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Et nyt år er netop begyndt. Det giver som altid anledning til  
at se tilbage på året, der netop er gået og frem mod de nye  
muligheder og oplevelser, vi står overfor i det nye år.

Fremtidens Ældreliv
Vi lever i en tid, hvor krav til ældreområdet er i stærk foran-
dring og udfordret både af opgaveglidning fra regionerne, 
økonomiske rammer og ændringer i befolknings-sammensæt-
ningen. På ældreområdet i Svendborg Kommune har vi derfor i 
2018 særligt været optaget af, hvordan vi sikrer et godt og  
værdigt ældreliv - også i fremtiden.

I den forbindelse har Svendborg Kommune i 2018 haft invit-
eret til ældrekonference og fem borgermøder om specifikke 
fokusområder for at give alle mulighed for at påvirke den ret-
ning, Svendborg Kommune skal bevæge sig hen imod i den 
nærmeste fremtid. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
alle jer borgere der har deltaget, for mange gode ideer og  
indspark. Du kan læse mere om dette på side 10 

Byrådet i Svendborg er blevet demensvenner
I november 2018 blev byrådet i Svendborg Kommune demens-
venner. Politikerne inviterede to demensven-instruktører til 
at lære dem om, hvordan man kan gøre en positiv forskel i 
mødet med et menneske med demens og deres pårørende, og 
dermed uddanne dem som demensvenner. Politikerne  
ønskede at bakke op om og synliggøre, at alle har et ansvar for 
at gøre Svendborg Kommune til et sted, hvor mennesker med 
demens og deres familier mødes med forståelse, respekt og 
værdighed.

I skrivende stund har Alzheimerforeningen registreret mere 
end 72.000 demensvenner. Jeg vil gerne opfordre til at endnu 
flere bliver demensvenner. Du kan se hvordan du eller din  
organisation bliver demensvenner til højre på denne side. 
Målet er at der i alle kommuner uddannes mindst 1 demens 
ven pr. demente borger. Jeg håber vi i Svendborg Kommune 
bliver endnu flere.

Vil du være demensven?
Alzheimerforeningen giver dig 
viden om og mulighed for at vise, 
at du støtter mennesker med  
demens.

Hvad er en Demensven?
At være Demensven er først og 
fremmest en tilkendegivelse af, 
at man bakker op om mennesker 
med demens og at man gerne vil 
være med til at udbrede viden og 
nedbryde tabuer om demens. Du 
forpligter dig ikke til noget udover 
dette. Du får viden og en gratis 
pakke med Demensven-pin tips  
og viden.

Kontakt Demenskontakten på  
tlf. 29 65 70 23 hvis din forening  
ønsker at blive uddannet som  
demensvenner.

Du kan også læse mere på  
www.demensven.dk 

Af  Ældrechef Kirsten Vie 

LEDER 

Godt nytår og god læselyst
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De to initiativtagere til det fire meter lange Hes-
selager-tæppe, Merete Vang og Lone Juul Stær-
mose, sammen med to andre brodøser fra Hes-
selager, Susan Rasmussen og Birgitte Nielsen.
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De øvede sig i halvandet år med forskellige typer 
sting og med både to og tre tråde, og så blev de 
enige om, at det skulle være kontursting med en en-
kelt tråd.

Brodøserne i Hesselager går seriøst til værks. De  
har kastet sig ud i et projekt, som ender med et fire  
meter langt og 55 cm bredt vægtæppe, som skal 
hænges op i våbenhuset i Hesselager Kirke; et 
tæppe der fortæller 1000 års historie. De er godt 
i gang, men forude venter hundredetusindevis af 
sting, og derfor er der lidt usikkerhed om, hvornår 
de er færdige med det ambitiøse projekt, men  
initiativtageren, Lone Juul Stærmose, er optimist:  
- Tæppet er færdigt i 2021.

Den klare melding bliver mødt med et smil rundt 
om bordet. Brodøserne gør deres bedste, men de 
er også meget bevidste om, hvilken kæmpestor op-
gave de har givet sig i kast med.

Overalt i konfirmandstuen i Hesselager hænger 

kunstneren Mai-Britt Schultz fantastiske akvarel-
ler, som danner grundlag for vægtæppet. Hun har 
skabt en fortælling om Danmarks historie fra den 
første plov blev sat i jorden til den lokale superskytte 
Rene Vogn blev verdensmester. Alle fire årstider er 
repræsenteret, og den lille genialitet med at putte 
landets historie ind i en lokal østfynsk version, hvor 
man nikker genkendende til både Damestenen, 
handelspladsen i Lundeborg, Hesselagergård, den 
lokale og nu nedlagte isfabrik og den lukkede bio-
graf gør den vedkommende og nærværende. Kunst-
nerens akvareltegninger er et overflødighedshorn af 
historiske fortællinger, der er så rige på detaljer, at 
man uvilkårligt må drage sammenligning med Bjørn 
Nørgaards gobeliner på Christiansborg. 

Og hele historien skal sys. Med kontursting. Derfor 
sidder 12 damer hver torsdag formiddag i konfir-
mandstuen og syr, og syr og syr, og når de siger 
farvel til hinanden tager flere af dem broderierne 
med hjem, og så syr de videre derhjemme.

Brodøserne fra Hesselager er i gang med et 
ambitiøst projekt der - måske - bliver færdigt i 2021

Tekst og foto Peter Faber

Danmarkshistorie med nål og tråd

Det er et kæmpe projekt Hesselager-damerne har kastet sig ud i, 
men de nyder det, siger både Hanne Markvardsen og Hedvig Dahl.
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- Det er som om, man går ind i et univers, når man 
begynder at sy. Vi sidder med historien i hænderne, 
og glæder os over, at det så hurtigt bliver torsdag 
igen, og vi skal mødes, siger Susan Rasmussen.

- Jeg er blevet grebet af det. Jeg har aldrig broderet 
før, men det her er en fantastisk oplevelse at være 
med til, siger Birgitte Nielsen.

Det var Lone Juul Stærmose, der tilbage i 2015 
fik ideen til et broderet kirketæppe. Hun fik lok-
ket Merete Vang med på ideen, og så begyndte 
de i fællesskab at løfte ideen videre - fra projekt til 
virkelighed. De fik clearet af med menighedsrådet 
og Kirkelig Kunst der anviste, hvor tæppet kunne 
hænge, de fik skaffet de nødvendige økonomiske 
donationer via fonde, og de fik ikke mindst skabt 
en kontakt til Mai-Britt Schultz, som viste sig at være 
guld værd.

- Vi fandt hinanden lige med det samme. Vi ville det 
samme, og vi er begejstrede for resultatet, fortæller 
Lone Juul Stærmose.

Vægtæppet stykkes til sin tid sammen af 10 broderi-
er med hver en bredde på 37,5 cm og en højde på 
55 cm, men foreløbig skal kunstnerens motiver, 
som er trykt i farver på stoffet, sys. Ingen tør give et 
bud på, hvor mange sting det handler om, men det 
er mange, og de 12 brodøser er inde over alle 10 
broderier. Man har indbyrdes aftalt, at alle syr på 
alle 10 broderier. Nogle er gode til at sy blomster, 
andre kaster sig ud i de svære ansigter og der er 
dem, der har specialiseret sig i dyr. 

Brodøserne leverer en helstøbt holdindsats, og selv-
om der er lang vej igen, ser man allerede nu tegn 
på, at det bliver et ganske imponerende tæppe, der 
til sin tid skal hænges op i kirken; et kunstværk, som 
uden tvivl vil tiltrække sig national opmærksomhed, 
som tilfældet er med Hærvejstæppet i Viborg og 
Ladbytapetet på Vikingemuseet i Ladby.

De syglade damers projekt i Hesselager er en anden 
måde at bevare fortællingen om Danmark på for 
fremtidige generationer, men det er også en meget 
moderne måde at skabe et socialt lokalt fællesskab, 
som alle deltagerne priser i høje toner, og initia-
tivtageren, Lone Juul Stærmose er ikke i tvivl om, at 
andre vil blive inspireret af det, der foregår i Hessel-
ager.

Der skal hele tiden tages stilling til farvevalg, og  

her er det Susan Rasmussen der er på jagt efter  

den rette tråd.

Farvenuancerne er vigtige, og der er mange at vælge imellem.

Mai-Britt Schultz’ akvarelmotiver er trykt i farver på  stoffet og her er Marjon Boelskov i gang nål og tråd,  
og det er småbitte sting, så et forstørrelsesglas kan  være en stor hjælp.
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Nyt fra Ældrerådet

Det er nu 1 år siden, at de nuværende 12 medlem-
mer af Svendborg Ældreråd konstituerede sig. De 
syv nye medlemmer, der blev valgt ind i Ældrerå-
det ved valget i 2017, er blevet klædt godt på til 
Ældrerådets mange opgaver og er i fuld gang 
med arbejdet.

I Ældrerådet holder vi gerne vores møder på 
kommunens plejecentre, for at få et nært indblik i, 
hvordan den ældre del af befolkningen, der bor i 
plejebolig, bliver hjulpet og plejet.

Vi er de ældre i Svendborg Kommunes talerør.  
Og derfor er det vigtigt, at vi har den tætte relation 
til og viden om ældreområdet, når vi skal rådgive 
og give høringssvar til politikere i Social og Sund-
hedsudvalget i Svendborg Kommune.

Ældrerådet deltager også i forskellige møder 
rundt om i landet, sammen med de andre danske 
Ældreråd. Her informeres om diverse nye tiltag på 
landsplan og hvad de enkelte ældreråd, hver især 
gør for de ældre i deres egne kommuner.

I forbindelse med de store sparekrav for 2019 har 
Ældrerådet afgivet flere høringssvar til Social- 
og sundhedsudvalget. Bl.a. har der været stillet 
forslag om helt at afskaffe klippekortsordningen. 
Det fandt vi helt uacceptabelt, da det igen ville gå 

ud over de svageste ældre. Resultatet blev, at der 
blev skåret lidt i ordningen og det må vi acceptere.

Ældrerådets medlemmer var også med til at 
hjælpe med at få registreret, hvem der fik influ-
enza-vaccination i efteråret 2018. Vaccinen er en 
rigtig god ting af få, især for den del af befolknin-
gen, der er over 65 år. Så har du ikke fået gjort det 
endnu, vil det være en god ting at få gjort, inden 
der kommer en mulig landsdækkende influenza 
epidemi.

Vi i ældrerådet ønsker alle ældre, pårørende og 
derudover alle kommunens ansatte, der er med 
til at gøre livet lidt bedre for den ældre del af be-
folkningen i Svendborg Kommune, et godt og hyg-
geligt Nytår.

Tekst af  Lars Kristensen

Fra venstre bagerste række: Bent Aage Rasmussen, Lisbeth Svensmark Hulgård, Elsebeth K. Giessing, Mellemste række 
fra venstre: Anne-Marie Lundgaard 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.

 

NY FOLDER I 2019
I 2019 producerer vi en ny og  
informativ folder om Ældrerådet  
i Svendborg Kommune. 
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Vinterbadning

Tekst og foto: Margit Lolk

Det kolde gys er blevet et hit

Det er blevet in og meget hot at være vinterbader. 
Der er flere og flere, der vinteren igennem op-
lever det kolde gys og får et kick, når det iskolde 
vand omslutter kroppen, men er det egentlig 
sundt og hvad er det, der får folk til at forsætte, 
selvom stormene raser og man evt. skal slå hul i 
isen, for at komme i vandet?

I Danmark er der i 2018 ca. 45.000 registrerede 
vinterbadere (kilde:vinterbader.com).  Impulser 
har været på stranden i Christiansminde for at 
blive klogere på, hvem der vinterbader og hvor-
for? Impulsers udsendte, som har badet dagligt 
siden foråret, forsøger selv at blive vinterbader og 
har mødt nogle af de hardcore, for hvem, det er 
blevet et must at vinterbade samt mødt håbefulde 
nybegyndere, som har et oprigtigt ønske om at 
blive en ”rigtig” vinterbader.

Marianne Bager på snart (73 år) er en af de mest 
hardcore, vi har talt med. Hun har været vinter-
bader i 12 år. I alt slags vejr cyklede hun (pr. ”rug-
brødsmotor”) den lange vej fra Christiansminde-
området til Smørmosen på Thurø for at dyppe sig i 

det kolde vand, men et brækket håndled i foråret 
2018, satte en stopper for det, da hun ikke mere 
kunne cykle så langt. Hun måtte derfor ”nøjes” 
med den noget kortere tur til Christiansminde, 
hvilket hun er glad for i dag. Hvordan hun kom i 
gang med vinterbadningen? Hun blev opfordret 
af nogle vinterbadere på Thurø og blev bare hæn-
gende. På spørgsmålet om, hvad det kolde gys gør 
for hendes velbefindende, svarer hun: Det kan jeg 
ikke svare på, det er bare blevet en vane og en del 
af min hverdag, som jeg ikke kan undvære.  

Helt anderledes er det for ægteparret Birthe og 
Kaj Ove Jensen (74 og 79 år) - de har nemt ved at 
sætte ord på, hvad vinterbadning betyder for dem.

I fem år er de året rundt gået hjemmefra tidligt om 
morgenen (ca. 1 km frem og tilbage) for at hoppe i 
vandet i Christiansminde. De fortæller, at de nyder 
de forskellige årstider på den daglige gåtur, hvor 
de oplever stilheden, mens lyset bryder frem og 
naturen vågner. Selv om musklerne måske kan 
være lidt stive og kroppen ikke er vågnet helt op, 
så oplever de begge, at mødet med det kolde 
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vand giver et kick af varme og velvære i hele 
kroppen. ”Det er for os blevet et must og en fantas-
tisk og uundværlig begyndelse på en ny dag”, er 
det seje ægtepar enige om.

Hvad sker der egentlig, når kroppen  
møder det iskolde vand? 
Åndedrættet bliver hurtigere og man hyperven-
tilerer. Blodkarrene trækker sig sammen for at 
beskytte og sikre, at de vitale organer får blod 
nok (mærkes som prikken i huden). Kropstem-
peraturen falder. Puls og blodtryk stiger og hjertet 
kommer på overarbejde. Kuldechokket sætter 
immunforsvaret i alarmberedskab. Blodgennem-
strømningen i hjernen øges (det kan give hoved-
pine, som hvis man spiser/drikker noget koldt).
Det kolde vand sætter gang i forbrændingen og 
øger stofskiftet og så giver det kolde gys et enormt 
velvære, man bliver ligefrem ”høj”, hvilket skyldes 
at hjernen frigiver en masse signalstoffer og hor-
moner: adrenalin, binyrebark, serotonin og endor-
finer, som virker smertestillende og afstressende 
– og så kan det salte havvand lindre lidelser som 
f.eks. hudproblemer, gigt, stofskiftesygdomme, 
kredsløbsproblemer og svækket immunforsvar. 

Hvordan kommer man i gang?
Der findes mange grupper af vinterbadere langs 
kysterne i Svendborg Kommune, og helt sikkert 
også en i nærheden af dig. 

Hvor mange vinterbadere, der er i Christians-
minde og hvordan aldersfordelingen er, ved man 
ikke bestemt, men de fleste af dem Impulser har 
mødt, har været mellem 60 og 80 år. Foreningen 
”Christiansminde For Alle” har fået støtte fra Nor-
dea-Fonden til en sauna, som, når tilladelsen til at 
stille den op, er i hus, kan benyttes af ”Christians-
minde Vinterbader”. Man ved, at vekslen mellem 
koldt vand og sauna er en effektiv måde, at få 
afgiftet kroppen og renset ud i f.eks. stresshormon-
erne. Desuden nedsættes inflammationer i krop-
pen. Vinterbaderne i Christiansminde glæder sig 
meget til, at der nu også kan blive mulighed for at 
benytte en sauna.

Helbredsmæssigt er der mange gode grunde til at 
hoppe med på bølgen og blive vinterbader. God 
fornøjelse!

Undgå vinterbadning, hvis du lider af:

1. Ubehandlet kranspulsåre sygdom
2.  Alvorlige hjerterytme forstyrrelser /eller 

brystsmerter (Angina Pectoris)

3. Ubehandlet forhøjet blodtryk
4. Er du i tvivl? Kontakt din læge.

Kilde: Hjerteforeningen

Vinterbadere i Christiansminde

OBS!
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Vi skal være klar til den fremtid, der banker på lige 
rundt om hjørnet. Derfor har politikerne i Svendborg 
Kommune taget initiativ til at udarbejde en plan for 
Fremtidens Ældreliv. Hvilke retninger er det vi skal 
gå i, for også i fremtiden at understøtte et værdigt liv 
for kommunens ældre borgere?

Det har været vigtigt for politikerne at involvere 
borgere i planen for Fremtidens Ældreliv. De fem 
hovedområder, som planen bygger på er besluttet 
på baggrund af inputs og kommentarer fra den æl-
drekonference, der blev afholdt i marts 2018. Der-

efter er der arbejdet videre med områderne. For alle 
områder, er der inviteret til borgermøder i efteråret 
2018. Borgermøderne gav anledning til mange gode 
drøftelser af, hvad man som borger ønsker for sit 
fremtidige liv.

Planen for Fremtidens Ældreliv sendes i høring i 
januar og februar 2019 og skal herefter godkendes 
af Byrådet i Svendborg Kommune. De fem fokusom-
råder, der er omdrejningspunktet i Fremtidens  
Ældreliv er: 

Ældreområdet er i forandring. Vi bliver fortsat flere 
ældre og som kommune skal vi fremadrettet kunne 
varetage flere og mere specialiserede opgaver 

Tekst Maria Rudbæk Bernhard

Har du kommentarer?
Når planen for Fremtidens Ældreliv sendes i høring kan høringsversionen  

læses på www.svendborg.dk/masterplan, hvor du også har mulighed  
for at give dine inputs indenfor høringsfristen.

i Svendborg Kommune
ÆF

Boformer: 
Beskriver hvilke krav der stilles  

til fremtidens boformer.  
Hvordan vil vi bo og leve  

frem mod 2025?

Syg og døende i eget hjem: 
Hvordan kan Svendborg Kommune  

understøtte de behov og ønsker  
som borgere, der er syge  

eller døende har

Det gode liv: 
Rehabilitering, velfærdsteknologi samt mad og  

måltider er elementer, der er med til at understøtte 
livskvalitet og det gode liv for ældre

Det vi skaber sammen 
Kommunen kan ikke stå alene,  
og ønsker at udvikle og skabe  

de kommunale velfærds- 
ydelser sammen med borgerne

Professionelle og faglige  
medarbejdere: 

For at kunne understøtte livskvalitet for alle ældre  
borgere er det nødvendigt at kunne rekruttere og  

fastholde de rette medarbejdere
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Seniorværkstederne i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg. Tlf. 62 22 95 69.
Seniorværkstederne er åbne mandag-fredag 9-13.  
Nogle aktiviteter til kl. 16. 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 reparerer 
ting til eget brug. Kom forbi og få en uforbindende 
rundvisning i samtlige værksteder.
www.senior-vst.dk  
E-mail: kontoret@senior-vst.dk

Aktivitetshuse i Svendborg

Skallen
Møllergade 99, Svendborg. Tlf. 62 20 10 55
Skallen er et handicapvenligt kommunalt aktivi-
tetshus for seniorer og førtidspensionister. Huset 
kan bruges af foreninger, klubber og grupper i 
målgruppen, Der foregår mange aktiviteter spæn-
dende fra møder, foredrag, engelsk, håndarbejder 
til billard og dans. 
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på kon-
toret tirsdag, onsdag og torsdag kl. 9-11 - i august 
dog kl. 9-10.   
www.skallen-svendborg.dk  
E-mail: skallen@nypost.dk

Strammelse Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge. Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for medlemmer hver dag kl. 9.00 - 
11.30  og 14 - 16,  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

Svendborg Seniorakademi
Ørkildsgade 21,st., Svendborg. Tlf. 30 69 37 39
Her er et stort udbud af studie- og debatgrupper, og  
undervisning i mange forskellige emner som f.eks. 
IT, kunst, kultur, filosofi og musik.

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

AKTIVITETSTILBUD  
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SYDØSTFYNS 
PENSIONISTFORENING 
Foreningen, der har ca. 200 medlemmer, har 
fokus på glæde og samvær i form af 4 – 5  
busudflugter og 4 arrangementer hvert år.  
Busudflugterne er i Danmark og med besøg 
og rundvisning på seværdigheder. Arrange-
menterne er vinterfest, generalforsamling, 
sommer grilleftermiddag og julestue med  
julemusik, fællessang og julehistorier

Kontakt Hedvig Dahl – telefon 30 22 97 41.  
Mail: dahlhedvig@gmail.com SENIOR VELVÆRE OG 

FORKÆLELSESTUR: 
Kurbyen Kolobrzeg i Polen
Dato: 25.02-01.03 2019
Påstigning i Svendborg
Speciel pris: 2.195 kr.

Nærmere oplysninger:
Svendborg Sund og Glad
Tlf. 30 54 13 73

Qi Gong
Onsdag d. 9. januar 
Bagergade 67d
Kl. 15.00 - 15.55
Speciel pris: 300 kr. (10 gange).

AKTIVITETSTILBUD  

Afd. Egebjerg: 
Formand Ingeborg Alslev   
telefon 62 24 23 83 / 30 27 12 83
Mail ifalslev@privat.dk

I Ældre Sagen Egebjerg lokalafdeling 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 Kontaktpersoner: Ingeborg Alslev, tlf. 
30 27 12 83, og Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.

Bisidder, vejleder og tryghedsopkald
Kontaktperson: Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83.

PC-hjælp 
Kontaktperson: Keld Larsen, tlf. 62 24 49 25.
Læsekreds 1. torsdagen i måneden kl. 14-16. Sted: 
Ollerup Plejecenter, "Udsigten". Kontakt- 
person: Gerda Stensgaard Hansen, tlf. 51 26 82 63.

Har du lyst til at være frivillig?  
Som frivillig bestemmer du selv, hvilke opgaver du 
vil påtage dig og hvor mange timer du vil bruge.
Kontakt lokalforeningens  
formand, Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83, eller  
næstformanden, Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10

Afd. Svendborg – Gudme:
Formand Birgit Price- telefon 29 66 83 08   
Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver  
4. torsdag kl. 13.30 - 16.
Programmer fås ved arrangementerne eller kan 
hentes på vort kontor i kælderen i Borgerforenin-
gen, indgang Teatergade, tirsdage og torsdage  
kl. 10 - 11. Kontakt: tlf. 62 80 08 18

Demenscafé
For nærmere oplysning om datoer samt tilmelding:  
Kontakt: Birgit Price, telefon 29 66 83 08

Er du vores nye kasserer?
Brænder du for at bruge din viden om regnskab og 
økonomi -og har du et par timer om ugen i over-
skud, til at styre vores regnskab, så er du måske 
vores nye kasserer i Ældre Sagen svendborg- 
Gudme.
Vi er kommet i en akut situation, hvor vi har hårdt 
brug for en ny person, som kunne tænke sig at gå 
ind i dette frivillige arbejde. Enten med det samme 
eller i forbindelse med vores årsmøde i marts 
måned.
Landsorganisationen stiller alt ønskeligt hjælp til 
rådighed, indtil du bliver ”selvkørende”.
Vækker det din interesse, så ring endelig til mig, 
for en uforpligtende snak.
Birgit Price/formand
Tlf. 29 66 83 08
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Du har mulighed for 
at se kvalitetsfilm i dagtimerne  
– til en god pris

22. januar:  

LYKE-PER

5. februar:   

DOMMERENS 

VALG 

19. februar:  

MAMMA MIA 

5. marts:  

FIRST MAN

19. marts:  

I KRIG OG 

KÆRLIGHED

Det kan lade sig gøre, fordi kultur- og fritidsafdelingen i  
Svendborg Kommune har indgået en aftale med Scala om særforestillinger  
for efterlønnere, førtids- og folkepensionister. Vi kalder det Seniorbio.

Du kan hente omtale af filmene på biblioteket.

Seniorbio i Scala - vinter-forår 2019
FEM GODE GRUNDE TIL 

AT GÅ I BIOGRAFEN

I første halvår 2019 viser vi film 
Tirsdag eftermiddag kl. 13.00  
– se filmstrimmel for datoer. 
En filmpakke med 5 film koster 200 kr.  
Der sælges endvidere enkeltbilletter umiddelbart før 
hver forestilling. Pris 70 kr. (under forudsætning af, at 
der er ledige pladser).

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Tirsdag den 15. januar 2019 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). 
Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker.
Kl. 13.00: Billetsalget starter. Lodtrækning  
afgør hvilke numre, der ekspederes.
Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller  
har brug for særlige hensyn i biografen, kan du 
inden billetsaglet starter, forhåndsreservere  
billetter ved henvendelse til Birthe Bergmann.
Har du spørgsmål er det også Birthe Bergmann  
du kan kontakte på tlf. 24 88 63 31 eller på mail  
birthe.bergmann@svendborg.dk
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Tekst af Marianne Mølsted 

Danseklubben Flora

I aften er det Danseklubben Flora, der har salen 
og gulvet er fyldt med par, der tager en svingom.  
Enkelte sidder ved det lange bord og får en snak. 
Der er over 30 i klubben. De mødes hver onsdag 
aften – enkelte og par. Herrer værdsættes, for 
selvfølgelig er der flest damer, men sådan er det 
jo alle steder - og er det ikke dejligt? Her danser 
man bare med hinanden, og da jeg får smidt frak-
ken, og formanden Ole Vang har sagt velkommen, 
bliver jeg også budt op. Herligt. 

I dag er det en diskjockey, der sørger for musik-
ken. Det er en af danserne, der har påtaget sig 
det hverv, og Kim Larsen forsøder livet endnu en 
gang fra en CD. Hver 4. gang Danseklubben Flora 
mødes er der levende orkester, og det giver altid 
mere flid på gulvet. Det er hyggelig ”gammel” 
dans, der foregår her – ikke vilde ben-spjæt – alle 
kan være med.

Man skal være over 50 for at komme her i klub-
ben. Henry, som nu er over 99 år, følger godt med 
på gulvet og er ret omsværmet. Han danser også 
dejligt.  Måske er det årelang træning, for han gik 
på danseskole, da han var barn dengang i 20erne 
og er med i en anden danseklub, går til bowling 
og styrketræning, siger han. På fredag skal han til 
træskobal. Men det bliver nok ikke med træsko, 
for han kan ikke få dem pudset mere. Det ærgrer 
ham lidt, at der ingen steder danses Reinlænder-

polka og Sekstur. Men det kræver så meget plads, 
så vi må ”nøjes” med det her almindelige dans fra 
vores andres ungdom.  Det vigtigste er stemnin-
gen og  
hyggen.

Så er der pause. Man får kaffen eller har selv en 
lille flaske vin eller øl med, og brød eller små- 
kager dertil, og jeg bliver også budt. Snakken går, 
og der skal lige aftales, om en invitation til en høst-
fest på et plejehjem, som alle har lyst til at komme 
med til, og så kan vi jo lige så godt køre sammen 
– ikke Henry? For selvfølgelig følges vi.   Bagefter 
synger vi en sang om at male himlen. En af dan-
serne har trompeten med, og vi får musik til. Og så 
danser vi igen.

”Vi skal jo ikke sidde derhjemme og kukke. Man 
må ud og opsøge selskab og hygge. Der skal ske 
noget, og man må selv gøre en indsats,” siger en 
ældre mand, og jeg får atter en svingom.

Henry sidder og puster lidt og vi får en snak om 
hans liv. 99 år. Så er han født i 1919. Gift i 44 og 
selv bygget hus i 50erne. Alt det han har set og op-
levet i snart 100 år – mere end jeg har læst mig til. 
Nu er han alene, men han får så mange besøg og 
kommer ud til så meget, så han har slet ikke tid til 
at sidde derhjemme. Og slet ikke tid til at kede sig.
 Det er jo også svært at være sur, når man danser, 
og musikken får ens fødder til at bevæge sig.

Rytmiske trin og guitartoner lyder ud i mørket 
fra Multihuset på Gammel Skårupvej

Vil du danse med? 
Kontakt: Ole Vang, tlf. 23 26 26 31 
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Hvad optager dig lige nu?
Var der noget i tv i aftes, som fik dig helt op i ”det 
røde felt”?  Eller var det en lokal begivenhed, 
som du synes var hamrende uretfærdig? Uanset 
hvad, så er det vigtigt at have nogen at drøfte det 
med. For mange seniorer, kan alt det, der bliver 
diskuteret på arbejdspladsen mangle, når de går 
på pension. Kender du det? Man kan ikke få ”læs-
set” sine meninger af nogen steder! 

Savner du nogle ligesindede og jævnaldrende at 
kommentere dine holdninger med?  Så er Svend-
borg Seniorakademi i Ørkildsgade 21, sikkert 
lige noget for dig!

Hvad er vi så for nogen?
Lad os slå det fast med syvtommersøm. Vi er ikke 
en forening, der slår søm i! Hvis vi skulle kalde  
os noget, så er vi snarere et ”hjerneværksted”.  
Et sted, hvor aktive seniorer øser af deres livs- 
erfaring, og får uendeligt meget tilbage fra aka- 
demiets øvrige medlemmer. Et godt eksempel: 
Hvis du deltager i en af vore debatgrupper, så 
er der et fast tema: Hvad optager dig lige nu?  Et 
udtryk, som du sikkert kender fra generalfors-
amlinger, så er der et punkt der hedder: ”Even-
tuelt”. Alt kan drøftes, men intet kan vedtages. 
Sådan er princippet i vore debatgrupper. Alt kan 
blive vendt og kommenteret. Dine rejseminder, 
små hverdagsoplevelser, osv.

Ideer til aktiviteter i Svendborg Seniorakademi 
kan boble op fra medlemmerne selv, men aka-

demiet tager også mange initiativer til nye tiltag. 
Ofte kulturelle ting. Fælles er glæden ved stadig 
at kunne forundres, at bevare sin nysgerrighed, 
og glæden ved fællesskab. Og du behøver ikke 
at være ”professor” for at være med. Vi er en bro-
get flok, af ganske almindelige mennesker, som 
elsker at tilegne sig ny viden.

Kunne du tænke dig at vide mere om os, så gå 
ind på www.seniorakademiet.dk. 

Svendborg Seniorakademi har uendeligt meget 
på ”hylderne”: 

It-kurser (iPad, Smartphones, Windows 10, tekst-
behandling, regneark, billedbehandling på com-
puter m.m.). Nye kurser starter op i foråret 2019. 

Sprogkurser i engelsk og tysk – Slægtsforskning 
– Litteraturgrupper, som læser bøger sammen 
og drøfter dem. – Film og musik – 6 aktive kultur-
grupper, nogle tager på ekskursioner, andre 
drøfter kultur i huset – De store verdensreligion-
er. Og ikke mindst vore populære højskoledage.

Svendborg Seniorakademi
Mødestedet  for alle seniorer

Tekst og foto Palle Christiansen.

Nyheder:
Livestream forelæsninger fra Århus Univer-
sitet, (foregår i Ørkildsgade) – Studiegrupper 
i historie og naturvidenskab.

Kom og vær med, vi er fordomsfrie og 
imødekommende!

Gruppe på besøg  
på Jim Lyngvilds jule-
marked ved Ravnsborg.
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Svendborg Senior Idræt tilbyder  
motion for krop og hjerne i det fri

- Det har været en meget stor oplevelse at deltage 
- en øjenåbner sådan at få genskabt naturen som 
legeplads.
Bemærkningen kommer fra en af deltagerne i et nyt 
tilbud i Svendborg Senior Idræt, nemlig Naturmo-
tion, et forløb, som begyndte i efteråret, og som 
fortsætter til foråret.
- På en tur i Nørreskoven på Tåsinge kom vi til 
en lysning, hvor vi bare stod helt stille og nød de 
mange smukke farver, fortæller en anden af del-
tagerne, Anne Grethe Skovgaard, 69 år, og tilføjer:

Grin og hygge giver tryghed
- Vi har nogle dejlige ture, hvor vi møder naturlige 
forhindringer, vi laver fælles øvelser og øvelser to 
og to. Vi får grinet og hygget, har navnelege, så vi 
bliver trygge ved hinanden.
Forløbet foregår forskellige steder i naturen, steder, 
som deltagerne og instruktørerne beslutter fra 
gang til gang. Vind og vejr åbner for sanserne, og 
deltagerne får udfordret både balance, styrke og 
puls - og ikke mindst bliver hjernen stimuleret. 
I efteråret fik deltagerne også masser af motion i 
skoven ved Svendborg Naturskole, i Vejstrup Ådal 
og Hallindskoven. Og undervejs bliver der snakket 
om de planter, træer og dyr, man møder. En dyre-

passage bliver spottet, og deltagerne følger den i 
”gåsegang” og får dermed trænet balancen.

Hjernen på arbejde
Både krop og hjerne kommer på arbejde, når del-
tagerne går i cirkler eller løber slalom mellem 
træerne. Det kan også være en rask spurt i fem 
sekunder, baglæns gang i 10 sekunder og så  
fremad i 15 sekunder.
Ideen med forløbet er at lege sig gennem mark, 
skov og strand. Og som en af deltagerne fortæller:
- Det er trygt og befordrende at udfolde sig i en 
gruppe. Der har været meget latter og gode kram.
- På turene kan man deltage uanset, om man er vant 
til motion eller ej. Man skal blot møde op i tøj, der 
passer til vejret, og så er det en god idé at have en 
flaske vand med, lyder opfordringen fra konsulent i 
Svendborg Senior Idræt, Birthe Bergmann. 
- I Nørreskoven opdagede vi et stort nåletræ, 
nærmest et mammuttræ, som vi ”omfavnede”.  Op-
levelserne på disse ture er lige mig. Det er fint at 
have en aftale om at komme af sted. Jeg ville aldrig 
tage på sådan en tur i en skov alene, siger Anne 
Grethe Skovgaard.
Naturmotion starter igen mandag den 18. februar.

Naturen - også en legeplads for voksne 

Naturmotion er også at indtage en høstak, her Anne Grethe 
Skovgaard øverst.

Tekst: Inger Hager, foto: Lenna Trøst

En stille vandring i efterårsskoven.



17ImpulserJanuar  2019

Svendborg Senior Idræt tilbyder  
meget andet end motion og træning 

Mange kender Svendborg Senior Idræt for en bred 
mangfoldighed af tilbud inden for alle former for 
motion, bevægelse, spil m.m. m. 
Men Senioridrætten tilbyder mere end det, nemlig 
muligheden for at deltage på mange forskellige 
ture og udflugter. Det er tilbud, der langsomt er 
vokset frem, udelukkende arrangeret og planlagt af 
nogle af foreningens frivillige medlemmer.
- På vores ture har medlemmerne mulighed for at 
mødes på tværs af de aktiviteter, som de deltager 
i, fortæller Therese Lherbier, en af arrangørerne af 
foreningens ture.

Fællesskab er vigtigt
At mødes på tværs giver et særligt fællesskab, og 
det er netop et af formålene i Svendborg Senior 
Idræt, der ud over bevægelse, lægger stor vægt 
på fællesskab og samvær.
”Ture i det blå”, der foregår i sommermånederne 
undtagen juli, er et tilbud på vandreture.
- Vi vælger et naturskønt område, som vi kører til 
i privatbiler. På forhånd har vi tilrettelagt en tur, 
som vi har ”prøvevandret” f.eks. i området omkring 
Lykkesholm Slot, fortæller en af arrangørerne, Dor-
rit Pedersen. 
”Kultur - motion for hjernen” er et andet tilbud på 
endags udflugter. Disse ture kan for eksempel gå til 
Humlemagasinet, Bågø, Johs. Larsen Museum i Ker-
teminde eller Erns’st Samlinger i Assens.

- For at holde udgifterne nede kører vi også i privat-
biler, oplyser Therese Lherbier.

Populære ferieture
Små ferieture har vist sig at være meget populære. 
Det er ofte en tur på tre dage, som bl.a. er gået til 
Samsø, Læsø, Sort Sol i Sønderjylland og en tur til 
Fur, Mors og Thy.  
- Vi gik flere fine ture. Nogle af turene med store 
udfordringer som f.eks. stejle skrænter, hvor brug 
af tov var nødvendigt for at komme op og i endnu 
højere grad for at komme ned, fortæller en af del-
tagerne fra oplevelsen på Fur.
Omkring 30 deltagere var med på denne tur, som 
også gik til Hanklit, Danmarks største molerklint, 
der er 61 meter over havet. Turen op og ned påtog 
deltagerne sig med krum hals, også to kvinder på 
omkring 90 år.
Ferieturen i maj 2019 er for længst planlagt og går 
til forskellige slotte og Kunstmuseet Louisiana i  
Nordsjælland.
- Efter blot to en halv uge var alt optaget med 37 
deltagere, siger Therese Lherbier, der tilføjer, 
at man netop på disse ture får hygget sig og får 
snakket ved samværet om aftenen.

Fællesskab på kulturture,  
ture i det blå eller på en lille ferie 

Her går vandreturen i den smukke natur ved Hårby.

Store udfordringer, men alle klarede turen på de stejle 
skrænter.

Tekst: Inger Hager, foto: Dorrit Pedersen



18 Impulser Januar  2019

Af Nils Valdersdorf Jensen, museumsinspektør og ph.d.-stipendiat

Den Sorte Boks

Et museum er en udstillingsbygning, hvor besø-
gende indløser billet for at komme ind, ikke? Det 
er gerne en bygning af ældre tilsnit, hvor man 
kommer med års mellemrum for at tjekke, om 
alt nu er, som det altid har været: dækket godt til 
med støv og lange genstandstekster. Indrømmet: 
Det er sat lidt på spidsen, men under alle om-
stændigheder et billede af museerne, som man 
møder i ny og næ.

Dét billede vil vi gerne være med til at udfordre 
på Svendborg Museum. I sommeren 2018 åbnede 
vi Svendborgs nye museum, der skal være i 

konstant bevægelse, så støvet ikke har tid til at 
lægge sig. Den Sorte Boks er en ombygget 20 
fods container med solceller og lokalhistoriske 
udstillinger, der skal gøre formidlingen af den 
sydfynske kulturarv mobil. 

Et mobilt museum skal leve op til lige så mange 
krav som et stationært et af slagsen. De muse-
umsgenstande, vi udstiller, må ikke kunne tage 
skade af sol, skadedyr eller hærværk. Det mobile 
museum skal have effektive alarmer, brudsikre 
montrer og en god kraftkilde for at kunne drive 
hele butikken.  I artiklen fortælles om Boksens 
første sæson og de tanker, vi gør om den næste 
sæson i sommeren 2019, hvor du atter kan møde 
museet forskellige steder på Sydfyn.

Fra Skårup til Skarø  
– fra besættelse til stenalder
Den Sorte Boks åbnede 30. juni på parkerings-
pladsen foran Skårup Brugs. Den første udstilling 
handlede om besættelsestiden i Skårup og den 
effektive modstandsbevægelse, der voksede 
frem omkring Skårup Seminarium særligt i kri-
gens sidste år. Modstandsbevægelsen i Skårup 
har efterladt sig flere spor. Et af de nyeste blev 
fundet i november 2016, hvor godsejeren på Gl. 
Klingstrup, Jørgen Schiøttz-Christensen ringede 
til Svendborg Museum, fordi han havde ”fundet 
noget i en mergelgrav”. Det viste sig at være 

– Svendborgs nye mobile museum

Boksen tager en tur med færgen. Her er ø-færgen  
Højestene ved at lægge til kaj i Skarø Havn.

Den Sorte Boks på parkeringspladsen foran Skårup 
Brugs. Da vi designede containeren var vi mest 
nervøse for, om den danske sommer ville kunne 
trække solcellerne – det blev ikke et problem i 2018.



19ImpulserJanuar  2019

en nedkastningscontainer brugt af de allierede 
styrker. Containere af denne art blev kastet ned 
over hele Europa for at forsyne de tyskbesatte 
landes modstandsbevægelser og med Winston 
Churchills ord ”sætte Europa i brand”. 

Skårup gik måske ikke op i flammer, men der 
blev foretaget adskillige sabotager på Nyborg-
Svendborg banen, trykt illegale blade, organ-
iseret talrige skjulesteder og en slagkraftig mil-
itær organisation, der skulle være klar til at tage 
kontrollen med Sydfyn, når besættelsesstyrkerne 
mistede deres fodfæste. Kort sagt: En fantastisk 
genstand, der trods sine mange år i jorden, hvor 
den var blevet skjult, efter at indholdet var fjer-
net, stadig lignede sig selv og fortalte et vigtigt 
stykke lokalhistorie.

Fortællingen om Skårup-gruppen tog hændels-
erne i Skårup og holdt dem op imod udviklingen 
i Anden Verdenskrig. Der var talrige forbindelser 
fra verdens store begivenheder til Sydfyn; ikke 
kun nedkastningscontaineren, der hang ned fra 
loftet i containeren. I montrerne var udstillet Gl. 
Klingstrups gæstebog fra 1940’erne, hvor hele 
den lokale modstandsbevægelse og besøgende 
engelske soldater havde sat deres underskrifter 
i befrielsesdagene. En anden montre indeholdt 
en af de ledende seminaristers samling af il-
legale blade, billeder af studiekammeraterne i 
fuld modstandsuniform og armbind side om side 
med et billede af Oleg Saucant, en af de lokale 
modstandsfolk, der blev pågrebet af besættelses-
styrkerne og sendt i koncentrationslejr. Han kom 
hjem igen, men døde få år efter befrielsen.

Alt i alt en forrygende historie, som vi med bok-
sen fik mulighed for at fortælle - lige der, hvor 
den var sket: Midt i Skårup. Og det er dét, Bok-
sen kan. At man står dér, hvor historien skete, og 
får et historisk lag på sine måske velkendte om-
givelser, gerne efter at man har været i Brugsen 
for at handle. 

Efter udstillingen havde stået i Skårup en måneds 
tid, blev indholdet i containeren skiftet, og turen 
gik nu til Skarø. Her åbnede vi en udstilling om 
øliv i august måned, tidsnok til at alle gæsterne 
på LoveIN på Skarø kunne besøge boksen. På 
Skarø kunne vi fortælle historier om dengang, 
de små øer i Det Sydfynske Øhav var blandt 
landets tættest befolkede områder, om ølejren 
i 1970'erne, om stærke fællesskaber, om sam-
klang med naturen og om social kontrol i de små 
øbosamfund.

Sæsonens sidste post var udstillingen "Stenal-
deren under overfladen" på Ballen Havn, der 
er velbesøgt af dykkere, som skal ud til vraget 
efter Ærøfærgen Ærøsund. Dykkerne og alle 
andre besøgende på havnen kunne i boksen få 
fortællingen om de stenaldermennesker, der bo-
ede ved vandet for over 10.000 år siden i ældre 
og yngre stenalder. Havstigningerne har gjort, at 
hvad der før var tørt og sammenhængende land, 
nu er oversvømmet havbund. Derfor er det under 
vandet, man igennem tiden, og i dag gør mange 
stenalderfund. Ud for Strandhuse i Svendborg 
ligger der for eksempel overskyllede storsten-
grave.

En af de genstande, vi var særligt stolt af at 
kunne udstille, var renhakken fra Svendborg-
sund; vores suverænt ældste genstand, en slags 

Den Sorte Boks åbnes i Ballen. Med placeringer lige ud 
til vandet i både Ballen, Skarø og Rudkøbing var Boksen 
et af Danmarks bedst placerede museer.

Fejringen af modstandsfolkene på Skårup Kro efter be-
frielsen i 1945. Læg mærke til faldskærmen i loftet og 
den lille flyver. Netop forbindelsen til England var om-
drejningspunkt for megen af modstandsaktiviteten på 
Skårup-egnen, hvor nedkastningscontainerne dalede 
ned på Gl. Klingstrups marker – og stadig den dag i dag 
dukker op i mergelgrave og moser. Skårup Lokalhisto-
riske Arkiv.
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primitiv økse af rensdyrgevir. Hakken stammer 
fra de første mennesker, der boede ved den 
flod, der senere blev til Svendborgsund. Den 
kunne opleves side om side med video optaget 
under marinarkæologiske undersøgelser, og en 
velbe-varet trærod fra stenalderen, en rest af de 
skove, der dækkede det, vi i dag kender som Det 
sydfynske Øhav. Udstillingen i Ballen var lavet i 
samarbejde med Langelands Museum og  
i oktober flyttede den til Rudkøbing Havn. 

Sæson 2019: Smuglere, bryggere  
og torvegængere 
I skrivende stund (november 2018) er vi ved at 
lægge sidste hånd på museets program for 2019. 
I anden sæson skal boksen rundt fem steder 
på Sydfyn. I maj, hvor solcellerne begynder at 
kunne trække en udstilling, stiller vi boksen op 
ved Svendborg Bryghus, hvor der i dag er De-
mensby. Stedet er valgt, fordi vi har en stor sam-
ling film, billeder og genstande fra Bryghuset, 
der aldrig før har været vist og som kommer i  
deres rette element lige dér, hvor de hører 
hjemme. 
Efter bryghuset går turen til Skovparken, et af 
Svendborgs mest omtalte boligområder. I ud-
stillingen fortælles om tankerne bag boligerne 
og livet i Skovparken. Der er mange, der aldrig 
har været i Skovparken, og udstillingen bliver en 
god anledning til at lære mere om boligområdet, 
for dem, der kun har hørt om stedet.

Fra Skovparken går turen til Bagenkop, der som 
fisker- og færgehavn har været en smuglerbase 
i generationer. Spritruten Bagenkop-Kiel er et 
kendt eksempel, men fiskerne har også været i 
fuld sving. 

Så meget, at udstillingen stiller spørgsmålet: 

Var bagenkopperne fiskende smuglere eller 
smuglende fiskere? Udstillingen laves i samar-
bejde med Langelands Museum. 

Fra Bagenkop rykkes Boksen til en ukendt desti-
nation. Når vi kommer lidt tættere på sommeren 
2019, tager museumschefen en dartpil og ram-
mer et sted på kortet over Sydfyn – og dér skal 
Boksen stå. Den fremgangsmåde har vi valgt, 
fordi alle steder har deres historie og lige gyldigt 
hvor pilen rammer, så vil boksen fortælle om det. 
Følg med på museets facebook og hjemmeside!
Som sidste stop i 2019 skal Boksen stå på Torvet i 
Svendborg for at fortælle om de talrige arkæolo-
giske fund, vi har gjort i forbindelse med de store 
ændringer i bymidten. Fundene har givet os helt 
ny viden om middelalderbyen Svendborg, som 
vi glæder os til at formidle. Programmet er med 
forbehold for ændringer. 

Tænk udenfor boksen
Der er reelt ingen grænser for, hvor historien 
findes. Med museumscontaineren er der ingen 
grænser for, hvor den kan formidles. Ambitionen 
for Den Sorte Boks var, at vi med vores nye ud-
stillingscontainer kan skabe hidtil uset gennem- 
slagskraft for kulturarven i hele kommunen og 
opsøge folk, der måske ikke ellers var kommet 
på museum. 

Omkring 10.000 mennesker har lagt vejen forbi 
boksen i den første sæson og det er et af de tiltag, 
vi har fået allermest respons på. Mange af de 
mails og bemærkninger vi har fået, kommer fra 
lokale, der nyder at have museet i deres område 
og fortælle netop deres historie. Mange har også 
sagt, at de ikke ville have besøgt udstillingen, 
hvis den havde været i Svendborg – det betyder 
noget, at vi er opsøgende, fremfor afventende. 
Der var også tekniske problemer i den voldsom-
me sommervarme, hvor alarmen nogle gange 
gik i gang af ren kådhed over varmen, men alt i 
alt var det en vellykket sæson, der understreger, 
at det i høj grad kan betale sig at tænke udenfor 
boksen, med boksen. 

Boksen kan som mobilt museum noget unikt: Den 
kan minde os om, at historien er overalt, og at vi 
er en del af den. Boksen kan demokratisere den 
kulturarv, der er så rig på Sydfyn, og som bør op-
leves lige dér, hvor historien skete. Det er en ny 
måde at tænke museum på og det kan redefinere, 
hvad er et museum er, kan og bør gøre, for at 
fortælle om vores fælles historie.

Den Sorte Boks er støttet af Albanifonden og Syd-
fynske Elforsynings Almene Fond. Tusind tak for 
det.

Museet holder flyttedag – her er museet ankommet  
til Skarø. En flytning og nyopsætning tager cirka en  
arbejdsdag, hvis alle forberedelserne er på plads. 
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Dejligt! Vasketøjet blev hængt op udenfor. Ganske 
vist i den åbne garage, men det vil blive stift og 
dufte frisk af sne og frost. Lidt glæder er der da ved 
en frostdag. Nu skulle det gøre godt med varm te - 
jeg pustede på mine frysende fingre.

Frakken op over knagen (der er jo ingen mor mere, 
der kommer og lige gør den slags med stropper!) 
Jeg  kikkede ned på bryggersgulvet, hvor der var 
tydelige spor af mine støvler. Pokkers! Jeg greb et 
stykke køkkenrulle og bøjede mig ned. Føj, hvor 
det lugtede. Jeg bredte aviser over hele gulvet 
og kikkede under støvlerne. Øv, den ene var helt 
smurt ind. Prøvede at tørre den af udenfor på trap-
petrinet. Det hjalp ikke meget  - men lugten bredte 
sig. Prøvede med en pind. Og en avisside krøllet 
sammen. Nej, sålen havde riller på kryds og tværs, 
og det var mast godt ind.  Selvfølgelig. Det var na-
boens fede kat. Jeg havde set den smutte forbi lidt 
for tit, og hvem ville ikke vælge det bløde grus un-
der garagetaget i stedet for den frosne sne og kolde 
jord, når man var trængende. Jeg knurrede, satte 
støvlesålen i blød i vasken– åh nej – den væltede, 
og det allerede ulækre vand løb ovenind.  

Så var mine ører røde, og jeg viste tænder – en 
skam det forbandede dyr ikke lige kom forbi. Det 
gjorde husbonden: ”Hva` er det, her stinker af?” Jeg 
hvæsede som en arrig kat, og han forsvandt skynd-
somt.

Jeg udstødte gule eder, skyllede støvlen indeni 
flere gange -  og prøvede igen med pind og avis i 
sålens riller, mens jeg klemte næsen sammen. En 
børste måske? 

Jeg trampede rasende ind i huset på strømpesokker 
og så i tandbørstekrusene. Husbondens var mest 
slidt. Den greb jeg og gik beslutsomt ud til støvlen 
igen. Efter mange børst og tørren af i sne og avis, 
hjalp det. Men hele støvlen var våd både udenpå 
og indeni. Mine bedste vinterstøvler – og jeg skulle 
ud i skoven med andre pæne damer.  Og se gulvet 
– og dørmåtten!! Den måtte vente – udenfor i sneen. 
Men gulvet var jeg jo nødt til at tage. En gammel 
gulvklud kom til ære. Den kunne uden fortrydelse 
smides ud bagefter.

Nå, men man kan jo godt gå i de gode støvler med 
en plasticpose indeni, så det fugtige for ikke når 
sokkerne, og på et eller andet tidspunkt tørrer den 
pæne venstrestøvle vel ligesom vasketøjet?  Gara-
gen  blev dækket med aviser, for der var nok flere 
efterladenskaber. Og jeg orker ikke en rengøring-
sproces mere.

Der er forresten nogen, der siger, at kaffegrums 
holder katte væk. Måske skulle det prøves?
Hov – jeg skal forresten huske at købe en ny tand-
børste til husbonden.

Tekst af Marianne Mølsted 

Den frostklare luft

Mariannes klumme
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✁

Ærø og Svendborg Kommuner

Har du besøgt Demenskontakten?
Stedet hvor du får rådgivning og  

støtte til et værdigt liv med demens

Er du bosat i Svendborg eller Ærø Kommune og har du brug for rådgivning,  
eller har du lyst til at deltage i aktiviteter med ligestillede, er du VELKOMMEN hos os. 

I Demenskontakten ønsker vi at styrke og støtte dig med demens og dine pårørende,  
så du i videst muligt omfang har mulighed for at leve det liv, du gerne vil. 

Velkommen i Rådgivnings- og kontaktcenteret

Hulgade 9, Svendborg, telefon: 29 65 70 23

Borgerservice er flyttet  
sammen med biblioteket  
på Svinget 1

Borgerservice
        - vi er til for dig

Åbningstiderne for Borgerservice Personlig henvendelse:
Man - Tirsdag  9.00  -  13.00
Onsdag   Lukket
Torsdag   9.00  -  13.00  og  14.45  -  16.45
Fredag:   9.00  -  13.00
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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 30 00 - Tryk 2

PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER  
SOM F.EKS. BLEER, SKO INDLÆG M.M.
Hjælpemiddelafdelingen
Mail: socmyn@svendborg.dk
Telefon 62 23 30 00 - Tryk 3

BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Telefon 62 23 30 00 - Tryk 4

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Telefon 62 23 30 00 - Tryk 1

MADSERVICE
Visitatorer
Telefon 62 23 30 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 30 00 - Tryk 3

DEMENSKONTAKTEN 
ANNONYM RÅDGIVNING OG AKTIVITETER
mail: demenskontakten@svendborg.dk  
telefon 29 65 70 23

Åben henvendelse:  
Mandag: kl. 09.00 - 12.00
Tirsdag: kl. 09.00 - 14.00
Torsdag: kl. 10.00 - 17.30
Velfærdsteknologiske hjælpemidler
Mandag og tirsdag: 08.00 - 12.00

TALE- OG HØREHUSET
Mail: socmyn@svendborg.dk

Vedr. Hørevanskeligheder:
Telefon: 62 23 41 75
Telefontid: mandag til torsdag kl. 8.30-9.30

Åben Henvendelse:
Mandag kl. 10.00-11.30
Torsdag kl. 14.00-16.00

Vedr. Talevanskeligheder:
Telefon: 62 23 40 85 / 51 52 47 20

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

✁

KØRSEL

KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Visitation: Trafik telefon 62 23 35 35

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

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

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:
•  Pas •  Kørekort

•  Helbredstillæg •  Sygesikring

•  Hjælp til digital post •  Færgekort

•  Folkeregister •  Hjælp til selvbetjening på nettet

•  Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering

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

Åbningstider for personlig henvendelse:
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

Åbningstid for telefonisk henvendelse:
Åben: mandag - tirsdag . . . . . . . . . . . kl. 09 - 15.00
 onsdag lukket
 torsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 16.30
 fredag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 14.00

Der er borgerservicefilialer  
på bibliotekerne:

V. Skerninge bibliotek:
Fåborgvej 53, Vester Skerninge
Følger bibliotekets åbningstider

Gudme bibliotek:
Højsagervej 6, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

OBS! På bibliotekerne kan der ikke 
udstedes kørekort, pas og fritagelse  
for digital post

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

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

SPØRGSMÅL TIL SENIORAKTIVITETER
Birthe Bergmann Telefon 24 88 63 31

BLÅT EU-BEVIS
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

BOLIGSTØTTE
Udbetaling Danmark
Boligstøtte telefon 70 12 80 63

PENSION  
OG VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Pension telefon 70 12 80 61

SKAT
www.skat.dk 
Telefon 72 22 18 18

Hjælp til  
Digital 

Selvbetjening
når Borger- 
service er  

lukket
Hotline  

SydDanmark  
70 20 40 21

Mandag - fredag 
fra kl. 15 - 18

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


