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Velkommen 2022

Som altid giver nytåret anledning til refleksion og tilbageblik og i 
lige så høj grad anledning til at se fremad for tiden, der kommer.

2021 har været præget af coronavirus. I årets første måneder 
havde vi nedlukninger og restriktioner. Over sommeren åbnede 
samfundet op og hen mod årets sidste måneder begyndte coro-
navirus igen at bide sig fast overalt i samfundet.

Heldigvis er langt de fleste af os vaccinerede. Og mange har 
allerede nu fået 3. vaccinestik. 

Jeg glædes over de mange frivillige, der, til trods for corona, 
er med til at skabe gode oplevelser og gøre en stor forskel for 
mange mennesker. 

Et af de mange gode tiltag er et samarbejde mellem Røde Kors,  
Ældre Sagen, Kræftens Bekæmpelse og Kontakt Mellem Men-
nesker, der sammen med Svendborg Kommune har arrangeret 
en række gratis busture ud i det sydfynske. Pengene blev givet 
af Social- og Sundhedsudvalget for at hjælpe ældre mennesker 
med at komme ud i fællesskabet igen efter den lange nedlukning. 
Busserne har kørt Sydfyn tyndt med ture til både Svanninge Bak-
ker, Trankær, Troense og Lundeborg havn. Mere end 150 per- 
soner har grebet anledningen til ”at se verden igen”, sammen 
med ligesindede, og det er min forhåbning at disse oplevelser 
giver flere modet til igen at tage del i det store fællesskab. 

I 2021 var der valg til Ældrerådet i Svendborg Kommune. Jeg vil 
gerne benytte lejligheden til at sige tak til det afgående Ældre- 
råd. En særlig tak til afgående formand Bent Rasmussen, der i 15 
år har været formand for Ældrerådet i Svendborg Kommune. Tak 
for godt samarbejde, inspirerende snakke og diskussioner. 

Jeg ønsker stort tillykke med valget til det ny Ældreråd. Jeg ser 
frem til et godt samarbejde. Du kan se de nyvalgte medlemmer 
på side 10.

Med ønsket om et godt og lykkebringende 2022

Af  Ældrechef Kirsten Vie 

LEDER 

Godt nytår og god læselyst

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

HUSK, du kan finde  
det nye katalog fra  
Svendborg Senior Idræt  
midt i bladet

Her kan du læse om de  
mange forskellige til- 
bud og træningsfor- 
mer vi har i Svendborg  
Senior Idræt. Vi har helt  
sikkert også et hold, der  
passer til dig. Du finder  
kataloget på midter- 
siderne her i bladet. Lige  
til at rive ud og gemme.

MOTION, TRÆNINGOG FÆLLESKAB
sammen med andre seniorer

SVENDBORG SENIOR IDRÆT
1. HALVÅR 2022

SØGER DU

MÆND I NATUREN S. 20

NYT: PADEL TENNIS S. 17

FRISK & TURBO MOTION S. 6

?
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En besøgsven er frivillig, der gerne vil give noget 
af sin tid og besøge en sårbar ældre regelmæssigt. 
De frivllige koordinatorer fra Ældre Sagen og Røde 
Kors koordinerer den første forbindelse mellem en 
besøgsven og en besøgsvært. 

Et sted i Svendborg var der en ældre dame, der gerne 
ville være besøgsven. Hun følte sig ensom og havde 
brug for, at der kom en til snak, hygge og kaffe.  

-Jeg skrev til en ledig besøgsven og fortalte om hen-
vendelsen fra den ældre og lidt snakkesalige dame. 
’Det passer mig fint, for jeg er også snakkesalig, 
sagde besøgsvennen’, fortæller frivillig koordinator 
Finn Frost fra Ældre Sagen. 

Finn Frost fik aftalt et besøg, og det viste sig hurtigt, 
at de to, besøgsværten og besøgsvennen, ikke kun 
snakkede ualmindeligt godt sammen, de havde også 
fælles bekendtskaber. 

Det er et af mange eksempler på, hvilken stor indsats 
nogle frivillige i Svendborg Kommune gør. De ældre 
i Svendborg Kommune har indtil nu været godt stillet, 
hvis hverdagen derhjemme eller på plejecentret 

skulle gå hen at blive lidt ensom og måske også lidt 
kedelig.  Ældre Sagen og Røde Kors, besøgstjenesten, 
organiserer frivillige, der har overskud til at være 
besøgsven og medvirke til, at hverdagen hos besøgs-
værterne i Svendborg og omegn bliver lidt mere af-
vekslende. 

En solid succes
Karen Strandhave, der er frivillig koordinator i Ældre 
Sagen Egebjerg, fortæller at det hele begyndte for  
en del år siden, da Ældre Sagen på Svendborg- 
egnen udsendte de første frivillige besøgsvenner. 
Hun peger samtidigt på, hvor vigtigt det stadigvæk 
er, at nogle besøger sårbare ældre. Ældre Sagens 
initiativ er siden vokset til en solid succes, og nu står 
besøgsværterne ligefrem i kø for at få en besøgsven. 

Foruden Ældre Sagen koordinerer Røde Kors også 
besøg hos ældre. 

-Det sker i tæt samarbejde med Ældre Sagen, et 
samarbejde der i høj grad er til gavn for besøgs-
værterne, forklarer Lis Tholstrup, der er koordinator i 
Røde Kors, besøgstjenesten, i Svendborg kommune.

Et godt besøg er det hele værd

Tekst af Jørgen Jensen 

Ældre Sagen og Røde Kors i Svendborg løser en stor social 
opgave. Det sørger en gruppe frivillige besøgsvenner for.   
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Korte og lange lister
Ønsket om at få en besøgsven kommer typisk som en 
henvendelse fra hjemmeplejen, fra den ældre selv, fra 
pårørende eller måske en nabo. Henvendelsen be-
handles af den frivillige koordinator, der sørger for et 
godt match mellem besøgsven og besøgsvært.

-Vi besøger den, der ønsker en besøgsven for at få et 
indtryk af, hvad der er muligt i praksis. Der tages fx 
hensyn til afstande og transportforhold, interesser og 
muligheder for at komme lidt ud og omkring, så der 
er meget, der skal passe sammen, fortæller Lis Thol-
strup. 

Listen af mulige besøgsvenner bliver ifølge Lis Thol-
strup desværre kortere og kortere. Blot inden for 
det seneste år er der komme mange flere ønsker om 
besøgsvenner, end de to organisationer umiddelbart 
har kunnet imødekomme. Behovet for besøgsvenner 
er stærkt stigende, og besøgsværternes ventelister 
bliver længere og længere. 

Gode oplevelser
Ingen siger, at besøgsværten skal besøges en eller 
flere gange om ugen. Det aftales altid individuelt mel-
lem de to parter, og der er tilfælde, hvor et besøg en 
enkelt gang om måneden er tilstrækkeligt. 

-At deltage i besøgstjenesten er lig med gode oplev-
elser og venskaber, påpeger Finn Frost. 

-At være besøgsven betyder, at man glæder en ældre 
medborger og skaber mere indhold i vedkommendes 
liv. Alle er meget velkomne til at kontakte både Ældre 
Sagen og Røde Kors for at få en orientering om mulig-
heder og krav. 

-Alt foregår frivilligt. Besøgsvennen skal selvfølge-
lig ofre lidt af sin fritid, men oplevelserne er ofte 
ubetalelige. Der er mange eksempler på langvarige 
venskaber mellem besøgsværter og besøgsvenner, 
slutter Lis Tholstrup.

Disse tre besøgskoordinatorer i Svendborg og omegn mangler besøgsvenner for at kunne opfylde behovet hos de ældre. 
Fra venstre: Karen Strandhave, Finn Frost og Lis Tholstrup. Foto: Tage Østbjerg

Sådan bliver du besøgsven
Har du fået lyst til at blive frivillig besøgsven og glæde et ældre menneske med regelmæssige besøg,  
kan du trygt henvende til koordinatorerne neden for:

Finn Frost, Ældre Sagen Svendborg-Gudme, tlf. 51 92 99 07, mail finnfrost@hotmail.com

Karen Strandhave, Ældre Sagen Egebjerg, tlf. 29 47 97 10, mail karenstrandhave@gmail.com.

Lis Tholstrup, Røde Kors, besøgstjenesten, Svendborg, tlf. 27 61 06 16, mail listholstrup@gmail.com. 
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Sidst i oktober måned læste jeg en livsbekræftende 
artikel om Karen-Lise Mynster, som stadig arbejder 
med skuespillet, og på teatret får hun stof til hjernen og 
bliver tvunget til at forblive nysgerrig. For med alderen 
kan man ellers godt blive lidt træt og doven, mener 
den 69-årige skuespiller. Jeg har nogle lignende gode 
eksempler, fra der hvor jeg færdes.

For nogle årtier siden havde vi i vores foredrags-
forening et ægtepar, hvis alder på det tidspunkt var 
lige omkring de 90 år. De mødte trofast og inter-
esserede op til samtlige foredrag og havde i øvrigt 
gjort det i mange år. Han var næsten døv, men insis-
terede på deltagelse. Jeg ved de stod tidligt op, og læs-
ning af den daglige avis var dagens vigtigste og uop-
sættelige gøremål. “For selvfølgelig følger vi da med, 
så vi kan deltage i snakken, når vi er sammen med an-
dre”. De var altid interessante at tale med, og snakken 
handlede ikke kun om, hvad naboen gik og gjorde.

Min nabo er en spændende kvinde på 85 år. Hun har 
lidt problemer med mobiliteten, men kommer gerne 
over til en snak og et glas rødvin – og så bliver verden 
vendt, for det ved hun noget om via et helt livs erfaring, 
via avisen og via den daglige TV-avis. Altid berigende 
at tale med hende. Hun har noget at byde ind med, for 
hun har ikke opgivet at følge med.

Den tidligere skribent til dette blad, Erik Hansen, som 
desværre ikke er mere, er også et godt eksempel på, 
hvad det betyder at holde sig i gang både mentalt og 
fysisk. Altid i gang med et skriv til for eksempel “Den 
lille avis” eller “Impulser”. Meldte sig også gerne frivil-
ligt når hans hjælp blev efterspurgt. Han var også god 
til at spørge interesseret ind til mennesker, han mødte, 
og fik ofte derved en spændende samtale i gang.

Tekst og foto af Tage Østbjerg

En god travetur på en dejlig sommerdag med gode venner 
og madpakken i rygsækken, gi’r livgivende vitaminer til 
krop og hjerne. Her ved Viby Mølle ved Hindsholm.

Hold dig i gang,  
og “Lev livet længere” 



Aktivitet lagrer sig i hukommelsen
John Steinbeck siger i en af hans romaner: “Den ting, 
der i nuet er kort, er lang i erindringen og omvendt”. 
Det forstår jeg på den måde, at når du er aktiv, oplever 
noget, gør noget, kommer ud blandt mennesker og 
blander dig, så føles det, at tiden går hurtigt, men til 
gengæld sætter oplevelserne sig i erindringen, så når 
du husker tilbage er den tid lang. Daglige lange og 
uendelige ophold vandret på sofaen lagrer sig ikke i 
erindringen – så det var det liv – hvor blev det af?

“Lev livet længere”, er et mantra for det at være aktiv. 
Det kan være lidt svært at fange betydningen af udsag-
net. Det kan siges som skrevet i forrige sætning, men 
det kan også siges med en tankestreg “Lev livet – læn-
gere”. For mig giver begge versioner god mening – 
prøv selv at smage på ordene.

Der er mange givtige  
oplevelser derude
At udvide sin horisont er vigtigt hele livet, og det for-
drer, at du følger med i, hvad der sker omkring dig og 
dine samt dyrker både krop og hjerne.

Så det er godt at opleve, at mange benytter sig af de 
flotte tilbud, der er til os alle i dag. Det er blandt andet 
tilbud om god motion, spændende foredrag, enga- 
gerede studie- og debatgrupper, film og inciteren- 
de kulturture, hvor du oplever et fællesskab, og hvor 
blodet kommer til at strømme hurtigere gennem krop-
pen. Du får nye impulser og informationer fra din om-
verden, og det giver et udsyn, der gør dig til et interes-
sant menneske for andre mennesker. Når vi når en vis 
alder, forledes vi ofte til at tro, at vi har oplevet alverden 
og lidt til, men vi har masser af hovsa-oplevelser til-
gode endnu. Så gør noget, opsøg noget eller gå til  
noget, der ikke umiddelbart interesserer dig. Det er 
som regel her de gode oplevelser og det ekstra udsyn 
kommer fra. “Utroligt interessant – det vidste jeg dæl-
me ikke”, er tit den erkendelse, der kommer ud af det.

Så hvis du er en af dem, der hylder sofaens velsign-
elser: Kom op af den, få blodet til at boble i årerne og 
bliv et interessant menneske, der giver noget til dem, 
du er sammen med – og husk på, du får det mangedob-
belt igen.

Til slut lige en subjektiv personlig observation: Jeg 
synes altid, det er kvinderne, der er i overtal ved for-
skellige arrangementer. Er vi mænd for sløve til at 
komme op af sofaen?
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Hvad var det nu,  
der skete?

Vort stakkels hoved rummer så mange ting – bl.a. 
datoer. Man husker ikke bare sin mors fødsels-
dag, men andre datoer, som nærmest er mejslet 
i vores hjerne. Begivenheder, der har været med 
til at forme vores liv og verden. Hvor mange af 
disse begivenheder husker du ud fra deres dato?

1. d. 11. marts 2020 

2. d. 22. nov. 1963

3. d. 11.11. kl. 11 1918

4. d. 14. jan. 1972

5. d. 11. sep. 2001

6. d. 16. april 1940

7. d. 5. juni 1219

8. d. 1. okt. 1943

9. d. 20. juli 1969

10. d. 5. juni 1849

11. d. 9.april 1940 

12. Og så lige d 24.dec. – hvert år

Fik du 12 rigtige? Se svaret på side 9

Tekst af Marianne Mølsted
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En dag i Tåsinge aktivitetscenter starter altid med kaffe. 
For det er et godt udgangspunkt, når bekendtskaber 
skal udvikles til venskab og livsglæde. I et aktivitetscen-
ter mødes ældre på kryds og tværs af samfundsskel. 
Dels beboere fra plejecentret og dels daggæster ude-
fra. Dagens aktiviteter kan være meget forskellige. Men 
altid med udgangspunkt i gæsternes specielle ønsker 
og behov. 

Vi elsker fællesspisning og sang
”Impulser” har aflagt besøg på Aktivitetscentret, der 
er en del af Tåsinge Plejecenter. Svendborg Kommune 
har i alt 8 aktivitetscentre (se listen i faktaboksen). Her 
mødte jeg SOSU-assistent Line Karlsen: - Nogle af de 
mest populære aktiviteter, er når vi synger sammen, 
eller har fællesspisning. Men der kan nævnes mange 
andre ting: gymnastik, banko, strikning, modeshows, 

Tekst og fotos:
Palle Christiansen

Her er fyldt med”stjernestunder”

Fra venstre ses kostfaglig ansvarlige, Birthe Frederiksen, 
SOSU assistent Line Karlsen, og yderst til højre daggæst på 
Tåsinge aktivitetscenter Lis Hansen.

Svendborg Kommunes aktivitetscentre

ønskekoncerter, ordlege, gudstjenester, små busture, 
osv. Og vi fejrer naturligvis også særligt årstidens tradi-
tioner, som jul og påske.

Det er simpelthen så dejligt
Jeg snakkede også med en af centrets daggæster, 
tidligere hjemmehjælper Lis Hansen: - Jeg glæder mig 
til hver eneste gang. Det er simpelthen så dejligt! – Efter 
min start i aktivitetscentret, er jeg blevet meget mere 

Hygge omkring kaffebordet
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Der findes et aktivitetscenter netop i dit 
lokalområde, hvor du kan henvende dig 
direkte. Du kan læse mere på www.svend-
borg.dk under aktivitetscentre. 

Aktivitetscenter Aldersro 
Aldersro 4, 5700 Svendborg
Tlf 62 23 66 79 

Aktivitetscenter Caroline Amalie
Caroline Amalievej 13, 5700 Svendborg.  
Tlf 62 23 42 50 

Aktivitetscenter Tåsinge 
Syrenvej 24, 5700 Svendborg.  
Tlf 62 23 41 50

Aktivitetscenter Damgården  
Kærvej 8, 5881 Skårup.  
Tlf 62 23 42 95 

Aktivitetscenter Stenstrup  
Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup. 
Tlf. 62 23 41 86 

Aktivitetscenter Munkevænget  
Sanddalsparken 17 A, 5700 Svendborg.  
Tlf. 62 23 42 84 

Aktivitetscenter Thurøhus 
Bergmansvej 17, 5700 Svendborg.  
Tlf. 62 23 42 40

Selvejende dagscenter  
Sygekassens Hjem  
Christinedalsvej 20, 5700 Svendborg.  
Tlf. 62 21 14 18

åben og udadvendt. De har endda ”lokket” mig med i 
centerrådet. Og mine børnebørn har bedt mig om at 
skrive mine erindringer. Det har jeg vistnok fået mod på 
nu!

Lis Hansen har været igennem en positiv kæmpeud-
vikling på det personlige plan, siden hun blev daggæst.

SOSU-assistent Line Karlsen: Mit job er så livsbekræf-
tende, fordi jeg er med til at give de ældre nogle ”stjer-
nestunder” og ikke to dage er ens!

Birthe Frederiksen er kostfaglig ansvarlig, og hjælper 
brugerne med gode kostråd, og hun leder cafeen. 
Birthe runder af: At spise i fællesskab øger appetitten, 
og styrker os socialt og mentalt, og det er dejligt at se 
opblomstringen fra ensomhed til fællesskab.

I cafeen kan der købes morgenmad, middagsmad, samt 
kaffe og kage.

Der synges med.

Svendborg Musikskole underholdt med bl.a. ”Nu falmer  
skoven trindt om land.

Facitliste Hvad var det nu der skete:

1. Corona lukkede DK
2. Kennedy blev skudt
3. 1. verdenskrig sluttede
4.  Kronprinsesse Margrethe bliver  

Dronning af Danmark 
5. Terrorangreb på tvillingetårnene i N.Y.
6. Dronning Margrethe blev født
7. Dannebrog faldt fra himlen ned
8. Evakueringen af danske jøder til Sverige 
9. Mennesker betrådte månen
10. Grundloven vedtaget
11. Danmark besat af Tyskland
12. Juleaften

Svendborg Musikskole på besøg
Netop i dag, hvor ”Impulser” var på Tåsinges Aktiv-
itetscenter, fik de besøg af Svendborg Musikskole. De 
ældre udtrykte stor glæde ved at høre de lyse, klare 
pigestemmer, akkompagneret af klaver og klarinet. ”Nu 
falmer skoven trindt om land” – ”Regnvejrsdag i novem-
ber” – ”Lyse nætter”. 

FAKTABOKS
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I november 2021 var der valg til Ældrerådet i Svend-
borg Kommune. 20 kandidater stillede op og 12 blev 
valgt ind. Impulser ønsker stort tillykke med valget.

Ældrerådsvalget blev afholdt som delvist fremmøde-
valg samme dag som kommunal- og regionsrådsval-
get den 16. november 2021. Borgere over 60 år kunne 
vælge at brevstemme eller stemme direkte på valg-
dagen. På alle kommunens 19 valgsteder var der op-
stillet stemmeurner, der var bemandet af frivillige. En 
varm tak til de 65 frivillige, der gjorde en stor indsats 
på valgdagen.

Ældrerådets afgående formand Bent Rasmus-
sen genopstillede ikke til Ældrerådet:

Stort tillykke til det nyvalgte Ældreråd. Jeg er sikker 
på, at det kommende Ældreråd vil gøre alt hvad de 
kan for at indfri borgernes tillidserklæring”.

Ved bladets deadline havde det nyvalgte Ældreråd 
endnu ikke konstitueret sig. Konstitueringen kan ses 
på: www.svendborg.dk/ældrerådet  

Nedenstående ses stemmefordelingen for det ny- 
valgte ældreråd

Kandidater Stemmer
1. Marianne Horstmann  1587
2. Margit Lolk 1465
3. Søren Jakobsen 1204
4. Karen Strandhave 943
5. Finn Olsen 574
6. Egon Sohnesen 519
7. Majbritt Kjærulff 426
8. Helle Haugaard Frederiksen 415
9. Solveig Thrane 384
10. Leif Sundberg 273
11. Ingrid Andersen 271
12. Lisbeth Svensmark Hulgård 250

Suppleanterne blev:
1. Elsebeth K. Giessing 214
2. Lone Rasmussen 188
3. Svend Kærsaa 185
4. Johnna Jørgensen 182

Tillykke til det nyvalgte  
Ældreråd i Svendborg Kommune 

Marianne Horstmann Margit Lolk Søren Jakobsen Karen Strandhave

Finn Olsen Egon Sohnesen Majbritt Kjærulff Helle H.Frederiksen 

Solveig Thrane Leif Sundberg Ingrid Andersen Lisbeth S. Hulgård
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AKTIVITETSTILBUD  

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

Aktivitetshuse i Svendborg Kommune

Seniorhus Skallen
Møllergade 99, Svendborg. Tlf. 21 72 77 13  
Seniorhus Skallen er et handicapvenligt kommunalt 
aktivitetshus for seniorer og førtidspensionister. 
Huset kan bruges af foreninger, klubber og grupper i 
målgruppen. Der foregår mange aktiviteter spændende 
fra møder, foredrag, håndarbejder til billard og dans. 
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på kontoret 
tirsdag og onsdag kl. 10 – 11, samt torsdag kl. 12 - 13.   
www.skallen-svendborg.dk       
E-mail: skallen@nypost.dk

Strammelse Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for medlemmer hver dag kl. 9.00 - 11.30  
og  14.00 - 16.00,  samt de tider der er angivet i vores pro-
gram, - eller efter aftale.
Der er mulighed for at benytte træ- og metalværk-sted-
erne, 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, Svendborg, Tlf. 30 69 37 67. 
Her er et stort udbud af undervisning, foredrag, studie- og 
debatgrupper, om mange forskellige emner som f.eks. IT, 
kunst, kultur, filosofi, musik og naturvidenskab.
Kursusprogram findes på hjemmesiden. Hvis du har  
emner, du gerne vil undervise i eller viden, du gerne vil 
dele, hører vi gerne fra dig. 
www.seniorakademiet.dk     
E-mail: kontor@seniorakademiet.dk 
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TILBUD I SENIORHUS SKALLEN, 
MØLLERGADE 99, SVENDBORG

AKTIVITETSTILBUD  

Akvarelmaling, Svendborg
Onsdage i lige uger kl. 12.00 - 17.00.  
Første gange 8. september 2021.  
Kontakt: Ib Rasmussen, telefon 62 21 10 54  

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

Patchwork og andet håndarbejde
Tirsdage kl. 9.00 - 12.00
Kontakt: Anna- Lise Harndahl, telefon 27 90 78 24

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

Svendborg L’homreklub
Onsdage kl. 18.30 - 22.30
Kontakt: Niels Petersen, telefon 40 14 51 72

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

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

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

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

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

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

Ældresagen IT
Første tirsdag i måneden kl. 12 - 16
Kontakt: Keld Jensen, telefon 29 25 48 50

Svendborg Sund og Glad – Qi gong
Tirsdage kl. 9 - 12
Kontakt: Margit Lolk, telefon 30 54 13 73

NEMID BLIVER TIL MITID
I løbet af 2021 og 2022 bliver NemID  
erstattet af MitID.

Alle med NemID skal i løbet af 2021 og 2022 have 
MitID. Du kan bruge MitID til alt det, som du har 
brugt NemID til, fx til at overføre penge på netbank 
eller til at logge ind på borger.dk.

Sådan får du MitID
Langt de fleste NemID-brugere skal have MitID 
i deres net- eller mobilbank. Du får automatisk 
besked, når det er din tur. Beskeden får du på et 
tidspunkt, når du logger ind i din net- eller mobil-
bank. Det kan dog godt gå noget tid, da MitID ind-
fases i løbet af 2021 og 2022

Behold NemID indtil videre
Selvom du får MitID, skal du beholde NemID indtil 
videre. Det skal du, fordi der i en overgangsperi-
ode er steder, hvor du stadig skal bruge NemID, in-
dtil NemID er endeligt udfaset. Du får besked, når 
du ikke længere skal have NemID – enten af din 
bank eller af Digitaliseringsstyrelsen.

Sådan får du hjælp
Der er altid hjælp at hente, uanset om det er i for-
bindelse med at få MitID eller efterfølgende.

For at få hjælp til at få MitID 
skal du i første omgang 
henvende dig til din bank. 

Læs mere her: MitID.dk 

Ældre Sagen Svendborg- Gudme
Formand: Allan Frederiksen, tlf 53 64 92 90  
mail: af@gmusik.dk
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/svendborg-gudme

Ældre Sagen Egebjerg: 
Formand: Ingeborg Alslev, tlf.30 27 12 83,  
mail: ifalslev@privat.dk 
Hjemmeside: www.aeldresagen.dk/Egebjerg.

HAR DU LYST TIL AT VÆRE FRIVILLIG? Du be-
stemmer selv, hvilke opgaver du vil påtage dig, og hvor 
mange timer du vil bruge. Kontakt lokalforeningens for-
mand, for at høre mere.
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- et godt tilbud med  
kvalitetsfilm i dagtimerne  
til en god pris

25. januar:  

THE FATHER

8. marts:   

MARGRETHE 

DEN FØRSTE

22. marts:   

CODA

Kultur –og Fritidsafdelingen tilbyder i et samarbejde med Scala særforestillinger for 
efterlønnere, førtids –og folkepensionister. Vi kalder det Seniorbio. Du skal naturligvis 
være opmærksom på de gældende Corona retningslinjer, inkl. evt. Corona pas.

Du kan hente omtale af filmene på biblioteket.

Seniorbio i Scala - januar - marts 2022
FEM GODE 

GRUNDE 
TIL AT GÅ I 

BIOGRAFEN

I vinteren 2022 viser vi film
tirsdag eftermiddag kl. 13  
– se filmstrimmel for datoer:

En filmpakke med 5 film koster 250 kr.

Under forudsætning af, at der er ledige pladser, 
sælges der enkeltbilletter umiddelbart før hver  
forestilling. Pris 75 kr.

Pga. Corona har de store Biografklub Danmark film 
stået i kø, og der har ikke været så meget plads til 
de mindre film. Derfor vælger vi denne sæson at 
vise to Biografklub Danmark film og tre mindre film, 
som hver især giver emner til eftertanke. Lad dig 
ikke snyde af, at du evt. ikke kender titlerne.

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Tirsdag den 18. januar kl. 13
Der betales kontant.
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 billetsalget starter, forhåndsreservere 
billetter ved henvendelse til  
Birthe Bergmann, tlf. 24 88 63 31 eller på 
mail birthe.bergmann@svendborg.dk

8. februar:   

DET LILLE 

BAGERI 

22. februar:  

PERSISKE  

LEKTIONER
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Selvtrænere skal have en aftale med træningsafdelin-
gen i kommunen for at deltage. Efter instruktion af 
en terapeut kan du selv bruge træningsfaciliteterne 
indenfor de aftalte åbningstider.

Kontakt
Hvis du har lyst til at høre mere, kan du kontakte 
træningsafdelingen på tlf. 62 23 40 40 eller læse mere 
om selvtræning på www.sundhed.svendborg.dk
 
Træningscentrene 
Træningsafdelingen i Svendborg Kommune stiller 8 
træningscentre til rådighed for dig på tidspunkter, 
hvor selvtræning er mulig. For information om det en-
kelte træningscenter kontakt træningsafdelingen på 
telefon eller læs mere om selvtræning på  
www.sundhed.svendborg.dk

Ved nogle træningscentre er der et depositum på 100 
kr. til en nøglebrik, så man kan låse sig selv ind og ud. 

Træningscenter Aldersro  
Aldersro 4, 5700 Svendborg

Træningscenter Damgården  
Kærvej 8, 5881 Skårup

Træningscenter Frøavlen  
Lerchesvej 7, 5700 Svendborg

Træningscenter Gudme  
Storkehavevej 6, 5884 Gudme

Træningscenter Ollerup  
Svendborgvej 16, 5762 Vester 
Skerninge

Træningscenter Stenstrup  
Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup

Træningscenter Tåsinge  
Syrenvej 24, 5700 Svendborg

Du er velkommen  
til selvtræning!

SELVTRÆNING  
ER ET GRATIS  

TILBUD, HVOR DU 
TRÆNER PÅ 

EGET ANSVAR  
Som pensionist 60+ eller førtids- 
pensionist har du mulighed for gratis 
selvtræning, hvis du bor i Svendborg 
kommune. For eksempel til kondi-
tions- eller kredsløbstræning.  
Træningen er på eget ansvar.
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Svendborgs seniorer følger godt med
på it-fronten!

Svendborg Seniorakademi i Ørkildsgade, har uden tvivl 
en god andel i denne påstand. For tiden er 40 medlem- 
mer (alder 60+), i gang med undervisning og studie- 
kredse i it. De lærer bl.a. at bruge Windows 10, iPad, 
iPhone, og billedbehandling m.m.

Derfor spørger jeg Seniorakademiets tovholder, web-
master og it-ansvarlige Jørn Jørgensen om kurserne. 
Jørn: - Grunden til at vores it-kurser er meget efter- 
spurgte, skyldes måske, at vi ”skræddersyer” it-kurset 
til den enkelte kursist. Herefter planlægger vi, så alle 
når at følge med.

Kursisterne er inddelt i 3 hold: Begyndere – Let øvede 
og øvede. Desuden har vi en computercafé, hvor med-
lemmerne kan komme og få løst deres problemer på 
computer/telefon/tablet.

Med på it-holdet har Jørn Jørgensen tovholderne Susan 
Wegeberg, Herluf Clausen og Bjørn Giessing. Slægtsfor-
skerholdet er også integreret i it-kurserne.

Jørn Jørgensen har været med til at køre it-kurser i 8 år. 
Han fortæller, at i de første år kørte man f.eks. 2-dages 
kurser i NemID! Her i 2021/22 er seniorernes generelle 
basisviden på et højere niveau. Der er for eksempel 
mange som gerne vil lære om backup af fotos og doku-
menter, samt om sikkerhed.

Jørns interesse for it blev skabt længe før han begyndte 
at undervise i Svendborg Seniorakademi. Og hans fasci-
nation for it, både hardware og software, er bare vokset 
med årene.

Jørn Jørgensen har en fortid som finmekaniker på Stru-
ers kemiske laboratorium i København. Hans vej gik vi-
dere som maskinist og derefter lokomotivfører. Efterføl-
gende arbejdede han som værkmester på S-togsværk-
stederne i Tåstrup. Inden han kom til Svendborg i 2008.

Opfordring fra Jørn: Er der nogen, som har lyst 
og tid til at undervise i IT i Seniorakadamiet, så 
kig ind på: www.seniorakademiet.dk. Skriv til os 
eller besøg os i kontortiden.

Svendborg Seniorakademi
Mødestedet for alle seniorer

Tekst og foto: Palle Christiansen.

www.seniorakademiet.dk

Svendborg  
Seniorakademi’s bestyrelse

IT-tovholder Jørn 
Jørgensen er her 
i gang med at 
installere trådløst 
internet på 1. sal i 
akademiet.

Svendborg Senior-
akademis nye formand 
Birgit Munk Hansen.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling, 
fredag den 29. oktober 2021, blev bestyrelsen kon-
stitueret således:

Ny formand:  Birgit Munk Hansen
Ny næstformand: Bjørn Giessing
Kasserer: Annelene Petersen
Webmaster: Jørn Jørgensen
Sekretær: Alice Lessel
Bestyrelsesmedlem: Lis Sundwell
Nyt bestyrelsesmedlem: Dan Jeppesen
Ny suppleant: Elsebeth Hansen
Ny suppleant: Bendt Eriksen

Ved generalforsamlingen blev den afgående for-
mand, Mette Marslund takket for sin store indsats for 
Svendborg Seniorakademi. Mette har været med i 
bestyrelsen i cirka 10 år, heraf de sidste 4 som for-
mand.
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Nye deltagere kan lide at dyrke turbo-motion, som 
Svendborg Senior Idræt tilbyder, men de nyder også 
fællesskabet med en kop kaffe efter træningen 

Nogen har gået til gymnastik og sport hele livet –  
andre begynder på forskellige former for motion, når  
arbejdslivet er slut. Men uanset tidligere erfaringer  
betyder motion og samværet meget.
Det viser sig, når vi taler med nogle af deltagerne i  
aktiviteten turbo-motion, som foreningen Svendborg 
Senior Idræt tilbyder. Det foregår i Svendborg Idræts-
hal på Ryttervej. 

Ja til prøvetimer
Det er netop nogle af de deltagere, der har taget imod 
et tilbud om gratis prøvetimer. Og som er blevet så 
glade for netop denne motionsform, at de har valgt at 
fortsætte på holdet. 
- Jeg har før gået til gymnastik i mange år. Og efter at 
være stoppet på arbejdsmarkedet, ville jeg gerne i 
gang igen. Men der gik tre år, før jeg på facebook op- 
dagede tilbuddet fra Svendborg Senior Idræt, fortæller 
Ruth Simonsen, 66 år, der i mange år var nattevagt på 
Svendborg Sygehus.
- Når der gik tre år, var det, fordi der også skulle være 
tid til både børnebørn og gamle forældre, tilføjer hun 
og understreger om sit valg af motion: - Vi skal jo også 
selv gøre noget.

Også godt for hovedet
En anden af de nye deltagere, Lars Holmgaard, mener, 
at samfundet påtager sig et ansvar for vores helbred 
med hele vores sundhedsvæsen.
- Men vi har også selv et ansvar og skal ikke bare lade 
stå til, siger han, som også lægger vægt på, at motion 
er godt for hovedet.
- Det renser knolden, fastslår Lars Holmgaard, 64 år.
Som andre på turbo-holdet værdsætter han også kaf-
fen efter træningen.
- Bagefter kan vi have god samvittighed, når vi ikke 
bare bliver liggende i sengen, men tager til motion,  
understreger Lars Holmgaard.
Men er Senioridrætten ikke bare noget med stole- 
gymnastik? 
Sådan tænkte Ruth Stig Knudsen, 63 år. Men hun fik 
en anden opfattelse. Det skete, da hun, før hun forlod 

”Jeg går bare herfra - fuld af power” 

Turbo-motion foregår med stor koncentration, men også 
med godt humør.

Tekst og foto Inger Hager
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sit job på arbejdsmarkedet som socialpædagog, var 
på besøg i Svendborg Idrætscenter sammen med en 
gruppe unge handicappede.
- Dér så jeg en masse ældre mennesker, der glade 
drønede rundt i hallen, fortæller hun.

Vild med turbo
Da hun i slutningen af 2021 gik på seniorpension, kig-
gede hun på forskellige idrætsforeningernes hjemme-
sider.
- Så fik jeg øje på turbo-holdet, og det er lige tilpas for 
mig. Jeg er faktisk lidt vild med det. Vi bliver arbejdet 
godt igennem og til rigtig god musik, siger Ruth Stig 
Knudsen. 
I hallen med de omkring 50 deltagere lyder der Kim 
Larsen-melodier, men også mere blide klavertoner, når 
der udføres langsomme øvelser på gulvet. Ruth Stig 
Knudsen holder også af at synge, derfor er hun glad 
for, at holdet mødes efter træningen.

Kaffe og en sang
- Vi drikker en kop kaffe og synger altid, og vi slut-
ter med et særligt vers, som jeg synes er meget godt, 
fortæller Ruth Stig Knudsen. Sangen begynder sådan: 
”Nu er dagen godt i gang”.
- Så går jeg bare derfra fuld af power, understreger 
hun.
Instruktør Ruth Højly står i spidsen for træningen af de 
glade seniorer, og hun går selv foran med øvelserne.
- Så længe I griner, kan det ikke være helt galt, lyder 
det fra hende, mens hun næsten går i spagat midt på 
gulvet mellem deltagerne. 

Blev taget godt imod
Ruth Simonsen er også glad for, at træningen begynder 
og slutter med en sang. Da hun begyndte på holdet, 
deltog hun ikke i kaffe og sang efter træningen. Men 
efter et par gange er hun glad for at være med i ”tredje 
halvleg”, som er et kendt begreb for den fælles kaffe-
drikning efter træningen. 
Netop kaffen bagefter er vigtig. Det er Ruth Stig Knud-
sen enig i.
- Det med kaffen bagefter er supergodt, især når man 
kommer alene. Så jeg føler mig godt taget imod, under-
streger hun.

Mange nye motionister
Tilbuddet om gratis prøvetimer i efteråret omfattede 
flere forskellige aktiviteter i Svendborg Senior Idræt. 
Og ved aflevering af artiklen til trykning havde om-
kring 30 nye deltagere taget imod tilbuddet og var 
dermed også blevet medlemmer af Svendborg Senior 
Idræt.

Omkring 50 glade seniorer følger instruktør Ruth Højlys 
øvelser.

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 22 92 57 00 
mandag, onsdag og fredag kl. 10 - 12.  
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Svendborg Senior Idræt 

Det med kaffen bagefter er supergodt, især når man kom-
mer alene, siger Ruth Stig Knudsen.
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Du deler gågade med historien
Som byens hovedgade har Møllergade været vidne til 
lidt af hvert. Det er en pudsig tanke, at den gade, man 
selv bruger jævnligt, har dannet ramme om proces-
sioner af bisper og munke i den katolske tid, svenske 
og tyske besættelsestropper, kongelige gæster og 
helt almindelige svendborgensere med handel for 
øje. 

Navnet Møllergade er af ”nyere” dato. Det duk-
ker første gang op i et dokument fra 1503, men ud-
gravninger peger på, at gaden er anlagt sammen med 
byen midt i 1100-tallet. Dengang hed gaden Adelgade 
– et gammelt dansk ord for hovedgade. 

Vi ved ikke, hvornår Møllergade skiftede navn. Det 
var sandsynligvis ikke efter en borgerinddragende 
navngivningskonkurrence, som den der har navngivet 
den nye trappe, men fordi Kongens Mølle blev anlagt i 

1200-tallet. Vandmøllen lå for foden af Tullebrinke, der 
måske skal forstås som Toldbrinken – dvs. det sted, 
man skulle betale afgift for at komme ind i byen.

Fra bund til top
Svendborgs ældste lag er fundet omkring krydset 
mellem Møllergade og Brogade. De dybe lag afslører 
den evige sandhed: mennesker er nogle svin. I hvert 
fald har udgravninger ved Møllergade 6 afsløret 4,5 
meter dybe kulturlag af akkumuleret skrald og skarn. 
Kystskrænterne langs Møllergades top er i uminde-
lige tider blevet brugt til skraldeplads.

I mange år troede man, at kirkebakken var blevet 
brugt som borgbanke for borgen ”Svendborg”, men 
der er ikke fundet nogen beviser på, at der nogen-
sinde skulle have været en borg. I stedet ser det ud 
til, at Svendborg by kravlede op ad bakken i første 
halvdel af 1200-tallet. Købstaden fik derfor sin karak-

Møllergades historie 

Tekst af  Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum 

En tur på Møllergade er en vandring i Svendborgs historie

Møllergade set mod "Københavnerkrydset" ca. 1894.
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teristiske bakkede fremtoning og tungt prustende 
borgere har altså besteget bakken i 800 år.

Møllergade ser selvfølgelig helt anderledes ud i dag, 
end den gjorde dengang. Husene er blevet højere, 
gaden brolagt, rettet lidt til og angiveligt gjort lidt 
bredere. Lokalhistorikeren Johs. Olsen sætter det 
nok på spidsen, når han fortæller, at Møllergade sine 

steder var så smal, at et læs halm kunne sætte sig fast 
imellem husene.

Ændringerne til trods er fortiden ikke langt væk. 
Knap en meter under shoppinggæsternes fødder 
på Møllergade ligger dele af den gamle belægning 
endnu.

Styr på facaden 
Svendborg er et godt eksempel på en typisk havneby 
med god adgang til vand. Fra Møllergade, der løber 
parallelt med vandet, løber en række små stræder 
mod standen. Det er et mønster, der kan ses i mange 
andre havnebyer. 

Selvom sejlads til Svendborg er lige så gammel som 
byen selv, vendte byen ansigtet væk fra vandet. Køb-
mandsgårdene havde blikket stift rettet mod torvet, 
byens samlingspunkt, hvor handelen foregik. 

Halvdelen af byens købmænd havde i 1790 deres 
gårde i Møllergade. Især har østsiden af gaden, med 
baghaverne ned til stranden, haft fine beboere. Der 
har været lidt mere plads at boltre sig på. Langs 
gadens østlige side kan man stadig finde byggerier 
med flotte murede facader ud mod hovedgaden og 
med slidte baghuse af bindingsværk – det er vigtigt, 
at facaden ud af til er flot.

Byen ændrede retning med industrialiseringen sidst 
i 1800-tallet. Havnen og jernbanen blev mere in-
teressant end Torvet, havnen blev udvidet og byen 
voksede ud af sine gamle snærende grænser. Møller-
gades strandhaver blev skåret over af jernbanen, og 
industrien flyttede ud fra bymidten. 

I dag er den gamle Adelgade blevet til gågade og 
med den nye havnetrappe fastholder gaden nok sin 
betydning en rum tid endnu.

Resens kort fra 1670 er det ældste kort over Svendborg. 
Møllergade er let genkendelig – som en slange slynger 
den sig gennem byen. De tre store bygninger er Vor Frue 
Kirke på bakketoppen, Sct. Nicolai i syd og Klosteret tæt på 
stranden.

Møllergade med Torvet til højre fotograferet ca. 1930.

Karrerne omkring Møllergade blev meget tæt bebygget. 
Baggården ved Brandts’ gård i Møllergade 33. 
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På bordet ligger Mogens Otto Sands frihedskæmper-
armbind. Bleget af tidens tand. Mogens betragter det 
og siger:- Det er mit klenodie, som jeg vil have med 
mig i kisten, når jeg dør. Jeg er født i 1922, og fylder 
derfor 100 år næste gang.

Mogens fortæller: - Under 2. Verdenskrig blev jeg ind-
kaldt til Gardehusarerne i Næstved. Heste havde vi in-
gen af, for dem havde tyskerne allerede taget. Jeg var 
i pansersektionen med stilling som underkorporal. 
Min bedste soldaterkammerat var Anker Jørgensen, 
som senere gik hen og blev statsminister. Jeg har sta-
dig et billede af Anker Jørgensen i min lejlighed på 
Plejecentret i Stenstrup. Efter ca. 5 mdrs. tjenestetid 
blev vi ”hjemsendt” af tyskerne.

Herefter gik han ind i Modstandsbevægelsen i Køben-
havn. Han udførte bl.a. kurértjeneste for byledelsen. 
Alle kendte mig som en der forstod at holde sin kæft. 
Derfor blev jeg udvalgt. Men jeg kom i Gestapos 
søgelys, måtte gå ”under jorden” - og min flugt til 
Sverige blev organiseret.

En utraditionel flugt 
Vi var to mand som skulle ro i hver sin kajak over Øre-
sund til Sverige i ly af mørket. En farlig plan, idet far-
vandet var fyldt med tyske patruljebåde. Min makker 
var en engelsk flyver, skudt ned over Danmark, som 
Modstandsbevægelsen hjalp til Sverige. Vi talte ikke 
et ord undervejs i de 6 timer som kajakturen varede. 
Men heldet var med os. Vi nåede til Sverige. Jeg var så 
udmattet da vi kom i land nord for Helsingborg, at jeg 
måtte hjælpes ud af kajakken. Og flyveren kom hjem 
til England igen.

I Sverige gjorde Mogens tjeneste ved Den Danske Bri-
gade, hvor han blev oplært i at kæmpe i Danmark. De 
kom dog aldrig i kamp.

Men den 5. maj 1945 sejlede brigadestyrkerne med 
færgen fra Helsingborg til Helsingør. Her overnattede 
de i dokken på Helsingør Værft. Af mangel på bedre 
logis. Og så gik de ad landevejen til København. 
Mogens: Med et stop ved Ryvangen, hvor vi havde 
en mindestund. Jeg havde hørt at Grev Lennart fra 
Hvidkildes grav befandt sig her. Jeg så graven, og 
tankerne gik til Sydfyn.

Mogens Otto Sand: Det var min historie, og tja, nu ”sit-
ter” jeg her på Stenstrup Plejecenter.

Hvorfor var du med i Modstandsbevægelsen? Fordi 
det lå i mig at kæmpe for Danmark, mod tyskerne!

Flygtede i kajak over Øresund
til sikkerheden i Sverige!

Tekst og fotos: Palle Christiansen.

Måske Svendborgs sidste nulevende frihedskæmper?

Mogens Otto Sand

Overtog fra sin far, Sands 
magasin (isenkram) i 
Svendborg, Vestergade 40.

Passioneret kunstmaler og orienterings-
løber. Boede i 25 år i Costa Del Sol sam-
men med hustru og døtrene. Vendte 
hjem til Danmark i 1998, da han blev en-
kemand.

FAKTABLAD 

Selvportræt af Mogens Otto Sand
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Du kender dem måske allerede; apps som Mit Syge-
hus, Min Sundhed, Min Læge mv. Digitaliseringen 
er i den grad også rykket ind i sundhedsvæsnet, og 
man kan som patient få stor gavn af alle de forskellige 
apps. 

Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus 
vil gerne være med til at gøre det så let som muligt at 
bruge de forskellige apps, og derfor har vi frivillige 
stående klar til at hjælpe patienter og pårørende i IT-
assistenten.

I IT-assistenten byder vi på en kop kaffe imens vi stille 
og roligt guider jer i at downloade og bruge de for-
skellige apps. Hos os spiller tiden ikke en rolle, og det 
er vigtigt for os, at I som patienter og pårørende lærer 
at bruge apps’ene, så I også kan anvende dem, når I 
kommer hjem.

Det eneste du skal medbringe er dit Nem ID og gerne 
din computer, tablet eller telefon. 

Har du lyst til at hører mere: 
Kontakt Camilla Skou Pedersen på tlf. 65 41 55 50.

Få styr på sundheds-apps med hjælp  
fra frivillige på Svendborg Sygehus

Tekst og fotos: Palle Christiansen.

IT-assistenten i Svendborg
Svendborg sygehus 

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg
ved Informationen
Tlf. nr. 23 66 02 97

Itassistentensvendborg@rsyd.dk

Åbningstid: 
mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00-12.00

Er du "Vild med teater"?
Så er Svendborg Seniorscene måske noget for dig!

Svendborg Seniorscene er en underafdeling af Svend-
borg Fritidsteater, der blev skabt for at ældre (+60) 
kunne mødes på deres egen scene, og her få under-
visning og skabe forestillinger til fælles glæde og 
social omgang med ligestillede. Vi håber på næste 
forestilling i 2023.

Vi mødes 6 søndage i januar, februar og marts, hvor vi 
modtager undervisning i sang og skuespiltræning. 

Vores kontingent er kr. 200,- pr år.

Har dette vagt din interesse, så kontakt Marianne 
Aagaard på tlf. 27 61 01 00.
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Nej, det har jeg faktisk ikke mere. Men jeg har da haft 
det. Det har mange af os sikkert. Men i dag! NEJ! Det er 
jo både usundt, uhygiejnisk, ulækkert og naturskadeligt.

Men vi har da nydt det. Min mor fik sendt lyserøde 
små elegante røgpinde fra USA efter krigen – og kun 
udvalgte veninder fik lov til at smage. Cigarer, som køb-
manden røg, så man kunne lugte det i vores have også 
og cerutter, som var meget ladylike på et tidspunkt. Og 
så tobak til piber i alle former. Lige fra min Bedstefars 
lange med det slangeagtige rør fra pibehovedet til 
mundstykket, som han vandrede rundt om bordet med, 
mens han holdt den ene hånd nede om pibens hoved og 
den anden på ryggen. Og så var der den der pibesnor 
i som i Peters jul. Og enhver ung far havde da en lille 
pibe hængende i mundvigen. For ikke at tale om forfat-
terspirer, som ville efterligne Hemingway. De billigste 
piber var lavet af kridt. Og porcelænshoved var dyrest. 
Træ var det mest almindelige. Men så måtte piben jo 
ikke ”brænde ud”. Senere blev majspiber almindelige 
–også til kvinder. For at ryge pibe var jo ikke NÆR så 
sundhedsskadeligt som cigaretter! Troede man. Så med 
ligestillingens ret, greb kvinderne til majspiberne.

Tobak er i familie med kartoffelplanten. Man kan se 
på relieffer fra før vor tid i Asien, at folk røg. Columbus 
opdagede det hos indianerne, da han kom til Amerika 
og det kom med til Europa, hvor det blev højeste mode 
i 1600-tallet. For det kunne både kurere hundegalskab, 
vorter og ligtorne. Og man købte det på apoteket, så det 
var nok godt! 

Lysten til tobak bredte sig, men kunne jo være svært at 
få fat i. Så begyndte man selv at dyrke den. Og da Hu-
guenotterne i slutningen af 1700 kom til Danmark, tog 
de deres viden med og tobaksmarkerne bredte sig – 
specielt omkring Fredericia. Men det var svært at tørre 
bladene nok i vores klima. 

Under 2. verdenskrig var det igen svært at skaffe tobak. 
Man eksperimenterede med forskellige tørrede blade. 
Kirsebærblade kunne til nød bruges, men det var ingen 
fornøjelse. Så da min far og naboen fik fat i en 5 stks 
Player, (vist nok ved at gemme noget ulovligt i min bar-
nevogn), var de henrykte. De 4 cigaretter blev fordelt 
og nydt – næsten med tårer i øjnene kunne min mor 

fortælle. Men hvordan deler man den sidste? Jo, man 
sliber bladet på brødmaskinen og måler meget  
nøjagtigt. Og så HUG – ½ cigaret til hver.

Mange drenge fik tit en pibe i konfirmationsgave, for nu 
var de jo mænd! Og mange af dem har nok holdt mund 
med, at sådan en havde de da haft i flere år og gemt 
et hemmeligt sted. Det var jo tegn på, at nu var man 
voksen. I 50’erne røg 78% af drengene og op gennem 
60’erne og 70’erne røg lærere og pædagoger i klasse-
værelset og sågar i børnehaverne. 

I dag ved vi, hvor skadeligt rygning er og hele samfun-
det og holdningen til rygning, har ændret sig markant.

Hvis man ser film, er det meget let at se, om filmen er 
lavet før den viden, vi nu har om tobak. Nu ryger for-
bryderne ikke engang i krimier fra vore dage. Men ... 
oh – at sidde i stram nederdel med nylonbenene pænt 
skråt ind under sig - stritte lidt med fingrene og se rø-
gen cirkle op mod loftet - og udenfor stod fyrene med 
en cigaret mellem fingrene - sådan holdt lidt inde i hån-
den - måske kunne de endda lave en røgring - det var 
lykken dengang. 

Tekst af Marianne Mølsted 

Har du ikke lige en smøg? 
Mariannes klumme

Med tiden pensioneres den gamle pibe. I dag må vi lade 
os friste af lakridspiben.
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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 
ANONYM RÅDGIVNING OG AKTIVITETER
mail: demenscentersydfyn@svendborg.dk  
telefon 29 65 70 23

Åben henvendelse:  
Tirsdag kl. 10.00-12.00

Velfærdsteknologiske hjælpemidler:
kontakt os for en aftale

TALE- OG HØREHUSET
Mail: socmyn@svendborg.dk

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

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

KØRSEL

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

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

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

HØREKLINIKKEN OUH
Kørsel til afprøvning og justering af høreapparat
Region Syddanmark. Transport telefon 70 11 31 11

BUSKORT
Du kan bestille og betale buskortet på nettet eller  
kontakte Fynbus telefonisk. www.fynbus.dk
Fynbus telefon 63 11 22 00



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

MOBIL BORGERSERVICE
Mobil Borgerservice er ’Borgerservice på hjul’.  
Vi laver alle ekspeditioner i bussen.

Mobil Borgerservice holder i følgende byer:
Vester Skerninge hallen, Skårup hallen, Stenstrup 
hallen, Gudme hallerne, Lundby hallen, Thurø 
hallen, Kontakt os på 62 23 30 00 eller se  
www.svendborg.dk for konkret køreplan

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


