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SYD

Carl Chr. Larsen
73 år fra Hurup

Tidligere bankbestyrer, assurandør. Har arbejdet
på demenscenter Sct. Thøgersgaard i 10 år og er
afløser i dagcentret.
Jeg er gift på 49. år, har 2 børn og 5 børnebørn.
I min fritid er jeg aktiv i Aktivkomitèen ved Sct.
Thøgersgaard som formand. Desuden står jeg for
gå korpset.
Jeg er nuværende medlem af Ældre/ Seniorrådet og
opstiller igen. Jeg vil gerne bruge min viden og erfaring
med arbejdet for og med de demente borgere. Det er
vigtigt, at de ældre og demente har gode muligheder for
at være sammen med andre. Desuden er det vigtig for mig, at
samtlige plejecentre i det sydlige Thy forbliver plejecentre i fremtiden.

Irene Pedersen
78 år fra Vilsund

Har arbejdet inden for ældreplejen i 40 år. Er gift
med Leif, vi har 3 børn som er gift og har hver 2
børn. Har startet Seniorklubben i Vilsund og er
med i sikkert seniorliv.
Arbejder frivilligt i forskellige foreninger. Har været
med i ældre/seniorrådet i en periode, står nu som
første suppleant i Syd.
Jeg vil gerne bruge min erfaring fra omgang med
mange ældre, som jeg også selv er en af, til at fortælle
politikerne hvad der er godt og mindre godt inden for
ældreplejen.

Ketty Sørensen
79 år fra Vestervig

Jeg har arbejdet som sygehjælper på plejehjem
i 32 år. Jeg har tre børn og seks børnebørn. Jeg
er nu en aktiv pensionist og er med i en del
foreningsarbejde.
Er i Ældre/seniorrådet og har været det nu i
snart 12 år og synes stadig det er et råd, der er
spændende at være en del af, og hvor jeg gerne
i endnu en periode vil være med til at Thisted
Kommune fremover vil være et sted der er godt at bo
også efter at være blevet ældre.
Jeg vil være med til at påvirke politikerne til ikke at spare på
ældreområdet. Det er meget vigtigt for mig at der i Seniorlivet er
mulighed for at bevare et godt og værdigt hverdagsliv, også hvis helbredet svigter. Jeg
er parat til i endnu en periode at være med til at arbejde for det gode seniorliv fortsat
er i fokus.

Dan Skovgaard
69 år fra Hurup

Tidligere fagforeningsformand, tidligere formand
for Hurup Pensionistforening, tidligere formand for
Søndbjerg Fjernvarme og nuværende næstformand
i Hurup Boligselskab.
Gift. Har 2 voksne børn samt 6 voksne bonusbørn
og 21 børnebørn.
Vil bruge min erfaring, til bedre vilkår for ældre i
Sydthy.

Ellen Gudmundsen
77 år fra Vestervig

Jeg har en stor del af mit arbejdsliv været ansat
i stat eller kommune, dog de sidste 12 år af mit
arbejdsliv virket som socialrådgiver på et bosted for
misbrugere, og sidst på den sociale cafe Fristedet i
Hurup, her ansat af KFUM’s Sociale Arbejde.
Jeg gik på pension for 7 år siden. Jeg er enke og har 3
voksne børn og 7 børnebørn. Jeg har det meste af mit
voksenliv været engageret i lokalsamfundet via diverse
bestyrelsesposter, i diverse foreninger og bl.a. været
frivillig besøgsven.
Det er mit håb, at de kompetencer, jeg har indenfor socialt arbejde, kan udnyttes i
Ældre/Seniorrådet, således at jeg kunne medvirke til, at ensomheden blandt ældre
(især i disse coronatider) kan afhjælpes bedst muligt, og medvirke til, at vi ældre på
bedste måde kan få en værdig og god afslutning på livet.

Susanne Kloster
72 år fra Hundborg

Uddannelse inden for sundhedsområdet og
arbejdet med faget i ca. 30 år. på sygehuset, i
hjemmeplejen og psykiatrien.
Mor til 3 voksne drenge som har giftet sig og øget
familien med 8 børnebørn og snart 3 oldebørn. Alle
bosiddende i lokalområdet. Har i hele mit voksne
liv været frivillig i en eller flere organisationer alle
socialt relateret.
Med baggrund i ovenstående ved jeg, at tæt politisk
kontakt og indflydelse er vigtig for at sikre gode og
tidssvarende forhold for ældre/ gamle.
Mit fokusområde er psykiske områder, forskellige boformer,
lyd og lys i offentlige bygninger.

Lea Houmøller
61 år fra Thisted

Jeg har boet ca. 10 år i Snedsted og bor nu
på 10. år i Skjoldborg. Jeg har været ansat i det
private erhverv på Oticon i 39 år. Jeg er i dag ansat
i det offentlige hos Politiets Administrative Center i
Holstebro, og pendler dermed en hel del.
Fraskilt og har 3 sønner og 2 børnebørn.
Jeg vil gerne være med til at påvirke og fremme
initiativer til et aktivt og godt senior/ældreliv i
kommunen.

