tilsyn i 

Aarhus Kommune, og det har erfaringerne jo vist er en god ide. Derfor stiller jeg op. 

 

 
Sven Nicolaisen 

Tillid, sund fornuft og hjertet med - det er mit ønske for at blive en del af det nye Ældreråd. Den daglige ledelse 

og den enkelte medarbejders indsats skal respekteres og mødes med en stor grad af tillid fremfor rapporter og 

regneark. Den sunde fornuft skal præge den måde, vi støtter og yder omsorg til vore ældre på. Så kan alle ha’ 

hjertet med til gavn for de borgere, det drejer sig om. Samtidig vil der være sikkerhed for en stemme på vegne af 

Hjerteforeningen Aarhus, som jeg er i bestyrelsen for. 

 

 

Lone Svinth 

I Ældrerådet er der mulighed for at arbejde med mange forskellige områder, der berører de 60+-årige. Mine 

store interesseområder er bl.a. de ældre og demente på plejehjem. Herunder deres pleje, maden, aktiviteter, 

livskvalitet og ønsket om bedre personalenormeringer. Derudover, mener jeg, at tilsynsområdet er meget vigtigt 

at analysere og være i dialog med MSO omkring, da jeg ser det som et vigtigt led i processen om at kunne gøre 

en forskel for 60+-borgere. 

 

 

Jan Radzewicz 

Ældrerådet skal beskæftige sig med alle forhold vedrørende ældre i Aarhus Kommune. Så Aarhus er et godt sted 

at blive og være ældre i. Det drejer sig om de borgere, der modtager pleje og omsorg, men også om alle de 60+-

årige, der klarer sig selv, og måske stadig er i arbejde. Mine interesser er især: Kvalitet og værdighed i plejen, 

gode boligforhold, inddragelse af pårørende, fællesskab og nej til ensomhed. Jeg er 75 år, og har været medlem af 

Ældrerådet i otte år, heraf de seneste seks år som formand. 

http://www.aarhus.dk/aeldreraadsvalg


Margrethe Bogner 

Gennem mine år som medlem af Aarhus Byråd har jeg deltaget i mange møder med Ældrerådet, der altid 

har været præget af stor entusiasme for ældreområdet. For mig er der ingen tvivl om, at Aarhus er en god by 

og kommune at blive ældre i, men den kan blive bedre. Der bliver flere ældre, og de fleste har et glimrende 

helbred og en velfungerende dagligdag med masser af aktiviteter og gøremål. Det er godt, at der også 

fokuseres på selvhjulpne og stærke ældre og den kæmpe skare af frivillige, der gør en megaind- sats. Jeg er 

gift med Birger og bor i Hørret. Jeg har børn, børnebørn og oldebørn. Et af mine børnebørn har Downs 

Syndrom. Det giver en stor indsigt i, hvordan handicapområdet fungerer. Jeg er ivrig cyklist og med i 

forskellige bestyrelser og foreninger. 

 

 

Inge Lise Johansen 

Når man forlader arbejdsmarkedet, bliver ens evner ikke længere anerkendt. Man bliver ofte tiltalt meget 

nedladende, nærmest som svagt begavet. Vi bliver opfattet som en ensartet grå gruppe, der har samme 

interesser, spiser samme mad, lytter til samme musik, ser samme film, hvilket ikke har hold i virkeligheden. Vi 

er lige så forskellige som alle andre aldersgrupper. Respekten for de ældre og deres behov bør styrkes 

væsentligt. Det er på tide, at dette bliver ændret, en rigtig stor gruppe af 60+ er en stor ressource for sam- 

fundet, ikke mindst på grund af vores livserfaring. Der skal være gode og betalbare muligheder for trans- port 

til deltagelse i kulturelle aktiviteter. Det er på tide, at det bliver sat på dagsordenen for Ældrerådet. 

 

 

Jørgen Juul Pedersen 

Jeg har været frivillig i et lokalcenter i Aarhus Kommune i 12 år. Set rådmænd komme og gå, hver med et nyt 

millionprojekt, som den efterfølgende rådmand sløjfer, og erstatter med et nyt millionprojekt. Det sy- nes jeg 

er synd for de ældre borgere i Aarhus Kommune. Mine mærkesager er bl.a. flere idræts- og andre aktiviteter, 

både udendørs og indendørs for ældre borgere, svage som stærke. At lytte til de ældres behov, og ikke 

fortsætte med skrivebordsprojekter, udfærdiget af personer, der aldrig har haft deres gang på et plejehjem 

eller lokalcenter. Jeg er formand i flere råd og foreninger. 

 

 

Anne Grethe Borghelt 

Jeg interesserer mig for lokalpolitik og tror på, at borgerne skal engagere sig, hvis der skal ske ændringer. 

Derfor tager jeg fire år mere i Ældrerådet i Aarhus. En af mine mærkesager har været ”mere synlighed og 

mere indflydelse” - det har Ældrerådet fået, og det vil jeg fortsat arbejde for. Som webansvarlig for Ældre- 

rådet har jeg også været med til at skabe synlighed gennem hjemmesiden, og det kan sikkert udbredes til 

andre sociale medier. Ældrerådets arbejde har haft indflydelse på både Letbanen og tilsynene i Aarhus 

Kommune, og vi vil fortsat være med til at sikre de bedste forhold for 60+-borgerne. 

 

 

Magdalene Svendsen 

Med et valg til Ældrerådet ønsker jeg at repræsentere et stadigt stigende antal ældre borgere, der i dialog og 

samarbejde når frem til at opfylde den ældres individuelle behov. Alderdommen er i sig selv i foran- dring. Vi 

lever længere og sundere, og på den baggrund vil jeg deltage med rådgivning til byrådet om æl- drepolitiske 

spørgsmål, fx hvordan vi klogest arbejder med teknologi, nye boligformer og lokale platforme. Hvordan vi 

fremmer den gode dialog mellem borgere, pårørende og fagpersoner og sikrer hensigtsmæssi- ge 

forretningsgange og organisering af arbejdet. 

 

 

 

Jan Wigant-Bjerre 

Jeg er uddannet tjener fra la Tour i Aarhus, sejlede på langfart med først Østasiatisk Kompagni, derefter 

Norske Amerika Linien. Aftjente værnepligt i Søværnet i 14 måneder. Blev gift og fik to sønner og nu tre 

børnebørn. Var på arbejdsmarkedet i 61 år i alt. Fik diabetes 1 i 1973, så er vanligt kommet på ÅKH-Skejby 

kontrolbesøg hver 3. måned, hvorfor jeg ved meget om at være syg og være på sygehus. Det giver masser af 

erfaring, men jeg har altid arbejdet indtil jeg gik på pension som 70-årig. Min ekskone har desværre fået 

demens og er kommet på plejehjem, så her kan jeg garanteret gøre nytte. 
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Carl Aksel Kragh Sørensen 

Jeg vil gerne være med til at videreudvikle en ældrepleje i Aarhus Kommune, som er i samklang med nutiden, så 

vore dygtige medarbejdere i ældreplejen kan udføre et godt arbejde med faglig stolthed og værdighed. Jeg 

værdsætter også, at der er fokus på sundhedsarbejdet og samarbejdet med pårørende. Igennem høringssvar og 

repræsentationer samt gennem læserbreve og impulser på de sociale medier sætter Ældrerådet mange ideer i 

gang. Jeg har især fokus på fremkommelighed i byrummet, værdig pleje, fokus på egenbetaling og ”Kollektiv trafik 

som sådan” samt forskellige kulturaktiviteter. 

 

 

Ruben Hejlskov Sørensen 

Jeg vil skabe muligheder for vore medborgere i kommunen, ved en velfungerende hjemmepleje, aktiviteter i 

lokalcentrene samt muligheder for brug af IT, så vi ældre kan følge med i den digitale udvikling. Jeg har været på 

det private arbejdsmarked og har altid været frivillig leder indenfor idræt. Jeg er fortsat aktiv chauffør ved 

lokalcenter Viby/Rosenvang og nuværende medlem af Ældrerådet. Da vi kan optimere vores ældrepleje i 

Aarhus, skal min og din stemme bruges til en aktiv indsats i Ældrerådet. 

 

 

Hanne Vorre Clausen 

Jeg stiller op til Ældrerådet, fordi det er ældre borgeres direkte kontakt med politikerne. Egentlige mærke- sager 

har jeg ikke, men mine og alle ældres meninger har lige så meget værdi, og skal have lige så meget vægt, som 

andre borgeres. Aarhus er en dejlig by. Det skal den fortsat være, for alle. Børn, voksne og gamle. På 

ældreområdet har jeg fokus på infrastruktur/kollektiv trafik. Ældre skal have mulighed for at komme rundt i byen og 

omegnen. Bliver hjælp og pleje nødvendig, skal det fungere, uanset om man bor i eget hjem eller på plejehjem. 

Uddannet og tilstrækkeligt personale er en forudsætning. Flere muligheder for bofællesskaber. 

 

 

John Preben Christiansen 

Jeg opstiller til Ældrerådet for at være med til at påvirke politikerne i Aarhus Byråd til at tænke de ældre ind i alle 

afgørelser og beslutninger, der vedtages i Byrådet. De ældre skal høres. Der skal arbejdes for flere billige 

ældreboliger, også uden for Aarhus bymidte. Ensomheden hos ældre skal bekæmpes. Sammenhængende 

patientforløb mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet og her også akutfunktionen i kommunen. 

Demensområdet og demensboliger skal gøres bedre. Tilgængelighed til natur og kulturtilbud. Klostergade- 

centret og andre gode tilbud skal bevares. 

 

 

 

Flemming Hintze Thisted 

Personlig menneskelig kontakt er central, og kommunens tilbud skal også kunne nås ved fysisk fremmøde! 

Reduceret funktion og ofte et direkte handicap er hverdag hos mange ældre. Ældrerådet skal afspejle dette, ikke 

kun via Handicaprådet. Jeg har en bred handicapindsigt i bagagen, 45 år som lærer og mange års orga- 

nisationserfaringer fra fagpolitik lokalt/centralt + frivilligt foreningsarbejde. Privat bor jeg med Pernille og tre 

voksne børn samt en flok Corgi-hunde i Aarhus’ bustynde udkant. 

 

 

Carsten Petersen Knud Østergaard 
 

 

Find mere info om Ældrerådet og valget på www.aarhus.dk/aeldreraadsvalg 
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