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Ældrerådets høringssvar til Kulturpolitik 2023-2026 

Ældrerådet har på sit møde den 14. december 2022 drøftet udkast til Kulturpolitik 
2023-2026. I den forbindelse har rådet følgende kommentarer:  
 
Kultur for alle 

Det er vigtigt at definere, hvad kunst og kultur er.  
 
Kultur og kunstoplevelser bør også gælde for ældre, der ikke er mobile eller er fysisk 
svage. De har lige så meget brug for kunst og kultur som alle andre. 
 
For kunst og kultur kan forbedre vores subjektive velvære, vores livstilfredshed og 
vores oplevelse af mening.  
 
Kunsten og kulturen kan være med til at skabe frirum, hvor man får mulighed for at 
få sine sanser stimuleret, får æstetiske oplevelser og nye perspektiver. 
 
Konkret kunne det betyde at kulturinstitutionerne overvejer arrangementer på 
plejecentrene. Eksempelvis teater, koncerter, billekunstudstillinger m.m. i små 
formater. 
 
Der bør desuden være fokus på, at få ført kulturen ud i hele kommunen, og huske at 
få de små landsbyer medinddraget - der er også et rigt liv derude. Ældrerådet mener 
derudover, at der mangler et afsnit om tilbud til ældre borgere, som er meget alene 
og har svært ved at bevæge sig omkring (bl.a. borgere i landdistrikterne, hvor 
offentlige transport ikke er mulig). 

Generelle betragtninger 

Ældrerådet synes generelt, at kulturpolitikken og fritids- og idrætspolitikken matcher 
hinanden. 
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I 3. afsnit sidste punktum vil ældrerådet foreslå følgende mindre tilføjelse: “herunder 
geografisk”. 

Ældrerådet har med stor glæde set nogle af byens plejecentre, som er udsmykket 
med flotte motiver/malerier. Det giver liv og glæde. Kultur behøver derfor ikke altid 
kræve en masse – flotte farver og glade motiver kan give meget glæde og indhold på 
f.eks. et plejecenter.  

Der bør være cadeau til den ældre målgruppe, som er den store gruppe af brugere og 
støtter til kulturen i Randers Kommune.  

Afslutningsvis kan det siges, at ældrerådet synes det er vigtigt med en Kulturpolitik, 
men det er lige så vigtigt at sørge for, at følge op på denne politik med nogle 
konkrete målsætninger og handleplaner, så man kommer i mål med de visioner der 
vedtages i politikken.  

 

På ældrerådets vegne,  

Med venlig hilsen 
 
Per Boysen 
Formand 


