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LEDER
Af Ældrechef Kirsten Vie

August er traditionen tro sæson for opstart af nye tiltag og aktiviteter.
Jeg bliver gang på gang imponeret over den brede variation og
mange muligheder for seniorer, vi har i Svendborg og omegn. Der er
mange aktiviteter i både de lokale foreninger, aktivitetshuse, idrætsforeninger, og i de kommunale tilbud.
Du kan finde alt mellem himmel og jord - om du vil udfordre hjerneceller, være kreativ eller have pulsen op.
I denne udgave af Impulser kan du bl.a. finde inspiration på side 20
hos Tove og Inge, der ville prøve noget helt nyt og kastede sig ud i
en ellers mandsdomineret hobby. De er et levende bevis på, at det
aldrig er for sent at lære nyt.
Politikerne i Svendborg Kommune har en vision om at understøtte
livskvalitet for ældre borgere. Både de mange borgere, der selv er
aktive, men også de borgere, der skal hjælpes. Derfor har vi bl.a.
oprettet en daghøjskole for demente, hvor vi forsøger at tage de
gode elementer fra daghøjskolen og målrette til en gruppe af
borgere, der ikke ville kunne deltage på almindelige vilkår.
Læs mere om daghøjskolen på side 6.

NYT MED IMPULSER:
I denne udgave af Impulser modtager
du også et aktivitetskatalog fra Svendborg Senior Idræt.
Formålet er at skabe større synlighed
og overskuelighed med en samlet
oversigt over aktiviteter. Svendborg
Senior Idræt har mange forskelligartede motionstilbud – her er noget
for enhver.
Svendborg Senior Idræt håber, at
læserne også vil være med til at brede
budskabet om de mange muligheder
til dem, der måske skal have et lille
skub for at komme i gang.
Aktivitetskataloget findes også på
bibliotekerne og i Borgerservice.
Aktiviteterne er for efteråret 2017. Der
kommer et nyt katalog i januar 2018.

I Impulser vil vi gerne vise lidt af den store palet af tilbud, der er med
til at understøtte det meningsfulde og gode ældreliv. Vi kender ikke
til alle tilbud, for her er mange muligheder. Men har du en aktivitet,
tilbud eller andet, som du gerne vil udbrede kendskabet til gennem
Impulser, så er du altid velkomne til at kontakte redaktionen.
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Hør Impulser på CD
Impulser indtales hver måned på
CD af Margit Sinding Nellermann.
Du kan gratis modtage en CD. Du
skal blot kontakte redaktionen på
mail: socmyn@svendborg.dk
eller ringe på tlf. 62 23 40 00 tryk 3
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Der er lagt mange øvetimer i
den flotte danseforestilling
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Dans på tværs
af generationer
Tekst og foto: Margit Lolk
I foråret kunne man i Svendborg opleve en noget anderledes danseforestilling til dansens dag. ”Se Byens
Krop” er en vandreforestilling igennem Svendborg By
med dans af Svendborg borgere, arrangeret af Dansefyrtårn Fyn, som er en del af det landsdækkende treårige
projekt ”Ta’ fat om dansen”, Svendborg Kommune,
Forsamlingshusudvalget og SART danseteater.
Det er tredje gang man i Svendborg kunne opleve et Ta’
fat om dansen arrangement. I 2015 forgik dansen foran
Nordre Skole og i 2016 dansede man til vejfester på forskellige veje i kommunen og i år, var der så lagt op til, at
danserne skulle bevæge sig gennem byen, så publikum
på udvalgte steder kunne opleve ”byens krop og puls”
gennem dans.
Der var stor publikumsinteresse for arrangementet. Forestillingen begyndte i Byrådssalen, hvor dansere klædt i
formelle sorte jakker havde overtaget salen og med
energi og kraft dansede både på stole, borde og gulv.

børnenes tur. Der blev danset med hurtige bevægelser
op og ned ad trappen.
Danseforestillingen sluttede på Frederiksøen med alle
danserne på gulvet. Da man nåede dertil, var det blevet helt mørkt, men ved hjælp af projektørlys kunne
publikum nyde den festlige afslutning på spændende
danseforestilling på tværs af generationer. Der var efterfølgende stor applaus og blomster til danserne og den
kunstneriske leder Sofie Christiansen. Yngste danser var
9 og den ældste 78 år.
Efter forestillingen talte IMPULSER med Alice Sander 75
år: ”Som gymnastiklærer er jeg vant til, at bevæge mig
til musik. At deltage i forestillingen ”Se Byens Krop” og
danse sammen med andre på tværs af generationer, har
virkelig været sjovt og spændende, konkluderede Alice,
som var en af danserne i Byrådssalen

Publikum blev derefter vist til Borgerforeningens Guldsal, hvor unge piger klædt i lange kjoler, dansede en
smuk balletlignende dans. Mens mørket stille og roligt
sænkede sig over byen, blev man guidet videre til Torvet
og kirketrappen, hvor nye dansere i alle aldersgrupper
stod klar til at overtage stafetten. Danserne førte derefter
publikum videre til Havnetrappen, hvor det var blevet

Der danses på
kirketrappen
ved Vor Frue Ki
rke

Danseforestillingen sluttede på Frederiksøen
August 2017 Impulser
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Demente på daghøjskole
Kursisterne er selv med til at tilrettelægge
indholdet af skoleforløbet
Tekst og foto Peter Faber

Svendborg Kommune har en lang række tilbud til borgere, der får konstateret demens, men indtil for et års tid
siden kneb det med tilbud, målrettet folk med en let til
moderat grad af demens. De muligheder kommunen har
for at hjælpe demente, har hidtil været i demenscentrene
på plejecentrene, men de steder er tilbuddene målrettet
til mennesker med moderat til svær demens.
- Ved lidt af en tilfældighed fik vi kontakt til AOF i Svendborg, der etablerer såkaldte ”hensynstagende” hold for
mennesker med særlige behov. Efter nogle drøftelser om
målgruppen etablerede vi et samarbejde, siger demenskonsulent Karoline Raundahl fra Svendborg Kommune.
Samarbejdet resulterede i oprettelsen af en daghøjskole
for folk med let til moderat demens. Den har til huse hos
AOF i Vestergade i Svendborg, og der er tale om små
hold med maximalt 6 personer. Kursusforløbet strækker
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sig over 10 uger, og deltagerne møder ”i skole” en gang
om ugen.
- Vi har nu gennemført et par hold, og de erfaringer vi
har gjort os er gode, fortæller Karoline Raundahl under
et besøg på Danmarks Museum for Lystsejlads på
Frederiksøen i Svendborg. Det er nogle af kursisterne,
der har udtrykt ønske om at besøge museet, der kan
fremvise 120 historiske både.
- Og vi tager i stigende grad afsæt i ønsker fra kursisterne. Da vi startede, havde vi nøje tilrettelagt kursusprogrammet med undervisere med faglige kompetencer
indenfor bestemte emner. Erfaringerne siger os nu, at vi
i højere grad skal lade kursisterne have indflydelse på,
hvad de gerne vil fylde i højskoleprogrammet, fortæller
Karoline Raundahl.
Formålet med daghøjskolen er at øge livskvaliteten for

Den daglige leder af Danmarks Museum for Lystsejlads, Martin
Stockholm, er en fremragende fortæller, og daghøjskolens kursister lyttede med interesse til ham under rundvisningen.

den gruppe borgere, der får konstateret demens. Straks
de er udredt, får de mulighed for at deltage på et af de
kommunale tilbud, og med etableringen af daghøjskolen
er viften af tilbud udvidet.
- For folk med en let demens, er det ikke altid rart at være
sammen med folk med svær demens. De skal være sammen med andre, der er på samme stadie. Det giver en
dejlig dynamik i gruppen, og de erfaringer vi har gjort
er, at livskvaliteten øges. Det forandrer på mange måder
dagligdagen, når man får demens, og det vi prøver på
daghøjskolen er at finde nye veje til fordybelse, glæde
og sjov, og det sker ved forskellige former for aktivitet,
siger Karoline Raundahl.
På daghøjskolens kurser forsøger demenskonsulenter og
undervisere – bistået af frivillige hjælpere – at inddrage
kursisterne, så undervisningen bliver så vedkommende
og interessant som muligt, og igen har erfaringerne vist,
at alt, der handler om ”Mit Svendborg” synes relevant.
Derfor var besøget på lystfartøjsmuseet affødt af et ønske
fra et par af deltagerne på holdet, som i deres aktive år
har sejlet; både lystsejlads og erhvervssejlads.

Der er vide rammer for daghøjskolen for demente. Kurset giver mulighed for læring og
fordybelse inden for mange områder, og så
tager kursisterne også på ekskursioner, bl.a. til
Frederiksøen, hvor demenskonsulent Karoline
Raundahl her er fotograferet.

Det har været muligt at lave dette højskoletilbud fordi
Svendborg Kommune har afsat midler til tilbuddet fra
Værdighedspuljen.
Undervisningen foretages af faguddannede og frivillige,
og den kognitive træning suppleres altid med fysisk
træning af en fysioterapeut. Det er nemlig vigtigt at holde
fysikken ved lige. Demenskonsulent Karoline Raundahl
oplyser, at undersøgelser viser, at fysisk træning er god
til at forhale demens.
De hidtidige erfaringer fra daghøjskolen viser, at deltagerne finder sig godt tilpas i et fællesskab med ligeværdige, så de ikke falder igennem, og kurserne har
også den funktion, at de demente kommer ud og får
stimulerende oplevelser.
- Vi har også positive tilbagemeldinger fra pårørende,
der fortæller, hvor vigtigt det er, at man foretager sig noget hver for sig. Det er hårdt for en ægtefælle at få en dement mand eller hustru. Derfor er pårørende også glade
dette tilbud, siger Karoline Raundahl.

Januar 2017
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Kandidater søges Bak op om
dit Ældreråd
til ældrerådet
Nu er der mulighed
for at stille op som kandidat
til ældrerådet
Overvejer du om ældrerådet
er noget for dig?
Nuværende ældreråd og Svendborg Kommune inviterer alle interesserede borgere til informationsmøder
om Ældrerådet og det kommende valg til ældrerådet.
Her kan du finde ud af, om ældrerådet er noget for dig.
Nuværende formand Bent Aage Rasmussen vil fortælle
om arbejdet i Ældrerådet, om at være medlem af ældrerådet og om hvordan man opstiller som kandidat.
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål.
Fristen for at opstille som kandidat er den 18. september. Man skriver blot en mail til Dina Riggelsen på
dina.riggelsen@svendborg.dk med navn, adresse og
telefonnummer.

Nye muligheder for at stemme
Til dette års ældrerådsvalg vil der som noget nyt være
mulighed for at afgive sin stemme i forbindelse med
kommunalbestyrelsesvalget tirsdag den 21. november.
På alle valgsteder vil Ældrerådet være repræsenteret
med en lille stand, hvor stemmesedlen kan afleveres
og man kan møde et medlem af Ældrerådet.

Erik Hansen interviewer nuværende
formand for Svendborg Ældreråd
Bent Aa. Rasmussen
Hvorfor er det vigtigt at bakke op om
Ældrerådsvalget?
Danmark er det eneste land i verden, hvor man har ret
til at stille op og blive valgt til et Ældreråd. Det giver
borgerne unikke muligheder, da Ældrerådene har
høringsret i alt, hvad der vedrører de ældres forhold i
kommunen.
Det er derfor utrolig vigtigt, at man bakker op om
Ældrerådene. Jo større valgdeltagelse, desto større
indflydelse kan vi få, hvis vi vil.
Hvem skal Ældrerådene først og fremmest
fokusere på?
De svageste og mest skrøbelige ældre. Det, der er
vigtigst for dem, skal prioriteres højt i ældrerådets
arbejde.
Hvad er dit budskab til det nye Ældreråd?
De personer, der bliver valgt ind i
Ældrerådet, må ikke læne sig tilbage
og blot deltage i møderne. De skal
deltage i kurser og konferencer,
så de er klædt på til opgaverne.
Man skal også deltage i det
daglige liv i kommunen.

MØDERNE AFHOLDES:
Tirsdag den 5. september
Visac, Storkehavevej 6, 5884 Gudme,
Torsdag den 7. september
Tåsinge Plejecenter, Syrenvej 24, 5700 Svendborg,
Tirsdag den 12. september
Multihallen, Gl. Skårupvej 3, 5700 Svendborg,
Torsdag den 14. september
Ollerup Plejecenter, Svendborgvej 16, Ollerup,
5762 Vester Skerninge,
Alle møder afholdes kl. 15.30
og der serveres kaffe og øl/vand.
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Formand for Ældrerådet
Bent Aage Rasmussen

Hvad er et ældreråd?
Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler
synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål,
der vedrører de ældre.
Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.
Personer, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til ældrerådet.
(fra Lov om retssikkerhed og administration)

Stor udskiftning i Ældrerådet
Syv af de nuværende 12 medlemmer af Svendborg Ældreråd stopper. Impulser har talt med
tre af dem og alle tre kan anbefale, at man overvejer at stille op til valget.

AASE HØJGAARD
HANSEN ER 75 ÅR OG
BOR I GUDBJERG
- Nu har jeg siddet i Ældrerådet
i otte år. Beslutningen om ikke
at genopstille er den helt enkle,
at jeg når at blive 79 år inden
næste valgperiode slutter og jeg
synes det er vigtigt, at der kommer yngre personer ind med
nye og andre synspunkter.

HANS HARALD
HALBERG ER 74 ÅR
OG BOR VED HAVNEN
I SVENDBORG

JOHN ENGMOSE
ANDERSEN ER 77 ÅR
OG BOR I SVENDBORG VEST

- Jeg har været med i Ældrerådet i 12 år, og jeg kommer til
at savne Ældrerådet. I Ældrerådet har jeg fået en god indsigt
i det store arbejde, der bliver
gjort for at forbedre
forholdene for de ældre.

- Jeg har været meget glad for
at være i Ældrerådet. Det er dér,
hvor man får indsigt i, hvad der
er af omsorg for de ældre mennesker, der bor i Svendborg
Kommune.

Ældre Sagen og Svendborg Kommune Ældreråd afholder

VÆLGERMØDE

Den 25. september kl. 16.00 i Svendborg Idrætscenter,
Ryttervej 70 på 1. sal over svømmehallen

Kom og hør de politiske partiers bud på fremtidens
ældrepleje i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune

ÆLDRERÅD

Januar 2017
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Hjælpende Hænder
Vi har eksisteret i 10 år og har hjulpet et stort antal pensionister i Svendborg Kommune.
Vi kommer overalt i Svendborg Kommune.
Eksempler på hvad og hvordan vi har hjulpet pensionister og
handicappede:
•	Hjælp til at vande blomster og andre huslige småting, hvis
man ikke selv er i stand til dette
• Hænge billeder mv. op på væggen
• Hjælpe svagtseende med at læse bøger, aviser mv.
• Hjælp til at samle dit nye møbel fra Ikea

HJÆLPEN ER GRATIS
Brochure på Hjælpende Hænder findes på Svendborg
Bibliotek

Kontakt
Kirsten Støttrup
Mogens Græns
Jens Didriksen
Connie Schleimann
Preben Høyer

62 21 84 77
62 21 11 15
56 47 01 67
62 21 41 03
62 22 56 08

Vi kan ikke hjælpe med opgaver, hvor man typisk vil bruge en
håndværker. Kontakt os med det du gerne vil have hjælp til.
Så finder vi sammen ud af, om vi kan løse opgaven eller
henviser dig til en håndværker.

Seniorbio i Scala
FEM GODE GRUNDE TIL AT GÅ I BIOGRAFEN

Du har mulighed for
at se kvalitetsfilm i dagtimerne
– til en god pris
Det kan lade sig gøre, fordi kultur- og fritidsafdelingen
i Svendborg Kommune har indgået en aftale med Scala
om særforestillinger for efterlønnere, førtids- og folkepensionister. Vi kalder det Seniorbio.

EFTERÅR 2017
I den nye sæson viser vi film hver
Mandag formiddag kl. 10.15
En filmpakke med 5 film koster 200 kr.
Der sælges endvidere enkeltbilletter umiddelbart før
hver forestilling. Pris 70 kr. (under forudsætning af, at
der er ledige pladser).

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Mandag den 25. september kl. 10.00
Der betales kontant.

10

Impulser Augusr 2017

ber:
9. okto S
N
KONGE
G
L
VA
ober:
23. okt N
HIDDE
ES
FIGUR
mber:
6. nove ES
JACQU AF
AND
– EN M ET
HAV
:
ember
20. nov
LION
mber:
4. dece STE
ED
DEN B
MAND

Billetsalget foregår efter følgende model:
Kl. 9.45 - 10.00: Dørene åbnes og alle får et nummerlod
(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 forhåndsreservere billetter ved henvendelse til Birthe Bergmann på tlf. 24 88 63 31 – inden billetsalget starter.
Har du spørgsmål er det også Birthe Bergmann du
kan ringe til på tlf. 24 88 63 31 eller på mail
birthe.bergmann@svendborg.dk

AKTIVITETSTILBUD

Aktivitetshuse i Svendborg

Strammelse Brugerlaug

Svendborg Seniorakademi

Madsegyden 29, Tåsinge. Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for medlemmer hver dag kl. 8.30-11.30,
samt de tider, der er angivet i vores program.
Der er mulighed for at benytte træ- og metalværkstederne, og at arbejde sammen med andre medlemmer.
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 undervisning.
Materialer er din egen udgift.
www.strammelse-brugerlaug.dk
E-mail: strammelse@pc.dk

Ørkildsgade 21,st., Svendborg Tlf. 30 69 37 39
Her er et stort udbud af studie- og debatgrupper, og
undervisning i mange forskellige emner som f.eks. IT,
kunst, kultur, filosofi og musik.
Kursusprogram findes på bibliotekerne og hjemmesiden.
Hvis du har emner du gerne vil undervise i,
hører vi gerne fra dig.
Åbent Hus fredag 11. august kl. 13 -16
www.seniorakademiet.dk
E-mail: kontor@seniorakademiet.dk

Seniorværkstederne i Svendborg

Skallen

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.
Åbent hus 2. september kl. 10 -13.
Du kan altid uforbindende få en rundtur og se de
forskellige værksteder.
www.senior-vst.dk
E-mail: kontoret@senior-vst.dk

Møllergade 99, Svendborg. Tlf. 62 20 10 55
Skallen er et handicapvenligt kommunalt aktivitetshus
for seniorer og førtidspensionister. Huset kan bruges
af foreninger, klubber og grupper i målgruppen, Der
foregår mange aktiviteter spændende fra møder, foredrag, engelsk, håndarbejder til billard og dans.
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på kontoret
tirsdag - onsdag og torsdag kl. 9 - 10 i august - resten af
året mellem kl. 9 -11.
www.skallen-svendborg.dk
E-mail: skallen@nypost.dk
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AKTIVITETSTILBUD
Pensionistforeninger,
klubber og grupper
Bjerreby-Klubben, Tåsinge
Bjerreby Forsamlingshus, Bjerrebyvej 66
Mandage (hver anden) kl. 14 - 16
Foredrag, sang, musik, banko, fællesspisning, udflugter.
Kontakt: Nancy Petersen - telefon 22 91 34 19

Brudager Ældreklub
Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11
Torsdage i ulige uger kl. 14.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik, spillegilde,
2 udflugter
Kontakt: Jonna Pedersen - telefon 62 28 13 99/61 76 31 81

Egense Pensionistforening
Sygekassens Hjem, Christinedalsvej 20, Svendborg
Hver anden onsdag kl. 15.00 - 17.00.
Sang, lysbilleder, banko, udflugter.
Kontakt: Rita Nielsen - telefon 62 20 80 52

Hesselager Pensionistforening
Hesselager Plejecenter, Langgade 2
Hver anden mandag kl. 14 - 16 Socialt samvær,
foredrag, banko, udflugter
Kontakt: Karen Nielsen - telefon 62 25 10 98

Hundstrup Seniorklub
Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64
Første mandag i måneden kl. 14 - 17
Foredrag og lysbilleder, musik, sang, udflugter
Kontakt: Susanne Knudsen - telefon 62 24 32 11

Høreforeningen,
Svendborg Lokal Afdeling
Aktivitetshuset
”Skallen”, Møllergade 99
Socialt samvær, foredrag der har relation til
hørehæmmede, underholdning og udflugter.
Kontakt: Borris Hemmingsen - telefon 20 12 55 38
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SÆRLIGT FOR
FØRTIDSPENSONISTER

SVUP - foreningen for førtidspensionister
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.
Torsdag kl. 13 - 16. Socialt samvær.
Kontaktperson:
Mette tlf. 50 57 27 14 eller Lisbeth tlf. 22 98 05 49
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Kirkeby Ældreklub
Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.
Torsdage kl. 14.00 - 16.00
Foredrag/film, socialt samvær, fællesspisning, udflugter
Kontakt: Lisbeth Møller Nielsen - telefon 62 26 30 50

Klub 13, Dansk Blindesamfund,
Svendborg
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Tirsdage jfr. program kl. 13.45 - 16.00
Kontakt: Preben Jensen - telefon 24 27 09 02

Sydøstfyns Pensionistforening
Kontakt: Ole Ingemann - telefon 62 28 14 29/40 36 20 60

Skårup Pensionistforening
Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10
Onsdage i lige uger kl. 14.00 - 16.00.
Socialt- og kulturelt samvær, foredrag, sang og musik,
lysbilleder, udflugter. Hver mandag kl. 14 -16:
Der spilles kort, snakkes, laves håndarbejde med mere.
Mød bare op, der er plads til flere.
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00: Nørkle eftermiddag.
Kontakt: Ingelise Petersen telefon 24 25 25 16

Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer
Stenstrup Forsamlingshus. Banko, hygge,
udflugt, foredrag, sang og musik
Kontakt: Hartvig Findorf - telefon 21 21 38 29

Svendborg Pensionistforening
Aktivitetshuset,”Skallen”, Møllergade 99 Svendborg
Onsdage kl. 09.00 - 14.30. Foredrag, brætspil,
frit samvær, fællesspisninger, udflugter,
pakkefest, sang og musik.
Kontakt: Grethe Sørensen - telefon 27 57 10 94

Sydfyns Seniorklub
Vejstrup Forsamlingshus.
En gang månedlig kl. 14 i vintermånederne.
Foredrag, musikunderholdning/-oplevelser,
teaterture, udflugter, ferieture.
Kontakt: Niels Hansen - telefon 62 23 16 54

Tingmarken Beboerforening,
Landet, Tåsinge
Fælleshuset hver den 1. og 3. fredag i måneden til foredrag/film, udflugter, banko, fællesspisning og sang.
Hver tirsdag og onsdag eftermiddag spilles petanque.
Kontakt: Lone Oldelund Pedersen - telefon 22 25 27 87

Thorsengklubben
Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 41, Landet.
Vi er en hyggelig og dynamisk pensionistforening med
mange forskellige aktiviteter – banko- udflugterfællesspisning og foredrag.
Yderligere oplysninger og program: Lis Andersen
telefon 51 35 50 69

[ BORGERDAG ]

GLEMT
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Thurø Pensionistforening
Thurø Konfirmandstue
2. torsdag i måneden kl. 14 - 16.
Underholdning, sang, udflugter, lotteri, samvær.
Kontakt: Ida Sørensen - telefon 62 20 70 02
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Tved Ældreklub

NØRKLEGRUPPER

Dansk Røde Kors Nørklegruppe,
Svendborg Aktivitetshuset

Tved Forsamlingshus.
Tid: se program i udhængsskab ved spar købmand,
Tved. Underholdning, foredrag, sang, årstidsfester,
udflugt, hyggeligt samvær
Kontakt: Inge Schaffrat - telefon 28 14 87 85

”Skallen”, Møllergade 99
Torsdage kl. 10 – 12. Vi strikker og syr til børn i
katastrofeområder. Også mulighed for hjemmearbejde.
Der er god plads til flere.
Kontakt: Elin Bøgelund - telefon 62 21 48 64

Ældreklubben Fruerlunden/Parken

Dansk Røde Kors
Nørklegruppe, Gudme

Fælleshuset
En torsdag om måneden kl. 18. Socialt samvær,
underholdning med mere.
Kontakt: Joan Linke - telefon 31 23 42 93

Ældre Sagen
Ældre Sagen er en landsdækkende forening, som
varetager svage og ældres interesser.
I Svendborg Kommune findes der 2 afdelinger, nemlig
Egebjerg, som har aktiviteter på Vestermarkskolen,
afd. på Skolebakken i Ollerup (Bymarkskolen) og
Svendborg – Gudme, der holder arrangementer i
Skallen, Møllergade 99.
Egebjerg: Formand Alice Top-Rasmussen
telefon 23 28 34 98.
Nyt tiltag: Søndagscafe 15/10 og 12/11- det og andre
aktiviteter kan du læse mere om i Den lille Avis.
Svendborg – Gudme:
Formand Birgit Price- telefon 29 66 83 08
Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver
4. torsdag kl. 13.30 - 16.
Programmer fås ved arrangementerne eller kan hentes
på vort kontor i kælderen i Borgerforeningen, indgang
Teatergade, tirsdage og torsdage kl. 10 – 11. Kontakt
tlf. 62 80 08 18

Landevejen 124, Oure
Tirsdage kl. 13 -16.
Kontakt: MaiBritt Simonsen- telefon 21 73 07 29

Folkekirkens Nødhjælps
Nørklegruppe, Svendborg
Aktivitetshuset "Skallen," Møllergade 99
Tirsdage fra kl. 13.30 - 16.00
Kom og vær med. Vi nørkler til fordel for
nødlidende i U-lande. Vi savner også frivillige
i butikken.
Kontakt: Inger Lise Schreiner-Hansen
telefon 62 22 44 43

Nørkleklubben, Egebjerg
privat 2. onsdag i måneden.
Vi ”nørkler” til glæde for andre.
Kontakt: Tove Bæk - telefon 62 24 41 51 eller
Lis Clemmensen - telefon 62 24 16 36

Nørklerne i Tingmarken, Tåsinge
Tingmarkens Fælleshus, Landet
Torsdage kl.14 – 16. Vi strikker og syr efter Røde Kors’
program
Kontakt: Inger Skov - telefon 62 22 45 63

AKTIVITETSHUSE
Se side 11

DE HANDICAPPEDES IDRÆTSFORENING
FOR SVENDBORG OG OMEGN
Foreningen har mange gode tilbud for
handicappede i alle aldre: Svømning,
specialgymnastik for personer med
parkinson, gigt og senskadede, bowling,
bueskydning, badminton, sejlads, boccia
og goalball. Der lægges vægt på et godt
socialt samvær, og derfor står foreningen

også for spændende arrangementer.
Man kan deltage uanset handicap og har
man specielle ønsker, taler vi om det.
Kontakt: Erik Madsen på tlf. 21 40 51 10
www.dhifsvendborg.jimdo.com
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AKTIVITETSTILBUD
TILBUD I AKTIVITETSHUSET
SKALLEN, MØLLERGADE 99,
SVENDBORG
Bogbinding, Svendborg

Fredage kl. 8 - 12.
Kontakt: Bengt Jensen 62 54 13 88

Engelsk for lidt øvede

Mandag og fredag kl. 10 - 12.
Kontakt: Kris Zacho - telefon 86 36 35 00 eller
mobil 20 49 43 15

Patchwork

Tirsdage kl. 9-12
Kontakt: Birthe Nielsen - telefon 62 23 17 12

L`hombre, Ældre Sagen

Mandage, kl. 13.30 - 16.30
Kontakt: Keld Jensen - telefon 29 25 48 50

Knipling, Ældre Sagen

Torsdage, kl. 14.30 - 17.00,
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 62 22 09 76

Hyggebridge, Ældre Sagen

Tirsdage kl. 13 - 17 og fredage, kl. 10 - 13.
Kontakt: Clara Bach - telefon 51 15 02 30

DANS
Svendborg Folkedansere

Midtbyhallen, Johs. Jørgensenvej 10
Tirsdag 13.30 - 16.30. Voksen- og ældrehold
Kontakt: Ove Kjeldsen tlf. 62 22 14 85

Danseklub 89

Mødested: Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99
Mandag 18.45 - 21.45
Kontakt: Orla Christensen tlf. 20 30 56 19

Danseklubben Enigheden

Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99
Onsdag kl. 18.30 - 22.00
Kontakt: Finn Jensen tlf. 21 43 11 44

Danseklubben Flora

Multihuset, Gl. Skårupvej 3
Onsdag kl. 18.30 - 22.00
Kontakt: Jette Kirt tlf. 27 19 11 09

Svendborg Seniordans

Svendborg Idrætscenter/Studiet, Ryttervej 70
Vi danser kreds og kvadrille som rød og blå.
Onsdag kl. 13.00 - 15.00 (fra 20/9)
Kontakt: Conny Juel tlf. 21 72 89 01

BOWLING
Svendborg Senior bowling

Bowl’n Fun, Nyborgvej 4
Tirsdag - torsdag kl. 15.00 - 17.00
Kontakt: Per Nellemann, Tlf. 22 97 35 05

LÆSEKREDS
Sct. Nicolai Læsekreds
mødes hver tirsdag fra
kl. 14.30 til 16.30
og timerne går med oplæsning
af romaner vi vælger i fællesskab
samt snak og hygge over kaffebordet i pausen. Sæsonen går fra
midt i august til først i juni og nye
deltagere er meget velkomne.
Mødested:
Menighedshuset
Sct. Nicolai Kirkestræde 3.
Interesserede kan blot møde op,
eller kontakte Birgit Tjalve telefon 61 86 34 83

OV Bowling

Bowl´n-Fun, Nyborgvej 4
Tirsdag kl. 14.30-16.00
Kontakt: Elly Jensen, Tlf. 71 10 35 05

Egebjerg Ældreidræt

Bowl´n-Fun, Nyborgvej 4
Tirsdag kl. 14.00-15.00
Kontakt: Dorris Rasmussen, Tlf. 62 24 30 81

Pen Bowl

Bowl´n-Fun, Nyborgvej 4
Tirsdage 10 - 11, Onsdage kl. 10-11 eller 11 - 12
Kontakt: Johannes Pyrdol, Mobil 22 25 04 41/
Tlf. 62 22 12 75

Svendborg Pensionistbowling
Bowl´n Fun, Nyborgvej 4
Fredag kl. 09.30 - 11.00
Kontakt: Finn Mogensen, Tlf. 40 50 70 79

Mandagsholdet

Bowl’n Fun, Nyborgvej 4
Mandag kl. 10.00 - 12.00
Kontakt: Lasse Toftegaard, Tlf. 62 20 88 68

14

Impulser Augusr 2017

FORENINGER, DER HAR
60+ AFDELINGER

IDRÆT

Svendborg Senior Idræt
Ryttervej 70, 1 m. fl.
Sekretariatet, tlf. 62 23 30 19,
Mail: svsi.tlf@gmail.com og
Hjemmeside: www.svsi.dk

Nedenstående foreninger har 60 + afdelinger.
Du kan læse om deres tilbud på Svendborg Senior
Idræts hjemmeside www.svsi.dk under menupunktet ”Andre udbydere”, eller kontakte Svendborg Senior Idræt på 62 23 30 19 for yderligere
information.

Egebjerg Ældreidræt

V. Sk. Hallen, Mads Hansensvej 10A
Torsdag kl. 11.30 - 13.00
Kontakt:Ellen Margrethe Pedersen,
Tlf. 62 26 19 57/62 27 18 57
Mail: ivastat@gmail.com

•
•
•
•
•
•

Egebjerg Ældreidræt

Stenstrup Hallen, Lærkevej 1A
Onsdag kl. 13.30 - 15.00
Kontakt: Ellen Margrethe Pedersen,
Tlf. 62 26 19 57/62 27 18 57

Oure Gudme Idrætsforening, gymnastik
Gudbjerg Idrætsforenig, Idræt og spil
Tåsinge Håndboldklub, håndbold
Svendborg Tennisklub, tennis
Tåsinge Tennisklub, tennis
Vester Skerninge Tennisklub, tennis

Senior Qi gong

Bagergade 67D
Specielpris: 300 kr. (10 gange)
Onsdag kl. 15.00 - 15.55 (fra 27/9)
Øvrige tilbud til seniorer: glad bevægelse,
udflugter/rejser til bl.a Polen.
Kontakt: Margit Lolk
Tlf. 30 54 13 73

UD AT REJSE?
Nu kan du bestille tid på
www.svendborg.dk/pas

KUNSTGRUPPEN

Når du skal forny dit pas, skal du møde op i Borgerservice.

Færgegården, Færgevej 13
Fra september - maj
Mandage kl. 9 - 12
Vi maler sammen. Der er ikke undervisning,
men vi inspirerer, hjælper og evaluerer omkring hinandens kunstværker og 2 gange årligt
tager vi på udflugt til et af landets kunstmuseer.

Du kan også møde op i Borgerservice uden tidsbestilling.
Husk at medbringe foto.

Det er gratis at deltage.
Der er plads til flere, så bare mød op, eller
kontakt Tove Grünnewald telefon 62 20 61 02

svb 3616
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Aktive seniorer træner
- men hjælper også andre i gang

Motionsguider og hjælpetrænere - det er frivillige
opgaver, som nogle af Svendborg Senior Idræts
mange frivillige giver sig i kast med.
Tekst: Inger Hager
Foto: Inger Hager og Birthe Bergmann

Når Hans Becker ikke svinger ketcheren, er han hjælpetræner.

Når det er sommer, svinger Hans Becker tennisketcheren to gange om ugen. Men når efterårssæsonen i Svendborg Senior Idræt begynder, står der andre aktiviteter
på programmet: Nemlig jobbet som hjælpetræner på
foreningens styrketræningshold, en af mange funktioner,
som omkring 90 frivillige medlemmer har påtaget sig
for at være med til at drive foreningen.
- Jeg blev opfordret til at være hjælpetræner og var
sammen med ni andre på et kursus, som Svendborg
Senior Idræt arrangerede, fortæller Hans Becker, 72 år,
der også selv styrketræner.
Han begyndte med at være hjælpeinstruktør på Plejecentret Frøavlen, da Svendborg Senior Idræt lånte
lokaler på stedet. Da foreningen lejede styrketræningscentret i SG-Huset på Ryttervej, flyttede han med.

skellige træningsmetoder og førstehjælp, og deltagerne
får viden om, hvordan en ældre krop fungerer.
- Jeg synes, at det er sjovt at være hjælpetræner. Det er
også en god indgangsvinkel til at møde en masse mennesker, fortæller Hans Becker, der sammen med sin
kone, Marianne, flyttede til Svendborg for 10 år siden.
Han har tit både et smil og en lun bemærkning til sine
omgivelser. Og samværet med mange mennesker er
ikke en fremmed verden for ham, heller ikke i sine
tidligere job i København.
- I nogle af mine job har jeg vist folk tilrette, beretter
Hans Becker om job som distriktsleder i ølbranchen
og en halv snes år med egen frokostcafé, som han drev
sammen med sin kone. Han sluttede på arbejdsmarkedet som sælger inden for malerbranchen, da han oprindelig er uddannet bygningsmaler.
- Derfor er det ikke svært for mig at omgås mennesker,
når jeg er hjælpetræner, fastslår Hans Becker, som har
dyrket fodboldfitness, badminton og nu både tennis og
styrketræning.
På spørgsmålet om, hvorfor han fortsætter som hjælpetræner, er Hans Becker ikke i tvivl om svaret:
- Det er sjovt at møde en masse mennesker, fastslår han.

Sjovt at være hjælpetræner
For tiden har Senioridrætten fem styrketræningshold, så
der er brug for mange hjælpetrænere. Derfor har der
været afholdt et nyt kursus. Der bliver undervist i for-
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- Det er sjovt at være hjælpetræner og en god indgangsvinkel til
at møde en masse mennesker, siger Hans Becker.

Anette Jensen træner mange gange om ugen, men hun påtager sig
også en frivillig opgave som motionsguide - her hjælper og støtter hun
mennesker med at fortsætte træningen efter langvarig sygdom
Da Anette Jensen gik på efterløn for otte år siden, opdagede hun tilbuddene i Svendborg Senior Idræt og
fandt ud af, hvordan bevægelse og motion gavnede
hende. Hun fandt også ud af noget andet: Hun ville
også gerne hjælpe andre med at komme i gang med at
træne. Derfor blev hun motionsguide.
- Vi hjælper mennesker, der har været syge længe. Når
de er ved at være færdige med den kommunale optræning, tilbyder vi dem at fortsætte på et hold i Svendborg Senior Idræt, forklarer Anette Jensen, 68 år.
- Jeg har hjulpet en kvinde med at komme på intervalgang og en anden med at begynde på et motionshold.
Jeg støtter ved at deltage og være med et par gange,
og det er gået godt, tilføjer Anette Jensen, der gerne vil
fortsætte med at være motionsguide.
At være motionsguide er en frivillig opgave og fungerer
i et samarbejde mellem kommunens sundhedsafdeling
og Senioridrætten.
Før Anette Jensen kom i kontakt med Senioridrætten,
havde hun ikke dyrket nogen form for motion.
Men efterhånden har hun valgt at deltage og træne i så
mange af Senioridrættens tilbud, at hun "vist kun har fri
om tirsdagen", som Anette Jensen selv udtrykker det. To

Anette Jensen (t.v.) dyrker også motion på Senioridrættens
"Ture ud i det blå", denne gang foregik vandreturen i Piptorn
Skov ved Faaborg.

- Vi hjælper mennesker, der har været syge længe, med at
fortsætte træningen, siger Anette Jensen, der har valgt at være
frivillig motionsguide.

gange om ugen står der motionstræning på programmet, derudover går hun intervalgang, er med i en cykelgruppe og en gågruppe.
Hvad betyder Svendborg Senior Idræt for dig?
- Alt.
Svaret kommer prompte fra Anette Jensen.
- Da jeg begyndte i Senioridrætten, fik jeg nye venner,
vi mødes og snakker. Det er dejligt uforpligtende,
siger Anette Jensen, som også er glad samværet efter
træningen, som hun kalder 3. halvleg.
Den dag, vi mødte Anette Jensen, havde hun valgt at deltage på en af de "Ture ud i det blå", som en gruppe frivillige arrangerer i sommermånederne. Den dag skulle
hun ellers have været til sommertræning.
- De ture kommer i første række. Vi har det ligesom en
flok kåde køer, der kommer på græs, bemærker hun og
fortsætter:
- Vi får masser af tilbud fra Senioridrætten. Det er godt,
at det findes. Her er alle lige. Det er dét, der er pointen,
fastslår hun.

Svendborg Senior Idræt
Søger du samvær, sjov og sundhed? Så er Svendborg
Senior Idræt (SVSI) måske noget for dig. SVSI tilbyder
et væld af forskellige aktiviteter, ude og inde, forskellige niveauer og til forskellige interesser.
Du kan finde oplysninger om det hele på hjemmesiden www.svsi.dk.
Hvis du ikke har adgang til computer, kan du ringe på

foreningens telefon på 62 23 30 19 eller komme forbi
kontoret i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1. sal.
Vi er der mandag og torsdag kl. 11-13, samt onsdag
kl. 10-12. Du kan også læse om alle tilbuddene i det
katalog, der følger med Impulser denne gang og som
er til at tage ud og gemme.
Vel mødt.
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Det er en fornøjelse at se den gode og
umiddelbare kontakt, der er mellem
de ældre og dagplejebørnene
18
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”Lille Peder Edderkop”

kom på besøg

Jeg er på Stenstrup Plejecenter. Sikke en masse
bygninger og lange gange. Pludselig lyder der
børnestemmer og sang. Så må jeg være på rette vej.
Af Marianne Mølsted

Jeg er på besøg i den nyåbnede legestue på Stenstrup
Plejecenter. Gåcykler og traktorer kan drøne rundt,
og de små er ligeglade med papkasserne i hjørnerne.
Det er teamleder Tanja Christophersen nu ikke. "Ting
tager tid" trøster dagplejerne hende med, for legestuen
er helt ny. Kommunen manglede et rum, så dagplejerne i byen og deres børn kunne mødes og skabe nye
læringsmiljøer. Det fandt de her på Stenstrup plejecenter.
Lige nu er her 3 dagplejere med hver 4 børn. Små bitte
troldunger, der vrikker med deres blenumser, har travlt
med nye kammerater og nyt legetøj. De snakker vældig
meget på et lidt specielt sprog - for de fleste er mellem
1 og 3 år.
Da de har spist deres formiddagsfrugt og små fedtede
fingre er blevet vasket, går vi ad lange gange - hvor man
gerne må løbe - ned til dagcenterbrugernes stue. Forrest sidder altid den samme ældre dame. Hun har nemlig fundet ud af at komme i god tid, hvis hun skal se de
små på nært hold. En cowboybukseklædt lille herre går
hjemmevant rundt og hilser høfligt på et par af de ældre.
Han er blot 2 år.
Så synger vi "Lille Peter Edderkop”. Den kender vi alle
sammen - også fagterne. Og vi klapper af os selv bagefter. En stor rød pose, som en lille pige har slæbt efter
sig hele vejen ned til stuen, kommer frem og endelig får
pigen lov at lukke op. En masse rasleæg i glade farver
triller ud, og alle små børn griber, så mange de kan.
Nogen af dem deler også ud til de ældre.
En dame nede bagved undslår sig lidt genert, men hun
slipper ikke. En beslutsom purk trykker et rødt æg ned
i skødet på hende. Vi synger til rasleæggenes musik,
og så kommer en ny person frem: selveste Bager Bro,
en stor tøjdukke, der har bagerhat og udskiftelig næse i
forskellige farver - hvis man nu kan huske at sige farven.
Beboerne synes, det er sjovt at få besøg af de små. De
kender efterhånden nogen af børnene og de små er

blevet trygge ved dem. Børnene vil gerne lige holde
hånd og fortælle noget, som beboerne måske ikke helt
forstår, men de ved af erfaring, at man bare nikker og
smiler. Og så kan man glæde sig over at få lov til at opleve de smås verden og nyde det pust af frisk energi,
man får af sådan nogle små trolde.
Hvor er det godt, at de ældre får sådan en underholdning og at børnene får tryghed ved en aldersgruppe,
som de måske ikke møder så tit.

Både børn og ældre synger med
August 2017 Impulser
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Smededamer på
seniorværkstedet
Anni og Tove i gang med arbejdet

Af Marianne Mølsted
På seniorværkstedet går Danmarks nok mindste damesmed rundt under en vældig beskyttelsesmaske og
med sikkerhedsstøvler inde i et lille bitte varmt rum
med mange mystiske maskiner og larmende udluftning.
Det er Tove Karlsen. Sammen med Anni Petersen
begyndte hun sit smedarbejde efter åbent hus sidste
efterår. De er begge under Henning Dindlers kyndige
opsyn på seniorværkstedets smedeværksted. Nølende
gik han med til at lade de to kvinder prøve kræfter med
smedearbejdet. Henning undrer sig vist stadig over, at
han gik med til at oplære et par pæne ældre damer i sit
fag. Men de kommer sig, mener han med et lunt grin.
Han hader sjusk og unøjagtige samlinger, så når Anni
og Tove viser noget frem, er det lige så strunkt, som de
selv er.
Jo, maskinerne er da farlige og det kræver kræfter, men
de hjælpes ad og mystiske anordninger kan få trukket
det rustne jern i den bue, de lige efterlyser, når de
elektrosvejser. Endnu har ingen af dem lidt af svejseøjne - men muskler har de fået flere af.
De er stolte af deres arbejde. Der kommer blomsterstativer og fuglefoder-hængere frem af deres anstrengel-
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ser, for begge damer er havefolk og ønsker det bedste
for deres roser. Så i deres haver falder blomsterne ikke
sammen, og heller ikke deres samlinger, for de er holdbare - og godkendte!
Damerne er begyndt at sætte deres sorte solide jern
sammen med glas. De har ikke engang tid til et glaskursus, men køber af glasdamerne på værkstedet. Det
er svært at nå det hele, for de skal jo også filte. De har
alt for travlt til at savne tidligere arbejdsliv - og det
havde endda slet ikke noget med smederi at gøre.
Endnu har Tove og Anni ikke lavet så meget, at de ikke
selv kan bruge det, men forhåbentlig kommer det, så vi
andre måske kan købe - uden at tage helt til Christiania,
hvor andre kvinde-smede også er kunstneriske.
Der er "Åbent hus" i seniorværkstedet igen den 1.
lørdag i september fra kl. 10-13. Her viser småboder
muligheder for forskellige kurser frem. Måske finder
Anni og Tove et nyt kursus, som de absolut er nødt til at
prøve, men smedeværkstedet bliver de på. Det er for
sjovt til at give slip på. I øvrigt mangler Tove også lige
et stativ til en klatrende blå klematis.

Sådan forebygger du demens
Af Mette Marslund, næstformand i seniorakademiets bestyrelse
Det hele foregår i en herlig fordomsfri og imødekommende atmosfære, hvor der er plads til latter, socialt
samvær, sang og masser af kaffe! Og der er altid plads
til debat og meningsudveksling.
Somme tider hører vi, at folk tror, at Seniorakademiet
kun er for de kloge og højtuddannede, men det er slet
ikke rigtigt. Her er virkelig plads til alle, og det er langt
fra alle vores medlemmer, der har en høj uddannelse.
Det eneste, der kræves for at være medlem er faktisk
nysgerrighed.
Uden mad og drikke... Der slappes af mellem foredragene på
højskoledagen og snakken går livligt

Vi ved alle sammen godt, at det er vigtigt for os at holde
vores krop i gang, når vi bliver ældre, men faktisk er
det mindst lige så vigtigt at holde hjernen i gang, siger
forskerne. Og den bedste måde at gøre det på, er ved at
gøre det sammen med andre, så man hele tiden bliver
udfordret en lille smule. Og det er lige præcis, hvad vi
forsøger at gøre i Seniorakademiet.
Faktisk har vi en forskers ord for, at den allerbedste
måde at forebygge demens og Alzheimers, netop er det,
som vi gør i Seniorakademiet.
Her mødes vi i større og mindre grupper for at dele
viden og debattere og blive lidt klogere på alt det, vi nu
synes er sjovt og interessant, eller det, som vi synes, vi
har brug for at forstå og blive bedre til, som f.eks. IT og
ny teknologi.

Så hvis du er nysgerrig på livet og andre mennesker og
har lyst til at blive udfordret en smule, lære nyt og give
din mening til kende, så er Seniorakademiet i Svendborg
lige stedet for dig.

Der er altid hjælp og råd at få på kontoret

Vi tilbyder en masse forskellige aktiviteter. Vi har både
studie- og litteraturgrupper, og afslappet og uhøjtidelig
undervisning, højskoledage, foredrag, operaklub og
filmklub og meget mere, og vi glæder os til at se dig.

Vi holder åbent hus
fredag 11. august fra kl. 13 - 16
Kontoret er åbent hver dag
i august fra 10-13.

Der lyttes - og fortælles på Seniorakademiet

Seniorakademiet, Ørkildsgade 21
Tlf. 30 69 37 67
www.seniorakademiet.dk
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En ildsjæl går på pension
”Hver især kan vi meget, sammen kan vi mere
– og så er det meget sjovere”, udtaler Birgit Pedersen,
ældre - og kulturkonsulent, der efter 17 år på posten,
nu har valgt at gå på pension.
Tekst og foto: Margit Lolk

Netop det at arbejde sammen, arbejde på tværs og sætte forskellige ressourcer i spil - sammen, har gennem
alle årene været gennemgående i Birgit Pedersens
arbejde med både senior - og kulturaktiviteter i Svendborg Kommune.
Taler man med nogle af de mange mennesker Birgit
Pedersen har været i kontakt med i sit arbejde, går det
igen og igen, at Birgit har en unik evne til at se muligheder og ressourcer i de folk, der er med omkring opgaverne. Initiativrig, energisk og aldrig bange for at tage
fat selv, men også meget god til at vise tillid til andre og
få folk til at løfte i flok – sammen kan vi mere!
Da Birgit Pedersen begyndte i jobbet i år 2000, var
Svendborg Kommune lige blevet kåret til ”Årets by for
ældre”. Med en bred baggrund som socialrådgiver og
tidligere arbejde med alt fra praktiklærer for plejehjemsassistenter til arbejde med flygtninge, blev havnebyen Svendborg et godt sted at sætte nye arbejdsskibe
i søen.
Redaktionen har besøgt Birgit Pedersen, på en af hendes

Birgit Pedersen var i mange år redaktør på Impulser. Her er en
forside med "Spring på seniortoget".

sidste arbejdsdage i kommunen for at høre lidt om, hvilke indtryk de mange år har sat, hvad husker hun bedst
og hvad tager hun med.

Hvad var det første, du tog fat på?
Birgit fortæller, at hun som noget af det første nedsatte
en arbejdsgruppe med frivillige seniorer, der sammen
med hende, senioridrætskonsulenten, og en fra socialområdet skulle se på, om vi kunne gøre information
og kommunikation til de ældre bedre. Det endte med at
Impulser så dagens lys, og da bladet i 2004 ikke kunne
postomdeles, spurgte hun Birthe Bergmann om ikke
Senioridrætten kunne lave motion ved at dele bladet ud.
Svaret var – jo lad os prøve. Det var noget af et projekt
med 10.000 blade, men også sjovt og de godt 120 omdelere var stolte ambassadører.
Senere blev bladet nedlagt i forbindelse med en sparerunde, men takket være Ældrerådets aktive indsats sidder du nu med impulser – men med Social og Sundhed
som udgiver.

Hvorfor valgte du at arbejde med ældre?

Bolden spilles videre til Birthe Bergmann
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Det var helt tilfældigt. Først blev jeg underviser i ældreuddannelserne, senere leder af en Daghøjskole for
pensionister – og så var jeg solgt. De ældre har jo masser af viden og erfaring. De er en ren ressourcebank- og
har så meget at bidrage med.

Er der særlige indtryk?
Der er mange, men jeg husker tydeligt den dag en kollega var ved at opgive kommunens deltagelse i en stor
Ambrosius Stub festival på grund af manglende ressourcer. Jeg tænkte, at der måtte da være ældre, der
kunne bidrage. Jeg spurgte rundt og det viste sig hurtigt,
at der både var viden, ideer og stor kreativitet. Så festivalen endte som en stor succes ikke mindst takket være
mange aktive seniorer, der startede studiekreds, optrådte med Stub tekster, sange, teater og meget mere.
Kommunen ansatte Anne Bertram som børnekulturkonsulent. Hende og jeg fik et godt samarbejde, hvor mange
ældre blev involveret som frivillige til børneaktiviteter.
Det var alt fra skattejagter for familier, til pandekagebagning og skibsbygning sammen med børn.
Jeg vil heller aldrig glemme ”Spring på seniortoget” i
Midtbyhallen. Et stort samarbejdsprojekt mellem kommunen og aktive seniorer, der skulle inspirere andre
til at komme i gang med nogle af de mange aktivitetsmuligheder, der er for seniorer. Seniorværkstederne
byggede togvogne, andre malede kupeer, syede
forhæng, planlagde ”smagsprøver” på aktiviteter, der
var sang, musik, foredrag og optræden.
Det var blot nogle af de mange eksempler Birgit nævnte
– men alle bærer de præg af, at Birgit har elsket sit
arbejde og samarbejdet med andre om udvikling af
aktiviteter – og gerne på tværs af generationer.

”

Nu er bolden så spillet videre til Birthe
Bergmann, der dribler området videre
sammen med foreningerne, aktivitetshusene og de mange frivillige.

Birgit Pedersen siger om den beslutning: ”Jeg er rigtig
glad for, at det blev Birthe Bergmann, der overtager den
del af mit arbejde, som vedrører senioraktiviteter. Birthe
har arbejdet med opbygning og udvikling af senioridræt siden 1991, så hun har en kæmpe viden og erfaring inden for området, og så har hun et engagement, der
smitter. Vi har haft et tæt samarbejde gennem alle årene,
og mange af de projekter og events jeg har stået for,
har været i samarbejde med Birthe. Hun kender derfor
området og mange af folkene bag, så jeg kan blot sige, at
senioraktiviteterne ikke kan være i bedre hænder”, slutter Birgit Pedersen.
Med disse ord fra en ildsjæl, der nu træder ind i gruppen af seniorer, kan man være fortrøstningsfuld på
ældre/senior-området i Svendborg Kommune.
IMPULSER ønsker Birgit Pedersen og Birthe
Bergmann god vind!
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Toldberigtede smuglervarer fra Svendborg

Smugleri
- en synfynsk folkesport
Af Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør ved Svendborg Museum

I 1983 oprullede politiet på Langeland en noget usædvanlig smuglerring. Med udgangspunkt i den toldfri
handel på spritruten Bagenkop-Kiel havde vesttyske
og danske pensionister samarbejdet om at smugle 800
flasker vin og 125.000 cigaretter til Danmark. Lederen af
netværket fortalte senere politiet, at en af grundene til, at
han havde kastet sig over smugleriet i sit otium, ikke var
behovet for profit. Bagmanden fortalte: ”Jeg har været
daglejer i hele mit liv og aldrig været særlig populær,
men pludselig var jeg noget!”
Anekdoten er ikke med for at give læseren gode ideer.
Sagen om smuglerringen i 1983 er et godt eksempel på,
at smugleri er mere kompliceret end som så. Det handler
i dette tilfælde ikke kun om profit, men også om social
anerkendelse. Hvis man ser på smugleriet med historiske briller, så kan man lære meget om fortidens mennesker og deres moral.

Øhavet – særligt
smuglerifarlige strækninger
Smugleri har en lang historie i Det sydfynske Øhav.
Første gang vi kan se det i kilderne, er i 1400-tallet. I
1480 klager Svendborgenserne til kongen over, at ”at
Øboerne på Thorseng (Tåsinge), Østræ Draghø (Drejø),
Skaarø, Hiortø og Byrkholm anvender ulovlige havne og
driver købmandsskab og sejllads til Tyskland” – altså
uden om købstaden. Det var en klage, der blev genfrem-

sat adskillige gange de følgende år og med flere købstæder som afsendere.
I århundrederne derefter er smugleriet art folkesport,
særligt på de anarkistiske og selvregulerende småøer.
I 1769 bliver smugleriet så slemt, at byfogeden i Svendborg – det vi i dag ville kalde en borgmester – foreslår,
at alle øboerne skal forbydes at have både. I samme
århundrede klager amtsskriveren i Svendborg over,
at ærøboerne og alsingerne ”indsmugler til Fyn og
omliggende øer alt, hvad landmanden behøver, og opkøber, så vidt de kan komme afsted dermed, alt hvad
han har at sælge.”
I 1960’erne karakteriseres øhavet som ”erfaringsmæssigt særligt smuglerifarlige strækninger” af Toldvæsnets Eftersøgningstjeneste. Det er i en periode, hvor
spritruterne Bagenkop-Kiel og Faaborg-Gelting er
fyldt med pensionister og andre med hang til toldfrie
varer. Forfatterens egen mormor fik faktisk en bøde på
Faaborg-Gelting for forsøg på at smugle en ekstra flaske
Cognac med ind i Kongeriget.
Eksemplerne er adskilt af århundreder, men de understreger alle, hvordan smugleriet er en rød tråd i vores
lokale historie. Øhavet har været grænseland i århundreder, og Tyskland kun få timers sejlads væk. I lange
perioder har smugleri været som at gå over for det røde
lys – man må ikke, men alle gør det.

Hvad smuglede man?
Karakteren af smuglergodset har forandret sig fra den
sene middelalder og frem til i dag. Hvor det i det 15. 16.
og 17. århundrede i særlig grad drejede sig om kvæg,
smør, korn og andre fødevarer, så skifter fokus sidst i
1800-tallet mere over i forbrugsvarer som brændevin,
tobak og sukker. I 1960’erne er det alkohol og billige
cigaretter, der i store mængder fragtes til de sydfynske
kyster med hurtigtgående speedbåde. En af de sidste
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store smuglersager fra Sydfyn, en sag, der fandt sted på
Langeland i 2007, omhandlede dåseøl og sodavand, der
var kørt over grænsen via et netværk af langelandske
chauffører.
Det lader til at være acceptabelt at smugle mad og andre fornødenheder til dagen og vejen. Det er varer, der
peger på, at smugleri har været et knaphedsfænomen.
Smugleri af alkohol og måske endda stoffer handler ikke
om knaphed – det handler i højere grad om profit.
Skiftet fra fødevarer til alkohol og stoffer er interessant,
fordi det præger samfundets syn på smugleri. Det er
mere acceptabelt at smugle fornødenheder til eget forbrug, end det er at smugle store partier af alkohol som
erhverv.

Hvem var smuglerne?
Af logiske årsager, kender vi kun de smuglere, der var
inkompetente nok til at blive fanget, eller som har tilkendegivet deres brøde i erindringer og brevvekslinger.
Der tegner sig alligevel et klart billede af smuglerens
profil. Det er tydeligt for perioden op til 1864, at det ikke
kun var ”uærlige”, der indgik i varernes ulovlige udveksling – også borgerskabet og adelen samt almindelige borgere har været involveret.
På Langeland blev kongens lensmand og øens førstemand, Mourids Podebusk, i 1581 afskediget for at smugle
kvæg. Præsten i Magleby på Langeland og sognefogeden sammesteds forsøgte i 1690 at indsmugle fransk
vin, brændevin fra Flensborg og guldkniplinger. På et af
Sydfyns største godser, Valdemars Slot, var den legendariske Niels Juel – barnebarn af admiralen af samme
navn – også involveret. Juels husdigter, Ambrosius Stub,
blev ofte sendt på smuglertogt og hans ”Toldforpagterarie” er et slet skjult angreb på de toldere, der besværliggjorde hans gerning.
Når adelen gør det, så er det ok – også selvom Niels Juel
forsøgte at lære sine bønder, at det ikke var deres ret at
smugle, kun hans. Det er velkendt i 1600- og 1700-tallet,
at adelens adfærd bliver kopieret af socialt ambitiøse
borgere, der gerne ville op i hierarkiet. Det gælder
mode, forbrugsvarer og altså også smugling.
Smugleri har på tværs af samfundslag været en socialt
acceptabelt måde, hvorpå man kunne indtjene lidt ekstra til kistebunden eller blot forsøde tilværelsen lidt.

Hvorfor blev der smuglet så meget?
Historikeren Johannes Olsen kommenterede på det
omfangsrige smugleri og skrev i 1932: ”Alle smuglede,
om ikke alene for Fordelens Skyld, saa for den Tilfredsstillelse, der laa i at snyde Toldvæsenet”. Der er
der måske et par læsere, der kan nikke genkendende til.
Olsen – og eksemplet med smugleringen fra 1983 – understreger, at spørgsmålet om, hvorfor folk de smugler,
er komplekst.
Det er ikke kun profit; det kan være respekt, manddomsprøver, adrenalin, civil ulydighed og illoyalitet over for
staten. Så når det kommer til smugleriet i Det sydfynske
Øhav, så har spørgsmålet for mange af fortidens sydfynboer måske i virkeligheden været, hvorfor de skulle
lade være?
Med tanke på at smugleri i århundreder, så vidt vi
kan se i kilderne, har været alt andet end ildeset, at
markedet har været ganske tæt på og at mange har
haft muligheden for at sejle dertil enten med egen båd,
via spritruter eller på fiskefartøjer, så giver det i virkeligheden god mening – smugleri har været en folkesport.

Avisudklip fra 1976, da smugleriet og spritruterne
havde kronede tider

Vil du vide mere?
Svendborg Museum åbner i sommeren 2017
en udstilling om smugleriets historie i Øhavet.
Følg med på hjemmesiden www.svendborgmuseum.dk, tilmeld dig vores nyhedsbrev
eller i dagspressen.
Du kan læse mere i artiklen ”Smugleri i Det
sydfynske Øhav – i kulturhistorisk lys” i
Gefjon nr. 1, 2016 s. 131-161, skrevet af samme
forfatter som denne artikel.

Brændevinsstenene på Tåsinge ved Monnet, vistnok det eneste
sted i øhavet, hvor smugleriet har aflejret sig i et stednavn.
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Hverdagens små
nødvendige behov
Der er lang kø til toilettet i flyet til Nepal. Endelig
mig – og så er det så ulækkert og oversvømmet,
så jeg bare må knibe sammen. Den slørbehængte
stewardesse trak på skuldrene – de unge fyre i flyet
kom fra bjergene og havde aldrig oplevet et træk
og slip, selv om hun prøvede at forklare brugen –
jeg kneb endnu meresammen.
Af Marianne Mølsted

Endelig i lufthavnen. Tolderen grinede vidende af
mit lidende ansigt og små bitte skridt og pegede –
en dør med dameskilt. HURRA. Jeg rev døren op - ET
PEDAL-LOKUM – absolut ikke lækkert. Jeg kneb
af alle kræfter og vred det ene ben ud af cowboybukserne og satte buksebenet fast i BH-en, tasken i
munden med et godt bid og fødderne på pedalerne
og så endelig på hug. Åh NEJ! Solbrillerne faldt i
hullet! De var smadderdyre, så jeg kneb af de sidste
kræfter, kunne ikke engang bande højt og fiskede
dem op med to udstrakte fingre, før jeg endelig gav
los. En lettelse så stor, at jeg helt afslappet skyllede
brillerne i mit sidste danske vand, før jeg fik vredet
benet i bukserne igen og kom ud til hende, der altid
har en ekstra cleanex.
Jeg har altid misundt mænd og drenge. De kan så
meget lettere finde et diskret sted. Tænk på alle de
gange, hvor vi som piger endelig havde fundet en
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lille bevoksning og først i hugsiddende stilling opdaget, at der er masser af brændenælder i græsset.
AK!
Men på en P-plads i det sydlige lærte min venindes
store mor mig en smart måde at klare den slags
behov. Hun satte sig på bilens dørtrin og bredte den
vide nederdel godt ud om sig (det var dengang vi
havde den slags kjoler og hendes var stor!), derefter
så hun uskyldigt op i træerne, mens folk snakkende
gik forbi, og lige så stille rislede det fra hende.
Hendes mand gik langt væk med arrige blikke til
hende, men det endte da med at både veninden og
jeg prøvede at klare os på samme måde. Selv om vi
måtte i kufferten efter en nederdel, for det er ikke
diskret nok med shorts.
Sådan findes der jo mange muntre måder at klare
nødvendige behov.

✁

Hvor skal jeg henvende mig?
Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk
KOMMUNALE TILBUD
GENOPTRÆNING
Trænende terapeuter, Telefon 62 23 40 40
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
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 2
PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER
SOM F.EKS. BLEER, SKO INDLÆG M.M.
Hjælpemiddelafdelingen
Mail: socmyn@svendborg.dk
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 3
BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 4

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1
MADSERVICE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1
AKTIVITETSCENTRE
For yderligere information kontakt
Områdekontor Plejecenter Øst
Telefon 62 23 43 00
Områdekontor Plejecenter Vest
Telefon 62 23 42 00
RÅD OG VEJLEDNING OM DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om
spørgsmål vedrørende demens
telefon 62 23 40 00 - Tryk 3

KØRSEL
KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Visitation: Team Trafik telefon 62 23 35 35
Bestilling af kørsel, Taxa telefon 70 10 21 22
SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Region Syddanmark Transport telefon 70 11 31 11
FLEXTRAFIK/SBH KØRSEL
Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning telefon 62 23 35 35
(findes også på Kommunens hjemmeside)
Bestilling af kørsel, Taxa telefon 70 10 21 22
Flextrafik telefon 63 11 22 55

HØREKLINIKKEN OUH
Kørsel til afprøvning og
justering af høreapparat
Region Syddanmark
Transport telefon 70 11 31 11
BUSKORT
Du kan bestille og betale
buskortet på nettet eller
kontakte Fynbus telefonisk.
www.fynbus.dk
Fynbus telefon 63 11 22 00

Hjælp til
Digital
Selvbetjening
når Borgerservice er
lukket
Hotline
SydDanmark
70 20 40 21
Mandag - torsdag
fra kl. 15 - 20

Januar 2017
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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

• Hjælp til digital post • Færgekort
• Folkeregister

• Hjælp til selvbetjening på nettet

• Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering
Der findes også mange oplysninger og
selvbetjeningsløsninger på
www.borger.dk og www.svendborg.dk

Åbningstider for personlig henvendelse:
Ramsherred 5, Svendborg
Åben: mandag - tirsdag . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00
onsdag lukket
torsdag  . . . . . . kl. 09 - 13.00 og 14.45 - 16.45
fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00
Åbningstid for telefonisk henvendelse:
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:
Højsagervej 6, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider
OBS! På bibliotekerne kan der ikke
udstedes kørekort, pas og fritagelse
for digital post

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
SPØRGSMÅL TIL SENIORAKTIVITETER
Birthe Bergmann Telefon 24 88 63 31
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 telefon 70 12 80 63
PENSION
OG VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Pension telefon 70 12 80 61
SKAT
www.skat.dk
Telefon 72 22 18 18

Hjælp til
Digital
Selvbetjening
når Borgerservice er
lukket
Hotline
SydDanmark
70 20 40 21
Mandag - torsdag
fra kl. 15 - 20

