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Ole Landry / Hjørring
Var i Forsvaret i 40 år som maskinarbejder. Medlem i Hjørring
Firmasport og LIUF, og gør gymnastik i HI Oldboys afd. Var i
beboerrådet på Vesterlund i 4 år. Frivillig i Forsamlingsbygningen (café) samt hjælper til ifm. aktiviteter i huset. Jeg
opstiller til Ældrerådet, da vore ældre har mange kvaliteter og
behov, som jeg vil hjælpe med at få ført ud i livet.

Jens Erik Nielsen / Horne
”Om få år kan en robot servere sodavand på plejehjemmet”.
Denne overskrift stod i Kristelig Dagblad i sep. 2021. Hvor
bevæger kommunens ældrepolitik sig hen? Hvad er godt for
os borgere? Bliver der lyttet til vores ønsker? Måske kan grise
trives i et etage-byggeri, men kan vi ældre det, og vil vi bo
der? Jeg er tidligere landmand, og arbejder stadig på deltid.

Hanne Saksager / Hæstrup
61 år, uddannet pædagog. Har arbejdet i Hjørring og Frederikshavn Kommune. Vil være med til at give ældre og deres
pårørende en tryg og forudsigelig behandling, i samspil med
kommunen, hvor værdighed og kvalitet er i fokus.

Thorvald Jørgensen / Lørslev
Tidligere SiD formand i Sindal og medstifter af 3F Skagerak.
Har de sidste 8 år været tilknyttet Ældrerådet som suppleant.
Årgang 1950, bosat i Lørslev siden 1975. Blev samme år gift
med Jette. Jeg opstiller igen til Ældrerådet, fordi jeg har overskud til at sætte mig ind i de problemer, byrådet skal tage
beslutning om, til gavn for alle ældre i Hjørring Kommune.

Jørn Munk Nielsen / Hirtshals
Jeg vil arbejde for at: vi skal styrke kvaliteten og fagligheden i
ældreplejen. Vi skal se på den måde, vi organiserer ældreplejen på. Vi skal skabe større valgfrihed for den enkelte. Vi skal
skabe mere tryghed, hvor der er tid til omsorg. Vi skal have
en indgang til kommunen, der direkte giver et svar. Ansvar
kan ikke deles.

Mogens From / Hirtshals
Efter 2 perioder i Ældrerådet, har jeg stadig lyst og kræfter til
at gøre en positiv forskel for os ældre borgere i kommunen. I
et konstruktivt samarbejde med byråd, vil jeg være med til at
sikre, at vi ældre bliver hørt og respekteret samt, får optimal
medindflydelse på eget liv og bosted. Jeg vil gerne arbejde
for flere friplejehjem i Hjørring Kommune, især i Tornby.

Karl-Johan Stæhr / Hjørring
68 år, pensioneret fiskeribiolog efter 38 år ved DTU-Aqua
Hirtshals. Tidligere formand i Grundejerforeningen Rørlandsvænge, Hjørring i 9 år. Jeg ser Ældrerådet som en mulighed,
for at påvirke beslutninger og tiltag, der bliver taget i kommunen til fordel for den voksende gruppe ældre - den yngre
aktive del, såvel som den ældre og mere plejekrævende.

Dorthe Laulund / Hirtshals
Jeg har arbejdet i Hjørring Kommune i 24 år - hjemmesygeplejerske i 14 år, og 10 år som leder i ældreplejen. Det har
givet mig stor erfaring med kommunens ledelse og drift.
Mærkesager for mig er at at sikre de svage og ensomme
ældres rettigheder, tilgodese ældres individuelle behov og
ønsker, samt at sikre værdighed og kvalitet i ældres liv.

Jørn Homann / Hjørring
Lærer på Aalborg Tekniske skole i 27 år og Ungdomsskolen
Godthåb i over 30 år. Derudover er jeg formand på Bispegården, sidder i org.styrelsen i BO Vendia og er repræsentant i
Hjørring Fjernvarme. Brænder for at alle vore ældre beboere/
borgere har det godt, og får den hjælp/pleje de har behov for.
Jeg ønsker desuden medindflydelse på ældrepolitikken.

Arne Nygreen / Hjørring

63 år. Førtidspensionist og kørestolsbruger. Ægte vendelbo, der vendte jeg hjem til Hjørring igen i 2020.
Primære fokusområder vil være, øget tilgængelighed
overalt for alle. Men også at forsøge at fastholde byrådet
på at få en mere borgernær hjemme- og ældrepleje. Mange ting er i dag blevet alt for bureaukratiske.

Carsten Møller Nielsen / Tårs
Næstformand i Hjørring og regionens Ældreråd. Jeg vil
arbejde for ældres ligestilling i sundhedssystemet, forebygge sygdomme, svækkelse, isolation og ensomhed og sikre
den ældre værdighed. Ydermere vil jeg påse budgetter og
høringer bliver overholdt i kommunen samt sikre livsglæde
for ældre i den 3. alder.

Arne Brix / Løkken
Jeg bor i Løkken hvor jeg tidligere drev forretning. I dag
arbejder jeg som rejseleder. Kommunens Ældreråd er vigtigt
som bindeled mellem kommunes seniorer og byrådet, men
4 år i Ældrerådet har også lært mig, at det er vigtigt, at der
hele tiden er dialog og forståelse mellem både Pensionistforeningerne, de lokale Ældresagsforeninger og Ældrerådet.

Kurt Mikkelsen / Hjørring
Født 1942, bor i Hjørring og tidligere ansat i Jyske Bank. Var
medlem af Hjørring Byråd i 28 år, hvor jeg i de fleste år var
del af økonomi- og socialudvalget, som gav mig kendskab til
det sociale område. Jeg ønsker fortsat at påvirke udviklingen
indenfor både ældre- og handicapområdet, samt arbejde for
størst mulig indflydelse og valgfrihed til den enkelte borger.

Lisbeth Dissing Nielsen / Hundelev
67 år, gift med Jens, 2 børn, 5 børnebørn og bosiddende i
Hundelev de sidste 46 år. Arbejdet 29 år på Hjørring Kaserne,
og er nu pensionist. Formand for Hundelev Seniorklub, samt
frivillig på Kattehjemmet Bæklund og Hundelev Friskole. Er
klar til at yde en indsats i Ældrerådet, så jeg kan gøre en forskel, og ældre kan få den pensionist tilværelse de har fortjent.

John Kirstein / Sindal
68 år. Netop nu er der stort behov for god borgerinddragelse
på ældreområdet, samt prioritering af tilliden mellem den
ældre og svage borger og kommunen. Det handler især om
god dialog, så den ældre og dens pårørende føler sig hørt,
respekteret og anerkendt. Det er fundamentet for, at vi kan
finde de rette løsninger, som kan hjælpe den enkelte.

Kirsten Holst / Harken
70 år, pt. formand for Ældrerådet. Har indsigt i det kommunale som tidligere leder af Køkkenområdet. Vil i samarbejde
med kommunalpolitikerne medvirke til: • at ældres behov for
pleje og ernæring opfyldes • at værdighed og kvalitet i livet
bliver overholdt • at ens rettigheder i hele kommunen sikres
• at penge afsat til ældreområdet kun anvendes til ældre.

Lene Nielsen / Vrå
65 år, og slet ikke klar til “kun” at nyde, jeg vil også gerne “yde”.
I sommeren 2020 gik jeg på pension efter 46 år i bankverdenen, hvor jeg har mødt mennesker med forskellige livshistorier og ståsteder i samfundet. Det har været meget givende.
Jeg vil kæmpe for, at ingen bliver glemt, at ensomhed ikke er
tabu, at vi står sammen om en god seniortilværelse for alle.

