Møte innvandrerrådet
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1. Godkjenning av referat 7.mars
Referat godkjent.
2. Møte med Verdal pensjonistlag
Innledningsvis så vi litt på statistikk om eldre og innvandrere i Verdal.





Det er 43 innvandrere i Verdal over 67 år. (2018). Flere kvinner enn menn.
148 innvandrere i alderen 55-66 år (2018). Jevn fordeling mellom kvinner og menn.
Vi har ikke sikre tall på hvor mange av innvandrerne som er flyktninger.

Vi snakket også litt om hvilke behov eldre innvandrere kan ha. I likhet med at det er
ensomhet i den norske befolkningen, så vet vi at det også er innvandrere som er alene i
Verdal, uten familie og nettverk. De vi vil samme behov som andre mennesker: å være sosial.
Men ikke sikkert de kjenner til mulighetene som finnes i Verdal – blant annet gjennom Verdal
pensjonistlag.
Pensjonistlaget ønsker å komme i kontakt med personer med innvandrerbakgrunn for å
inkludere dem i deres aktiviteter.
Pensjonistlaget har følgende aktiviteter:


Tirsdagstreff først tirsdag hver måned. Neste treff er 9.april kl. 10.30 på Arken og
7.mai samme tid, samme sted.



Muskeltrening i varmt basseng mandager og fredager kl. 15.00 på Verdalsøra skole.
Innvandrerrådet ønsker å bidra til rekruttering og deler informasjon om dette i sitt
nettverk.

Innvandrerrådet var positive til å bidra med rekruttering – de kan informere sitt nettverk om
disse aktivitetene. Må gjerne ta med seg familiemedlemmer – ikke et tilbud kun for
pensjonister!
Innvandrertjenesten ble via sekretær forespurt om å bidra med å:
 Dele informasjon om tirsdagstreff og svømming.
 Dele informasjon om facebook-side.
Verdal pensjonistlag ble invitert til Innvandrerrådet sitt arrangement lørdag 26. oktober.
Kanskje pensjonistlaget kan bidra med rekruttering til dette arrangementet.
Rune ønsker også å invitere Verdal pensjonistlag til språkkafé som Innvandrertjenesten har i
introduksjonsprogrammet. Rune sender informasjon om tidspunkt.
3. Eventuelt
Leder for Integreringsrådet i Trøndelag inviteres til Verdal 28.mai kl. 12.00 for møte med leder og
nestleder.

Ref. Rune Gjelvold

