
DET GODE SENIORLIV I LANDSBYEN
10. NOVEMBER 2014, CHRISTIANSBORG

Oplev blandt andet:

CARSTEN HANSEN, minister for by, bolig og 

landdistrikter

BJARNE HASTRUP, direktør for Ældre Sagen

ERIK BUHL, borgmester for Varde Kommune

JYTTE TANDRUP, underdirektør for De 

Samvirkende Købmænd

KARIN HOLLAND, direktør for Velfærd og 

Sundhed i Horsens Kommune

Konferencen tager udgangspunkt i ældre som ressource og skaber 

rum for, at indsatser for ældre i landdistrikterne gentænkes.

Det er hensigten at skabe grobund for nye løsninger, der kan 

understøtte at ældre får glæde af egen indsats og kan indgå i at 

skabe positiv udvikling for deres lokalsamfund.

Konferencen sætter en række spørgsmål til debat: 

 Hvilke fordele er der ved, at ældre i landdistrikterne gerne vil blive 

boende i deres lokalområde?

 Kan ældre være med til at sikre lokale aktiviteter og fællesskab i 

landsbyerne? 

 Hvordan kan ældre i højere grad få glæde af egne ressourcer? 

 Hvordan kan vi sikre, at der også fremadrettet er gode levevilkår 

og muligheder for ældre i landdistrikterne? 

Landdistrikternes Fællesråd
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09:30 Ankomst og registrering

10:00 Velkomst: ”Gode rammer – et fælles ansvar” v/minister for by, bolig og landdistrikter CARSTEN HANSEN

10:30 Det gode ældreliv på landet v/direktør for Ældre Sagen BJARNE HASTRUP 

11:00 Kollektiv transport i landdistrikterne v/borgmester i Varde Kommune ERIK BUHL

11:45 Fremtidens dagligvarehandel i landsbyerne v/underdirektør i De Samvirkende Købmænd JYTTE 

TANDRUP

12:30 Frokostpause

13:15 Digitale og innovative løsninger v/direktør for Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune KARIN HOLLAND

14:00 Ældre som landsbyens ressource: Gode eksempler fra landsbyer, hvor ældre arbejder frivilligt med 

projekter til gavn for nærmiljøet

14:30 Opsamling på dagens debat

14:45 Afslutning

Oplæg efterfølges af forslag, idéer og debat, hvor hele salen inddrages

Ordstyrer og moderator: formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard
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Landdistrikternes Fællesråd

Tilmelding senest 1. november til Landdistrikternes Fællesråd, på e-mail hpb@landdistrikterne.dk (att. Hanne). 

Konferencen er gratis, men der opkræves et gebyr på 300,00 kroner ved udeblivelse eller framelding senere end den 8. november.

Ved tilmelding skal opgives: Navn og organisation samt e-mail og evt. telefon. Hvis man ikke tilmelder sig gennem en organisation, 

skal der opgives navn, privatadresse, e-mail og telefon. Dette skal ske af hensyn til Folketingets sikkerhedskontrol.


