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Eldredagen 2013 - planlegging
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Saken legges frem for Eldrerådet uten forslag til innstilling.

Sammendrag:
1.oktober feires den internasjonale eldredagen over hele verden. FNs generalforsamling utpekte
i en resolusjon i 1990 den 1. oktober som den internasjonale eldredagen. Dagen ble markert
første gang i 1991.
Statens seniorråd oppfordrer landets eldreråd til å markere dagen med egne arrangement med
fokus på lokale saker som er viktige for eldre. Over hele verden er det 600 millioner mennesker
over 60 år. Antallet vil dobles innen 2025 og nå 2 milliarder i 2050. I et opprop fra Verdens
Helseorganisasjon i anledning eldredagen, heter det at eldre i økende grad vil måtte spille en
rolle i samfunnet, gjennom frivillig arbeid, ved å overføre kunnskap og erfaring og ved å hjelpe
sine familier med omsorg.
Eldredagen har i Stjørdal kommune gjennom flere år vært arrangert rundt 1.oktober. Til og med
2006 ble dagen markert på lørdager ved månedsskiftet september/oktober. Fra 2007 har
markeringen vært lagt til dagen 1.oktober.

Disse har vært festtalere på Eldredagen:
Lørdag 5.okt. 2002: Etatssjef omsorg Sigurd Ingvaldsen
Lørdag 20.sept. 2003:Lensmann Kjetil Mjøsund
Lørdag 9.okt. 2004: Fylkesrådsleder Alf Daniel Moen
Lørdag 8.okt. 2005: Daglig leder ved Frivillighetssentralen Kjersti Vist Heide
Lørdag 7.okt. 2006: Høgskolelektor ved HiNT Ole Meier Kjerkol
Mandag 1.okt. 2007: Rådgiver ved Rehabiliteringsklinikken Helse Nord-Trøndelag
Ingrid Hallan, med tema: «Hvorfor er aktivitet så viktig når vi blir eldre?»
Onsdag 1.okt. 2008: Pasientombud Kjell Vang,
med tema: "Pasienterfaring, kvalitet og rettigheter".
Torsdag 1.okt. 2009: Professor Sven Svebak,
med tema: "Alder er ingen hindring for livsglede".
Fredag 1. okt. 2010: Fysioterapeut Sylvi Sand,
med tema: ”Fysisk aktivitet gir bedre livskvalitet også for eldre”.
Lørdag 1.okt. 2011: Sogneprest Anne Cecilie Ringen,
med tema: «En aldrende verden, med nye og flere muligheter og utfordringer».
Mandag 1.okt.2012: Rektor kulturskolen Levanger Oddbjørn Anders Hagen
Med tema: ”Kultur, helse og eldre i fokus”.
Vurdering:
Planleggingen til Eldredagen 2012 bør begynne. En rekke ting må avklares. Det viktigste er nok
hvem som skal være årets festtaler. Et par personer er forespurt.
Et mulig tema for eldredagen kan være:
 Frivilligheten i kommunens eldreomsorg.
 Kommunens eldreomsorg i et folkehelseperspektiv.
 Eldre sin plass i vår nye «storstue» - kulturhuset.
Oppgaver som må avklares:
Sted for arrangementet (Stjørdal Bedehus har vært benyttet i alle fall siden 2002), Folk til
servering, Sang og musikk, Diktlesing, Bespisning, Annonsering, Møteleder, Inngangspenger,
Sanger, Kjøp av planter, Innkjøp av kaffe m.m.

