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udebLiver impuLser

Er du 65 år eller derover og har du  
ikke modtaget Impulser, så kontakt 
Maria Rudbæk Bernhard  
maria.bernhard@svendborg.dk

impuLser onLine
Du kan læse Impulser på Svendborg 
Kommunes hjemmeside:  
www.svendborg.dk/impulser
 
ansvarshavende

kirsten vie
kirsten.vie.madsen@svendborg.dk

redaktion

redaktør maria rudbæk bernhard
maria.bernhard@svendborg.dk
Tlf: 6223 3906

erik hansen – ældrerådet

margit Lolk – ældrerådet

britta koch

marianne mølsted

Jane schleimann
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Særligt blandt ældre er 
ensomhed en følelse mange kan 
genkende. Impulser tager det 
tabubelagte emne op.

EnsomhEd - Et tabu

Klip …. klip …. klip siger saksen 
i Bent Rasmussens frisørsalon i 
Oure. Det har den gjort, siden han 
begyndte som lærling i 1951

dEt skEr i svEndborg

11
Er de midterste sider 
i bladet som byder på 
en masse spændende 
arrangementer i løbet 
af foråret

side



Velkommen tilbage  
  - til en gammel kending

[ lEdEr ]

”Impulser” har i mange år været informations- 
og inspirationsblad for pensionister i Svendborg 
Kommune – men bladet ophørte i 2011 som 
konsekvens af en besparelse. Ældrerådet holdt 
et borgermøde i marts 2012. På borgermødet gav 
rigtig mange af de fremmødte borgere udtryk for, 
at de savnede bladet ”Impulser”. Ældrerådet tog 
ønsket om at genoplive ”Impulser” med til et møde 
med socialudvalget, der i forbindelse med sidste 
budgetforlig fandt midler til at genopstarte bladet.

”Impulser” vil fremadrettet udkomme 2  
gange årligt, i august og januar. Vi ønsker, at 
”Impulser” skal give dig inspiration og  
information om, hvad der sker for  
pensionister i Svendborg Kommune.

Har du ideer eller forslag til ændringer i bladet,  
så skriv til redaktør Maria Rudbæk Bernhard  
maria.bernhard@svendborg.dk. Kun ved tilbage-
meldinger kan bladet udvikle sig – og blive bedre.

Dette nr. af ”Impulser” ville ikke være blevet til, hvis 
det ikke var for en utrolig ihærdig og dygtig redaktion 
bestående af frivillige, der gør en kæmpe indsats for 
at få et spændende blad på gaden. Mange tak for det.

God læselyst.

du sidder nu med det første nummer af det nye  
”impulser” i hånden – en gammel kending er tilbage .

Ar
tI

ke
l

Der sker meget på et aktivitets-

center. Vi laver gymnastik,  

synger og drikker snaps.

Læs mere inde i bladet

sIde 16 - 17

AF MyNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE



Et rigtigt 
håndværksklip
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nye veje til aktivt liv
Siden efteråret 2011 har Svendborg Kommune 
arbejdet med et projekt, der hedder ”Nye veje til 
aktivt liv”. Projektet indebærer, at borgere i stedet 
for traditionel hjemmehjælp tilbydes hjælp i form af 
træning og/eller hjælpemidler, så borgeren i videst 
muligt omfang selv vil kunne klare sin dagligdag. 

Ca. 80% af de borgere der 
henvender sig til svendborg 
kommune for at få hjælp 
henvises til træning i ”nye 
veje til aktivt liv”, 72% af disse 
borgere bliver selvhjulpne.

,,

AF MARIA RuDBÆK 
BERNHARD

Kirstine K. Nielsen, der er sektionsleder i ældre-
området forklarer, at Nye veje til aktivt liv er en 
ny måde at arbejde på indenfor hjemmeplejen. 
”Tankegangen er begyndt at ændre sig blandt 
personalet. Vi tænker rehabiliterende, og vi 
arbejder på at tænke genoptræning og hjælp til 
selvhjælp ind i alle aspekter af vores arbejde. Vi 
har en forventning om, at jo mere selvhjulpen vi 
kan hjælpe en borger med at blive, desto mere 
livskvalitet får borgeren”. 

fra skepsis til livsglæde
Christa Henningsen fra Svendborg var meget 
skeptisk, første gang hun hørte om Nye veje til aktivt 
liv: ”Da jeg blev syg for nogle måneder siden, kom 
min yngste søn en dag og sagde, at han havde været 

ved kommunen, og fra næste dag ville hjælpere fra 
Nye veje komme. Jeg var meget skeptisk, men var 
jo indstillet på at give alt for at få noget af ”mit gode 
gamle liv” tilbage. Og nu, da træneren har været hos 
mig og trænet mig og hjulpet med det, jeg var for 
sløj til, TROR jeg nu, at jeg kan selv. Det er jeg meget 
taknemmelig for”.                                                                                        

Kirstine K. Nielsen fortæller, at mange borgere 
vender tilbage og fortæller, hvor glade de er for 
genoptræningsforløbet. ”Det er de ikke alle i 
begyndelsen, her kan det være svært at overskue, 
hvordan forløbet skal ende”. 

Det er hjemmetrænernes opgave at motivere 
og hjælpe borgeren til at se ideen i at blive gen-
optrænet. ”Vi tager os god tid til det – og vi bliver 

[ nyE vEjE ]
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ved med at komme indtil borgeren er genoptrænet. 
Det er en stor succesoplevelse! Pludselig er man 
kommet meget længere end man troede, man 
kunne! Vi træner i alt lige fra brug af støttestrømper, 
genoptræning efter fald og knoglebrud, til rengøring. 
Vi lærer både mænd og kvinder nye og lettere måder 
at gøre rent på! Det kan godt være, at man skal gøre 
rent på en anden måde, end man har gjort tidligere, 
hvis man skal klare sig selv. Men vi oplever, at 
borgerne bliver glade for det, de lærer”.
Else Pinholdt, der er beboer på Trollehøj plejecenter 
oplever det positivt, at hun skal gøre så meget som 
muligt selv: ”Det er godt, at vi selv skal hjælpe til. 
Så kommer vi lidt i gang. Jeg står selv op og jeg 
laver selv min morgenmad. Det giver mig større 
selvbestemmelse, og samtidig ved jeg, at jeg altid 

kan sige til, hvis jeg har brug for hjælp. Det giver 
mig stor tryghed i hverdagen”. 

fra hjemmehjælp til hjemmetræning
"De største udfordringer vi har mødt i projektet, 
er den mentale omstilling, der er nødvendig for 
at genoptræning og hjælp til selvhjælp kan blive 
en succes", siger Kirstine K. Nielsen. Det gælder 
både borgerens, de pårørendes og personalets 
indstilling. ”Vi har i mange år været vant til, at 
hjælp og pleje fra det offentlige foregik på en 
bestemt måde. Det tager tid at ændre. Vi skal gerne 
derhen, hvor det er naturligt at spørge: 

Hvad kan jeg blive trænet op til – frem for: Hvad 
kan jeg få hjælp til!”

dorthe pejstrup har 
siden 2008 været lam 
i højre hånd efter en 
blodprop i hjernen . ind til 
hjemmetræneren merete 
kjær kom på besøg i 
forbindelse med nye veje 
til aktivt liv var dorthe 
afhængig af hjælp til 
bl .a . støvsugning og 
til at smøre mad . i dag 
har dorthe ved hjælp 

af træning genfundet evnen 
til at støvsuge og hun smører 
også selv sin mad ved hjælp af 
specielle hjælperedskaber .

inger Joensen faldt for 8 år siden og 
brækkede hoften . siden har inger siddet i en 
kørestol . hun havde aldrig troet, at hun skulle 
komme til at gå igen, men efter ihærdig 
træning og en god portion optimisme kan 
inger nu gå kortere ture i sin lejlighed med 
sin rollator . ”det giver større livskvalitet, 
at jeg har mulighed for at komme lidt 
rundt”, siger inger Joensen . på billedet 
ses inger Joensen sammen med social og 
sundhedshjælper thea nygaard Jensen .

Inger Joensen

Dorthe Pejstrup
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Ældrerådet informerer

AF BENT AAGE RASMuSSEN

hvordan arbejder ældrerådet
Ældrerådets møder afholdes altid før 
socialudvalgets møder, så der kan afgives 
høringssvar til dagsordenspunkter, der vedrører 
de ældre. Myndighedschefen deltager normalt i 
møderne.

Vi kan dog også tage andre initiativer. F.eks. 
besluttede vi sidste forår at afholde et borgermøde 
i Guldsalen. Mødets titel var VISIONER FOR 
FREMTIDENS ÆLDREOMSORG. Der deltog over 
100 ældre borgere, og der blev en livlig debat i de 
enkelte grupper. Vi kunne efter mødet konstatere, 
at nok er der ting, der kan blive bedre, men 
overordnet set blev der udtrykt rimelig tilfredshed.

Efter borgermødet afholdt vi et dialogmøde med 
socialudvalget. Her nævnte vi de emner, der var 
fremkommet i grupperne. Et af emnerne vi tog 
op var efterspørgslen på et medlemsblad, hvor 
ældre borgere kunne få oplysninger fra og om 
kommunen. Det var udvalget enige i, og som 
det kan ses, er det nu en realitet, at Impulser er 
genopstået. Tidligere støttet af udvalget for kultur 
og plan, nu af socialudvalget.

Ældrerådet har også været aktiv deltager i 
arbejdet med at oprette Svendborg Senioridræt 
som en selvstændig forening. Da det viste sig, 
at økonomien ikke kunne holde for de svageste 
hold, rejste rådet sagen overfor politikerne. Det 
tog sin tid, men ved ihærdigt arbejde fra rådet 
og senioridrætten blev der opnået et kommunalt 
tilskud på 100.000 kr. årligt til disse hold.

fremtiden
Det  må konstateres, at det store projekt NyE VEJE 
TIL ET AKTIVT LIV er blevet en stor succes. Mange 
svage ældre er blevet selvhjulpne og det er virkelig 

godt. Her er det vigtigt, at sikre, at der også vil være 
ressourcer nok til at sikre en god vedligeholdelse. 
Når de svage ældre bliver mere selvhjulpne og 
der indføres flere teknologiske hjælpemidler, får 
de færre besøg af hjælpere og dette kan føre til 
større ensomhed. Det er derfor også vigtigt, at 
der gives rimelige midler til det frivillige korps af 
besøgsvenner.

Helt overordnet set ved vi også, at der bliver 
forholdsvis flere ældre over 60 år. Det vil betyde, at 
ældrerådet skal være endnu mere på vagt overfor 
besparelser på området.

Ældrerådets faste mødested er i socialforvaltningen, men 
de fleste møder finder sted på plejecentrene . det giver 
os en god mulighed for at konstatere, hvordan de enkelte 
plejecentre fungerer . det er vores indtryk, at de har en god 
standard, og at de er veldrevne .

InformatIon

,,

bent aage rasmussen tlf .: 62 21 71 25 · mobil: 22 03 36 87bentrasmussen@sydfynsnet .dkwww .svendborg-ældreråd .dk

Valg tIl Ældrerådet 
der er valg til Ældrerådet i oktober 
2013 . i september måned vil der blive 
afholdt orienterende møde forskellige 
steder i kommunen, og vi håber 
selvfølgelig, at mange vil møde op .

alle over 60 år har stemmeret og 
er valgbare . der skal vælges 12 
medlemmer og 5 suppleanter, så vi 
håber, at mange er interesseret i at 
stille op til valget .

hvis du overvejer dette og gerne vil 
vide mere, så kan du kontakte mig eller 
en af de andre i ældrerådet . vi regner 
også med at være til stede på gl . torve-
dag, hvor du kan møde os . 

at være medlem af ældrerådet er 
særdeles spændende . der er mange 
ting vedrørende ældre, der skal tages 
stilling til . i svendborg kommune bliver 
der lyttet til Ældrerådet, så hvis du vil 
have indflydelse, bør du stille op . 
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Ældrerådet
Bent Rasmussen fortæller, at Ældrerådet er en 
del af det kommunale system. Rådet består af 
12 medlemmer, der er valgt af borgere over 60 
år i Svendborg Kommune. Valget foregår hvert 
fjerde år, og det sker i Svendborg Kommune ved 
brevvalg. Ældrerådet har indflydelse på at sikre, at 
de ældre borgere har så gode forhold som muligt. 
Ældrerådet har mulighed for at drøfte og rådgive 
byrådet og de politiske udvalg om indholdet og 
udformningen af kommunens ældrepolitik. ”Det 
sker ved, at vi kan afgive høringssvar. Kommunen 
har pligt til at høre os i alt, hvad der vedrører 
de ældre. I Svendborg er vi så heldige at få 
dagsordner samtidig med politikerne. Derved kan 
vi afgive høringssvar, inden politikerne tager deres 
beslutninger, så vi kan påvirke dem”, forklarer Bent 
Rasmussen.

Ældre sagen
Karen Pedersen, der er formand i Ældre Sagens 
lokalafdeling for Svendborg-Gudme, beretter, 
at Ældre Sagen i modsætning til Ældrerådet 
er en landsforening, der blev stiftet i 1986 
og har sit udgangspunkt i Ensomme Gamles 
Værn. Det betyder, at vi rundt om i landet har 
fejret 25 års jubilæum.  På landsplan er vi nu 
633.000 medlemmer. Her i Svendborg har 
vi over 6.000 medlemmer og dertil kommer 
Egebjerg lokalafdeling. Vi har haft en fantastisk 
medlemsforøgelse inden for de sidste år på over 
500 medlemmer. Det er en tendens, der opleves 
i hele landet. Vi beskæftiger os med at gøre dag-
ligdagen for de ældre til en god oplevelse. Vi 
understøtter ældre ved at være besøgsvenner, 
bisiddere og lave forskellige former for aktiviteter. 

Vi har godt 60 besøgsvenner her i Svendborg, som 
besøger ensomme ældre. Et nyt område vi arbejder 
med er IT. Vi har i øjeblikket omkring 10 personer, 
der hjælper ældre med IT. Vi holder to kurser om 
ugen for at hjælpe ældre i gang med den digitale 
verden, som vi lever i.

vi samarbejder
Bent Rasmussen tilføjer:” Dette er den store forskel 
på Ældre Sagen og på Ældrerådet. Vi har ikke et 
korps af frivillige på nogen områder. Det er heller 
ikke vores opgave. Men det er helt klart en opgave 
for Ældre Sagen. Vi skal så støtte det så meget, som 
vi kan”. Og Karen Pedersen fortsætter; ”Det er en 
god ting, at vi gør det på denne måde i Svendborg. 
Vi bakker hinanden op i forskellige sager og 
forsøger at samarbejde frem for at modarbejde 
hinanden. Det gør vi blandt andet ved vores 
kontaktudvalgsmøder, der er et samarbejde mellem 
Ældrerådet og Ældre Sagen”. Det er tydeligt, at 
begge parter går ind for, at der skal samarbejdes. 
”Det er de samme ældre, vi arbejder for på hver 
vores måde, og hvis vi gør det, så supplerer vi 
hinanden. Som vi ser det positivt oppe fra, så er det 
en rigtig god konstellation”, slutter 
Karen Pedersen og Bent Rasmussen 
samstemmende!

Er det to sider af samme sag 
- eller hvordan er det nu? 

Læs mere på www.aeldresagen.dk  
og www.svendborg-ældreråd.dk

Ældrerådet & Ældre sagen 

AF ERIK HANSEN

det kan være svært at skelne mellem de to parter . impulser har 
derfor sat de to formænd stævne til et dobbeltinterview: bent aa . 
rasmussen fra Ældrerådet og karen pedersen fra Ældre sagens 
lokalafdeling svendborg-Gudme . det kan allerede nu afsløres, at 
det ikke blev et ”rivegilde”- tvært imod!
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ensomhed 
– et tabu

særligt blandt ældre er ensomhed en følelse 
mange kan genkende . vi har i denne udgave af 
impulser valgt at tage det  tabubelagte emne op .

AF MARGIT LOLK

Der er mange årsager til, at mennesker er ensom-
me og føler sig alene. Ensomhed forekommer i 
alle aldersgrupper. Det er svært, at svare på, hvad 
ensomhed er; det opleves forskelligt og afhænger 
af den enkelte person.

Alle mennesker har et essentielt behov for at føle 
sig værdifulde. Da det at være ensom også er et 
tabu for mange mennesker og derfor ikke noget 
man taler om, kan det blive en vanskelig opgave, at 
komme ensomheden blandt ældre til livs. Mange 
er bange for at blive betragtet som værdiløse og 
uduelige og holder derfor ensomheden for sig selv.

 
at være ensom
Ensomhed er en negativ tilstand, hvor følelsen 
af isolation og tab kommer op til overfladen. 

Ensomhed er en individuel følelse, der kan være 
meget forskellig fra person til person. Det er vigtigt 
at understrege, at man kan være ensom både, når 
man er alene, men også når man er i selskab med 
andre mennesker. Ensomhed skyldes ofte ydre 
omstændigheder, hvor den ældre måske har mistet 
en ægtefælde, er blevet syg eller på anden måde 
afskåret fra oplevelsen af samhørighed og nærvær.

den øgede ensomhed og  
den travle hverdag
Der er flere årsager til, at mange ældre kan nikke 
genkendende til følelsen af ensomhed. De ældre 
bliver hyppigere end andre aldersgrupper udsat for 
dødsfald blandt familie og venner og har svært ved 
at skabe nye kontakter.
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Desuden har mange familier i dag en stresset 
dagligdag, hvor både far og mor arbejder og 
børnene er i institution. De ældre er derfor kede af 
at mase sig på og fortælle om deres ensomhed og 
savn af angst for at blive afvist og være til besvær.

Derudover medfører tilbagetrækningen fra 
arbejdslivet for det meste et betydelig fald i 
indkomsten, hvilket betyder, at mange føler tab 
af prestige og respekt. Nogle ældre har ligeledes 
identificeret sig så stærkt med deres arbejde, at de 
føler et tab af identitet. 

ensomhed kan påvirke helbredet
Ensomhed kan føles som en overvældende og 
uudholdelig følelse af at være afskåret på et meget 
dybt plan. Som situationen er i dag, er der mange 
ældre, som er blevet passiviserede og ensomme. 
Samspillet mellem de fysiske, psykiske og sociale 
problemer og tab kan til sidst medføre, at den 
ældre mister følelsen af identitet og selvværd.

For den ensomme ældre kan livet føles 
meningsløst. Ensomhed og værdiløshed får 
overtaget, hvilket betyder, at det psykiske forsvar 
langsomt og trinvist nedbrydes, isoleringen 
forværres og der kan udvikles fysisk/psykisk 
sygdom og demens, men:

det er aldrig for sent!
Det første, men også det vanskeligste skridt ud af 
ensomheden er at erkende, man er ensom.

”Sig det højt for dig selv og gerne overfor andre, 
at du er ensom, da folk omkring dig måske slet 
ikke har opfattet, at du føler dig ensom. Kender de 
ikke dine følelser, kan de heller ikke hjælpe. Sæt 
ord på din ensomhed, selvom det er tabu.  Hør 
glad og livsbekræftende musik, selvom du har det 
forfærdeligt. Gør noget godt for dig selv og smil 
og du vil opleve fornyet energi og velvære”, fortalt 
af en kvinde, der selv har prøvet, hvad det vil sige 
at miste livsmodet og føle sig ensom, på trods af 
et stabilt ægteskab, børn, venner og et udadvendt 
arbejdsliv, hvor hun mødte mange mennesker. I 
dag, mange år efter, har hun et rigt liv og selv om 
hun nu er alene, føler hun sig aldrig ensom, fordi 
som hun siger: 

”Man er først ensom, hvis man føler sig ensom”.

ud af isolation og få inspiration
Der er mange måder at komme ud af ensomhed. 
Der er ingen rigtig opskrift, men det vigtigste er, 
at du kommer ud af isolationen. Du kan f.eks blive 

frivillig eller aktiv i dit lokale aktivitetscenter, del-
tage i kurser eller på motionshold.

Hans og Annette har begge deltaget i "Glad 
bevægelse" og Qigong" i foreningen Svendborg 
Sund og Glad. Hans fortæller: ”Som førtids-
pensionist kommer oplevelser sjældent af sig selv. 
Vi skal for det meste selv gøre noget aktivt for at få 
indhold i tilværelsen. Vi skal ikke op og på arbejde 
med de oplevelser der er indbygget i det, så der 
sker kun noget i vores liv, hvis vi trodser fysisk 
modstand og indre kampe, opsøger tingene og 
vælger aktivt til”. 

Anette fortæller: ”Jeg har båret rundt på meget i 
”rygsækken”, som jeg havde gået og været rigtig 
ked af. Det at komme ud blandt ligesindede har 
virkelig hjulpet mig, så jeg kunne komme af med 
alle de gemte problemer og tanker, som havde 
trykket mig. Nu er jeg er bare så lykkelig over, at 
jeg fik mig hevet op af sofaen og kom ud. Mit indre 
smil blev vækket i kraft af den støtte og accept, vi 
kunne give hinanden. Det har virkelig været guld 
værd for mig”. 

hjælp dig selv eller andre ud af ensomheden
Min egen personlige mening er, at ingen, som ikke 
ønsker det, skal være overladt til sig selv og føle 
sig ensomme. Vi har alle hver især et ansvar for, 
hvordan vi selv og vores omgivelser har det. 
Er du ensom? men har ikke overskud til at tage det 
første skridt ud af ensomheden, så bed om hjælp. 
Kender du/har viden om nogen, som er ensom? så 
tilbyd din hjælp eller bed andre om at hjælpe.

”Glæden er som et lys – tænder du det for andre, 
falder dets skin tilbage på dig selv”

Citat: Carit Etlar

Kunne du tænke dig at blive frivillig eller har 
du brug for at styrke dit sociale netværk: 

• Svendborg Sund og Glad tlf. 3054 1373

• Kontakt mellem Mennesker tlf. 6220 1130 

• Ældre Sagen tlf. 6221 0609 

•  Aktivitetscentre i Svendborg:  
Områdekontor plejecenter Øst tlf. 6223 4300 
Områdekontor plejecenter Vest tlf. 6223 4200

styrk dIt 
socIale netVÆrk

besøg vores hjemmeside og se vores 
tilbud: www .seniorisvendborg .dk
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[ kort nyt ]

svendborg bibliotek har udvidet sine åbningstider, så du nu kan komme på 
biblioteket fra kl . 8 om morgenen alle hverdage . mandag har vi udvidet vores 
åbningstid til kl . 21 og der er altid bemanding, når vi holder åbent .

se lokalafdelingernes åbningstider på  
www .svendborgbibliotek .dk

biblioteketerne i svendborg  
har udvidet åbningstiderne 

AF NINA STENTEBJERG-HANSEN, 
PuBLIKuMSCHEF SVENDBORG BIBLIOTEK

Den tidlige åbningstid betyder, at det er nemt 
at komme ind og aflevere sine materialer via 
selvbetjeningsautomaten, hente sine reserverede 
materialer og låne nye materialer. Det skal i hvert 
fald ikke være åbningstiden, der afholder dig fra at 
komme på biblioteket.

vi har flere gode tilbud
Du kan gå på biblioteket døgnet rundt på  
www.svendborgbibliotek.dk, hvor du kan bestille 
materialer, forny dine materialer, hente e-bøger 
og film ned eller hente artikler online fra vores 
netmedier. Det kræver blot, at du er meldt ind på 
biblioteket og har en pinkode.

I Gudme er der nu selvbetjent bibliotek og åbent 
alle dage kl. 7-22 også i weekenden. Her bestemmer 
du selv, hvornår du vil på biblioteket. Det kræver 
dit sygesikringskort og en pinkode at komme ind 
på biblioteket. Der er bemanding tirsdage kl. 13-
17 og torsdage kl. 14-18 for de, der ønsker faglig 
betjening og vejledning.

Vidste du også at Gudme og Vester Skerninge 
bibliotek har ”borgerservice light”. Her kan du 
få hjælp med dine henvendelser til kommunen, 
dog ikke pas og kørekort. Men vi hjælper videre i 
systemet og vejleder dig i brug af det offentlige.

brug biblioteket som din  
indgang til den digitale verden
Svendborg bibliotek afholder mange IT kurser og 
de mest populære er PC for begyndere, men du kan 
også finde andre kurser måske lige til dit behov.

De sidste 2 år har vi afholdt Seniorsurf dagen, hvor 
ældre underviser ældre i IT. De har været populære 
og der er god tid til at prøve og stille spørgsmål 
undervejs.

du kan se vores kursustilbud på  
www .svendborgbibliotek .dk eller ved at  
henvende dig på biblioteket . 

Har du et konkret problem kan du ”Bestille en 
bibliotekar”, hvor du får din egen bibliotekar ½ 
time til dit IT problem. Hvis du har en smartphone 
kan du downloade en app, så det er let at gå på 
biblioteket fra mobilen.

åbningstider  
svendborg bibliotek:

Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08 - 21
Tirsdag - torsdag: . . . . . . . . . . . . 08 - 19 
Fredag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .08 - 17 
Lørdag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 14
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vi træffes også i  
seniorinfo for diG

[ dEt skEr i svEndborg ]

Det sker i
Tag ud 
og gem!

for alle jer med computer: Gå ind på  
www .seniorisvendborg .dk og læs om  
alle de mange aktivitetsmuligheder .

•  Har du brug for at vide mere 
om aktivitetsmuligheder?

• Har du brug for et program?
•  Har du spørgsmål, 

ideer, forslag eller ønsker?

du kan også kontakte:
Birgit Pedersen tlf. 6223 3020 eller
Birthe Bergmann tlf. 2488 6331

Kig forbi Kulturtorvet 1. Torsdag 
i måneden mellem kl. 14 -15 
på 1. sal i Borgerforeningen, 
Kulturhus Svendborg

✴
✴

✴ Svendborg
senioraktiviteter:
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musikfestival på  
ollerup plejecenter
Lørdag den 8 . juni 2013 afholdes musikfestival 
på Ollerup plejecenter.  
Arrangementet er fra kl. 13 til 18 og der vil 
være masser af god underholdning. 
Fadøl, pølser, kaffe og kage kan købes på 
stedet. Der er gratis adgang

[ dEt skEr i svEndborg ]

Vil du spille kroket?

Arrangør: en gruppe frivillige ældre

tirsdag den 7 . maj til Jelling og  
købmandsgården i bindeballe. 
Afgang fra SG-hallen kl. 9.15 i private biler. 
I Jelling er der kl. 12 rundvisning til runestenene, 
en skibssætning og Danmarks ældste kirke med 
kalkmalerier.

På købmandsgården kan der købes kaffe/te + 
kage, eller man kan vælge at spise medbragt  
mad i parken. Først derefter ser vi den gamle 
butik, hvor man stadig kan købe gamle varer i 
original indpakning.

Hjemkomst kl. 17.00 - 17.30 
pris: 40 kr . pr . deltager for  
den guidede tur,  
entré gratis.  
Kørsel 80 kr.

tilmelding  
senest 30 . april til 

olga schmidt 
tlf. 3139 1546 eller

kirsten synnestvedt  
tlf. 4083 7680.

Vi spiller kroket på Hesselager stadion,  
Østergade 52

Hver tirsdag kl. 09.30 - 12.00
Hver torsdag fra kl. 18.00
Hver søndag fra  kl. 13.30

Alle er velkomne og man deltager som man har tid 
og lyst. Kom og prøv det i vores spilletid. Eller ring 
til Peder Pedersen tlf. 6225 1603 / 2761 9502.

stavgang:
Onsdag kl. 10.00 -  
12.00 fra Hesselager  
klubhus. Ring og hør  
nærmere til  
Inge Marie Holmskov  
tlf. 6225 1960 / 2148 9079.

seniorgymnastik:  
(stolegymnastik)
Onsdag kl. 10.00 på  
Hesselager Pleje- 
center, Langgade 2.  
Kontakt Helen Hansen  
tlf. 6225 3027/ 
6199 3027.

kulturudflugter
for seniorer

kom til forårsmarked og gør en god handel!  
alle er velkomne . 

her er mange forskellige boder og vi sælger 
alt fra loppefund til håndarbejde .

det foregår:
onsdag den 8 . maj 
fra 10-15 på bryghuset, 
bryghusvej 2,  
5700 svendborg

forårmarked
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Forårsjazz i det grønne  
- for alle unset alder

demenscafé i svendborg
demenscaféen arrangeres 
af Ældre sagen svendborg i 
samarbejde med svendborg 
kommune .

Formålet er at mennesker med 
hukommelsessygdom og deres 
familie/bekendte kan komme et 
sted, hvor hyggeligt samvær er i 
fokus.

Der vil være underholdning/
musik og mulighed for en god 
snak med andre i lignende 
situation.

parkeringstilladelse  
kan hentes i 
aktivitetscentret .

Transport står 
man selv for. 

demenscaféen afholdes mandag i ulige uger  
kl . 15 .30-17 .30 i aktivitetscenter bryghuset,  
bryghusvej 2, 5700 svendborg
tilmelding er ikke nødvendig
pris: 30 kr . pr . person incl . kaffe/te og kage

søndag den 5 . maj kl . 12-15
sted: Ved Rottefælden, Caroline Amalievej 26
entre: 50 kr. betales ved indgangen 

musik ved musiktribunens Jazzband 

Det lille orkester kunne være taget ud af en film, 
om fordums frydefulde søndagsudflugter, til det 
folkekære lysthus ude i skoven. 

Gruppens repertoire består af kendte og elskede, 
både danske og udenlandske jazzmelodier, fra 
1930'erne, 40'ene og 50'erne. Musikerne er Esben 
Hansen på trommer, Christian Søgaard klaver, 

Sidsel Marie Søholm sang og Jens Holgersen 
kontrabas.

Vi sørger for borde og bænke. Medbring gerne 
madkurv, forårshumør og måske et varmt tæppe. 
Drikkevarer skal købes og der sælges kaffe og 
kage. I tilfælde af regnvejr flyttes arrangementet til 
Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg.

Arr: Seniorværkstederne 
i samarbejde med kultur  
og fritid 

musiktribunens Jazzband er som navnet  
antyder skabt til at optræde på 
rottefældens nyrenoverede musiktribune .

søndag d . 5 . maj 
kl . 12 - 15

forårsjazz E
[ dEt skEr i svEndborg ]
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nyt tilbud fra  
seniorværkstederne
korte kurser (2 halve dage) i nem-id .
Lidt kendskab til internet er en 
forudsætning .
disse kurser kræver ikke medlemskab af 
seniorværkstederne .
kurserne henvender sig til alle 60+ 
borgere i svendborg kommune .

henvendelse: 
tirsdag og torsdag mellem 10 .00 - 12 .00 . 
tlf . 62229569 . 

besøg vores hjemmeside  
www . seniorvaerkstederne .dk

torsdag 6 .juni: tur til skovsgård 
Gods/Gulstav på sydlangeland
Afgang fra SG-hallen  kl. 9.30. 
På Skovsgård er der 1 times rundvisning 
fra kl. 11.00 - 12.00.

husk madpakke med mindre 
du vil købe i cafeen .
husk travesko . 
Prisen for indgang 
+ rundvisning er 60,- kr./næse v. 20 pers.   
Kørsel ca. 50,- kr.
 
Efter vi har været på Skovsgård  og 
set div. udstillinger kører vi til Gulstav 
strand, Keldsnor, Bagenkop.
 
tilmelding senest d. 28. maj 2013 til 
Birgit Findorf tlf. 63245010 eller Ellen 
Larsen tlf. 62224776

[ dEt skEr i svEndborg ]

Vi er en frivilliggruppe i Svendborg Kommune, der 
gerne vil hjælpe dig med små praktiske opgaver i 
hjemmet, som fx: skifte elpære, hænge billeder op,  
sy knapper i, ordne potteplanter, nedtage og  
opsætte gardiner.

kort og godt: give dig en hånd med ting du ikke 
længere selv har kræfter til at udføre.

Den hjælp vi yder er frivillig og gratis.

du kan kontakte koordinatorerne  
med spørgsmål pr . telefon:

Preben Høyer 62 22 56 08
Kirsten Støttrup 62 21 84 77 (bedst efter kl. 17)
Connie Schleimann-Jensen 62 21 41 03
Mogens Græns 62 21 11 15
Harald Thomsen 62 25 33 65

Hjælpende hænder

tur til
skovsgård gods

obs: vi mangler frivillige hjælpere .  

hvis du har tid og lyst, så henvend dig  

til en af koordinatorerne .
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Dengang lavede han også herrepermanent og 
brugte Brylcreme. Husker I reklamefilmen med 
Preben Mahrts replik: ” Brylcreme fedter ikke”, og 
biografgængernes råb: ”ikke før det kommer ud af 
tuben”. Den mode er Bent nu glad for, er forbi.

Barbering bruges ikke mere i salonen, men 
læder-stryge-remmene til slibning af barberknive 
hænger på væggen sammen med den blanke 
barberskål. Det giver en helt særlig stemning i den 
lille salon. Vores model følte sig helt hensat til sin 
barndoms frisørsalon mellem alle de farvestrålende 
væsker i flaconer. Desuden glædede han sig 
over håndsaksearbejdet og næsten ingen brug af 
maskinklipning samt en effektiv beskyttelse fra 
væmmelige små hår ned ad ryggen. I det hele  
taget var klipningen en dejlig oplevelse, som 
modellen gerne vil gentage.

Bent Rasmussen er nu 77 år og har ingen planer 
om at stoppe foreløbig. Den daglige kontakt med 
kunderne – mest fra lokalområdet – betyder for 
meget.

Men husk – hvis I både trænger til klipning og 
besøg i barndommens  
land – er man nødt  
til at bestille tid.

klip … . klip … . klip siger saksen i bent rasmussens 
frisørsalon i oure . det har den gjort, siden han begyndte 
som lærling i 1951, og senere da han overtog salonen i 
1959 . det gør den stadig .

Et rigtigt håndværks-klip

AF BRITTA KOCH OG MARIANNE MØLSTED

tur til
skovsgård gods
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Vi kan selv komme med forslag til aktiviteter og 
arrangementer. Der var nogle mænd, der arrangerede 
vinsmagning – herligt! Nogle damer havde hørt om 
filtning, jamen vi prøver da, sagde personalet. Sådan 
udvikler aktiviteterne sig hele tiden. 

De fleste kommer på faste ugedage. Så kommer 
man til at kende de andre, der kommer den dag.

Man kan købe sin kaffe og frokost i 
Aktivitetscentrets cafe, og kan være heldig at finde 
venner fra sin ungdom eller møde nye bekendte, 
hvor man har fælles interesser.

Årets højdepunkt er Ældre OL i august – og der 
er allerede skarp træning i petanque, dart, duo-
cykelræs og andre ”barske” sportsgrene - Her 
er ingen doping-problemer! I løbet af årene har 
Ældre OL vokset sig større og større. Sidste år, hvor 

det blev afholdt 
i Thurøhallen, 
var der omkring 
500 deltagere og 
hjælpere.

Men i Aktivitets-
centrene er 
der også mere 
fredelige aktiviteter 
som fx musik og 
sang – et enkelt 
aktivitetscenter har 
tilmed sit eget kor.  
Der er musikalsk 
underholdning, 
nogle gange med kendte personer som for 
eksempel Arne Lundemann og Bjørn Tidemand.  

aktivitetscentre
der sker meget på et aktivitetscenter . vi laver gymnastik, 
synger, quizzer, spiller banko og drikker snaps - så snart 
lejligheden byder sig og vi nyder det vældigt . 

svendborg kommunes 
Elise Bak Nielsen og Elin Christensen til ældre OL

Rita Hedvig og Inge Rasmussen

AF BRITTA KOCH OG MARIANNE MØLSTED
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øl, brunch og zumba
Vi arrangerer også besøg til steder af interesse. 
Som fx ølbryggerier (hvilket køn tror I kom med 
det forslag?), planteskoler, Rosengårdscenteret og 
lignende. Nogle ville gerne prøve BRuNCH – det 
talte børnebørnene om. Jamen det skal da prøves.  
Et nyt ønske – ZuMBA. Ja, selvfølgelig! Der blev 
fundet en træner og Hu HEJ, hvor det svinger! 
Stolene er også helt svedte bagefter.  
Det imponerer nu flere børnebørn, at deres 
mormor også går til det.

der skulle lidt 
overtalelse til…
Lillian Christensen, 
som nu er 77, har 
været på Tåsinge 
Aktivitetscenter i 1½ 
år. Hun var godt nok 
ikke meget for det 
til at starte med – 
meeen – hun blev 
overtalt til lige at 
se…..og det gør hun så stadig. For 
det er jo hyggeligt. Her sker noget.  Hun kan ikke 
strikke mere på grund af gigten – men hun kan 
sidde og se, hvem der snyder i kortspil, og få et 
grin over det sammen med sin gamle skoleveninde, 
som hun genfandt på centeret. Hun kan vælge de 
sange, de skal synge, og hun kan tage med på ture. 
Og så skal der snakkes – gamle minder skal luftes. 
Så faktisk er det lidt ærgerligt, hun var så længe 
om at komme i gang, mener hun nu – det er jo lidt 
sjovt, når der sker noget.

vi mangler altid frivillige
Der er personale på aktivitetscentrene, som kan 

hjælpe med de mange aktiviteter, og også frivillige 
– både fra familierne og andre, som har lyst til at 
hjælpe og glæde. Frivillige må der gerne komme 
mange flere af. Folk som kan give lidt af deres 
overskud – måske gå en tur med en, måske læse 
en historie, synge med en flok eller vise billeder. 
Hjælpe med at dække bord eller pynte op til jul. Det 
vil betyde, at aktivitetscentrene kan tilbyde endnu 
flere muligheder til glæde for de mennesker, som 
kommer på aktivitetscentrene.  

Alle har ressourcer!  Men man kan godt have 
brug for støtte og opbakning til at fastholde ens 
færdigheder. Det kan 
aktivitetscentrene hjælpe 
med til – på mange 
forskellige måder. Vi må 
dyrke vore daglige rutiner, 
så vi kan klare os.

Og hvis man så har lyst 
til at flette peddigrør – ja, 
så kan det jo være, at 
personalet kan finde en, 
der stadig kan den slags.

aktivitetscentre i svendborg kommune
Aktivitetscentrene er åbne mandag til fredag i 
dagtimerne. Man kan lave aftaler om at komme 
1-5 gange om ugen.

Det koster ikke noget at komme på Aktivitets-
centret, men man betaler for egen forplejning.
Man kan tilknyttes en kørselsordning, hvor 
man bliver hentet og bragt til sin bopæl mod 
egenbetaling (kr. 33,- retur pr. dag). 
Kontakt områdekontoret for at høre nærmere om, 
hvilket aktivitetscenter du kan henvende dig til.

områdekontor plejecenter øst: 
Tlf. 6223 4300

områdekontor plejecenter vest: 
Tlf. 6223 4200

sygekassens hjem er en selvejende  
institution med dagcenter: 
Tlf. 6221 7316 eller 6221 1418

Du kan også ringe direkte til dit nærmeste 
aktivitetscenter  
og aftale nærmere med aktivitetspersonalet. 

adresser og telefonnumre kan du 
få på www .seniorisvendborg .dk . 

Kagedagen

Lillian Christensen og  Britta Koch

Gunhild Rasmussen i rød og Grethe Hansen i lilla bowler

der er 
altid kaffe på 

kanden så kom 
endelig forbi
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- Har du lyst til at hoppe, danse, styrketræne eller 
blot lunte af sted og samtidig have det sjovt i 
fællesskab med andre, er Svendborg Senioridræt 
måske noget for dig.

Det siger konsulent Birthe Bergmann, der i høj grad 
er omdrejningspunktet i den nye selvstændige 
forening, som Svendborg Senioridræt nu er. Før 
hørte senioridrætten til i Svendborg Kommune.

- Vi kan rumme alle, og hvis vi ikke lige har et 
tilbud for dig, så vil vi arbejde på at få det. Folk 
skal komme, fordi det er sjovt, understreger Birte 
Bergmann, som tilføjer, at senioridrætten både er 
for borgere på efterløn og for pensionister.

fællesskab og måske nye venner
Man behøver ikke at være et sportsmenneske eller 
vant til idræt for at deltage i senioridrættens tilbud.  
På nogle hold er der en instruktør og ellers er der 
altid en frivillig holdleder, som er god til at tage 
imod nye. 

- Krop og hoved hænger sammen, så vi gør meget 
ud af have et godt fællesskab på holdene. Mange 
af vores medlemmer finder ofte nye venner, som 
de måske drikker en kop kaffe med eller tager på en 
udflugt, siger Birthe Bergmann.

 Lige fra hun var fem-seks år har hun selv deltaget i 
idrætslivet.

- Hvis man kan tale om at have en mission i livet, 
har dette arbejde været min.  Jeg har jo selv 
oplevet en masse, haft  sejre og nederlag og ikke 
mindst et dejligt fællesskab i idrætten.  Så da jeg 
fik muligheden for at arbejde med en gruppe, der 
ikke har haft samme mulighed, ville jeg gerne give 
nogle af mine oplevelser og erfaringer videre, 
fastslår Birthe Bergmann.

en dans med alle damerne
Hun fortæller om en mand, der i begyndelsen kun 
kunne klare nogle få minutter i konditionstræningen

- Om tre måneder kan du klare 15 minutter, sagde 
jeg til ham. Så jeg blev glad og overrasket, da han 
på et senere tidspunkt kom og fortalte, at nu kunne 
han danse med alle damerne til familiefesten uden 
at blive træt, fortæller Birthe Bergmann.

Da senioridrætten hørte under Svendborg Kom-
mune, kom der et krav om besparelser på 55-60 
procent på senioridrættens budget.

- Så gik vi i tænkeboks, og der blev nedsat en 
arbejdsgruppe. Det har været noget unikt, at 
senioridrætten har ligget i kommunen. Men efter 25 
år i kommunalt regi, var det en naturlig udvikling 
at udskille vores aktiviteter og organisere os i 
en selvstændig folkeoplysende forening. Men vi 
fastholder en tilknytning og et samarbejde med 
kommunen, understreger Birthe Bergmann.

Hun tilføjer, at forandringen fra den kommunale 
verden til en forening ikke betyder den store forskel 
for dem, der gerne vil benytte sig af senioridrættens 
mange tilbud. 

små opgaver, hvis du har lyst
- Og vi vil gerne involvere vores medlemmer i 
vores arbejde og give dem nogle små frivillige 
opgaver som for eksempel at være holdledere eller 
være kontaktpersoner til cykel- og gågrupper. Så 
man kan få medindflydelse og selvfølgelig også et 
medansvar, siger senioridrætskonsulenten.

Den nye forening Svendborg Senior Idræt får endnu 
flere tilbud til medlemmerne ved at være medlem 
hos både DGI, DFIF (Dansk Firma Idrætsforbund) 
og DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) og har også 
mange lokale samarbejdspartnere. 

Som ny forening skal der holdes hus med tid og 
penge, og derfor er der oprettet en hjemmeside, 
hvor man kan læse om aktiviteterne, men også 
tilmelde sig og betale via computeren. 

- Mange af vores medlemmer har sagt, at det faktisk 
er nemt at benytte, og mange hjælper hinanden 
med tilmeldingen. Og jeg vil gerne understrege, 
at folk altid er meget velkomne til at ringe til mig, 
siger Birthe Bergmann og tilføjer:

- Man kan altid prøve at være med på et hold to-tre 
gange, før man bestemmer sig. Så kom og prøv, 
lyder opfordringen fra senioridrætskonsulenten.

svendborg senior 
idræt tilbyder en stor 
vifte af tilbud - og er nu 
selvstændig forening 

sjovt, sundt - og så er det  
nemt at komme i gang

SENIORIDRÆTSKONSuLENT
BIRTHE BERGMANN

ARTIKLEN AF INGER HAGER
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Tilbud på 
aktiviteter i 

sommeren 2013
Her på siden finder du

i stØbEskEEn
I skrivende stund (primo marts) har vi  
gang i forberedelser til to nye aktiviteter 
med start primo maj
krolf – en blanding af golf og kroket og 
velegnet til alle ældre uanset funktions-
niveau. fodboldfitness – fodbold på  
små baner og tilmelding via nettet,  
når du har tid og lyst.

udEndØrs træning
Syv torsdage kl. 9.30 - 11.30 og en enkelt 
onsdag kl. 13.30 - 15.30. Første gang 
mødes vi på Landsstævnestadion ved 
Idrætshallen på Ryttervej. Vi ”flytter 
indendørsidrætten udenfor” - det 
giver helt nye oplevelser af de samme 
aktiviteter. Aktiviteterne vil være 
bevægelse, boldspil, orienterings-
aktiviteter mm., hvor vi træner kondition, 
styrke, balance og ”grinemusklerne” alt 
efter vind og vejrforhold. Start; torsdag 
den 2. maj kl. 9.30

hvordan kommEr jEg mEd?

spil
Er du til spil med mulighed 
for konkurrence, så er kroket 
eller petanque måske noget 
for dig. Vi har en gruppe 
med hver, som gerne vil 
byde dig velkommen.

gå turE, CykElturE, 
stavgangsturE
Se lyset, mærk vinden, fornem naturen. 
Vi har flere grupper, der en gang 
ugentligt bevæger sig på cykel eller 
til fods, med eller uden stave i vores 
smukke sydfynske natur.  Skal du med?

Følg med på foreningens hjemmeside: www.svsi.dk – her 
annonceres aktiviteterne løbende og du kan tilmelde dig 
og betale.

for nærmere information og programmer kontakt:
Birthe Bergmann, tlf. 24 88 63 31. Træffe- og  
telefontid man. kl. 13 - 15 og ons. kl. 9 - 11.  
Vi bor i Idrætshallen på Ryttervej 70, 1. sal.  
Eller mail til senioridraet@svendborg.dk.  
Vedr. ”ture ud i det blå” kontakt:  
Dorrit Pedersen, tlf. 61 68 45 23

indEndØrs sommEridræt
Ni onsdag formiddage i Idrætshallen, 
Ryttervej kl. 9 - 10.30. Aktiviteterne er  
gymnastik, grundtræning, leg, spil og  
dans, hvor kodeordene er bevægelse og 
glæde. Tag termokanden og en mad med, 
som nydes bagefter. Første gang d. 1. maj.

turE ud i dEt blå
arrangeres i maj, juni og august.  
Første tur er den 2. maj.

Alle turene, bortset fra Lyø-turen starter 
klokken 9.30 fra SG-Hallen. 

Turene går til forskellige steder rundt 
omkring på Fyn, Langeland, Tåsinge  
og Lyø. Længde ca. 5,5 - 7,5 km. 

Et program er under udvikling og vil 
indeholde datoer, destinationer,  
terræn, længde kontaktpersoner og 
priser. Samt informationer om transport.
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87-årige arne christensen fortæller om sit liv, der startede 
som plejebarn . det har på mange måder været et liv, hvor 
arne har skulle trodse sociale skel . det stod ikke skrevet i 
kortene, at han skulle uddanne sig og senere etablere en 
installatør-forretning .

en hård start på livet… 

AF ERIK HANSEN

Du begyndte din tilværelse som plejebarn hos en 
arbejderfamilie i Rygård Strand på Djursland - Det 
må du fortælle mere om!

- Min mor arbejdede som syerske i Aalborg på en 
lille systue. Hun var alene, og 28 år gammel blev 
hun gravid med mig. Ingen måtte vide noget om 
denne skam, der var overgået hende. Derfor fik hun 
et ”diskret ophold”, som man kaldte det dengang. 
To timer efter min fødsel kom jeg i pleje. Jeg blev 
hendes eneste barn.

Hvad beskæftigede dine plejeforældre sig med, når 
de ikke passede børn?
-Min plejemor gik ud og hjalp til, når folk havde 
gæster. Hun var også somme tider med ved 
fødsler som en slags sygeplejerske. Og plejefar 
knoklede i tørvene om sommeren og læssede møg 
på vognene om efteråret, når møget skulle ud på 
markerne.

Hvem var din rigtige far?
-Det fik jeg aldrig at vide af min mor eller af nogen 
anden, men en ”halvbror” mere end antydede 
mange år senere, at det måtte være min mors 
arbejdsgiver, skrædderen, som hun sad sammen 
med på systuen i Aalborg. Jeg har talt med ham 
mange gange, men han bekendte aldrig kulør.

interesse for el
Arne gik i en meget lille skole i Rygård Strand og 
havde let ved det boglige især det der med tal. 
Efter skoletiden og konfirmationen forsøgte Arne 
at skaffe en lærlingeplads hos en elektriker, men 
ingen havde brug for ham. 

Arne kom derfor ud at tjene på en gård, men kun 
for en enkelt sommer. Så sker der noget afgørende: 
Læge Østholm i Vivild kom en del i Arnes plejehjem 
pga. faderens sygdom. Lægen havde både 

1947

1935

1946
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forbindelse med gårdmandsfolkene, hvor Arne 
tjente, men også med elektrikeren i Vivild. 

Lægen og gårdmanden sagde til elektrikeren: ”Vi 
har en lærling, som du skal have. En sådan dreng 
kommer ikke i lære, hvis ikke der er nogen, der 
giver ham en chance. Så næste gang du skal have 
en lærling, tager du ham”. 

Og sådan blev det! Arne kommer i lære 14 år 
gammel. 

-Aftalen var, at jeg skulle bo hos mester og have 
kost og logi og 100 kr. … om året!  

Men jeg havde ikke været der ret længe, før jeg fik 
15 kr. om ugen og de sidste to år var det 25 kr. En 
fantastisk plads!

Arne blev hos mester, indtil han skulle ind som 
soldat i Fredericia. Efter rekruttiden kom han i 1948-
49 til Tyskland som observatør, bl.a. til Vilhelms 
Hafen. Han valgte HTK Hærens Tekniske Korps. Det 
var lige noget for håndværkere.

Efter soldatertiden tog Arne installatøreksamen i 
Odense. 

Ved en fødselsdag på Restaurant Skoven ”render” 
du ind i en sød pige ved navn Emma!
- Ja, for S....! 

- Og så siger det bang! - Og du fulgte hende hjem?
- Vi gik i Odense i flere timer. Og vi mødtes dagen 
efter igen. Og det har holdt lige siden. Til næste år 
har vi været gift i 60 år!

fra overmontør til selvstændig 
Arne får ansættelse som svend i firmaet DCE i 
Odense og slutter som overmontør for ca. 25 
svende og lærlinge. Et spændende job! 

Efter 5-6 år i Odense køber han og Emma firmaet 
i Kirkeby, da Arne har et ønske om at blive 
selvstændig.

Og så arbejdede I den lille forretning op, og den 
blev større og større! 
- Ja, en overgang havde vi ni ansatte, men det var 
for mange. Fire- fem stykker var mere passende for 
os. 

ud over de mindre kunder i området fik de også de 
større: Borgerlig Social Boligselskab i Svendborg, 
Kogtved Søfartsskole, Hvidkilde Gods, Sibast 
Møbler i Stenstrup, De forenede Teglværker - fire 
stk. og Kirkeby mejeri.

Og i alle årene passede Emma telefonen, butikken 
og førte regnskabet.

- Ja, uden hende var det aldrig gået! 
siger Arne med overbevisning i 
stemmen.

Arne og Emma fik ikke selv børn 
men var så heldige at adoptere 
en dreng, som de døbte Michael. 
De har i dag to børnebørn og to 
oldebørn. Arne og Emma lagde - i 
vores samtale - ikke skjul på, at de 
har haft 25 gode pensionistår efter 
nogle travle år fra 1956 til 1987 
med installatør-forretningen  
i Kirkeby. 

Arne Christensen spillede i mange år 
banjo i orkestret 7soverne.

2013
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…føler jeg, når jeg er med i senior-teatergruppen, der 
mødes hver anden søndag  i borgerforeningens spejlsal 
med marianne kjær som inspirator, idemand/dame, lærer 
og forfatter .

Ikke ghita nørby 
– men næsten…

AF MARIANNE MØLSTED

du kan få 
nærmere 

oplysninger ved 
vor "forkvinde": 
Hanne skålum, 

tlf. 4116 1104

Det er sjovt og hyggeligt – og grænseoverskridende 
– men som en sagde: ”Nu har jeg krydset grænsen 
EN gang – så er det ikke så slemt mere”.  Vi læser 
op og får rettet stemme og tonefald. Vi finder på 
stykker ud fra en given historie. Vi får input  af 
professionelle. Vi ser teaterstykker og diskuterer 
dem. Vi viser vores kunnen rundt omkring – denne 
sommer på kirkegården, hvor vi plejer at få flere 
tilskuere end de fastboende til et nyt Kirkegårdsspil 
om Svendborgs fortid. Sidste vinter en jul fra 1949 
på Fattiggården. OK - knæene knirker, når vi nejer, 
men der klappes da. 

Det giver godt humør at være sammen om noget 
og man møder nye mennesker, som man ellers ikke 
ville have lært at kende.

Kan du også godt lide teater – lege det, lave dragter 
eller måske bare sidde bagerst i begyndelsen – så 
kom og prøv det…..

✁
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KommunaLe TiLbud
GenopTræninG
Trænende terapeuter, Tlf. 6223 4040
Mandag-torsdag: 
kl. 08.00 - 10.00 og kl. 13.30 - 15.00
Fredag: kl. 08.00 - 10.00 
mail: traening@svendborg.dk

HjæLpemidLer som f.eKs. roLLaTor, 
badesToL, KøresToL m.m.
Hjælpemiddelterapeuter
Mail: socmyn@svendborg.dk
Tlf: 6223 4000

personLiGe HjæLpemidLer  
som f.eKs. bLeer, sKo indLæG m.m.
Hjælpemiddelafdelingen
Mail: socmyn@svendborg.dk
Tlf: 6223 3975

boLiGer for æLdre
Visitatorer
Tlf: 6223 3990

HjemmeHjæLp
Visitatorer
Tlf: 6223 3990

madservice
Visitatorer
Tlf: 6223 3990

aKTiviTeTscenTre
Visitator eller kontakt det enkelte  
aktivitetscenter
Visitator tlf: 6223 3990

råd oG vejLedninG om demens
Demenskonsulenter:

vestlige bydel østlige bydel
Karoline Raundahl Lisbeth Drasbek
Tlf. 6223 3986 Tlf. 6223 3987

Hvor skal jeg henvende mig?
svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg .dk

KørseL
KørseL TiL LæGe oG speciaLLæGe
Visitation: 
Borgerservice tlf 6223 3000
Bestilling af kørsel, Fynbus tlf: 6311 2255

syGeHusKørseL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Region Syddanmark
Transport tlf. 7011 3111

HøreKLiniKKen ouH
Kørsel til afprøvning og justering af høreapparat
Region Syddanmark
Transport tlf. 7011 3111 

fLexTrafiK/sbH KørseL
Kørselsordning for svært 
bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning
Tlf: 6223 3975
Bestilling af kørsel hos Fynbus  
Flextrafik Tlf: 6311 2222 

busKorT
Du kan bestille og betale bus- 
kortet på nettet eller kontakte  
Fynbus telefonisk. 
www.fynbus.dk
Fynbus tlf: 6311 2200

besøg også 
svendborg 
Kommune 

online:  
her finder du også 
svar på mange af 
dine spørgsmål 
under Kviksvar.

✁



Hvem tager sig af 
   hvad og hvor skal 
jeg henvende mig?

svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg .dk

borGerservice:

•  Pas 
•  Kørekort
•  Helbredstillæg
•  Sygesikring
•  Ejendomsskat
•  Færgekort
•  Folkeregister
•  Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering
•  Hjælp til selvbetjening på nettet

Der findes også mange oplysninger og 
selvbetjeningsløsninger på
www .borger .dk og www .svendborg .dk

borgerservice: 62 23 30 00
Ramsherred 5, Svendborg

åben: mandag - onsdag . . . . . . . . . . . kl. 09 - 15.00
 torsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 16.30
 fredag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 14.00

der er borgerservicefilialer  
på bibliotekerne:

v. skerninge bibliotek:
Fåborgvej 53, Vester Skerninge
Følger bibliotekets åbningstider

Gudme bibliotek:
Kirkegade 14, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

anmeLdeLse af fLyTninG
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

LæGesKifT oG nyT sundHedsKorT
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

bLåT eu-bevis
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

boLiGsTøTTe oG  
varmeHjæLp
Udbetaling Danmark
Boligstøtte tlf : 7012 8061

pension
Udbetaling Danmark
Pension tlf: 7012 8061

sKaT
www.skat.dk 
Tlf: 7222 1818

besøg også 
svendborg 
Kommune 

online:  
her finder du også 
svar på mange af 
dine spørgsmål 
under Kviksvar.
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