
Leo Andersen
Jeg er 67 år og er i juli 2021 gået på pension fra mit 
job som regnskabschef hos Royal Unibrew efter 44 år 
på arbejdsmarkedet. Jeg vil som medlem af Ældrerå-
det være med til at påvirke byrådet og medlemmerne 
af kommunens Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg til 
at have et tilstrækkeligt stort budget til de tilbud, som 
der er behov for på ældreområdet, hvad enten man 
bor i eget hjem eller på et af kommunens ældrecen-

tre. Det skal være rart og trygt at blive ældre i Næstved.

Meta Krog Beldring
Jeg har boet det meste af mit liv i Næstved og har 
nu som pensioneret lærer og skoleleder lyst og over-
skud til at være med til at præge ældrepolitikken i 
kommunen. Kendskabet til Ældrerådet og Ældrerå-
dets arbejde bør bredes mere ud – blive mere syn-
lig. Det kunne måske gøres via spændende arrange-
menter til målgruppen.

Leila Frandsen
Jeg er 65 år og har i over 43 år været ansat indenfor 
forsikringsbranchen.
Igennem mange år har jeg arbejdet frivilligt, bl.a. som 
faglig aktiv, senest 8 år som landsformand for Forsik-
ringsforbundet i Danmark, samt indenfor humanitæ-
re organisationer, senest 10 år i Hjerteforeningen.Jeg 
har altid interesseret mig for kommunale forhold, og 
vil gerne være med til at sikre gode forhold i Næstved 

Kommune for 60+ segmentet.

Charlotte Haufort Hansen
Jeg er 65 år, har boet i gamle Fladså i 45 år. Har ar-
bejdet som sygeplejerske i lægepraksis i 38 år. Gik 
på pension i 2020. Gift med pensioneret landmand, 
2 børn der også bor her i kommunen. Via mit ar-
bejde har jeg haft mange indgangsvinkler til ældres 
problemer i hverdagen. Meget fritid er frivilligt brugt 
på at hjælpe/været bisidder for familier/ældre gen-
nem en akut krise – sygdom, psykisk eller socialt. 
Den erfaring kan jeg bruge til at skabe gode og rummelige rammer 
for et mangfoldigt ældre-liv.

Sven Hansen
Vil gerne gøre en forskel for de ældre.

Lars Høgh 
Den store gruppe af seniorer i Næstved Kommune 
bliver ældre og langt mere funktionsdygtige. Det be-
tyder også, at der stilles stadig større krav til om-
givelserne, og de tilbud der findes. Der er derfor 
behov for at arbejde hen imod en mere spænden-
de tilværelse på alle områderne som idræt, kultur, 
socialt samvær, offentlig transport og endelig også 
nyetablering af flere attraktive tilbud. Herunder også 
tilbud om alternative boligformer for seniorerne i Næstved Kommu-
ne. I Ældrerådet vil jeg prioritere arbejdet på disse områder.

Bent Erik Jensen
Jeg er lige fyldt 70 år, og har tidligere været formand 
for Bruger/Pårørenderåd i Næstved Kommune.
Jeg stiller op til Ældrerådet for at yde en indsats for 
kommunens ældre medborgere, aktivt medvirke i ud-
formningen af kommunens ældrepolitik og være tale-
rør for de ældre borgere.

Ib Jensen
Jeg vil arbejde for en værdig hjemmepleje, flere æl-
dreboliger og plejehjem, samt en bedre kollektiv tra-
fik.

Peter Jensen
Pensioneret lærer fra Holmegaardskolen. Har virket 
på mange niveauer i bestyrelser mm. i idrætsfor-
eningssammenhæng. Været medlem af Fritidsnæv-
net, senere Folkeoplysningsudvalget, samt ca. 8 år 
været formand for Lokalrådet.

Karin Højen Johannesen
Jeg er uddannet sygeplejerske og har i over 40 år 
arbejdet overvejende i Region Sjælland – og er nu 
pensionist. Jeg vil arbejde på, at de ældre borgere 
medtænkes i kommunens udvikling og drift. Det er 
vigtigt at se på de ældre borgere som individuelle 
personer, og samtidig se på gruppen af ældre, som 
kan have særlige udfordringer og behov. De ældre 
borgere vil udgøre en større andel af borgerne i kom-

munen, og derfor er det en vigtig gruppe at fokusere på.

Ole M. Jung
Jeg var i 22 år direktør på Herlufsholm Skole og Gods. 
Min hustru Birgit og jeg boede herefter 7 år i udlan-
det, indtil vi pga. Birgits helbred flyttede hjem igen.
Jeg har haft en række tillidsposter i relation til min 
professionelle baggrund, men også været stærkt en-
gageret i frivilligt arbejde – i en årrække i bestyrelsen 
og formand for Udviklingsorganisationen Care Dan-
mark, i bestyrelsen for organisationen Samaritans in 
Spain samt i en periode medlem af menighedsrådet i Herlufsholm 
Sogn. Jeg stiller op til Ældrerådet for at yde en indsats for kommu-
nens ældre medborgere, aktivt medvirke i udformningen af kommu-
nens ældrepolitik og være talerør for de ældre borgere.

Annemarie Larsen
Jeg vil arbejde for: Sund økologisk kost til os alle og 
mulighed for at være med til at lave den. Bedre koor-
dination af genoptræning efter sygehusindlæggelse. 
Mulighed for motion f.eks. gåtur. Samarbejde med 
Ældresagen.

Palle Lorentzen
Jeg vil arbejde for at de ældre i hele kommunen bli-
ver hørt og ikke glemt.
Jeg vil være med til at ældre borgere i Næstved Kom-
mune får de bedste betingelser for et godt og aktivt 
liv. 

Inge-Lise Madsen
Jeg vil gerne være med til at prøve at gøre en forskel 
for os seniorer/ældre, jeg er uddannet sygehjælper 
og har arbejdet på plejecentre i mange år.
Jeg sidder i Ældrerådet og vil gerne fortsætte. Det er 
vigtigt, at vi får repræsentanter fra oplandet.
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Merete Maibøll
Jeg hedder Merete Maibøll, bor i Fensmark og jeg 
genopstiller til Ældrerådet. På trods af at denne peri-
ode har været anderledes end normalt, har jeg klart 
den opfattelse, at der bliver lyttet fra både ledelsens 
og politikernes side, og derfor opstiller jeg igen.De 
ideer jeg har haft, føler jeg man har taget alvorligt, f. 
eks. større samarbejde med FOA, tættere samarbej-
de med skole og plejehjem (blev sat lidt i bero p.g.a. 

corona).Vi vil jo alle gøre noget godt for vores ældre. Fremadrettet 
går jeg ind for flere almenboliger, til en mere rimelig pris end alle de 
private, der bliver bygget i øjeblikket. Jeg håber der også i fremtiden 
bliver lyttet til ideer og løsninger, da jeg mener man skal samarbejde 
– det kommer man længst med.

Varnny Mattsson
72 år, bosiddende i Mogenstrup siden 1975. Gift med 
Karen, 2 børn og 6 børnebørn.
Medstifter af og kasserer i Mogenstrup Kildelaug
Medlem af Lokalråd Fladså siden 2014.
Formand for Lokalråd Fladså siden 2015.

Lene Nedergaard 
Jeg er 63 år og netop gået på efterløn efter 30 års 
arbejde som social- og sundhedshjælper i hjemme-
plejens distrikt Øst (Munkebo og Kildemarkcentret). 
Nu er jeg parat til som medlem af Ældrerådet at sik-
re, at Næstved Kommune prioriterer de nødvendige 
ressourcer til ældreområdet og har de rigtige tilbud 
til kommunens ældre. Jeg har i 30 år haft fingeren på 
pulsen og ved, hvad der er behov for. En stemme på 

mig, er en stemme for dig.

Annemette Nissen
Da jeg er gået på pension, har jeg tid og lyst til at 
præge udviklingen på ældreområdet i fremtiden, så 
Næstved kan blive en rigtig god by at blive ældre i. 
Derfor stiller jeg op som kandidat til Ældrerådet, så 
jeg sammen med de andre i rådet kan gøre en forskel.

Lars K. R . Noltensmeier
Jeg vil arbejde for værdighed for ældre, samt tilgæn-
gelighed.

Birgit Parkdal
Jeg vil gerne arbejde for god udvikling og værdighed 
for de ældre, og følge med i hvad der sker i kom-
munen. Er uddannet på Bispebjerg Hospital og har 
arbejdet på div. afdelinger og er endt i Psykiatrien. 
Har også været 19 år i hjemmeplejen med bl.a. vi-
sitation og personalepleje. Har tidligere siddet 8 år 
i Ældrerådet i Vordingborg. I 18 år har jeg været 
formand for Alzheimerforeningen. Er medlem af Pa-
tientinddragelsesudvalget i regionen og er med i projekter ang. Pårø-
renderåd og andre områder.

Jesper Poulsen
Ved et kryds på mit kandidatur, sætter du også kryds 
ved, at de ældre bliver hørt, og at de får en stemme i 
Ældrerådet. Jeg er optaget af at gøre en forskel for mine 
medmennesker, og denne gang gælder det de ældre, 
som fortjener et godt liv i deres tredje alder. Det skal 
være rart, trygt og værdigt at blive ældre og pensionist. 
Jeg vil repræsentere de ældre med værdighed, ordent-
lighed og professionalisme. Jeg vil se frem til at arbejde 

for de bedste betingelser for et godt og harmonisk liv for de ældre. Jeg 
vil se frem til dialoger med de ældre, deres pårørende og personale om 
deres hverdagshistorier. Både de gode og de dårlige. Begge skal have 
Ældrerådets opmærksomhed, sådan at de kan komme frem i offentlig-
heden og til politikernes (beslutningstagernes) kendskab.

Jens Rasmussen
I Ældrerådet vil jeg arbejde aktivt for: At være med 
til at udforme kommunens ældrepolitik. Flere varme 
hænder i ældreplejen såvel på plejehjem som i eget 
hjem. Øge de ældres indflydelse på egen situation 
både for dem der har behov for hjælp, og dem der 
kan klare sig selv. At alle har et værdigt liv som æl-
dre. I samarbejde med kommunen at skabe aktivite-
ter som kan styrke fællesskabet blandt ændre med-

borgere. At være en kommune, hvor man som ældre kan føle sig tryg 
både ude og hjemme. Bedre kommunikation mellem ældreplejen, de 
ældre og de pårørende.

Poul Rasmussen
Jeg er gift med Lise på det 53. tyvende år, som er 
kendt fra Neye lædervare, som bestyrer i 26 år. I 
mit arbejdsliv har jeg været ansat på Novo Nordisk 
i 16 år inden for salg og marketing. De sidste 12 år 
af mit arbejdsliv var jeg på VUC Næstved som lærer. 
Derudover har jeg en uddannelse som elektriker fra 
mine unge år og senere som portør på Holbæk Syge-
hus. Min interesse for ældres ve og vel har jeg fået 
gennem mine svigerforældre, som desværre ikke er mere, men som 
endte deres sidste dage på byens plejehjem.

Michael Rex
De ældre skal ikke kun have respekt, men også vær-
dighed for deres indsats i deres erhvervsaktive år. 
Husk det er de ældre, der har bygget dette samfund 
op. Konsekvenserne for de ældre skal fremgå af alle 
forslag i Næstved Byråd på linje med miljømæssige 
konsekvenser. Ældrerådet skal i fremtiden hedde Se-
niorrådet.

Gert Segato
Er medlem af det nuværende Ældreråd. Er medlem 
af kostrådet. Er medlem af Trafikfølgegruppen
Jeg har altid været meget aktiv i lokalsamfundet og 
har derfor flere tillidsposter i foreningslivet og vil der-
for gerne være med til at vi ældre borgere i Næstved 
Kommune har de bedste betingelser for en god og 
aktiv alderdom.
- At man kan blive i eget hjem så længe som muligt 
og få den hjælp der er brug for. - At alle ældre har ret til et godt og 
aktivt liv. - At der bygges ældrevenlige boliger, der er til at betale.

Erik Terp
Jeg er 74 år og gift med Mona. Interesse i forholdene 
for 60+ generationerne. Medstifter af Sjølund Gen-
brug, der støtter socialt udsatte i Næstved Kommu-
ne. Formand og butiksansvarlig i Sjølund Genbrug. I 
13 år leder af arbejde med HIV-smittede børn og an-
dre socialt udsatte i Rumænien. Tidligere selvstæn-
dig i musikbranchen.

Sven Ulrik Terp
Jeg ønsker at videreføre arbejdet fra de sidste 4 år 
i Ældrerådet. Jeg har fokus på ældremad, gode og 
trygge forhold for de ældre – og værdighed i hver-
dagen.

Rolf Voetmann
Mellemlang socialpædagogisk lederuddannelse, samt 
voksenpæd.- og coachuddannelse. Haft lederstillinger 
i 2 amter og 4 kommuner. Er pt. bestyrelsesformand 
i en boligafdeling samt domsmand i Østre Landsret 
og næstformand i Ældrerådet. Jeg ønsker genvalg. Af 
mine mærkesager kan bl.a. nævnes: Værdighedspo-
litikken. Ældreboligpolitik (egnede boliger til seniorer, 
som også kan betales, når man bliver single). En-

somhedsproblematik. Interessen i at hele SOSU-området atter kan 
blive et attraktivt arbejdsfelt.
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