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informAtion og inspirAtion til 

pensionister i svendborg Kommune

Impulser  
den svære to’er!

[ leder ]

Vi fik i april første udgave af Impulser i søen. Tak for de mange 
gode tilbagemeldinger vi har fået på dette blad - både med ros og 
ris. Vi kan heldigvis konstatere, at rigtig mange borgere er glade 
for, at Impulser udkommer igen.

Vi er nu klar med blad nr. 2 – og håber fortsat at kunne indfri for-
ventningerne om at give information og inspiration til pensionis-
ter i Svendborg.

Digitaliseringen er kommet for at blive. Derfor har vi i dette num-
mer af Impulser sat fokus på den store digitaliseringsproces, der 
er i gang i Danmark. Hvad betyder det for dig? Hvad skal man 
kunne og hvor kan man få hjælp? Vi har blandt andet et interview 
med Svendborg Kommunes digitaliseringskonsulent, og vi har 
samlet et udbud af kurser om IT for ældre i Svendborg Kommune.

Vi har i dette blad også fokus på forskellige tilbud om idræt og 
kulturelle muligheder. Vi håber det kan inspirere til at prøve noget 
nyt!

Og så er 2013 valgår både for kommunalpolitikere og for ældre-
rådsmedlemmer. Ældrerådet er et vigtigt høringsorgan i forhold 
til de ældres muligheder og rettigheder – så det er vigtigt, du 
også stemmer her.  

God læselyst

Kom godt i gang med digitalisering

tema: digitalisering

sIde 18-22

AF MyNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE



danseaften

Se nærmere inde i  

bladet på side 7, hvordan  

du kan brevstemme til  

ældrerådsvalget

Vi er glade for de mange tilbage-
meldinger på første udgave af  
Impulser. Det er, som vi skrev i  
forrige blad, vores mulighed for  
at forbedre Impulser.

Vi har blandt andet fået tilbage-
meldinger på papirets tykkelse. 
Flere har spurgt, hvorfor vi har 
valgt at bruge så tykt papir, når der 
skal spares i kommunen. Det har vi 
valgt af to årsager: For det første 
er Impulser et blad, der i mange 
hjem bliver brugt som opslagsværk 
i det halve år indtil næste blad ud-
kommer. Derfor kræver det et blad 
af en vis kvalitet. For det andet er 
der kun en meget lille besparelse 
at hente både på tryk og distribu-
tion, hvis bladet skal udgives i en 
tyndere udgave. Ved et oplag på 
11.000 blade spares der under 3.000 
kr. ved tryk og distribuering ved at 
vælge en tyndere udgave. Derfor 
har vi valgt den kraftige kvalitet til 
Impulser.

Impulser april 2013

tilbagemeldinger

vi vil stadig gerne have tilbage-
meldinger og har du nogen 
spørgsmål er du altid velkom-
men til at kontakte redaktionen: 

maria.bernhard@svendborg.dk, 
tlf. 6223 3906, eller skriv til  
maria bernhard, svinget 14, 
5700 svendborg.
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Cittaslow – det gode liv
som mange af os ved er svendborg en Cittaslowkommune og vi 
kender også Cittaslowsymbolet -  den lille orange snegl. impulser 
har talt med søs Grützmeier, som er kommunens Cittaslow 
koordinator, for at høre, hvad vi borgere kan bruge Cittaslow til.

AF MARGIT LOLK

historie og målsætning
Ideen til Cittaslow blev til i 1999 i Italien, i den Tos-
kanske by Greve in Chianti, hvor man får den ide at 
bruge de lokale særpræg og varer, som udgangs-
punkt for byens udvikling og vækststrategi. Målet 
med Cittaslow er at fremme det gode liv ved at øge 
livskvaliteten og arbejde for værdier som kvalitet, 
bæredygtighed og lokale produkter.

Svendborg blev i marts 2008 optaget i det inter- 
nationale netværk af Cittaslowbyer, hvilket blev 
markeret tilbage i 2008 med en Cittaslowdag 
”Tankegangen”, hvor der foregik forskellige arrange- 
menter i byen. Der blev bl.a. afsløret en lille snegl  
i Krøyers Have, som træskulptør Allan Bo Jen-
sen havde skabt af stammen fra et udgået træ. 
Sneglen” lever” stadig, dog har den ind i mellem 
skiftet farve.

hvad er Cittaslow i svendborg?
Søs Grützmeier fortæller: ”Cittaslow er tid til 

kvalitet og handler om byen og naturen – ste-
det hvor vi bor. Vi, der bor i Svendborg ved det 
godt og dem, som besøger os, fornemmer 
det – Svendborg er en unik by. Med Cit-

taslow er Svendborg med til at sætte fokus 
på en række af de lokale værdier, der 
sender et positivt signal om Svendborg. 

[ Cittaslow ]

stIftelsen  
af CIttaslow
Cittaslow blev stiftet i italien i 1999 for  
at fremme værdier som kvalitet og bære-
dygtighed. Cittaslow er en videreudvik- 
ling af slow-food-bevægelsen, der blev  
skabt som en protest mod fast-food- 
kulturen.

Cittaslow-sneglen i  
Krøyers Have af træskulptør 
Allan Bo Jensen
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Cittaslow ønsker at skabe 
vækst gennem holdbar 
udvikling, lokale produkter 
og høj livskvalitet

,,

[Cittaslow]

Søs Grützmeier til et Cittaslow-Svendborg arrangement

Cittaslow-tankegangen handler om det gode liv, 
god madkultur og udvikling af lokale produkter.  
Cittaslow handler også om byudvikling, hvilket  
Tankefuld, der er en ny bydel, er et eksempel på. 
Her fokuseres på miljø og bæredygtighed. Men Cit-
taslow er også erhvervsarbejde. Der er omkring 80  
vidt forskellige virksomheder, som er blevet Citta-
slow certificerede og som dermed har nikket ja til,  
at de vil arbejde for Cittaslow tanken. Det gør de 
naturligvis på hver deres måde med fokus på 
kvalitet”. 

international Cittaslowdag d. 28. sept. 2013
”Dét skal fejres i Svendborg”, siger Søs og løfter 
sløret for noget af det, som skal ske. I skrivende 
stund bliver der fire steder i byen, hvor man kan 
møde de Cittaslowcertificerede virksomheder:

Latinerkvarteret, som er den gamle del af Svend-
borg, arbejder på at få Skattergade lukket for trafik. 
Der vil bl.a. være loppemarked og man kan kigge 
ind i ”Fru Olsens Stuer”, hvor man kan nyde kaffen 
og få en snak. 

harders i møllergade, hvis man mere er til musik og 
mode, kan man her opleve et bredt musikprogram 
samt modeshow bl.a. fra fru Wøldikes Kjolestue.

krøyers have og borgerforeningen, er base for de 
Cittaslowvirksomheder, der arbejder med bevæ-
gelse, velvære og pleje.   

maritimt Center, her finder man en Børne-restau-
rent, hvor ungerne kan forberede og servere en ret 
for forældre, bedsteforældre eller venner.

"Vi håber med denne dag, at medvirke til, at mange 
flere får kendskab til Cittaslow og Det Gode Liv", 
slutter Søs Grützmeier.

besøg vores hjemmeside 
www.cittaslow.svendborg.dk

svendborg
er kendt for sin skønne beliggenhed, sin mari-
time kulturarv, sin sans for lokale råvarer og 
sin atmosfærefyldte bymidte. Men der er også 
drivkraft og innovation i små og store lokale 
virksomheder med blik langt ud over Svend-
borgs grænser. Der hviler således en særlig 
stemning, intensitet og unikhed over Svend-
borg, som vi i fremtiden ønsker  
at udvikle som en del af det  
internationale Cittaslow-netværk
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På besøg i det gode Madhus

I Svendborg Kommune er der to godkendte leve-
ran dører til madservice: Det Danske Madhus og Det 
Gode Madhus. Impulser har besøgt cheføkonoma i 
Det Gode Madhus, Gitte Nielsen. Hun fortæller, at 
der hver uge fremstilles 7.000 hovedretter og 4.000 
biretter i lokalerne på Ryttervej i Svendborg. Ret-
terne leveres til Svendborg Kommunes plejecentre 
samt til hjemmeboende ældre, i alt 1.500 kunder. 

	Beskriv fremstillingen af maden:
- Vi får blandt andet vores råvarer fra lokale leveran- 
dører og vi producerer retterne på samme måde, 
som man fremstiller varmeholdt mad, men vi ned-
køler maden hurtigt til under 10 gr. Dernæst kom-
mer maden i små bakker og til plejecentrene i store 
bakker med kød og sovs hver for sig. Bakkerne 
bliver så vakuumpakket på samme måde, som kød  
og pålæg er i supermarkedernes kølediske.

		Nævn nogle af de hensyn, der bliver taget til 
jeres kunder:

- Hvis en borger f.eks. ikke kan spise med både kniv 
og gaffel, så skærer vi kødet ud i tern, så man kan 
klare sig selv. Vi leverer også diætmad efter ønske.

Gitte Nielsen, der selv er uddannet 
slagter, hæver stemmen lidt og 

siger: - Vi laver maden her, som 
vi gør det hjemme i vores eget 

køkken. Vi går rigtig meget op 
i gode råvarer. Vi går ikke på 

kompromis med disse!

Og i detaljer beskriver hun, hvor-
dan de forskellige sovse tilbere-

des – helt fra bunden! 
Der fremstilles en fond af kød 
og kraftben beregnet for ret-
ter af oksekød og en til retter 
af svinekød. Sovsene skal 
smage af det, de er beregnet 
til!
På samme måde med des-
serterne. De skal laves, som 
vores mormor lavede dem - 

saft fra frisk frugt og med masser af piskefløde - 80 
liter om ugen går der til.  Hver uge kan borgerne 
vælge mellem 16 hovedretter og 10 biretter – og 
nye hver uge. 
udgangspunktet er de ældres livretter, men man 
forsøger sig også med mere ”moderne” retter med 
f.eks. pasta. Og Det Gode Madhus er meget lydhør 
for forslag til nye retter.

prisstigninger i de kommende år
Det Danske Madhus og Det Gode Madhus er begge 
selvfinansierende. Prisen for maden er fastsat ud 
fra udgifter til løn, råvarer, kørsel, bygningsudgifter 
m.m. Prisen for en hovedret steg pr. 1. juni 2013 fra 
42 kr. til 42,50 kr. 

I de kommende år vil der yderligere komme pris-
stigninger. udover den normale prisberegning til 
løn, råvarer og kørsel bliver retterne tillagt moms 
svarende til 2 kr. i 2014 og 4 kr. i 2015. 

madservICe
Er du folkepensionist eller førtidspensionist, kan 
du visiteres til madservice efter en individuel 
konkret vurdering. Du kan frit vælge mellem det 
Gode madhus og det danske madhus. 

Du kan læse mere om dette på  
www.svendborg.dk

For visitering kontakt myndighedsaf delingens 
visitatorer: Tlf. 6223 3990

AF ERIK HANSEN

[ det gode Madhus ]

Gitte Nielsen
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I begyndelsen af oktober vil alle borgere over 60 år 
i Svendborg Kommune modtage en stemmeseddel 
med posten. Med stemmesedlen følger også infor- 
mation om, hvordan man afleverer sin stemme. 
Men kort fortalt kan man enten sende stemme- 
sedlen i den medfølgende frankerede svarkuvert 
eller aflevere den personligt i stemmebokse på 
kommunens plejecentre og borgerservicekontorer.

hvem kan stemme?
Alle borgere i Svendborg Kommune, der er fyldt 60 
år på valgdagen, har stemmeret. Det nuværende 
Ældreråd vil opfordre til, at så mange som muligt 
afgiver deres stemme. En høj stemmeprocent be-
tyder større indflydelse over for politikerne i Svend-
borg Kommune.   

informations- og opstillingsmøder
I september afholdes informations- og opstillings- 
møder fire steder i kommunen. Her er der mulighed 
for at få en orientering omkring Ældrerådets arbej-
de, herunder hvilke muligheder Ældrerådet har 
for at påvirke kommunalbestyrelsen i Svendborg 
Kommune. Møderne afholdes fra kl. 14-16 og der vil 
blive budt på øl og vand:

03.09.13: multihuset i svendborg, gl. skårupvej 3
05.09.13: visacs lokaler i gudme, storkehavevej 6
10.09.13: tåsinge plejecenter i vindeby, syrenvej 24
12.09.13: fillippahuset i Hundstrup, filippavej 64

 vil du stille op som kandidat? 
På informations- og opstillingsmøderne kan man 
melde sig som kandidat til årets ældrerådsvalg. 
Hvis du er fyldt 60 år på valgdagen, har du mulig- 
hed for at stille op som kandidat. Har du allerede nu 
besluttet dig for at stille op, er du velkommen til at 
henvende dig til dina moos riggelsen på mail:  
dina.riggelsen@svendborg.dk 

valgresultat 
Når stemmerne er talt op, vil resultaterne blive of-
fentliggjort på kommunens hjemmeside og i de 
lokale ugeaviser. 

www.svendborg-ældreråd.dk

ældrerådsvalget 2013
valget finder sted i slutningen af oktober 2013. seneste mulighed 
for at afgive sin stemme er tirsdag den 29. oktober kl. 12.00.  
der skal vælges 12 medlemmer og 5 suppleanter. 

til et fyraftensmøde om ældrepolitikken i 
svendborg kommune. den 16. september 
kl. 16-19 inviterer Ældrerådet og Ældre  
sagen i svendborg til fyraftensmøde.  
arrangementet foregår i Guldsalen i 
svendborg borgerforening. repræsen-
tanter fra de opstillede partier vil her rede -
gøre for deres syn på ældrepolitikken.

AF BENT AA. RASMuSSEN, FORMAND FOR SVENDBORG ÆLDRERåD

Det nuværende 
Ældreråd i Svendborg

mød polItIkerne
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i 1868 byggede theobald Chr. Weber 
tre villaer til sin store familie ved sin 
æbleplantage i Gl. hestehauge

AF MARIANNE MøLSTED

tårnborg

[ tårnborg ]

Der var park og cykelbane og mange af datidens 
prominente personer lagde til ved den nærliggende 
bro og  gæstede stedet – bl.a. Christian d. 10. 

Men alderen indhentede også disse smukke vil-
laer – og da Halberg A/S i 2008 købte Tårnborg, var 
huset blevet meget forfaldent. Herefter fulgte en 
større renovering – dårlige trævægge blev erstattet, 
vinduer lavet i stand og tårnet blev endda løftet ned 
på jorden, så det kunne få en nænsom reparation. 
Det blev udført så flot, at Tårnborg fik en arkitektpris 
i 2011. 

Galleri DVG, som ellers boede i det gamle 
latinerkvarter, er flyttet til Tårnborg og Lise Lotte 
Honoré, som leder galleriet, holder åbent omkring 
hver weekend med vekslende udstillinger. Og som 
en sagde:  Skidt med om du kan lide kunsten på 
væggene – bare kom og se huset. 

et hus med sjæl og historie
Når man står der på de smukke gulve og ser solen 
falde ind af de sprossede vinduer, så bliver man helt 
tavs  og kan næsten se skyggen af Weberfamiliens 
damer i tournurer og mændene i ”fadermorder- 
skjorter” , når de lyder butlerens gong-gong og 
kommer ind i spisestuen.

For resten er det spændende udstillinger, der er i 
Tårnborg – endda gratis -  og dem kan du jo studere, 
når du har beundret huset og uvilkårlig har sagt 
mange smukke ord om det. 

svendborgs
   ”mini- louisiana”

Lysindfaldet i en 
af tårnborgs stuer
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seniorværkstederne  
i svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg. 
Tlf. 62 22 95 69.

Seniorværkstederne er  
åbne mandag-fredag 9-13. 
Nogle aktiviteter til kl. 16.

Der er mulighed for at deltage i kreative aktiviteter 
som f.eks. syning, maling, stenslibning. Vi har også 
træ og metalværksteder. På Seniorværkstederne er 
man velkommen til at fremstille eller reparere ting  
til eget brug. Materialer skal medbringes eller købes 
på værkstederne. 

Du kan altid uforbindende få en rundtur og se de  
forskellige værksteder. 

www.seniorvaerkstederne.dk  
e-mail: svendborg@seniorvaerkstederne.dk

aktivitetshuse i svendborg

skallen
Møllergade 99, Svendborg. 
Tlf. 62 20 10 55

Skallen er et handicapven-
ligt kommunalt aktivitets-
hus for seniorer og førtids-
pensionister.

Huset kan bruges af foreninger, klubber og grupper 
i målgruppen. Der foregår mange aktiviteter spæn-
dende fra møder, foredrag, engelsk, håndarbejder til 
billard og dans.                                                              

For nærmere oplysninger ring eller kig ind på kon-
toret mandag - fredag kl. 9-12 (august kl. 9-10).

www.skallen-svendborg.dk  
e-mail: skallen@nypost.dk 

områdekontor plejecenter øst
Tlf. 6223 4300 

områdekontor plejecenter vest
Tlf. 6223 4200

kommunens aktivitetscentre
Aktivitetscentrene er åbne mandag-fredag i dag-
timerne. Kontakt områdekontoret for at høre, 
hvilket aktivitetscenter du kan henvende dig til.

[aktivitetshuse]
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strammelse  
brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge.  
Tlf. 62 54 10 04

Huset er åbent for med- 
lemmer hver dag kl. 8.30-
11.30, samt de tider, der er 

angivet i vores program. 

Der er mulighed for at benytte træ og metalværk-
stederne, og at arbejde sammen med andre med-
lemmer. Det kan være ved restaurering af møbler, 
stenslibning, vævning, syning og hvad, der kommer 
af ønsker.

Der er en leder på hvert hold, men ikke undervis-
ning. Materialer er din egen udgift.

Du kan også være med til at spille billard, petanque 
eller kort.

www.strammelse-brugerlaug.dk
e-mail: strammelse@pc.dk

svendborg  
seniorakademi
ørkildsgade 21,1., Svendborg 
Tlf. 62 22 17 67

Som medlem af Senioraka-
demiet har du mulighed for 
at deltage i mange forskel-

lige kurser. Vi tilbyder undervisning i sprog og IT for 
begyndere og øvede. Vi har også kurser inden for lit-
teratur, livssyn og religion, kunst og kultur.

Tilmelding pr. telefon og ved personlig henvendelse 
mandag - torsdag kl. 12-13

www.seniorakademiet.dk 
e-mail: seniorakademiet@gmail.com 

Hvis du har emner du gerne  
vil undervise i, hører vi gerne  
fra dig.

Tag ud og gem!
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let og hurtigt  
overblik over  
senioraktiviteter 
Har du brug for at hente et program eller en 
aktivitetsoversigt kan du fremover hente det 
på Rådhuset, indgang C, 1. sal (der er eleva-
tor). Her har vi lavet en reol for seniorer, 
hvor vi samler  oplysninger om de forskel-
lige aktiviteter. 

Gå ind på www.seniorisvendborg.dk
programmer m.m.

telekørsel og bybustaxi

svendborg 
krocketklub

teletaxi 
På de tidspunkter, hvor skole-  

elev erne ikke skal frem og tilbage, 
kan det ikke betale sig at køre med 

store busser uden for Svendborg by. 
På disse tidspunkter kan du i stedet 

ringe og bestille en tur med teletaxi, 
hvor du kan køre mellem to adresser. 

bybustaxi
På de tidspunkter, hvor bybusserne ikke 
kører, kan du bruge bybustaxi til at komme 
til eller fra Svendborg Banegård. 

hvordan
Ring til centralen på tlf. 6311 2255 og bestil 
din tur. Du skal ringe senest 2 timer før, du 
vil rejse. Du kan ringe mellem kl. 7 og 21.

pris
Det koster 20 kr. for kørsel inden for 1  
teleområde. 40 kr. inden for 2 teleområder.
Hvis du har gyldig DSB billet/ kort eller pe ri-
o dekort kan du køre gratis med ordningen.
 

Mere information
for mere information og spørgsmål i  
forbindelse med telekørsel og bybustaxi 
kan du ringe til bestillingscentralen på  
tlf. 6311 2255.  
du kan også læse mere på hjemmesiden 

www.fynbus.dk/tele 

på hjemmesiden kan du se køreplaner  
og kort over telekørsel og bybustaxi. 

Vi træner tirsdag og torsdag  
mellem 9.30 og 13.00 på  
boldbanerne på  
Gl. Skårupvej 3 (BK Stjernen)

Vi deltager både i landsdels- 
mesterskaber og landsmester- 
skaber i krocket. Vi opfordrer til  
at besøge os på banerne, når  
der spilles. Det kunne jo være,  
at spillet eller samværet  
kunne lokke dig til  
at spille med.

[ aktiviteter ]

seniorinfo nedlægges
Vi har besluttet at nedlægge Seniorinfo  
på Kulturtorvet i Borgerforeningen hver tors-
dag.

Men har du brug for at vide mere om aktivi-
tetsmuligheder, er du altid velkommen til at 
kontakte
Birthe Bergmann - senioridræt: 62 23 30 19

Birgit Pedersen - generelle kulturtilbud for 
seniorer: 62 23 30 20

senioridrætten vil dog være til stede på  
kulturtorvet torsdage kl. 14 -15 fra  
den 22. august til den 26. september med 
programmer, hjælp med tilmelding mm.
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Det kan du fordi kultur - og fritidsafd. har indgået 
en aftale med Scala om særvisninger.
I praksis har vi lejet biografen og viser udvalgte film 
på faste tider. 

tider: 
Mandag formiddag kl. 10.15 eller
Tirsdag eftermiddag kl. 13.00 (ny tid)

en filmpakke med 5 film koster 190 kr. 
Vi sælger endvidere enkeltbilletter umiddelbart før 
hver forestilling (under forudsætning af, at der er 
ledige pladser). Pris 60 kr.

billetsalg (filmpakken)  
foregår i scala på følgende tider:
Den 23. september kl. 10 sælges til mandagsfilm.
Den 24. september  kl. 10 sælges til tirsdagsfilm.
Der betales kontant eller med check. 

billetsalget foregår efter følgende model:
Kl. 9.45- 10.00:  Dørene åbnes og alle får et nummer-

lod (1 stk. pr. husstand). Hvert lod 
giver ret til køb af 4 filmpakker.

Kl. 10.00:  Billetsalget starter. Lodtrækning afgør 
hvilke numre, der ekspederes. 

Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller har 
brug for særlige hensyn i biografen kan du for- 
håndsreservere billetter ved henvendelse til  
Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020 – inden billet- 
salget starter.

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette 
henvendelse til kulturkonsulent  
Birgit Pedersen: tlf. 6223 3020 eller  
pr. mail birgit.pedersen@svendborg.dk

Program med nærmere beskrivelse af filmene kan 
ses på www.seniorisvendborg.dk eller kan hentes 
på Rådhuset, indgang C, 1. sal (elevator), hvor vi 
som noget nyt har lavet hylder til  Seniorinforma-
tioner.

[ aktiviteter ]

seniorinfo nedlægges

du har mulighed for at se 
kvalitetsfilm i dagtimerne 
– til en god pris. 

seniorbio i scala

5 gode film
i seniorbio

de 5 film

fem Gode Grunde tiL  
at Gå i bioGrafen

7. okt. og 8 okt.: Kvartetten
21.okt. og 22.okt.: Sover Dolly på ryggen?
4. nov. og 5. nov.: Kon-tiki

18. nov. og 19. nov.: Den skaldede frisør
2. dec. og 3. dec.: Amour
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[ aktiviteter  ]

undervisning 
af pårørende 
til demente

Vi har stadig brug for små gamle ting, 
der kan vække minder frem om eget liv, 
dengang vi var unge. Du er velkommen 
til at besøge erindringsværkstedet den 
1. torsdag i måneden fra september til 
juni kl. 13-15

Vi bor i kælderen på plejecenter  
Caroline amalie
Caroline amalie vej 13  
i svendborg

Lene Mähl:  
tlf. 2064 1011 og

Ida Kjeldsen:  
tlf. 3063 2156

formålet med undervisningen  
er at give deltagerne viden  
om og indsigt i:

•  demenssygdomme, symptomer, behand-
ling og forløb 

•  hvilke muligheder der er for hjælp, støtte 
og praktisk bistand i dagligdagen 

•  hvordan samværet med den demens-
ramte takles bedst muligt 

•  kommunikation med den demente og 
følelsesmæssige reaktioner

Formålet er også at deltagerne får et nyt 
syn på egne muligheder og begræns-
ninger.

hvem kan deltage?
Er du ægtefælle, samlever, barn, sviger-
barn, barnebarn, anden familie eller nær 
ven, som har en pårørende med en de-
menssygdom, vil disse 2 aftener give dig 
ny viden og nye muligheder.

undervisning afholdes i Gæstekantinen, 
svinget 14, svendborg.
mandag den 16. sept. kl. 16.30 - 19.00
mandag den 23. sept. kl. 16.30 - 19.00
(man skal komme begge gange).

undervisere: 
Læge, sygeplejersker fra demens klinikken 
og gerontopsykiatrisk team OuH. 
undervisningen er gratis.

www.demenssyd.dk 

nærmere information og  
tilmelding til:  
Lone Vasegaard, demensklinikken  
tlf. 6541 4245 / 6541 4163 eller

Marianne Lundsgaard, gerontopsykiatrisk 
team tlf. 6541 4556

erindringsværkstedet

i træningscentre i svendborg 
kommunes aktivitetscentre

Vidste du, at du kan træne i Svendborg 
Kommunes aktivitetscentre?

Du får introduktion til maskinerne på et 
fælles introduktionshold. Du/I træner på 
eget ansvar og må benytte lokalerne, 
når de ikke bruges af hold.

De steder, hvor der ikke er bemanding 
udleveres et nøglekort mod depositum 
(Frøavlen og Gudme).

Der er forskellige åbningstider på de 
forskellige centre. Ring og hør nærmere 
i træningsafdelingen på tlf. 6223 4040

man kan træne følgende steder:
Stenstrup, Ollerup, Tåsinge, Bryghuset, 
Aldersro, Frøavlen, Damgården, Thurø 
og Gudme.

træn gratIs
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kulturudflugter
for seniorer 

teater & foredrag  
om demens

Når et menneske får en demenssygdom, ændrer 
verden sig radikalt. udefra ser vi, hvad der sker, 
vi ser symptomerne. Men hvordan ser verden  
ud for mennesket med demens? Hvordan op-
leves glæde, smerte og minder? Disse spørgsmål 
sættes der fokus på i teaterforestillingen  
”DEMENTIA” af Teater Lab Cats.

program:
kl. 13.00-13.45    Teaterforestillingen ”dementia”  

kl. 13.45-14.15   Pause

kl. 14.15-15.45  ”Blomstring med Demens” 
- om en rejse fra jorden til månen 

kl. 15.45-16.00  Afslutning

afgang fra svendborg kl. 9.15 og  
retur fra Ærø kl. 15.45. 

Byvandring med guide, Ærøskøbing museum, 
flaske-Peters samling og Hammerichs hus.

Prisen for indgang + rundvisning er 100,- kr. pr. 
person v. 21 personer. Færgebillet retur 136,- kr.

bindende tilmelding  
senest d. 26. sept.  
2013 til:

Alice Top-Rasmussen   
tlf. 6226 2158 eller  
Ellen Larsen   
tlf. 6222 4776

træn gratIs

[ aktiviteter ]

svendborg teater 
torsdag 26. september 2013  
kl.13.00-16.00

Forestillingen  

er gratis
tilmelding 
sker ved telefonisk  
henvendelse på 
tlf. 6223 3975 senest 
den 13. september 2013.

Med venlig hilsen  
demenskoordinatorerne  
i Svendborg Kommune.

Foto: 
Mette Kræmer 

kulturtur til Ærøskøbing  
den 2. oktober 2013

tur til humlemagasinet  
den 20. november 2013

Til den tid er Humlemagasinets populære julestue 
i sig selv et besøg værd.  
Entreen er 60 kr. og giver også adgang til muse-
erne, hvoraf Sigfred Pedersen museet nok er det 
bedst kendte.

Turen udgår fra 
SG Hallen kl. 10, 
og prisen er 130 
kr. pr. person og 
dækker transport 
og entre. Der kan 
købes kaffe og 
brød til 60 kr. i 
Humlemaga- 
sinet, og hvis 
man ønsker det, 
så skal det med-
deles ved tilmeld-
ing.

 
tilmelding skal ske til  
Ellen Larsen på tlf. 6222 4776 / 4224 4854 eller 
Birgit Findorf på tlf. 6324 5010 / 6160 1226  
senest torsdag den 14. november 2013.
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[ det sker i svendborg ]

bjerreby-klubben, tåsinge
Bjerreby Forsamlingshus, Bjerrebyvej 66.  
Hver anden mandag kl. 14 – 16 Foredrag, sang, 
musik, banko, fællesspisning, udflugter.  
kontakt: Bodil Lund Pedersen tlf. 6254 1545 

brudager Ældreklub
Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11. 
Hver anden torsdag i ulige uger kl. 19.30. 
Lysbilleder, foredrag, sang og musik, spillegilde,  
2 udflugter.  
kontakt: Frede Krogh tlf. 6228 1350 

dansk røde kors nørklegruppe, Gudme
Landevejen 124, Oure. 
Tirsdage kl.13.00 - 15.30. Vi strikker og syr til  
børn i katastrofeområder.  
kontakt: Mai Britt Simonsen tlf. 2173 0729

dansk røde kors nørklegruppe, 
svendborg 
Aktivitetshuset. Skallen, Møllergade 99. 
 Torsdage kl. 10 – 12. Vi strikker og syr til børn i 
katastrofeområder.  
kontakt: Elin Bøgelund tlf. 6221 4864

egebjerg syd pensionistforening,
vester skerninge 
Forsamlingshus. Torsdage kl. 14.00 én gang om 
måneden Foredrag, musik, underholdning.  
kontakt: Jytte Lassen tlf. 6224 1015

egense pensionistforening
Sygekassens Hjem, Christinedalsvej 20.  
Hver anden onsdag kl. 15- 17. Sang, lysbilleder, 
banko, udflugter.  
kontakt: Rita Nielsen tlf. 6220 8052

folkekirkens nødhjælps nørklegruppe, 
svendborg 
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99. 
Tirsdage kl. 13.30 - 16. Vi nørkler til fordel for  
nødlidende i u-lande. 
kontakt: Inger Lise Schreiner-Hansen tlf. 6222 4443
 
hesselager pensionistforening
Hesselager Plejecenter, Langgade 2.
kontakt: Karen Nielsen tlf. 6225 1098
 
hundstrup Ældreklub
Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64.  
Første mandag i måneden kl. 14 - 17. Foredrag og 
lysbilleder, musik, sang, udflugter.  
kontakt: Susanne Knudsen tlf. 6224 3211 

høreforeningen, svendborg 
Aktivitetshuset. Skallen, Møllergade 99.  
Hver anden mandag kl. 13.30 - 15.30. Socialt  
samvær, foredrag, underholdning og udflugter.  
kontakt: Grethe Hansen tlf. 6222 6213

kirkeby Ældreklub
Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.  
Torsdag kl. 13.30 – 16. Foredrag/film, socialt  
samvær, fællesspisning, udflugter.  
kontakt: Lisbeth Møller Nielsen tlf. 6226 3050

klub 5 hellet, svendborg
Hellet 5. Torsdage i lige uger kl. 14 – 16. Sang,  
foredrag, bingo, kortspil m.m.  
kontakt: Birgit Pedersen tlf. 6220 1573

klub 13, dansk blindesamfund, svendborg
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.  
Torsdag kl. 14 - 16.30  
kontakt: Torben Langer tlf. 6616 4515

klub Jægermarken, svendborg
Fællesrummet, Jægermarken 44.  
Tirsdag kl. 14 – 17. Socialt samvær.  
kontakt: Sonja Andersen tlf. 6221 8956

multihuset, Gl. skårupvej
Gl. Skårupvej 3.  
Mandag kl. 9.30 – 15. Bridge. Tirsdage kl. 10 - 12 
Sang, bridge og socialt samvær.  
kontakt: Hans Bøje Nielsen tlf. 6224 1407 

nørkleklubben, egebjerg
Egebjerggården, V. Skerninge.  
Onsdag hver anden måned. Vi ”nørkler” til glæde 
for andre.  
kontakt: Tove Bæk 6224 4151

nørklerne i tingmarken, tåsinge
Tingmarkens Fælleshus, Landet.  
Torsdag kl.14 – 16. Vi strikker og syr efter Røde 
Kors’ program. 
kontakt: Inger Skov tlf. 6222 4563

sydøstfyns pensionistforening
kontakt: Ole Bruun tlf. 6228 2701

skårup pensionistforening
Pensionisternes Hus, Skårup. Stationsvej 10.  
Onsdage i lige uger kl. 14- 16 Socialt- og kulturelt 
samvær, foredrag, sang og musik, lysbilleder, ud-
flugter. Mandage kl. 14: der spilles kort, snakkes, 
laves håndarbejde. 
kontakt: Nielsine Christiansen tlf. 6223 1558

Pensionistforeninger, klubber og grupper
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stenstrup-Lunde-kirkeby 
pensionistforening
Stenstrup Forsamlingshus.  
Banko, hygge, udflugt, foredrag, sang og musik. 
kontakt: Hartvig Findorf, tlf. 6324 5010

svendborg pensionistforening 
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.  
Onsdag kl. 9 - 15.30. Foredrag, lysbilleder,  
brætspil, frit samvær, fællesspisninger, udflugter 
samt 4 dags tur.  
kontakt: Grethe Sørensen tlf. 2757 1094

svendborg sund og Glad
Glad Bevægelse - Qi Gong - Afspænding
kontakt: Margit Lolk tlf. 30 54 13 73

sydfyns seniorklub
Multihuset, Gl. Skårupvej 3.  
En gang månedligt kl. 14. Foredrag, musik, teater-
ture, udflugter, ferieture. 
kontakt: Hans Brohave tlf. 62254 1923

tingmarkens fælleshus, Landet, tåsinge
Fælleshuset.  
Den første fredag i måneden.  
kontakt: Lone Oldelund Pedersen tlf.2225 2787

thorseng klubben
Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 41, 
Hver anden onsdag. Mange forskellige aktiviteter.  
kontakt: Henny Nielsen tlf. 6222 6160

thurø pensionistforening
Thurø Konfirmandstue.  
Torsdage kl. 14 - 16 underholdning, sang,  
udflugter, lotteri, samvær. 
kontakt: Ida Sørensen tlf. 6220 7002

torsdagsklubben 
Fællesstuen, Munkevænget 1, 2 sal.  
Torsdage kl. 14. Banko, sang/musik, socialt samvær, 
 ture ”i det blå”  
kontakt: Ingrid Bendsen tlf. 6221 2666 

tved Ældreklub
Tved Forsamlingshus.  
underholdning, foredrag, sang, årstidsfester,  
udflugt, hyggeligt samvær  
kontakt: Jenny Joensen tlf. 6221 4446

ulbølle/v. skerninge Ældreklub
Egebjerggården, Skerningegårdsvej 13.  
Tirsdag kl. 14 – 16.30. underholdning, udflugter og 
socialt samvær. 
kontakt: Lisbeth Juul tlf. 6224 1759 

Ældre sagen egebjerg
Filippahuset, Filippavej 64, Hundstrup.  
Oplysninger om aktiviteter og arrangementer 
oplyses i lokalpressen. 
kontakt: Aage Sækmose tlf. 6224 3175 

Ældre sagen svendborg, Gudme 
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.  
Ca. hver 3. fredag kl. 13.30 – 16 
kontakt: Karen Pedersen, tlf. 6221 0229/6280 0818
Programmer fås ved arrangementerne eller på vort 
kontor i kælderen i Borgerforeningen, indgang 
Teatergade – tirsdage 10 -11 og torsdage 16 -17. 

Ældresang tinghaven
Tingmarkens Fælleshus, Landet.  
1. tirsdag i måneden kl. 14 – 16. Sang og oplæsning. 
kontakt: Else Pedersen tlf. 6254 1765

vi´Gør - et mødested for  
førtidspensionister i alle aldre.
Ryttergården, Ryttervej 68, Svendborg.  
Torsdag fra kl. 10. Socialt samvær og arrangementer.  
kontakt: Gitte tlf. 2972 7481 eller Verna tlf. 2447 8941

svup - foreningen for førtidspensionister
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.  
Torsdag kl. 13 - 16. Socialt samvær. 
kontaktperson: Rosa Mortensen tlf. 2865 0375

sÆrligt for førtidsPensionister

som førtids- pensionist kan  du benytte de  samme tilbud som andre  pensionister. 

Glemte vi din forening?
så kontakt kulturkonsulent birgit pedersen på  

birgit.pedersen@svendborg.dk eller 6223 3020

Pensionistforeninger, klubber og grupper
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sådan lyder det fra nogle af de mange deltagere i svendborg 
senior idræt, der har valgt helt forskellige aktiviteter.

det er bare om at komme i gang!

SENIORIDRÆTSKONSuLENT
BIRTHE BERGMANN

ARTIKLEN AF INGER HAGER

idræt hele livet
Hver torsdag træner Lilly Jørgensen og Jens Sø-
rensen på et luntehold i Skårup Hallen. De har 
begge tidligere gået på basisholdet, hvor der var 
mere intensitet. Lilly Jørgensen har passeret de 80 
år. Hun har en meget dårlig ryg og har svært ved at 
gå. ”Derfor har jeg så godt af øvelserne” siger Lilly 
”og havde dette hold ikke eksisteret, havde jeg ikke 
gået til idræt nu” tilføjer hun, der ellers har gået til 
gymnastik hele livet.

”Vores leder er munter, og hun er forstående”, siger 
Jens Sørensen,  81 år. Som barn og ung hadede 
han gymnastik. ”Jeg var også elendig til det, så jeg 
holdt mig væk. Da jeg gik på pension, trak min kone 
mig med til senioridræt. Det blev jeg begejstret for. 
Det var sjovt, og det er det stadigvæk”, understre-
ger Jens Sørensen. Og derfor begyndte han også 
på lunteholdet efter nytår i år. ”Jeg var faktisk en 
ungdommelig 80-årig, men så skete der pludselig 
forskellige ting med mit helbred og derfor passer 
lunteholdet lige til mig nu” siger Jens Sørensen.

tipoldefar spiller volley på  
hold med sine tre brødre
Man tror det næppe, når man ser fire grandvoksne 
mænd løbe rundt og spille bold. Den første over-
raskelse er, at de fire mænd er ovre den første ung-
dom, alderen spænder fra 74 til 83 år.

Den næste er, at de er brødre. Hver uge mødes  
brødrene Halsted Hansen for at spille volleyball. 
Den tredje overraskelse kommer fra den ældste af 
de fire brødre, Bjarne, der er 83 år: ”Jeg er tipolde-
far, siger han stolt”.

Boldspil er ikke noget nyt i brødrenes liv. Som unge 
har de spillet fodbold, og Bjarne spiller stadig old 
boys i SfB. 

”Jeg begyndte at spille volleyball for tre år siden, 
og sæsonen efter kom mine brødre med,” fortæller 

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

   Mød os på Kulturtorvet i Borgerforeningen hver 
torsdag kl. 14 - 15 i perioden 22/8 til 26/9. vi er  
der med programmer, hjælp til tilmelding mm.

   Eller kontakt senioridrætskonsulent  
Birthe Bergmann, tlf. 24 88 63 31  
telefontid mandag kl. 13 - 15 og onsdag kl. 9 - 11  
eller på mail: senioridraet@svendborg.dk

   Besøg os på foreningskontoret på 1. sal i Idrætshal-
len på Ryttervej. Vi er der fast, når der er telefontid.

kontakt til svendborg senior Idræt  
- tilmelding - spørgsmål

[ senior idrÆt ]

1

2

3

4

Vi kan da sige at vi 
går til den, ikke også 
Jens, spørger Lilly

skan koden med din 
smartphone og kom  

direkte ind på fore-
ningens hjemmeside.
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det er bare om at komme i gang!

Roar, 79 år. De to øvrige brødre, Alan og Alf, er 74 
år. De er nemlig tvillinger. Ligesom sine brødre er 
Alf meget glad for at spille volleyball. Men han har 
en særlig grund til at glæde sig til den ugentlige 
spilledag. Han har haft kræft i stemmebåndene, 
men er nu erklæret 99,99 procent rask, som han 
selv udtrykker det.

”Det, at man skal noget, er vigtigt. Og så er der jo 
det sociale samvær i 3. halvleg. Så jeg glæder mig 
hver gang, jeg skal af sted,” fastslår Alf.  Tipoldefar 
Bjarne tilføjer: ”Boldspillet giver bare livsglæde og 
et overskud, vi kan dele ud af”. ”Ja, det holder os i 
gang”, samstemmer Alan og opfordrer andre til at 
komme med.

at blive et nyt menneske
”Førhen brød jeg mig ikke om at dyrke motion. 
Men siden jeg kom med i senioridrætten, er jeg 
blevet et nyt menneske. Det er bare om at komme 
i gang”. Sådan siger Anette Jensen, 64 år, der har 
været aktiv i senioridrætten, siden hun som 60 årig 
ufrivilligt måtte gå på efterløn. Den gang spurgte 
hun rundt omkring, hvad der var af muligheder for 
motion i det fri. Og så tog hun imod et tilbud fra 
 senioridrætten.

”Dengang var jeg så stiv, at jeg ikke kunne binde 
mine sko. Det kan jeg da sagtens nu. Og når de 
andre kan gå ned ad en skrænt, så kan jeg også”, 
fortæller Anette Jensen. Hun sætter stor pris på 
samværet med de øvrige holddeltagere.

”Jeg nyder især 3. halvleg. Vi synger altid, og det er 
jeg glad for. Og man får snakket med nogen, man 
aldrig før har snakket med”, siger Anette Jensen, der 
foruden sit idrætshold gik i gang med bordtennis 
lige før sommerferien. 

[ senior idrÆt ]

De fire spilleglade  
brødre er fra venstre:  
Alf, Bjarne, Roar, Alan

Anette på vej til idræt

krolf er startet
efter åbent hus i juni,  
er der nu fuld gang i krolf.

Vi spiller på sportspladsen ”Ottes Hul”,  
øksenbjergvej 49, hver onsdag fra kl. 10.  
Kom og spil med!

nyt samarbejde i støbeskeen 
med svendborg golf klub
start 20. august kl. 10 på golfklubbens  
anlæg på tordengårdsvej 5

        Hold øje med dagspressen i uge 33  
          og tjek hjemmesiden svsi.dk

her er den nyvalgte bestyrelse, der skal 
drive den nu et år gamle selvstændige 
forening svendborg senior idræt.  
fra venstre: Jens nielsen, dorrit Pedersen, 
bjarne Jørgensen, John engmose, bernt 
koch, birthe bergmann, birgit sørensen, bill 
larsen.
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hvad er svendborg kommunes  
plan for digitalisering?

- Det er besluttet ved lov, at 80% af al offentlig kom-
munikation skal være digital i 2015. Det betyder, 
at langt de fleste borgere skal kommunikere med 
kommunen over internettet. Ind til videre kan man 
selv vælge, om man vil modtage post fra kom-
munen og andre offentlige instanser via digital 
post. Men i november 2014 får alle borgere automa-
tisk en digital postkasse. Der sender det offentlige 
ikke længere papirbreve ud. 

slut med den gammeldags brevpost
hvad forventer svendborg kommune  
af de ældre borgere?

- Vi forventer, at de der har lyst og mod på at kaste 
sig ud i den digitale verden, gør det. De der kan 
selv, skal betjene sig selv via digital selvbetjening. 
Og det er der rigtig mange ældre, der i forvejen er 
gode til!

Der vil altid være en gruppe af borgere, der af for-
skellige årsager ikke har mulighed for at benytte 
en computer og derved få adgang til den digitale 
verden. Og her er det vigtigt for os at slå fast, at så 
skal man heller ikke. Man er altid velkommen til at 
henvende sig til Borgerservice, hvis man har pro-
blemer. Vi vil stå klar til enten at vise, hvordan man 
gør på computeren, eller hjælpe borgeren igennem 
hele processen forklarer Lisbet Bogh Sønderby og 
fortsætter:

Vi er meget opmærksomme på, at ingen borgere i 
Svendborg Kommune skal føle sig hægtet af sam-
fundet. Det er uværdigt, hvis man skal starte med 
at fortælle, at man ikke er i stand til at bruge en 
computer, hver gang man skal i kontakt med kom-
munen. Derfor er vi også ved at undersøge, hvor-
dan vi kan hjælpe denne gruppe af borgere.

- Når det er sagt, er det vores klare opfattelse, at der 
er mange ældre, der er rigtig gode til at manøvre 
rundt på internettet. Men mange går ikke i gang 
med det, før de har et reelt behov. Og jeg vil derfor 
gerne opfordre alle til at gå ind på borger.dk og 
snuse til, hvilke muligheder, der er og tilmelde sig 
digital post. Så snart man er fortrolig med borger.
dk, er man nået rigtig langt og vil være godt klædt 
på til den digitaliseringsbølge det offentlige står 
overfor. Der findes flere vejledninger på  borger.dk. 
der kan hjælpe dig til at komme i gang.  

kan du nævne nogle af fordelene  
for ældre ved digital post?

- Ja, jeg synes, der er mange fordele, der letter 
hverdagen. Man kan for eksempel give pårørende 
adgang til at læse sin digitale post. På den måde 
kan ens pårørende hjælpe med at varetage kom-

der er stor fokus på digitalisering i disse år. derfor har impulser 
sat svendborg kommunes digitaliseringskonsulent Lisbet bogh 
sønderby stævne for at høre, hvordan ældre i kommunen skal 
forholde sig til de ændringer digitaliseringen medfører.  

din digitale fremtid 

AF MARIA RuDBÆK BERNHARD

husk at det altid er muligt  
at få hjælp og vejledning  
i borgerservice.

,,

[ interview ]

Interview med Lisbet Bogh Sønderby 

opret en digital postkasse på www.borger.dk

www.borger.dk
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din digitale fremtid munikationen med kommunen og betale regninger 
m.v. Jeg har netop hørt en historie om en borger, 
hvis søn bor i Australien; Ved hjælp af digital post 
har han nu mulighed for at hjælpe sin mor med at 
betale regninger og følge med i, hvilke breve, der 
skal reageres på.

ventelister på it kurser
Lisbet Bogh Sønderby fortæller, at mange ældreor-
ganisationer melder om ventelister på IT kurser. Det 
ser hun som en succes. Det vidner om, at der er en 
meget stor gruppe af ældre, der gerne vil lære.

er ventelisterne et udtryk for,  
at der tilbydes for lidt kurser?

- Det er i hvert fald et udtryk for en stigende inter-
esse og det er meget positivt.  Vi har aftalt at lære 
flere undervisere op i de forskellige organisationer. 
Fx på seniorværkstedet. Vi vil gerne lave flere part-
nerskaber, hvor vi sammen med foreninger og or-
ganisationer kan lave endnu flere kurser. Derudover 
afholder Svendborg Bibliotek også mange kurser 
i IT. Så husk at holde udkig efter hvilke kurser, der 
kunne være interessante for dig.

tilmeld dig til digital post
kan man blive fritaget for digital post?

- Alle de der kan og har mulighed for det, kommer 
til at modtage deres post digitalt fastslår Lisbet 
Bogh Sønderby. Hvis man ikke selv har 
meldt sig til digital post, bliver man 
automatisk tilmeldt i november 
2014. Der kommer selvfølgelig 
en procedure for, hvad man skal 
gøre, hvis man er hindret i at 
modtage digital post, men som 
udgangspunkt kommer alle til at 
modtage posten digitalt. 

hvad med de områder i 
kommunen, hvor inter-
nettet ikke er særlig sta-
bilt?

- Vi samarbejder med er-
hvervsstyrelsen som har 
til opgave at sikre bedre 
bredbåndsmuligheder og 
flere master til telefon-
nettet, så alle har mulighed 
for at komme på inter-
nettet. Hvis man har en 

smart phone eller en tablet kan man desuden hente 
en ”app”, hvor man let kan læse sin digitale post. 

spring ud i det! 
har du nogen gode råd til de ældre?

- Jeg vil opfordre til, at man klikker ind på sider 
som borger.dk og sundhed.dk. Desuden har mange 
ældre taget for eksempel facebook og skype (so-
cialt netværk og internettelefoni, red.) til sig og 
er ikke bange for at springe ud i noget nyt. Det er 
denne gejst, som også skal bruges til at lære om 
borger.dk og digital post. Måske ender digitali-
seringen med at blive et uundværligt redskab og 
hjælpemiddel i dagligdagen!

Har du forslag, spørgsmål eller gode ideer er  
du velkommen til at kontakte Lisbet Bogh 
Sønderby på tlf. 6223 3380 eller  
mail: lisbet.bogh.sonderby@svendborg.dk

Selv om der stadig er mange, der ikke har oprettet en digi-
talpostkasse, er vi godt på vej. Til sammenligning har 59% 
af de 65-74 årige NemID. 

nyttige hjemmesider:  www.sundhed.dk 
www.svendborg.dk/nemt

husk at det altid er muligt  
at få hjælp og vejledning  
i borgerservice.

[ interview ]

Tilmeldt
digital post

Ikke tilmeldt
digital post

Tilmeldt
digital post

Ikke tilmeldt
digital post

15,5%

84,5%

6%

94%

65-74 årige 75-84 årige

vi vil gerne høre fra dig!

vI er godt på vej!
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tag på Computer-Cafe  
på bryghusets aktivitetscenter!

AF BRITTA KOCH OG MARIANNE MøLSTED

Den er endnu lillebitte med bare to helt nye ældre-
venlige computere, der er betalt af salget fra husets 
loppe marked. Rundt om de to maskiner sidder fire 
mænd med rynkede bryn og prøver: Richard Møller 
Pedersen på 84, Willy Kruse på 87, Kurt Johannes-
sen på 71 og så Jan Christensen på 56. De fire 
mænd har faktisk adgang til almindelige computere 
hjem me, men disse to computere er så meget let-
tere at manøvre rundt i, at det allerede har fristet en 
af dem til at investere i en ældrevenlig computer.

Mændene er faktisk både vrede og forargede – ”Vi 
startede med tavle og griffel  – gik over til pen og 
blæk – og nu forlanger vores verden, at vi skal kun-
ne bruge en computer inden to år”.

vi er mange der skal lære det
Der er ca. 400.000 borgere i Danmark, der aldrig 
har brugt en computer. Der bliver sandelig meget 
at lave  for børn og børnebørn, hvis vi ikke bider 
resterne af vores tænder sammen og får det lært!

Mændene ser alvorligt på de to computere, mens 
Marianne Egedal, der arbejder i aktivitetscentret på 
Bryghuset siger: ”Vi tager det som en ny aktivitet – 
helt på linje med stoftryk og stoledans – vi skal bare 
fortælle mere om det, så de andre bliver nysgerrige 
og får lyst til at prøve. For det kniber jo lidt med 
kvindernes interesse.” 

Men så kommer Inge Watsham på 79 ind: ”Jeg skal 
gå catwalk i morgen” siger hun og smiler glad, ”og 
nu har jeg fundet netstrømperne!” Hendes nysger-
righed  og interesse for omverdenen er helt vågen 
– og også hendes trods. Da familien sagde: ”Com-
puter…Det kan du slet ikke finde ud af!” Ja – så gik 
hun da bare ud og købte sig en ældrevenlig en  - og 
fandt ud af det. OK – lidt hjælp er ikke af vejen, men 
maskinen fortæller jo en det hele, som hun siger.

Nu er hun helt forgabt i den – i aftes legede hun 
med spil på den til kl. halv 1. Og nu har hun lige 
fundet ud af, at Hansi Hinterseer – hendes yndlings-
sanger - kan ses på face-book, så hun skal da for 
resten skynde sig hjem i dag.

       marianne fortæller om en af 
brugerne, der opdagede, at man 
kan ”skype” (internettelefoni, 
red.) nu kan hun tale med sin 
søn i udlandet, mens hun ser 
ham på skærmen. det var så 
meget lykke, at adskillige tårer 
trillede.

stor brugervenlighed
Vi prøver at trykke på et par taster på den ledige 
com puter, for Richard har allerede overfaldet en 7 
kabale, som han siger - på den anden. Jo – den er 
let at finde rundt i. Lad os håbe på et snarligt loppe-
marked, så Bryghuset kan få flere ældrevenlige 
computere.

[ CoMPuter-Cafe ]

,,
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it undervisning Ældre sagen egebjerg

Vi underviser i basal viden om pc med Windows og 
internet. Vi underviser i sikkerhed, e-mail, internet, 
udskrifter, Nem ID, netbank, borger.dk, sundhed.dk, 
skat og e-boks. Vi underviser højst 2 personer ad 
gangen. 
sted: Egebjerggården, Vester Skerninge fra sep-
tember til april. undervisningen er gratis, men der 
betales et gebyr på kr. 100 for undervisningsmate-
rialer. undervisningen foregår på bærbar PC. Egen 
bærbare PC kan også medbringes.
kontakt: Jørgen Bay Madsen, tlf. 6224 2462. 

it undervisning Ældre sagen svendborg  
– Gudme

Der undervises i brug af Nem ID. Herunder hjælp 
til opstart af Nem ID, e-post, Borger.dk, skat.dk og 
Netbank efter behov. undervisningen foregår med 
5 deltagere pr. hold med 2 undervisere.
varighed: 3 til 5 gange à 2 timer.
sted: Ældre Sagens kontor, Teatergade 3, kælderen.
Holdene sammensættes så vidt muligt efter kend-
skab til computer. undervisningen er gratis.

Derudover tilbydes hjælp i hjemmet til mindre com-
puterproblemer, samt undervisning til de personer 
som ikke har fysisk mulighed for at deltage i under-
visningen. undervisning og computerhjælp i hjem-
met koster 40 kr.
kontakt: Alice Møller tlf. 28764991

strammelse brugerlaug

Madsegyden 59, 5700 Svendborg 
Hjælp til EDB for medlemmer starter igen i Sept. 
Tilmelding til Flemming efter 15. August på  
tlf. 20 23 92 02.

seniorværkstederne i svendborg

Nordre Ringvej 18, Svendborg.
Vi har forskellige kurser i IT: IT for begyndere, IT for 
let øvede, billedbehandling og slægtsforskning.

begynder kursus i nem id

Begynderkursus på et ½ år, undervisning en gang 
om ugen. Du afslutter med Nem ID. Dette kursus 
kræver medlemskab.

kursus i nem id

2 dags kursus i Nem ID. Lidt indsigt i Internet og  
e-mail er en forudsætning. Du behøver ikke et 
medlemskab af Seniorværkstederne. 
Har du ikke Nem ID skal du henvende dig til Borger-
service, medbringende dit kørekort eller pas, inden 
kursus start, dog tidligst 30 dage før.

tilmelding tirsdag og torsdag kl. 10.00-12.00  
tlf. 62 22 95 69. se også vores hjemmeside:  
www.seniorvaerkstederne.dk

på denne side 
har vi samlet et 
udpluk af de It 
tilbud, der er i 
svendborg.

It undervisning i efteråret 2013  
side 22  

It tilbud i svendborg kommune



Formanden for Ældrerådet i 
Svendborg, Bent Aa. Rasmus-
sen, blev på Repræsentantskabs-
mødet i Danske Ældreråd på Hotel 

Nyborg Strand den 15. maj 
enstemmigt valgt til ny for-

mand i Danske Ældre råd.

Som formand for Svend-
borg Ældreråd og med lem 

af bestyrelsen for Danske Ældre-
råd siden 2007 har han allerede et 
ind gående kendskab til det arbej-
de, han står overfor.

om valget til formand siger han:   
- Jeg er glad for den tillid, som jeg 
har fået vist, og jeg vil gøre mit 
bedste for at leve op til den.

Bent Aa. Rasmussen vil også 
arbej de for, at Danske Ældreråd 
fortsat vil være en uundværlig 
medspiller i dansk ældrepolitik: 
- Det er vores opgave at tage med-
ansvar og dermed få indflydelse 
på, hvordan fremtidens ældrepoli-
tik skal formes. 

ny forMand i danske Ældreråd

[ it - undervisning ]

senior- 
surfdagen
onsdag  
den 9. oktober  
kl. 9-12
Ældre underviser ældre i IT.  
Desuden præsentation af DuKA pc´erne.

sted: Mødelokalet overfor hovedind gangen. 
Desværre ingen adgang for kørestole pga. stejl 
trappe.

It undervisning på biblioteket i efteråret 2013
Vi har mange forskellige kurser i IT på Svendborg 
Bibliotek. Følgende er nogle af de hold vi har – der 
er flere på www.svendborgbibliotek.dk. Der er max 
8 deltagere pr.  hold.
Tilmelding til kurserne via  
www.svendborgbibliotek.dk – det sker med und- 
tagelse af PC for begyndere.

pC for begyndere

Introduktion, musetræning, word, internet, E-mail, 
opsamling:
hold 1:   Tirsdag d. 3.-10.-17.-24. sept. kl. 9.00 - 10.30

hold 2:    Tirsdag d. 3.-10.-17. sept. kl. 11.00 - 12.30 og  
tirsdag d. 24. sept. kl. 9.00 - 10.30

hold 3: Onsdag d. 4.-11.-18.-25. sept. kl. 9.00 - 10.30

hold 4:  Onsdag d. 4.-11.-18. sept. kl. 11.00 - 12.30 og  
onsdag d. 25. sept. kl. 9.00 - 10.30

digital post og nem id

Gudme bibliotek: 
Tirsdag d. 1. oktober kl. 9.00 - 10.00

svendborg bibliotek: 
Onsdag d. 2. oktober kl. 9.00-10.00

hjælp i it-hjørnet ved henning Jensen:

Har du brug for hjælp ved pc´erne kan Henning 
måske hjælpe: Svendborg Bibliotek mandag og  
onsdag kl. 12-14

 ipad eller tablets for begyndere  
Vil du vide mere om mulighederne i din ipad eller 
tablets. Vi gennemgår det grundlæggende og viser 
sjove og brugbare app´s til din Ipad/tablet.

svendborg bibliotek:  
Tirsdag d. 5. november kl. 10.00 - 11.30

svendborg bibliotek:  
Torsdag d. 21. november kl. 14.30 - 16.00

Husk dit apple-id. undervisningen foregår i  
mødelokalet over for hovedindgangen.
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AF MARGIT LOLK

Erna er udadvendt, spontan og utro-
lig gæstfri, hvilket mange mennesker 
i alle aldre har nydt godt af og så er 
hun god til at tænde et lys for dem, 
der i nuet kun kan se mørket

impulser har besøgt erna Gudsø 
81 år i stenstrup – en ildsjæl, 
der ”sætter sin hat”, som hun 
vil og som stadig har overskud 
og mod på ”at sætte skibe i 
vandet” og hjælpe andre.

livets efterår

Erna er født og opvokset på Rømø sammen med ni 
søskende. Erna var en rigtig ”drengepige”, og husk-
er, at ligesom ”Emil fra Lønneberg” fik hun også 
sin straf, hvis hun efter de voksnes mening, havde 
været uartig - hun kom i kartoffelkælderen. 

Som ung flyttede Erna til Grønland og blev gift med 
Svend åge. Det blev til 27 spændende, men også 
meget udfordrende, år, hvor Erna fødte deres tre 
børn. Der var på det tidspunkt kun en jordemoder 
på stedet og lægen boede 2000 km væk. Da der gik 
10 måneder imellem skibet kom til øen, måtte man 
være kreativ, børnene skulle jo have tøj på krop-
pen, så der blev bl.a. lavet blebukser af optrævlede 
gardiner og Erna fik gazestof til bleerne for at sy 
gardiner til hospitalet.

 
mange ”Jern i ilden”
Erna har altid haft mange ”jern” i ilden. Tilbage i 
Danmark var hun meget optaget af socialt arbejde. 
Fra 1978-87 arbejdede hun i ”Ensomme Gamles 
Værn” – nu Ældre Sagen og hun har da også en 
mening om, hvordan vi skal behandle de gamle og 
siger: ”Det er vigtigt, at de som har ansvaret for 
ældreplejen, respekterer de gamles værdighed i 
langt højere grad end det er tilfældet i dag. Nogle 
af de gamle føler det f.eks. uværdigt at blive tiltalt 

med fornavn af et skiftende plejepersonale. Og så 
skal det også være de gamles ret at kunne få lov til 
at bestemme mere, når det drejer sig om eget liv”, 
slutter Erna.

 
troen kan flytte bjerge
På spørgesmålet om, hvordan Erna har kunnet 
bevare sit positive livssyn, skønt livet ikke altid har 
været ”En dans på Roser”, siger hun: ”Min tro på 
Kristus har hjulpet mig videre, når det har været 
svært og jeg har været i tvivl - og så giver mine 
dag lige ”samtaler” med Kristus mig troen på, at alt 
er godt, som det er”.

 ”hvad er en god alderdom for dig, erna”? 
Det skal være sjovt at være gammel og man skal 
hjælpe og støtte hinanden. Erna fortæller, at hun på 
trods af alle hendes mange skøre ideer og gøremål 
igennem livet, altid har haft en sød og forstående 
ægtemand. Men for at de fortsat kunne bevare det 
gode venskab, flyttede hun efter diamantbrylluppet 
fra sin mand. ”Nu besøger vi hinanden, når vi har 
lyst og energi og så har vi daglig kontakt pr. tele-
fon - vi er sådan set på vores gamle dage blevet en 
slags ”kærester”, konstaterer Erna med et smil.

b
Io
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Erna på vej  

til Grønland Erna og Svend åge
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Danseaften på Ollerup Plejecenter?  Jo, den er god 
nok. Ja faktisk er det en tre år gammel tradition.

2-3 gange om året mødes man på plejecentret til 
en hyggelig danseaften. Impulser var inviteret med 
en aften i april og nød det gode og festlige arrange-
ment. Jeg blev dejlig overrasket over den smittende 
glæde og gode stemning.

65 glade og feststemte deltagere var mødt op. De 
var fra Svendborg, Langeland, Stenstrup og fra det 
øvrige område, vi kalder Gl. Egebjerg. De kan åben-
bart noget i Ollerup, som er værd at komme efter. 

Man mødes klokken 17 og begynder med fælles-
spisning (sild, smørrebrød og ost), dertil de helt 
rigtige drikkevarer, som nydes til den gode mad. 
under spisningen brydes der spontant ud i sang – 
lystige viser, dem vi alle holder af og kan udenad. 
Det var et kærkomment indslag. Der blev også sun-
get efter omdelte sangblade – det er jo Mads Han-
sens hjemegn med sangglade folk.

Efter maden stod der dans på menuen. Der blev 
virkelig danset til aftenens orkester på fire mand 
kaldet ”Wop” fra Langeland. Alle fik rørt sig enten 
på dansegulvet eller ved bordene, både i en stille 

vals og lidt hurtige rytmer. Det var et godt bud på 
en fornøjelig aften.

Festen slutter omkring klokken 21, og man sender 
en kærlig tanke til det personale som er festens tov-
holdere.

Ideen til disse aftener opstod, da Laila Carlsen 
og en kollega Jette Kirt, som også er formand for 
”onsdagsdans” i Skallen, snakkede sammen om 
at lave danseaften på plejecentret. Så det er deres 
fortjeneste, at så mange ældre kan hygge sig og få 
en svingom.

65 deltagere er da mange, men der er 
plads til flere. Så vi ses måske næste  
gang den 25. oktober?

tilmelding: Ollerup Plejecenter senest  
21. oktober 2013 på tlf. 2498 5279

AF BRITTA KOCH

danseaften

[ danseaften ]

Har du fået lyst  
til at være med?

- en tradition på ollerup Plejecenter

pris 120 kr. 
incl. mad og drikke
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få elektronisk adgang til din journal 
fra ældreområdet, hjælpemiddel eller 
træning.
Du kan få adgang til oplysninger i omsorgs-
systemet KMD Care, hvis du modtager hjælp fra 
Social og Sundhed. Det kan dreje sig om personlig 
eller praktisk hjælp, sygepleje, hjælpemidler, fore-
byggende besøg eller træning. 

Dine pårørende kan også få adgang til de samme 
oplysninger som dig, hvis du giver dem lov til det. 
Hvis dine pårørende skal have adgang, kræver det 
et skriftligt samtykke fra dig. 

Adgang til Care Borgerportal sker via internettet 
og med anvendelse af Nem ID. Når adgang er 
givet, kan de oplysninger, der er skrevet i omsorgs-
systemet Care, følges via internettet. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. 
Det gør du ved at ringe til dit områdekontor.

du kan få flere oplysninger om Care borgerportal 
ved at kontakte dit områdekontor:

• Journal

•	 Planlagte besøg

•	 Medicin

•	 Målinger

•	 Funktionsvurdering

•	 Borgerplaner

[ Journal]

følg med i din journal på nettet!

indtast din interesse eller bopæl,  
så kommer der automatisk forslag  
til aktiviteter. 
På www.aktivtaeldreliv.dk er skabt en søge-
maskine, som kan hjælpe dig med at finde en 
aktivitet, som passer netop til dig. Man skal blot 
indtaste, hvor man bor eller hvad man interes-
serer sig for og så kommer de aktiviteter, der 
passer automatisk frem. Det er nemt at finde 

rundt på hjemmesiden og du kan hurtigt danne 
dig et overblik over, hvilke aktiviteter der er i dit 
nærområde. Der er også kontaktoplysninger på 
foreninger mv. så det er lige til at starte en ny ak-
tivitet op.  

Hvis du er med i en forening eller lignende, som 
gerne vil have nye medlemmer, så undersøg om 
I er med på portalen. Hvis ikke, er der en vejled-
ning på hjemmesiden til, hvordan man kommer 
det. 

første gang du vil  
se dine oplysninger:
•	 Gå til http://borgerportal.svendborg.dk 

•	 Vælg ”Anmod om adgang”

•	 Log ind med dit NemID

•	  Du kan nu søge om adgang til Care Borger-
portal

Du får besked pr. e-post eller pr. brev, når din 
adgang er åbnet. Det kan tage op til 7 hverdage.

find din nye fritidsaktivitet her
 

borgere bosiddende i østre bydel
hjemmepleje øst
ørbækgade 43, 5700 Svendborg
Tlf. 6223 4363, hjemmepleje.oest@svendborg.dk

bosiddende på plejecentre i østre bydel
plejecenter øst
Caroline Amalievej 13, 5700 Svendborg
Tlf. 6223 4300, plejecenter.oest@svendborg.dk

borgere bosiddende i vestre bydel
hjemmepleje vest
Fåborgvej 64, 5700 Svendborg
Tlf. 6223 4400, hjemmepleje.vest@svendborg.dk

bosiddende på plejecentre i vestre bydel
plejecenter vest
Bryghusvej 2, st., 5700 Svendborg
Tlf. 6223 4200, plejecenter.vest@svendborg.dk

Hvis dine pårørende  
skal have adgang
Hvis en af dine pårørende søger om adgang til 
dine oplysninger, skal du give dit skriftlige sam-
tykke:

• Gå til www.svendborg.dk/nemt

• Vælg ”vejledning til din elektroniske journal”

•  Udfyld samtykkeerklæringen og send den til 
dit områdekontor

det kan du se
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Karin og Elin Rasmussen 47 år, Stenstrup, som er 
født med en spastisk lammelse (cerabralparese) er 
et fantastisk eksempel på, at alle kan dyrke motion, 
uanset om man har et handicap.

Når man møder dem, bliver man næsten blæst 
omkuld af deres ukuelige livsmod og livsglade ud-
stråling, som helt flytter fokus fra deres handicap. 

ud blandt andre
Karin og Elin er vokset op i Heden og Kirkeby sam-
men med deres mor, som har været helt alene om 
deres opvækst. Det må have været utrolig hårdt at 
passe to handicappede børn alene, men som Karin 
og Elin fortæller, har hun været en fantastisk mor. 
Hun sørgede for, at de kom ud blandt andre og ikke 
følte sig anderledes. 12 år gamle kom de f.eks. på 
Børnehjælpsdagens Lejrskole ”Lyngsbolejren Lil-
lebælt”, og som 20 årige var de på et fem måneders 
ophold på Egmont Højskolen, hvor de havde valgt 
idrætslinjen. Det var derfor en stor skuffelse for 
dem, at idrætstimerne var meget begrænsede.

På spørgsmålet om de blev drillet i skolen, var 
svaret nej, lige bortset fra engang i 4 kl., hvor en 
dreng tog deres gangstativ. ”Vores mor fik en snak 

med drengen, og den dag i dag er han bare så sød” 
fortæller de. 

flyttede hjemmefra
I 1993 flyttede de hjemmefra og ind i hver sin lej-
lighed i ”Anemonen” ved Stenstrup Plejecenter. Her 
bor de lige ved siden af hinanden og deres mor bor 
lige i nærheden.  

motion er en livsnødvendig aktivitet
Karin og Elin er enige om, at deres arbejde er 
BEVÆGELSE. Passer vi ikke træningen kan det gå 
helt galt - bare det at stå ud af sengen er motion 
for os, siger de. Deres ugentlige træningsprogram 
kan tage pusten fra enhver: Mandag træner de 
begge gymnastik i Svendborg Handicap Idræts-
forening. Tirsdag svømmer Karin. Onsdag kalder 
de ”hjemmedag”, hvor de skejer ud med alt andet 
end motion. Torsdag og fredag er de begge til 
fysioterapi. Et hårdt ugeprogram, men en nødven-
dighed, hvis vi fortsat vil have vores bevægelighed, 
konstaterer tvillingerne Karin og Elin og opfordrer 
alle handicappede til at komme ”ud af busken” 
og melde sig til træningen i Svendborg Handicap 
Idrætsforening.

et handicap er ingen  
hindring for motion

svendborg handicap idrætsforening
Kontakt: Niels Kramer  · Tlf: 6229 1403/2395 2479
E-mail: nkramer@ga-net.dk · www.dhif-svendborg.dk

mere info kontakt

I

i 1993 flyttede 
de hjemmefra 
og ind i hver 
sin lejlighed i 
”anemonen” 
ved stenstrup 
Plejecenter.

Karin og Elin – tvillinger med krudt i

AF MARGIT LOLK
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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 Charlotte Gehring
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.

✁

et handicap er ingen  
hindring for motion

svendborg handicap idrætsforening
Kontakt: Niels Kramer  · Tlf: 6229 1403/2395 2479
E-mail: nkramer@ga-net.dk · www.dhif-svendborg.dk



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
Udbetaling Danmark
Boligstøtte tlf : 7012 8063

pension oG  
varmeHjælp
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.


