
Eldrerådets medlemmer 2019-2023 

 

Leder 

Ninja Sanner (H)      ninja_sanner@hotmail.com 

Nestleder 

Ragna Berget Jørgensen   rbergetj@online.no 

Svein Sørlie (PP)     svein.soerlie@gmail.com 

Frits Lemstad (H)     frits@lemstad.com 

Arne Melsom (FrP)     melsom.arne@gmail.com 

Yngve Johan Arnesen   yarnesen@online.com 

Jon Rogstad      jon.rogs@online.no 

John K. Kjekshus     john.kjekshus@medisin.uio.no 

Brit Moestue      briwmo@online.no 

Åse Pettersen      ase.pettersen@me.com 
 

Rådet har 10 faste medlemmer, er pensjonistenes talerør og  

arbeider for å bedre eldres levevilkår på alle felt. Rådet er  

rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse.  

Første rekke fra venstre: Ragna Berget Jørgensen, Ninja Sanner, Brit Moestue, Åse 

Pettersen 
Andre rekke fra venstre: Frits Lemstad, Yngve Johan Arnesen, Svein Sørlie, Arne 

Melsom, John Kjekshus, Jon Rogstad 

FNs INTERNASJONALE  

ELDREDAG 2022 

       Årets tema: 

Eldre menneskers motstandsdyktighet i 
en verden i endring 

Eldredagen 2022 skal fremheve ansvaret alle nasjoner har for å fremme og  
beskytte eldre menneskers rettigheter, helse og velvære. 

 

PROGRAM 
 

Henie Onstad seniorsenter 
Ringhøyden seniorsenter 

Rykkinn seniorsenter 
Stabekk og Jar seniorsenter 

Østerås seniorsenter 
 

FREDAG 30. SEPTEMBER 
 

ARRANGØR: BÆRUM ELDRERÅD 

 

DIALOG / VERDIGHET / SOLIDARITET / DELTAKELSE / MULIGHETER / AKTIVITET / GLEDE / FRIVILLIGHET 



 
FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål FN ønsker å 
oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god   
helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.  

FNs internasjonale dag for eldre (Eldredagen) er et av     
tiltakene for å sette søkelys på eldres rettigheter.  

I Bærum markeres dagen av Eldrerådet med taler,   
underholdning og gratis servering av kake og kaffe på 
de seniorsentrene som har åpent på fredager.  

I år har Eldredagen det overordnede temaet:                 
Eldre menneskers motstandsdyktighet i en verden i endring  

 

 

 

 

 

 

PROGRAM FREDAG 30. SEPTEMBER: 
 

Henie Onstad seniorsenter Kl. 13.00 

Sonja Henies vei 12, Høvik  

• Velkommen til FNs internasjonale eldredag v/Ragna Berget 

Jørgensen, nestleder i Eldrerådet  

• Hilsen fra Bærum kommune v/Maria Barstad Sanner, nestleder 

i hovedutvalget for bistand og omsorg 

• Underholdning: Operahøydepunkter v/sopran Ying Teng 

• Sosialrådgivere har stand og orienterer om tjenestene 

• Gratis kaffe og kake til alle 

• Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret 

 

 

Stabekk og Jar seniorsenter  
Ringsveien 2, Stabekk 
 
• Dagen markeres v/styret i Venner av Stabekk og  

      Jar seniorsenter 

• Underholdning kl. 11.00: DAMER I RØDT: Vår beste dag—fra 

Erik Bye til Odd Nordstoga 

• Gratis kaffe og kake til alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rykkinn seniorsenter Kl. 13.00 

Hugins vei 9, Rykkinn 

• Velkommen til FNs internasjonale eldredag v/ Ninja Sanner, 

leder i Eldrerådet 

• Hilsen fra Bærum kommune v/Torbjørn Espelien, leder i     

hovedutvalget for bistand og omsorg 

• Underholdning: Karin Fristad «Musikalsk kjærlighet»  

• Sosialrådgiverne har stand og orienterer om tjenestene 

• Gratis kaffe og kake til alle 

• Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret 

 

 

Østerås seniorsenter Kl. 13.00 

Eiksveien 98, Østerås 

• Velkommen til FNs internasjonale eldredag v/ Brit Mostue   

fra Eldrerådet. 

• Hilsen fra Bærum kommune v/Ordfører Lisbeth Hammer 

Krogh 

• Underholdning: Musikalsk innslag ved Øyvind og Per fra  

 «Musikkens gleder» 

• Sosialrådgiverne har stand og orienterer om tjenestene 

• Gratis kaffe og kake til alle 

• Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret 

 

 

Ringhøyden seniorsenter Kl. 13.00 

Ringstadbekkveien 105, Bekkestua 

• Velkommen til FNs internasjonale eldredag v/ Frits 

Lemstad fra Eldrerådet 

• Hilsen fra Bærum kommune v/ Varaordfører Siw Wikan 

• Underholdningen: Konsert med Anja og Endre  

• Sosialrådgiverne har stand og orienterer om tjenestene 

• Gratis kaffe og kake til alle 

• Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret 


