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En egn, en virksomhed  
og en familie
Conny Lassen er, trods sine 90 år, 
stadig en medrivende fortæller. 
Læs med om hendes livs eventyr. 

En stor beslutning at 
tage det første skridt

Ferietur til Frankrig 
gav inspirationen 
I Ulbølle er de bidt af  
petanque. Er du nysgerrig  
og vil være med?  
Så læs mere på side 21 

indhold
NR. 21 JANUAR 2023

Læs om to mennesker, der 
viser livskraft - livskraft, som 
er den styrke, der sætter 
vores liv i bevægelse.

21

Pårørendegruppe
Er du pårørende til en der 
modtager hjemmepleje fra 
Svendborg Kommune? Så 
er vores pårørendegruppe 
måske noget for dig.

11

8

16



3ImpulserJanuar  2023

Har du svært ved at se eller læse?

Vidste du, at Impulser indtales på CD?  Hvis du gerne vil modtage en CD  
med Impulser indlæst, skal du kontakte redaktør Maria Rudbæk Bernhard.
Mail: maria.bernhard@svendborg.dk - Tlf. 30 17 45 66

Fremtidens plejecenter

Som kommune skal vi være på forkant med 
at kunne tilbyde det rette antal pleje- og de-
mensboliger, når behovet er der. En del af mit 
job som ældrechef indebærer at holde øje med 
udviklingen i antallet af ældre i Svendborg Kom-
mune og beregne, hvad vi forventer, at behovet 
for boliger er i et 5-6 årigt perspektiv. Så her er 
langtidsplanlægning nødvendig.

I de sidste år er der truffet beslutning om, at to 
plejecentre i kommunen skal lukke. Det er Caro-
line Amalie Plejecenter og Hesselager Plejecen-
ter. Bygningerne lever ikke op til kravene om 
brandsikkerhed, og det er forholdsmæssigt for 
dyrt at renovere de gamle bygninger, så de lever 
op til nutidens krav. Det er aldrig uden vemod, 
når vi skal sige farvel til smukke bygninger, flot 
natur og ikke mindst den særlige kultur, der her-
sker i de gamle bygninger. 

Jeg har derfor i det forgangne år brugt megen tid 
på etableringen af et nyt plejecenter i Tankefuld 
og det kommer også til at fylde i de kommende 
år. Fyns Almennyttige Boligselskab er valgt som 
boligforening til at bygge det ny demensvenlige 
plejecenter. Sammen skaber vi rammerne for et 
trygt og godt liv for de kommende beboere. I den 
proces inddrager vi mange interne og eksterne 
samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på at 
boligerne skal være hjemlige, imødekommende 
og have adgang til en lukket have. Pårørende skal 
føle sig velkomne og det skal være naturligt for 
alle, at være en del af dagligdagen på plejecen-
tret.

Vi er i øjeblikket også i gang med at undersøge 
muligheder for et nyt plejecenter i Æskelund i 
Tved, sammen med OK-Fonden. 

Jeg ser frem til samarbejdet og glædes over, at vi 
også her er mange kræfter, der løfter i flok for at 
skabe fremtidens plejeboliger.

Af  Ældrechef Kirsten Vie 

LEDER 

Vi afholder samarbejdsmøder, hvor formålet er at klæde Fyns Almennyttige Boligselskab godt på til at bygge fremtidens 
demensboliger. Dette møde er med repræsentanter fra Svendborg Kommune Seniorråd, Ældre Sagen, bruger og pårøren-
deråd på plejecentre, medarbejdere og ledere på ældreområdet. 

DET ER GANSKE GRATIS
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I Svendborg Kommune vil man gerne motivere 
børn og unge til at tage en erhvervsfaglig ud-
dannelse.  Børnene og de unge skal ud i den 
virkelige verden og møde nogle af de forskellige 
jobfunktioner og faggrupper, der findes. 

Derfor startede man i Svendborg Kommune pro-
jektet ”Virksomheder adopterer skoleklasser”. 
Her ”adopterer” virksomheder skoleklasser, hvor 
elever og lærere kommer på virksomhedsbesøg. 
Også ældreområdet er en del af adoptionspro-
jektet. På hver udskolingsskole er en 7. klasse 
blevet adopteret af det lokale plejecenter. Når en 
klasse er adopteret, kommer de to gange om året 
til læringsdage på plejecenteret.

7. klasse på besøg på  
Gudbjerg Plejecenter
På Gudbjerg Plejecenter måtte man først udskyde 
projektet et år pga. corona. Men før sommer-
ferien fik plejecentret endelig besøg af 17 elever 

fra en 7. klasse på Stokkebækskolen i Hessel-
ager.

Møderne mellem skolen og plejecentret har 
læring i fokus. Besøgene er faste gennem en år-
række og det giver et helt andet kendskab og 
samhørighed mellem skole og plejecenter end 
ved enkeltstående besøg. 

Eleverne får mulighed for at opleve de mange 
forskellige funktioner og fagligheder, der er på 
en arbejdsplads, og samtidig får de mødt perso-
nalet over tid, så der er mulighed for at knytte 

Tekst af Egon Sohnesen 

Gudbjerg Plejecenter har adopteret en 7. klasse. 
Det har været en stor succes for alle parter  
– Elever, beboere og personale har haft nogle  
fantastiske dage, siger sektionsleder for  
Gudbjerg Plejecenter Aase Hansen.

Plejecentre adopterer skoleklasser 

RelationsNetværket er initiativtager til initiativet 
“Virksomheder adopterer skoleklasser“, hvor der 
over det meste af landet etableres længerevarnede 
partnerskaber (fra 1. til 9. kl.) mellem skoleklasser 
og lokale virksomheder.
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bånd. Personalet bliver kendte personer og 
dermed mulige rollemodeller for eleverne.

Temaet for det første læringsbesøg på Gudbjerg 
Plejecenter var, at eleverne skulle undersøge, 
hvem der arbejder på et plejecenter.
Læringsbesøget blev en stor succes. Eleverne 
fulgte i mindre grupper forskellige medarbej-
dere. De fik derved både kendskab til hvilke 
opgaver en sygeplejerske, social- og sundheds-
hjælper, social- og sundhedsassistent, køkken-
medarbejder samt en aktivitetsmedarbejder har.

Eleverne fik også indsigt i de krav, de forskellige 
uddannelser stiller og der blev talt om tavsheds-
pligt og etik, der også er en meget vigtig del af 
arbejdet på et plejecenter. 

Der var også plads til sjov og snak. Nogle synes 
det var vældig sjovt at blive løftet op i en lift eller 
spille kort med beboerne.

Beboerne har også haft stor fornøjelse af besø-
gene siger Aase Hansen. De synes, det er meget 
hyggeligt at få besøg og snakke med de unge 
mennesker. Personalet har også nydt at dele de-
res viden og stolthed over deres fag.

Besøget på Gudbjerg Plejecenter sluttede med, 
at eleverne spiste frokost sammen med personale 
og beboere. Eleverne havde selv valgt menuen, 
og de nød med stor fornøjelse flæskestegen med 
rødkål, kartofler og brun sovs som plejecen-
trets køkken havde lavet, med hjælp fra nogle af 
eleverne, der deltog i køkkenet.

Jeg oplever, at ’adoptionerne’ giver mulighed 
for, at eleverne kommer tæt på omsorgsområdet 
og tæt på den vigtige opgave, der løses her. Vi 
vil gerne vise eleverne, at vi er stolte af vores 

arbejde og at det arbejde, der udføres, gør en 
forskel for andre mennesker. Jeg håber også, at 
adoptionerne kan være med til at skabe en posi-
tiv interesse for de sundhedsfaglige uddannelser, 
siger Aase Hansen.

Udover adoptionerne, har vi på ældreområdet 
også en velfungerende fritidsjobindsats, og vi 
ved, at fritidsjob er en vigtig vej til fastholdelse i 
skolen og til videre uddannelse. Gudbjerg Pleje- 
center har også nogle elever fra Stokkebæk-
skolen ansat i fritidsjob, og der er helt sikkert 
nogle af de elever, der har været med i projektet, 
som får et fritidsjob på centret, fortæller Aase 
Hansen. Og hvem ved, måske bliver en af elever-
ne en dag ansat i en af de jobfunktioner, som de 
har lært om på læringsbesøgene. 

Flere af eleverne har i hvert fald fået øjnene op 
for de mange muligheder, der er på et plejecen-
ter.

En anderledes skoledag for eleverne fra Stokkebækskolen i Hesselager

Køkkenhjælpere 

Plejecentre adopterer skoleklasser 
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Ved en fødselsdagsfest i marts 2009, var der 
nogle af gæsterne, som snakkede om, hvad de 
skulle finde på at foretage sig sammen, når de  
snart gik på efterløn og pension. 

Finn Nielsen fik den geniale ide, at man kunne 
cykle nogle ture. Så fik man både frisk luft, mo-
tion og ikke mindst hyggeligt socialt samvær. Så i 
sommeren 2009 blev de første ture kørt.

I starten var de fire, så blev de otte, tolv og i dag 
er der 27, der igennem året 2022 har deltaget i en 
eller flere af den ugentlige cykeltur. Der deltager 
som regel mellem 15 og 22 på hver tur.

Man mødes ved Kirkeby Kirke kl. 10.00 hver 
tirsdag året rundt. Der er ingen tilmelding, man 
møder bare op. Så cykles der 25 - 30 km på de 
sydfynske veje, nogle gange lidt mere, nogle 
gange lidt mindre. Den dag undertegnede var 
med, blev turen på 35 km. Under vejs er der 
naturligvis også indlagt en pause, hvor cyklis-
terne får lidt at styrke sig på. Tilrettelægningen af 
turene deles man om, men der skal jo helst være 
medvind på turen hjemad. Turene kan gå nord, 
syd, øst og vest på.

”Klubben” er meget løst organiseret – der er in-
gen vedtægter, ingen bestyrelse, og man betaler 
ikke kontingent. 

Men den dag i dag er det stadig Finn Nielsens 
kone, Lisbeth Møller Nielsen, der er tovholder 

for Kirkeby Cykelklub. Hun sørger for at tingene 
fungerer. Efter hver tur føres der protokol over 
turen, - hvor den gik hen, antallet af deltagere, 
vejr m.v. 

Der stilles ikke nogen krav om udstyr, de fleste 
har efterhånden fået en el-cykel, men der er sta-
dig nogen, der klarer turene udelukkende ved 
hjælp af ”rugbrødsmotoren”. Dog skal man have 
hjelm og gul vest på.

En vigtig ting på turene er, at der køres sikkert 
efter forholdene og at bilerne kan passere. Det 
sørger Lisbeth for, selvom det er svært, for snak-
ken den går. 

En til to gange om året holder man også en fest 
hvor hyggen og det sociale samvær er i højsæ-
det. 

Tekst og foto af Egon Sohnesen 

Sådan starter mange eventyr og  
Kirkeby Cykelklub er nærmest  
et eventyr.

Der cykles på mindre veje med god afstand imellem 
grupperne

Der var engang… 

VIL DU CYKLE MED?

v. Kirkeby kirke

Mød op tirsdage kl. 10
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Der var engang… 
Seniorrådet i Svendborg Kommune har i som-
meren 2022 holdt fællesmøde med Ældre Sagens 
koordinationsudvalg, for på den måde at bakke 
op om hinandens funktion og samarbejde, hvor 
det findes relevant.

På mødet drøftede vi bl.a. at vi ikke er hinandens 

konkurrenter og modsætninger, men at vi har for-
skellige roller og funktioner og supplerer  
hinanden.

Da det kan være vanskeligt at finde ud af, hvad 
forskellen er, har vi forsøgt at samle det i fakta-
boksen herunder:

Nyt fra Seniorrådet
Tekst af Marianne Horstmann

Ældre Sagen er en almennyttig forening

Ældre Sagen i Svendborg har 2 lokalforeninger: 
Svendborg/Gudme og Egebjerg, og et samlet  
koordinationsudvalg

Lokalbestyrelsen vælges på årsmøde, med  
en valgperiode på 2 år

Valget foretages af og blandt Ældre Sagens  
medlemmer

Ældre Sagen er en landsforening baseret på frivillige 
kræfter og engagement

Ældre Sagens formål er at:
• virke og tale for ældres sag

•  virke for ældres medindflydelse i  
samfundet og medbestemmelse over egne vilkår

 •  opnå størst mulig tilslutning hertil i befolkningen

•  bidrage til at opfylde ældres ønsker og forventninger 
til tilværelsen

Midlerne til Ældre Sagens virke skaffes gennem 
kontingenter fra medlemmerne, ved private eller  
offentlige bidrag, indsamlinger, arv, gaver og  
formueafkast
Ældre Sagen har et sekretariat, der støtter op  
om arbejdet

Seniorrådet er et folkevalgt politisk uafhængigt råd

Der er ét Seniorråd i Svendborg Kommune

Seniorrådet vælges ved direkte valg med en  
valgperiode på 4 år. I Svendborg Kommune følger 
afstemningen valget til kommunalbestyrelsen

Valget foretages af og blandt alle over 60 år

Det er lovpligtigt at hver kommune etablerer mindst 
ét Ældreråd/Seniorråd 
I Svendborg Kommune hedder det Seniorråd

Seniorrådets formål er at:
•  rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske 

spørgsmål

•  formidle synspunkter mellem borgerne og  
kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske 
spørgsmål, der vedrører de ældre

•  medvirke ved udarbejdelse af kommunens  
ældrepolitik

Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med 
Seniorrådet vedtægter for Seniorrådet.
Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne til  
Seniorrådets virke, og stiller sekretariatsbistand  
til rådighed
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Conny Lassen var gift med Johannes Lassen, som 
døde sidste år efter et langt, aktivt og initiativrigt 
liv. Sammen startede ægteparret deres fælles pro-
jekt, da Johannes blev leder af den lille forfaldne 
motorfabrik i Fjellebroen i 1957. Johannes var fra 
Jylland, Conny kom fra København, og hun skulle 
lige vænne sig til en totalt ny verden efter det kul-
turchok, hun fik, da de også bosatte sig privat i Fjel-
lebroen. “Der var mut i Fjellebroen”.

Tekst og foto af Tage Østbjerg 

Efter tre år købte Johannes fabrikken og fortsatte 
bygningen af skibmotorerne. Han overtog fire  
svende og et par lærlinge. I fabrikken var der in-
gen toiletter, ingen frokoststue, og bogføring “var 
en by i Rusland”. Så Conny begyndte at sortere bi-
lag og fik styr på regnskaberne. Det gjorde hun så 
godt, at hendes og Johannes’ ihærdighed i dag er 
blevet til to succesfulde virksomheder, Ideal-line 
og BAGO-line.

Et åbent hus hvor alle var velkomne
Når fiskerne kom ind til Fjellebroen for at få deres 
motorer repareret, boede de ofte i privaten hos 
Conny, mens Johannes og hans stab i fabrikken 
fiksede deres maskiner. De nød den servicering 
Conny diskede op med.

En egn, en virksomhed  
og en familie
Overskriften var titlen på det foredrag, Kirkeby/Lunde foredrags-
forening afviklede i oktober. Foredragsholderen var Conny Lassen, 
en “pige”, der på trods af sine 90 år stadig har fuldt blus i pæren. Hun 
fortalte sit livs eventyr med humor, stille sarkasme og en misund- 
elsesværdig  hukommelse. Tilhørerne fik en mindeværdig aften.

Luftfoto af Fjellebroen og havnen fra 1977. Her ses de to store haller, der blev bygget til ved siden af den oprindelige 
motorfabrik. Det hvide hus midt i billedet øverst er Conny og Johannes’ private  bolig.
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korrespondent-uddannelse, hun havde med i ryg-
sækken. Men forretningerne ude i verden gav også 
Conny og Johannes mange rejser til forskellige des-
tinationer rundt om på kloden. På rejserne får de 
begge mange sjove, spændende og interessante 
oplevelser med mennsker i andre kulturer.

At Conny er en handlekraftig kvinde, får vi indtryk 
af, da hun fortæller, at Johannes ikke gik særligt 
meget op i, om køkkenet derhjemme var praktisk – 
det fungerede jo, og for ham var det OK. Så Connys 
klagesang om køkkenet hørte han ikke. En gang 
han var ude at rejse et stykke tid, bestilte Conny 
håndværkere og et nyt køkken. Så Johannes fik sig 
en pæn overraskelse, da han var hjemme igen.
 
Hun stod op hele vejen
Ovenstående er kun små glimt af Connys livs even-
tyr. Er du blevet mere nysgerrig, kan jeg her røbe, 
at Egebjerg Lokalhistoriske Forening har engageret 
Conny til at komme og fortælle sin historie ved  
deres generalforsamling tirsdag den 7. marts 2023  
kl. 19.00 i Filippahuset i Hundstrup. Conny går på 
efter generalforsamlingen kl. cirka 19.30.

Connys fortælling i Foredragsforeningen varede to 
timer. Hun stod op i begge timer. Klagede dog til 
slut om, at nu var hun vist nok lidt tung i benene. 
Det forstås, men det er alligevel en fysisk præsta-
tion af en kvinde i hendes alder. På spørgsmålet 
om, hvordan hun bærer sig af med at holde sig så 
sund og frisk i både krop og sjæl, svarer hun: “Du 
skal have en dårlig hukommelse, humoristisk sans 
og en masse champagne”.

Den rødvin, Conny fik med sig hjem, fik kommen-
taren: “Den bli’r ikke gammel hjemme hos mig.”

To timer varede foredraget, og Conny stod op hele 
vejen, mens hun levende fortalte sit livs eventyr for de 
mange meget lyttende tilhørere.

Men Johannes nøjedes ikke med at fikse maski-
ner. Han var en kreativ og innovativ sjæl, der ikke 
kunne lade være med at udtænke nye ideer og 
produkter. Ideerne holdt ham stangen og vågen 
både aften og nat, til han mente, at ideen nu var 
klar til at blive efterprøvet. Blandt andet fik han 
til opgave at lave akustik-lofter til virksomheden 
Dæmpa. Disse loftplader skulle med millimeters 
nøjagtighed perforeres, hvorefter de skulle pulver-
lakeres. I processen med at udvikle loftpladerne 
var der indskrevet nogle ikke lokale ingeniører. 
De nød gæstfriheden i privaten hos Conny, for de 
boede selvfølgelig her, mens de udviklede det, der 
skulle føre til de geniale loftsplader.

Der blev for trangt i Fjellebroen
Men al den aktivitet og opfindsomhed krævede 
mere plads end de haller, de havde bygget ved 
siden af den oprindelige motorfabrik. Så virksom-
heden flyttede til Vester Åby i større og mere tids-
varende fabrikslokaler. Hallerne i Fjellebroen er 
blevet solgt, og ejeren lejer dem ud til Film Fyn, så 
der er stadig erhvervsaktivitet og leben i det gamle 
fiskerleje.

I dag er der i hallerne i Vester Åby stadig en lev-
ende og aktiv arbejdsplads, og sønnerne, Jakob, 
Thomas og Gunnar, er alle tre på forskellig vis in-
volveret i virksomhederne.

Engagementet gjaldt også  
lokalsamfundet
På trods af Conny og Johannes’ store engagement i 
deres virksomhed blev der da også tid til at bruge 
kræfter i lokalsamfundet. Conny kom i menigheds- 
rådet i Vester Åby, hun deltog som lærer i den 
lokale søndagsskole, var med til at få bygget en 
privat børnehave på en grund, de fik foræret af 
kommunen, og så var hun en af drivkræfterne i 
landsbyens byfest “Solfesten”, som var med til at 
finansiere børnehaven.

På et tidspunkt var havnen i Fjellebroen meget 
ødelagt, bolværket var skredet ud i vandet, og det 
var farligt at færdes på området. Der kom flere og 
flere lystsejlere til havnen, så enten skulle havnen 
nedlægges, eller også skulle der investeres i nyt 
havneanlæg. Johannes kunne få ting til at ske, så 
han stillede selvfølgelig sin ekspertise til rådighed, 
og en ny havn blev bygget op. Havnen blev som 
den første lystbådehavn i Danmark helt og holdent 
bygget for private midler.

Handlede med hele verden  
og fik nyt køkken
Virksomheden voksede sig større og større og 
havde forretningsforbindelser i hele verden, hvilket 
gjorde, at Conny nu fik brug for den tresproglige 
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Nu udvider vi konceptet og skifter navn: 

IT-assistenten bliver til App-Guiderne. 

De frivillige App-Guider hjælper vores patienter og 
pårørende med de forskellige sundhedsapps, såsom 
Mit Sygehus, Min Sundhed, Min Læge. Vi vejleder både 
i download og brug af de forskellige apps, samt hvordan 
man logger ind med hhv. Nem ID og Mit ID.

Du kan henvende dig hos App-Guiderne i forhallen på 
Svendborg Sygehus, samt på e-mailen Appguiderne-
Svendborg@rsyd.dkog telefonisk på 23 66 02 97. 

Som noget nyt kan du nu også få hjælp, hvad enten du 
er indlagt på en afdeling eller sidder som patient i et 
ambulatorie og venter på flextrafik. Du, din pårørende 
eller personalet på afdelingen kontakter blot App-
Guiderne på tlf. 23 66 02 97, og beder dem komme til 
afdelingen. Herfra kan de hjælpe dig lige så godt som 
de kan ved skranken i forhallen.

App-Guiderne hjælper patienter og  
pårørende på Svendborg Sygehus

HUSK! Der er ingen dumme spørgsmål, men vi har kaffe på kanden.
Kom én gang – eller kom flere gange

Medbring evt. egen mobil, PC eller tablet

Det sker på AOF i Vestergade 23, Svendborg.
Hver onsdag i tidsrummet Kl. 14.00 - 16.45 fra 2. november

Driller det?

KOM TIL IT CAFÈ

INGEN TILMELDING

GRATIS

• SMS og mail
• Fotos og Google Lens
• Oversættelse af en tekst
• Internetsøgning og APPs

• Dikter din sms
• Nem ID og Mit Id
• Borger.dk og E Boks

Få hjælp til f.eks

Hvis du er den, der altid hjælper din nabo med brugen  
af apps, så er du godt kvalificeret til at blive en del  
af teamet af frivillige App-guider - kontakt os på  
ouh.frivillighed@rsyd.dk for at høre mere.

Da vores indsats er bemandet 
af vores dygtige frivillige,  
betyder det også at vores  
åbningstider nogle gange  
kan variere, og derfor kan  
du altid se vores åbnings- 
tider på hjemmesiden  
www.ouh.dk.  
Søg på App-guiderne eller 
scan QR koden med dit  
kamera på telefonen.
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Målet med gruppeforløbet er
at du får støtte til at kunne blive ved at være der 
for den, du holder af
at du får støtte til at tage vare på dine egen behov
at du får fokus på, hvordan fremtiden bliver  
bedst mulig
at du ikke er alene med dine bekymringer

Praktiske oplysninger:
Vi mødes i gruppen hver 2. tirsdag kl 15.30 - 18.00  
– i alt 8 gange med start den 28 februar2023.

Der vil være max 12 deltagere.

DET ER GRATIS AT DELTAGE.

Hver gang vil der være et kort oplæg fra pårørende-
rådgiveren om dagens emne, og derefter vil der være 
god tid til at udveksle erfaringer og oplevelser.

Pårørenderådgiveren er til stede under alle gruppens 
møder og hjælper med at skabe en tryg og tillidsfuld 
stemning.

Alle har tavshedspligt

Tilmelding til gruppeforløbet  
hos pårørenderådgiver
Charlotte West
Telefon 2173 1159 eller på
 Charlotte.west@svendborg.dk

Du er også altid velkommen til at kontakte  
pårørenderådgiveren for en individuel samtale.
Du kan læse mere på www.svendborg.dk/pårørenderådgiver

Pårørendegruppen er for dig, der har lyst til at 
snakke med andre i samme situation.

I gruppen har du mulighed for at høre om andres  
erfaringer, dele dine tanker og bekymringer og  
få nye redskaber til at klare hverdagen.

For dig der er pårørende til en, der modtager 
hjemmepleje fra Svendborg kommune 

Pårørendegruppe
Mange oplever  

en pårørendegruppe 
som et særligt frirum, 

hvor man kan  
snakke frit om de 

svære ting



 

TILBUD I SENIORHUS SKALLEN, MØLLERGADE 99, SVENDBORG

Porcelænsmalere
Fredage kl. 12.00 - 16.00. Første gang 6. januar.
Kontakt: Merete Christensen, telefon 28 89 55 60

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

Sy´Fyns Quiltelaug
Tirsdag i lige uger fra kl. 19.00 - ca. 22.00.  
Første gang 10. januar
Kontakt: Birthe Sander helst på mail  
SyFynQuiltelaug@gmail.com, mobil 21 43 55 13

Tåsinge L´hombre Klub
Mandag kl. 18.30 - 22.30.  
Første gang 2. januar 
Kontakt: Hans Skov Mortensen, telefon 24 21 84 29

Ældresagen IT
Første tirsdag i måneden kl. KL. 13 - 16.
Første gang 3. januar
Kontakt: William Benton, telefon 42 80 88 08

Danske Slægtsforskere Sydfyn
Torsdage, som regel i lige uger  
www.slaegt.dk/sydfyn/
Første gang 12. januar.
Kontakt: Hanne Nielsen, telefon 23 25 78 34 eller 
mail dssydfyn@gmail.com. 

Akvarelmaling, Svendborg
Onsdage i lige uger kl. 12.00 - 17.00.  
Første gang 11. januar  
Kontakt: Kate Bondo, telefon 20 30 34 54 og  
Karen Larsen, telefon 30 11 89 92

Bogbinding, Svendborg
Fredage kl. 10.00  - 12.00 (start sidste fredag  
i september til sidste fredag i april)
Første gang 6. januar
Kontakt: Niels B. Termansen, telefon 62 22 15 16 

Patchwork
Tirsdage kl. 9.00 - 12.00. Første gang 3. januar
Kontakt: Anna- Lise Harndahl, telefon 27 90 78 24

L’hombre, Ældre Sagen
Mandage kl. 13.00 - 17.00
Første gang 2. januar
Kontakt: Keld Jensen, telefon 29 25 48 50

L'hombreskolen
Mandag kl. kl. 18.30 - 22.00 Første gang 2. januar
Kontakt: Keld Johansen telefon 2420 5433

Knipling, Ældre Sagen
Torsdage kl. 13.00 - 17.00. Første gang 5. januar  
Åbent Hus lørdag den 27. august kl. 9 - 15
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 51 29 07 21

Hyggebridge, Ældre Sagen
Fredage kl. 10.00 - 13.00. Første gang den 6. januar.
Kontakt: Hanne og Henning Borup, telefon 62 23 14 47

12 Impulser August  2022

AKTIVITETSTILBUD  

SINGLE- OG VENSKABSKLUB 

Vi mødes på Færgegården hver den 3. fredag i måneden til fællesspisning.  
Derudover har vi 1 – 2 arrangementer hver måned, det kan f.eks. være museumsbesøg,  
gåture og kulturelle oplevelser. Vi er alle 60+ årige
Kontakt: Bente Rasmussen, mobil 26 62 15 94 - Mail: bentestenmann@yahoo.dk

KUNSTGRUPPEN:
Færgegården. 
Mandage kl. 9.00 til 12.30. 

LÆSEKREDS
Oplæsning af romaner

Menighedshuset  
Sct. Nicolai Kirkestræde 3
Sct. Nicolai Læsekreds 
mødes en gang om ugen, et 
par timer om eftermiddagen.

Kontakt:  Birgit Tjalve  
telefon 61 86 34 83.

Vi maler sammen. Der er 
ikke undervisning, men 
vi inspirerer, og hjælper  
hinanden.

Kontakt: Anne Pedersen  
telefon 29 82 80 48.



13ImpulserJanuar  2023

24. januar:  

ELVIS

7. februar:   

GRAND-

MOTHER 

21. februar:  

LYKKELIGE  

OMSTÆNDIG-

HEDER 

7. marts:   

MRS. HARRIS 

GOES TO  

PARIS

     21. februar:   

   HVOR FLOD

      KREBSENE  

      SYNGER

Seniorbio i Scala - forår 2023    

Fra januar til marts 2023 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.
Vi har sammensat en buket af fem meget forskellige 
film, så der er noget for enhver!

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Tirsdag den 17. januar kl. 13

Der betales kontant.
Kl. 12.45- 13.00: Dørene åbnes og alle får et num- 
merlod (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

NØRKLEGRUPPER 

Røde Kors Nørklegruppe, 
Svendborg                                                                                                      
Seniorhus Skallen, Møllergade 99, 1. sal.
Torsdag kl.  9.30 - 11.30.  
Første gang den 12. januar 2023
Kontakt: Elin Bøgelund - telefon 51 28 10 07

Røde Kors Nørklegruppe, Gudme 
Landevejen 124, Oure. Tirsdag kl. 13 -16.
Første gang den 10. januar 2023
Kontakt: Mai Britt Simonsen- telefon 21 73 07 29

Folkekirkens Nødhjælps 
Nørklegruppe, Svendborg 
Seniorhus Skallen, Møllergade 99.
Tirsdag kl. 13.30 - 16.00. 
Første gang den 10. januar 2023
Kom og vær med.  
Kontakt: Joka Madsen - telefon 24 45 75 78

Nørklerne i  
Tingmarken, Tåsinge
Tingmarkens Fælleshus, Landet.
Torsdag kl.14 - 16.
Første gang den 5. januar 2023
Kontakt: Inger Skov - telefon 41 19 13 64

Kultur –og Fritidsafdelingen tilbyder i et samarbejde 
med Scala særforestillinger for efterlønnere, førtids - og 
folkepensionister. Vi kalderdet Seniorbio.
Du kan hente omtale af filmene på biblioteket og du kan 
finde dem på Svendborg Kommunes hjemmeside under 
Borger/Seniorer og Ældre/aktiviteter for 60+/Seniorbio.
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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 program, - eller efter aftale.
Der er mulighed for at benytte træ- og metalværk- 
stederne, og arbejde sammen med andre medlem- 
mer. Det kan være ved restaurering af møbler, 
stenslibning, strik eller syning og hvad der kommer 
af ønsker. Vi hjælper hinanden - der er ikke under-
visning. 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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De mødes til fredagsdebat hver anden uge i Aka-
demiet. Både Ellen, Herdis, Niels, Jette, Mette, Palle, 
Robert, Rose og tovholderne Britta og Margit. Alle 
giver sit besyv med i debatten. Dermed opnår de 
en vis fortrolighed med hinanden, fordi de kan 
drøfte alt, hvad de har på hjerte indbyrdes.

Nogle taler meget, andre kommenterer eller lytter. 
Alle har en glubende appetit på at lære af hinan-

den. Et vidunderligt mix af samvær, ny viden, 
suppleret med kaffe og hjemmelavede boller med 
blommemarmelade.

Hvad taler de om? Eksempelvist drøfter de kunst og 
kultur, politik, samfundsforhold og børnebørn. Eller 
Dante, kageopskrifter, hønseholderlav og digteren 
Johannes Jørgensen. 

Som oplæg til debat kan der også blive læst op af 
en bog som et af medlemmerne ønsker at anbefale.

Et herligt fællesskab for nysgerrige sjæle.

Svendborg Seniorakademi
Mødestedet for alle seniorer

Formand Birgit Møller Hansen har ordet…

Fredagshygge i debatgruppen.

Birgit Munk Hansen , formand

Svendborg Seniorakademi er en 28 år gammel 
folkeoplysende forening, hvor medlemmerne 
via studie- og debatgrupper, undervisning og 
ekskursioner deler viden og erfaringer om bl.a.:  
samfundsforhold, historie, filosofi, religion; kunst, 
kultur; litteratur og sprog, samt videnskab, natur 
og IT. 

Navnet ”Seniorakademiet” har ikke noget med 
akademikere at gøre. Akademibegrebet drejer 
sig for os om livslang læring og nysgerrighed i 
samvær med andre. 

Navnet har til gengæld noget med seniorer at 
gøre. Seniorakademiet tilbyder medlemskab til 
alle seniorer, der ønsker at tilegne sig viden og 
indsigt og efter bedste evne bidrage til Svend-
borg Seniorakademis formål. Vi er mødestedet 
for alle seniorer.

I Akademiet er det medlemmerne, der arranger-
er foredrag, undervisning, litteraturgrupper mm. 
Det er opbygningen, der er det specielle ved 
foreningen. Det er medlemmer, der er tovhold-
ere/undervisere for de selvstyrende grupper. 

Vi har til huse centralt i Svendborg – i Ørkilds-
gade – hvor vi har gode faciliteter. 

Der er plads til både store og små grupper, og et 
foredragslokale, der kan huse 50 personer.

Derudover har vi godt IT-udstyr, 
så der kan undervises 10 per-
soner samtidig på hver sin PC. 

Vi har også plads til flere med-
lemmer.

Tekst og foto af Palle Christiansen.

Alle emner 
kan drøftes  
i debatgruppen!

www.seniorakademiet.dk
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Hans Erik Hansen overvandt sig selv og besluttede 
at tage på vandskræk-kursus, selv om han aldrig har 
været i en svømmehal 

under vand, trygt fordi de netop har hinanden i 
hænderne. 
Hun kender selv til at have vandskræk.
- Jeg var seks-syv år, da jeg fik en skræk for  
vandet, fortæller Lillian Nøhr. Som voksen ville 
hun lære at svømme, da hun fik børn. 
- Men jeg var 65 år, før jeg lærte at have hovedet 
under vand, fortæller hun, nu 75 år, der lige siden 
har undervist andre i vandet.

Lære at spytte vand ud
- Når man er utryg ved vandet, er det fordi hjernen 
passer på os. Målet er at blive glad for vand og 
føle sig tryg ved det, fortæller hun.
I bassinet skal deltagerne også prøve at have vand 
i munden og spytte og sprøjte det ud igen.
- Det gælder om ikke at blive bange, selv om man 
får vand i munden, forklarer Lillian Nøhr.

Overvinder sig selv
Hans Erik Hansen udfordrer sig selv med bevæg-
elserne i vandet. Efter et liv med meget fysisk ar-
bejde har han slidgigt i begge skuldre og er også 
tidligere opereret to gange for discusprolapser.
- Jeg tror ikke, at jeg kommer til at lære at 
svømme. Men jeg gør det, jeg kan, konstaterer 
Hans Erik Hansen - og fortsætter:
- Jeg vænner mig mere og mere til vandet, siger 
han, men tilføjer hurtigt:
- Men jeg skal sat’me overvinde mig selv, hver 
gang jeg skal af sted.

- Det første skridt, du selv tager, er det allerstørste!
Sådan siger Lillian Nøhr, instruktør på et vand-
skrækkursus, som Svendborg Senior Idræt til-
byder.
I svømmehallen forsøger deltagerne at flyde i 
vandet med stor koncentration, der et øjeblik efter 
bliver afløst af smil og grin.
- Jeg kunne godt, lyder det med lettelse fra Hans 
Erik Hansen og tilføjer, at han også fik hjælp fra en 
af de andre deltagere.

Tog en beslutning
Vand, badning og svømning har aldrig tiltalt ham, 
og han har ikke lært at svømme i sin skoletid.
- Jeg følte mig utryg ved det. Selv om nogen 
lokkede mig til stranden, skulle jeg ikke ud og 
bade, fortæller Hans Erik Hansen.
Alligevel tog han en beslutning, da han i bladet 
Impulser så kataloget fra Svendborg Senior Idræt 
og læste om kurset ”Fra vandskræk til vandglad”.
- Så er det nu, før jeg skal til himmels, sagde jeg til 
min kæreste. Og tilmeldte sig til kurset.

Hovedet under vand
En stor udfordring er at få hovedet under vandet. 
Deltagerne danner en rundkreds med hinanden i 
hænderne. 
- Nu tæller jeg til tre, siger Lillian Nøhr, og en efter 
en bøjer deltagerne ned i knæene og får hovedet 

En stor beslutning at tage det første skridt

Hovedet under vandet er en stor udfordring, men det giver 
tryghed med de øvrige deltagere i hånden.

Her øver Hans Erik Hansen sig i at flyde - med god hjælp fra 
en anden deltager.

Tekst og foto af Inger Hager
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Sådan siger naturmotionist Jann Poulsen, 
der efter to fald følte, at han havde været 
”væk” i tre uger 

Nu med stok
- Jeg skal træne balancen, og jeg har godt af 
genoptræning. Men nu tager jeg en stok med, når 
jeg går, selvfølgelig også til Naturmotion, fortæller 
Jann Poulsen.
Mange vil kende Jann Poulsen fra Medicinhaverne 
i Tranekær. Projektet har han tegnet og tilrettelagt.
- Det var noget af en opgave, tænkte jeg, da jeg 
stod ved en mark fuld af mælkebøtter. Jeg valgte, 
at alle haverne skulle være runde. Cirkler er 
spændende, som man kan lave mange ting i,  
understreger Jann Poulsen.

Opgave som frivillig
Som frivillig mødes han hver tirsdag i Medicin-
haverne med 45 andre frivillige.
- Nu er jeg i fuld gang, selv om jeg også skal passe 
på mig selv, konstaterer Jann Poulsen. 

- Jeg har altid været aktiv, indtil jeg skvattede om.
Jann Poulsen, 82 år, fortæller, at han pludselig 
faldt om i sit soveværelse og lå et stykke tid, før 
han kunne komme op igen.
- Men så faldt jeg om igen næste dag. Det var 
meget mærkeligt, og mine børn blev nervøse, 
fortsætter han sin beretning.
Derfor blev han indlagt på Odense Sygehus og  
undersøgt, senere overført til Svendborg Sygehus.
- Jeg var vel indlagt 10-14 dage uden der er kom-
met en forklaring på mine fald. Det var meget 
mærkeligt pludselig at være væk. Det er vist  
noget med balancen, mener Jann Poulsen.

Meget på sygehus
Ved et af sine fald fik han et langt sår på sit lår, 
som også blev behandlet af sygehuset og hjemme-
sygeplejersker.
- Det varede fire måneder, men heldigvis undgik 
jeg at blive opereret, fortæller Jann Poulsen.
Fald og mange sygehusindlæggelser var mange 
oplevelser for den ellers aktive mand.
- Der er tre uger, der er helt væk fra min hukom-
melse. Der er meget, jeg slet ikke kan huske, til-
føjer han.

Ikke slået ud
Jann Poulsen har altid været aktiv og lader sig ikke 
sådan slå ud. 
- Jeg er heldigvis kommet op igen. Jeg går en tur 
på en times tid - hver dag to gange, det er en god 
rytme for mig. Og når det er mere lyst så også en 
tur om aftenen, siger han. 
Ud over sine daglige ture er han også fortsat med 
at deltage i Svendborg Senior Idræts naturmo-
tionshold. Og dér er han også i gang igen.

Nu er jeg heldigvis kommet op igen!

Tempoet fejler ikke noget, når Jann Poulsen er med på 
naturmotionsholdet, her på Skansen i flot efterårsvejr

Tekst og foto af Inger Hager

I kataloget her midt i Impulser eller på www.svsi.dk, kan du finde informationer om alle Svendborg 
Senior Idræts tilbud. Du kan også ringe på 22 92 57 00 mandag, onsdag og fredag kl. 10 -12.

Svendborg Senior Idræt 



18 Impulser Januar 2023

En bro, der skilte vandene
I dag er det svært at forestille sig Svendborgsund 
uden broen. Sådan var det ikke, da den åbnede i 
november 1966, for små 56 år siden. 

I Svendborg Avis’ særtillæg om broen fra 16. no-
vember 1966 delte et bredt udslag af svendbor-
gensere og tøsinger deres holdninger til broen, 
som en optakt til selve åbningen to dage efter. 
Der var både surt og sødt blandt kommentarerne.

Eksempelvis bemærkede Hans P. Sørensen fra 
Svendborg, at ”Vi andre har bare at betale for, 
at langelænderne og odenseanerne kan komme 
hurtigere frem”. Den 24-årige ”scooterist” Lis 
Christensen fra Bjerreby supplerede, at selvom 
”hensynet til idyl selvfølgelig ikke må bremse 
udviklingen”, ville hun alligevel savne turen med 
færgen.

En af de skarpeste tunger tilhørte Poul Erik Jør-
gensen, Langeland, der udtalte: ”Jeg bryder mig 
ikke om alle de ligegyldige mennesker, som sik-
kert kommer herover, når broen åbnes. Jeg tror 
broen medfører københavneri, som vi ellers hidtil 
har undgået”.

Stoltheden over den nye bro skinner dog sam-
tidigt klart igennem i dækningen af broen. 

Reklamerne er et kapitel for sig og det er tyde- 
ligt, at de svendborgensiske butikker øjner store 
muligheder i det udvidede opland.

Livet uden broen?
Debatten om broen havde været livlig og spoler 
vi blot tiden tilbage til 1962, så var broen slet ikke 
endeligt afgjort, selvom der skulle gøres noget 
ved transporten over sundet. Trafikken var vok-
set voldsomt i 60’erne og bilkøerne til færgerne 
kunne antage voldsom længde, særligt i hellig-
dagene.

En bro var oplagt, men ikke det eneste alternativ 
til de færger, der kæmpede for at holde trit med 
den stadigt stigende trafik.

I byrådet diskuterede man længe muligheden for 
en tunnel fra Svendborg Havn og til Tåsinge. Den 
nye tunnel skulle have nedkørsel ved Ærøfær-
gens leje og inddrage store havnearealer til en 
ny hovedvej. Det er en vild tanke. Det er ret ty-
deligt, at man i 60’erne havde et lidt andet syn på 
bilisme i byplanlægningen, end vi har i dag. 

Byens handlende var bange for at gå glip af ind-
tægterne fra de mange bilister og håbede på, 
at byen ville profitere af den tætte trafik til den 

Svendborgsundbroen
Tekst af Nils Valdersdorf Jensen, Svendborg Museum 

Den næsten færdige bro med 
arbejdsplatform forneden.
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Carl Rasmussens maleri af Svendborg-
sund, der viser livet på vandet inden 
broen. Man kan til venstre se hjuldam-
peren på vej fra Fyn til Vindeby.

 Broen under bygning.

Det ville helt sikkert ikke være samme reaktion, 
man ville få i dag, hvis man spurgte ind til folks 
forhold til broen. Men sådan er historien så om-
skiftelig – og holdninger omskiftelige.

Hverdag og brud
Når det gælder hverdagens historie, så har en 
af de store kulturhistorikere, Troels Troels-Lund, 
sagt, at kongerækken kun er bølgernes top på 
historiens hav. Historiens dybde er det, der er 
nedenunder – i hverdagen. 

Set fra et hverdagsperspektiv er bygningen af 
Svendborgsundbroen et klart brud. I hundreder 
af år havde man sejlet fra Vindeby til Svendborg, 
nu var øerne pludselig fast forbundet. Broen brød 
Sundets transportmonopol. Hvis man skal være 
lidt højstemt, så overvandt broen Svendborg-
sund. Broen er på den måde et eksempel på et 
helt nyt natursyn. 

Svendborgsundbroen viser, hvordan mennesket 
gradvist har frigjort sig fra sin geografi – selv 
ikke et dybt, strømfyldt Sund kan vide sikkert fra 
ingeniørerne.

Man skal selvfølgelig heller ikke overdrive. Da 
Alice Hansen fra Spodsbjerg blev adspurgt om 
sin holdning til broen d. 16. november 1966 var 
hendes svar: ”Hvilken bro?”

tunnel. Det var bilernes årti og tunnelen skulle 
få så mange som muligt af dem, ind midt i byen. 
Tunnelen havde bestemt sine tilhængere, fx Jo-
han Hansen, fisker fra Vindeby, der udtalte, at ”Så 
havde det dog alligevel været bedre med en tun-
nel i stedet for den grimme bro. Hvor bliver det 
dog besværligt at komme til Svendborg”.

Hvad nu, hvis man bare var fortsat med færg-
erne? Det var der en del fortalere for i det omtalte 
særtillæg, bl.a. teletypesætter Vera Jørgensen, 
der udtalte: ”Det er åndsvagt med den bro. Nok 
kan det være irriterende at vente på færgen, men 
det er langt værre at skulle helt uden om Svend-
borg for at komme ind til byen”

Færgerne kæmpede for at holde trit med trafik-
ken i 1966, og det ville have været endnu værre 
i 2022. Der kører ca. 6 mio. årlige bilister over 
broen i dag mod ca. 1 mio. omkring broens åb-
ning. Hvis transporten af bilisterne skulle have 
klaret sig med den samme slags færger, som 
dem man havde i 1966, så skulle kapaciteten 
have være seks gange større end dengang. Det 
vil sige, at der skulle have været knap 24 små 
bilfærger til at fragte folk frem og tilbage over 
Sundet. 24!

Med trafikkens udvikling i baghovedet kan man 
nok roligt sige, at færgeriet ikke var fremtids-
sikret. Broen var rettidig omhu.

Selv hvis broen ikke var blevet besluttet i 1962 
og den 18. november 1966 havde været en dag 
som enhver anden novemberdag, grå og kold, så 
var der kommet en afløser for færgerne før eller 
siden – for med det trafikale pres man oplevede, 
var det blot et spørgsmål om tid. Men det er altid 
nemt at være bagklog. Man vidste i 1966 - af lo-
giske årsager - ikke, at trafikken ville seksdobles. 
Men man havde en anelse. 

Broen vandt heldigvis. Med broens lange tilløb - 
det første forslag om en bro stammer fra 30’erne - 
og diskussionen om bro vs. tunnel i baghovedet, 
så kan man godt forstå, at det var et længe ventet 
og omdiskuteret bygningsværk der blev indviet 
18. november 1966. 

Svendborg Avis’ afskedssalut var pragmatisk: 
”Over for de mange delte meninger, står det 
faktum, at Svendborgsund-broen nu er klar til at 
modtage såvel sympatisører som modstandere 
og bringe dem tørskoede over det sidste vand, 
som skiller Fyn og Langeland”. 
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Ordene stammer fra en grammofonplade ind- 
sunget af navnkundige Liva Weel i 1932. Der 
findes mange mennesker fra den ældre gene- 
ration, som får en klump i halsen, når de hører 
disse honningsøde toner.

Derfor er der også mange nostalgielskere, som 
med stor omhu gemmer papirer, fotos, dåbs- 
attester og familiealbums med mere.

Opbevarer du dine papirminder i et rum med høj 
fugtighed, begynder papirerne at mørne og blive 

til støv.  Gamle bøger kan også blive angrebet af 
borebiller og gå i opløsning. Historiske papirer, 
der lander på lossepladsen, er jo tabt for efter-
tiden! 

Det er vigtigt at opbevare gamle papirer rigtigt, 
hvis de skal have en lang levetid. Måske er de 
uerstattelige for senere generationer, for historie-
forskere og/eller de lokale arkiver. Sidstnævnte 
er et godt sted at spørge til råds, hvis du har 
spørgsmål om den rette opbevaring. Arkiverne 
kan hjælpde dig med at scanne minderne og 
lægge dem over på et USB stik. Men husk, at 
disse usb-stik også har en begrænset levetid. 
Spørg et af Svendborgs mange lokalhistoriske 
arkiver.

Få dine minder lagt op i en ”sky”
Laila Neumann fra Egense-Rantzausminde Lokal-
historie fortæller, at det er en god idé at gemme 
sine minder og papirer i en ”elektronisk sky”. Der 
findes mange forskellige muligheder, som man 
kan søge frem på internettet. 

Du kan få hjælp til, hvordan du gemmer dine 
minder hos en af de mange muligheder for IT 
hjælp. Fx hos AOF, der har en gratis IT hjælp, 
som du kan læse om på side 10 i dette blad.

Glemmer du, så husker  
jeg det ord for ord…

Dine gamle papirer og ringbind, fylder helt godt i et værelse.

Når ringbindene nederst 
på siden er scannet ind, 
fylder de så lidt som et 
par USB-penne. Og i en 
"elektronisk sky" fylder 
de slet ingenting. I hvert 
fald ikke fysisk.

Tekst og foto af Palle Christiansen.

Hvor gemmer du din livshistorie? 
– i en støvet papkasse, eller oppe 
i en elektronisk sky?
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På en ferietur til Frankrig, fik Hans Hansen fra Ul-
bølle interesse for det franske spil Petanque, som 
opstod helt tilbage i 1910. Han var så begejstret, 
at han mente, at andre også ville interessere sig 
for det lille spil med de små metalkugler. Benene 
var ikke til fodbold og håndbold mere.

Med hjælp fra en del frivillige og DGI Svendborg, 
lykkedes det 1. juni 1993 at åbne banerne på den 
gamle mejerigrund i Ulbølle. Der var fra starten 
stor interesse for det lille spil, som i modsætning 
til det oprindelige Boule ikke kræver så meget 
fysik. Banen er kun ca. 15 meter lang og kan der-
for spilles af næsten alle. Der er 16 baner på an-
lægget i Ulbølle

Ulbølle Petanqueklub er for alle aldre, men med-
lemmerne er i dag i seniorsegmentet, dvs. +60. 
Der er i øjeblikket 36 medlemmer. Kontingentet 
er på kun 250 kr. om året.

Spillerne mødes hver tirsdag eftermiddag og 
enkelte mødes også mandag formiddag. Om 
sommeren spiller man også tirsdag aften. Når 
vejret ikke tillader at spille udendørs, spilles der i 
lejede lokaler i Vester Aaby.

Spillet er enkelt at forstå, men kræver både kon- 
centration og en god kasteteknik. Der er 4 spil- 
lere på hver bane og man spiller 2 og 2 mod  
hinanden.

Udover at spille mod hinanden indbyrdes i klub-
ben, deltager flere af spillerne også i en ”tors-
dagsturnering” hvor 10 hold fra det sydlige Fyn 
konkurrerer i det ædle spil – her er der 6 mand 
på hvert hold og Ulbølle Petanqueklub har 2 hold 
med. Klubben har igennem tiden høstet mange 
sejre.

Udover de almindelige træningsdage har man 
hvert år klub- og tirsdagsmesterskaber. Der-
til kommer, at klubben også afholder mange 
stævner og turneringer, både for egne medlem-
mer, lokale beboere og andre klubber.

En del af klubbens medlemmer nøjes ikke med 
at spille petanque i Danmark. En del spillere har 
deltaget i stævner rundt om i Europa, bl.a. Skot-
land, Gran Canaria, Tenerife og Mallorca. Så Ul-
bølle Petanqueklub giver dig mange muligheder 
for motion, socialt samvær og oplevelser i ind- og 
udland. 

Skulle du have lyst til at prøve Petanque kan du 
kontakte Hans Hansen: hha@hansen.mail.dk –  
tlf. 29 33 24 82 eller  
formanden Edvin Hansen, tlf. 21 68 98 76

Ferietur til Frankrig gav  
inspirationen
Tekst og foto af Egon Sohnesen

En lille snor med magnet gør det nemt at samle kuglen op

Ja, hvem ligger tættest på "grisen" - der må ofte målebånd til
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De kommer i alle former, farver og faconer. Og 
indrømmet – det kan være svært altid at være helt 
tilfreds. Selv i de yngre dage, hvor volumen nok 
var en anden. Eller hvis det ikke var, så kunne det 
klares med en sammenrullet sok. Det gjorde en 
af klassekammeraterne for så længe siden. Og så 
tabte staklen den ene til gymnastik – Svært ikke at 
grine.

Den tid er nok også forbi, hvor jeg kan håbe på ud-
vikling. Nu er det nok snarere afvikling. Det kom-

mer med alderen sagde min mor. Hvordan var hun 
mon selv udrustet. Jeg husker det ikke. Det var ikke 
vigtigt. Kun at hun tog trappen i store spring ned 
til vasketøjet, da hun opdagede, at jeg og naboens 
datter havde anbragt bamserne i et stykke af fru 
Sørensens vasketøj. Det hang der, så lokkende på 
tørresnoren i gården. Og fru Sørensens store BH’er 
var en oplagt gynge til bamserne, mente vi. Jeg kan 
huske det, fordi min far nærmest brølede af grin, 
da mor fortalte ham det om aftenen. For bamserne 
gjorde ikke vrøvl.

Jeg kom til at tænke på episoden, fordi jeg skal 
spille min oldemor fra 1903. Og hun havde facon, 
som damer på den tid havde. Påklædersken har 
trøstet mig med, at vi bare kan stoppe noget ind. 
Men tænk nu, hvis det faldt ud! Noget skulle jeg 
jo gøre. Og selvfølgelig klarede genbrugsen det 
problem. NU ser jeg ud af noget. Godt nok holdt 
sammen af en masse sikkerhedsnåle, så de bløde 
garnnøgler ikke triller ud. Jeg ligner faktisk min 
oldemor med svaj til både gården og gaden.

Og det er da sket, at barnebarnet igennem årene 
har ytret en klage over de gener, jeg har givet vi-
dere. Vi bliver dog hurtigt enige om, at vi ikke kan 
gøre andet end at være glade for det vi har – Uan-
set former, farver og facon!

Tekst af Marianne Mølsted 

Bryster, bamser og 
barnebarn

Mariannes klumme

Min oldemor fra 1903.
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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: mail: traening@svendborg.dk
www.sundhed.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 
Charlotte Gehring, telefon: 30 17 59 87
Vibeke Tang Larsen, telefon: 20 33 58 29
Julie Lindgren, telefon: 30 17 59 60

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: th.huset@svendborg.dk
www.svendborg.dk/borger/voksen/tale-og-
hoereomraadet

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

Vedr. Talevanskeligheder:
Telefon: 62 23 40 85

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 18 01 41

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 •  Hjælp til selvbetjening på nettet

•  Folkeregister 

•  MitID, 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. 10 - 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 de fleste ekspeditioner i bussen.

Mobil Borgerservice holder i følgende byer:
Vester Skerninge, Skårup, Stenstrup, Gudme, 
Lundby og Thurø.
Køreplan kan ses på  www.svendborg.dk/
kommunen/kontakt-og-aabningstider" 
Eller kontakt os på tlf. 62 23 30 00

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

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

SPØRGSMÅL TIL SENIORAKTIVITETER
Birthe Bergmann Telefon 24 88 63 31

UDBETALING DANMARK

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

SKAT
www.skat.dk Telefon 72 22 18 18

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


