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«Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, 

bidrag og deltagelse fra de eldre i samfunnet» 

 

PROGRAM 
 

FN’s INTERNASJONALE 
ELDREDAG 2017 

 

Henie Onstad seniorsenter 
Ringhøyden seniorsenter 

Rykkinn seniorsenter 
Østerås seniorsenter 

 

FREDAG 29. SEPTEMBER Kl. 12:00 
 

ARRANGØR: BÆRUM ELDRERÅD 

 



PROGRAM 

Tema for dagen: 

 «Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, bidrag 

og deltagelse fra de eldre i samfunnet» 

Henie Onstad seniorsenter, Sonja Henies vei 12 

Kl 12.00 

Velkommen til FN´s internasjonale eldredag ved en representant fra 
Bærum eldreråd 
Hilsen fra Bærum kommune ved varaordfører Ole Kristian Udnes 
 
Jazz konsert med BI-Oldtimers 
 
Sosialrådgivere har stand og orienterer om tjenestene 
Gratis kaffe og kake til alle 
Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret 
 

Ringhøyden seniorsenter, Ringstabekkveien 105 

Velkommen til FN´s internasjonale eldredag ved en representant fra 
Bærum Eldreråd 
Hilsen fra Bærum kommune ved Ordfører Lisbeth Hammer Krog 
 
Jazzbandet «5 på» underholder 
 
Sosialrådgivere har stand og orienterer om tjenestene 
Gratis kaffe og kake til alle 
Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret 
  



 

Rykkinn seniorsenter, Hugins vei 9 

Kl. 12:00  
Velkommen til FN´s internasjonale eldredag ved en representant fra 
Bærum Eldreråd 
Hilsen fra Bærum kommune ved konstituert kommunalsjef Grete 
Syrdal 
 
Konsert med «Golden Power Jazzband»                            
 
Sosialrådgivere har stand og orienterer om tjenestene 
Gratis kaffe og kake til alle 
Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret0 

 

Østerås seniorsenter, Eiksveien 98 

Kl. 12:00  
Velkommen til FN´s internasjonale eldredag ved en representant fra 
Bærum Eldreråd 
Hilsen fra Bærum kommune ved hovedutvalgsleder Torbjørn Espelien 
 
« Kong Sverre», Sverre Thorstensen underholder:  

 
Sosialrådgivere har stand og orienterer om tjenestene 
Gratis kaffe og kake til alle 
Brukerrådet er tilstede og kan vise rundt i senteret 
  



Eldrerådets medlemmer 2015 – 2019: 

Ragna Berget Jørgensen, leder   - rbergetj@online.no 

Ninja Sanner (H), nestleder      - ninja_sanner@hotmail.com 

Petter Melsom (Frp)      - petmelsom@gmail.com 

Erik Kotte-Eriksen (PP)      - kotte-eriksen@hotmail.com 

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

Brit Moestue      - briwmo@online.no 

Liv Sundt-Ohlsen      - livsundt@online.no 

 

 

 

1. rekke fra venstre: Ellen Bradley (vara Frp), Ninja Sanner,  
Liv Sundt-Ohlsen, Ragna Berget Jørgensen 

2. rekke fra venstre: Brit Moestue, John Kjekshus,  
Erik Kotte-Eriksen. 
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