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Den 16. november 2021 er der valg
til kommunalbestyrelse og Ældreråd
i Svendborg Kommune. Din stemme
tæller.

SABOTAGE
Oplev et teaterstykke om modstandsbevægelsen i Skårup.
Teatergruppen Vito har lavet et
teaterstykke, hvor publikum kommer helt tæt på de begivenheder,
der skete i Skårup under 2. verdenskrig.

UDEBLIVER IMPULSER
Er du 65 år eller derover og har du
ikke modtaget Impulser, så kontakt
Kontoret i myndighedsafdelingen
socmyn@svendborg.dk
Tlf. 62 23 40 00 - tryk 3

SKER
8 DET
I SVENDBORG
Vi glæder os over de mange oplevelser og aktiviteter, du kan deltage i. Læs med. Der er helt sikkert
noget for dig!

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR
Ældrechef Kirsten Vie
REDAKTION
Redaktør – Maria Rudbæk Bernhard
maria.bernhard@svendborg.dk
Tlf. 30 17 45 66
Marianne Mølsted
Palle Christiansen
Lars Kristensen – ældrerådet
Karen Strandhave – ældrerådet
ÆLDRERÅDET
Formand – Bent Rasmussen
bentrasmussen@sydfynsnet.dk
Tlf. 22 83 36 87
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Musik kan samle. Den vækker følelser, vi måske ikke kan
sætte ord på. Læs om hvordan
en musikterapeut på Bryghuset
Svendborg Demensby bruger
musikken til at vække minder.

VALG TIL ÆLDRERÅD

Forsidefoto: Inger Hager
Motiv: Kirsten Støttrup er frivillig instruktør
i Naturmotion. Læs mere på side 16.

IMPULSER ONLINE
Du kan læse Impulser på Svendborg
Kommunes hjemmeside:
www.svendborg.dk/impulser
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LEDER
Af Ældrechef Kirsten Vie

Vi kan mere sammen!
I skrivende stund skinner solen fra en skyfri himmel. Vi er nået langt
i vores vaccination mod coronavirus, og alle sårbare ældre, der har
ønsket vaccinen, er færdigvaccinerede. Hvor er jeg stolt over, hvordan vi i Svendborg Kommune har hjulpet hinanden med det. Samfundet er i gang med en genåbning og restriktionerne lempes. Det er
glædeligt, at vi igen kan komme ud og møde hinanden.
Men samtidig skal vi ikke underkende, hvordan en nedlukning har
påvirket mange af os som mennesker. Med lang tids afsavn og isolation er nogle mennesker mere end klar til at springe direkte ud i
samvær og aktiviteter. Andre mennesker har svært ved at vænne sig
til, at vi nu igen kan være sammen. Det kan være angst for om samværet er sikkert, at andre mennesker pludselig er for tæt på, om hvad
det betyder, at en ny corona variant er på vej o.l.

DIN STEMME TÆLDER
HUSK AT STEMME
VED VALG TIL
ÆLDRERÅDET DEN
16. NOVEMBER 2021

Vi skal sammen genopbygge tilliden til, at vi kan komme ud i verden
igen. Det tager tid og vi tager det alle i forskelligt tempo. Vi skal
huske hinanden på, at vi reagerer forskelligt og det er helt okay.
Byrådet har givet 90.000 kr. til at ældreområdet sammen med frivillige organisationer kan give tilbud om gruppeaktiviteter og gåture
til ensomme ældre i eget hjem, som er blevet isolerede på grund af
corona. Staten har givet midler til at støtte ældre på plejecentre ud af
isolation. Jeg håber og ønsker, at vi på den måde kan hjælpe hinanden med at leve livet igen.
Til november er der kommunalvalg. Samtidig er der valg til Ældrerådet i Svendborg Kommune. Ældrerådet er en vigtig sparringspartner for ældreområde og politikere. For mig er ældrerådet således en
altafgørende samarbejdspartner, som jeg har stor respekt for.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til det nuværende Ældreråd. Tak for en positiv, konstruktiv men også til tider kritisk dialog.
Tak for aktiv deltagelse i arbejdsgrupper. I er som talerør for ældre
borgere i kommunen med til at sikre et godt ældreliv i vores kommune. En særlig tak til den afgående formand Bent Rasmussen, der
igennem 15 år har gjort en kæmpestor indsats for ældre, både her i
Svendborg Kommune og på landsplan.

Har du svært ved
at se eller læse?
Vidste du, at Impulser indtales
på CD? Hvis du gerne vil modtage en CD med Impulser indlæst skal du kontakte redaktør
Maria Rudbæk Bernhard.
Mail: maria.bernhard@
svendborg.dk
Tlf. 30 17 45 66
DET ER GANSKE GRATIS

Jeg glæder mig til samarbejdet med et nyvalgt Ældreråd i 2022. Du
kan læse mere om valget og hvordan du kan stille op som kandidat til
valget på side 4.

God sommer til alle!
August 2021 Impulser
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ÆLDRERÅDET
Inviterer til

Ældrepolitisk
vælgermøde
Torsdag d. 30. september kl. 16 - 19
i ”Bølgen” Idrætscenteret,
Ryttervej 70, 5700 Svendborg
Alle politiske partier, som stiller op til kommunevalget i november,
inviteres til at deltage i mødet.
Partierne kommer med et kort oplæg og herefter bliver der rig
mulighed for at stille spørgsmål til politikerne om deres ældrepolitik.
Kom og vær med til at stille skarpt på ældrepolitikken i Svendborg
kommune.
Eksempelvis om:
• Ældres værdighed og medbestemmelse
• P
 lejehjemspladser - har vi nok plejehjemspladser
- ligger plejehjemmene de rigtige steder i kommunen?
• Seniorbofællesskaber
• Hjemmehjælp
• Ensomhed blandt ældre
Ja og mange flere ældrepolitiske emner – kun fantasien sætter grænsen
I pausen serveres en let anretning.
Arrangør: Ældrerådet og Ældre Sagen
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Vil DU være med til at gøre en forskel
for ÆLDRE i Svendborg Kommune?
60+

VALG TIL

ÆLDRERÅDET
2021
Tirsdag den 16. november er der valg til
Ældrerådet i Svendborg Kommune.
Valget foregår samme dag som
kommunalvalget.
Hvad er Ældrerådet?
Ældrerådet er talerør for de ældre borgere i
kommunen. Ældrerådet er uafhængigt af partipolitik og andre organisationer. Ældrerådets
medlemmer har tavshedspligt

Hvad er Ældrerådets opgaver?
Ældrerådet rådgiver byrådet og medvirker ved
udformningen af kommunens ældre-politik.

Ældrerådet skal i god tid, forud for en politisk
behandling høres om forslag, der vedrører de
ældres vilkår, såvel på det sociale område, som
i kulturelle, tekniske og miljømæssige sager og
afgive høringssvar.
Det kan være:
• Boligforhold
• Trafikale forhold
• Sundhed og omsorg
• Madservice
• Kultur
• Aktiviteter for ældre

Fakta om Ældrerådet
Ældrerådet består af 12 medlemmer, som er valgt
for en fireårig periode.
Alle over 60 år med fast bopæl i Svendborg Kommune kan vælges og deltage i valget. Arbejdet i
rådet er frivilligt og ulønnet.
Ældrerådet afholder 10 - 12 møder om året. Derudover er der deltagelse i arbejdsgrupper, konferencer og lignende.

Samarbejde

Ældrerådet har et godt samarbejde med politikerne i Svendborg Kommune. Vi har en god
og positiv dialog, og Ældrerådet har indflydelse
i kraft af vores høringssvar, vores deltagelse i
dialog-møder og i diverse arbejdsgrupper.

VIL DU STILLE OP TIL ÆLDRERÅDET?
Hvis du har lyst til at stille op, skal du tilkendegive dit kandidatur senest d. 14. september 2021
på mail til Maria Rudbæk Bernhard Maria.bernhard@svendborg.dk
Vil du vide mere om arbejdet i Ældrerådet og hvordan du stiller op?
Vi holder opstillingsmøde:

Tirsdag den 31. august 2021
kl. 17-19 i Seniorhus Skallen, Møllergade 99, 5700 Svendborg.
Tilmelding af hensyn til forplejning senest den 24. august 2021 til Maria.bernhard@svendborg.dk
Vi følger naturligvis gældende covid-19 restriktioner.

August 2021 Impulser
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Markant
ældrerådsformand
takker af
Tekst af Karen Strandhave

Mangeårig formand for Ældrerådet i Svendborg Kommune Bent Aage Rasmussen har besluttet at takke af
ved årsskiftet.
Bent Aage Rasmussen har været formand for Ældrerådet i Svendborg Kommune lige siden kommunesammenlægningen i 2006/2007.
Bent Aage Rasmussen var, som formand for Sammenlægningsældrerådet, med til at samle ældrerådsvalgte
fra både gml. Egebjerg, gml. Gudme og Svendborg
kommuner til ét Ældreråd. Det ny samlede Ældreråd
skulle på tværs af geografiske skel blive én stemme,
som vores kommunalpolitikere lærte at høre. En svær
øvelse - men det lykkedes.
Bent Aage Rasmussen fortæller: Jeg har altid set min
rolle i Ældrerådet som samarbejdende og dialogskabende mellem Ældrerådets medlemmer – men også i
forhold til byrådspolitikerne.

Et Ældreråd er både en ”vagthund” og en samarbejdspartner overfor byrådet. Min holdning er, at Ældrerådet har størst indflydelse, hvis vi udtaler os med én
stemme overfor politikerne. Ældrerådet skal både
være skarp – f.eks. i forhold til besparelser – men også
realistisk.
Et godt eksempel på inddragelse og dialog med politikerne i byrådet var, da byrådet skulle diskutere en
masterplan for ”Det Gode Ældreliv” i Svendborg kommune. I den forbindelse blev Ældrerådet og Ældre
Sagen indbudt til at sidde i diverse arbejdsgrupper.
Jeg synes, vi fik sat gode fingeraftryk på, hvad et godt
ældreliv er:
• Om f. eks. Seniorbofællesskaber
• Om et værdigt ældreliv på plejehjem
• Om værdig hjemmepleje

Formand for Danske ældreråd
Bent Aage Rasmussen blev for 8 år siden valgt som
formand for alle Ældreråd i Danmark og var formand
for Danske Ældreråd i 4 år. Vi hørte dengang tit hans
stemme i Radioavisen og TV-avisen, når han f. eks. udtalte sig om hjemmehjælpsmodtageres antal bade om
ugen, eller når landspolitikere ville detailregulere ældrepolitikken ude i kommunerne.
Tiden som formand for Danske Ældreråd gav mig en
faglig erfaring, som kunne bruges her i Svendborg
Kommune. Formandstiden gav også et netværk af
landspolitikere, som har været nyttig i mit arbejde
som ældrerådsformand. Det var en spændende tid,

I 2016 var Bent Rasmussen, som formand for Danske Ældreråd, blandt andet til møde om en ny national demenshandleplan hos daværende Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde på
Marienborg.
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hvor jeg rejste landet tyndt – mødte mange spændende mennesker og mange forskellige holdninger
til ældrepolitik fortæller Bent Aage Rasmussen.

Lidt om Bent Aage Rasmussens
baggrund
Jeg er vokset op i gml. Fjellerup ved Gislev. Min far
var arbejdsmand og min mor hjemmegående. Da
jeg var 14 år, fandt min far en læreplads til mig som
kommis ved Trunderup Brugs. Sideløbende med
kommisuddannelsen tog jeg præliminæreksamen
som privatist.
Efter uddannelsen som kommis blev jeg optaget på
Skårup Seminarium og blev lærer.

andet. Heldigvis var der brug for mig i Svendborg
Ældreråd.
Jeg har haft 15 gode år som formand for Ældrerådet
i Svendborg. Det har været spændende – jeg er
ikke træt af arbejdet i Ældrerådet – men lige om lidt
fylder jeg 80 år. Så det er tiden at give plads til nye
kræfter.

Husk nu at stemme til Ældrerådsvalget til november – Danmark er det eneste land i verden, som
har folkevalgte Ældreråd opfordrer den afgående
formand.
Tusind tak til Bent Aage Rasmussen for en inspirerende snak om Ældreråd og ældreliv.

I hele mit arbejdsliv har jeg været ansat på Øster
Åby friskole først som lærer og i 1970 som leder.
Jeg har altid interesseret mig for organisations-arbejde – både i Friskoleforeningens bestyrelse men
også i fritiden som bl.a. formand for Idrætssamvirket i Svendborg.
Da jeg var 60 år besluttede jeg at gå på efterløn –
uden at tænke på, hvad jeg så skulle!
Overgangen til den 3. alder kan nemt ende i et ”sort
hul”, hvor man ikke ved, hvad man skal bruge sin
tid til. Arbejdsidentiteten skulle veksles til noget

FRIVILLIG PÅ VALGDAGEN
Vi har brug for frivillige til at hjælpe til på
valg-dagen den 16. november 2021.
Har du lyst til at være med, så kontakt
Maria Rubæk Bernhard på tlf. 30 17 45 66
eller mail maria.bernhard@svendborg.dk
for at høre nærmere

Tåsinge Museum
Kirkebakken 1A, 5700 Svendborg.
Den lokale perle, museet, med de spændende fortællinger og mysterier. Det nære med et tvist af det internationale. Besøg de specielle udstillinger på museet. Også rundvisninger med guide. Eller nyd naturen og
frokosten i Bregninge bakkerne - Et rekreativt område. Vi har åbent til d. 24 oktober 2021.
STØT det lokale museum og Lokalhistoriske Arkiv.
Du er altid velkommen som gæst. Eller hvad med at blive frivillig?
August 2021
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De lokalhistoriske
arkiver er
uundværlige
Tekst og fotos:
Palle Christiansen

”Jeg elsker det lille og snævre lokale, der ligesom
er blevet en del af mit liv – Jeg bytter det ikke for
højere sale – det rummer mit lille lokale arkiv”
Lokalhistorie er en skat, der rummer det nære samfunds
historie. Og det er et overskueligt studiefelt. Derfor
bliver det ofte grundigt behandlet.
Historieglade ildsjæle mødes og gransker minderne,
der har levet lige udenfor deres egne dørtrin.

Egense-Rantzausminde Lokalhistorie
Der er karisma over arkivlokalet på 1. sal i Egense
Forsamlingshus. I netop det lokale, og ved det selvsamme bord, som Egense Sogneråd holdt sine møder
indtil marts 1970.
Ved bordet sad bestyrelsesmedlemmerne Jens Nagel
og Hanne Adamsen, samt de frivillige Karin Beese og
Laila Neumann. En af foreningens formålsparagraffer
er at drive et lokalhistorisk godkendt arkiv. Hver anden
tirsdag i lige uger, mødes de. Deres slogan er: ”Os der
vil fortællingerne”.
Jens Nagel: Vi har 30 års jubilæum i år, men tiderne er
ikke til fest. Så vi nøjes med at holde en sensommervandring i lokalområdet.
Kig indenfor. Har I spørgsmål, eller måske effekter
som I vil donere, eller blot til affotografering, så kom!
Vi har både en ny scanner og en god kopimaskine.
Lokalarkivet gør meget ud af at udbrede sit virke på
facebook, hvor der er 462 følgere!
Jens Nagel: Vi bevarer tingene efter forskrifter: På
syrefrit papir osv. I arkivet har vi især papireffekter og
fotos.
Hver af de 4 frivillige har sine egne temaer:
Hanne Adamsen studerer egnens gårde og et projekt
om ”ERI” (Egense-Rant. Idrætsforening).
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Folkene bag Egense-Rantzausminde Lokalhistorie. Fra
venstre: Jens Nagel, Karin Beese, Hanne Adamsen og Laila
Neumann yderst til højre.

Karin Beese er arkivets specialist i at registrere tingene.
Hun har sammen med Laila Neumann netop været på
besøg hos en 96-årig i lokalområdet. Karin: Her fik vi
mange gode informationer. Og vi fik hjemmebagte
boller.
Laila Neumann ”gransker” mange projekter. F.eks. har
hun lavet et skrift om den kriminelle ”Peder Forridder”
som i 1854 foretog forsikringssvindel og tyverier. Han
blev idømt tugthus i Horsens, og hans kone ligeledes.
Laila har stykket historien sammen fra sognets gamle
håndskrevne protokoller.
Jens Nagel var med til at planlægge og gennemføre en
stor udstilling om bådeværfterne i Rantzausminde, som
lukkede i 1980’erne. Et stort tilløbsstykke.
Jens runder af: Nationalmuseet, kørte et projekt om
kirker. Også Egense Kirke. De kom for at høre hvad
vi havde i arkivet om kirken. Sådan arbejder vi alle
sammen om Danmarks lokalhistorie.

Drejø Lokalhistoriske Arkiv
Arkivleder Else Hjort Nielsen: Vi er 67 medlemmer,
hvoraf 3 er frivillige i arkivet. Og vi glæder os over nye
lækre faciliteter i fællesskab med biblioteket i en sidebygning til forsamlingshuset. Formidling af lokalhistorie fra Drejø, Skarø,
Hjortø og Birkholm.
Klenodier: En håndskreven bog fra 1705,
samt Drejøs gamle byhorn
og en model af Drejø by
før brandkatastrofen i 1942.
Modtager løbende effekter
fra øernes beboere.

Svendborg Arkivsamvirke:
Har du lokalhistoriske effekter i skuffen, kan du
indlevere dem til: (Som gave eller til kopiering).
Svendborg Byhistoriske Arkiv og Svendborg
Søfartsarkiv
Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg. Tlf. 62 17 68 21.
Daglig leder: Hanne Jensen
byhistoriskearkiv@svendborgmuseum.dk
Lokalhistorisk Samling på Svendborg Bibliotek
Arkiv-repræsentant: Henrik Hagsholm Pedersen
Henrik.hagsholm.petersen@svendborg.dk
Skårup Sogns Lokalhistoriske Arkiv
Åbyvejen 43, 5881 Skårup. Tlf. 52 14 88 76.
Daglig leder: Richard Sørensen
arkivetskaarup@gmail.com
Tved Sogns Lokalhistoriske Forening
Tved Skolevej 6, 1. sal, 5700 Svendborg.
Tlf. 29 61 64 30.
Daglig leder: Hans Erik Hansen
tvedarkiv@svendborg.dk
Gudme Lokalhistoriske Forening
Storkehavevej 7, 5884 Gudme. Tlf. 27 21 48 41.
Daglig leder: Arne Norsk Nielsen
arkiv@gudmelokalarkiv.dk
Thurø Lokalhistoriske Forening
Bergmannsvej 70, 1. sal, Thurø, 5700 Svendborg.
Tlf. 42 48 63 67.
Daglig leder: Inger Søsborg
info@thuroarkiv.dk
Egense-Rantzausminde Lokalhistorie
Skovsbovej 338, Egense, 5700 Svendborg.
P.t. ingen arkivleder. Kontakt på mail
e.r.lokalhistorie@gmail.com
Egebjerg Lokalhistoriske Forening – Arkiv
Vestre Stationsvej 2, 5762 Vester Skerninge.
Tlf. 62 24 42 15.
Daglig leder: Erik Christensen
Egebjerg-lhf@get2net.dk
Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv
Biblioteksvej 1, Landet, 5700 Svendborg.
Tlf. 62 54 13 48.
Daglig leder: Lone Fallentin
taasingearkiv@gmail.com
Sørup og Sct. Jørgens Lokalhistoriske Arkiv
Vestre Skole, Gyldenbjergsvej 31, 5700 Svendborg.
Tlf. 22 54 05 70.
Daglig leder: Thomas Mathiasen
Ssj.arkiv@gmail.com
Drejø Sogns Lokalarkiv
Kirkevej, Drejø, 5700 Svendborg. Tlf. 40 36 58 27.
Daglig leder: Else Hjort Nielsen
drejoarkiv@gmail.com

Lokalhistorisk
arkiv Tåsinge
Tekst af Marianne Mølsted
Taasinge lokalhistoriske arkiv er specielt for denne ø,
hvis 3 sogne fra kommune-sammenlægningen i 1970 er
en del af Svendborg kommune. Arkivet blev oprettet i
1973, da tanken kom: bliver vi mon glemt? Men det gør
Tåsinge ikke. For det er her, i det tidligere bibliotek, man
kan finde informationer fra gamle dage. Her er film,
fotos, kort, kirkebøger og andet som kan give oplysning
om, hvad der skete på øen – både før og nu.
Arkivet er sammen med Taasinge Museum organiseret i
Taasinge Museumslaug.
Begge dele bliver drevet af frivillige, aktive ældre, som
er med til at bevare dansk kulturarv i denne del af vores
land. Der er både computernørder og ”indfødte” tøsinger – som kan huske tidligere tider og genkende fra de
fotografier, de får overladt af beboere med tilknytning
til øen.
Her kommer folk som ønsker oplysninger om deres
familie og deres tidligere ejendomme, om hvad og hvor
Generalinde-huset er, hvem var Søren Lolk, og hvad stod
han for, og om livet på Vindeby færgegård og lignende.
De henvender sig både via nettet og på den ugentlige
åbne besøgsdag, hvor der er folk, som kan hjælpe med
påtrængende spørgsmål.
Den hjælp oplevede en amerikansk familie, som via
nettet bad om oplysninger om deres ophav fra tidligere
tider. Måske var der en kongelig forfader? Museets folk
gik på jagt i mange arkiver og fik sandelig gevinst. Der
var nu ikke en kongelig forfader, men de var i familie
med øens mest berygtede tyv i 1700 tallet. Og museet
kunne endda oplyse om hans gerninger og straf.
Viden er altid godt at have!
Hvert år udgiver museet og arkivet i fællesskab en
årbog om Tåsinge.
August 2021 Impulser
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Svendborg Seniorakademi
Mødestedet for alle seniorer

Vi er bare SÅ klar til at sparke den nye sæson i gang!

Tekst: Palle Christiansen.
Fotos: Lis Sundwell.
Når den nye sæson starter efter sommerferien i år, så
kan I glæde jer til et nyt og varierende program. Efter
Corona-nedlukningen er der mange som har længtes
efter Seniorakademis mange sociale og digitale
tiltag, og som brænder for at dele viden igen.

Kom til åbent hus i august. I midten af august slår
vi dørene op, så alle nysgerrige kan komme og se
vores lokaler og få indblik i vores aktiviteter og stille
spørgsmål. Der er åbent hus torsdag 12. august
fra 13-16 og mandag d. 16. august fra 13-16.

COMPUTERSAL

Selvom vi glæder os til at genoptage vores gamle rutiner, kan det måske godt opleves som vanskeligt at mødes igen. Vi har måske fået andre vaner. Men giv fællesskabet en chance og kom ud og mød verden igen.
Tryghed er naturligvis vigtigt og derfor følger vi følger
løbende myndighedernes anbefalinger.

Program med både nyt og velkendt
Vi glæder os til at præsentere vores nye program for
alle de nysgerrige seniorer, der bor i Svendborg, siger
formand Mette Marslund.
Vi har naturligvis forsøgt at få så mange af de ting på
programmet, som blev aflyst i sidste sæson. Men vi vil
også tilbyde nye og spændende arrangementer, og
tilbyder flere former for livestreamede foredrag, som
universiteterne tilbyder.
Som altid er der film og foredrag, udover de mange
studiekredse, litteratur- og debatgrupper. I denne
sæson kan du bl.a. både få indblik i filosofi og religion,
lære om brugen af digitale medier, og møde nogle af
historiens markante kvindeskikkelser.
Vi søger som altid også efter flere, der har en viden, de
brænder efter at dele med andre. Hvis du har noget at
tilbyde, enten fordi det har været dit fag eller fordi du
er passioneret amatør, så henvend dig og hør nærmere,
siger Mette Marslund.

MIDTERSAL, STUEN

STORE SAL OVENPÅ

Gode lokaler – mere plads
Vi er heldige, at vi råder over rigtig gode lokaler, med
god plads til vores arrangementer. Der er mindre rum, til
f.eks. litteratur- og studiekredse, og gode store lokaler
med alt det nødvendige udstyr til IT- undervisning,
filmforevisning mv.
På 1. sal har vi et dejligt stort foredragslokale. Og så er
der naturligvis køkken og mulighed for at lave kaffe!
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AKTIVITETSTILBUD

Aktivitetshuse i Svendborg Kommune

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 undervisning, foredrag, studie- og
debatgrupper, om mange forskellige emner som f.eks. IT,
kunst, kultur, filosofi, musik og naturvidenskab.
Kursusprogram findes på hjemmesiden. Hvis du har
emner, du gerne vil undervise i eller viden, du gerne vil
dele, hører vi gerne fra dig.

Seniorværkstederne i Svendborg

Seniorhus 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.

Møllergade 99, Svendborg. Tlf. 21 72 77 13
Seniorhus 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, håndarbejder til billard og dans.
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på kontoret
tirsdag og onsdag kl. 10 – 11, samt torsdag kl. 12 - 13.
www.skallen-svendborg.dk
E-mail: skallen@nypost.dk

Vi holder åbent hus lørdag d. 4. og 5. september
kl. 10.00 - 13.00.

Vi holder åbent hus den 12. og 16. august,
begge dage kl. 13 - 16.
www.seniorakademiet.dk
E-mail: kontor@seniorakademiet.dk

www.senior-vst.dk
E-mail: kontoret@senior-vst.dk
August 2021 Impulser
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AKTIVITETSTILBUD

Hjælpende Hænder
Vi har eksisteret siden 2006 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:

TILBUD I SENIORHUS SKALLEN,
MØLLERGADE 99, SVENDBORG
Akvarelmaling, Svendborg

• Hjælp til at vande blomster og andre huslige
småting, hvis man ikke selv er i stand til dette

Onsdage i lige uger kl. 12 - 17.
Første gang 8. september 2021
Kontakt: Ib Rasmussen – telefon 62 21 10 54

• Hænge billeder mv. op på væggen

Bogbinding, Svendborg

• Hjælpe svagtseende med at læser bøger, aviser mv.
• Hjælp til at samle dit nye møbel – ved lettere opgaver.
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.

Fredage kl. 10.00 – 12.00 (start sidste fredag i
september til sidste fredag i april)
Kontakt: Niels B. Termansen - telefon 62 22 15 16

Patchwork

Tirsdage kl. 9.00 - 12.00
Kontakt: Birthe Nielsen – telefon 40 68 54 32

L’hombre, Ældre Sagen

Mandage kl. 13.00 - 17.00
Kontakt: Keld Jensen - telefon 29 25 48 50

Svendborg L’homreklub

Onsdage kl. 18.30-22.30
Kontakt: Niels Petersen - telefon 40 14 51 72

Kontakt

Knipling, Ældre Sagen

Kirsten Støttrup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 21 84 77
Mogens Græns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 21 11 15
Jens Didriksen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 71 70 10
Connie Schleimann. . . . . . . . . . . . . . . . . .  62 21 41 03

Hyggebridge, Ældre Sagen

Torsdage kl. 13.00 - 17.00
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 51 29 07 21
Mandage kl. 11 - 15
Fredage kl. 10 - 13
Kontakt: Eva Nielsen, telefon 62 22 82 01

Porcelænsmalere

LÆSEKREDS

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

Menighedshuset
Sct. Nicolai Kirkestræde 3.

Billard

Sct. Nicolai Læsekreds mødes en
gang om ugen, et par timer om
eftermiddagen. 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.
Interesserede bedes kontakte:
Birgit Tjalve - telefon 61 86 34 83.

Torsdage kl. 9.00 - 12.30
Kontakt: Tholstrup@dukamail.dk, telefon 29 61 64 17

Sy´Fyns Quiltelaug

Tirsdag i lige uger fra kl. 19.00 - ca. 22.00.
Kontakt: Birthe Sander helst på mail
SyFynQuiltelaug@gmail.com - mobil 21 43 55 13

Tåsinge L´hombre Klub

Mandag kl. 18.30 - 22.30. Fra første mandag i
september. Alle er velkommen til hygge spil, både
øvede og nybegyndere.
Kontakt: Hans Skov Mortensen, Telefon 24 21 84 29

Ældresagen IT

Første tirsdag i måneden kl. 12 – 16
Kontakt: Keld Jensen, telefon 29 25 48 50
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Seniorbio i Scala - efterår 2021
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Kultur –og Fritidsafdelingen tilbyder i et samarbejde med Scala særforestillinger
for efterlønnere, førtids – og folkepensionister. Vi kalder det Seniorbio. Du skal
naturligvis være opmærksom på de gældende Corona retningslinjer, inkl. evt.
Corona pas. Du kan hente omtale af filmene på biblioteket.

I efterårssæsonen 2021 viser vi film
tirsdag eftermiddag kl. 13
– se filmstrimmel for datoer:

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Tirsdag den 5. oktober kl. 13

En filmpakke med 5 film koster 200 kr.
Under forudsætning af, at der er ledige pladser,
sælges der enkeltbilletter umiddelbart før hver
forestilling. Pris 70 kr.

Kl. 12.45- 13.00: Dørene åbnes og alle får et
nummerlod (1 stk. pr. husstand).
Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker.
Kl. 13.00: Billetsalget starter. Lodtrækning afgør
hvilke numre, der ekspederes.

Vi har sammensat en buket af fem meget forskellige film, så der er noget for enhver! I denne buket
af film er der både lidt nyt til historiebilledet, det
lidt lette og sjove, den tankevækkende film og så er
der vist også en lidt skæv og anderledes film. Lad
dig ikke snyde af, at du evt. ikke kender titlerne.

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, tlf. 24 88 63 31 eller på
mail birthe.bergmann@svendborg.dk

Der betales kontant.

August 2021 Impulser
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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: ivastat@gmail.com

Qi Gong
Bagergade 67d
Startdato: Onsdag den 29. sept. 2021
Kl. 15.00 – 15.50: Senior Qi gong
Kl. 16.00 – 17.20: Qi gong, De Fem Tibetanere,
afspænding
Kl. 17.30 – 18.20: Qi gong
Alle hold er for voksne og seniorer,
holdet kl. 15 er ”kun” for seniorer.
Underviser: Margit Lolk.
Pris: 400 kr./500 kr. + medlemskort 100 kr.
(10 gange)

Øvrige tilbud til seniorer:

Glad bevægelse mandag kl. 13.30 -15.00,
udflugter/velværerejser bl.a. til Polen.
Arrangør: Svendborg Sund og Glad.
Tilmelding og oplysninger: Tlf. 30 54 13 73

DE HANDICAPPEDES
IDRÆTSFORENING FOR
SVENDBORG OG OMEGN
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
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. Kurt
Hendriksen 21 22 11 52 eller på dhifsvendborg.dk

14
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FORENINGER, DER HAR
60+ AFDELINGER
Nedenstående foreninger har 60 + afdelinger
Oure Gudme Idrætsforening
Gymnastik
Kontakt: Anita Junge Nielsen, tlf. 24 61 18 88
Gudbjerg Idrætsforening
Senioridræt:
Kontakt: Herdis Iversen, tlf. 28 25 14 37
Floorball
Kontakt: Frede Guldholdt, tlf. 61 66 37 60
 åsinge Håndboldklub
T
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
www.vstennis.dk
Hesselager forenede Sportsklubber
Motion for ældre
på Hesselager Plejecenter.
Kontakt: Inge Marie Holmskov, tlf. 21 48 90 79
Stavgang fra Klubhuset
Hver onsdag kl. 9.30,
Kontakt Inge Marie Holmskov, tlf. 21 48 90 79
Krocket på Hesselager Stadion
Kontakt: Ruth Christiansen, tlf. 29 42 96 73
Motionscykling fra Klubhuset
Kontakt: Kalle Jensen, tlf. 21 76 16 36
Oplysninger generelt på
www.hesselager-fs.dk
Brændeskov/Brudager Idrætsforening
Sommer: Krocket, petanque og tennis.
Vinter: Kortspil i klubhuset.
Kontakt Jørgen og Annemarie Rasmussen,
tlf. 62 21 46 50

AKTIVITETSTILBUD
DANS
Danseklub 89

Seniorhus Skallen,
Møllergade 99
Mandag 18.45 – 21.45
– nye medlemmer optages
Kontakt: Orla Christensen
tlf. 20 30 56 19

Svendborg
Folkedansere

Midtbyhallen,
Johs. Jørgensensvej 10
Tirsdag 14.00 – 17.00.
Voksen -og ældrehold
Kontakt: Marianne Moltke,
tlf. 25 78 15 31

Danseklubben Enigheden

Seniorhus 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

BOWLING

NØRKLEGRUPPER
Røde Kors Nørklegruppe,
Svendborg

Seniorhus 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

Seniorhus 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

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

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-Fyn, Nyborgvej 4
Tirsdag kl. 15.00-16.00
Kontakt: Elly Jensen, tlf. 71 10 35 05

Pen Bowl

Bowl´n-Fyn, Nyborgvej 4
Tirsdage 10 – 11, onsdage kl. 10 – 11 eller 11 – 12
Kontakt: Johannes Pyrdol, tlf. 22 25 04 41

Svendborg Pensionistbowling
Bowl´n Fyn, Nyborgvej 4
Fredag kl. 09.30 – 11.00
Kontakt: Lone Stenberg tlf. 20 72 87 76

KUNSTGRUPPEN:
Færgegården. Fra september – maj.
Mandage kl. 9.00 til 12.30.
Vi maler sammen. Der er ikke undervisning,
men vi inspirerer, hjælper og evaluerer omkring
hinandens kunstværker og to gange årligt tager vi
på udflugt til et af landets kunst-museer.
Det er gratis at deltage.
Kontakt: Anne Pedersen
telefon 29 82 80 48.

Mandagsholdet

Bowl’n Fun, Nyborgvej 4
Kontakt: Lasse Toftegaard, tlf. 62 20 88 68
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Med forbehold for evt. ændringer
pga. corona-situationen

Pensionistforeninger,klubber og grupper
Brudager Ældreklub

Skårup Pensionistforening

Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11.
Torsdag i ulige uger kl. 14-16.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik, spillegilde,
to udflugter.
Kontakt: Jonna Pedersen - tlf. 62 28 13 99/61 76 31 81
Mail: jopgranly@mail.dk

Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10
Hver mandag kl. 14 -16: Der spilles kort og andre spil og snakkes. 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

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
Seniorhus 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

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

Svendborg Pensionistforening
Seniorhus Skallen, Møllergade 99 Svendborg.
Onsdag kl. 9.00 - 14.30. Foredrag, frit samvær,
fællesspisninger, udflugter, pakkefest, sang og musik.
Kontakt: Grethe Sørensen - tlf. 27 57 10 94.
Mail: grethehs@webspeed.dk

Sydfyns Seniorklub
Vejstrup Forsamlingshus.
En gang månedligt (rullende dage) kl. 14 i vintermånederne. Foredrag, musikunderholdning/-oplevelser,
udflugter, ferieture.
Kontakt: Connie Jorsal – mobil 71 78 73 92.
Mail: vaconjor@gmail.com

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
Mail: loneoldelund@sydfynsmail.dk

GLEMTE VI DIN FORENING?
Så kontakt Birthe Bergmann på tlf. 24 88 63 31
16
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Thorsengklubben

Tved Ældreklub

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 - tlf. 51 35 50 69.
Mail: lis.jorgen@troensemail.dk

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

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. Kontakt lokalforeningerne.

I Svendborg findes der to lokalafdelinger:
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
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/Egebjerg.

Teatergade 3, Tlf. 62 80 08 18
Kontortid tirsdag & torsdag kl. 10.00 -11.00

I lokalafdelingen tilbyder en række frivillige, der har
tavshedspligt, gratis hjælp inden for følgende. Man
behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at få
hjælp:
Besøgsven - Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83,
og Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.
Bisidder - Kathrine Stensgaard, tlf. 62 24 13 15.
Trykhedsopkald - Anny Aagaard, tlf. 22 55 48 48.
Søndagscafé - afholdes to gange om foråret og
to gange om efteråret med fællesspisning, kaffe og
underholdning. – Der er deltagerbetaling.

www.aeldresagen.dk/svendborg-gudme
Nyhedsbrev: Tilmeld dig vores lokale Nyhedsbrev
på hjemmesiden. Så får du de sidste 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.
Søndagscafé Forglemmigej
Caféen er for alle med hukommelsesvigt, ensomhedsfølelse eller har et lettere handicap. For nærmere
oplysning, henvendelse til Birgit Price Tlf. 29 66 83 08

PC-hjælp - Keld Larsen, tlf. 62 24 49 25.
Læsekreds - 1. torsdag i sept.-maj kl. 14-16. Sted:
Ollerup Plejecenter.
Kontaktperson:
Gerda Stensgaard Hansen, tlf. 51 26 82 63.
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Populært at træne i naturen
Fællesskab, fornøjelse og masser af bevægelse i det fri
tiltrækker mange
Tekst og foto Inger Hager

Erik Christiansen, at deltagerne løber i tre forskellige
hastigheder.
- Tempoet er selvfølgelig op til hver enkelt. Deltagerne
gør, hvad de kan, men måske lidt mere for hver gang,
siger han.

Frivillige instruktører

Deltagerne bruger, hvad de kan finde i skoven, her ses
instruktør Jens Erik Christiansen i baggrunden.

- Naturmotion giver noget helt andet end træning ved
maskinerne i en hal. Det er noget, jeg har meget lyst til,
og som jeg er meget glad for.
Bemærkningen kommer fra Jann Poulsen, der er en af
deltagerne på et naturmotionshold, som Svendborg
Senior Idræt tilbyder. I mange år har han dyrket styrketræning i Solo Fitness.
- Men det stoppede jo pludseligt med Coronaen.
Og så var jeg heldig at få et tip om at komme med til
naturmotion. Her kunne vi jo fortsætte med motion og
træning i det fri, fortæller Jann Poulsen.

Der er altid to instruktører på et naturmotionshold.
Jens Erik Christiansen er den ene og Kirsten Støttrup
den anden instruktør. De har begge lyst til at påtage
sig opgaven og har gennemgået et gratis kursus, som
Svendborg Senior Idræt tilbyder. Opgaven er frivillig og ulønnet.
- Naturmotion er bygget op om tre ting, hvis jeg skal
sige det kort, nemlig natur, motion og fællesskab,
fortæller Jens Erik Christiansen.
Han tilføjer, at træning i naturen skærper sanserne,
pulsen kommer op ved løb, og der trænes balance på
træstammer i skovbunden.
- Men vi skal også nyde det - for eksempel ved at
lege og lave små forhindringsbaner. På holdet gør
deltagerne det, de kan. Men jeg ser jo, hvordan
nogle deltagere efterhånden tør mere og får flyttet
grænserne for, hvad den enkelte kan udrette,

Altid i en skov
Sammen med de øvrige deltagere træner han denne
gang i det kuperede terræn i skoven bag Svendborg
Naturskole på Skårupøre Strandvej. Dette hold skifter
hver uge mellem forskellige smukke naturområder,
men altid i en skov.
Og det er netop noget, som Jann Poulsen glæder sig
over.
- Jeg er meget interesseret og glad for at iagttage de
forskellige skovarealer og de forskellige træer, tilføjer
han.
Der er store udfordringer her i skoven ved Naturskolen, faktisk gode stigninger - og her foreslår Jens
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- Jeg er meget glad for naturmotion, noget andet end at
træne ved maskinerne i en hal, siger Jann Poulsen.

- Jeg kan godt lide det sociale, når vi træner sammen, siger
Susanne Hansen, mens hun træner balancen.

konstaterer Jens Erik Christiansen og fortsætter:
- Jeg oplever, at deltagerne bliver glade for at være
med og være en del af et fællesskab. Det er en stor
fornøjelse, og det er det, der driver os til at være
frivillige instruktører, siger Jens Erik Christiansen.

Opdager naturen
Før Coronaen tog til, foregik nogle af øvelserne parvis,
andre i rundkreds.
- Men vi lavede bare nogle andre øvelser, så vi kunne
holde afstand mellem hinanden, siger han.
En af de øvrige deltagere på holdet, der også er begejstret for naturmotionen, er Lis Ethelberg.
- Der skal en meget god grund til ikke at møde op til
træningen, fastslår hun og fortsætter:
- Det er fantastisk at være udenfor, og det er også et
ekstra plus, at holdet træner forskellige steder. Det
er spændende at opdage nye naturområder, siger Lis
Ethelberg.

Hvorfor har du meldt dig som instruktør?
- Jeg er selv naturmenneske, så jeg kan godt lide at få
motion udenfor. Desuden møder jeg glade mennesker
på holdet, og det giver mig meget energi. Så jeg er
helt høj, når vi slutter træningen sådan en formiddag,
fastslår Ellis Rasmussen.
En af deltagerne på dette hold er Susanne Hansen, der
kæmper lidt med balancen på en træstamme.
- Det er en rigtig god måde at få motion på. Vi skal jo
holde os i gang, når vi er gået på pension, siger hun,
som ikke kun sætter pris på bevægelserne i naturen.
- Jeg kan godt lide det sociale, når vi træner sammen.
Det er noget, jeg lægger meget vægt på, tilføjer
Susanne Hansen, som fik ideen til naturmotion fra sin
søster, så de træner på samme hold.

Efterlyser instruktører
I Svendborg Senior Idræt glæder de sig over, at træningen i det fri er blevet så populær.
- Vi må sige, at naturmotion hitter. I foråret havde vi to
hold og endda flere på venteliste, oplyser seniorfritidsog idrætskonsulent Birthe Bergmann.
Den store interesse betyder, at Svendborg Senior Idræt
gerne vil have flere til at melde sig som instruktører.
Som nævnt er det en frivillig opgave, men Senior
Idrætten tilbyder et 16 timers kursus, som er gratis
for deltagerne. Har du fået lyst til at blive frivillig instruktør, kan du henvende dig til Birthe Bergmann på
tlf. 24 88 63 31.
Det er gratis at deltage på et naturmotionshold, når
man er medlem af Svendborg Senior Idræt.

Giver energi
Et andet naturmotionshold, som Svendborg Senior
Idræt også står for, træner i det samme område
hver uge, nemlig Sofielundskoven ved Svendborg
Idrætscenter.
- Vi bruger det, vi møder i skoven, for eksempel træstammer til balance, bakker, selve skovbunden, og
somme tider bygger vi noget op af naturmaterialer,
fortæller Ellis Rasmussen, der er instruktør på holdet.

- Jeg møder glade mennesker på holdet, siger instruktør
Ellis Rasmussen, der her ses bagerst på billedet.

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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Ud i det blå med Bussen
Der dufter af kaffe og wienerbrød i den lille blå bus.
Bag rattet sidder Ditte Leth Lindberg med et blomstret
tørklæde i håret
Tekst af Tanja Belinda Fribo
En ældre mand med smil i øjnene træder op i bussen. Resten af selskabet hilser ham også velkommen.
Majken Gulløv Longhi agerer konduktør og hjælper
Finn på plads i sædet med et spøgefuldt: ”Vi skal nok
passe på kagerne heromme!”
Udenfor lyser rapsmarkerne op på en baggrund af
lysegrønne bøgeblade – vi er taget på tur med ”Bussen”, og målet er Ballen Havn.
Med i Bussen er Jan, Klaus og Finn, der alle har det
til fælles, at de har demens. De er en fast del af onsdagsturen, der mest af alt handler om at køre ud i
det blå og nyde kaffen og kagen, sammen, i det fri.
Deltagerne er med til at bestemme destinationerne,
der som regel fastlægges ud fra de snakke, der opstår
undervejs.
Meningen med bussen er at arrangere ture til mennesker med demens i moderat grad, og som ikke kan
se sig selv deltage i de etablerede tilbud, der eksisterer i kommunen. Som chauffører og arrangører af
Bussens ugentlige program er social- og sundhedsassistent Ditte Leth Lindberg og socialpædagog Majken
Gulløv Longhi bussens genkendelige ansigter med
det store overblik.
- Vi startede op i marts i år, og der har virkelig været
stor interesse for at deltage. Det unikke ved vores
tilbud er, at vi henter passagererne ved deres eget
hjem, og så har vi aktiviteter på forskellige tidspunkter af dagen og ugen, fortæller Majken og uddyber:
For eksempel har vi en tur mandag aften, hvor vi
kører ud og spiser sammen – det er meget populært.
Vi vil også lave weekendture, hvor vi besøger forskellige torvemarkeder, eller besøger forskellige
kirker om søndagen. Vi får idéerne fra passagererne,
og så prøver vi forskellige ting af. Jeg tror, at jeg har
verdens bedste job! Slutter hun af med et stort smil.
Ved Ballen havn kommer kage og kaffe på bordet.
Med kaffen i kruset tager Klaus ordet: - Den største
hurdle ved at få diagnosen demens var at fortælle det
til vores omgangskreds, men min kone og jeg besluttede at være helt åbne om det fra starten, hvilket
faktisk har gjort det lettere for alle. Venner og familie
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Finn og Ditte nyder kaffen ved Ballen Havn

har været så søde. De ringer og spørger ind til os. Det
betyder så meget.
Klaus er en bredskuldret tidligere landmand med
bølger i sit gyldne hår. Han fik diagnosen demens i
januar og han er stadig ved at finde fodfæste i sin nye
livssituation:
- Jeg er jo stadig bare mig selv. Min kone og jeg har
vores bridgeklub og vi prøver at gøre det, vi plejer.
Men der er selvfølgelig udfordringer og jeg vil gerne
møde andre på de her ture, som jeg kan tale med,
både om det svære og alt muligt andet.
På turen hjem foreslår Klaus, at de skal arrangere en
rundvisning på Ollerup Gymnastikhøjskole. Med et
glimt i øjet fortæller han, hvordan han som ung kravlede ind ad vinduet til køkkenpigen, der senere skulle
blive hans ledsager for livet. Den selvsamme ”køkkenpige” tager smilende imod os, da vi på hjemturen
sætter Klaus af på fødegården.
- Vi ses i næste uge, Klaus, siger Majken og sætter sig
bag rattet. Dagen er ved at gå på hæld og med endnu
en god tur i bagagen og flere interessante destinationer i sigte vender hun Bussen mod Svendborg igen.

- Når man arbejder med mennesker med demens,
så er man nødt til at ramme dem lige der, hvor de er.
Man skal tale til og med kroppen og gribe de stemninger, der opstår, fortæller medarbejderen Dorthe.
Hvis vi spørger ind til om en beboer kan huske dit
og dat, så får vi ikke altid nogen respons. Men kroppen husker, og pludselig vækker en bestemt melodi
minder, og så kommer historierne.
En ældre mand kommer hen til klaveret for at hilse
på. På armen ligger afdelingens eneste faste beboer,
den sorte kat Senia og spinder højlydt. I et nu lyder
de legende toner af Se den lille kattekilling og både
Mette og manden griner højlydt. Et legesygt øjeblik
er grebet som en bold i luften. Det kan ikke planlægges, eller iscenesættes, men bare opstå ud af de
nærværende øjeblikke, der sker imellem mennesker
og musik.
Jan og Keld taler om løst og fast

De omsorgsfulde
toner på
Pensionatet
Eftermiddagslyset falder lunt over Bryghuset Svendborg Demensby og i gæsteboligerne flyder rolige
toner af Jeg ved en lærkerede. Bag klaveret sidder
musikterapeut Mette Maj Hultén og nynner med på
melodien. To ældre mænd har sat sig i nærheden,
draget af stemningen og det rolige samvær.
- Musikken kan samle. Den vækker følelser, vi måske
ikke kan sætte ord på, fortæller Mette, da jeg spørger
ind til hendes arbejde som musikterapeut på afdelingen. Hun er ansat som en del af indsatsen Frirum, hvor
man bl.a. vil undersøge hvordan man kan skabe mere
fleksible og genkendelige gæsteophold for mennesker med demens – det bliver kaldt Pensionatet.
Mette fortæller, at musikken for hende er et redskab
og en faglighed, som hun bruger i samarbejde med
de andre medarbejdere på afdelingen.
En elegant kvinde sætter sig hen til Mette, da hun begynder at spille igen. Kvinden har selv spillet musik,
og hun lyser op, for hver gang en ny genkendelig
melodi tager form.
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Mette Maj Hultén spiller på Pensionatet hver mandag og
torsdag.

Her kan du få hjælp og rådgivning
Hvis du har mistanke om demens, er det vigtigt
at søge læge, så den rigtige diagnose kan stilles
og eventuel behandling påbegyndes så tidligt i
forløbet som muligt.
Du kan også tage kontakt til kommunens demenskonsulenter, der giver rådgivning og sparring. Demenskonsulenter: Charlotte Gehring
30 17 59 87/Vibeke Tang Larsen 20 33 58 29/
Julie Lindgren 30 17 59 60
I Demenscenter Sydfyn er der mulighed for at
modtage anonym og åben rådgivning ved en
demenskonsulent hver tirsdag kl. 10-12. Det er i
Sundhedshuset, Hulgade 9 i Svendborg.
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Kirsten Åbo Andersen

At flytte hjemmefra – igen
Tekst af Marianne Mølsted
Det kan være svært at omstille sig til at bo et nyt sted–
enten man er 17 eller 77. Men Kirsten Åbo Andersen
er glad for sit nye hjem i en ældrebolig i Svendborg.
Kirsten har boet på Thurø de sidste 50 år, opfostret
sine 3 børn der og passet regnskabsafdelingen i
ægteparrets forretning. Nå ja og så alt det løse som
rengøring, madlavning og alt det andet vi bruger
en vældig masse tid på. Ikke altid morsomt, men
nødvendigt.
Som tiden gik, blev Kirsten alene i det store hus, hvor
der engang var så meget liv og larm. Børnene var
vokset videre og ud i verden, men mus kunne stadig
komme ind i huset. Og de er svære at få ud igen! Og
hvad nu hvis strømmen gik? Den der underlige lyd,
der pludselig kunne høres. Havde den altid været
der? Vi har alle prøvet at kunne ”høre mystisk puslen
under sengen”, da vi var små. Men den slags kan
dukke op igen - hvor mon det kommer fra?
Kirsten flyttede først i et lille hyggeligt rækkehus.
Men selv den indskrænkning var ikke nok, når ens
ryg slår knuder og livet gør ondt. Men skulle hun
virkelig flytte i ældrebolig? Så gammel er jeg da ikke,
mente Kirsten. Men efter snakke med børnene fandt
de sammen frem til et godt sted og Kirsten bor nu i en
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lille ældrebolig ved et plejecenter i Svendborg.
Kirsten sætter pris på at have sine egne møbler og
malerier, billeder fra sit bryllup og et par familiefotos
i sit hjem. Her er ingen mus og ingen underlig puslen
og maden kan man få i en dejlig spisestue, hvis man
har lyst til at være sammen med andre. Og bagefter
kan man invitere nye venner, som man har lært at
kende, ind på et lille glas og så se Nyheder sammen
eller snakke om, hvad der står i avisen, for Kirsten
følger stadig med.
Kirsten føler, at der er ro om hende nu. Krimier er stadig spændende, så skidt med at fingrene ikke mere
kan holde til broderi og strikning. De kan heldigvis
stadig taste løs på computeren. Børn og børnebørn
kommer på besøg. Der er altid en seng at låne til
overnatning for de fjerntboende. Gamle venner har
fundet frem til, hvor hun nu er, så snakken går stadig.
Søde unge piger stikker hovedet ind om nogen kunne
tænke sig en kop kaffe. Der er lige bagt kage og den
smager godt.
Lige nu er Kirsten begyndt at tænke på sin 85 års fødselsdag. Det skal da fejres. Heldigvis er der et stort
lokale på stedet, som man kan låne og maden kan
bestilles. Bare de nu vil lave kaffen stærk nok!

Ældre Sagen i SvendborgGudme ser kun fremad
Tekst og Foto: Palle Christiansen.
Ældre Sagen i Svendborg-Gudme mistede sin bestyrelse i december 2020, da det ikke var muligt
at kunne konstituere sig. En nedsat arbejdsgruppe
på 4 personer har foreløbig taget over. Og de er
sprængfyldte med optimisme i forbindelse med
den kommende sæson. En ny bestyrelse forventes
at blive en realitet ved det ekstraordinære årsmøde
den 31. august 2021 kl. 14 i Borgerforeningens
Guldsal.
Arbejdsgruppen består af: Allan Frederiksen, Finn
Frost og Nete Volleman som alle er klar til at gå med
i den nye bestyrelse, hvis de bliver valgt. I arbejdsgruppen deltager også William Benton som ønsker at
prioritere at arbejde med ældrepolitiske spørgsmål.
Allan Frederiksen er gruppens kontaktmand, og han
fortæller, at der inden nedlukning af landet er udarbejdet et katalog over aktiviteter, og flere gode ideer
er siden kommet til, som venter på at blive iværksat af
den kommende bestyrelse.
Finn Frost fra arbejdsgruppen: Der er rigtigt mange,
som benytter sig af vores juridiske afdeling, og mange
er glade for de rabatter som kan fås igennem Ældre
Sagen.

Den aktive arbejdsgruppe fra Ældre Sagen i SvendborgGudme. Fra venstre: Allan Frederiksen, Finn Frost, Nette
Vollemann og William Benton.

Jo, Ældre Sagen har meget at byde på, og vi ser frem
til et spændende bestyrelsesarbejde for de 10.0000
medlemmer, der er i Ældre Sagen Svendborg- Gudme

NOGET FOR DIG?
Kom til Ældre Sagens ekstraordinære årsmøde den
31. august 2021 kl. 14 i Borgerforeningens Guldsal

Danmarks ældste anonyme
telefontjeneste mangler frivillige
Tekst af Lars Kristensen
Sct. Nicolai tjenesten er en tjeneste, som mennesker
kan kontakte, når de føler behov for at møde et andet
menneske, der gerne vil lytte til dem og at kunne gøre
det anonymt, med interesserede, og ikke dømmende,
ikke rådgivende og ikke missionerende samtaler.
Sct. Nicolaitjenesten blev oprettet i 1957, efter at Ekstra Bladet havde udråbt chefen for Kirkens Korshær
til Københavns ”selvmorderpræst”, fordi han lyttede
til mennesker, der gik rundt med selvmordstanker.
Artiklen viste, at der var stort behov for et sted, hvor
mennesker kunne henvende sig anonymt og komme

til at tale uforpligtende, anonymt og fortroligt med et
medmenneske om deres problemer i livet.
På Fyn er der i dag 40 mennesker, der er med i tjenesten og man vil meget gerne være flere. Der arbejdes stadig efter de samme normer. Alle kan henvende
sig anonymt og den frivillige har tavshedspligt.
Vil du gerne være med til at hjælpe, som frivillig hos
Sct. Nicolai tjenesten, kan du ringe på Tlf.: 33151227
alle hverdage mellem Kl. 9 til 17 eller gå ind på:
https://kirkenskorshaer.dk/sctnicolaitjenesten/blivfrivillig og der tilmelde dig som frivillig.
August 2021 Impulser

23

Medlemmer af modstandsbevægelsen på Gl. Klingstrup lige efter befrielsen

Sabotage
Et teaterstykke om modstandsbevægelsen i Skårup.

Spilles d. 2/9,
3/9 og d. 4/9
- billetter
kan købes på
www.billet.dk

Tekst af Torben Hansen

En rejse tilbage i tiden med Skårup og omegn som
kulisse:
Forestil dig, at du bevæger dig rundt i Skårup gående eller på cykel, og at du pludselig oplever, at du
befinder dig midt i perioden 1943 til 1945, og historien om modstandsbevægelsen i Skårup åbner sig op
og bliver levende!

På din vej rundt i Skårup og omegn vil du ved de autentiske locations se historien om modstandsbevægelsen i Skårup under 2. verdenskrig udspille sig lige
foran dig.
Du vil få en oplevelse af, at du er vidne til historien
om de lokale beboere i Skårup og de studerende fra
Skårup Statsseminarie, der deltog i modstandskampen og satte deres liv på spil mod den tyske værnemagt i årene 1943 – 1945.
Det er denne illusion, som vi i Teater VITO ønsker at
skabe i teaterstykket SABOTAGE – fra Skårup i starten
af september 2021.

Om teaterstykket:
Publikum mødes i Skårup med deres cykler, og de
bliver budt velkommen, og alle vil få udleveret en
passerseddel, som de vil få brug for i stykket.

Modstandsbevægelsen forbereder en sabotage på Nyborg
– Svendborgbanen.
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Teaterstykket vil bestå af 11 små teaterstykker/nedslag, der alle spilles på de originale steder, hvor tingene skete dengang, og undervejs samler historien
sig til en helhed.
Publikum vil gående og på cykel (eller i jagtvogn)

blive taget med på en rejse tilbage i tiden, og her vil
de møde medlemmer af den lokale modstandsbevægelse, og historien vil blive levende.
Publikum vil møde flere af modstandsbevægelsens
folk i deres vante omgivelser. Vi møder nogle lærerstuderende, seminarielæreren, landmanden, bageren,
tømmeren, pensionatbestyreren, smeden mfl., og vi
får et indblik i, hvorfor de deltog i modstandsbevægelsen samt, hvad de fik udrettet.
Publikum vil blandt andet opleve, hvordan seminaristerne kom ind i modstandsbevægelsen, en modstandsmand, der bliver arresteret, Smeden der laver
geværkolber, en fingeret sabotage på jernbaneskinnerne og en nedkastning af våben og meget mere.
Undervejs vil publikum møde nogle kor, som vil
synge sange fra krigens tid.

Baggrund for teaterstykket:

Praktisk om teaterstykket:
Der vil være 11 forestillinger i løbet af de 3 dage fra
d. 2. til d. 4. september: 3 forestillinger om torsdagen,
3 om fredagen og 6 om lørdagen. Der vil blive solgt
40 billetter til hver forestilling, så man vil som tilskuer
komme tæt på spillet og få en oplevelse af, at man er i
midt i historien.
Medbring din cykel. Hvis du ikke har mulighed for at
cykle, så kan du købe billet til ’Jagtvognen’ på www.
billet.dk, når du køber din billet.
Vi lover en anderledes og meget nærværende
teateroplevelse i Skårup! – Vi ses i Skårup!
Tak til støtten fra: AP Møller Fonden, Fynske Bank,
NordeaFonden, SEAF Fonden samt Kulturpuljen i
Svendborg Kommune.
De bedste hilsner
Teater VITO

Selv om jeg har boet i Skårup siden 1979, er jeg aldrig støt på historien om modstandsbevægelsen i
Skårup. Men da jeg i 2018 så udstillingen om modstanden fra Skårup i Svendborg Museums sorte boks
i Skårup, tænkte jeg, at det kunne blive til et fantastisk
teaterstykke. I 2020 skrev en lokal 3 indlæg i Folk
og Fæ om modstandsbevægelsen, og her tænkte jeg
igen teaterstykke.

Stor lokalopbakning:
Teaterprojektet har en stor opbakning i lokalsamfundet: fra de lokale foreninger, Lokalhistorisk Arkiv i Skårup, det lokale blad, skolerne og fra den
lokale befolkning, hvor flere har meldt sig til at være
amatørskuespillere, praktiske medhjælpere og andre
har bidraget med div. rekvisitter og originale ting fra
1940´erne, som de har haft liggende.

Teater Vito ved: Skuespiller og teaterinstruktør Peter
Michaelsen og Idemager og teaterinstruktør Torben Hansen

Svendborg
Forsamlingshus
Lundevej 2
5700 Svendborg

Formiddagsfortællinger fortsætter
Kom til formiddagsfortællinger i Svendborg forsamlingshus den første onsdag i september, oktober, november og december kl. 10-11.
Det koster 60 kr. Der er inkluderet kaffe og rundstykke fra kl. 9.15.

Arrangementet er støttet af Svendborg Kommune
og Fynske Banks Fond og Kvickly.
Følg med i dagspressen, på facebook eller på
www.svendborgforsamlingshus.dk
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Når man skal – så skal man
Tekst af Marianne Mølsted

Det er jo nemt nok at sige. Men det har ikke altid været
lige let og i tidens løb har formen ændret sig en del.

Nu kunne man have det indendørs. Man trak i en snor og
vandet fra cisternen over ens hoved, tømte hele WCet.

Tønden – med et bræt over med hul i.

I andre lande så man pedalWC. Der stod vi undrende
turister og tænkte: Hvordan gør man? Men faktisk er det
vældig hygiejnisk – hvis man ellers kan holde balancen!
Underligt vi ikke har fået den slags nordpå.

Den metode er rigtig gammel. De berømteste tønder
er nok de to, som blev fundet i en udgravning, da
”Københavnerhjørnet” i Svendborg skulle udbygges.
De er fra 1400 tallet og deres indhold var helt intakt,
så arkæologerne var salige. De holdt sig for næsen og
lærte en masse om, hvad folk havde spist for 600 år
siden, og hvad de havde fejlet.
Men de fleste af os andre har nok også siddet på tønde
af og til. Det var almindeligt i sommerhuse, hvis man
var så heldig at komme i sådan et engang. Og nogle af
os har også prøvet at tabe, så vi måtte grave tøndens
indhold ned.
Andre steder brugte man grebningen bag køerne. Det
var ikke sjovt på de mørke vinteraftner. Så var det godt,
hvis man havde fået lavet sig en stak ”pissepråse”. Det
var lysesiv, som piger plukkede og så brugte de det
sidste af tællen fra lysstøbningen til at dyppe sivene
i. Når man så skulle, løb man over i stalden med det
tændte siv holdt fast i munden og trak skørterne op i
en fart. Det kunne godt gå stærkt – helst inden koen
også blev trængende. Og man skulle jo have lavet nok
pissepråse til hele den mørke tid.

Stedet har haft mange navne: ”Lokum”, (der betyder
sted på latin) blev brugt.” Das” er nok det almindeligste,
men også ”det lille hus”, potten og spanden. Så kom det
franske ord ”Toilet”
Nu er toiletter langt fra tidligere tider. Der er vaskefaciliteter og mange spejle. Og nogle WC kan efter brug
løfte en op at stå, have automatisk skyl og lufttørrende
lun blæst (rart, hvis værten lige gør opmærksom på
det!) Mon tidligere tiders snak og hygge stadig finder
sted i vore dage – nu hvor badeværelser nærmest kan
være balsale med varme gulve og puder på bænke og
smukke planter?

I byerne stod dasset med tønden i kælderen og i
baggårdene, og hele huset var fælles om det – sammen
med rotterne. Og natmanden kom med sin hestevogn i
mørket og udskiftede tønderne og ingen snakkede om,
at på torvet var natmandens jordbær og rabarber de
flotteste.
Fine folk – som Christian d. 4. - kunne have en ”hemmelighed” – et lille rum i en krog, hvor man kunne forrette
sin nødtørft. Kongen havde et ekstra fint porcelænssæde
– bemalet. Fra hemmeligheden førte så et rør ud i
voldgraven – så var man så rart af med det udtømte – og
nede i vandet tog karper sig af at holde rent.
Så lavede en skotte en fantastisk opfindelse. Et rør, der
bøjede og i det stod der vand! Det blev et vandkloset.
Eller efter den engelske forkortelse WC.
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Lysesiv som pigerne dyppede i
tælle, så de fungerede som lys

✁

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
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
DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om
spørgsmål vedrørende demens
telefon 62 23 40 00 - Tryk 3

DEMENSCENTER SYDFYN
ANNONYM RÅDGIVNING OG AKTIVITETER
mail: demenscentersydfyn@svendborg.dk
telefon 29 65 70 23
Åben henvendelse:
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
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
SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Siddende patientbefordring telefon 70 11 31 11
INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL
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
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
Der findes også mange oplysninger og
selvbetjeningsløsninger på
www.borger.dk og www.svendborg.dk

TIDSBESTILLING
HUSK - bestil tid på www.svendborg.dk/Bestiltid
Åbningstider for personlig henvendelse:
Borgerservice, Svinget 1, Svendborg
Åben :mandag - tirsdag . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00
onsdag lukket
torsdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 16.45
fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00




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
UDBETALING DANMARK
• Boligstøtte, Telefon 70 12 80 63
• Pension og varmehjælp Telefon 70 12 80 61
• Blåt EU-bevis Telefon 70 12 80 81

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

SKAT
www.skat.dk Telefon 72 22 18 18

