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Kaj Christensen,  
Haslev, genopstiller

Medlem af ældrerådet 
siden 2010, formand fra 
2014. Kommunalt ud-
dannet, ansat ved Haslev 
Kommune i 36 år, 24 år 
som chef. Bred bestyrel-
seserfaring - senest cirka 
20 år som ulønnet  
formand for  
Haslev Bowlingcenter.

Fritz Christensen,  
Dalby, genopstiller

Tidl. kontraktmanager i 
IT-branchen, medlem af 
Faxe Ældreråd/regions-  
ældreråd Sjælland, besty-
relsesmedlem i lokal  
borgerforening, best.
formand for grundejerfor-
ening, politisk aktiv.

Birthe Christensen,  
Karise, nyopstillet

Uddannet farmaceut fra 
1969, og har arbejdet in-
den for apotekervæsenet, 
til år 2010, hvor jeg gik på 
pension.

Leif Børgesen,  
Faxe, nyopstillet

Tidligere centerrådsfor-
mand for Æblehaven i 10 
år. Næstformand i Æble-
havens bestyrelse. Medlem 
af kommunens frivilligråd, 
herunder tilrettelæggelse  
af Foreningernes Dag.

Gitte Blume,  
Faxe, nyopstillet

Tidligere socialpædagog 
på børn/unge området. 
Aktiv i forskellige besty-
relser, bl.a. næstformand 
i Ældre Sagens lokalafde-
ling Faxe/ Rønnede. Har 
generelt en samfunds-
mæssig nysgerrighed.

Klaus Kej,  
Karise, nyopstillet

Jeg har det meste af mit 
voksenliv arbejdet med 
IT, og har bl.a. undervist 
en del. Kasserer i Karise 
Vandværk, gør-det-selv 
mand i hus og have og  
politisk aktiv på det 
organisatoriske plan, som 
formand for LokalListen.

Marianne Jørgensen,  
Haslev, nyopstillet

Uddannet  
husholdningslærer
Selvstændig erhvervs-
drivende.
Engageret i frivilligt- og 
socialt arbejde bl.a. Røde 
Kors. Bestyrelsesformand 
i LOF Oplysningsforbund 
i Haslev. 

Susanne Holm,  
Karise, nyopstillet

Selvstændig revisor.  
Erhvervsaktiv.
Aktiv i Kulturhuset  
Leopold, Plejehjemmets 
Venner og kulturgruppen 
Marthe.

Anders Guldhammer,  
Dalby, nyopstillet

Erfaring med offentlig 
virksomhed i over 50 år, 
som arbejdsmarkedschef, 
socialinspektør, sygehus-
chef, uddannelseschef, 
tillige politiker i ca. 50 år, 
frivillig på Aktivitetscen-
tret Dalgården i  
Rønnede.

Erik Nielsen,  
Rønnede, genopstiller

Medlem af ældrerådet,  
og tidligere  
regionsældrerådet.
Tidligere fagligt aktiv 
afdelingsformand i faglig 
organisation,  
byrådsmedlem i  
Rønnede.

Kirsten Vej Petersen,  
Haslev, genopstiller

Tidligere skoleleder 
Medlem af patient/pårø-
rende gruppe/ Sjællands 
Universitetshospital 
Lægmand i Folkekirken i 
menighedsråd, provsti og 
stiftsråd.
Kassemedarbejder i Haslev 
Svømmehal.

Lone Holm  
Saraksen, Haslev, nyopstillet

Jeg er 79 år. Folkeskole-
lærer i 35 år. Har oplevet 
hvad et kompetent og 
hjertevarmt plejeperso-
nale betyder i et sygdoms-
forløb med demens.
De trætte, de stilfærdige 
og de alt for tålmodige 
ældre bør også huskes.
Er god til at få ideer.

Merete Toylsbjerg,  
Rønnede, genopstiller

Uddannet ernærings- og 
husholdningsøkonom.  
Erfaring indenfor folke-
oplysning, organisations-
arbejde og undervisning. 
Frivillig i Bedstes Madklub.  
Har arbejdet som rejsele-
der og guide.

Bente Knudsen,  
Haslev, genopstiller

Nuværende medlem 
af ældrerådet, kasserer 
i efterløn-senior klub, 
bestyrelsesmedlem i AOF, 
tidl. tillidsrepræsentant i 
ISS, medlem af SU og MED 
udvalg i Faxe Kommune, 
bestyrelsesmedlem i LO 
og 3F, Ringsted.

Ældrerådet er dit talerør i 
Faxe Kommune, hvis du interesserer 
dig for det gode, aktive og trygge seniorliv. 

Vi rådgiver og er ofte i dialog 
med byrådet og politiske udvalg 
om relevante sager. 

Vi arbejder aktivt for at sikre 
velfærd og tryghed på hele 
ældreområdet. 

Sæt dit kryds den 16. nov.  
Du kan brevstemme 
frem til 12. november. 


