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FIND din kandidat

Ingrid Andersen

Finn Olsen

Som tidligere lokalpolitiker 
er min vision at arbejde 
for, at kommunen fortsat 
er og udvikles til at være 
et attraktivt sted at være 
ældre borger i.

Mit fokus er at sikre 
ALLE ældregrupper sundhed og det 
gode liv. Det kan f.eks.  være bofor-
hold, madservice, kultur og idræts- 
aktiviteter.

Karen Strandhave

Jeg genopstiller til Ældre-
rådet, da jeg fortsat gerne 
vil give ældre en stemme i 
Svendborg kommune. Jeg er 
besøgsven og koordinator 
for besøgsvenner. Derud-
over er jeg med i projektet 
”Vejviser”, som viser vej for 

ældre ud i de frivillige foreninger og med 
i redaktionen for bladet ”Impulser”. 

Mit fokus er ældres medbestem-
melse og værdighed, på ensomme 
ældre og demente, og en moder-
nisering og udbygning af vores 
plejehjem.

Johnna Jørgensen

Efter 4 år som medlem gen- 
opstiller jeg til Ældrerådet. 
Jeg er socialrådgiver og har 
bl.a. fokus på plejeboliger 
og udbygning heraf, ældre- 
omsorg og aktiviteter, øko- 
nomi der følger tilvæksten 
af ældre, madservice, på- 

rørendestøtte, borgerservice og trafik-
forhold. 

Mit fokus er, at borgernes behov og 
ønsker inddrages, at man behandles 
med respekt, at der er økonomiske  
resurser til alle, der har behov for 
hjælp, samt gode personaleforhold.

Egon Sohnesen

Jeg stiller op til Ældrerådet 
for at præge kommunalbe-
styrelsen til at give de ældre 
i kommunen gode mulig- 
heder for et spændende og 
indholdsrigt seniorliv. Det 
gælder både de meget og 
de knap så mobile ældre. 

Jeg er lige trådt ind i Ældresagens be- 
styrelse og er bl.a. frivillig cykelven på 
Bryghuset.

Mit fokus vil især blive rettet 
på gode betingelser for et aktivt 
seniorliv, bl.a. gennem senioridræt, 
samt attraktive plejecentre.

Helle Haugaard Frederiksen 

Jeg stiller op som kandidat  
til Ældrerådet for at repræ- 
sentere den nye generation  
af ældre. Ældre, hvor heldig- 
vis flere og flere er friske 
og aktive og ønsker at leve 
et moderne ældreliv med 
alsidige muligheder for f.eks. 

fritidsaktiviteter, men samtidig har for-
ventninger om en høj service fra kommu-
nen, når der er behov for det.

Mit fokus vil derfor være at re- 
præsentere de ”nye ældres” stem- 
me i de kommende politiske beslut- 
ninger.

Elsebeth K. Giessing

Jeg genopstiller til ældre-
rådet for at fortsætte min 
indsats for ældre, skrøbe-
lige borgere. Jeg har været 
skoleleder samt arbejdet 
en del år inden for pleje- og 
sygehussektoren bl.a. som 
sygeplejerskevikar.  

Mit fokus vil som nu være på de 
menneskelige og faglige ressourcer, 
som skrøbelige ældre i eget hjem og 
på plejecentrene mødes med, for at 
sikre at de bliver mødt med respekt 
med udgangspunkt i deres behov og 
ønsker. 

Leif Sundberg

Jeg stiller op til Ældreråds- 
valget, fordi jeg har stor er- 
faring på netop dette om- 
råde, idet jeg har været 
medlem af bestyrelsen i 
Strandlyst boliger, og har de 
sidste 4 år været formand 
for Hesselager Plejecenter. 

Jeg var i 1971 med til at starte Seniorhøj-
skolen i Gudme, som netop i år har haft 
50 års jubilæum.

Mit fokus vil være et værdigt 
ældreliv for alle på tværs af kom-
munen.

Lisbeth Svensmark Hulgård

Jeg stiller op til Ældreråds- 
valget, fordi jeg synes, at 
det er et vigtigt område. 
Det er vigtigt at bevare 
livsdueligheden og værdig-
heden hele livet, og det vil 
jeg gerne arbejde for i Æl-
drerådet. Alle borgere har 

ret til et meningsfyldt liv uanset alder.

Mit fokus vil være på at skabe fæl- 
lesskab på det kulturelle område 
efter mange års arbejde inden for 
seniorhøjskoler.

Jeg opstiller til Ældreråds- 
valget, da jeg gerne vil stille 
min viden og kunnen til rådig-
hed. Mit ønske er at påvirke 
ældrepolitikken i gunstig 
retning. Jeg har erhvervet  
mig en bred erfaring som 
sygeplejerske. Jeg har bl.a.  

arbejdet på plejecenter/aflastning og 
senest på geriatrisk afdeling. Som efter- 
lønner er jeg frivillig i et dagcenter.

Mit fokus er at skabe tryghed, 
værdighed og medbestemmelse, 
samt at skabe trivsel fysisk, psykisk 
og socialt.
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Pialicia Halsted

Jeg stiller op til ældre-
rådsvalget fordi jeg gerne vil 
bidrage aktivt. Jeg vil gerne 
være med til at udvikle og 
inspirere omkring fysisk 
og psykisk trivsel og hvad 
der er godt for helheden på 
ældreområdet.

 Mit fokus er psykisk trivsel og kre- 
ative ideer til gavn for selv de svag- 
este ældre. Fokus er at skabe fæl- 
lesskaber for ældre for at bryde 
ensomhed.

Søren Jakobsen

Ulla Nordqvist 

I 20 år har jeg været leden- 
de overlæge på Geriatrisk 
afd. (læren om sygdom-
me hos ældre) på OUH, 
Svendborg Sygehus. Jeg 
er nu gået på pension, men 
brænder stadig for den 
syge svage ældre.  

Mit fokus vil være på: 1) Demo-
grafien som viser vi bliver flere + 
80 årige, hvilket bør medføre flere 
ressourcer til ældreplejen. 2) Bedre 
kommunikation mellem patient/ 
borger/pårørende, egen læge, 
sygehuset og hjemmeplejen.

Jeg har tidligere arbejdet i 
sundhedssystemet i mange 
år. Jeg har stadig fingeren 
på pulsen, ved hvor skoen 
trykker, vil prøve at gøre det 
lidt nemmere at få sagsbe-
handlere og kommune i tale.

Mit fokus er, at ældre mennesker 
skal have et trygt og godt liv. Det 
skal være nemt at komme i kontakt 
med kommunen, og sundhedssy-
stemet. Det skal være nemt at få 
den hjælp man har brug for uden 
lange ventetider. 

Marianne Horstmann

Lone Rasmussen

Med en baggrund som tid- 
ligere Hospicechef, Sund- 
hedschef og Hjemmepleje- 
chef, vil jeg bidrage med  
mine kompetencer og påvir-
ke politiske beslutninger til  
gavn for ældre og svage i 
kommunen. Vi bliver flere  

ældre de kommende år. Derfor vil arbej-
det med sundhedsfremme og forebyg- 
gelse være essentiel.

Mit fokus er at medvirke til udvik-
ling som imødegår de udfordringer 
der er ved, at vi bliver flere ældre og 
vi lever længere.

Jeg genopstiller til Ældre-
rådsvalget, fordi jeg efter 
en periode på 4 år fortsat 
ønsker at præge ældrepoli-
tikken i Svendborg Kom-
mune. Jeg vil gerne være 
med til at skabe et bedre liv 
for ældre, der har brug for 

særlig støtte.

Mit fokus er, at ældre borgere  
bliver behandlet med respekt og 
deres ønsker bliver hørt til det 
sidste.

Solveig Thrane

Antallet af ældre stiger i de 
kommende år. Det bliver inte-
ressant at følge kommunens 
seniorpolitik. Jeg deltager 
gerne i debatten. Derfor op- 
stiller jeg til ældrerådet.

Mit fokus vil være, at  
der afsættes mere tid til omsorg og 
pleje af de svageste ældre, både de 
der bor i eget hjem, og de der bor  
på plejehjem.

Peter Djone Jørgensen

Jeg stiller op til Ældreråds- 
valget, fordi jeg gerne vil  
bidrage aktivt til at forbedre 
de ældres forhold og øge 
deres muligheder i kommu-
nen. Mine forudsætninger 
er tidligere arbejde i diverse 
klubber og foreninger. Jeg 

ønsker, at Svendborg Kommune skal  
være et rart sted at være ældre borger.

Mit fokus er, at ældre borgere  
bliver behandlet med respekt og  
der lyttes til deres ønsker i et nært 
samarbejde med kommunen. 

Margit Lolk

Jeg genopstiller til Ældre- 
rådet, fordi jeg stadig finder 
arbejdet spændende og  
meningsfyldt. Jeg har igen- 
nem 51 år arbejdet med 
sundhed og bevægelse og 
gør det stadig, men nu som 
frivillig. 

Mit fokus er, at ALLE ældre har et 
værdigt liv med mulighed for kær-
lig pleje og omsorg samt fysiske og 
sociale aktiviteter. Og så skal pleje- 
personalet støttes, så de dagligt op- 
lever glæde og trivsel i et positivt 
arbejdsmiljø.

Majbritt Kjærulff

Med en baggrund fra admi-
nistrationen i Svendborg 
Kommune har jeg lyst og 
energi til at gøre en indsats 
for borgere, der har nået 
den tredje alder med nye 
interesser og sociale behov.

Mit fokus er seniorfællesskaber, 
grønne områder, transport, sundhed, 
madordninger, IT, kulturelle aktivite- 
ter og alt, hvad der er af fysiske for-
hold, som er med til at gøre det let 
for 60+ at have en glad og menings-
fuld hverdag.

Jeg genopstiller til Ældre-
rådsvalget, da jeg mener 
at kunne gøre en forskel og 
herigennem præge udviklin-
gen til gavn for vore ældre. 
Mit arbejde i Ældre Sagen 
gør min indsats værdifuld for 
besøgsvenner, demente og 

deres pårørende, ensomme ældre, samt 
ældres boligformer i al almindelighed.

Mit fokus er at sætte de svageste 
ældre i centrum og arbejde for en 
bedre tilværelse for dem.

Torben Krogsgaard Jensen

Jeg stiller op til Ældrerådet, 
da jeg altid har arbejdet for 
de svage i samfundet. Som 
ung var jeg der for de unge. 
Nu er de unge blevet ældre, 
og jeg vil gerne være med 
til at give, de der har behov, 
et løft. Jeg sidder i arrange-

mentudvalget i Ældre Sagen.

Mit fokus er, at alle skal have det 
godt og have lige vilkår.  


