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NORD

Else Rasmussen, 71 år fra Nors
Jeg er uddannet butiksslagter, haft Taxiforretning i
16 år og har haft bedemandsforretning i 16 år.
Jeg solgte min bedemandsforretning d. 1. april
2016, og er nu pensionist. Jeg er gift, og har
været det i 50 år. Har 1 voksen datter og 1
svigersøn. Jeg har 2 voksne børnebørn og 1
oldebarn. I min fritid er jeg medlem af Lions
Teutonia Hanstholm, jeg arbejder i Tjernobyl
genbrugsforretning i Thisted, og så er jeg også
besøgsven. Desuden arbejder jeg med dilettant,
og er med i et sangkor.
Jeg har været medlem af Ældre-/Seniorrådet de
sidste 4 år. Jeg vil gerne bruge min erfaring fra mit
arbejdsliv, om arbejdet for og med de ældre. Det er vigtigt for mig, at de
ældre har det godt, og ikke bliver ensomme.

Bente Homann, 64 år fra Klitmøller
Jeg har været ansat på EUC Nordvest i næsten
30 år, hvor jeg dels har undervist i økonomi og
ledelse, og dels har været konsulent og leder.
Jeg er nu gået på pension. Jeg er gift med
Peter, vi har to voksne sønner, to skønne
svigerdøtre og 4 børnebørn. Min fritid bruger
jeg på familie, golf og ikke mindst arbejdet
som formand for den meget aktive forening
”De Frie Pensionister” i Klitmøller – hvor vi nu
er mere end 200 medlemmer. Vores samfund
i Thisted Kommune, og derfor skal der ske en del
tilpasninger i ældrepolitikken og de tilbud, der i fremtiden vil være råd til
at give seniorerne. Som leder gennem mange år, har jeg al,d arbejdet med
økonomi og planlægning, den kompetence vil jeg gerne bruge i arbejdet i
Ældre-/seniorrådet, så vi får så højt et serviceniveau som muligt, for de penge
der afsættes til området.

Eskild Boeskov, 71 år fra Thisted
Jeg er læge og har haft mit virke dels som
praktiserende læge i Danmark i 18 år og som
lægelig leder af sygehuset i Ilulissat i Grønland
i 12 år. Er nu pensioneret. For 4 år siden
stillede jeg op til og blev valgt ind i ældrerådet.
Det gjorde jeg, fordi jeg gennem mit virke
som læge har oplevet, hvor stor forskel der er
på menneskers evne til at få en god alderdom.
En meget stor del af ældre klarer sig selv og
kan selv tage vare på at få en tilfredsstillende
pensionistalder. En mindre del af ældre er afhængige
Det er denne sidste del, jeg synes, vi først og fremmest bør arbejde for i
ældrerådet. Det har været spændende at få indblik i dette arbejde i de sidste
4 år og med det indblik håber jeg, at kunne gøre et endnu bedre arbejde i
næste 4 års periode.
Ole Christensen, 72 år fra Nors
Uddannet Smed, Tillidsmand ca. 30 år henholdsvis
Sjørring Maskinfabrik og Cimbria. Siddet 16 år
i Thisted byråd. Gift med Åse i 49 år. 3 børn 8
børnebørn.
Formand f. Netværkscafeen, Bestyrelsen i
Nørbygård og Bestyrelsen på Enggården.
Jeg har været medlem af Ældrerådet i 4 år og
vil gerne tage en periode mere. Derudover
vil jeg gerne tilbyde min erfaring og viden
som repræsentant i Ældre/seniorrådet. Vil
arbejde som bindeled mellem Ældre/senior
og byrådet.

Bodil Marie Fodgaard, 67 år fra Thisted
Jeg har arbejdet som folkeskolelærer i 38 år.
De sidste 15 år på Tingstrup Skole.
Jeg har været gift i 48 år og har 3 voksne
sønner og 9 børnebørn. Jeg har gennem
årene været engageret i forskelligt frivilligt
arbejde såsom spejder, forskellig ungdoms- og
børnearbejde, asylarbejde, medlem af
menighedsråd i vores kirke på Kronborgvej.
Sidst men ikke mindst har jeg været med til at
starte foreningen Elsk Thisted op.
I Elsk Thisted arbejder vi på tværs af forskellig
foreninger, hvilket har været meget givende for alle parter.
Jeg vil gerne bruge min erfaring og viden om værdien i at arbejde sammen på
tværs.

Anette Bjørndal, 69 år fra Sennels
Jeg har arbejdet 43 år i Thisted Kommune. De
første 20 år som lærer på henholdsvis Borgerskolen og Tingstrup Skole, de sidste 23 år som
leder af Thisted Ungdomsskole.
Jeg har i mange år været en del af kommunens venskabsbysamarbejde. Et arbejde der
har givet mange oplevelser og gode relationer
till det nordiske samarbejde.
Jeg er gået på pension d. 1. juli i år. Jeg har 3
tilbage og bor nu i Thy. Jeg er aktiv i forskellige sammenhænge, bl.a. Kulturelt Samråd og Forening Norden.
Jeg har altid arbejdet med mennesker, og fokus
ældre/seniorrådet mere synlig i debatten omkring ældres vilkår i Thisted
Kommune. Sætte spot på områder, der i dag måske ikke har politikernes
bevågenhed, men som kan fylde meget hos den enkelte borger. Ligeledes vil
jeg arbejde på at få kulturtilbuddene ud til den kreds af borgere, der ikke selv
kan opsøge dem, men som stadig ønsker en kulturoplevelse.

Henning Bøjer, 73 år fra Thisted
Jeg var ansat 37 år i kommunen - 18 år som
skatteinspektør og de sidste 3 år som
borgerservicechef. Derfor kender jeg vores
kommune rigtig godt. Jeg har været gift i 50
år, har 1 søn og 4 børnebørn. Jeg er
formand for HK seniorer i Thisted
Kommune og formand for faglige seniorer
Nordjylland sektion 3, som dækker 5
kommuner. Er helårscampist på Svinkløv
Camping. Jeg har været medlem af
ældrerådet de seneste 4 år. Jeg vil arbejde
for, at man kan komme på plejehjem i god tid,
så man kan få en del gode år dér. Man skal ikke
først på plejehjem, når man er meget svag. Ligeledes
vil jeg arbejde for, at hjemmepleje og plejehjem er helt i top, og at det er et
kommunalt anliggende.
Ingrid Bang Jensby Holst, 67 år fra Thisted
Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet
med børn og unge hele mit voksenliv.
Jeg er frivillig i “Lær for livet”.
Jeg vil arbejde for: Fællesskab på tværs af
alder (aktiviteter). Hold byen ren sammen.
Bofællesskabsmuligheder. Byplanlægning.
Natur/klima. Hvad er det vi vil efterlade til
vores børnebørn?

Erik Jespersen, 83 år fra Thisted
Jeg har været skoleleder på kommuneskolen i
Hundborg i 26 år og er nu pensionist.
Min kone og jeg har været gift i 51 år, og vi har
3 voksne børn og 8 børnebørn. Mine to store
fritidsinteresser er golf og bridge. Desuden
holder jeg meget af at læse. I mange år var jeg
formand for menighedsrådet i Hundborg. I de
blive en udfordring for kommunen. Jeg vil gerne
være talerør for, at kommunalbestyrelsen bevilger
de nødvendige midler til, at vi ældres velfærd kan
opretholdes.

Jens Otto Nystrup, 76 år fra Nors
Jurist, fhv. rektor for Pædagoguddannelsen
i Holstebro. Fhv. byrådsmedlem i Holstebro,
medlem af Ældre/Handicaprådet (Holstebro),
fmd. for Beboerrådet i Seniorbofællesskabet
”PalleDen” i Nors, fmd. for Lokalrådet for
Nors, Tved og Ø. Vandet., bestyrmedl. i Aktiv
Nors Netværk. Gåklub, Krolf, Bob, Dart, Repair
Cafe, Vinbonde m.v. Gift. 3. børn, 8 børnebørn
og 1 oldebarn.
Vil aktivt arbejde for de bedst mulige vilkår
for ældre/seniorer i Thisted Kommune, nye og
alternative initiativer til seniorboligfællesskaber og
nytænkning overalt i ældresektoren med henblik på at skabe vilkår, der
tilbud.

Kristian Bro, 68 år fra Thisted
folkeskolelærer, hjemmehjælper, 5 år i
ældreplejen, også på institutioner.
Jeg har en familie, 2 børn, 3 børnebørn, jeg
driver et Bed and Breakfast. Jeg er fotograf,
har 1800 facebook-venner og 450 følgere på
facebook. Jeg vil gerne bruge min erfaring
og viden om arbejdet for og med de ældre
konstruktivt som repræsentant i Ældre/
Seniorrådet. Det er specielt vigtigt for mig,
at de ældre har gode muligheder for at være
sammen med andre, at de bliver set.

