
 

Kandidater i valgkreds 3 til Danske Ældreråds bestyrelsesvalg 2021 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af det indstillende ældreråd ved: Jan Radzewicz, formand for Ældrerådet i Aarhus Kommune 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 

Kirsten Engell  

Medlem af Ældrerådet I Aarhus Kommune  

kiengell@icloud.com  

Indstilles af hvilket ældreråd? 

Ældrerådet i Aarhus Kommune  

Valgkreds: 3  

Kandidat til? (gerne flere 

krydser) 
 
a) Bestyrelsen X 
 
b) Stedfortræder X 

 
Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:  
 

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse 
Hvis du stemmer på mig i valgkreds 3, så medbringer jeg et stort engagement og en bred erfaring til opgaven som 

bestyrelsesmedlem. 

“At løfte i flok” har altid haft min store interesse igennem hele mit arbejdsliv, som har haft udgangspunkt i en 

uddannelse som henholdvis socialrådgiver, psykoterapeut og supervisor. 

For mig er især to spor vigtige i opgaven som bestyrelsesmedlem: 

1. At medvirke til opdatering og udvikling af brugbart materiale/metoder som vejledning for især nyvalgte medlemmer 

af Ældre-og Seniorråd. 

mailto:kiengell@icloud.com


2. At medvirke til udvikling af arbejdsgange så Danske Ældreråd bliver en markant stemme i den ældrepolitiske debat.                                     

Erfaringer om vigtige arbejdsfokuspunkter i valgkredsens forskellige råd, har jeg bl.a. opsamlet som næstformandsdeltager i diverse 

regionsmøder og Formandsmøder i D.Æ.’s regi. 

 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved:  Elsa Bannebjerg 

Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
 
Rita Stokholm Vinding 
 
Næstformand i Ældrerådet Syddjurs 
 
rita.vinding@gmail.com 

 

 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ældrerådet Syddjurs 
 

Valgkreds: 3 

Kandidat til? (gerne flere 

krydser) 
 
a) Bestyrelsen    X 
 
b) Stedfortræder X 
 
________ 
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Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:  
 

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse  
Jeg har siden 2018 været medlem af Ældrerådet Syddjurs, hvor jeg er næstformand. Jeg er en aktiv del af opgaven 
med at skrive høringssvar og synliggøre Ældrerådets arbejde. Derudover er jeg medlem af forretningsudvalget i 
Regionsældrerådet i Midtjylland.  
 
Jeg er oprindelig butiksuddannet, har senere taget eksamen i statskundskab, har bl.a. arbejdet i HK Forbundets politisk-
økonomiske sekretariat og i Jobcenter Syddjurs, har mange års erfaringer med organisatorisk arbejde og har været 
medlem af Rønde Byråd. Jeg er til samarbejde og dialog og har ry for at have analytisk sans. Det bruger jeg i 
Ældrerådet Syddjurs og det vil jeg bruge i Danske Ældreråds bestyrelse. 
  
Jeg vil ført og fremmest lytte til det, som Ældre- og Seniorrådene er optaget af og måske bøvler med, og, hvis det 
ønskes, bringe det videre til bestyrelsen. Derudover vil jeg arbejde for, at ældre patienter ikke kommer i klemme i 
overgangen mellem hospitalet og det nære sundhedsvæsen, som er i stadig udvikling. Jeg vurderer, at der også er 

behov for at vi ser nærmere på alle hjørner af ældreområdet lige fra forebyggelse, indsatser overfor ensomhed, plejehjemsbeboernes dagligdag 
og livskvalitet til genoptræning og rehabilitering. De senere års omlægninger, og i mange tilfælde reelt nedskæringer på ældreområdet i 
kommunerne, kunne tyde på det. 
 
 

 
 

Anmeldelse af kandidat: 
Udfyldt af de(t) indstillende ældre-/seniorråd ved: Randers kommune 



Kandidatens navn, position i 
ældrerådet og mailadresse: 
Per Boysen 

Formand 

Boysen@kabelmail.dk 

Indstilles af hvilke(t) ældre-/seniorråd? 

Ældrerådet i Randers Kommune 

Valgkreds: 3 

Kandidat til? (gerne flere 

krydser) 
 
a) Bestyrelsen___________ 
 
b) Stedfortræder__x______ 
 
________ 

 
Udfyldt af den, der stiller op som kandidat til bestyrelsen:  
 

Hvem er jeg, og hvorfor stiller jeg op til Danske Ældreråds bestyrelse  
Jeg er formand for ældrerådet I Randers kommune og har siddet i rådet siden januar 2014. Efter et år som menigt 
medlem af ældrerådet, blev jeg valgt som næstformand, og ved en konstituering i rådet i januar 2015 blev jeg valgt 
som formand.  
 
Det er min erfaring gennem et mange årigt organisation og bestyrelses arbejde, at samarbejdet og samværet 
mellem mennesker udvikler, styrker og fremmer forståelsen og respekten mellem mennesker Det er en vigtig 
opgaver for Danske Ældreråd hele tiden at besinde sig på, at være et landsdækkende organ for alle de lokale 

ældre- og senior råd. Det er en proces jeg, som lokal ældrerådsformand er meget optaget af.  
 
Lokalt er jeg meget optaget af holdningen omkring ”Længst muligt i eget hjem”. Det stiller store krav til fremtidens boliger og boformer, så ældre 
borgere kan bo og leve og blive gamle i deres kommune. Dette omfatter også et samarbejde mellem Danske Ældreråd og politikkerne på 
Christiansborg og andre samarbejdsparter. Det er med stor lyst og interesse, at jeg har engageret mig i det lokal ældreråds arbejde i den 
omstillings proces alle landets kommuner oplever i øjeblikket. Derfor finder jeg Dansk Ældreråds arbejde, som rådgivende og vejledende og 
inspirerende organ, meget interessant og relevant for de lokale ældre- og seniorråd. Ligeledes bør Danske Ældreråd være en naturlig del af 
forskning på ældreområdet. 

 


