
❤❤HVILKET 
ÆLDRELIV 
ØNSKER DU?

Det er gratis at deltage  
og der er ingen tilmelding!

ÆF

SVENDBORG KOMMUNE AFHOLDER   
5  BORGERMØDER



Skulle du blive alvorligt syg, hvad vil så 
være vigtigt for dig? – Og hvad vil være 
vigtigt for dig som pårørende?

Hvad vil du have brug for når livet går 
på hæld og døden bliver et uundgåeligt 
faktum? – og hvad vil du som pårørende 
have brug for?

Hjælp os med at stille skarpt på hvad 
ældreområdet i Svendborg Kommune skal 
medtænke når Fremtidens Ældrepleje skal 
planlægges og prioriteres.

Syg og/eller døende i eget hjem
29. oktober kl. 16.30-18  
Fremtidsfabrikken, Jessens Mole 11  
lokale ‘Fremsynet’

Kom og hør inspirerende oplæg fra:
•  Læge Bo Egelund, om aktivt medborger- 

skab i den engelske by Frome

•  Formand for frivilligrådet Karen Strand-
have & tidligere leder af frivillighuset 
Susanne Aasholm, om det at være fri- 
villig og samarbejde med hjemmeplejen i 
Svendborg Kommune. 

Vær med til at give os input til, hvordan vi 
sammen kan skabe merværdi for vores 
borgere i ældreplejen.

Hvordan bliver ”os” og ”dem” til et VI - der 
sammen skaber - det bedst mulige liv for os 
alle i Svendborg kommune?

Det vi skaber sammen
25. oktober kl. 16-18 
Rådhuskantinen Ramsherred 5

Ældreområdet er i forandring og ud- 
fordret af blandt andet økonomiske 
rammer og ændringer i befolknings-
sammensætningen.

Derfor er Svendborg Kommune i gang 
med at beskrive Fremtidens Ældreliv 
frem mod 2025.

På baggrund af ældrekonferencen i 
foråret er der udvalgt fem hovedom-
råder for Fremtidens Ældreliv. 

Du har nu mulighed for at dele dine 
tanker og holdninger med Svendborg 
Kommune på fem møder i efteråret. 

Hvad kendetegner et godt ældreliv? 

Hvad skal vi fokusere på og prioritere i 
fremtiden?

Hvad skal der til for at vi kan nå vores 
fælles mål?

Vi holder 5 borgermøder - Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding. 



Professionelle og faglige medarbejdere
8. november kl.16-18
Social og Sundhedsskolen A.P. Møllersvej 39

Faglighed og Professionalisme på ældre-
området er udgangspunktet for at skabe 
livskvalitet for alle borgere. 

Hvad er dine ønsker til fremtidens me-
darbejdere på ældreområdet? Hvad skal 
der til for at fastholde medarbejdere og 

hvordan rekrutteres nyt fagligt og enga- 
geret personale i forhold til fremtidens 
udvikling?

Kom og tá aktivt del i dialogen om, hvordan 
de rette kompetencer sikres fremadrettet. 

Det Gode Liv 
13. november kl. 16-18 
Bølgen - Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70

Kom og oplev Jacob Birkler, tidligere for-
mand for etisk råd, give sit bud på det gode 
ældreliv. Et inspirerende oplæg, der vil give 
stof til eftertanke.

Du får efterfølgende mulighed for at dis-
kutere dine ønsker og forventninger til det 
gode seniorliv i Svendborg Kommune

Vi taler om hvilke muligheder og udfor- 
dringer vi står overfor ud fra tre over-
ordnede områder

• Rehabilitering
• Velfærdsteknologi
• Mad og måltider

Boformer
15. november kl. 15.30-18 
Bølgen - Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70

Vil du være med til at præge udviklingen og 
komme med ideer til et godt og trygt hjem?  

Svendborg kommune inviterer til borger-
møde, da vi gerne vil have input til frem-
tidens boformer på ældreområdet og vi 
håber at du har lyst til at hjælpe os.

Max Pedersen, der er uddannet mag.scient. 

og i mange år har beskæftiget sig med og 
forsket i seniorbofællesskaber, vil holde 
et oplæg om udviklingen inden for senior-
bofællesskaber. 

Efterfølgende lægger vi op til dialog i min-
dre grupper omkring forskellige boformer. 
Vi ser frem til en spændende eftermiddag.



Hvad forventer du af  
fremtidens Ældreliv?

Hvordan vil du bo? 

Hvordan vil du leve?

Hvad vil du spise? 

Hvad skal kommunen tilbyde? 

Hvad skal der til for, at du kan  
leve det ældreliv, du ønsker?
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