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Kandidatliste 

Nedenfor finder du kandidater der stiller op til Seniorrådsvalget 2021.  
 

Kandidat Valgtekst Sæt X 

 
 
 

 

Freddy Aldenborg 

”Ikke så meget snak, handlinger bag ordene”. Øjebliksbillede fra et plejehjem. Vi kan 

ikke tale sammen, så jeg sidder her med hendes hånd i min. Kun vejrtrækningen 

bevæger os. Der er svalende gennemtræk af frisk luft fra Køge Bugt og lyden af en 

plæneklipper i det fjerne. Vivaldi i radioen, stemmer fra andre beboere som sludrer 

om vejret, turen i haven og det næste måltid. Ensom på et plejehjem er mere reglen 

end undtagelsen. Det kan orden i de mange dokumentationsskemaer eller møder 

om budgetter kvalitetsudvikling og ajourføring af kompetenceplaner ikke 

kompenserer for; ALDRIG. Som modtager af Greve Kommunes FRIVILLIGHEDSPRIS 

2020 for 25 års frivilligt arbejde med ældre borgere, vil jeg arbejde for bedre vilkår 

for vores ældre borgere på alle parametre. Kandidat til Greve Seniorråd Freddy 

Aldenborg . . . 

 

 
 
 

 

Knud Bloksgaard 

Være med til at arbejde for at, syge, svage og at alle ældre i Greve kommune får 

mulighed for at leve længst muligt i eget hjem og have et respektfuld liv. 

 

 

 
 

 
 

 

Stella Hviid 

Jeg vil arbejde for: At hjemmeboende ældre med plejebehov og ældre på 

plejecentre vil have lige muligheder for pleje, omsorg og aktiviteter. Et ens 

serviceniveau (visitation) uanset bopæl. Bedre og billigere ældreboliger som 

tilpasses ansøgernes behov, f.eks. bofællesskaber. Flere aktiviteter for ældre evt. 

aldersopdelte. f.eks. pensionisthaver. Forbedring af kommunikation, f.eks. fra 

kommunen, som er målrettet plus 60 årige. I regionalt regi ser jeg gerne et ensartet 

niveau f.eks. visitation til hjælp, således at der ikke er forskel på kommunernes 

visitation. 

 

 
 
 

 
 

 

Palle Jacobsen 

Jeg er gift, 75 år og har i ca. 30 år arbejdet i det offentlige. I min fritid har jeg 

beskæftiget mig med foreningsarbejde bl.a. var jeg i over 30 år formand for Dansk 

Blindesamfund i lokalområdet. Jeg har 2 voksne børn og har boet i Karlslunde de 

sidste 45 år. Jeg har siddet i seniorrådet de sidste 2 perioder og ønsker gerne at 

forsætte. Mine ønsker til det kommende seniorråd er, at vi skal arbejde for at ældre i 

Greve kommune har et aktivt liv. Jeg interesserer mig særligt for ældreboliger, såvel 

pleje-, andels-, leje- eller købe boliger. Kost til ældre er også et vigtigt område som 

vi skal interessere os for i Seniorrådet, ligesom kollektiv trafik er vigtig, så ældre kan 

deltage aktivt i det kulturelle liv i området. 
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Leif Dahl Larsen 

Genindførelse af servicebussen I hele Greve. Gode ældreboliger til rimelige priser og 

billige almene boliger så alle kan bo i Greve. Brems pensionsalderen, den er allerede 

for høj. Brug seniorernes ressourcer, så vi får flere, der ikke træder udslidte ud af 

arbejdslivet. Det skal være muligt at kunne få en taxa hele døgnet i hele Greve. Der 

er meget lang ventetid. At der arbejdes langt mere målrettet for de pensionister der 

er fritaget for den digitale verden. Er man en gang fritaget, skal dette gælde alle 

forhold. Bekæmpe ensomheden og isolation, det skaber kun sygdom og dårligt liv. 

Der er råd til tættere support til dem, der vil lære den digitale verden. Råd til 

offentlig trafikplanlægning. Der skal tages alvorlige hensyn til de svageste af vore 

ældre. 

 

 
 
 

 
 

 

Margit Lausten 

Seniorer er gamle nok til selv at kunne bestemme. Jeg er velholdt fysisk såvel som 

mentalt. Interesser mig for min omverden og menneskene i den. Jeg ønsker at 

medvirke til god dialog og samarbejde imellem de ældre over 60 år og Greve Byråd. 

Det er vigtigt, at Greve Kommune sørger for, at der er mulighed for at flytte i en 

mindre og ældrevenlig bolig, der kan betales med en folkepension, når børnene er 

flyttet hjemmefra. Ligeledes skal Greve Kommune skabe mulighed for at vi ældre 

kan komme rundt i kommunen, f.eks. når vi ikke længere kan /må køre bil. Når vi har 

brug for plejehjem, skal vi selv kunne bestemme, hvilket vi vil bo i. Og hvis vi er i 

stand til at bo i egen bolig, skal Greve Kommune sørge for omsorg og pleje der. 

F.eks. ugentlig rengøring (god livskvalitet). Besparelser på budgettet skal ikke findes 

hos de ældre. 

 

 
 
 

 
 

 
 

Ken John Møller 

Jeg er i forvejen medlem i brugerrådet for Olsbækken, og kasserer i 

seniorteaterforeningen Mindeperlerne. Desuden medlem i Op-På-Dupperne og i 

Hemingway-klubben i Karlslunde. Jeg interesserer mig for aktiviteter for ældre, som 

kan styrke både fysik og psyke. Ligeledes er jeg interesseret i de muligheder der er 

for ældre i forbindelse med ægtefælles sygdom, og i denne sammenhæng særligt 

de muligheder der er for aflastning for den raske ægtefælle. Der synes at være lidt 

for ringe kapacitet til aflastning fx på Møllehøj. Musik og kulturtilbud har også stor 

interesse, lige fra aktiv udøvelse til deltagelse i alle mulige kulturelle aktiviteter. Jeg 

håber således, at vi som ældre stadig kan benytte Portalen til forskellige aktiviteter 

specielt for ældre. 
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Susan Henriette Nielsen 

Jeg har altid interesseret mig for de ældres trivsel og sundhed, jeg går ind for at 

hjælpe de svage i samfundet, Jeg er i forvejen demens venlig og er med på Greve 

museums erindringscafe. Det har stor betydning for mig at der er sat penge af til de 

ældre, så de kan leve et værdigt liv. At forebygge ensomhed blandt ældre, at 

fastholde serviceniveauet på ældreområdet med ekstra bemanding. At der er 

ordentlige veje for kørestole og rollatorer så de handikappede kan komme godt 

frem. Jeg deltager også i næsten alle byrådsmøder for at følge lidt med i hvad der 

sker her i kommunen. 

 

 
 
 

 
 

 

Anna Winifred Pedersen 

Jeg vil gerne være de ældres talerør overfor kommunen og ønsker at arbejde for alle 

ældre, især de svageste. Det er vigtigt, at alle ældre har en værdig alderdom. Om 

kort tid eksploderer antallet af +80 årige i Greve kommune, derfor kræver 

seniorområdet stor opmærksomhed. Pleje, rehabilitering, madordning, boligformer, 

plejecentre, hjælpemidler, transport - der er meget at tage fat på. Jeg har før siddet i 

et ældreråd og kender en del til arbejdet. 

 

 
 
 

 

 

Else Strange 

Jeg "brænder" for pensionister/førtidspensionister i den grå zone. At hjælpe 

overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv. At følge op på mennesker der har det 

svært psykisk eller fysisk i samarbejde med læge, hjemmepleje og præster. Vil gerne 

fremme, at der bygges flere ældreboliger og ældre kollektiver til pensionist priser. 

 

 
 
 

 


