Ældrerådsvalg i Stevns Kommune
tirsdag den 16. november 2021
Præsentation af kandidaterne
Lilly Meisner Pedersen, Rødvig
Jeg har været ansat som hjemmehjælper i Stevns Kommune i 30 år og
har altid interesseret mig for vores ældre og at der bliver lyttet til dem.
Jeg vil gerne have indflydelse på ældrepolitikken i Stevns Kommune, derfor genopstiller jeg.

Mogens Hildebrandt, Rødvig
Jeg er uddannet fotograf og har senere arbejdet som kontorfuldmægtig i
Hjemmeværnet.
Jeg er 74 år, har været tillidsrepræsentant i mange år samt næstformand
i samarbejds- og hovedsamarbejdsudvalg. Jeg interesserer mig meget for
politik og ønsker at være med til at påvirke ældrepolitikken i Stevns Kommune.

Peder Olsen, Strøby
Jeg har valgt at genopstille til Ældrerådet, fordi ældrepolitik interesserer
mig.
Jeg er 74 år, er uddannet bager og har boet på Stevns hele mit liv. Jeg har
3 voksne børn.
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Susanne Kierch, Hårlev
Jeg genopstiller efter én periode i Ældrerådet, da jeg fortsat ønsker at
have indflydelse på de ældres trivsel og at dette prioriteres højt. Samtidig
ønsker jeg at fortsætte det gode samarbejde med de ansatte i Stevns
Kommune.

Jette Olsen, Magleby
Jeg er 71 år, gift og bor i Magleby.
I 25 år har jeg arbejdet med ældre, derfor har ældrepolitik altid haft min
store interesse. Jeg har nu siddet i Ældrerådet i 4 år og vil gerne fortsætte arbejdet med at forbedre de ældres forhold.

Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede
Jeg har arbejdet som daglig leder i en produktionsvirksomhed.
Jeg bor i Strøby Egede og har siddet i ældrerådet i én periode.

Bodil Nielsen, Hårlev
Jeg genopstiller efter tre perioder i Ældrerådet.
Jeg har tidligere arbejdet i hjemmeplejen og på plejehjem og ønsker fortsat at forbedre forholdende for ældre.
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Karsten P. Smith, Rødvig
Jeg har tidligere været medlem af Ældrerådet i 8 år og ønsker at blive
valgt for dermed at kunne rådgive vores politikere om emner vedrørende ældre.
Jeg er 79 år, gift og uddannet økonom. Jeg er træner i stolegymnastik og
balance og er levende interesseret i ældres forhold på Stevns.

Hans C. Beck, Strøby Egede
Jeg er 83 år og har boet i Strøby Egede siden 1971. Jeg er pensioneret afdelingschef og major. I 21 år var jeg medlem af kommunalbestyrelsen i
den tidligere Vallø Kommune – heraf 4 år som socialudvalgsformand og 4
år som formand for det tekniske udvalg.
Jeg er medlem af og formand for det nuværende Ældreråd, og min primære interesse er at være med til, at skabe en bedre og værdig ældretilværelse.

Hans Chr. Rasmussen, Gevnø Mark
Borgere i pensionistalderen udgør over en fjerdedel af den stevnske befolkning, og jeg ønsker at gøre denne gruppe mere synlig i dagens politik.
Jeg er pensioneret lærer, 77 år og har boet på Gevnø Mark i 24 år, hvor
jeg har et lille fritidslandbrug. Jeg er gift, har børn og børnebørn og er
kasserer i Ældre Sagens afdeling i Store Heddinge.

Anna K. M. Hansen, Store Heddinge
Siden 2018 har jeg arbejdet i det nuværende Ældreråd, og jeg føler, at jeg
har mere at give til det fremtidige arbejde med at skabe respekt og værdighed til hele ældreområdet.
Jeg er stevnsbo og har erhvervsmæssig baggrund i privat institution og
selvstændigt erhverv. Jeg er kirkesanger, gift og har 3 voksne sønner, børnebørn og oldebørn.
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Søren Hall Jensen, Rødvig
Jeg stiller op til ældrerådsvalget 2021, da jeg blandt andet er meget optaget af ældrepolitik og de frivilliges muligheder på ældreområdet – ikke
mindst nu, hvor Stevns Kommune efterspørger flere frivillige.
Jeg er 68 år, indfødt stevnsbo, bor i Rødvig og er gift.
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