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LEDER
Af Ældrechef Kirsten Vie

Vi kan mere sammen!
I skrivende stund er Danmark så småt i gang med en genåbning af
landet efter Corona-virus lukkede landet i marts måned. Og lige nu
tør ingen spå om, hvordan situationen ser ud, når du sidder med
Impulser i hånden.
Jeg håber, at vi er nået langt. Jeg håber, at vi igen kan forsamles. Om
end i en anden form end vi har været vant til.
For er der én ting, der står lysende klart i denne tid, så er det vores
behov for at mødes og være sammen med andre. Snakke og foretage
os ting sammen.

Denne udgave er
udarbejdet med forbehold for gældende
retningslinjer i forbindelse med Coronasituationen. Følg altid
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Vores måde at leve på er så selvfølgelig for os, at vi først opdager det,
når der pludselig sættes begrænsninger for vores muligheder,
eksempelvis i forhold til fællesskaber.
Jeg ved, at Corona-tiden har været en meget svær tid for mange. En
tid med angst for at blive smittet, afsavn og med isolation. Tak til alle
jer som tålmodigt har fundet vej i dette sammen med os ansatte på
ældreområdet.
Jeg er stolt af den måde medarbejderne på ældreområdet har
håndteret corona-situationen. Med professionalisme, opfindsomhed,
når der skulle tænkes anderledes og samtidig med en stor omsorg
for de borgere, der har brug for ældreområdets hjælp. Jeg synes, vi
er lykkes med at skabe nogle trygge rammer for borgerne i en helt
uforudsigelig og til tider kaotisk situation, hvor vi alle bevægede os i
ukendt land.
Når vi åbner Danmark op igen, bliver det til en ny hverdag – Men jeg
håber og tror på, at vi igen finder sammen i fællesskaber.
Vi har alle skulle ændre adfærd for samvær her i Corona-tiden.
Nogle af ændringerne skal vi nok blive ved med - men vi mennesker
har brug for fællesskaber - og så må vi prøve at skabe fællesskaber,
der overholder Corona reglerne.
I denne udgave af Impulser kan du som vanligt læse om et udpluk af
de forskellige tilbud, der er.
Med ønsket om et godt og aktivt efterår

Foreningsmarked 2020
- din mulighed for at møde de
lokale frivillige sociale foreninger.
Traditionen tro holder Frivilligcenter
Svendborg foreningsmarked på byens torv
sidste lørdag i september.
Her vil der være mulighed for at møde
mere end 20 lokale foreninger i det frivillige sociale felt.
Kom forbi og få en snak om den forskel der
gøres i foreningslivet lokalt - der vil være
små smagsprøver, quiz'er og alverdens
information om foreningernes tilbud og
aktiviteter til at tage med hjem.
På glædeligt gensyn
lørdag d. 26. september kl. 10-14
til en festlig dag!

God læselyst
August 2020 Impulser
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Fællesskab og frivillighed
i en Coronatid
Folkekirkens tværkulturelle samarbejde i Svendborg
Tekst og foto: Tanja Fribo

Den 11. marts 2020 lukkede Danmark ned, og fra den ene
dag til den anden måtte vi alle se os selv blive begrænset
i muligheder og bevægerum. Dette gjaldt også frivillige
aktiviteter.
Heldigvis er den frivillige verden en driftig størrelse, og
i løbet af ganske kort tid spirede små og store tiltag op,
som svar på nogle af de udfordringer, der fulgte i coronaens spor. Et af de frivillige tiltag, der mærkede hvordan
coronapandemien satte en stopper for deres sædvanlige
måde at fungere på, var Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde (FTS) i Svendborg.
- Allerede inden Mette Frederiksen lukkede landet ned
besluttede vi os for, at lukke ned for vores aktiviteter. Vi
gjorde det især for at tage hensyn til vores frivillige, da
mange af dem er oppe i årene, fortæller koordinerende
projektmedarbejder Pernille Gade Krohn, imens hun
hælder kaffe op. Vi sidder i den gamle Siloam Kirke på
Dronningholmsvej, hvor FTS deler de gejstlige lokaler
med Kirkens Korshær. Sammen med os sidder også præst
Maj Bjerregaard Andersen og frivillig Sonja Staal Balslev,
der med orange briller og sit store smil lyser lokalet op.
Efter nedlukningen blev det hurtigt tydeligt, at der stadig
var et stort behov for fællesskabet i FTS både blandt brugere og frivillige, og Pernille og Maj fik pludseligt meget
travlt. Maj tilføjer:
- Én ting som coronaen tydeligt har vist os, det er, at frivillige fællesskaber styrker folks mentale sundhed! Mange
af vores brugere kommer som flygtninge med nogle ubehagelige oplevelser i bagagen og isolationen under coronatiden virkede på nogen retraumatiserende.

Sonja Staal Balslev, 75 år. Sonja er tidligere korrespondent, og har undervist på Handelsskolen i Svendborg i 40 år. Udover at være frivillig i FTS, så er Sonja
frivillig ledsager, hvor hun følger en dement kvinde
til kunstudstillinger, samt sprogtræner på Svendborg
bibliotek for en Iransk kvinde.

Præst Maj Bjerregaard Andersen (tv) og koordinerende
projektmedarbejder Pernille Gade Krohn (th).

Udover brugerne stod de frivillige også og trippede for at
lave noget, og Maj og Pernille besluttede sig for at tage en
chance. For noget af deres aktivitetsbudget indkøbte de
en række Ipads, og inviterede de frivillige ind til en kursusdag – under afstand og med masser af sprit – til at lære
at kommunikere via skærm.
- Der har selvfølgelig været udfordringer med at finde det
rette program osv. men alle har virkelig villet det, og er
gået til det med et stort smil, fortæller Pernille.
Med Ipads har de frivillige kunne fortsætte med at tilbyde
lektiehjælp, eksamenshjælp, babyrytmik, snakke og, ikke
mindst, være med til at opretholde fællesskabet i FTS på
afstand. For nogle af de frivillige har den øgede fleksibilitet, desuden vist sig at være en fordel, hvor de i højere
grad kan tilrettelægge deres frivillige arbejde og tilbyde
alternative tidspunkter at mødes med brugerne på. Derudover er der stadig frivillige og brugere, der af forskellige grunde ikke kan møde fysisk op i f.eks. sprogcaféen.
- Det er vigtigt at understrege, at vores online tilbud er et
supplement og IKKE en erstatning. Vi vil altid foretrække,
August 2020 Impulser
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åbnede op den 25. maj. Udover en masse løse frivillige er
der ca. 18 faste frivillige tilknyttet FTS, som har meget forskellige funktioner. Pernille understreger, hvor vigtigt det
er, at alle bidrager, med det de har lyst og tid til – det er et
projekt MED og ikke FOR de involverede, som hun siger.
- FTS er noget, vi gør sammen! Brugerne er med i processen, når vi starter aktiviteter op, og det er vores grundværdi at inddrage alles ressourcer, fortæller Pernille, og
fortsætter:
- For eksempel har vi en kvinde fra Tonga, som var meget
frustreret over ikke at kunne komme ud. Nu syer hun flagranker til vores internationale marked, så hun er jo lige så
meget frivillig som bruger her i FTS.

Sonja og Pernille forbereder dagens sprogcafé, der afholdes mandage ml. kl. 15-17 i Siloam Kirken, Dronningholmsvej 61. Her kan du bl.a. netværke, tale dansk, drikke kaffe, få hjælp til at læse dokumenter fra kommunen,
eller tilmelde dig FTS’ arrangementer.

at mødes ansigt til ansigt, men den online undervisning
har vist sig at være mere fleksibel, hvilket vi da også vil
udnytte i fremtiden, siger Maj.
En af de frivillige, der virkelig har savnet fællesskabet i
den virkelige verden er Sonja Staal Balslev:
- Coronaen gav mig et ordentligt mentalt dyk, og jeg følte
mig faktisk ensom, fortæller hun ærligt.
Hun tilføjer, at hun ikke rigtig gider at bruge Ipads og
meget hellere vil have den personlige kontakt, hvilket
der også løbende er blevet mere og mere plads til. Under coronatiden holdt Pernille kontakt med brugerne og
de frivillige i FTS, så hun havde en god fornemmelse af,
hvad der rørte sig hos de forskellige. Hun vidste, at Sonja
havde mod på den personlige kontakt, så hun satte hende
i forbindelse med en indisk kvinde, der havde brug for
sprogtræning. De to har siden haft møder udenfor til stor
glæde for begge.

Hvor frustrerende tiden med nedlukning end har været,
så fortæller både Maj og Pernille, at det har været lærerigt. De peger på, at netværket og stabiliteten i gruppen
er blevet endnu stærkere, da alle er blevet bevidste om,
hvor meget fællesskabet betyder. Kontakten til de kommunale tilbud er også blevet styrket, og der er kommet
fire nye familier med i aktiviteterne.
- Vi har lært, at ligegyldigt hvad der sker, så ”tuner” vi den
og får det bedste ud af svære situationer, fortæller Pernille stolt.

Folkekirkens Tværkulturelle
Samarbejde
Projektet startede i begyndelsen af 2019, og er
et pilotprojekt under Svendborg provsti. FTS har
til formål at se på, hvilke behov der er blandt
flygtninge/indvandrere i provstiet, og starte
relevante aktiviteter. Sammen med målgruppen
har FTS udviklet forskellige frivillige aktiviteter
bl.a. Sprogcafé, etniske ambassadører, international gudstjeneste og den internationale mødregruppe Mamma Mia. FTS håber at overgå til drift
i 2021.
Hvis du ønsker at høre mere om aktiviteterne
eller det at være frivillig, så kontakt:

Sonja blev frivillig i FTS for 1 ½ år siden. Efter at have
mistet sin mand, savnede hun noget, der kunne være meningsfyldt og give indhold i hverdagen.

Projektleder Pernille Gade Krohn

- Det giver mig noget at høre om andre kulturer. Selvom
det måske ikke starter som en god dag, så bliver det altid
en god dag, når jeg har været i sprogcaféen. Det går begge veje. Jeg lærer lige så meget, som jeg giver.

Facebook:
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde
– Svendborg

Sonja er da også i fuld gang igen efter, at sprogcaféen
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Tlf.: 91 16 99 16
E-mail: fts.svendborg@gmail.dk

Bagerste række fra venstre: Bent Rasmussen, Lisbeth Svensmark Hulgård, Elsebeth K. Giessing, Mellemste række fra venstre: Anne-Marie Strauss, Margit Lolk, Karen Strandhave. Forreste række fra venstre: Lone Rasmussen, Johnna Jørgensen,
Inge Andersen, Mette Høilund Carlsen. Lars Kristensen og Jørgen Fredeløkke var ikke til stede, da billedet blev taget.

Nyt fra ældrerådet
Tekst: Bent Rasmussen
Covid 19 har virkelig vendt op og ned på Ældrerådets virke. 2 møder er blevet aflyst. Det første møde
skulle være afholdt på Stenstrup plejecenter. Det
andet på Svendborg sygehus. Vi håber, at vi får dem
gennemført i løbet af efteråret. Det har altså været
en stille tid for Ældrerådet.

revurdering. Selvom plejecentrene generelt
har en rimelig standard, er der alligevel
områder, der trænger til en renovering. Vi
ved også, at der om et par år mangler plejehjemspladser. Det bør der også snarest
træffes afgørelse om.

Ældrechef Kirsten Vie har dog været god til at holde
os orienteret. Vi kan konstatere, at det er gået godt
for ældreområdet i vores kommune. Opgaverne er
blevet løst med omtanke og dygtighed af ledere og
medarbejdere. Vi var i Ældrerådet meget betænkelige ved at åbne for besøg på plejecentre, for det
kunne let gå galt, men det lykkedes.

Næste år er der valg til Ældrerådet. Rådet består af 12
medlemmer, som alle er
på valg. Begynd allerede
nu at overveje, om det
er noget for dig. Det er
et spændende arbejde,
som giver indflydelse
på, hvordan de ældre
skal behandles i vores
kommune. Der vil i begyndelsen af 2021 blive
udsendt materiale om
dette.

Den kommunale udligningsreform er nu på plads.
Det betyder et betydeligt løft for kommunens økonomi – også på ældreområdet. Vi må nu forvente,
at den faste årlige besparelse på 0,35% bortfalder.
Ligeledes må det være en selvfølge, at der indføres
en fast demografiregulering. Der er i de senere år
sparet mange stillinger væk. Det bør tages op til
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Akutplads i eget hjem
- Vi stod pludselig i situationer, vi aldrig havde prøvet
før. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle gribe det an og
hvor vi skulle starte og slutte. Det var svært for os alle.
Tekst Maria Rudbæk Bernhard

Sådan fortæller Janne, der oplevede, hvordan hverdagen pludselig kan ændre sig, når man er pårørende til
alvorligt syge.
Jannes far havde været indlagt og skulle udskrives fra
sygehuset. Han havde behov for en del pleje og behandling, men ønskede ikke et midlertidigt ophold på
et plejecenter. Jannes far fik tilbudt en akutplads i eget
hjem, hvor personale fra Akutfunktionen i Svendborg
Kommune har mulighed for at blive i borgerens hjem i
op til tre døgn.
- Det gjorde en kæmpe forskel, at min far kunne komme hjem til sig selv og det tror jeg ikke havde været
muligt uden akutpladsen, siger Janne.
- Personalet rykkede ind og hjalp os. De arbejdede
på en måde ”rundt om os”. De gav os plads til at være
pårørende, og så tog de sig af praktiske ting, medicin
og plejen af min far.

- Situationen var meget kompleks, men personalet
hjalp os med at få ro på kaos. De havde et blik for det
store billede og var utroligt gode til at inddrage os
pårørende, siger Janne og fortsætter: Det er ikke uden
betydning, hvem der kommer ind i ens hjem. Personalet i Akutfunktionen var virkelig dygtige til både at
udvise handlekraft samtidig med, at vi følte en stor omsorg og respekt for vores familie.
Personalet var fagligt meget dygtige, fortæller Janne,
men fremhæver især humoren, som en vigtig faktor i
deres forløb. - Personalet havde en god fornemmelse
for vores familie. Det gjorde en kæmpe forskel for mig,
at vi engang i mellem også kunne tage os et godt grin
sammen.

Helhed og handling
Inger Futtrup, der er leder af Akutfunktionen i Svendborg Kommune fortæller, at det netop er muligheden
for at danne sig en helhedsvurdering og handle på
mange forskellige parametre, der gør akutpladsfunktionen til en succes. - Vi arbejder tæt sammen med
sygehuset, praktiserende læger og er en del af den
samlede hjemmepleje i Svendborg Kommune.
- Vi bygger især videre på den kommunale sygepleje
og hjemmepleje, som ofte er forudsætningen for at
identificere borgere med særlige behov eller risiko for
indlæggelse. Det er meget ofte deres observationer og
baggrundsviden, der ligger op til en akutplads i eget
hjem.
Formålet med en akutplads er at forebygge, at borgere
indlægges unødigt. - Det er hårdt for ældre medborgere at blive indlagt. Det skal vi forsøge at forebygge og
vi skal undgå de unødvendige indlæggelser, fortæller
Inger Futtrup.

Janne, der er pårørende, fortæller om, hvordan en akutplads
havde stor betydning for familiens situation, da Jannes far
blev alvorligt syg.
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Akutfunktionen har mulighed for at rykke ind hos borgere, hvor der fx er akut opstået sygdom, eller hvor situationen i hjemmet er blevet uoverskuelig. Det kan også
være situationer, hvor borgeren har et sårbart netværk,
eller hvor pårørende har brug for hjælp.

ns motto:
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Projektleder for Akutfunktionen Inger Futtrup samme med social og sundhedsassistent Charlotte Clausen og sygeplejerske
Ditte Bødker

Når en borger udskrives fra sygehuset med komplekse
problemstillinger eller behandlingskrav vurderes det
om der kan etableres en akutplads i eget hjem frem for
fx et gæsteophold på et plejecenter.
Der er i dag en tendens til, at man udskrives tidligere
fra sygehuset.
- Langt de fleste har et stort ønske om at være hjemme
og det ønske kan vi i langt højere grad imødekomme
med en akutplads. Det kan vi, fordi vi har mulighed for,
at personalet kan blive hos borgerne i det omfang det
er påkrævet, fortsætter Inger Futtrup.
- Da vi har et længere tidsperspektiv at arbejde i, har vi
bedre mulighed for at sætte os ind i borgerens behov

og livssituation. Der kan være mange ting, der spiller
ind på funktionsniveau og mental tilstand. Vi kan i løbet
af nogle døgn danne os en helhedsvurdering og vi er i
tæt kontakt med både borgere og pårørende. Det giver
mulighed for at vejlede fx hjemmepleje og pårørende
i, hvad der skal være fokus på, samt formidle kontakt til
relevant udredning fx hos egen læge eller ambulant på
sygehuset.
De muligheder Akutfunktionen har, giver en stor
fleksibilitet til at tilrettelægge individuelle forløb.
- Vi sætter ind på både fysiske, psykiske og sociale
forhold. I sidste ende kan vi se, at det giver livskvalitet,
siger Inger Futtrup.

Akutfunktionen i Svendborg Kommune
Ansatte: 14 sygeplejersker, 6 social- og sundhedsassistenter.
Akutfunktionen består af et specialuddannet team af sygeplejersker og socialog sundhedsassistenter, med erfaring fra den akutte sygepleje fra Fx intensiv,
akutmodtagelse, geriatrisk afdeling mv.
Teamet har mulighed for at blive i borgerens eget hjem med henblik på
behandling, overvågning og observationer over hele døgnet i op til tre døgn.
Formålet er at stabilisere borgeren, så borgeren undgår indlæggelse.

August 2020 Impulser
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AKTIVITETSTILBUD

Skaklubben Tårnet, Svendborg.
Vi spiller hver mandag kl. 19.00 på Færgegården,
Færgevej 13, Svendborg.
Vi er omkring 20 medlemmer, hvoraf ca. halvdelen
er pensionister. Vi kombinerer skakspillet/ hjernegymnastikken med hygge og socialt samvær. Man
behøver ikke være en ny Magnus Carlsen( den
norske verdensmester) for at deltage, Vi har en klubturnering og pokalturnering kørende.
Derudover deltager vi med to hold i henholdsvis
fynsserien og serie 1. Vi har flere gange været med
til at arrangere DM i skak på Hotel Svendborg i
påsken. Hver sommer har vi et arrangement med
skak og frokost hos en af medlemmerne og i december en julefrokost med lækker mad lavet af formandens kone efterfulgt af en lynskakturnering. Fra
efterårssæsonen 2020 planlægger vi desuden at
mødes privat en til to gange om måneden om formiddagen for at hygge og spille skak.

L’hombre
Lær kortspillet på
”L’hombreskolen i efteråret 2020”
Mandage fra den 14. september kl. 19.00 - 22.00
afsluttende med julefrokost den 14. december, hvor klubben er vært.
Undervisningen foregår i
Aktivitets-huset Skallen, Møllergade 99, 5700 Svendborg
Undervisningen tilrettelægges for begyndere og lidt
øvede og er helt gratis og uforpligtende.
Mød op på den første undervisningsaften eller ring og få
en snak med de ansvarlige for L’hombreskolen:
Keld Johansen 24 20 54 33 eller mail: jytkel@gmail.com
Formand: Hans Skov Mortensen 24 21 84 29 eller
Mail: astaoghans@gmail.com
Tag gerne din mand, kone, kæreste, ven/veninde, nabo,
arbejdskammerat, voksne søn eller datter etc. med.
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Man er meget velkommen til at prøve at være med
nogle mandage for at se, om det har interesse.
Hvis man derefter beslutter sig til at blive medlem,
giver dette ud over ovenstående også ret til at deltage i turneringer rundt om i landet ( hvoraf en del
spilles på fyn) og man modtager Dansk Skakunions
medlemsblad. Sæsonen starter mandag den 5/8 og
fortsætter indtil 25/5 2021.
Kontakt: Formand Jens Erik Pedersen 61 28 22 58
www.svendborgskak.dk
Vel mødt!!

AKTIVITETSTILBUD

Aktivitetshuse i Svendborg

Strammelse Brugerlaug

Svendborg Seniorakademi

Madsegyden 29, Tåsinge Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for medlemmer hver dag kl. 9.00 - 11.30
og 14.00 - 16.00, samt de tider der er angivet i vores
program, - eller efter aftale.
Der er mulighed for at benytte træ- og metalværkstederne, og arbejde sammen med andre medlemmer.
Det kan være ved restaurering af møbler, stenslibning,
strik eller syning og hvad der kommer af ønsker. Vi
hjælper hinanden - der er ikke undervisning.
Materialer er din egen udgift. Du kan også være med til at
spille billard, petanque eller kort.
Sang sidste fredag i måneden - se i program.
www.strammelse-brugerlaug.dk
E-mail: strammelse@pc.dk

Ørkildsgade 21, stuen, Svendborg, Tlf. 30 69 37 67.
Her er et stort udbud af studie- og debatgrupper, og
undervisning i mange forskellige emner som f.eks. IT,
kunst, kultur, filosofi og musik.

Seniorværkstederne i Svendborg

Skallen

Ndr. Ringvej 18, Svendborg. Tlf. 62 22 95 69.
Seniorværkstederne er åbne mandag-fredag kl. 9-13.
Flere aktiviteter til kl. 16.
Aktiviteterne i de mange værksteder spænder vidt, og er
i stadig udvikling - bliv inspireret på vores hjemmeside.
I værkstederne er man velkommen til at fremstille eller
reparere ting til eget brug.
Kom forbi og få en uforbindende rundvisning i samtlige
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. 10 -11.
www.skallen-svendborg.dk
E-mail: skallen@nypost.dk

Kursusprogram findes på bibliotekerne og hjemmesiden.
Hvis du har emner, du gerne vil undervise i, hører vi
gerne fra dig.
www.seniorakademiet.dk
E-mail: kontor@seniorakademiet.dk
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AKTIVITETSTILBUD

Hjælpende Hænder
Vi har eksisteret i 11 år og har hjulpet et stort antal
pensionister i Svendborg Kommune.
Vi kommer overalt i Svendborg Kommune.
Eksempler på hjælp:
• Hjælp til at vande blomster og andre huslige
småting, hvis man ikke selv er i stand til dette
• Hænge billeder mv. op på væggen

SKALLEN, MØLLERGADE 99,
SVENDBORG

• Hjælpe svagtseende med at læser bøger, aviser mv.
• Hjælp til at samle dit nye møbel fra Ikea
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.
HJÆLPEN ER GRATIS
Brochurer på Hjælpende Hænder findes på Svendborg Bibliotek.
Kontakt
Kirsten Støttrup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 21 84 77
Mogens Græns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 21 11 15
Jens Didriksen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 71 70 10
Connie Schleimann. . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 21 41 03

Akvarelmaling, Svendborg

Onsdage i lige uger kl. 12 - 17
Kontakt: Ib Rasmussen - telefon 62 21 10 54

Bogbinding, Svendborg

Fredage kl. 9.30 - 12.00
Kontakt: Niels B. Termansen - telefon 62 22 15 16

Engelsk for lidt øvede

På engelskkurserne for lidt øvede kan vi optage
enkelte ekstra elever.
Undervisningen foregår hver mandag og fredag
fra kl. 9.00 - 12.00.
Kontakt: Kris Zacho – telefon 86 36 35 00 eller
mobil 20 49 43 15

Patchwork

Tirsdage kl. 9.00 – 12.00
Kontakt: Birthe Nielsen – telefon 62 23 17 12

L’hombre, Ældre Sagen

Mandage kl. 13 - 17
Kontakt: Keld Jensen - telefon 29 25 48 50

LÆSEKREDS
Sct. Nicolai Læsekreds
mødes hver tirsdag fra
kl. 14.30 til 16.30.
Timerne går med oplæsning af
romaner, som 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.

Svendborg L’homreklub

Onsdage kl. 16.45 - 23.00
Kontakt: Niels Petersen, telefon 40 14 51 72

Knipling, Ældre Sagen

Torsdage kl. 13 - 17
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 51 29 07 21

Hyggebridge, Ældre Sagen

Mandage kl. 11.00 - 15.00
Fredage kl. 10.00 - 13.00
Kontakt: Eva Nielsen, telefon 62 22 82 01

Porcelænsmalere

Fredage kl. 12.00 - 16.00
Kontakt: Merete Christensen, telefon 28 89 55 60

Billard

Torsdage kl. 9 - 12
Kontakt: Tholstrup@dukamail.dk
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Seniorbio i Scala - efterår 2020
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- et godt tilbud med
kvalitetsfilm i dagtimerne
til en god pris
Kultur- og Fritidsafdelingen tilbyder i et samarbejde
med Scala særforestillinger for efterlønnere, førtidsog folkepensionister. Vi kalder det Seniorbio. Det bliver
naturligvis med plads og afstand efter gældende regler.
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Du kan hente omtale af filmene på biblioteket.

I efterårssæsonen 2020 viser vi film
tirsdag eftermiddag kl. 13
– se filmstrimmel for datoer:

Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker.
Kl. 13.00: Billetsalget starter. Lodtrækning afgør
hvilke numre, der ekspederes.

En filmpakke med 5 film koster 200 kr.

Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller
har brug for særlige hensyn i biografen, kan du
inden billetsalget starter, forhåndsreservere billetter ved henvendelse til Birthe Bergmann på
tlf. 24 88 63 31 eller på
mail birthe.bergmann@svendborg.dk

Under forudsætning af, at der er ledige pladser,
sælges der enkeltbilletter umiddelbart før hver
forestilling. Pris 70 kr.
Vi har sammensat en buket af fem meget forskellige film, så der er noget for enhver! I denne buket
af film er der både det sjove og det alvorlige, det til
eftertanke og det der går ind og rører os. Lad dig
ikke snyde af, at du ikke kender titlerne.

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Tirsdag den 29. september kl. 13.00
Der betales kontant.
Billetsalget foregår efter følgende model:
Kl. 12.45 - 13.00: Dørene åbnes og alle får et nummerlod (1 stk. pr. husstand).

OBS! I forbindelse med billetsalget den
29. september, vil vi – for dem der kan
fremvise billet købt til den 17. marts –
vise filmen Midway, som blev aflyst i
forbindelse med Coronakrisen. Filmen
vises umiddelbart efter endt billetsalg.
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AKTIVITETSTILBUD
IDRÆT

Svendborg Senior Idræt

Ryttervej 70, 1. sal
Sekretariatet, tlf. 62 23 30 19
Se kontorets åbningstider på hjemmesiden
www.svsi.dk
Mail: svsi.kontor01@gmail.com

Egebjerg Ældreidræt

V. Skerninge Hallen, Mads Hansensvej 10A
Torsdag kl. 11.30 – 13.00
Kontakt: Ellen Margrethe Pedersen,
Tlf. 62 26 19 57/61 27 18 57
Mail: livastat@gmail.com

Egebjerg Ældreidræt
Stenstrup Hallen, Lærkevej 1A
Onsdag kl. 13.30 – 15.00
Kontakt:
Ellen Margrethe Pedersen,
Tlf. 62 26 19 57/61 27 18 57

Qi Gong
v. Margit Lolk. Bagergade 67d stuen
Tidspunkt: Onsdag Kl. 15.00 - 15.55 (fra 25. sept.
2019)
Specialpris: 300 kr. (10 gange)
+ medlemskab 100 kr.
Øvrige tilbud til seniorer: Glad bevægelse
mandag kl. 13.30 -15.00, udflugter/velværerejser bl.a. til Polen.
Oi gong, De 5 Tibetanere og
afspænding onsdag kl. 16.00 – 17.30
Kontakt: Margit Lolk, tlf. 30 54 13 73

FORENINGER, DER HAR
60+ AFDELINGER
Nedenstående foreninger har 60 + afdelinger
Oure Gudme Idrætsforening
Gymnastik
Kontakt: Oure - Gudme Idrætsforening,
Anny Fischer, tlf. 62 28 17 12 eller
Karen Rosenberg, tlf. 62 28 16 31
Gudbjerg Idrætsforening
Idræt og spil
Kontakt: Herdis Iversen,
tlf. 62 28 14 37/28 25 14 37
Floorball
Kontakt: Frede Guldholdt, tlf. 61 66 37 60
Tåsinge Håndboldklub
Håndbold for pensionister M/K.
Torsdag kl. 15.15 - 16.15
Kontakt: Karl Egon Madsen, tlf. 62 22 57 80
Svendborg Tennisklub
Mandag og torsdag fra kl. 10 - 12
Kontakt: Charlotte Troensegaard, tlf. 40 11 61 02,
Charlotte@norkar.dk
www.svendborg-tennisklub.dk
Tåsinge Tennisklub
Mandag og torsdag kl. 10 - 12.
Kontakt: Helmuth Nielsen, tlf. 20 66 51 75,
www.taasingetennisklub.dk
Vester Skerninge Tennisklub
Kontakt: Michael Grube Andersen,
michael@grube-andersen.dk, tlf. 40 89 55 11 eller
Poul Lindblad tlf. 21 96 00 02, www.vstennis.dk
Hesselager forenede Sportsklubber
Motion for ældre
på Hesselager Plejecenter.
Kontakt: Inge Marie Holmskov, tlf. 21 48 90 79
Stavgang fra Klubhuset
Kontakt: Inge Marie Holmskov, tlf. 21 48 90 79
Krocket på Hesselager Stadion
Kontakt: Ruth Christiansen, tlf. 29 42 96 73

DE HANDICAPPEDES
IDRÆTSFORENING FOR
SVENDBORG OG OMEGN

Motionscykling fra Klubhuset
Kontakt: Kalle Jensen, tlf. 21 76 16 36
Oplysninger generelt på
www.hesselager-fs.dk

Foreningen har mange gode tilbud for handicappede i alle aldre: Svømning, bowling, sejlads, samt specialgymnastik for personer med Parkinson, gigt og senhjerneskade. Der lægges vægt på et godt socialt samvær
og derfor står foreningen også for spænd-ende arrangementer. Man kan del-tage uanset handicap og har man
specielle ønsker, taler vi om det. Erik Madsen, tfl. 62 20 69 07 eller på dhif-svendborg@jimdo.com
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AKTIVITETSTILBUD
DANS
Danseklub 89

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: Inge-Lise Rasmussen, tlf. 30 59 39 45

Danseklubben Flora

Multihuset, Gl. Skårupvej 3
Onsdag kl. 18.30 - 22.00
Kontakt: Ole Vang, tlf. 23 26 26 31

Svendborg Folkedansere

Midtbyhallen, Johs. Jørgensenvej 10
Tirsdag 14 - 17. Voksen - og ældrehold
Kontakt: Ove Kjeldsen tlf. 62 22 14 85

Svendborg Seniordans

Svendborg Idrætscenter/Studiet, Ryttervej 70
Onsdag kl. 13 - 15 (fra 20/9). Vi danser
kreds og kvadrille som rød og blå.
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

OV Bowling

Bowl´n-Fun, Nyborgvej 4
Tirsdag kl. 15.00-16.00
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

NØRKLEGRUPPER
Røde Kors Nørklegruppe,
Svendborg

Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99, 1. sal.
Torsdag (fleksibel tid) kl. 10 – 12. Vi strikker og syr
til børn i katastrofeområder. Også mulighed for
hjemmearbejde. Der er god plads til flere, vi har
udstyret.
Kontakt: Elin Bøgelund - telefon 51 28 10 07

Røde Kors Nørklegruppe, Gudme
Landevejen 124, Oure.
Tirsdag kl. 13 -16.
Kontakt: Mai Britt Simonsen- telefon 21 73 07 29

Folkekirkens Nødhjælps
Nørklegruppe, Svendborg

Aktivitetshuset "Skallen," Møllergade 99.
Tirsdag kl. 13.30 - 16.00
Kom og vær med. Vi nørkler til fordel for nødlidende i Ulande. Vi savner også frivillige i
butikken.
Kontakt: Joka Madsen- telefon 24 45 75 78

Nørkleklubben, Egebjerg

privat, den anden onsdag i måneden.
Vi ”nørkler” til glæde for andre.
Kontakt: Lis Clemmensen - telefon 62 24 16 36

Nørklerne i Tingmarken, Tåsinge
Tingmarkens Fælleshus, Landet.
Torsdag kl.14 – 16. Vi strikker
og syr efter Røde Kors’ program
Kontakt: Inger Skov telefon 41 19 13 64

KUNSTGRUPPEN:
Færgegården. Fra september - maj.
Mandage kl. 9.00 til 12.00.
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.
Det er gratis at deltage.
Ved interesse kontakt:
Anne Pedersen
telefon 29 82 80 48.
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AKTIVITETSTILBUD
Pensionistforeninger,
klubber og grupper
Brudager Ældreklub
Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11.
Torsdag i ulige uger kl. 14.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik, spillegilde,
2 udflugter
Kontakt: Jonna Pedersen - tlf. 62 28 13 99/61 76 31 81
Mail: jopgranly@mail.dk

Hundstrup Seniorklub
Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64
Første mandag i måneden kl. 14 - 17 Foredrag og
lysbilleder, musik, sang, udflugter
Kontakt: Susanne Knudsen - tlf. 20 36 36 89

Kirkeby Ældreklub
Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.
Torsdage kl. 14 - 16
Foredrag/film, socialt samvær, fællesspisning,
udflugter
Kontakt: Jette Kølleskov – tlf. 21 47 50 19
Mail: jette-mogens@c.dk

Klub 13, Dansk Blindesamfund,
Svendborg
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Anden tirsdag i hver måned august – maj
kl. 13.45 - 16.00
Kontakt: Carsten Dan Jacobsen – tlf. 22 57 92 25

Sydøstfyns Pensionistforening
Fokus på glæde og samvær i form af udflugter og arrangementer.
Kontakt: John Sørensen - tlf. 40 72 83 51
Mail galdbjerg16@gmail.com
Udflugterne er i Danmark og med besøg og rundvisning
på seværdigheder. Arrangementerne er vinterfest, generalforsamling, sommer grilleftermiddag osv., indkøbstur til Tyskland og julestue med julemusik, fællessang
og julehistorier.
Kontakt: Hedvig Dahl - tlf. 30 22 97 41. (Kasserer)
Mail: dahlhedvig@gmail.com

GLEMTE VI DIN
FORENING?
Så kontakt Birthe Bergmann på
tlf. 24 88 63 31
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Med forbehold for evt. ændringer
pga. corona-situationen

Skårup Pensionistforening
Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10
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.
Onsdag i lige uger: Socialt- og kulturelt samvær, foredrag, sang og musik, lysbilleder, udflugter.
Kontakt: Ingelise Petersen - tlf. 24 25 25 16
Mail: ingelise49@live.dk

Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer
Stenstrup Forsamlingshus.
Banko, hygge, udflugt, foredrag, sang og musik
Kontakt: Hartvig Findorf - tlf. 21 21 38 29
Mail: h.findorf@gmail.com

Svendborg Pensionistforening
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99 Svendborg.
Onsdag kl. 09.00 - 14.30. Foredrag, frit samvær,
fællesspisninger, udflugter, pakkefest, sang og musik.
Kontakt: Grethe Sørensen - tlf. 27 57 10 94
Mail: grethehs@webspeed.dk

SVUP Pensionistforening
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.
Torsdag kl. 12.30 - 16.00.
Kontakt: Mette Petersen, telefon 50 57 27 14 eller
Lisbeth Larsen, telefon 22 98 05 49

Sydfyns Seniorklub
Vejstrup Forsamlingshus.
En gang månedligt (rullende dage) kl. 14 i vintermånederne. Foredrag, musikunderholdning/
oplevelser, teaterture, udflugter, ferieture.
Kontakt: Connie Jorsal - tlf. 62 23 15 36
Mail: vacon@privat.dk

Tingmarken Beboerforening, Landet
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 - tlf. 22 25 27 87

Thorsengklubben
Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 41, Landet.
Vi er en hyggelig og dynamisk pensionistforening med
mange forskellige aktiviteter - banko- udflugter- fællesspisning og foredrag.
Yderligere oplysninger og program:
Lis Andersen - tlf. 51 35 50 69.
Mail: lis.jorgen@troensemail.dk

Tved Ældreklub
Tved Forsamlingshus.
Tid: se program i udhængsskab ved spar købmand,
Tved. Underholdning, foredrag, sang, årstidsfester, udflugt, hyggeligt samvær
Kontakt: Inge Schaffrat - tlf. 28 14 87 85
Mail: ingeschaffrath2202@hotmail.com

Som f
ørtids
pen
kan d
u ben sionist
ytt
samm
e tilbu e de
andre
d som
pensi
oniste
r.

Ældreklubben Fruerlunden/Parken
Fælleshuset
En torsdag om måneden kl. 18. Socialt samvær,
underholdning med mere.
Kontakt: Joan Linke - tlf. 31 23 42 93

Ældre Sagen

Har du lyst til at være frivillig?

Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig og
social-humanitær forening, der bygger på følgende
værdier: Nærvær, indsigt og handlekraft. Vi tager ansvar ved at omsætte vores viden og omsorg til handling
og skaber resultater, så Danmark bliver et bedre samfund at blive ældre i.

Som frivillig i Ældre Sagen bliver du en del af et netværk med andre frivillige. Du får mulighed for at deltage i gratis kurser. Du bestemmer selv, hvilke opgaver
du vil påtage dig og hvor mange timer du vil bruge.

I Svendborg findes der to lokalafdelinger:

Kontakt lokalforeningens formand:
Egebjerg: Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83
Svendborg - Gudme: Birgit Price tlf. 29 66 83 08.

Ældre Sagen Egebjerg:

Ældre Sagen Svendborg – Gudme:

Vestermarkskolen, afd. Skolebakken, Ollerup (Den
tidligere Bymarkskolen).
Formand: Ingeborg Alslev, tlf. 62 24 23 83/30 27 12 83,
mail: ifalslev@privat.dk. www.aeldresagen.dk/Egebjerg
Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for
at få hjælp:

Teatergade 3, Tlf. 62 80 08 18
Kontortid tirsdag & torsdag kl. 10.00 -11.00
Tlf.nr. 62 80 08 18
Tilmeld dig vores lokale Nyhedsbrev på hjemmesiden.

Besøgsven - Bisidder, vejleder og trykhedsopkald
Kontaktpersoner: Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83, og
Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.
Bisidder – Kathrine Stensgaard, tlf. 62 24 13 15
Vejleder og tryghedsopkald - Kontaktperson:
Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83
PC-hjælp - Vi har mulighed for at tilbyde individuel
it-undervisning og pc-hjælp for Ældre Sagens medlemmer i lokalområdet. Kontaktperson:
Keld Larsen, tlf. 62 24 49 25.
Læsekreds - 1. torsdagen i sept. - maj kl. 14-16.
Sted: Ollerup Plejecenter, "Udsigten". Kontaktperson:
Gerda Stensgaard Hansen, tlf. 51 26 82 63.
Søndagscafé - Fællesspisning, kaffe og underholdning.
Der er deltagerbetaling. Hold øje
med Den Lille Avis vedrørende dato og sted.

www.aeldresagen.dk/svendborg-gudme
Så får du løbende nyheder og oplysninger om, hvad
der rør sig i afdelingen. Vores spændende efterårsprogram kan også afhentes på kontoret.
Tilmelding til alle arrangementer er nødvendig og kan
ske ved telefonisk eller personlig henvendelse.
Betaling: Bankoverførsel eller Kontant v. afhentning af
billetter. Programmerne kan også ses på vores hjemmeside.
Søndagscafé Forglemmigej
-er for alle med hukommelsesvigt, ensomhedsfølelse
eller har et lettere handicap. Efterårsprogram fås også
på kontoret. Kunne du tænke dig at være aktiv i vores
lokalafdeling? Vi har altid brug for flere som kan og vil
ofre lidt overskudsenergi på en god sag.
Ring gerne for en uforpligtende snak om, hvad vi kan
bruge hinanden til. For nærmere oplysninger, henvendelse til: Birgit Price/formand, tlf.nr. 29 66 83 08
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Bliver forventningerne til
”Det tredje Liv” indfriet?
Medlemmer af Svendborg Senior Idræt fortæller
om deres planer og drømme - og hvordan
tilværelsen efter arbejdslivet viste sig at blive
Tekst og foto Inger Hager

kone hver dag. Trods en hård tid viste livet sig alligevel
fra en anden side.
- Men så mødte jeg Lis. Vi bakker hinanden op, så vi
kommer ud af huset, siger han.
Ejnar Hansen og hans veninde begyndte at spille krolf
for to sæsoner siden. Og selv spiller han tennis i Vester
Skerninge. Og har i øvrigt i mange år været i bestyrelsen for Ollerup-Skerninge SG&I.
- Når vi spiller krolf, får vi en snak, og vi griner, når det
bliver en forbier, understreger Ejnar Hansen.
Med på krolf-holdet er Ane Kuehn (79), Bregninge, som
har spillet krolf i seks-syv år. Hendes historie er helt
anderledes, men også præget af store skift. Efter at have
boet i USA i 30 år flyttede hun og hendes mand i 2007
tilbage til Danmark. For fire år siden mistede hun sin
ægtefælle.
- Det var en stor omvæltning, fortæller Ane Kuehn (79
år), som læste om Svendborg Senior Idræt i Ugeavisen
Svendborg.

Rart med noget, man skal

Vi får en snak - og griner, når det bliver en forbier, siger
Ejnar Hansen - her sammen med Ane B. Kuehn.

- Jeg havde en forestilling om at skulle slappe af og tage
på nogle ture. Sådan fortæller Ejnar Hansen (76 år),
Vester Skerninge, om sine planer efter arbejdslivet.
Men sådan gik det ikke - langt fra. Det vender vi tilbage
til.
Hvad skal der ske, når efterløn eller pension træder i
stedet for et liv på arbejdsmarkedet? Nogle gange former tilværelsen sig ganske anderledes end forventet. Vi
har spurgt seks medlemmer af Svendborg Senior Idræt,
om hvordan de har oplevet skiftet.

Et vendepunkt
Tilbage til Ejnar Hansen.
- Min kone fik en blodprop og måtte på plejehjem. Det
varede i 10 år, fortæller Ejnar Hansen, som besøgte sin
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- Vi havde ellers spillet golf. Så gik vi over til krolf, og
min mand nåede at være med i to sæsoner, tilføjer Ane
Kuehn og fortsætter:
- Her møder vi jo andre mennesker og får nogle gode
grin. Jeg nyder det, og det er også rart, at der er noget,
man skal, slutter hun.
Tim Skarvø, (81) Svendborg, havde mange planer efter
sit arbejdsliv som lærer, bl.a. snorkling, dykning og
spille musik. Det er ikke det hele, han er gået i gang
med, men det er blevet til en masse andet.
- Jeg vil helst flytte grænsepæle. Det seneste er mountainbike, og jeg har også prøvet river-rafting i Østrig og
sidste år tog jeg en tur på slalomski, fortæller han.
Alting gik heller ikke, som Tim Skarvø havde ønsket sig.
- Jeg blev alene kort efter vores guldbryllup. Tingene
sejlede for mig efter de 50 år. Så jeg kunne mærke, at jeg
havde brug for at komme ud, siger han og fortsætter:
- Det var saftsuseme svært. Jeg meldte mig til projektet
”Dans med din nabo”, som bagefter betød, at jeg begyndte at gå til argentinsk tango, siger Tim Skarvø, der
ser ud til at være i fin form, men har et handicap.

Den bedste tid er nu
- Jeg har problemer med min hørelse. Det er svært,
når vi er flere sammen. Så tyr jeg til mundaflæsning.
Corona-tiden har næsten været som en ferie. Nu er det
20 år siden jeg blev pensionist, men det er den bedste
tid, jeg har nu, fastslår Tim Skarvø.
Den opfattelse tilslutter Flemming Aamann (67), Stenstrup, sig. Han har også kastet sig over mountainbike,
men altid dyrket sport.
- Jeg fik noget bøvl med et knæ. Og så er det fint at
cykle. Jeg er også med på et cykelhold i Stenstrup,
fortæller han, der er glad for selv at kunne disponere
over sin tid.
Flemming Aamann yder også en frivillig indsats,
tidligere med bestyrelsesarbejde. Nu sker det, når
Stenstrup Idrætsforening holder sine loppemarkeder.
Han er også med til at holde foreningens arealer.
Bestyrelsesposter har Tim Skarvø også haft mange af i
sit arbejdsliv, men ikke mere.
- Nej, nu har jeg gjort nok for andre. Men jeg gør da
gerne folk en tjeneste, tilføjer han.

Rart med god tid
Lisbeth Ansbjerg (70 år) holder sig aktiv på gymnastikholdet på Thurø.

Lisbeth Ansbjerg (t.v.) og Ellin Hemmingsen træner crossfit
i det fri i coronatiden.

Både Tim Skarvø (t.v.) og Flemming Aamann har kastet sig
over mountainbike-sporten.

- Jeg havde ikke en bestemt forventning til Det tredje
Liv. Det skulle være at gøre noget for mig selv og for
andre, siger hun.
Lisbeth Ansbjerg er glad for den gode gymnastik,
men træner også på et fitnesshold. Og hun er med i en
gågruppe på Thurø. Der bliver også tid til at gøre noget for andre. Hun kan godt lide at være kreativ og har
været frivillig i en børnehave.
- Jeg er frivillig i Bergmannshus på Thurø og deltager i
mange praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer. Så mine forventninger til den tredje alder er
blevet opfyldt, konstaterer Lisbeth Ansbjerg og tilføjer:
- Det er rart at have god tid nu. Det er også rart nogle
gange at mødes efter træningen og få en kop kaffe og
lige nå at snakke.
Ellin Hemmingsen (71), Svendborg, har ikke spekuleret
på, hvad hun skulle efter sit arbejdsliv.
- Jeg har altid haft mange interesser, siger hun, der i
mange år har sunget i Septimuskoret. Hun har altid dyrket gymnastik og yoga.
- Nu deltager jeg i styrketræning, og jeg er også på
turboholdet. Desuden er jeg med på et gymnastikhold
i Tved. Det er noget, jeg har fået lyst til i de senere år,
fortæller Ellin Hemmingsen, der ligesom Lisbeth Ansbjerg også har valgt at være med i en gågruppe.
- Jeg kan mærke, at min krop er blevet stærkere. Jo
mere vi puster, jo længere tid varer det, før vi får brug
for en rollator, fastslår Ellin Hemmingsen.

Svendborg Senior Idræt
Har du fået lyst til at være med i nogle af Svendborg
Senior Idræts mange forskellige aktiviteter, kan du
finde alle foreningens tilbud i kataloget, som er her
midt i Impulser.

På www.svsi.dk kan du finde flere informationer
samt tilmelde dig. Øvrige spørgsmål, ring 62 23 30 19
mandag, onsdag og fredag kl. 10 - 12.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.
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Svendborg Seniorakademi
Mødestedet for alle seniorer

Portræt af næstformanden i Seniorakademiet:

Jeg har savnet Seniorakademiet
under Corona-krisen!
Tekst og foto: Palle Christiansen
Alice Lessel er født og opvokset i Rønne. Og efter
studentereksamen brugte hun København som
”trædesten” for sin uddannelse og landede i 1976 i
Svendborg. Siden har hun været ”langtids-svendborgenser”, og det har hun ikke fortrudt!
Hendes lyse og lattermilde væsen matcher godt sammen med Seniorakademiets DNA.
Alice: Jeg er med i Seniorakademiet, fordi jeg her
møder så mange tilbud, som passer til mine interesser, og jeg elsker det sociale samvær. Tog gerne med
til alle aktiviteter, lige fra højskolesang til it-undervisning. Men min kalender har jo sine begrænsninger!
For eks. højskoledagene er værd at opleve. Og Gunner Steenbergs Kina-kursus blev et tilløbsstykke.
Nævnes må også live-streaming fra Aarhus Uni og de
mange andre gode foredrag!
Alice fortsætter: Jeg er meget fascineret af Jim Lyngvild’s mangesidede kunst. Med min kulturgruppe
oplever jeg mange spændende steder, som jeg aldrig
selv havde kunnet besøge. Er også med i 2 debatgrupper, hvor alle livets oplevelser kan drøftes.
Som medlem af Seniorakademiet skal du have lyst til
samvær med andre, mod på livet, og være videbegærlig. Uden at det nødvendigvis er på et akademisk
niveau. Med navnet ”Seniorakademiet” mener mange
at vi har sigtet for højt. Det synes jeg ikke.

Næstformand
Alice Lessel
ved sit favoritmaleri i
Midtjyllands
Kunstcenter
I Bryrup.

Forhåbentligt tegner fremtiden lys. Der kommer jo
flere ældre. Og vore medlemmer kan jo selv præge
aktiviteterne hvis de vil! Vi repræsenterer rigtigt
mange facetter af den brogede verden.
Alice Lessel er næstformand i Seniorakademiet. Før
jeg blev valgt, havde jeg sagt ”nej tak”. Men efter et
år som suppleant, blev jeg bidt af arbejdet. Hvis I vidste, hvor meget jeg har savnet Seniorakademiet under
Corona-krisen! Med alle sine aktiviteter. Men også mit
arbejde med medlemsadministration, m.v.

Mette Marslund, formand, informerer:
Seniorakademiet lader sig ikke slå ud af en virus! Vi
har et alternativt program klar.
Hvis vi ikke kan åbne med fuldt program, vil vi i det
kommende halve år lave en hel del små kurser og
enkeltdage med op til 10 deltagere, så det er sikkert
for vores medlemmer at mødes.
Det alternative program kan byde på oplæsning,
musik, filosofi, litteratur og debat, m.m. Men vi vil
også prøve at få plads til både film, sang og musik,
og forsøge at udnytte vores udendørs arealer, så
længe vejret tillader det.
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Har du ikke været med før, kan enkeltdags arr.
måske være en god måde for dig at finde ud af,
hvem vi er og hvad vi kan tilbyde. Seniorakademiet
er åbent for alle nysgerrige seniorer med noget på
hjerte. Kom og del din viden med os.
Hvis vi - mod forventning – får tilladelse til at åbne
som sædvanlig, kan du finde vores program på
www.seniorakademiet.dk

www.svendborgseniorakademi.dk

Torben Wahlstrøm

Formiddagsfortællinger
Formiddagsfortællinger fortsætter
i Svendborg Forsamlingshus.
’Kejseren af Portugalien’ og andre fortællinger
Den første onsdag i efterårsmånederne slår Svendborg forsamlingshus igen dørene op til fortællinger i
forsamlingshuset. Alle er velkommen og husk – man
bliver aldrig for gammel til en god historie.
Det har været forunderligt at opleve den store interesse, der har været for at deltage i arrangementerne, og
derfor er vi glade for, at det kan fortsætte.
Alle mennesker har et behov for fællesskab og
nærvær. Det er ikke nemt at opfylde det behov, hvis
man bor alene og ikke så gerne går ud om aftenen.
Formiddagsfortællingerne har vist sig at falde på et
tørt sted. Rigtig mange mennesker har mødtes i det,
der tidligere var Frelsens Hærs bastion i Svendborg
og nu danner rammen om mangfoldige aktiviteter. I
fortællingen samles vi omkring en urgammel tradition, man hører en levende fortælling blive skabt i
øjeblikket. Dygtige og øvede folk fører ordet og
drager tilhørerne ind i et fælles magisk univers.
Horisonten udvides, og du kommer ind i en ny verden,
et nyt sted, hvor du ikke selv havde forestillet dig, du
kunne være. Det er det litteraturen kan.
Mange benytter sig også af muligheden for at få en
kop kaffe og et rundstykke, før selve fortællingen.
Det er blevet et mødested, noget rytmisk tilbagevendende, noget man ser frem til. Grupper af bekendte,
venner og veninder, små studiekredse kan mødes og
nyde godt af samværet. Det er så lige til – det tager
bare en time, og når man nu er i byen, kan man også
lige få gjort nogle ærinder.

September
Efterårets fortællinger begynder d. 2. sep. med
Connie Norholt, der fortæller Selma Lagerlöfs
Gravskriften, samt Blichers Nøddåben.

Oktober
Esther Rutzou fra Fåborg Fortælle Scene kommer den
7. oktober med sin spændende beretning Trone og
Trods, om Valdemar Sejrs søster Ingeborg. Hun bliver
gift med den franske konge, men han forstøder hende.

Det finder hun sig ikke i. En helt utrolig historie fyldt
med drama, beskidte kneb, bandlysning og stædighed - og så er den oven i købet sand!

November
I november skal vi høre Lene Bjerre i Jeg er dronning
Margrethe d. 1. Den første kvinde, der blev dronning
i Danmark og samlede Norden.
Og som en indskudt fortælling har vi engageret Teater 2 Tusind med Peter Seligmann, der d. 11. november kl. 10. opfører teaterforestillingen Kejseren af
Portugalien. (Selma Lagerlöf).
Obs, disse billetter koster 75 kr.

December
I december afslutter Torben Wahlstrøm efteråret med
fortællingen Svenskerne på Langeland – en beretning om krigene i 1657 - 59. I en periode var Langeland besat af svenskerne og deres brogede flok af
lejesoldater. Plyndringer, mord, fattigdom og hungersnød udsultede Langeland, såvel som hele Fyn. Det
var dengang svenskerne gik over det frosne Lille Bælt
og Store Bælt.
Vi glæder os til igen at åbne dørene og samle folk fra
nær og fjern.

Entré: 50 kr. Det en fordel at købe billet i forvejen. Billetter købes ved indgangen eller på
forhånd gennem Nem Tilmeld. Den letteste vej
er at Google:
"Svendborg Forsamlingshus Billetter" og
følge vejledningen derfra.
Tak til Kvickly, der sponsorerer gratis rundstykker og kaffe til de første 50 fremmødte.
Vi ses den første onsdag i måneden klokken 10
i Svendborg Forsamlingshus.
Arrangør: Brugerforeningen/ Torben Wahlstrøm
Sponsor: Fynske Banks Fond
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Stillestående eksistenser
i Svendborg
Tekst og foto: Marianne Mølsted

Tænk at Svendborg har over 100 af den slags. De står der bare – mange
har stået der i masser af år. Kigger efter os, når vi haster forbi. Lader
fuglene hvile sig lidt på dem og mange gange ænser vi dem slet ikke.
Kan du huske, hvor disse stillestående eksistenser og skulpturer står i
Svendborg? Hvis ikke, så kan du læse svaret på side 23
1

En grønlandsk dr
eng
Asasiaat. Han er
faldet i
staver ved sit skol
ebord.
Mon det er dans
ke staveord, han tænker
over?
Hans hund ligge
r bag ham
og uglen på hans
skulder.
Han ankom til by
ens 750
års jubilæum.

2
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r imod dig.
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Skinnende i si
nker nok
bronze. Den tæ
ligere tider,
tilbage på tid
af dens
da en hel flok
lg her på
fæller var til sa
ielle dage.
stedet på spec

3 Trolden kigger lidt bekymret efter dig.

Kan du nå at få bilen drejet i svinget, eller
er du for optaget af den gamle gubbe, som
snart er lidt udflydende af regn og rusk i sine
udskårne trætræk?

De tre smukke veninder hjælper den
fjerde og løfter hende op. Det er lidt bekymrende med de vilde bæster, som spyr
vand på dem. De er jo blevet lidt ældre siden
de kom i 1929. Måske deres bronze er blevet lidt
slidt, siden de blev foræret til byen.

4

5 Han er en flot fyr. Står der med sin støbeske,

som nok er fyldt med glødende jern. Parat
til at hælde det i formen. Hans handske beskytter hånden, men man kan se på musklerne i hans
arm, at det er tungt arbejde. Han har stået der
siden 1985, så det er nok ikke en af ovnenes arbejdere, der har stået model.

11 Et kærestepar - ”Vi
to
r
, der står og få
Der er fire fyre
om sommeren
våde fødder
. De er ikke så
i en stor balje
kke. I hånden
store og vel ty
m
bronzetov, so
har de hver et
n
kæmpeste
går gennem en
nede, eller er
og holder den
r kan de dog
det oppe? Hvo
ve
sten skulle fly
tro, så tung en
e
kom til sidst
til vejrs. De an
å
– og venter p
landsstævne
det næste.

stor og blank
. Er det
kunst? Måske
brugskunst. For sm
uk er den
med sine bla
nke vinger.
Den kommer
fra et sunket
skib og blev
ophøjet til
denne plads
på grund af
sin funktionel
le skønhed.

9. Kai Nielsen har også lavet Drengen
med svanen ved Helges anløbsplads
ved havnen.
8. En af Kai Nielsens smukke piger fra
før 1924 står ved Krøyers have
7. Susanne Tønnesen`s pige må passe
på at stolen ikke vipper ved siden af
biblioteket
6. Keld Moseholm lavede ”De 4 tykke
mænd” i 1994 – du møder dem lige
udenfor biografen

Svar på statue-quiz

13 Skruen ligger kæmp
e-

1. Drengen blev lavet af Jens Erik Kjeldsen. Han sidder lige overfor biografen

den lille
Han ser fræk ud
dt stolt
buttede dreng. Li
r nemlig
og vigtig. Han tø
Den ser
ride på en svane.
nne
nu ikke ud til at ku
re den
ba
lide den rytter –
Staklen
ikke bider ham.
om AP
er lidt slidt, selv
fik den
er
Møller og elev
.
restaureret i 2003

herfra byen. Men de sidder begge på en sten og
halen kan oversprøjtes af bølger. Hende her sidder
også langs en strandvej, men ser ikke så færdig ud.
Alligevel smiler hun skælmsk fordi hun kan overraske
så meget mere ved sin uventethed end sin storesøster.

10. Jørn Larsen har om ikke spillet, så
skabt terningen i 1983 - den står ved
Dronningemaen

9

12 En havfrue – mindre end sin søster, som ikke er

2. Gåsen har selvfølgelig sit eget torv Søren Vest har lavet den i 1997

Hun er slank og yndig. Stråler i sin polerede
skønhed. Man siger hun holder et æble i hånden. Vi hernede på jorden mener nu, at det mere ligner en sød lille baby – men det kan man jo også kalde
livets frugt.

8

3. En motorsavskunstner – Allan Bo Jensen – har sat sin trold op i vejsvinget ved
Christiansminde

er klatret derop? Og nu sidder hun på sædet og
vipper, mens hun læser – sikkert et eventyr, for hun er
jo lige i nærheden af en masse af den slags.

En kæmpe kasse med seks lige store kvadratiske sider – balancerer på sit ene hjørne
– sort – lidt truende, for hvem er så stor som den.
Uvilkårligt går man lidt til side for den Ved, at hvis den
vælger at vælte, har man ikke en chance.

10

4. Nu finder man Havfruebrønden på
torvet – Niels Hansen Jacobsen lavede
den og Wessel betalte

7 Hun er alt for lille til den store stol. Mon hun selv

5. Peter Lipp støbte Støbermanden –
endda i støbejern i 1985 -på den gamle
arbejdsplads ved ovnstøberiet

13. Skruen er fra et Mærsk-skib – 120
cm i diameter – sat på havnen for at vise,
at byen også har fremgang.
12. En beton-havfrue – på strandvejen
efter Skårupøre – lige pludselig en morgen sad hun der - hvem mon har lavet
hende?
11. "de to" er hugget frem af Henning
Sundwell – og mon ikke den ene forestiller hans Lis. Lige efter Føtex.

6

”
hedder de - st
år tæt ved
hinanden og
fletter deres rebfingre
hengivent
– hun er i sit so
rte outfit,
rund og blød
Og han ser
ømt på hende
iført sin
grå stenhabit
.
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Alle børn burde have
mindst to voksne
at stole på!
”Når børn får opmærksomhed vokser de mentalt”
Tekst: Palle Christiansen
”Vi skaber venskaber mellem ressourcestærke voksne og børn med
svage eller spinkle familieforhold.
Venskaber, som gør en livsvarig,
positiv forskel”. (Børns Voksenvenner).
Hvis du vidste hvor stor en oplevelse det er at have et
barns fortrolighed og venskab, så ville du straks melde dig som voksenven! Når børn får opmærksomhed, vokser de mentalt. Og du kan
være sikker på, at barnet er stolt
af at have en voksenven. Stoltheden bliver gensidig.

Hvem kan blive
voksenven?

Privatfoto.

Alle borgere uden
undtagelser. Fra
alle samfundslag,
og der gøres ingen forskel på
køn, race eller
etnicitet. Ingen
krav om eksakte
egenskaber. Det
er dog vigtigt,
at du har lyst til
arbejdet, og til
at få en lille ven
som du endnu ikke
kender! Der kræves
en straffeattest og en
børneattest.
Formand for Svendborg
afd. Pia Vinsten siger: Blandt
voksenvennerne har vi seniorer
på både 60+ og 70+. ja sågar 80+. Vi kan

bruge flere. – Jeg valgte selv at være voksenven for
en pige. Den bedste beslutning, jeg nogensinde har
taget, slutter Pia.
Det hele starter med, at du lærer repræsentanterne
fra Børns Voksenvenner at kende. Du fortæller om dit
liv, opvækst m.v. Herefter gives et match til et barn,
der venter på en voksenven. Så er der klar til et møde.
Foreningen har stor erfaring i at finde et barn til dig.
Du får uendeligt meget igen ved at opleve livets perspektiver i børnehøjde.

Hvilke aktiviteter laver de?
Pia Vinsten: Barnet og voksenvennen bliver for eks.
enige om, hvad de i fællesskab finder hyggeligt at
lave sammen. Det kan være at bygge et fuglehus, tage
på fisketur, spille bold, eller se en film i biografen. De
kunne også være enige om at gøre absolut ingenting
– sammen. I Odense mødtes et par udelukkende for at
spille ”Matador” sammen. Det er helt individuelt!

Det er ikke nogens skyld
Pia fortsætter: Man kan ikke pege på, at det er nogens
skyld, at et barn savner voksenkontakter. Der er heller
ikke tale om, at nogen har svigtet. Jeg vil påstå, at det
er tiden, som gør det! Et barn der har brug for en
voksenven, er for eks. et barn med en enlig forælder.
Uden kontakt til andre familiemedlemmer. Eller et
barn af forældre, hvor den ene er ramt af kronisk
sygdom eller handicap, der kræver ekstraordinær
opmærksomhed. Eller andre muligheder.
Børnenes forældre er dybt taknemmelige for voksenvennernes støtte. Citat: ”Tænk en fremmed ønsker det
allerbedste for vores barn!”
Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt:
svendborg@voksenven.dk
– og aftal en uforpligtende samtale.

I år kan Børns Voksenvenner fejre 30 års jubilæum
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Foto udlånt af
Maria Fonfara:
Svend Erik og Jonas,
to uadskillelige venner

Formand for Børns Voksenvenner i Svendborg, Pia Vinsten.

Jonas,13 år, fra Svendborg, har haft Svend Erik som
voksenven i 7 år (til august 8 år). Jonas: Det er meget
dejligt at have en voksenven, og vi har haft mange gode
oplevelser sammen. Vi har for eks. spillet bold, spillet
kort eller været på camping og hygget os ved bålet, og
mange andre sjove ting.
Jonas er en glad dreng, som har haft stor glæde af sin
voksenven, Svend Erik.
Svend Erik, voksenven med Jonas. Hvor er det dejligt
at kunne gøre en forskel! Når Jonas og jeg er sammen,
så får jeg mindst lige så meget ud af det som ham. Når
vi spiller minigolf, eller spiller bold, så kommer ”legebarnet” op i mig igen. Jonas og jeg er meget gode
venner.
PS: Svend Erik er selv far til 3 børn. De er store nu.

Børns Voksenvenner var på fællesudflugt til en Falck-station. Det var meget populært.

BØRNS VOKSENVENNER
Organisationen har eksisteret i 30 år.
Afdeling i Svendborg siden 2005.
Lokalformand Pia Vinsten. Bestyrelsen består
af 6 medlemmer. P.t. er der 26 velfungerende
venskaber. På voksenvennernes side er der
stor overtal af kvinder. På børnenes side er
der flertal af drenge. Aldersmæssigt er
børnene fra 6+.
Privatfoto.
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Corona-tid
Vær ikke i store forsamlinger. Host ikke på
andre. Hold de raske
borte fra de syge
Tekst af Marianne Mølsted
Det var de råd, der stod i avisen i 1918, da Den
spanske syge startede. Måske kunne avisen have
brugt den samme side nu 100 år efter.
Dengang blev det også spredt fra ET menneske,
måske kokken i en militærlejr i USA. Nu måske fra
en kinesisk handlende, der vistnok havde rørt ved
en syg flagermus. Og begge vira bredte sig lynhurtigt i hele verden. 5% af jordens befolkning døde
dengang i 1918. Det sker forhåbentlig ikke denne gang,
for det ville svare til flere hundrede millioner mennesker.
Dengang var det de arbejdsdygtige unge mellem 20 og
40 år, der blev ramt. Men denne virus rammer de ældre
og syge og vi prøver at isolere dem.
Statens seruminstitut arbejder lige så hårdt og indædt
nu, som de gjorde for 100 år siden, hvor de endnu intet
vidste om virus. Men selv om en del er ens i de 2 pandemier, så er der sket meget i vore dages verden. Vi har
bedre plejemuligheder og større hospitaler. Menneskeheden er blevet sundere og stærkere. Og vi har bedre
muligheder for at advare hinanden mod sygdom.
Dengang blev gode råd trykt i aviser. Cigarrygning
skulle hindre smittespredning og det var godt at gurgle
i saltvand.
Nu kommer råd på TV og internet hurtigt ud til os alle.
Men en ting fandt de allerede ud af den gang: VASK
HÆNDER og host ikke på hinanden og stiml ikke sammen. Dengang lukkede de også skoler og forsamlinger,
men ikke kirker! Det kunne man ikke og der kunne jo
ikke ske noget der, var den almindelige holdning. I dette
forår lukkede vi dem.
Langt ude på Fanøs vestkyst i 1918 i en lille landsby,
havde en ung skipper købt hus til sin kone og 5 børn:
Hele landsbyen og øen blev syge. En meget fortravlet
og træt læge kom ind i nabohuset og den syge moder
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mumlede noget om ”i det næste hus”. Han har måske
tænkt, at der jo ikke var sendt bud efter ham derfra,
men han gik alligevel derhen ad den sandede vej og
bankede på døren til det lille hus. En 5 årig purk lukkede
op. 4 børn og deres forældre lå syge med høj feber. Men
den lille dreng var rask. Lægen satte sig på køkkenstolen: Du må give dem vand. Hver time! Så kunne han se,
at det med timer havde drengen ikke styr på. - Bare giv
dem en masse vand at drikke. Jeg prøver at få en sygeplejerske til at se ind til jer. Så pumpede han spanden
fuld ved brønden, klappede drengen på hovedet og gik.
Jeg ved ikke, om der kom en sygeplejerske, for der var
mangel på dem og der var mange syge på øen og i hele
landet. Men drengen – som var min far – gav sin familie
en masse vand at drikke. Og feberen faldt. Undtagen
ved den ene lillebror, der døde. Men min far var hele sit
liv meget påpasselig med, at vi drak vand, hvis vi havde
den mindste smule feber.

✁

Hvor skal jeg henvende mig?
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

DEMENSCENTER SYDFYN
ANNONYM RÅDGIVNING OG AKTIVITETER
mail: demenscentersydfyn@svendborg.dk
telefon 29 65 70 23
Åben henvendelse:
Mandag
kl. 13.00-15.00
Tirsdag
kl. 10.00-12.00
Velfærdsteknologiske hjælpemidler:
kontakt os for en aftale
TALE- OG HØREHUSET
Mail: socmyn@svendborg.dk
Vedr. Hørevanskeligheder:
Telefon: 62 23 41 75
Telefontid: mandag til torsdag kl. 8.30-9.30
Vedr. Talevanskeligheder:
Telefon: 62 23 40 85 / 51 52 47 20

KØRSEL

BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 4

KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Ansøg elektronisk via borger.dk
eller bestil ansøgning på telefon 62 23 35 35
Er du visiteret - bestil kørsel på telefon 70 10 21 22

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1

SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Siddende patientbefordring telefon 70 11 31 11

MADSERVICE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1

SBH KØRSEL
Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning telefon 62 23 35 35
(findes også på Kommunens hjemmeside)
Bestilling af kørsel telefon 63 11 22 55

AKTIVITETSCENTRE
For yderligere information kontakt
Områdekontor Plejecenter Øst
Telefon 62 23 43 00
Områdekontor Plejecenter Vest
Telefon 62 23 42 00
DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om
spørgsmål vedrørende demens
telefon 62 23 40 00 - Tryk 3

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
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Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk
BORGERSERVICE, SVINGET 1
• Pas

• Kørekort

• Helbredstillæg

• Sygesikring

• Hjælp til digital post • Færgekort
• Folkeregister

• Hjælp til selvbetjening på nettet

• Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering

ANMELDELSE AF FLYTNING
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

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

LÆGESKIFT OG NYT SUNDHEDSKORT
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

TIDSBESTILLING
HUSK! før du møder op i Borgerservice,
skal du altid bestille tid på
www.svendborg.dk/bestiltid uanset dit ærinde.

SPØRGSMÅL TIL SENIORAKTIVITETER
Birthe Bergmann Telefon 24 88 63 31

Åbningstider for personlig henvendelse:
Borgerservice, Svinget 1, 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


Se tidsbetilling. Der kan være ekstra åbent.

Åbningstid for telefonisk henvendelse:
Åben: mandag - onsdag  . . . . . . . . . . . kl. 09 - 15.00
torsdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 16.30
fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 14.00
På lokalbibliotekerne tilbydes
borgervejledning så som:
• Informationssøgninger
• Vejledning i indgangen til offentlige myndigheder
• Generel råd og vejledning om borgerens
muligheder

UDBETALING DANMARK
• Boligstøtte, Telefon 70 12 80 63
• Pension og varmehjælp Telefon 70 12 80 61
• Blåt EU-bevis Telefon 70 12 80 81
SKAT
www.skat.dk Telefon 72 22 18 18

