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kunst m.m. 
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mødested, hvor du kan møde 
andre med samme interesser, som 
dig selv. 
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Vi kan mere sammen!

I sidste udgave af Impulser, der udkom i august 2020 skrev jeg om, 
at Danmark så småt var ved at genåbne efter forårets nedlukning. 
Desværre viste det sig som frygtet, at vi skulle igennem endnu en 
bølge af Coronavirus. 

Vi er nu igen ramt af restriktioner og forsamlingsforbud. Vi skal holde 
afstand og undgå smittespredning. Vi lider afsavn, mangler sociale 
arrangementer, kontakt med andre mennesker og fællesskaber.

Især de svageste og den ældre del af befolkningen er hårdt ramt. 
Afsavnet kan få os til at føle os ensomme. Derfor er det særligt vigtigt, 
at vi passer godt på os selv og vores nærmeste i denne tid. 

Den frivillige verden i Svendborg Kommune gør et uundværligt 
arbejde - også i denne tid. Jeg sætter stor pris på Svendborg 
Kommunes nære samarbejde med de frivillige foreninger. Du 
vil også i dette blad kunne læse om nogle af de mange frivillige 
aktiviteter, der er sat i søen. De gør en stor forskel for mange 
mennesker.

Og så håber og tror jeg på, at der er en lysere fremtid i vente. I 
skrivende stund står vi overfor en snarlig vaccine, der forhåbentlig 
kan hjælpe os til at komme tilbage til mere normale tilstande.  
Det ser jeg frem til. 

Med ønsket om et godt og lykkebringende 2021

Af  Ældrechef Kirsten Vie 

LEDER 

God læselyst

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

Har du svært ved  
at se eller læse?
Vidste du, at Impulser indtales  
på CD?  Hvis du gerne vil mod-
tage en CD med Impulser ind-
læst skal du kontakte redaktør  
Maria Rudbæk Bernhard.

Mail: maria.bernhard@
svendborg.dk

Tlf. 30 17 45 66

DET ER GANSKE GRATIS
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Lone Milling, ergoterapeut og ansat i Demenscenter 
Sydfyn i Hulgade, byder mig indenfor. Jeg skal møde 
Michael og Karin, der har demens, samt Tina, der er 
pårørende til en far med demens.

Både Michael, Karin og Tina er kommet her – også i dag 
- for at nyde stedets tryghed, føle glæde og fællesskab. 
Og for at fortælle deres historier til ”Impulser”.
Lone: Det gælder om at møde det menneske, som 
kommer ind ad døren med kærlighed og forståelse. Her 
kan vi tilbyde dem samvær med ligesindede i et trygt 
miljø og skabe livskvalitet for dem.

Michael er en glad ung mand
Michael er fyldt med livsglæde og optimisme. Men 
bag hans facade skjuler sig en demens, samt en 

sjælden demensrelateret følgesygdom, CADARSIL. 
Han har levet med sygdommen i 5 år. CADARSIL kan 
udløse blodpropper, og kræver både behandlinger og 
blodfortyndende medicin. 

Men alligevel smiler Michael, 42 år. For han har en positiv 
natur. Gift, og er far til to børn på 12 og 14 år. Han er 
glad for sin ansættelse i et gartneri i Odense, 10 timer 
om ugen. Efter en arbejdsdag og en togrejse til Odense 
og hjem igen, bliver han meget træt. Hverdagen kræver 
hans fulde koncentration. Michael tilføjer: Min demens 

42-årige Michael er demensramt.  
Det betyder rigtigt meget for mit humør  

at komme i Demenscentret!

Tekst og foto:  
Palle Christiansen

Demenscenter Sydfyn i Hulgade 
tager hånd om borgere med 
moderat og let demens.

DEMENS
CENTER SYDFYN

Sundhedshuset
Hulgade 9
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bevirker, at jeg har svært ved at lære nye ting, og at 
huske ting. Det er vigtigt for mig at være omgivet af 
trygge rammer.

Det betyder rigtigt meget for mit humør at komme her 
i Demenscenter Sydfyn. Glæder mig til hver gang. Sker 
der aflysninger, går jeg helt i ”sort”. Mandage går jeg til 
sang i centret i Hulgade, og om fredagen til madlavning 
i en mandegruppe. Den 18. oktober 2020 var vi med i 
TV2Fyns udsendelse med gruppen. Det var jeg meget 
stolt over!

Karin er også demensramt, og hun er blandt andet 
med i en kvindegruppe om mandagen. Det er meget 
givende for hende. Karin: Årsagen til at jeg startede med 
at komme her, skyldtes egentligt at jeg ikke kunne holde 
ud at gå derhjemme.

Tina, pårørende til far med demens
Min far er 72 år, og han er ramt af Parkinsonproblemer. 
Som tidligere maskinmester har han haft et meget aktivt 
liv. Sygdommen betyder nu, at han hurtigt bliver træt af 
at være sammen med mange mennesker, og hans humør 
er meget svingende. 

Tina: Men det har også betydet at vi er kommet meget 
tættere på hinanden. Jeg får også en god opbakning i 
Demenscenter Sydfyn.

Demens er en sygdom fyldt med myter 

Cirka 8000 danskere rammes om året.Sygdom-
men udarter sig meget individuelt. At have en 
pårørende som lider af demens, kan opleves på 
mange forskellige planer. Det kan være psykisk 
hårdt og bøvlet. Men det kan også være stunder 
fyldt med kærlighed, varme og humor!

Michael, Tina, Lone og Karin

Demenscenter Sydfyn  
har mange tilbud
Demenscenter Sydfyn har faciliteter og 
mødelokaler i Sundhedshuset i Hulgade 9, 
Svendborg.

Målgruppen på brugerne af centret er mennesker 
med let til moderat demens, samt pårørende til 
demensramte. På ugebasis besøges stedet af cirka 
50 personer, og flere skal være velkomne. Man kan 
også komme anonymt, uden visitering.

Der er ikke noget at sige til, at brugerne er 
begejstrede for centret. Deres november-kalender 
2020 er et godt eksempel:

Huskeværkstedet er populært. Her træner brugerne 
i at bruge hukommelsen. For eks. ved at lade dem 
fortælle om deres ungdoms- voksen- og seniorliv.

Novembers program omfatter også kunstgruppe, 
korhygge, gågruppe for pårørende, fredagscafé 
med musik, kvindegruppe, naturen. Lone: Det var 
en stor succes, da en hjemløs kom og holdt foredrag 
om sit liv.

I skrivende stund ser det ikke ud til, at julen 2020 
kan holdes i centret på traditionel vis pga. Covid-19. 
Men Michael kunne ikke lade være at fortælle: 
Sidste år var jeg med til at bage 400 vaniljekranse 
til jul.

Lone: Vores madværksted skal også nævnes. 
For eks. den 12. november lyder menuen på 
Skipperlabskovs og frugtsalat med råcreme. Der er 
masser af aktiviteter!
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Den 18. maj 1971 besluttede den daværende bestyrelse 
i LOF Gudme at tilbyde en interesse- og hyggeklub for 
pensionister i Gudme Kommune. Da det på daværende 
tidspunkt var omsorgsloven, der var gældende, skulle det 
godkendes af socialudvalget i kommunen, da kommunen 
skulle betale lederlønningerne.

I efteråret blev de første klubber oprettet i samarbejde 
med pensionistforeningen i Gudme Kommune. Man 
ville starte 4 steder nemlig: Hesselager, Gudme, Gud-
bjerg og Oure, med Evy Andersen og Margit Kiil Jensen 
som ledere. Man ville tilbyde hyggeligt samvær samt 
aktiviteter af forskellig art, (som der står skrevet i den 
gamle protokol).

Mange ville gerne være med og i 1980 havde man også 
hold i Brændeskov. Dette år var der i alt 126 deltagere 
i de 5 landsbyer. Overskriften for eftermiddagene var 
stadigvæk omsorgsarbejde. 

Meget er sket i de sidste 50 år. Klubben har skiftet 
lokationer et par gange og har haft navn af både 
’Mødestedet for aktive pensionister’, ’Daghøjskolen’ til 
det nuværende ’Seniorhøjskolen i Gudme’.

I 2007 ved kommunesammenlægningen lægges 
Seniorhøjskolen ind under LOF Sydfyn. 

Seniorhøjskolen bliver 50 år i 2021
Igennem alle årene har der været et væld af aktiviteter, 
såsom håndarbejde, foredrag, sang, udflugter, fester osv.

Der er stadigvæk liv i den ”gamle dame”. Vi mødes 
onsdage kl. 13.30-16 og hver eftermiddag har et emne, 
der ofte bestemmes af deltagerne. Vi mødes 11 onsdage i 
foråret og 11 onsdage i efteråret.

Vi beskæftiger os med mange forskellige emner. Et 
par eksempler kan være Emma Gad, danske småøer, 
store salmedigtere, billedfortællinger fra hele verden, 
lokalhistorie, Danmarkshistorie, sangenes historie, 
genfortælling af ældre og ny litteratur osv.  

Når vi mødes starter vi med at synge (dog ikke i corona-
tiden). Derefter er der oplæg om dagens emne. I pausen 
drikker vi kaffe og giver os god tid til en snak. Det sociale 
samvær betyder meget for klubbens medlemmer.

I øjeblikket er vi underdrejet på grund af corona, men vi 
glæder os til, at vi forhåbentlig snart kan lukke rigtig op 
igen.

Som leder af seniorhøjskolen gennem de sidste 9 år, 
glæder jeg mig til de næste 9 år.

Fra omsorgsarbejde til 
Seniorhøjskolen i Gudme

Tekst: Lisbeth Svensmark Hulgård
Leder af seniorhøjskolen i Gudme

Har du lyst til at være med i 
Seniorhøjskolen i Gudme? 

Kontakt leder af Seniorhøjskolen
Lisbeth Svensmark Hulgård 
Tlf. 21 94 77 52
Seniorhøjskolen holder til i Sognegården  
i Gudme

Sidste års program for Seniorhøjskolen.



Ældrerådets arbejde er stadig meget påvirket af 
covid 19 og vi har været nødsaget til at aflyse flere 
af vores møder.  Generelt arbejder medarbejderne 
på ældreområdet videre og gør alt for at forebygge. 
Der har ikke været smitte på området siden april.

Sidst i august måned døde Jørgen Fredløkke, der 
var medlem af Svendborg Ældreråd. Han var en 
markant person, som brændte for at skabe så gode 
rammer som muligt for de ældre i Svendborg 
Kommune. Jørgen vil blive savnet.

Førstesuppleanten Svend Kærså er nu indtrådt i 
rådet som afløser for Jørgen.  Jeg glæder mig til 
samarbejdet med Svend, som i forvejen gør en stor 
indsats for Ældre Sagen.

I sidste nummer af Impulser skrev jeg, at den 
kommende udligningsreform ville betyde et 
betydeligt løft for kommunens økonomi – også på 
ældreområdet. Det var nu ikke tilfældet. Der bliver 
indført demografiregulering og effektiviseringen 
på de 0,35 % afskaffes og et par andre specielle 
områder blev tilgodeset. Det er vi i Ældrerådet 
selvfølgelig glade for. Generelt kan man vel 

nærmest sige, at ældreområdet i Svendborg 
Kommune bevarer status quo. Et generelt løft er 
der slet ikke tale om. Vi finder stadig, at vi har en 
værdig ældrepleje, men Ældrerådet synes, at vi 
skraber bunden på nogle plejecentre, når der i 
aftenvagt kun er 1,5 medarbejder på arbejde pr. 
bofællesskab.

Næste år er der kommunalvalg. Her er det vigtigt, at 
vi ældre gør vores indflydelse gældende. Det bliver 
endnu vigtigere i fremtiden, da vi som bekendt 
bliver flere. Jeg håber, at vi ligesom ved sidste valg, 
kan få arrangeret et vælgermøde, som især skal 
dreje sigt om ældrepolitik.

Samtidig med valg til byrådet er der også valg til 
Ældrerådet. Vi går nu i gang med at fastlægge, 
hvordan dette valg skal afvikles, og hvordan vi får 
skabt interesse for det.

Til sidst vil jeg gerne udtrykke et håb om, at denne 
”Coronatid” snart er slut. Vaccinen kan næsten ikke 
komme hurtigt nok. Det bliver meget, der skal rettes 
op og genstartes, når vi kommer ud på den anden 
side. 
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Nyt fra ældrerådet 

Ældrerådet var i august 2020 på studietur til blandt andet Rehpa, der er et videncenter for Rehabilitering og Palliation 
i Nyborg. På billedet ses, udover Ældrerådet, Hanne Klit, der er formand for Social og Sundhedsudvalget, Kirsten Vie, 
der er Ældrechef i Svendborg Kommune samt medarbejdere i Rehpa

Januar 2021

I november 2021 er der valg til Ældrerådet i 
Svendborg Kommune. Hvis du vil være med til 
at gøre en forskel for ældreområdet i Svendborg 
Kommune, så opfordrer vi dig til at overveje, om 
du vil stille op som kandidat til 

Ældrerådsvalget i november. Valget er for en 
periode på 4 år gældende fra 1. januar 2022. Alle 
over 60 år med fast bopæl i Svendborg Kommune 
kan stille op til valget.
Vi arrangerer vælgermøder i løbet af året. Det kan 
man orientere sig om i den lokale presse.
Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at 
kontakte Ældrerådet. 

VALG TIL ÆLDRERÅDET 

KONTAKT ÆLDRERÅDET

Formand Bent Rasmussen

Telefon 22 83 36 87, bentrasmussen@sydfynsnet.dk
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Boblberg er et digitalt fællesskab og mødested. Her 
kan du møde ligesindede, som også leder efter nogle 
at dele deres interesser med eller søger at tage del i 
nye interesser. Det er mennesker fra hele landet, der 
opretter opslag i form af ”bobler”, hvor de skriver 
om deres interesser og oplevelser – og deraf navnet 
Boblberg.

Leder du efter en at dele  
din interesse med? 
Måske mangler du en træningsmakker, en passioneret 
lystfisker som dig selv eller en familie, der kunne gøre 
brug af en reservebedste. Du finder det måske i dit 
nærområde – Og hvis ikke du finder det, du søger, kan 
du selv oprette en ”bobl” og søge efter ligesindede.

Boblberg.dk har indgået et samarbejde med 
Svendborg Kommune og det er derfor helt gratis at 
være med.

SnakSammen med Røde Kors  
og Boblberg
2020 har været et år præget af COVID-19, restriktioner, 
afstande og social isolation. Alt for mange har siddet 
alene og med i forvejen cirka 350.000 danskere, der 
føler sig ensomme, er der brug for en indsats og 
opmærksomhed på området.

Røde Kors har derfor sammen med Boblberg etableret 
’SnakSammen’, som er et tilbud til alle danskere.

Impulser har talt med Egon Schlosser, der er frivillig i 
SnakSammen.

- Hvis du savner en at tale med, eller kender en i dit 
netværk, der gør. Så kan du blive en del af fællesskabet 
på www.snaksammen.dk, hvor frivillige sidder klar til 
at tale med lige netop dig.

Det hele foregår online på hjemmesiden www.snak-

Tekst af Maria Rudbæk Bernhard

Har du hørt om Boblberg? Hvis ikke, så er det måske  
på tide, at du besøger hjemmesiden www.boblberg.dk 
og ser de mange muligheder, der er.

Boblberg
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sammen.dk, hvor frivillige sidder klar ved computeren 
og via et videolink taler med dig eller en af de andre, 
der kunne have lyst til at få et frisk pust ind i stuen. 
Emnerne kan være mange, og der er plads til både 
stort og småt, glæder og sorger og grin og gråd.

I SnakSammen booker du selv en ledig tid hos en 
frivillig. Det kunne fx være med Erling, som du kan 
se på billedet til venstre. Når tidspunktet for online-
samtalen starter, åbner et samtalerum, hvor du og den 
frivillige kan se hinanden og starte samtalen. 

- Det kræver ingen særlig teknisk kunnen eller 
installerede programmer, og på SnakSammen kan 
der benyttes både smartphone, tablet og pc, forklarer 
Egon.

SnakSammen er for alle: Det er for dig, der føler dig 
ensom i det daglige, men også for dig, der måske kun 
momentvis mangler en at tale med. SnakSammen er 
også et godt og sikkert redskab mod social isolation i 
disse Corona tider.  

Samtalerne varer typisk 15-30 minutter og det er helt 
gratis.

- Det giver et helt særligt nærvær at mødes via en 
skærm. Man er opmærksom på hinanden på en anden 
måde, end når man sidder overfor hinanden i et fysisk 
rum, og så får man et kig ind i hinandens stue. Det er 
vedkommende, hyggeligt og ligeværdigt, fortæller 
Egon. 

Du får en sms 5 minutter før din snak

tryk på ”link” i sms eller i e-mail

”klik for at snakke”

Dine bookede tider står allerøverst

Tjek at dit telefonnummer er korrekt

log ind eller opret dig på www.snaksammen.dk

indtast dit telefonnummer i feltet øverst på siden

Tryk på ”book tid” fra listen

Sådan booker du en tid med en frivillig:

Se dine bookede tider:

Snak sammen:

1

2

3

1

1

2

2

3

Erling er en af de frivillige i Snak Sammen og sidder klar til 
en snak over skærmen.



I foråret 2021 kan vi igen tilbyde formiddagsfortæl-
linger i Svendborg Forsamlingshus. 

Den første onsdag i månederne februar - maj 
lukker vi op for gode oplevelser i fællesskab. 

Der er rigtig mange mennesker, der har åbnet 
øjnene og ørene for disse stjernestunder. Der er et 

udtalt ønske og et behov for at videreføre denne 
formidling af levende litteratur.
Forårets overordnede tema bliver Myter& Eventyr. 
Hvem der bliver fortællerne er endnu uvist, men 
de bliver dygtige, det bliver fortællere, der formår 
at skabe det magiske univers, der binder mange 
tilhørere sammen.

Formiddagsfortællinger foråret 2021 

Hold øje med dagspressen og 
forsamlingshusets facebook. Der er kaffe 
og rundstykker fra kl. 9.15 og fortællingen 
begynder kl. 10 og varer en time.

Arrangør: Forsamlingshusets 
brugerforening/ Torben Wahlstrøm

MYTER & EVENTYR
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Der kommer ofte tilflyttere til byen. Men få af dem er 
så gode til at blive ”faste” og værdsatte, som Johanne 
Schmidt, der ankom i 2003.

Hun kom hertil fra Sønderjylland, hvor hun er vokset 
op i efterkrigstidens knaphed – mellem 10 søskende 
fra en lille ejendom langt ude på landet. Der var 
ingen forkælelse, men megen kærlighed. Og det gav 
et rigt indre. Så da Johanne tidligt blev enke med 2 
drenge efter et dejligt ægteskab med skolekæresten, 
og den næste ægtemand ikke levede op til hendes 
forventninger, slog hun en streg i sandet, som hun siger, 
og drog til Svendborg. 

For snart 30 år siden blev Johanne slemt skadet i et 
trafikuheld. Det varede længe, inden hun kunne gå 
gennem en metaldetektor uden, at den lyste rødt. 

Hun måtte opgive sit dejlige arbejde på plejehjemmet 
og sine foredrag for ældre. Hun blev førtidspensionist. 
Så var der tid til at læse alt det, hun ikke havde 
fået gjort, da hun var yngre. Og da hun hørte, at 
hjernetræning var vigtigt, startede hun på kryds-og-
tværs og gør det stadig hver morgen.

En af vennerne introducerede hende for golf. Det blev 
lige sagen og byen her har jo flere dejlige golfbaner til 
at træne en ødelagt krop – foruden bowling og dans. 

Det har givet mange både venner og bekendte i en 
by, der dengang var fremmed for hende. -Der er altid 
lysglimt! siger Johanne. Og den indstilling giver hun 
videre – også i sin singleklub, som hun startede, lige 
efter hun var flyttet til byen, for: -når man lukker en dør, 
åbner nye døre sig, som hun siger.

Vennekredsen vokser endnu, for hendes sønderjyske 
sprog og glade latter kan høres mange steder og giver 
glæde og humør til mange trængende. Hun synes 
stadig, at byens røde tage og tårne – det blå hav og de 
grønne skove er dejlige, så hun bliver her nok.

Hun er blevet en kendt person i byen – og der er både 
børnebørn og mange venner, som værdsætter hende, 
for hun gør en forskel for mange mennesker. Lige nu 
er hun ved at bage, for en gammel dame, som hun 
besøger. Hun har snart fødselsdag, og hun ønsker sig 
smørbagte småkager, så Johanne er gået i gang med 
kagerullen.

Der er altid 
lysglimt! 
Tekst af Marianne Mølsted 

Jo
ha

nn
e 

Sc
hm

id
t



Bliv en del af fællesskabet i  
SKOV-HUGGERENs Sporbyggerlaug

Det var en mørk november eftermiddag med 
blæst og regn, men der var både lys, varme, the og 
selskab i Skovhuggerens fine, store hytte for enden 
af indkørslen. Her mødte Impulsers udsendte to 
modne mænd fra Skovhuggerens bestyrelse til en 
snak om deres invitation til at komme og være del af 
SKOVHUGGERENs Sporbyggerlaug.

Fællesskab i naturen
-Jeg så et program i fjernsynet, hvor seniorer, der 
manglede nogen at følges med, fandt sammen om 
gåture i naturen, og alt det gode det betød for dem, 
fortæller Bjarne Dencker, bestyrelsesmedlem i 
Skovhuggeren. Og med afsæt i den helt fantastiske 
natur samt det lige så gode fællesskab, der er i 
Skovhuggeren, var der ikke langt fra tanke til den 
telefonopringning, der er baggrund for november-
mødet i hytten. 

-Tænk, hvis vi kunne udnytte det her, fortsætter Bjarne 
Dencker og fortæller engageret om sin ide med at 
”give til hinanden”. Vi har rammerne med skoven, 
naturen, vores dejlige hytte og fællesskabet og 
samtidig har vi lejlighedsvis brug for nogle praktiske 
hænder til at hjælpe os med at vedligeholde sporene.

Arbejdsdage og god mad
-Vi får altid god mad, når vi har arbejdet, smiler 
Bjarne Dencker og fortæller om, at sporbyggerne 
mødes fast en lørdag i måneden, hvor der arbejdes 
med at vedligeholde sporene og bygge nyt.

-Der er f.eks. altid brombærgrene og brændenælder 
der søger ind på sporet, det 
skal klippes, så der er arbejde 
til mange hænder, og der 
er også lidt serviceopgaver 
på spordagene, som man 
kan hjælpe til med fortæller 
Bjarne Dencker. 

Har du lyst til fællesskab, at bruge naturen og give en 
hånd med til praktiske opgaver? “SKOVHUGGEREN” 
inviterer interesserede ind.

SKOVHUGGERENS Sporbyggerlaug, 
blev stiftet for fem år siden og udvikler 
og vedligeholder mountain bike (MTB) 
sporet SKOV-HUGGEREN. 

SKOVHUGGEREN er et 17 km langt 
MTB- spor anlagt i 160 ha privatskov 
ejet af Hvidkilde Gods. Det er et 
betalingsspor og der er pt 500 betalende 
medlemmer og en del dagsgæster.
De aktive medlemmer der driver og 
udvikler selve sporet er omkring 50 
personer og der mødes 10-20 stykker en 
gang om måneden.

SKOVHUGGEREN er fem gange blevet 
kåret som et af Danmarks ti bedste spor i 
Politiken, og der kommer gæster fra hele 
landet for at besøge det.

SKOVHUGGEREN holder til i en hytte 
200m inde i skoven forbi adressen 
Skovmarksvej 40, Vester Skerninge, tæt 
ved Egebjerg Mølle. Hytten må bruges af 
alle, der kommer i skoven.

Har du lyst at få kontakt til Skovhug-
geren, kan du kontakte Bjarne Dencker 
på 42 44 10 55, eller Morten Eeg på  
21 44 23 02.

Af Birthe Bergmann
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Bjarne Dencker
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SKALLEN, MØLLERGADE 99, 
SVENDBORG

AKTIVITETSTILBUD  

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

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

Engelsk for lidt øvede
På engelskkurserne for lidt øvede kan vi optage 
enkelte ekstra elever. 
Undervisningen foregår hver mandag eller fredag  
fra kl. 10 - 12. 
Kontakt: Kris Zacho - mobil 20 49 43 15

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

L’hombre, Ældre Sagen
Mandage kl. 13.00 - 17.00
Kontakt: Keld Jensen - telefon 29 25 48 50

Svendborg L’homreklub
Onsdage kl. 16.45 - 23.00
Kontakt: Niels Petersen - telefon 40 14 51 72

Knipling, Ældre Sagen
Torsdage kl. 13.00 - 17.00
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 51 29 07 21

Hyggebridge, Ældre Sagen
Mandage kl. 11 - 15
Fredage kl. 10 - 13
Kontakt: Eva Nielsen, telefon 62 22 82 01

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

Billard
Torsdage kl. 9.00 - 12.00
Kontakt: Tholstrup@dukamail.dk

De syglade patchworkere
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

Ældre Sagen Egebjerg: 

Vestermarkskolen, afd. Skolebakken, Ollerup  
(Den tidligere Bymarkskolen)

Kontakt lokalforeningens formand
Ingeborg Alslev tlf. 30 27 12 83  
mail: ifalslev@privat.dk

Ældre Sagen er en medlemsstyret 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.
I Svendborg Kommune findes der to lokalafdelinger:

Seniormotion på SMS er en national forening, hvor 
alle kan være med. Som medlem modtager du en 
SMS 2 gange om ugen, med et komplet 15 minutters 
træningsprogram, som du kan udføre hjemme hos 
dig selv, når det passer dig.

Programmet er tilrettelagt så ALLE kan være med, 
også hvis du til dagligt bruger rollator eller er 
udfordret på andre områder. Udover den ugentlige 
træning vil du modtage en træningselastik i gave 
og løbende over året vil Seniormotion sørge for at 
holde din motivation oppe med små overraskelser 
og lokale konkurrencer. Så tag en god beslutning, 
meld dig ind i Seniormotion på SMS, så kan vi holde 
motivationen oppe sammen.

Du tilmelder dig på www.seniormotion.nu 
eller sender en sms med dit navn til 31 17 77 81. 
Et medlemskab i Seniormotion kører pr. løbende 
måned og har ingen bindingsperiode, medlemskabet 
koster 29 kr. pr måned.

Få din motion på SMS

Ældre Sagen Svendborg-Gudme: 

Teatergade 3 kld. tv. 
Kontortid tirsdage & torsdage kl. 10.00 - 11.00  
Tlf. 62 80 08 18
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   26. januar:  

  VORES MAND

      I AMERIKA

9. februar:   

SUMMER-

LAND 

23. februar:  

LA BELLE

EPOUQUE 

9. marts:  

MAD- 

KLUBBEN

23. marts:  

FALLING

Et godt tilbud med kvalitetsfilm  
i dagtimerne til en god pris  
Kultur- og Fritidsafdelingen  
tilbyder i et samarbejde med  
Scala særforestillinger for  
efterlønnere, førtids – og folke- 
pensionister. 
Vi kalder det Seniorbio. Det bliver naturligvis med 
plads og afstand efter gældende regler.

Seniorbio i Scala - vinter 2021    

Du kan hente omtale af filmene på biblioteket

I vintersæson 2021 viser vi film tirsdag eftermiddag kl. 13 
- se filmstrimmel for datoer. 

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.

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Tirsdag den 19. januar 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). Af hensyn til Corona restriktioner, 
anbefaler vi, at der kun møder en op pr. par eller gruppe, 
der ønsker at følges ad.

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 billetsalget 
starter, forhåndsreservere billetter ved henvendelse  
til Birthe Bergmann, tlf. 24 88 63 31 eller på mail  
birthe.bergmann@svendborg.dk 

Aktivitetshuse  
i Svendborg

Strammelse Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge - Tlf. 62 54 10 04.
www.strammelse-brugerlaug.dk

Skallen
Møllergade 99, Svendborg. Tlf. 62 20 10 55.
www.skallen-svendborg.dk

Seniorværkstederne i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg. Tlf. 62 22 95 69.  
www.senior-vst.dk

Svendborg Seniorakademi
Ørkildsgade 21, stuen, Svendborg - Tlf. 30 69 37 67.
www.seniorakademiet.dk
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Af Jeppe Wichmann Rasmussen, museumsinspektør på Danmarks Forsorgsmuseum

Oktober 1905
En 42-årig mand bliver indsat i Vridsløselille Forbed- 
ringshus. Han har stjålet en frakke fra et skab på Holste-
bro Fattiggård, og da han adskillige gange tidligere er 
blevet straffet for betleri og småtyverier straffes han 
nådesløst; ét år i det panoptiske isolationsfængsel på 
Vridsløselille Mark. Fængslet er stjerneformet og fra en 
centralhal i dets midte kan vagterne se alle knap 400 
celledøre. Herfra overvåges alle fanger konstant, dagen 
tilbringes med arbejde i ensomhed og de indsatte 
bærer en skærmende maske, når de forlader deres 
celler, så de ikke kan genkende hinanden.

Manden er ikke uvant med at være spærret inde. Det 
har han været adskillige gange før både som barn og 
voksen. I stamrullen skriver fængslets notar, at manden 
er et ”Dovent og Fordrukkent Fattiglem”. Han har ta-
toveringer på begge arme og et ar ved det venstre øje. 
Det fremgår også, at han har 34 forudgående straffe, 
som tilsammen har kostet ham fem og et halvt år bag 
lås og slå. Hans sundhedstilstand beskrives med ét ord: 
”Drikfældig”. Andetsteds tilføjes det, at ”han endnu ikke 
har haft Delirium”. Forbryderen hedder Hermann. Han 
er den ældste af syv søskende; seks brødre og en søster.

En udstilling om Underdanmark
Danmarks Forsorgsmuseum åbnede d. 19. september 

2020 sin mest ambitiøse og omfangsrige udstilling i 
næsten 20 år. 
Udstillingen hedder "Syv Fattige Børn", og den fortæller 
de fattige og socialt udsattes Danmarkshistorie med 
udgangspunkt i en virkelig søskendeflok på syv; 
børn af en fordrukken krigsveteran fra krigen i 1864 
og dennes kone. Med de syv søskendes liv som den 
røde tråd formidler udstillingen 100 års historie om 
Underdanmark. Børnene hedder Hermann, Sofus, Carl, 
Harald, Fritz, Harriet og Axel. 

Igennem fem temaer; ”Slum og fattigdom”, ”Børne-
hjem”, ”Anstalternes århundrede”, ”Prostitution og 
seksualmoral” og ”Modstandskraft” føres man fra 
en del af historien til den næste, hvor små kroge og 
skæve vinkler, der gør hver enkelt del af fortællingen 
nærværende og overraskende, skaber muligheden 
for, at man kan leve sig ind historien. Den dragende 
kombination af film, drama, billeder, genstande, lyd 
og aktiviteter sørger for, at fortællingen kan mærkes 
på krop og sjæl og giver en oplevelse, som man sent 
glemmer. 

Udstillingen er designet af Torden & Lynild, som 
arbejder med teaterscenografiske virkemidler. Ved 
hjælp af nøje udvalgte historiske genstande, stærke 
film, stemningsfulde historiske fotos og professionel 
belysning har de sammen med museet skabt et univers, 

Syv fattige børn 

1

1. Hermann på Fattiggården i 
Svendborg i 1952. Hermann 
var 88 år gammel, da billedet 
blev taget. Pigen på billedet 
er opsynsmandens datter 
Lisa. Hermann blev indlagt på 
Svendborg Fattiggård første  
gang i 1894, da han var 30 år.  
Han blev indlagt på stedet i alt  
30 gange og døde på fattig-
gården i 1957, 93 år gammel.

Foto: Danmarks Forsorgsmuseum.  

2. Konfirmationsbillede af 
Hermann – den ældste af 
de syv fattige børn. Det er 
taget i 1879, da han opholdt 
sig på opdragelsesanstalten 
Landerupgård, hvor han var 
blevet anbragt, fordi han løb 
hjemmefra og pjækkede fra 
skole. Foto: Kolding Stadsarkiv.

2
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der suger museumsgæsten ind i de syv fattige børns 
historie. 

De syv søskendes historie er det brændstof, der 
giver gæsten mulighed for og lyst til at engagere sig i 
historien. Udstillingen stiller skarpt på den ret oversete 
gruppe, som danske fattige, anbragte og udsatte 
historisk set har været, især på individplan. 

Efter krigen
De syv søskendes far er korporal i den danske hær 
og kæmper i 1864 mod preusserne.  Da krigen er 
slut flytter familien til København for at starte på ny, 
men korporalen er mærket af krigen og begynder at 
drikke. I august 1866 bliver han degraderet til ”menig 
for bestandig”, fordi Christiane, de syv søskendes 
mor, pantsætter benklæderne til hans uniform, så hun 
kan forsørge familien. Enten Sofus eller Hermann, 
formodentlig Hermann, der er knap tre år gammel, 
har desuden ødelagt hans uniformstrøje, og da 
korporalen ikke selv ejer sin uniform, men låner den 
af kasernen, bliver han degraderet. I december måned 
stikker han af fra kasernen, fordi han ikke er i stand 
til at møde til tjeneste. Årsagen er, at han har pantsat 
sin uniformskappe. Han har desuden lejet møbler for 
27 rigsdaler, som han skal afbetale med en rigsdaler 
om ugen. Møblerne sælger han videre uden ejerens 
tilladelse. På ganske kort tid foretager korporalen en 
hierarkisk nedstigning fra underofficer til de meniges 
2. klasse, hvilket er ensbetydende med kraftigt 
forringende arbejdsvilkår og løn og i tilgift betyder, at 
de små danske faner på hans uniformshat erstattes af 
den ydmygende sorte kokarde, et sort filtstykke, som 
indikerer, at han er i unåde.
De følgende år kæmper familien deres egen stille 
kamp. Christiane arbejder som syerske om natten og 
korporalen, som ikke længere er korporal, drikker og 

har sjældent arbejde. Fra 1868 til 1878 får Christiane og 
den tidligere korporal yderligere fem børn; Carl, Harald, 
Fritz, Harriet og Axel. Børneflokken forøges på 10 år fra 
to til syv. I samme periode bliver familiens økonomiske 
situation kun forværret.

Når den lille historie giver forståelse 
for den store
De syv søskendes liv skal give en forståelse for de 
sociale udfordringer, vi som samfund historisk set har 
stået overfor og endnu i dag forsøger at finde løsninger 
på: hjemløshed, misbrug, svigt, ret og straf og social 
marginalisering. 

De syv søskende ”vækkes til live” i filmsekvenser, 
skabt af produktionsselskabet Ragna, hvor skuespillere 
har iscenesat begivenheder fra hovedpersonernes 
liv; søskendeflokkens eneste pige, seksårige Harriets, 
første nat på Jægerspris Pigehjem, Hermanns sidste 
dage på flugt fra Svendborg Fattiggård og oplevelser på 
opdragelsesanstalten Landerupgård. Den desperate far, 
der er indespærret i mørkearrest medens sønnen Sofus 
bliver født. 

Danmarks Forsorgsmuseum ligger i Svendborg 
Fattiggård, som er Nordens bedst bevarede fattiggård. 
De syv glemte skæbner favner hele museets kerne-
fortælling om forsorg fra ”vugge til grav” og mere 
til. Der er tvangsanbringelser på børnehjem og ar-
bejdsanstalter, fængslinger, tiggeri, alkoholmisbrug, 
udvandringer til USA, prostitution, en aldrende flugt-
konge, mysterier og to mønsterbrydere, som mod alle 
odds klarer sig igennem det hele og lever fredelige 
arbejds- og familieliv.

Udstillingen appellerer til en bred målgruppe af børn og 
voksne. Den anbefales fra 10 år og opefter.

Udstillingen er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond,  
Ole Kirk’s Fond og Region Syddanmarks Kulturpulje. Billederne i selve udstillingen er taget af Jonas Legarth.
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Selv med mere end 20 års aldersforskel er hverdagen  
travl for fire medlemmer af Svendborg Senior Idræt 

- Heste er interessante dyr. De er rolige, stædige, 
meget spændende dyr, siger Erwin Winter, 82 år. 
Hans udtalelse har vægt, for han har dyrket ridning på 
islandske heste i 20 år. Det begyndte han på, da han 
gik på pension som 62-årig. Men han skynder sig også 
at tilføje, at han stoppede med at ride for et år siden.
Hans hustru, Ellen Winter, 85, dyrker stadig yoga og har 
gjort det i 40 år. De to ægtefæller går til styrketræning 
og stavgang. De har sagt ja til at være med i en samtale 
sammen med en yngre årgang af seniorer, nemlig 
Ida Kallehauge, 61, og Freddy Kim Madsen, 61, alle 
medlemmer af Svendborg Senior idræt.

Tidligt at gå på pension
I en livlig samtale udveksler de fire seniorer erfaringer 
med et travlt liv med utallige interesser og aktiviteter. 
Nævnt i tilfældig rækkefølge: Yoga, styrketræning, 
sejlads, stavgang, korsang, livlig gymnastik (turbo-
hold), løb, bordtennis, jagt, bridge, spinning, golf, 
vandreture, badminton og aktiviteter i Svendborg 
Seniorakademi.
Både Ida Kallehauge og Freddy Kim Madsen er nye 
medlemmer af Senioridrætten.
- Jeg gik på pension i sommer. Derfor er jeg først lige 

startet på mit turbo-hold. Det er jeg glad for, og jeg er 
den yngste på holdet, fortæller Ida Kallehauge, som 
tilføjer, at hun har valgt at lade sig pensionere allerede 
som 61-årig, fordi hendes mand er noget ældre, nemlig 
70 år.
- Pludselig møder jeg nogle mennesker, som jeg ikke 
har set i mange år. Der er god musik og godt humør 
med afvekslende øvelser på turboholdet, konstaterer 
Ida Kallehauge.

Bare et ”hej”
Som tidligere sygeplejerske har hun haft skiftende 
arbejdstider, som har gjort det svært at deltage i sport 
eller andre interesser.
- Men jeg har ikke haft vagter tirsdag aften, så siden 
2008 har jeg sunget i Re-choir, fortæller hun, og tilføjer, 
at hun også løber et par gange om ugen, sejler og har 
spillet bordtennis de seneste tre år.
Både Ida Kallehauge og Ellen og Erwin Winter 
fortæller, hvordan de oplever, at Coronaen påvirker 
det sociale liv, som de også er glade for, når de 
træner. Ægteparret Winter deltager på det samme 
styrketræningshold.
- Det sociale liv er lidt væk. Nu bliver det bare et ”hej”, 
men det bliver jeg også glad for, siger Ida Kallehauge.
- Vi møder de samme mennesker og får ofte nogle 
gode bemærkninger, siger Erwin Winter.
Freddy Kim Madsen er nok den person af de fire, 
der har gang i flest aktiviteter. Han er tvunget til at 
neddrosle sine job som maskinmester med styring af 
kraftværker i hele verden.
Tidligere arbejdede han nærmest 60 timer om ugen. 
Men på grund af Coronaen er det jo ikke muligt at 
rejse vidt omkring, så Freddy Kim Madsen er begyndt 
at pensionere sig selv.

Tager revanche
- Året 2020 var ellers fuldbooket med arbejde. Men nu 
har jeg tid til overs, så jeg tager revanche, og jeg har 
altid været glad for at dyrke sport, fortæller han.
Nogle af de mange aktiviteter, som Freddy Kim 
Madsen dyrker, er blandt andet badminton, bordtennis, 

Utallige interesser hos unge  
og ældre seniorer  

Erwin (82) og Ellen Winter (85) er glade for at træne på 
samme styrketræningshold. De har begge været aktive i 
Senioridrætten i mange år.

Tekst og foto Inger Hager
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spinning, golf og styrketræning, men han spiller også 
bridge og går på jagt.
- Måske er det lige lovlig meget, lyder det selvkritisk 
fra ham.
Da Freddy Kim Madsen ville i gang med at spille 
badminton, var det ikke så ligetil. Han henvendte sig til 
flere foreninger.
- Jeg skulle have en makker med, fik jeg at vide. 
Det gælder i øvrigt i mange sportsgrene. Det er 
svært at blive lukket ind. Men ikke i Senioridrætten, 
understreger Freddy Kim Massen og tilføjer:
- Dér er man ligeglad med, om man nybegynder. Her 
får man blot en makker, og vi har et dejligt samvær og 
drikker gerne en kop kaffe bagefter, slutter Freddy 
Kim Madsen.
Det er Ellen Winter enig i: - Det er et stort plus i 
Svendborg Senior Idræt, at man bliver lukket ind.

Tid til noget andet
Ægteparret Winter har været aktive i mange år.
- Vi var med, da Senioridrætten var i kommunalt regi, 
siger Ellen Winter. Og hendes mand har i en periode 
været suppleant i bestyrelsen for Svendborg Senior 
Idræt.
- Jeg deltog i nogle møder og fandt ud af, at det er et 
enormt arbejde at drive foreningen. Overgangen fra et 
kommunalt tilbud til at være en selvstændig forening 
var imponerende, fastslår Erwin Winter.
Interesserne er meget mere end idrætsaktiviteter. 
Ellen Winter er leder af et kulturhold i Svendborg 
Seniorakademi, og dér er Ida Kallehauge også med.
- Jeg går til musikforståelse, så jeg har en travl tirsdag, 
hvor jeg også træner på turboholdet og går til kor om 
aftenen, slutter hun. 
Her kommer Ellen Winter med en pointe:
- Det er ærgerligt at holde op med at arbejde for sent. 
Det skal også være tid til noget andet, fastslår hun, som 
begyndte at styrketræne, da hun blev pensionist.

- Pludselig møder jeg mennesker, jeg ikke har set i mange 
år, siger Ida Kallehauge (61), der er ny i Svendborg Senior 
Idræt. Hun træner også selv med løbeture langs vandet.

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.

Svendborg Senior Idræt 

Jeg har før arbejdet 60 timer om ugen. Nu tager jeg 
revanche med masser af aktiviteter, siger Freddy Kim 
Madsen (61), der giver den gas med styrketræning.
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Alle vores aktiviteter står  
og falder med os selv!

Man kommer ikke sovende til at skrive en jubilæums- 
bog. Det var da heller ikke tilfældet, da bestyrelses-
medlem Jette Ravnkilde, ”bare” gik hen og gjorde 
det helt alene. Men det viste sig, at Jette både har haft 
motivationen og evnen til at fuldføre opgaven. For på 
bordet ligger et eksemplar af ”Historien om Svendborg 
Seniorakademi 1995 – 2020”. Værket udkom i sept. 2020 
i forbindelse med Akademiets 25 års jubilæum.
Jette fortæller: Først syntes jeg at det var sjovt at stu-
dere foreningens historie. Men i de måneder skriveriet 
varede, blev jeg hurtigt helt opslugt af opgaven. 

Med Jettes egne ord:
”Ideen med at skrive en lille bog om Seniorakademiet 
startede med at jeg ledte efter et sted hvor jeg kunne 
læse om dets historie. Jeg huskede omtalen af Senior 
Erhverv fra 1993 da forsøgsprojektet startede. Der var 
en del omtale om projektet i Fyns Amts Avis dengang. 
Men Seniorakademiet havde jeg ikke hørt om, ikke før 
jeg søgte på nettet efter en litteraturgruppe. Der fandt 
jeg frem til netop Seniorakademiet. 
I nov.– dec. 2019 spurgte jeg Olga Schmidt, om hun 
kunne fortælle mig noget om Seniorakademiets historie. 
Jeg vidste jo, at hun havde været medlem i rigtig mange 
år. Frem af gemmerne tryllede hun en mappe, som viste 
sig at indeholde avisudklip og referater fra aktiviteter 

helt tilbage til 1995. Ved hjælp af mappen og en bog fra 
biblioteket, udgivet af Center for frivilligt socialt, kunne 
jeg samle historien om tilblivelsen af Seniorakademiet. 
Samtaler med medlemmer gav mig stof til at skrive om 
livet i og med Seniorakademiet. 
Olga Schmidt var min sparringspartner under hele 
processen. I slutningen af skriveforløbet var formand 
Mette Marslund med i redigeringen af teksten. 
Processen med at skrive Seniorakademiets historie har 
været en øjenåbner og har samtidig efterladt mig med 
stor beundring for alle de ildsjæle, som igennem de 
25 år har sørget for, at vi i Svendborg har et sted, hvor 
vi efter arbejdslivets afslutning kan finde sammen og 
dyrke vores interesser omkring litteratur, historie, film, 
sprog, kunst m.m. At det lige fra starten af, har kunnet 
lade sig gøre at oprette og videreføre et fantastisk 
sted, hvor alt lige fra planlægning, administration, 
undervisning m.m. kan udføres af medlemmerne selv. Ja, 
hvor alt står og falder med medlemmernes engagement. 

Det er fantastisk, at medlemmer som har særlig viden 
og erfaring (om et hvilken som helt emne) kan finde 
sammen med andre i Akademiet. Danne en gruppe, 
dele deres viden med dem, der har samme interesse. 
Bare gå i gang. Det er noget af det mest fantastiske ved 
Svendborg Seniorakademi!”

Svendborg Seniorakademi
Mødestedet for alle seniorer

Tekst og foto: Palle Christiansen

Tryghed og aktivitet kan godt gå hånd i hånd

www.svendborgseniorakademi.dk

Jette Ravnkilde

Vi har gjort meget for, at det skal være trygt at komme 
i Seniorakademiet i denne tid. Og vi følger naturligvis 
alle myndighedernes anbefalinger, vores medlemmer 
er meget opmærksomme på hinanden. I langt de 
fleste tilfælde mødes vi kun 10 ad gangen og med 
rigtig god afstand. Det betyder, at vi har kunnet holde 
et fint aktivitetsniveau i det forløbne efterår, og vi kan 
se frem til den nye sæson, som starter her i januar. 
Der er mange spændende foredrag og nye kurser 

på programmet, som du kan se på vores hjemmeside 
på www.seniorakademiet.dk.  Vi håber alle på, at det 
kommende år vil bringe godt nyt, så vi igen kan få fuld 
gang i alle aktiviteter, og vi søger nye medlemmer, der 
har spændende erfaringer og viden at dele ud af. For vi 
har brug for mange flere, der vil dele deres viden med 
os andre og være en del af vores fællesskab.
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Af Karen Strandhave

En frivillig fortæller

Niels Halmø er ”nyslået” folkepensionist efter et liv 
som gymnasielærer i Nyborg. Niels Halmø har også 
taget en uddannelse som terapeut.

-Jeg har altid været frivillig, fortæller Niels Halmø og 
fortsætter: -I ungdomsårene var jeg frivillig træner 
i en idrætsforening på Ærø – senere frivillig ved 
byfester og diverse bestyrelser.

At være frivillig er drevet af lyst og engagement – ofte 
er det noget man har med hjemmefra og følger én 
igennem livet.

I mit frivillige arbejde har jeg bl.a. oplevet, at det du 
giver, er også det, du modtager.

Offerrådgivningen
I min tid i Offerrådgivningen mødte jeg en ung 
kvinde, som var blevet udsat for vold i nattelivet. Hun 
havde mistet et par tænder, fået et blåt øje, måske 
havde hun brækket noget i hånden. Der ventede en 
røntgenundersøgelse og et retsligt efterspil.

Hendes verden var på det tidspunkt uoverskuelig. 
Hun var sygemeldt  - hun havde også et barn, som i 
øjeblikket blev passet af mormor.

På et tidspunkt sagde kvinden: Det er rart at være her, 
men nu må jo vi hellere slutte – du skal jo videre og 
tid er jo penge.

Niels Halmø svarede den unge kvinde: Nej jeg sidder 
her frivilligt – du skal bare give dig god tid. Hvortil 
kvinden forbløffet spurgte: Sidder du her frivilligt 
og kun for min skyld? Derefter begyndte kvinden at 
græde igen – men denne gang af taknemmelighed.

Det er en af de store oplevelser Niels Halmø har 
oplevet som frivillig. Det gjorde et stort indtryk på 
ham og det glemmer han aldrig.

Mentornetværk for unge
Niels Halmø fortæller, at han nu arbejder i et frivilligt 
mentornetværk, hvor han fungerer som mentor / 
voksenven for unge menneske, hvor livet har vist 

sin barske side. -Det er unge, som ikke har fået en 
uddannelse eller et arbejde. Det er unge som oplever 
et pres fra samfundet om effektivitet og succes – krav 
som disse unger har vanskeligt ved at honorere.

Lige nu er jeg mentor for en ung mand på 19 år, som 
jeg støtter med at komme videre med sit liv både 
fagligt og mentalt, fortæller Niels Halmø.

-Frivilligt arbejde og arbejdet som mentor giver 
mig mange lyspunkter i mit eget liv og ikke mindst 
glæden ved at give min tid til et andet menneske, som 
måske har brug for et venligt puf for at komme videre 
med sit liv.

Den tredje alder
Den tredje alder, som jeg lige er i begyndelsen af, 
giver mig tid til frivilligt arbejde. Netop i dette forår, 
hvor coronaepidemien startede, har der vist sig et 
stigende behov for frivillig hjælp til alle, som enten 
er syge, i karantæne eller særligt udsatte for at blive 
smittet af coronavirus.

Mange fik øjnene op for, at frivillighed også kunne 
være livsnødvendig.
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Det startede med Poul Fredholm, der i 1958 indrettede 
et gammelt hus med sin bedstefars møbler. Det så 
hyggeligt ud, og man kunne mindes sin barndom. 
Folk kom og beundrede og så begyndte folk fra 
hele øen at forære deres gamle ting til huset. Der 
blev hurtigt for trangt og flere huse måtte inddrages 
– endda bygges nye – som nu slet ikke ser nye ud. 
De passer fint ind mellem de gamle bygninger og 
haverne imellem.

Her er hele Tåsinges historie repræsenteret. Lige fra 
stenøkser til legetøj, skibsbilleder og skolehistorie, 
musikinstrumenter, sognets dåbskjole og en fantastisk 
gammel brudekjole. 

Alt sammen sat i perspektiv i mange små rum, så man 
får ældre tiders virkelighed præsenteret i et fantastisk 
syn. Elvira Madigan står i sit rum med Mozarts musik 
bag sig. Og nu er den gamle købmandsbutik fra 
Sundbrovej også kommet i huset med sine skinnende 
kaffemøllehjul.

Der er snak og latter for i et gammelt køkken har en 
flok kvinder klemt sig sammen om et lille bord med 
kaffekopper ligesom deres medsøstre nok gjorde for 
100 år siden - mellem blå emaljeting og endda en 
kop med kontrafej af Christian d 6. Men den flytter 
de forsigtigt ind i glasskabet og bruger deres egne 
medbragte kopper. 
De er nogle af de ca. 40 frivillige, der bruger deres tid 
på at passe tingene og bygge dem ind i udstillinger, 
som gør dem vedkommende. Bruden plejer at stå i et 
fint haveselskab med sine veninder. Men lige nu har de 
pakket hende ned for vinteren, så hun ikke tager skade.

Udenfor arbejder andre i den gammeldags have med 
Tåsingeæbletræerne. Det er Helle Thomasen på 63 
med til. Hun kom forbi museet her i efteråret og fik 
lyst til at være med i den gode stemning, og det nyder 
hun. Leder af Tåsinge Museum Hanne Søgård foran museet. 

Tåsinge Museum

Tekst af Marianne Mølsted 

Her er ingen stor reklame – for området er fredet. Bare et 
disket lille skilt viser hen til en lille samling smukke huse, 
der putter sig foran Bregninge kirke, der løfter sig højt over 
hele Sydfyn. Der er Tåsinge museum.

Frivillige fra Tåsinge Museum 
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Frivillige fra Tåsinge Museum 

En tiltrængt kaffepause 

Hans Bramming holder kaffepause sammen med en 
flok mænd. Han er tømrer og for 20 år siden kom han 
for at forære museet nogle af sine gamle redskaber. 
Nu er han 81 år og bruger stadig sine egne redskaber 
sammen med andre mænd, der hjælper hinanden 
med at vedligeholde stedet. Her er hygge og megen 
snak og rart at møde andre og gøre noget, som er 
nødvendigt.
De frivillige var ellers ved at tabe modet, da museet 
for nogle år siden blev stærkt økonomisk udfordret! 
Men øens indbyggere og Velux-fonden støttede, så 
der blev råd til det hårdt tiltrængte stråtag, der nu 
ligger på det ældste hus og skinner gyldent i solen.

Coronaen var også ved at få folk til at opgive, men 
staten gav tilskud, så billetpriser kunne halveres og 
masser af turister, som ikke kunne rejse ud, opdagede 
at der altså er mange spændende ting i Danmark. 

Og her på Tåsinge opdagede de museet, hvor små 
piger kunne se dukkevogne fra deres tipoldemors 
tid og kvinder kunne beundre håndarbejde, som vi 
i vore dage slet ikke kan lave, og mænd kunne se 
rebslagning og mindes, da deres fædre trak dem på 
tunge hjemmelavede kælke i kolde snedriver – og så 
kunne de gå ud i bakkerne med madkurv og nyde sol 
og sommer i Danmark.

Lige nu pakker de frivillige museet ned for vinteren. 
Men der er stadig brug for dem.  Der skal gøres 
rent - registreres nye genstande på computeren, 
laves planer for udstillinger til næste år. Skilte og 
fotografier ordnes. En stak håndskrevne gamle noder 
skal renskrives. Der laves ansøgninger og repareres. 
Så der er brug for frivillige, der kan lide at være med 
i en rar gruppe og lave et arbejde, der bliver værdsat. 
Skulle hilse fra museet og sige at du er hjertelig 
velkommen til at kigge forbi hver mandag mellem kl. 
9-12, hvis du kunne tænke dig at bidrage med frivillig 
arbejdskraft til gengæld for et fantastisk fælleskab.

Har du lyst til at være del af  
en godt fællesskab, så kig forbi  

mandag mellem kl. 9-12
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Vore efterkommere vil måske ikke få lov at mærke, 
hvordan det er at blive sulet. Hvordan det føles af få en 
snebold, der smelter ned ad nakken. Hvordan et snefnug 
på en strikket vante holdt op mod en rød vintersol kan 
ligne en stjerne. Alt det er vist foreløbig forbi.

Vi kan håbe på, at det kommer igen. For is og sne er 
kommet og gået i mange årtier, og nogen af os kan endnu 
huske ”den lille istid” under 2. verdenskrig.

Dengang vore fædre opgav at cykle på arbejde. Og bus 
og tog var ikke til at stole på, så folk gik iført deres tunge 
uldne frakker og huer med klapper bundet ned over 
ørerne – og nogen få heldige havde træskostøvler. 

Vi havde portierer foran dørene ud til de kolde gange, så 
det ikke trak for meget, og sivsko udenpå skisokkerne, 
for så holdt man da varmen der. Men de uldne gamache-
bukser kradsede, så ens lår var røde af kulde og krads, 
mens næserne dryppede. 

Den gang var der smukke isblomster på ruderne i de 
rum, vi ikke havde råd til at opvarme med hverken kul 
eller koks i kakkelovne. Og man fik varmebækken fyldt 
med meget varmt vand med i seng (og som regel kunne 
de skrues helt til, så sengen ikke blev fugtig!)  Eller 
måske en mursten varmet på komfur og pakket ind i et 
uldent stykke. Og nogle af os skulle ”over gården” for 
at tisse på et iskoldt WCsæde eller endnu værre på et 
”das”.

Det var dengang man på min pigeskole kunne få tillad-
else til at have lange bukser på i skole – hvis man altså 
boede udenfor byen!

Af og til kunne verden ligne et yndigt julekort med 
glitrende snefnug, men det kunne også være en hylende 
storm, som lukkede land og rige – som århundredets 
snestorm i nytåret 78-79.

Det var dengang ambulancer ledsaget af bæltekøretøjer 
kæmpede sig frem ad små lukkede biveje for at bringe 
hjælp til syge.  

Og Storebælt blev islagt og landfast med os, så vi kunne 
køre i bil – med snekæder – i hvert fald til Drejø – og 

posten kom på ski trækkende med aviserne på en kælk – 
hvis de overhovedet udkom! 

Og så gik alle unger iført lette lune vatterede kedel-
dragter ud og byggede snemænd eller igloer, for 
skolerne var alligevel lukket, for busserne kunne ikke 
køre. Og de voksne fandt ski frem eller ”skansede sne” 
eller prøvede at rydde indkørslen, mens buskene lå 
trykket ned i snebunkerne, så deres grene knækkede.

Og langt ude på landet var en lille 8 årig klar til at tage 
af sted til skole om morgenen. Det plejede hun at klare 
selv, så det gjorde hun da bare. Kæmpede sig frem af 
den tilsneede bivej, hvor cyklen ikke rigtig ville, som hun 
ville. Og da hun endelig kom til den snedækkede skole, 
var der slet ingen kammerater, så stortudende ringede 
hun på vor dør. 

Det våde tøj blev nærmest hevet af hende, den pyjamas, 
som endnu var varm af vor egen unge, blev pakket om 
hende og jeg puttede hende i min uredte varme seng 
før jeg råbte så højt i telefonen til det endnu sovende 
kollektiv, at de fattede, hvor heldigt det var, hun ikke 
var omkommet i en grøft. Hun blev varm af masser af 
cacao og havde en dejlig legedag, indtil nogle meget 
beskæmmede kollektivister dukkede op.

Den slags vintre kommer gerne i rækker, men det varer 
nok et par år eller årtier, inden vore efterkommere møder 
dem. Imens svømmer isbjørnene rundt i det kolde vand 
og leder efter bare et lille isbjerg, de kan hvile sig på. 

Og så kan vi jo synge ”I sne står urt og busk i skjul” og 
kalde dette her for en ”Snekrolog”, mens vi mindes og 
fortæller om vor barndoms kolde vintre. 

Tekst af Marianne Mølsted 

 Sneflokke kom vrimlende 
Mariannes klumme

Ja det gjorde de engang. 
Og vi sang for dem! 
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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:  
Mandag  kl. 13.00-15.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00

Velfærdsteknologiske hjælpemidler:
kontakt os for en aftale

TALE- OG HØREHUSET
Mail: socmyn@svendborg.dk

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

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

KØRSEL

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



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

 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

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
  

SKAT
www.skat.dk Telefon 72 22 18 18

Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk


