
Markering af FN`s internationale Ældredag lørdag den 1. oktober 2016.  

Kom og vær med til at markere FN’s ældredag lørdag den 1. oktober i Byens Hus kl. 10-13.  

Årets tema for ældredagen er: Tag kampen op mod aldersdiskrimination. 

Igen i år markerer Roskilde Kommune FN`s internationale Ældredag i et samarbejde med Ældrerådet, Ældre 

Hjælper Ældre, LO faglige seniorer, OK-Klubben, Roskilde Ældre Motion og Ældre Sagen.   

Samtidig med Ældredagen holdes der afslutning på frivilligugen, i Forposten i Byens Hus (indgangen og 

første del af Turistbureauet), så det bliver en dag fyldt med aktiviteter på Stændertorvet og i Byens Hus. 

Ældredagen består af fire ”debatcafeer”, hvor du kan møde politikerne til en dialog indenfor områderne 

arbejdsmarked, sundhed, kultur og idræt samt trafik med fokus på at tage kampen op mod 

aldersdiskrimination på disse områder. I hver cafe deltager udvalgsformanden for det politiske udvalg og en 

repræsentant fra en af de frivillige foreninger. Anni Ehlers, direktør for INSP! er ordstyrer. 

Det vil være muligt at få lidt at spise og drikke i løbet af formiddagen. 

Vi håber, at mange borgere vil ligge vejen forbi Byens Hus denne lørdag formiddag. Derfor skal dagen også 

gøre det muligt at synliggøre de mange frivillige foreninger på det sociale område, som har aktiviteter 

målrettet ældre borgere i hele kommunen. I opfordres derfor både til at deltage i dagen og i debatcafeerne, 

men også til at præsentere, hvad jeres forening har af aktiviteter. Hvis I ønsker plads til at dele foldere, 

plakater mv. ud, så send gerne en mail til velfaerd@roskilde.dk. Som nævnt er der mange aktiviteter i 

Byens Hus denne dag, og det er således en oplagt mulighed at gøre lidt reklame for jeres foreninger! 

Program for Ældredagen:  

Kl. 10.00:   Dørene åbnes til Byens Hus 

Kl. 10.15:   Velkommen til FN’s ældredag ved Kirsten Feld og Morten Gjerskov 

Kl. 10.30-11.00:  Debatcafe om arbejdsmarked med Bent Jørgensen (V) formand for 

Beskæftigelses- og Socialudvalget og med Erik Hein, LO faglige seniorer 

Kl. 11.10-11.40:  Debatcafe om sundhed med Morten Gjerskov (A) formand for Sundheds- og 

Omsorgsudvalget og med Ole Rasmussen, Roskilde Ældre Motion  

Kl. 11.50-12.20:  Debatcafe om kultur og idræt med Birgit Pedersen (F) formand for Kultur- og 

Idrætsudvalget og med Kirsten Feld, Ældrerådet  

Kl. 12.30-13.00:  Debatcafe om trafik med Torben Jørgensen (A) formand for Plan- og 

Teknikudvalget og med Dennis Skjernby, Ældre Hjælper Ældre 

Kl. 13.00:   Tak for i dag v. Morten Gjerskov 
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