
ÆLDRERÅDSVALG 2021

Du kan aflevere din stemmeseddel her:

• på kommunens aktivitetscentre (se adresser inde i pjecen)
• på dit valgsted i forbindelse med valg til

kommunalbestyrelsen
• i postkassen ved rådhuset
• eller indsende din stemmeseddel i vedlagte svarkuvert

DIN STEMME ER VIGTIG

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE - 
STEM TIL ÆLDRERÅDSVALGET



ÆLDRERÅDSVALG 

Ældrerådet vælges blandt de af kommunens borgere, som er 
fyldt 60 år, den 16. november 2021, hvor valget afsluttes.

Der skal vælges 9 medlemmer og op til 9 suppleanter. 

Ældrerådet vælges for 4 år ad gangen. 

Ældrerådet medvirker til at sikre borgernes medindflydelse 
på kommunens ældrepolitik. 

Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille spørgsmål til 
alle politikområder om emner, som har betydning for de    
ældre i kommunen.  
Ældrerådet behandler ikke personspørgsmål, men kan be-
handle spørgsmål, der kan løftes til en generel drøftelse, som 
kan have betydning for flere. 

Ældrerådet skal forsøge at varetage alle ældres interesser, og 
ikke kun de skrøbeligste. Ældrerådet har mulighed for at prio-
ritere interesseområder, der har betydning for borgere på 60 
år og derover. 

Ældrerådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepoliti-
ske spørgsmål. 

Kommunalbestyrelsen skal høre Ældrerådet om alle forslag, 
der vedrører kommunens ældre. 



ÆLDRERÅDSVALG 

Din stemmeseddel kan afleveres et af følgende steder 
senest onsdag den 10. november 2021:

Østervang, Storegade 2, Klovborg 
Aktivitetscenter Norgesgade, Norgesgade 17, Ikast 
Aktivitetscenter Bavnehøj, Bavnehøj 19, Nørre Snede 
Aktivitetscenter Brandlundparken, Brandlundvej 1, Brande 
AktivCenter Dybdalsparken, Dybdalsvej 1, Engesvang 
Aktivitetshuset Ikast, Kongefløjen 62, 7430 Ikast 
Aktivitetscenter Kærmindeparken, Kærmindevej 13, Bording 
Aktivitetscenter Solbakken, Smedevænget 14, Ejstrupholm 

I forbindelse med kommunalvalget tirsdag den 16. november 
2021, kan du aflevere din stemmeseddel på dit valgsted.

Alternativt kan du aflevere din stemmeseddel i postkassen 
ved rådhuset eller sende den i vedlagte svarkuvert. Vi gør  
opmærksom på, at stemmesedlen skal være modtaget 
senest tirsdag den 16. november 2021.

Du kan stemme på én kandidat. Du skal sætte ét kryds ud 
for den kandidat, du ønsker at stemme på.

Stemmerne bliver talt op torsdag den 18. november 2021.

Du finder en præsentation af de opstillede kandidater på 
de følgende sider.



Kandidater til ældrerådsvalget:

Alf Steen Jessen, Villavej 27C, 2 th, 7430 Ikast

Tidligere lærer på Ikast-Brande gymnasium, arbejder 
frivilligt i Ældre Sagen.
Vil arbejde for bedst mulige vilkår for os ældre i hele 
kommunen:
• Overfør de gode tiltag fra Buurtzorg til den
kommunale ældrepleje
• Behold ældremilliarderne i ældresektoren
• Forbedre den lokale kollektive trafik
• Frisklavet mad hver dag evt. mulighed for at spise
på et plejehjem
• Rengøring opprioriteres
• Økonomien skal følge demografien 100%
• Understøt fælles aktiviteter for ældre, børn og
unge.

Anette Makholm Nielsen, Møllegade 76, 7430 Ikast

Jeg er 71 år, født og opvokset i Ikast og har boet her 
i 65 år.
Jeg har altid interesseret mig for mennesker, privat 
samt arbejdsmæssigt og har de seneste 32 år 
arbejdet med dette for en større organisation i 
Midtjylland.
Har i rigtig mange år taget del i frivilligt 
foreningsarbejde, socialt arbejde m. m.  Værdighed 
og omsorg i ældreplejen både for beboere og 
ansatte, ligger mig meget på hjerte.
Har stiftet en gymnastikforening for ældre i 2018. 
Jeg er klar til nye 4 år i Ældrerådet.

dtmajah
Udstregning



Jeg er 69 år, gift og har 4 børn og børnebørn. 
Uddannet sygehjælper, arbejdet på sygehuset i 
mange år, flere års erfaring inden for ældreområdet 
og foreningsarbejde.
”Livet skal leves hele livet” med nærvær og 
værdighed, god mad, personlighed hygiejne. Ingen 
bør være ensomme, flere sociale aktiviteter for 
ældre. Nytænkning og mere fleksibilitet ift. til 
ældresektoren. Mere uddannet personale.

 ”Det som kan blive bedre, bliver bedre, og det som 
er godt, bliver endnu bedre”

Anny Rasmussen, Pilkmosevej 12A, 7330 Brande 

Først og fremmest en tak til vore borgere og 
foreninger her i kommunen, som har vist interesse 
for Ældrerådets arbejde i den forløbne periode. 
Jeres interesse for vores arbejde betyder meget for 
os og for vores gennemslagskraft i kommunen. 
Jo flere der også stemmer denne gang, jo større 
gennemslagskraft har vi. 
Jeg er glad for, at vi har indflydelse. Det har været 4 
spændende år, og de næste 4 års arbejde bliver 
også vigtige. 
Jeg modtager gerne genvalg til Ældrerådet.

Bent Andersen, Tinghøjvej 22, 7330 Brande

Kandidater til ældrerådsvalget:



Nyligt indtrådt i Ældrerådet med mod på at 
varetage opgaven i yderligere 4 år og med den 
erfaring jeg har i bagagen fra mit tidligere arbejdsliv 
i såvel apotekerverden som finanssektoren, er jeg 
en kompetent kandidat.
Mangeårig medlem af diverse bestyrelser, samt 
formand for medlemmer i Finanssektoren.
Samfundsorienteret såvel regionalt som globalt 
især på ældreområdet. Fremtiden byder på flere 
ældre borgere med behov for pleje og omsorg. Alle 
har ret til en værdig alderdom, som vi kan være 
med til at skabe.
Desuden skal der større fokus på og udbrede 
kendskabet til Ældrerådet.

Bente Lysgaard Mikkelsen, Emil Ernst Vej 146, 7442 Engesvang

Jeg er 71 år, bor i Ejstrupholm. Jeg er aktiv inden for 
ældre området i vores kommune, er bl.a. formand 
for Ældre sagen Nørre Snede-Ejstrupholm-Klovborg, 
med i Handicaprådet i kommunen og sidder i 
Diabetes forenings bestyrelse. 
Denne baggrund giver mig et bredt grundlag for at 
kunne synliggøre ældres behov. Andelen af ældre i 
kommunen bliver stadig større, og det er vigtigt 
vore synspunkter bliver synlige, også fra 
yderområderne, som for eksempel tidssvarende 
lejeboliger, som dækker ældres behov.  

Bernt Bech, Stationsvej 21A, 7361 Ejstrupholm

Kandidater til ældrerådsvalget:



Med 8 år i Ældrerådet, og de sidste 4 år som 
formand gør, at jeg gerne fortsat vil være med til, 
at øve indflydelse på ældrepolitikken i kommunen 
samt være en tydelig stemme. 
Min tilgang er positiv, konstruktiv kritisk, iderig og 
vedholdende i alle sager, der har betydning for alle 
60+. Med håb om mulighed for at fortsætte dette 
spændende og vigtige arbejde stiller jeg min viden 
og erfaring til rådighed fra mange år indenfor 
ældreområdet. 
Tak for tilliden de seneste 8 år. 

Birgit Worm Kristensen, Bakken 133A, 7441 Bording

I mine 8 år i Ældrerådet har jeg repræsenteret dette 
i Biblioteksbrugernævnet og Brugerrådet for Natur-
center Harrild Hede. 
Jeg har deltaget i relanceringen af den kommunale 
Lydavis, som nu fungerer på Frivillig basis. 
Glæde har jeg også haft af at virke som 
forbindelses-led til Rolighedsparken. 
Som Formand for Kulturelt Samråd i IBK vil jeg 
prøve at arbejde for ”Kultur på Recept”. Jeg tror på 
at gode oplevelser styrker ældre medborgeres 
livsvilje og helbred. 
Med ønsket om endnu 4 år i Ældrerådet.

Carsten Dalgaard, Kirkegade 95B, 7430 Ikast

Kandidater til ældrerådsvalget:



Ella Rasmussen Engesvang 71 år.
Jeg finder, det spændende og interessant at være 
med til at sætte ældrepolitikken på dagsordenen. 
Gøre ældreråds arbejdet mere synligt. 
Det er vigtigt, at hele kommunen er repræsenteret 
i ældrerådet. Derfor sætter jeg mit kandidatur til 
rådighed til yderligere 4 år.

Ella Kayerød Rasmussen, Krattet 2A, 7442 Engesvang

Livet skal leves hele livet. Der skal være noget at stå 
op til. Jeg vil rigtig gerne bidrage med indsigt og 
erfaring fra et langt arbejdsliv i ”de gamles 
tjeneste”. Har arbejdet som plejehjemsassistent, 
siden som underviser/konsulent og senest som 
leder gennem mange år. Jeg har været tæt på 
borgernes hverdagsliv og tæt på den praktiske 
hverdag i ældreplejen. 
Jeg er optaget af: 
• Ældres aktive bidrag til gode løsninger
• Passende boliger og mødesteder
• Værdighed og høj faglighed
• Nærhed i indsatsen

Emma Winther Christensen, Tingskoven 7, 7330 Brande

Kandidater til ældrerådsvalget:



Jeg hedder Inger Marie A Jensen og bor her i Ikast 
bymidte. Har arbejdet med ældre og demente i 25 
år. Har deltaget i frivilligt socialt arbejde, været 
med i Alzheimerforeningen som lokalformand i 15 
år og landsformand i 2 år.
Siddet i bestyrelsen for Herning Frivillig Center som 
formand i 6 år.
Efter en pause fra mine aktiviteter, er jeg nu klar til 
at gøre en indsats for de svageste borgere. Derfor 
stiller jeg op til ældrerådet, og mit fokusområde er 
de ældre der dagligt modtager hjemmehjælp, jeg 
vil arbejde for kontinuerlighed i deres pleje og 
omsorg så deres dagligdag bliver en god oplevelse.

Inger-Marie Allerup Jensen, Kildevej 23A, 7430 Ikast

Mit navn er Kirsten Hansen. Jeg bor i Munklinde. Jeg 
er pensioneret folkeskolelærer. Jeg blev enke i 2020 
efter min mands langvarige sygdom. 
Det er den egentlige årsag til, at jeg valgte at stille 
op til Ældrerådet. 
Jeg har fået stor indsigt i, hvordan det er at være 
pårørende og modtager af hjemmepleje, sygepleje 
og hjælpemidler. Disse områder er altafgørende for, 
at den syge kan få et så normalt liv som muligt. Det 
lykkedes efterhånden ved hjælp af dedikerede 
ansatte og henvendelser til kommunen. 

Kirsten Hansen, Gedhusvej 7B, 7441 Bording

Kandidater til ældrerådsvalget:



Jeg bor i Brande, er 71 år. Har arbejdet 25 år som 
serigraf, hvorefter jeg tog uddannelsen som SOSU-
hjælper . Fik arbejde på Engparken, hvor jeg var i 10 
år inden jeg gik på pension. (Arbejder nu som 
frivillig) Har siddet som næstformand i ældrerådet 4 
år, men har lyst til en periode mere, og gøre en 
ekstra indsats.

Jeg vil arbejde for:
• at sikre os ældre et godt og værdigt liv
• at være vagthund og talerør for vores ældre
borgere
• øget indflydelse
• at kunne bidrage til at gøre en forskel.

Tove Jensen, Fuglevænget 54, 7330 Brande

Kandidater til ældrerådsvalget:



ÆLDRERÅDSVALG 



Tak fordi du læste pjecen 

GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE

STEM PÅ ÉN AF KANDIDATERNE




