
Kom og bliv 
inspireret til et 
energisk seniorliv

25. september 2017
kl. 9.30-15.00
Forum Horsens

Billetpris: 75 kr. 
Ombyttes til madbilletter til morgen-
kaffe m. rundstykke og let frokost

Køb billet via 
horsens.dk/alderbedst 
Overskydende billetter sælges  
i døren

I HORSENS



10.00-10.10 VELKOMST VED BORGMESTER PETER SØRENSEN

10.15-10.30 SPIS DIG TIL STÆRKE MUSKLER OG KNOGLER 
 Kia Valum Rasmussen giver skarpe råd: Hvordan kan du nemt og let til-
rettelægge din kost, så du bevarer min muskelmasse og stærke knogler 
– også når du har rundet 65? 
v/ Kia Valum Rasmussen, klinisk diætist

10.35-10.50 ET LIV SOM FRIVILLIG 
Hvad vil det sige at være frivillig: 
– Hvad kræver det af mig? 
– Hvad giver det mig på det personlige plan? 
v/ Johannes Jakobsen, Ældre Sagen Horsens

10.55-11.20 ROBOTTERNE KOMMER
... og det er ikke engang et fremtidsscenarie længere.  
Den teknologiske udvikling foregår i disse år i et hastigt tempo, og  
det kan være svært at følge med. I dette indslag sætter vi fokus på, hvad 
teknologien kan i dag, og hvad vi for tiden eksperimenterer  
med i Horsens Kommune.
v/Malene Storgaard Jensen og Arman Asovic, konsulenter

Dørene åbner kl. 9.30. 
Kl. 9.30-10.00 serveres morgen-
kaffe og rundstykke

Vælg og shop rundt mellem  
spændende oplæg og stande i  
løbet af formiddagen.

PROGRAM



11.25-11.45 BEVAR LIVSGLÆDEN – OGSÅ NÅR LIVET ER SVÆRT
Hvordan håndterer jeg livskriser, modgang og sårbarhed?  
I dette oplæg er der fokus på, hvordan du opretholder og opbygger et 
positivt livssyn og træner din mentale sundhed. Vi tager udgangspunkt 
i konkrete erfaringer og historier fra hverdagen. 
Mod slutningen af oplægget bringer vi fokus på livets afslutning, hvor 
du får konkrete redskaber til, hvordan du kan håndtere de svære sam-
taler og formulere din sidste vilje. ”Vi skal turde tale om afslutningen 
på livet”.
v/ Hanne Ballegård og Anne Marie E. Clausen, 
forebyggende medarbejdere

11.50-12.05 ARV OG TESTAMENTE 
Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi går bort. 
Og måske er din familie skruet sådan sammen, at du kan have svært 
ved at forudse, hvem der kommer til at arve dig. Advokat Evan Herrig 
giver indsigt i, hvordan du og dine pårørende kan få ro i sindet.
v/ Advokat Evan Herrig

13.00-13.30 AKTIVITET
Prøv kræfter med en valgfri aktivitet. Du har mulighed for at aktivere 
enten din krop eller stemmebåndet.

13.30-15.00
FOREDRAG: LONE KÜHLMANN 
OG HENNING KIRK
Bliv udfordret, provokeret, og klogere 
når for fatter og journalist Lone Kühl-
mann samt dr. med. og aldersforsker 
Henning Kirk sammen kaster et kritisk 
og humoristisk blik på vores forestil-
linger om alderdom. Man holder ikke 
op med at udvikle sig, fordi man bliver 
gammel. Man bliver gammel fordi man 
holder op med at udvikle sig. – Og det 
er videnskabeligt bevist.



HORSENS BIBLIOTEK: 
Et kulturelt mødested, hvor du kan 

hente viden og inspiration 

ÆLDRE SAGEN HORSENS LUNGEFORENINGEN

RØDE KORS HORSENS DIABETESFORENINGEN

KT: Teknologi til mange SUNDHEDSTEAMET KURSER & 
PROJEKTER: Sundhed hele livet GUDENÅ HOSPICE

HVERDAGSTEKNOLOGI OG APPS FOF HORSENS: Læring hele livet, 
sundhed og fællesskaber

DGI: Kom og rør dig – hør om 
aktivitetsmuligheder

SUND BY: Fokus på frivillige MOTIONSCIRKLEN OK-FONDEN: Seniorbofællesskaber 
– mellem parcelhus og plejebolig

DATASTUERNE OG AKTIVITETER 
I LOKALOMRÅDERNE BRÆDSTRUP SENIORIDRÆT SUND VEJ – GODT LIV: Få et godt liv 

med funktionstab eller kronisk sygdom

AKTIVITETER OG INDHOLD I HVER-
DAGEN v/ Forebyggende medarbejdere GIGTFORENINGEN ÆLDRERÅDET

SKIFTESPORET: Aktiviteter og 
sociale fællesskaber HJERTEFORENINGEN

Standene er åbne mellem kl. 9.30 og 13.00

STANDE


