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AF MYNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE

Hvordan klæder man sig på til fremtiden? Det kan være rigtig
svært, for hvad er det nu lige fremtiden bringer – og hvordan med
fremtiden som pensionist?
Vi prøvede i Svendborg Kommune at give et bud på, at klæde
pensionister på til fremtiden, da vi i maj inviterede alle borgere,
der fyldte 65 år i første halvdel af 2014 til temaeftermiddag. En
temaeftermiddag med informationer og inspiration til et spændende og aktivt seniorliv. Vi fik rigtig mange gode indspark fra
deltagerne på dagen i forhold til, hvordan et fremtidigt arrangement kan planlægges. Vi er nu i gang med at arbejde med dette.
Et vigtigt element i forhold til at sikre et godt seniorliv er både
at holde den fysiske form og livskvaliteten i top. På Svendborg
Kommunes ældreområde arbejdes der i disse år i med at gøre
dette via rehabilitering. Rehabilitering er forenklet sagt hverdagstræning, hvor man træner de funktioner eller delfunktioner, der
gør en mere selvhjulpen. Vi tror på, at det at være mest mulig
selvhjulpen giver den bedste livskvalitet.
Og netop derfor er det aktive liv et gennemgående tema i denne
udgave af Impulser– uanset om det foregår på det fysiske eller
mere åndelige plan. Vi har igen sammensat en oversigt over
foreninger i Svendborg, hvor du helt sikkert kan blive inspireret
til en aktivitet. Måske genfinder du en gammel interesse eller har
mod på at kaste dig ud i noget helt nyt.

God læselyst

ere om
Du kan læse m
læd dig på
temadagen "K
på side 4-5
til fremtiden"

Prøv Impulsers

QUIZ

På side 20 kan du teste din
viden om stort og småt fra
kunst til kongerækken



Hør Impulser
på CD
Vidste du, at du gratis kan
få tilsendt Impulser indtalt
på CD. Det eneste du
skal gøre er at kontakte
redaktionen.
Maria Rudbæk Bernhard
tlf. 6223 3906 eller på
maria.bernhard@svendborg.dk

R

R 2014

E
S
L
U
P
IM
JANUA

IL
NT
UNE
ATIO OMM
K
SPIR
G IN ORG
N O ENDB
ATIO R I SV
M
R
TE
O
INF SIONIS
PEN

a
Vi vil stadig gerne have tilbagemeldinger og har du nogen
spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte redaktionen:
maria.bernhard@svendborg.dk,
tlf. 6223 3906, eller skriv til
Maria Bernhard, Svinget 14,
5700 Svendborg.
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[ KLÆD DIG PÅ TIL FREMTIDEN ]

Klæd dig på til fremtiden
Hvad skal du lave, når du går på pension? Mulighederne er
mange og meget forskelligartede. Derfor inviterede Social og
Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune onsdag den 28. maj
2014 alle borgere, der bliver 65 år i første halvdel af 2014 til en
spændende temaeftermiddag.
Af Maria Rudbæk Bernhard
Formålet var at sætte fokus på de muligheder for
et aktivt ældreliv, der er i Svendborg Kommune.
Eftermiddagen startede med velkomst ved formand
for Social og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard
Møller til de ca. 140 fremmødte gæster.

Gør det, du har lyst til
Derefter underholdt Peter Faber med sit foredrag
om pensionisttilværelsen. Med en humoristisk indgangsvinkel gav han gode bud på ideer og inspiration til, hvordan man kan skabe en hverdag med
indhold og udfordringer. Se i øvrigt interview med
Peter Faber på næste side.

Frivilligt arbejde
Frivilligcenteret ved Frances Fischer og Susanne
Aasholm fortalte om Frivillighuset og de mange
aktiviteter, der foregår der. De fortalte om alt fra
reservebedste’r til mentorordninger for flygtninge.
Og selvom der allerede er mange muligheder og

Kig forbi Frivillighuset på havnevej 3
i Svendborg eller besøg hjemmesiden:
kontaktmellemmennesker.dk
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frivillige jobs, er der altid plads til flere. Så hvis du
har en god ide - fx et ønske om en motionsmakker,
følgeskab til teater, koncerter eller en ide til frivilligt
arbejde, så sig endelig til, så vil Frivillighuset prøve
at sammensætte en gruppe.
Herudover informerede afdelingsleder i Borgerservice Tom Vandsted og digitaliseringskonsulent
Lisbet Bogh Sønderby om den digitale pensionist.

Kultur og idræt
Kulturkonsulent Birgit Pedersen havde et klart
budskab: Gør noget godt for dig selv og for andre
– og gør det frivilligt! Der findes mange frivillige
foreninger i Svendborg og der er stor mulighed
for at dyrke både nye og gamle interesser. Senioridrætsleder Birthe Bergmann fortalte samtidig om
de mange motionshold, det er muligt at melde sig
til – Hun understregede, at der er muligheder for
alle uanset hvilket niveau, man er på.
Dagen blev rundet af med boder, hvor deltagerne
havde mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Læs mere om Svendborg Senior Idræt
på side 16-17 og på www.svsi.dk

”

[ DIGITAL POST ]

ke har travlt,
En mand der ik
t ingen steder
kommer hurtig

Pas på alt for mange
morgenkåbedage
Peter Faber har skrevet bogen
”Farvel arbejde – Goddag frihed” en
hånd- og inspirationsbog for kommende
efterlønnere og pensionister.
Peter Faber holder meget af hverdagen
som pensionist. Så meget, at han har
skrevet en bog for at holde sig selv og
andre fast på, hvor vigtigt det er, at vi
ikke forspilder chancen for at gøre de
sidste gode kvalitetsår så indsigtsfulde
og begivenhedsrige som muligt.
I bogen kommer Peter Faber blandt andet rundt om
frivilligt arbejde, senior-dating, modet til at følge sine
ønsker og drømme, fantasi til at se muligheder og
beslutsomhed, der skal sikre, at man får tingene gjort!
For at sikre et aktivt og indholdsrigt seniorliv, anbefaler Peter Faber, at man hver aften spørger sig selv,
om man kan sætte flueben ved disse spørgsmål:
 Har jeg fået motion?
 Har jeg trænet mit intellekt?
 Har jeg skabt glæde?
 Har jeg aktivt vedligehold mit netværk?
 Har jeg forkælet mig selv?

Hvad er det nu der sker
den 1. november 2014
Hvis du også er usikker på, hvad det præcis er, der
sker den 1. november 2014, så læs med her.
Fra den 1. november 2014 skal vi alle modtage post
fra det offentlige digitalt. Hvis du ikke allerede er
tilmeldt Digital Post, bliver du automatisk tilmeldt
den 1. november 2014. De borgere, der ikke er i
stand til at modtage posten digitalt kan blive fritaget og fortsætte med at modtage post fra det
offentlige i papir som hidtil.

Fritagelse
Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra
det offentlige, hvis du:
• Ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig
internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
• Har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse,
som hindrer dig i at modtage post digitalt
• Er registreret som udrejst af Danmark
• Er blevet hjemløs
• Har sproglige vanskeligheder
• Har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID.
For at søge om fritagelse for Digital Post skal man
leve op til mindst én af fritagelseskriterierne og udfylde en blanket. Hvis du ikke er i stand til at møde op
på Borgerservice, kan pårørende søge om fritagelse
for Digital Post, hvis de har en fuldmagt fra dig.
Blanketten til fritagelse, der også indeholder en
fuldmagt, kan fås hos Borgerservice.

Det er jo oplagt at spørge, om Peter Faber selv
efterlever sine egne gode råd i hverdagen:
HVOR KAN
- Ja, det synes jeg faktisk, jeg gør. I hvert fald
langt de fleste dage. Jeg har selvfølgelig
JEG FÅ HJÆLP: Læseadgang
Du har også mulighed for at give dine
også ”morgenkåbedage” – og det er helt
• Borgerservice
pårørende læseadgang til din Digitale
i orden. Det, man bare skal passe på med
• Svendborg Bibliotek
Post. For at give læseadgang skal du
er, at de ikke bliver alt for mange. For så
• Mange foreninger
logge
på din digitale post og følge vejkan motivationen og livslysten nemt dale.
tilbyder IT kurser
ledningen
eller du kan underskrive en
Jeg synes selv jeg har skabt mig et godt liv.
for seniorer
fuldmagt
og
aflevere den i Borgerservice.
Jeg lever efter mine interesser – og jeg gør
Fuldmagten kan afhentes på Borgerservice.
kun det, jeg selv synes er sjovt. Jeg skriver blandt
andet bøger, er mentor for en burmesisk kvinde, er
lektiehjælper for Dansk Flygtningehjælp og har en
vandreklub med gode venner. - Jeg får stor glæde
Borger.dk og e-Boks.dk er sikre hjemmeved, at nogen siger mig tak. Jeg føler virkelig at jeg
sider, hvor du kan læse din digitale post fra
gør en forskel. Derudover får jeg inspiration og viden
offentlige myndigheder og private virksomom nye kulturer, jeg får nye bekendtskaber, udvider
heder. Du behøver kun tjekke din digitale
min horisont og bliver godt fyldt op med sociale
post et af stederne. Ligegyldigt hvilken af
aktiviteter.
hjemmesiderne du logger på, får du vist den
samme indbakke. Borger.dk og e-boks.dk er
De fem spørgsmål Peter Faber stiller sig selv hver afto indgange til den samme post.
ten, giver stof til eftertanke – Hvor mange flueben kan
du sætte i aften?

Borger.dk og e-Boks

August 2014 Impulser

5

[ DANSENS DAG]

Dansens Dag
i det sydfynske øhav
Den 29. april 2007 fejrede man i Danmark for første gang
Dansens Dag. I Svendborg blev danseskoene også kridtet og
borgmester Lars Erik Hornemann, som også var Svendborgs
førstemand dengang, åbnede Dansens Dag på Rådhuset, hvor
der blev spillet op til dans, inden det gik løs i gaderne.
Af Margit Lolk
Jeg var med dengang og synes, det kunne være
spændende, at prøve noget, der var helt anderledes,
nemlig at invitere til dans på dækket af Skarø/Drejøfærgen ”Højestene”.
Alt var på plads til en festlig dag den 29. april i år.
Tilmeldingerne strømmede ind, færgen havde været
i dok, musik, underholdning og kaffen m. kage var
der styr på, men så skete det, som ikke måtte ske –
færgen skulle i dok endnu en uge og veteranfærgen
”Helge” blev igen sat ind på ruten. Jeg kunne vælge
at aflyse eller jeg kunne fuldføre med et noget begrænset deltagerantal og ingen ”dansegulv”. Jeg
valgte heldigvis det sidste.
Det blev på alle måder en hyggelig dag, hvor
spillemænd m/k fra Svendborg Danse- og Spillemandslaug spillede op til dans. Skønt pladsen på
dørken var trang, blev der danset både ”Skæve Thorvald” og ”Den toppede Høne”. Edith Rasmussen –
Drejøs bakkesangerinde sang for på de kendte viser.
Gitte ”Sommersild” fra Skarø havde sørget for kaffe
og kage. Og som en ekstra ”krølle” var der champagne til alle. Festligt var det, da propperne sprang,
mens ”Helge” – den 90 årige gamle dame sejlede
gennem det sydfynske øhav. Vi lagde til på Skarø og
Drejø og satte øboerne af, inden vi igen returnerede
til Svendborg. Alle var enige om, at det havde været
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en dejlig dag og aftalte at mødes igen til Dansens
Dag den 29. april 2015. Men det bliver på Skarø/
Drejøfærgen ”Højestene”.

Dansens Dag fejres hvert år den 29. april
overalt i verden, første gang i 1982, hvor
UNESCO organisationen International
Theatre Institut (ITI), udråbte dagen til at
være en årlig international mærkedag
for dans. Dagen falder på fødselsdagen
for Jean-Georges Noverre - en fransk
koreograf, balletmester og fornyer af
dans, som levede fra 1727-1810.

Vigtigt med
forskning i demens
og alzheimer
Af Erik Hansen

Svendborg ældreråd

Nyt fra
ældrerådet
Af Bent Aage Rasmussen

Milliarden
Mange af jer husker sikkert, at finanslovsforliget indeholdt en milliard
kroner, som var øremærket til de svage ældre. Af denne bevilling fik
vores kommune 12,2 millioner kr. Ældrerådet havde et konstruktivt
dialogmøde med Social-og sundhedsudvalget vedrørende brugen af
de 12,2 millioner kr.
Resultatet blev en udmøntning, som ældrerådet fuldt ud bakker op
om. Vi finder, at bevillingen er med til at gøre en forskel først og fremmest for de svage ældre. Som eksempel kan nævnes, at der er afsat
midler til aflastning og afløsning af pårørende, hvor borgeren ikke kan
være alene eller ikke kan deltage i kommunens aktivitetstilbud, eksempelvis pga. hjerneskade eller demens. Der er desuden afsat ½ million
kr. til hjælp og støtte til de svageste borgere, så de har mulighed for
gåture.

Budget 2015
Vedrørende budgettet for 2015 har der også været dialogmøde med
social-og sundhedsudvalget. Meget tyder på, at vi får et år, som ikke er
synligt berørt af besparelser. Det er vi selvfølgelig meget tilfredse med.

Besøg på dagcentre
Det er besluttet, at alle dagcentre skal have tilknyttet to ældrerådsmedlemmer. De skal aflægge jævnlige besøg og derigennem få en bedre
fornemmelse af, hvad der rører sig blandt de ældre.

Velfærdsteknologi
Indførelse af velfærdsteknologi er et område, der vil fylde meget i de
kommende år. Ældrerådet vil følge det tæt, men kan heldigvis konstatere, at forvaltningen har en særdeles fornuftig indgang til brugen
af dette. Det er vigtigt, at den ældre kan følge med og se fornuften i
anvendelsen.

Synlighed
Husk, at ældrerådsmedlemmerne gerne tager ud og fortæller om
arbejdet. Vi vil selvfølgelig gerne have, at så mange som muligt kender
til vores arbejde. Vi kan også træffes på gl. torvedag den 7. august 2014
og endelig har vi vores hjemmeside www.svendborg-ældreråd.dk

Læs mere på
www.svendborg-ældreråd.dk

Alzheimer kan være kureret i
2025. Sådan lød den optimistiske
overskrift i Jyllands Posten den
13. december 2013. ”Det vil være
muligt at udrydde eller begrænse
effekten af demens og alzheimer
inden for 12 år”, udtalte professor
og overlæge, Gunhild Waldemar,
der er leder af Nationalt Videnscenter for Demens til avisen. Hun
understreger dog samtidig, at det
kræver en ekstraordinær indsats
i stil med den mod aids og kræft
samt langt flere forskningsmidler,
end der i dag bruges på demensforskningen.
Artiklen henviser til, at G8-landenes
sundhedsministre har holdt et
møde i London for at drøfte en
massiv indsats mod den sygdom,
der truer med at ruinere verdens
lande, hvis der ikke sættes massivt
ind. Initiativet til mødet blev taget
af den britiske premierminister,
David Cameron, der efter mødet
udtalte: ”Målet er, at vi i 2025 har
fundet en kur eller en formildende
behandling, og at et stort kollektivt
boost af forskningsressourcer er
inden for vores rækkevidde”.
Årsagen til premierministerens
reaktion var, at FN’s sundhedsorganisation WHO har offentliggjort
en rapport, hvori det oplyses, at
sygdommen i 2010 kostede verden
3.232 mia. kr., og at antallet af
alzheimer-patienter vil være tredoblet til 135 mio. i 2050. Ikke så
sært, at de ansvarlige politikere
verden over reagerede på denne
opsigtsvækkende melding!
Som pårørende gennem 10 år til
en dement ægtefælle kan jeg kun
håbe, at forskerne løser gåden så
snart som muligt - ikke alene af
økonomiske årsager.
August 2014 Impulser
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Fra venstre: ergoterapeut Anne B. Christoffersen, speciallærer Jane D. Hansen, ergoterapeut/konsulent Joan Borst,
Jørgen Andersen, fysioterapeut Anne Mette Maclean,
ergoterapeut Britt D. Nielsen.

Der er lys forude

VISAC

Af Jørgen Andersen

Få yderligere oplysninger om VISACs tilbud:
Ergoterapeuterne Anne Christoffersen og
Britt Drost Nielsen, Trænende Terapeuters
Kontor tlf. 62 23 40 40
e-mail: traening@svendborg.dk
www.csvsydfyn.dk/senhjerneskadet

- også efter 4 blodpropper
Jeg har i perioden 2009-2014 haft 4 blodpropper i
hjernen. Det er en stor udfordring og omvæltning
at overkomme et langvarigt sygdomsforløb. Jeg
vil gerne fortælle min historie for at give andre i
samme situation troen på, at det kan lade sig gøre
at komme igennem svær sygdom uden at miste
humøret og livslysten.
Jeg føler, at jeg fra starten af mit sygdomsforløb er
blevet professionelt behandlet af læger, ergo- og
fysioterapeuter, hjemmehjælpere samt egen familie og ikke mindst VISAC Svendborg med deres
dygtige, empatiske, pædagogiske og terapeutiske
hjælp.
Fra første dag fik jeg hjælp til genoptræning i
træningscenteret på Aldersro Plejecenter, samt
hjælp til selvtræning. Da
jeg i 2013 fik blodprop 2-34 blev hjælpen ikke mindre
Tidligere Formand for Borgerforeningen (Æresmedlem)
Jørgen Andersen

væsentlig. Her fik jeg også hjælp under en massiv
optræningsperiode på 3-4 måneder. Det har været
en værdifuld periode for min genoptræning.
Tænk at man kan være så heldig, at være en del af
VISAC Svendborg, hvor der er mulighed for samvær med ligestillede, hvor man kan dele oplevelser,
erfaringer og problemstillinger.
Jeg har netop afsluttet et rehabiliteringsophold på
Vejle Fjord. Her har jeg modtaget TMS behandling.
TMS er en behandlingsform, hvor man via magnetiske bølger stimulerer nerverne både i hjernen,
rygmarven og kroppen. Efter 6 behandlinger, kan
jeg nu gå uden at halte og slæbe mit venstre ben
efter mig. For mig står budskabet klart: Tab ikke
humøret - der er lys forude!!

Hjælp til Digital Post på
Svendborg Bibliotek
Det foregår i
bibliotekets It
område. Du møder
bare op og spørger
om hjælp.
8
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• Mandag kl. 9-12
• Tirsdag kl. 9-13
•O
 nsdag kl. 13-16.

Her vil en medarbejder fra Borgerservice også kunne udstede Nemid

• Torsdag kl. 13-16
• Fredag kl. 14-17

Senhjerneskadede i Svendborg Kommune
får et samlet tilbud om undervisning og
træning fra VISAC, som er et samarbejde
mellem kommunens fysio- og ergoterapeuter og speciallærere fra CSV Sydfyn.

FRA
1/7 2014
Der kan forudbestilles tid til
et møde med en medarbejder
fra Borgerservice om onsdagen.
Uden for disse tider kan medarbejderne på biblioteket hjælpe
dig. Her kan der forekomme
ventetid.

Aktivitetshuse i Svendborg
Strammelse
Brugerlaug

Seniorværkstederne
i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg.
Tlf. 62 22 95 69.
Seniorværkstederne er
åbne mandag-fredag 9-13.
Nogle aktiviteter til kl. 16.
Der er mulighed for at deltage i kreative aktiviteter som f.eks. syning, maling,
stenslibning. Vi har også træ- og metalværksteder. På
Seniorværkstederne er man velkommen til at fremstille eller reparere ting til eget brug. Materialer skal
medbringes eller købes på værkstederne.
Åbent hus 6. september 2014.
Du kan altid uforbindende få en rundtur og se de
forskellige værksteder.
www.senior-vst.dk
E-mail: kontoret@senior.dk

Ørkildsgade 21,1., Svendborg
Tlf. 62 22 17 67
Som medlem af Senioraka
demiet har du mulighed for
at deltage i mange forskellige kurser. Vi tilbyder undervisning i sprog og IT for begyndere og øvede. Vi har
også kurser inden for litteratur, livssyn og religion,
kunst og kultur.
Kursusprogram findes på bibliotekerne og hjemmesiden. Hvis du har emner du gerne vil undervise i,
hører vi gerne fra dig.
Åbent Hus den 29. august 2014 kl. 12-15
www.seniorakademiet.dk
E-mail: seniorakademiet@gmail.com

Skallen
Møllergade 99, Svendborg.
Tlf. 62 20 10 55
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, engelsk, håndarbejder til billard og dans.
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på kontoret mandag - fredag kl. 9-12 (august kl. 9-10).
www.skallen-svendborg.dk
E-mail: skallen@nypost.dk

Kommunens aktivitetscentre
Aktivitetscentrene er åbne mandag-fredag i dagtimerne.
En gang om måneden holder aktivitetscentrene åbent
lørdag eller søndag. Kontakt områdekontoret for at høre,
hvilket aktivitetscenter du kan henvende dig til.

Områdekontor Plejecenter Øst
Tlf. 6223 4300
Områdekontor Plejecenter Vest
Tlf. 6223 4200
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OVERSIGT

Madsegyden 29, Tåsinge.
Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for medlemmer hver dag kl. 8.3011.30, samt de tider, der er
angivet i vores program.
Der er mulighed for at benytte træ- og metalværkstederne, og at arbejde sammen med andre medlemmer. Det kan være ved restaurering af møbler,
stenslibning, vævning, syning og hvad, der kommer
af ønsker.
Der er en leder på hvert hold, men ikke undervisning. Materialer er din egen udgift.
Du kan også være med til at spille billard, petanque
eller kort.
www.strammelse-brugerlaug.dk
E-mail: strammelse@pc.dk

Svendborg
Seniorakademi

aktiviteter

Det sker i Svendborg

[ AKTIVITETER ]

ÅBENT HUS
SENIORBOWLING

SVENDBORG
FOLKEDANSERE
Ældre dans i Multihuset Gl. Skårupvej 3, Svendborg
hver tirsdag kl. 15-17 første gang 2. september 2014.
Der er både enlige og parvis dansere, som alle oplever godt socialt samvær og samtidig får alle rigtig god
motion til levende musik.
Åbent hus tirsdag den 16. september 2014.
Der er kaffe, musik, sang og folkedans, så her kan du
prøve, om det er noget for dig at være med.
Kontakt Ove Kjeldsen på tlf. 62221485 – 30632156

Svendborg
Seniordans
Svendborg Seniordans er en
klub under landsforeningen
af Seniordans i Danmark.
Seniordans er dans i rækker
eller kvadriller, der danses
som rød eller blå, der er en
danseleder til at undervise.
Man kan komme alene.
Sæsonstart er onsdag
d. 24. september 2014.
Vi danser fra kl.13-15 og
det foregår i Svendborg
Idrætscenter på Ryttervej.
Er der interesse for at høre
nærmere så ring til Inger
Pedersen tlf. 55371525 eller
Emmy Madsen tlf. 62214526.
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Fredag d. 29. august kl. 10.00
Vi byder velkommen med gratis
kaffe/the og kage.
Der bliver en kort information
omkring bowling, priser og regler,
inden vi går til banerne for at afprøve denne sociale og fornøjelige sport, hvor alle kan være med.
Arrangementet slutter ca. kl. 13.00
ARRANGEMENTET ER
GRATIS - INGEN TILMELDING
Nyborgvej 4
5700 Svendborg
Tlf. 70 11 11 55
www.bowlnfun.dk

Skole for Kirke og Teologi
Hører du til en af dem, som gerne vil vide mere om kirke og kristendom,
så finder du mange gode tilbud i ”Skole for Kirke og Teologi”, som henvender sig til alle uanset religiøst ståsted.
Vinteren 2014-15 er der mulighed for at høre om og diskutere temaet:
Tro og viden. Der afholdes 4 foredrag med dette emne. Dygtige og erfarne foredragsholdere vil fremlægge deres vinkel på temaet fra astrofysikeren Anja Andersen til kirkehistorikeren Martin Schwarz Laustsen.
Man kan også blive en del af en eller flere studiekredse. Emnerne er
”Middelalderkunst”, ”Johannesskrifterne”, ”Det gamle Testamente” og
endelig en studiekreds om Martin Luther.

Undervisning: lørdage i efterår/vinter.
Der arrangeres også en studietur i Martin Luthers fodspor. Turen finder
sted i slutningen af august 2015. Nærmere oplysninger om undervisningstilbuddene kan fås via
vores hjemmeside www.skoleforkirkeogteologi.dk, via vores
folder, som ligger i kirkerne i
Svendborg Provsti eller ved
henvendelse til provstisekretær
Hanne Eckmann tlf. 62 22 5037
eller til sognepræst Liselotte
Kirkegaard tlf. 62 25 12 78.

[ AKTIVITETER ]

KULTURTURE
FOR SENIORER
Kulturtur til Bogense og
Harridslevgård
den 28. august 2014
Mødested: Midtbyhallen – afgang kl. 9. Vi kører ad de
mindre landeveje og Margueritteruten til Bogense, som
er Fyns mindste købstad. Der er flere seværdigheder:
Kirken, Rådhuset, Torvet, Nordfyns Museum, Manneke
Pis og den spændende marina.
Turen rundt i byen er på egen hånd inkl. en madpakke/
cafépause inden vi kører til Renæssanceslottet Harridslevgård, hvor vi har bestilt guidet rundvisning kl. 13.30. Efter
rundvisningen kan der købes kaffe og kage. Der er også
mulighed for en tur i den stemningsfulde have.
Pris: Kørsel 100 kr. Entré 70 kr.
Rundvisning v/10 personer 65 kr.
Bindende tilmelding senest den 25. august til Britta
Løfgren telefon 5383 3151 eller 3644 6643 - Ellen Larsen
tlf. 4224 4854 eller
6222 4776 – tilmelding
kan også ske på mail:
udsigten55@gmail.com.

KULTURTUR TIL
HORSENS DEN 1. OKTOBER 2014
Afgang fra midtbyhallen
Johs. Jørgensensvej kl. 9 til Statsfængslet i Horsens, hvor
vi får en rundvisning på ca. 75 min.
Pris: Kørsel 150 kr.
Entre og rundvisning v/20 personer 110 kr.
Det er muligt at købe kaffe m.v. Det bestilles v. tilmeldingen. Det vil også være muligt med en tur i byen, hvor vi
kan købe frokost m.v.
Bindende tilmelding senest d. 26. september 2014 til
Maren Korsholm tlf. 41581790 eller Alice Top-Rasmussen
tlf. 62262158.

ALLE TURE
KØRES I
PRIVATBILER

Skallen

Møllergade 99
Akvarelmaling, Svendborg
Onsdage i lige uger kl. 13 - 17
Kontakt: Ib Rasmussen tlf. 6221 1054
Bogbinding, Svendborg
Fredage kl. 10 - 12. Start 24. sep.
Kontakt: Preben Weber Jensen tlf. 6221 1186
Engelsk for lidt øvede
Mandag og fredag fra klokken 10 - 12.
Kontaktperson: Kris Zacho tlf. 8636 3500
eller mobil 0049 4315
Patchwork
Tirsdage kl. 9-12
Kontakt: Birthe Nielsen tlf. 6223 1712
L`hombre, Ældre Sagen
Mandage, kl. 13.30 – 16.30
Kontakt: Keld Jensen tlf.2925 4850
Knipling, Ældre Sagen
Torsdage, kl. 14.30 – 17.00,
Kontakt: Astrid Hansen tlf. 6222 0976
Hyggebridge, Ældre Sagen
tirsdage kl. 13 - 17 og fredage, kl. 10 - 13.
Kontakt: Elin Jørgensen tlf. 4054 3019
Danseklub 89
Danseklub 89 er en aktiv og fornøjelig
danseklub for +60, der mødes og danser
hver mandag i Skallen i Møllergade. Der
danses fra kl.18.45 til kl. 21.45 med indlagt
kaffepause, hvor der også synges et par
sange. En gang om måneden er der lotteri
samt fællesspisning af medbragt mad.
Klubben holder desuden tre fester fordelt på
året. Der er omkring 50 personer hver mandag og der er selvfølgelig levende fornøjelig
musik der passer til publikum. Skulle der være nogen der har lyst til at være
med til god motion på en
festlig måde så kontakt
formand Emmy Madsen
på tlf. 62214526 eller
kasserer Mie Larsen på
tlf. 62242345.
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Det sker i Svendborg

Gå ind på www.seniorisvendborg.dk

Let og hurtig
t
overblik over
Senioraktivit
eter

Læsekreds

KUNSTGRUPPEN

Sct. Nicolai Læsekreds mødes hver tirsdag fra
kl. 14.30 til 16.30 og timerne går med oplæsning af romaner vi vælger i fællesskab samt
snak og hygge over kaffebordet i pausen.
Sæsonen går fra midt i august til først i juni
og nye deltagere er meget velkomne.
Mødested: Menighedshuset Sct. Nicolai
Kirkestræde 3. Interesserede kan blot møde
op, eller kontakte Birgit Tjalve tlf. 61863483

Færgegården. Fra sep.- maj
Mandage kl. 9-12
Vi maler sammen. Der er ikke undervisning, men vi inspirerer, hjælper og evaluerer omkring hinandens kunstværker og
2 gange årligt tager vi på udflugt til et af
landets kunstmuseer. Det er gratis at deltage, så bare mød op, eller kontakt Tove
Grünnewald, tlf. 62206102.

LEVENDE LÆSNING
En ny måde at læse skønlitteratur på sammen med andre vil
blive præsenteret i Svendborg i efteråret 2014. Den foregår i
grupper på en halv snes mennesker, der mødes i ca. halvanden time. Der er ingen forberedelse for deltagerne, der ikke
ved, hvad der vil blive læst op.
Præsentationen vil ske ved et møde på Svendborg bibliotek
onsdag d. 10. sept. kl. 19.30. Herefter vil der blive dannet en
læsegruppe som mødes mandage i ulige uger kl. 14-15.30.
Interesserede kan allerede nu melde sig til Jørgen Herler på
e-mail: herler2@gmail.com eller mobil: 3051 1804. De først
tilmeldte vil komme øverst på listen.

Højskoledag

Erindringsværkstedet
Tiden flyver af sted og vi har nu eksisteret i
10 år. Vi er glade for den støtte og opbakning,
der har været til erindringsværkstedet. Vi
har stadig brug for små gamle ting, der kan
vække minder frem om eget liv dengang vi
var unge.
Du er velkommen til at besøge erindringsværkstedet den 1. torsdag i måneden fra september til juni kl. 13-15. Vi bor i kælderen på
plejecenter Caroline Amalie
Caroline Amalie Vej 13,
5700 Svendborg
Lene Mähl: tlf. 20641011 og
Ida Kjeldsen: tlf. 3063 2156
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Lørdag d. 20. september 2014,
Madsgyden 29, Tåsinge, 5700 Svendborg.
v/Christa M. A. Pedersen, tidl. Højskolelærer
09:30 Formiddagskaffe – velkomst
10:00 Dagen begynder… og vi synger
10:30	Fortælling/foredrag: Jeg har læst en
bog.. og nu skal I høre
12:15 Middag
13:15	Fortælling og fællessang:
Hvad synger vi om?
14:15 Eftermiddagspause og afslutning

Tilmelding senest 13. september 2014
Pris pr. deltager: 100.- kr
Tilmelding til: Helga Eskildsen tlf.
62231796 eller Flemming Hansen
tlf. 56873090

[ AKTIVITETER ]

Seniorbio i Scala

FEM GODE GRUNDE TIL
AT GÅ I BIOGRAFEN

r:
ktobe
6.-7. o NDREDU
DEN H
ÅRIGE
r:
oktobe
.
1
2
.
0
2
OG
SORG
E
GLÆD
er:
ovemb
3.-4. n ENA
M
PHILO

Du har mulighed for
at se kvalitetsfilm i dagtimerne
– til en god pris
Det kan du fordi Svendborg kommunes afd. for Kultur og Bibliotek har indgået en aftale med Scala om særvisninger. I praksis
har vi lejet biografen og viser udvalgte film på faste tider.
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Billetsalget foregår efter følgende model:

Mandag formiddag kl. 10.15 eller
Tirsdag eftermiddag kl. 13.00

Kl. 9.45- 10.00: Dørene åbnes og alle får et nummerlod (1 stk. pr. husstand).
Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker.
Kl. 10.00: Billetsalget starter. Lodtrækning afgør
hvilke numre, der ekspederes.

En filmpakke med 5 film koster 190 kr.
Der sælges endvidere enkeltbilletter umiddelbart
før hver forestilling. Pris 60 kr. (under forudsætning
af, at der er ledige pladser).

Billetsalg (filmpakken) foregår
i Scala på følgende tider:
Mandag den 15. september 2014 kl. 10.00 sælges til
mandagsfilm og
Tirsdag den 16. september 2014 kl. 10.00 sælges til
tirsdagsfilm.
Der betales kontant eller med check.

Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller har
brug for særlige hensyn i biografen kan du forhåndsreservere billetter ved henvendelse til
Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020 – inden billetsalget
starter. Har du spørgsmål er du velkommen til at
rette henvendelse til kulturkonsulent Birgit Pedersen,
på tlf. 6223 3020 eller
mail birgit.pedersen@svendborg.dk
En nærmere beskrivelse at filmene kan ses på
www.seniorisvendborg.dk

Også Seniorbio samarbejder med Svend 14 – og viser film i Scala.
Det foregår fredag den 29. august kl. 13.00: Dokumentarfilmen Loliondo
Under den tilsyneladende harmoniske overflade i
verdens smukkeste safariområde i det nordlige Tanzania, kæmper safariselskaber, kongelige arabiske
investorer og de oprindelige Masaier om retten til
landet. En mand bliver skudt og hundredvis af Masaier bliver hjemløse, da deres huse bliver brændt

ned. Samtidig følger vi en ung Masai, der har skiftet
kvægflok og traditioner ud med modetøj og hiphopstudie. Han bruger musikken i kampen for Masaiernes rettigheder.
Pris: 40 kr. – billetter kan købes i døren
August 2014 Impulser
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Pensionistforeninger, klubber

[ DET SKER I SVENDBORG ]

Bjerreby-Klubben, Tåsinge

Kirkeby Ældreklub

Bjerreby Forsamlingshus, Bjerrebyvej 66.
Hver anden mandag kl. 14-16 Foredrag, sang,
musik, banko, fællesspisning, udflugter.
Kontakt: Karen Jensen tlf. 2046 1444

Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.
Torsdage kl. 13.30-16. Foredrag/film, socialt
samvær, fællesspisning, udflugter
Kontakt: Lisbeth Møller Nielsen tlf. 6226 3050

Brudager Ældreklub

Klub 5 Hellet, Svendborg

Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11.
Torsdage i ulige uger kl. 19.30.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik,
spillegilde, 2 udflugter
Kontakt: Frede Krogh tlf.6228 1350

Hellet 5. Torsdage i lige uger kl. 14-16.
Sang, foredrag, bingo, kortspil m.m.
Kontakt: Birgit Pedersen tlf. 6220 1573

Dansk Røde Kors Nørklegruppe
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99.
Torsdage kl. 10-12.Vi strikker og syr til børn i
katastrofeområder. Også mulighed for hjemmearbejde. Der er god plads til flere.
Kontakt: Elin Bøgelund tlf. 6221 4864

Egebjerg Syd Pensionistforening
Vester Skerninge Forsamlingshus.
Torsdage kl. 14 én gang om måneden.
Foredrag, musik, underholdning
Kontakt: Jytte Lassen tlf. 6224 1015

Egense Pensionistforening
Sygekassens Hjem, Christinedalsvej 20.
Hver anden onsdag kl. 15-17. Sang, lysbilleder,
banko, udflugter.
Kontakt: Rita Nielsen tlf. 6220 8052

Folkekirkens Nødhjælps Nørklegruppe
Aktivitetshuset “Skallen”, Møllergade 99.
Tirsdage fra kl. 13.30-16
Vi nørkler til fordel for nødlidende i U-lande.
Kontakt: Inger Lise Schreiner-Hansen tlf. 6222 4443

Hesselager Pensionistforening
Hesselager Plejecenter, Langgade 2.
Hver anden mandag kl. 14-16. Socialt samvær,
foredrag, banko, udflugter.
Kontakt: Karen Nielsen tlf. 6225 1098

Hundstrup Ældreklub
Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64.
Første mandag i måneden kl. 14-17. Foredrag og
lysbilleder, musik, sang, udflugter
Kontakt: Susanne Knudsen tlf. 6224 3211

Høreforeningen, Svendborg Lokal Afdeling
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99.
Den anden mandag i måneden kl. 13.30- 15.30.
Socialt samvær, foredrag der har relation til hørehæmmede, underholdning og udflugter.
Kontakt: Borris Hemmingsen tlf. 2012 5538
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Klub 13, Dansk Blindesamfund, Svendborg
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99.
Tirsdage jf. program. kl. 13.45-16.
Kontakt: Preben Jensen tlf. 6615 4718 eller
2340 9236

Multihuset, Gl. Skårupvej
Gl. Skårupvej 3. Mandage kl. 9.30-15. Bridge
Kontakt: Hans Bøje Nielsen tlf. 6224 1407

Nørkleklubben, Egebjerg
Vi mødes privat en onsdag hver anden måned.
Vi ”nørkler” til glæde for andre.
Kontakt: Tove Bæk tlf. 6224 4151 ell.
Lis Clemmensen tlf. 6224 1636

Nørklerne i Tingmarken, Tåsinge
Tingmarkens Fælleshus, Landet.
Torsdage kl.14-16. Vi strikker og syr efter Røde Kors’
program.
Kontakt: Inger Skov tlf. 6222 4563

Sydøstfyns Pensionistforening
Kontakt: Ole Bruun tlf. 6228 2701

Skårup Pensionistforening
Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10.
Onsdage i lige uger kl. 14-16. Foredrag, sang og
musik, lysbilleder, udflugter.
Mandage kl. 14: der spilles kort, snakkes, laves
håndarbejde med mere.
Kontakt: Nielsine Christiansen tlf. 6223 1558

Stenstrup-Lunde-Kirkeby
Pensionistforening
Stenstrup Forsamlingshus. Banko, hygge, udflugt,
foredrag, sang og musik
Kontakt: Hartvig Findorf tlf. 6324 5010

Svendborg Pensionistforening
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Onsdage kl. 09-14.30. Foredrag, brætspil,
frit samvær, fællesspisninger, udflugter,
pakkefest, sang, musik og bingo.
Kontakt: Grethe Sørensen, tlf. 2757 1094

og grupper
Sydfyns Seniorklub
Vejstrup Forsamlingshus.
En gang månedlig kl. 14 i vintermånederne.
Foredrag, musikunderholdning/-oplevelser,
teaterture, udflugter, ferieture.
Kontakt: Niels Hansen tlf. 6223 1654

Glemt

Så kont e vi din fore
[ BORGERDAG ]
a
birgit.p kt kulturkonsu ning?
edersen
le
@svend nt Birgit Pede
borg.dk
rs
eller 62 en på
23 3020
Ulbølle/V. Skerninge Ældreklub
Bymarkskolen i Ollerup
Tirsdage kl. 14-16. Underholdning, udflugter og
socialt samvær.
Kontakt: Lisbeth Juul tlf. 2972 1759

Tingmarkens Fælleshus, Landet, Tåsinge

Ældreklubben Fruerlunden/Parken

Fælleshuset. Den første fredag i måneden.
Kontakt: Lone Oldelund Pederen tlf. 2225 2787

Fælleshuset
En torsdag om måneden kl. 18. Socialt samvær,
underholdning med mere.
Kontakt: Joan Linke tlf. 6220 1132

Thorseng klubben
Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 41.
Onsdage i ulige uger.
Mange forskellige aktiviteter.
Kontakt: Henny Nielsen tlf. 6222 6160

Thurø Pensionistforening
Thurø Konfirmandstue
Den anden torsdag i måneden kl. 14-16.
Underholdning, sang, udflugter, lotteri, samvær.
Kontakt: Ida Sørensen tlf. 6220 7002 ell.
Britta Løffgren tlf. 3644 6643

Torsdagsklubben, Munkevænget
Fællesstuen, Munkevænget 1, 2 sal.
Torsdage kl. 14. Banko, sang/musik, socialt
samvær, ture ”i det blå”
Kontakt: Ingrid Bendsen tlf. 6221 2666

Tved Ældreklub
Tved Forsamlingshus.
Tid: se program. Underholdning, foredrag, sang,
årstidsfester, udflugt, hyggeligt samvær
Kontakt: Jenny Joensen tlf. 6221 4446

De Handicappedes
idrætsforening for
Svendborg og omegn
Foreningen har mange gode tilbud for
handicappede i alle aldre: Svømning, specialgymnastik for personer med parkinson, gigt
og senskadede, Bowling, Bueskydning, Badminton, Sejlads, Boccia og Goalball
Der lægges vægt på et godt socialt samvær,
og derfor står foreningen også for spændende arrangementer. Man kan deltage uanset
handicap og har man specielle ønsker, taler vi
om det.
Kontakt: Erik Madsen på tlf. 2140 5110

Ældre Sagen Egebjerg
Vestermarkskolen, afd. på skolebakken i Ollerup
(Bymarkskolen)
Oplysninger om aktiviteter og arrangementer
oplyses i lokalpressen.
Kontakt: Aage Sækmose tlf. 6224 3175.

Ældre Sagen Svendborg – Gudme
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver
4. fredag kl. 13.30-16. Programmer fås ved arrangementerne eller kan hentes på vort
kontor i kælderen i Borgerforeningen, indgang teatergade.
Tirsdag kl. 10-11 og torsdag
kl. 16-17.
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SÆRLIGT FOR
FØRTIDSPENSIONISTER
Vi´Gør - et mødested for
førtidspensionister i alle aldre.
Ryttergården, Ryttervej 68, Svendborg.
Torsdag fra kl. 10. Socialt samvær og
arrangementer.
Kontakt: Gitte tlf. 2972 7481 eller
Verna tlf. 2447 8941

SVUP - foreningen for
førtidspensionister
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.
Torsdag kl. 13 - 16. Socialt samvær.
Kontaktperson: Mette Frederiksen tlf. 5057 2714
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[ SENIOR IDRÆT ]

Yoga og fodboldfitness
er to helt nye tilbud til 60+’ere

Yoga er ro og koncentration om kroppens bevægelser.
Fodboldfitness et muntert boldspil med holdkammeraterne.

Artikel og foto
af Inger Hager

Disse to aktiviteter er næsten hinandens modsætninger. Men de har det tilfælles, at de er helt nye
tilbud i den mangfoldighed af motions- og idrætsformer, som Svendborg Senior Idræt tilbyder seniorer.

Fornemmelse for styrke,
smidighed og balance
- Find en god siddestilling, lad blikket gå nedad, så I
samler opmærksomheden. Mærk hele kroppen.
Ordene kommer fra yogalærer Samantha Soden
fra Yogaskolen YogaPrana, en af Svendborg Senior
Idræts mange samarbejdspartnere.
Sollyset strømmer ind gennem vinduerne til yogadeltagerne, der befinder sig på 2. sal i Bagergade 40
B i Svendborg.
- Jeg har valgt at gå til yoga, fordi det både giver
fysisk styrke og mental ro, fortæller en af holddeltagerne, Birgith Madsen. Hun taler af erfaring, fordi
hun tidligere har dyrket yoga.

Yogainstruktør Samantha Soden hjælper omhyggeligt
holddeltagerne (her Vivi Larsen) med at udføre øvelserne
korrekt.

Mangfoldigheden i aktiviteterne
Viften med tilbud er stor. Og uanset årstid finder du både indendørs og udendørs aktiviteter i Svendborg Senior
Idræt. Foreningen tilrettelægger sine tilbud efter den forskellighed der er i gruppen af 60+. Der tilbydes:
Træning og motion på forskellige fysiske niveauer;
hovedsagelig ”Kom i Form Holdene” med grundtræning, gymnastik, leg spil og dans.
• Turbo, hvis du har mange kræfter
• Basis; det er her vi er flest
• Lunte; hvis du har brug for en stol at støtte dig til

Øvrige indendørs aktiviteter er styrketræning, dans og
yoga
Udendørs aktiviteter; nogle helårs, andre halvårs:
Spil: krocket, golf, krolf, petanque og fodbold
Motion; stavgang, gågruppe og cykelgruppe

Kontakt til Svendborg Senior Idræt - tilmelding
Følg med på foreningens hjemmeside:
www.svsi.dk. Her annonceres aktiviteter løbende
og du kan tilmelde dig og betale.

16

Impulser August 2014

Kontakt senioridrætskonsulent Birthe Bergmann
på telefon 24 88 63 31 eller på mail
senioridraet@svenedborg.dk. Der er telefon og
kontortid: tirsdag kl. 9 - 11 og torsdag kl. 13 - 15.

[ SENIOR IDRÆT ]
Kendte ikke noget til yoga
For en anden på yogaholdet, Vivi Albertsen, er det
helt nyt at gå til yoga.
- Jeg kendte slet ikke til det, men fik det anbefalet. Så
jeg gik herop for at høre lidt om det, men fik straks
tilbud om at springe på holdet, siger hun.
Derfor droppede Vivi Albertsen den gymnastik, som
hun i mange år har dyrket i Svendborg Senior Idræt.
Efter sommerferien vil hun dog både gå til yoga og til
gymnastik.
Hvorfor er det en god idé for seniorer at dyrke yoga?
Spørgsmålet går til yogalærer Samantha Soden.
- Smidigheden er noget af det første, man mister.
Det samme kan ske med vores styrke, især hvis man
har smerter og derfor undlader at bevæge sig. Men
balancen er også meget vigtig, for når man mister
styrke, går det også ud over balancen, understreger
Samantha Soden.
Ind imellem øvelserne lyder det fra yogalæreren: Man mærker effekten af øvelserne meget mere i jeres
alder, især hvis I også laver øvelserne hjemme.

Masser af motion med
bolden og holdkammeraterne

- Vi starter med at løbe banen rundt, I skal sparke jer
selv bagi - løb så sidelæns og baglæns, lyder opfordringen fra Leif Christensen.
Der bliver løbet og bagefter går holddeltagerne
sammen to og to. De står bogstavelig talt rumpe
mod rumpe, mens bolden skifter hænder mellem
benene og op over hovedet.

Sport, hygge - og god motion
Og så skal der spilles på den lille bane.
- Det er sport og hygge, begge dele. Mange tror, at
fodboldfitness er noget hårdt noget, siger Torben
Lemming, der har spillet fodbold i Stjernen for 2025 år siden.
- Det er godt at få motion, men det er lidt sjovere
med en bold, siger Hans Becker, som hurtigt får
tilslutning fra Carl-Ove Thor:
- Ja, det er en god måde at få motion på. Vi tager jo
små hurtige løb efter bolden her på banen, så det er
en måde at lave intervaltræning på, mener han.
Bagefter er der hygge og snak i 3. halvleg.
- Det sociale er jo vigtigt. Det er netværket, samværet med andre mennesker, der betyder noget,
understreger Leif Christensen.

- Det er sjovt med kampen mod hinanden. Men
det bliver ikke voldsomt. Og vi starter altid med en
kraftig opvarmning. Sådan præsenterer Gert Post
foldboldfitness eller fodboldmotion, en ny idrætsform, som Svendborg Senior Idræt tilbyder.
Gert Post er sammen med Leif Christensen de to frivillige holdledere af fodboldfitness. Spillet og
motionen foregår bag Tåsinge Hallen og sker i samarbejde med Tåsinge Forenede Boldklubber.
Opvarmningen kommer hurtigt i gang.

Skan koden med din smartphone og kom direkte ind på
foreningens hjemmeside.

- Det er godt
at få motion,
men det er lidt
sjovere med en
bold, siger en af
deltagerne på
fodboldfitness,
Hans Becker.

Du kan også gå til senioridræt i
• Egebjerg Ældreidræt; hold både i V. Sk og i Stenstrup.

Motionsven; Til dig der af den ene eller anden grund
ikke kan komme ud af huset. Vi kan undersøge om du
kan få en frivillig motionsven, som kommer hjem til
dig og træner med dig.

• Gudbjerg Idrætsforening; har hold på Gudbjerg Skole
• Gudme; OGIF, der har hold i Gudmehallerne
• Andre foreninger har også aktiviteter målrettet 60+
Du kan finde oplysninger om kontaktpersoner, tid og
sted på svsi.dk/andre udbydere

- spørgsmål eller har du en god ide!
Besøg foreningen, der holder til i Svendborg Idrætscenter på Ryttervej 70, 1. sal. Indgang ved svømmehallen. Vi har foldere med
beskrivelse af alle foreningens aktiviteter.

Har du som privatperson en god ide til nye
aktiviteter eller har I som forening ønske
om at samarbejde med Svendborg Senior
Idræt, så kom gerne med det.
August 2014 Impulser
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Her kan du få en lille forsmag på hvilke arrangementer, der måske kan have din interesse. Der er
filmvisninger, foredrag samt filmmusik – og selvfølgelig den store filmfest: SVEND PRISEN. Udover
at SVEND statuetterne bliver uddelt, vil der også
være musik med det dygtige og underholdende
band The Antonelli Orchestra (kendt fra Vild Med
Dans). God fornøjelse.

OLE BORNEDAL
Mandag d. 25. august kl. 20.00
Oplev en fantastisk aften sammen med Ole Bornedal.
Billetter kan købes på www.
sydfynsbilletten.dk fra juli.
Tirsdag den 26. august kl. 16.00:
Fællessang i Vor Frue Kirke
Sted: Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde 4,
5700 Svendborg
Oplev filmmusikkens stemningsfyldte strofer i en
spændende kulisse - aldrig hørt før.
SVEND14, Vor Frue Kirke og Ollerup Efterskole har
arrangeret en spændende og meget anderledes
eftermiddag med filmmusik. Organisten i Vor Frue
Kirke, Povl Balslev og forstander på Ollerup Efterskole, Jesper Vognsgaard (saxofon) vil tage os med
til en sangtime med filmmusik i Vor Frue Kirke. Povl
Balslev og Jesper Vognsgaard har gennem et år
fortalt historier og stået for præsentationen af 100
danske højskolesange i P4 Fyn – og nu altså også
filmmusik som fællessang.
Tirsdag den 26. august kl. 17.00 til 17.15 vil hele
bymidten bliver omdannet til en anderledes filmmusik-lydkulisse. Fra klokkerne i Vor Frue Kirkes
tårn vil Povl Balslev spille for til nogle kendte
filmtemaer. Rundt i byen vil sangere og musikere

18

Impulser August 2014

Det er noget helt særligt, at
befinde sig i Svendborg i den
sidste uge af august, hvor
SVEND Danmarks Film- og
Kulturdage får byen til at
summe af film. SVEND14 ønsker
i år i endnu højere grad, at brede
filmen ud til alle aldersgrupper
– og programmet er derfor
sammensat af arrangementer,
som møder både børn, voksne
og ældre i øjenhøjde.
fra byens skoler, efterskoler og
selvfølgelig musikskolen sætte i
og spille og synge til. Bymidten
vil lyde på en ny måde. Svendborg bliver en stor film - med
egen og særegen musik.

GITHA NØRBY OG LARS
HANNIBAL
Onsdag den 27. august kl. 20.00
Sted: Guldsalen i Borgerforeningen,
Ramsherred 4, 5700 Svendborg
Borgerforeningen og SVEND14 præsenterer en
aften hvor Danmarks store skuespiller Ghita Nørby
bl.a. vil læse nogle af sine favorit eventyr af H. C.
Andersen og underfundige og livskloge fabler af La
Fontaine i Johannes Møllehaves sprudlende oversættelse. Guitaristen Lars Hannibal vil skabe laguner af eftertænksomhed med smukke og populære
toner fra det klassiske guitarrepertoire. Undervejs
vil Ghita Nørby og Lars Hannibal
samtale om nogle af de temaer der
optager dem.
Billetter kan købes på www.billet.
dk, samt i Kulturbutikken, Borgerforeningen, Ramsherred 4,
5700 Svendborg.

UDDELING AF ÅRETS SVEND PRISER
Torsdag den 28. august kl. 18.30.
Publikums pris til filmen uddeles
i år for 10. gang når publikum og
filmbranchen samles omkring en
festlig aften på Centrumpladsen
fra kl. 18.30 – 21.00
Sted: Centrumpladsen
Vært: Anders Breinholt
Band: The Antonelli Orchestra

Seniorakademiet

– stedet hvor drømmene holdes i live

,,

Seniorakademiet i Svendborg er et sted, hvor der
er højt til loftet. Ikke sådan rent bogstaveligt, for
Seniorakademiet har til huse i ret ydmyge lokaler i
Ørkildsgade 21, men stemningen på stedet er altid
præget af en nysgerrighed efter ny viden, og der er
plads til, at man kan give sin mening til kende og
diskutere med andre nysgerrige mennesker.
For her mødes seniorer af mange slags for at dele
viden og tanker med hinanden og for at dele oplevelser omkring litteratur, kunst, kultur og samfund
og for at lære at håndtere de nye it-medier.
Kaffen er gratis, når man har betalt sit medlemskab,
som fra i år er på 450 kr. Og medlemskabet giver
adgang til alle de tilbud, som Seniorakademiet
byder på. Der er både studiekredse om litteratur og
kunst, undervisning i sprog – primært engelsk - og
computerkurser af flere forskellige slags. Nogle
medlemmer er sammen om slægtsforskning og
andre lytter til opera, mens andre igen mødes for at
debattere religion, kultur eller filosofi. Og hvis man
har lyst til selv at starte en studiekreds eller dele en
viden man har fra sit arbejdsliv eller fra en livslang
interesse, så er der masser af muligheder. ”Vi har
rammerne, og så fylder deltagerne selv disse rammer ud”, siger bestyrelsen.

Vinder af spørgeskema-konkurrencen
fra Borgerdagen i SG-huset.
Tak for de mange besvarelser, som vil blive
brugt i planlægningen af kommende sæson
2014/15. Vi foretog lodtrækning på Åbenthusarrangementet i januar, og vinder blev
Anna Lise Brohave, Ollerup. Hun har fået
overrakt 3 flasker rødvin.
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”Vi har hørt, at nogle mennesker bliver lidt forskrækkede over navnet ”Seniorakademiet”, fordi de
tror, at man skal være vældig klog og begavet for
at komme der og deltage”, siger den nyvalgte bestyrelse. ”Men sådan er det altså ikke! Vores døre er
åbne for alle, der har lyst til at tilegne sig viden eller
dele sine synspunkter med andre, og som ønsker at
blive inspireret og lære nyt. Den vigtigste egenskab
hos vores medlemmer er nysgerrighed! Og følelsen
af, at man aldrig bliver for gammel til at lære noget.”
I efteråret tilbydes blandt andet to foredrag. Det
ene står Henriette Bacher Lind for. Hun er præst og
litteraturanmelder, og vil tage udgangspunkt i litteraturen. Som opfølgning på foredraget kan man
så melde sig til en af Seniorakademiets litteraturgrupper – eller evt. være med til at starte en helt ny
gruppe. Det andet foredrag står museumsinspektør
Per Thomsen for. Han fortæller om udgravningerne
ved Torvet i Svendborg. Og også her vil der blive
mulighed for efterfølgende at deltage i en studiekreds omkring Svendborgs gamle historie og de
arkæologiske fund, man har gjort.
Programmet for det næste halve års aktiviteter kan
hentes på biblioteket og andre offentlige steder.
Desuden kan man orientere sig på Seniorakademiet
hjemmeside www.seniorakademiet.dk eller henvende sig fra d. 1. august på kontoret i Ørkildsgade
21,1. eller på tlf. 62 22 17 67.

KOM TIL ÅBENT HUS
Fredag d. 29. august fra
kl. 12-15, Ørkildsgade 21.
August 2014 Impulser
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[ QUIZ ]

Lige netop her i 2014 er der en masse
jubilæer – man kan blive helt forpustet, hvis
man skulle kende og fejre dem alle – men et
enkelt kan man vel nok – hvis du kan give
det rigtige svar på disse påstande:
1 Hvem ville være blevet 450 år i 2014? :
a Verdi
b Shakespeare
c Thorvaldsen

2 Til Wienerkongressen for 200 år siden
fornøjede en dansk konge sig med en yndig
pige, som den danske stat måtte betale underholdningsbidrag til – hvem var den danske
konge?
a Frederik d 5.
b Christian d 7.
c Frederik d 6.

3 Han skabte myldrende trolde og fabeldyr på
relieffer, lærreder og keramik og ville være
fyldt 100 år dette år. Hvem var han?
a Jørgen Nash
b Asger Jorn
c Robert Jacobsen

4 Det er ikke sikkert hans mor for 70 år siden
sang den slags musik hendes dreng blev
berømt for. Hvad er hans navn?
a Mick Jagger
b Tommy Steele
c Poul Bundgård

5 Han døde for 150 år siden, men efterlod os
sin kunstsamling og antikke skulpturer i Ny
Carlsberg Glyptotek. Var det:
a Arne Jacobsen
b I.P. Jacobsen
c Carl Jacobsen

6 Masser af vore forfædre overlevede ikke
denne begivenhed for 150 år siden.
Var det:
a D-dag
b Titanics forlis
c Dybbølslaget

7 Hvad skete for den danske skole for 200 år
siden:
a Undervisningspligt for alle børn
b katekismus-udenads-læren afskaffes
c betalingsskole afskaffes

8 En børneelsket dansk skuespillerinde fylder
80 og ryster stadig festlige personer ud af sit
vilde hår. Er det:
a Ghita Nørby
b Jytte Abildstrøm
c Anisette

9 Hvem sparker stadig til bolden, selv om han
bliver 50 i år?
a Peter Schmeichel
b Brian Laudrup
c Michael Laudrup

10 Svendborgs berømte billedhugger døde
for 90 år siden, men man kan se værker
rundt i byen, er det
a Kaj Nielsen
b AnneMarie Carl Nielsen
c Erik Moseholm
Svaret finder du på side 26

BLIV SPISEVEN
Har du tid og lyst til at gøre et andet menneske
gladere? Som Spiseven vil du i en afgrænset periode komme i Spiseværtens hjem en gang om ugen,
hvor I sammen spiser et måltid mad. Samtidig skal
du støtte Spiseværten i f.eks. at deltage i tilbud
og aktiviteter i nærområdet. Din mad bliver betalt
af Svendborg Kommune. Hvis du ønsker at blive
Spiseven skal du være over 40 år, være mobil og
stabil. Ældre Sagen vil herefter matche dig med en
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Spisevært. Som Spiseven vil du blive tilbudt netværksarrangementer med andre frivillige i Ældre
Sagen. Der vil desuden være kurser, forsikring,
befordringsgodtgørelse og du vil få et ID-kort fra
Ældre Sagen.
Hvis du ønsker at blive
Spiseven, så kontakt
Ove Kjeldsen fra Ældre Sagen på
tlf. 6222 1485 eller 3063 2156.

Formand for Egebjerg Møllelaug
Per Mahler

Egebjerg Mølle
- et besøg værd

Den 13. februar 2014 blev den ”nye”
Egebjerg Mølle indviet under stor opmærksomhed.

Af Erik Hansen

Vi har talt med møllelaugets formand, Per Mahler
Jensen, som i dag med rette er en meget stolt formand.
- Ideen til at lave noget alternativt har vi haft i
rigtig mange år. Oprindeligt var ideen at få vinger
på, men da vi fandt ud af, hvor kostbart det var, så
droppede vi det.
Og han fortæller, at man for 10-12 år side talte om

øverst oppe på møllen at få en glastop, men at det
på det tidspunkt var helt urealistisk.
Den konkrete ide opstod, da man så, at Svendborg
Kommune ville lave Egebjerg Bakker om til en
slags Svendborgs ”Svanninge Bakker” - et udflugtsmål.
Møllelauget kontaktede derfor Naturturisme, som
så ideen i at kunne lave noget alternativt med møllen. Der blev udarbejdet projekter, og der blev søgt
fondsmidler.

Der er fri adgang til
møllen hele døgnet, men
møllelauget opfordrer de
besøgende til at ”slippe
en skilling” som tilskud
til driften.
-Det gik op og ned ad bakke, indtil vi endelig i 2013
fik de sidste penge på plads. Men nu står møllen
der, som et NATURRUM, et oplevelsesrum, i flere
etager.
Der bliver fortsat ydet en stor frivillig indsats af
bestyrelsens medlemmer, af ”møllersvende” og
andre.
I de første tre måneder blev møllen besøgt af
over 6.000 mennesker – fra hele verden, som det
fremgår af den første, udfyldte gæstebog. Alle
gæsterne kommer med lovord og er enige om, at
den bestemt er et besøg værd.
For gangbesværede er det vanskeligt at komme helt
op, men med god hjælp kan også de komme op
til 2. sal ad den udvendige trappe. Her er udsigten
også glimrende!
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Egebjerg Mølle

Den ”gamle” mølle blev bygget i 1855 som en hollandsk vejrmølle. Møllens ejer, Peder Christensen,
fik da en bevilling til at male gryn og grut m.m.,
men ikke mel, som der ellers var penge i. Det
gjorde han alligevel og blev flere gange anmeldt og
tildelt bøder.
I 1858 fik mølleren store økonomiske problemer.
Og den 13. november 1859 brændte møllen ned
til grunden. Mølleren blev straks, pga. den dårlige
økonomi, mistænkt for at stå bag branden.
Han blev anholdt og sigtet, men blev ikke dømt.
Han nægtede sig skyldig, han var ikke hjemme, da
branden opstod og sagen blev aldrig opklaret.
Dog var der senere en person, som på dødslejet
bekendte, at han på opfordring havde sat ild til møllen.
Fra 1870 og de næste 100 år var møllen ejet af
samme familie, og der skete hele tiden en udvikling.
Den fungerede som vindmølle frem til 1948, hvorefter en dieselmotor overtog arbejdet indtil 1960.
Vingerne blev taget ned i 1970. De øverste to etager
blev taget ned, og møllen begyndte langsomt at
forfalde.
I 1984 blev Egebjerg Møllelaug stiftet som en selvejende institution med det formål at genopbygge
møllen, som den oprindeligt var, så den kunne anvendes til bl.a. kunstudstillinger.
Og det lykkedes takket være en stor frivillig indsats
og donationer bl.a. af mursten og træ.

”Pensionisternes paradis”
Svendborg ligger smukt ved Svendborg Sund, men tager man
med M/F færgen ”Højestene” kommer man ud til to af Svendborg
Kommunes dejlige øer Skarø og Drejø. Vil man besøge den tredje
ø Hjortø tager man med færgen Hjortøboen. Drejø er den største
af øerne og har været min ø siden 2003.
Af Margit Lolk
Jeg ta’r nok på krydstogt! At der skulle blive mere
sandhed i den udtalelse, havde jeg ikke i min vildeste
fantasi forestillet mig, da jeg i december 2002 fortalte
mine mange trofaste elever, at jeg havde besluttet
mig for at stoppe med at undervise. På deres
spørgsmål om, hvad jeg så skulle, svarede jeg: ”Aner
det ikke”, men rettede det hurtigt til ”jeg ta’r nok på
krydstogt”. De tænkte naturligvis på Caribien og andre
eksotiske steder og jeg tænkte ikke videre over, hvad
jeg havde sagt og glemte hurtigt den udtalelse.
Jeg var på det tidspunkt 59 år og nået til et sted i mit
liv, hvor jeg kunne mærke, der skulle ske noget andet
– jeg havde undervist i gymnastik siden 1970 og haft
mange andre spændende gøremål og i den forbindelse mødt en masse mennesker, men jeg synes, der
manglede noget. Jeg viste på daværende tidspunkt
bare ikke, hvad det var.
Efter fleres mening, var jeg jo heldig, at jeg var sammen med mange mennesker, men snakken i omklædningsrummet oplevede jeg aldrig. Jeg skulle jo
være i salen inden timen begyndte og bagefter skulle
der pakkes sammen. Når jeg så endelig var klar til at
snakke, var alle gået og jeg følte mig mange gange,
som ”Palle”- helt alene i verden – en ensomhedsfølelse, som jeg tror mange, der arbejder i ”underholdningsbranchen” kan nikke genkendende til.
Skulle der ske noget andet i mit liv, så måtte det være
NU. Jeg er altid bare sprunget ud på ”dybt vand”
uden sikkerhedsnet og uden tanke for konsekvensen,
men altid med troen på, at det nok skulle lykkes. Der
har derfor aldrig været langt fra tanke til handling og
sådan var det også i min barndom.
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Fra skoleelev og avisbud til kontordame
og ekspeditrice på samme dag
Jeg er skilsmissebarn og boede sammen med min
mor, som var ledvogterske med skiftende arbejdstider,
så jeg var meget overladt til mig selv. Jeg legede
naturligvis med børnene på gaden og skolekammeraterne, men levede ellers i min egen fantasiverden.
Vi havde ikke mange penge, så de få møbler vi havde,
var købt på afbetaling. Jeg var avisbud ved Svendborg Avis (Fyns Amts Avis) og tjente 40 kr. pr. måned.
Da min mor var på arbejde, var det altid mig, der hver
måned gik til møbelhandler Dahl for at betale afdraget. Det var på sådan en dag, kontordamen spurgte
mig, om jeg kunne tænke mig, at få hendes job, hun
skulle i lære på posthuset. Jeg sagde straks ja tak,
lønnen var 250 kr. pr. md., hvilket jo var helt vildt.
Jeg gik på det tidspunkt i 4. mellem på Byskolen og
det var lige før den skriftlige eksamen. Næste dag gik
jeg til skoleinspektøren og meldte mig ud af skolen,
uden at spørge min mor. Fatter ikke, hvordan det
kunne lade sig gøre uden en forældres samtykke? Jeg
var da også nervøs for, at skulle fortælle hende, hvad
jeg havde gjort. Jeg husker ikke, at hun blev vred,
måske fordi vi havde hårdt brug for pengene.
Så fra den ene dag til den anden, var jeg gået fra, at
være skoleelev og avisbud til at blive kontordame og
ekspeditrice i en møbelforretning. Det var en fantastisk fornemmelse ikke længere, at være avispigen,
men nu ”De” og frk. Pedersen. Jeg har været så heldig, at blive udstyret med mod på livet og de udfor-

Under minikrydstogtet undervises også i ”Qi Gong”

dringer det måtte give. Jeg har altid haft/har hjertet
med i mine handlinger, nogen vil måske mene, at jeg
også ind i mellem, skulle have handlet med hjernen,
hvilket jeg har prøvet, men det fungerede bare ikke
for mig.

En skæbnesvanger dag
Det var årets første dag – nytårsdag 2003. I Svendborgs mennesketomme gader flød det med affyrede
raketter og vejret var gråt og trist, da jeg gik mod
havnen og Skarø/Drejø færgen ”Højestene”. Jeg var
inviteret til at besøge en bekendt på Drejø, som havde
et sommerhus der. Hvis nogen på det tidspunkt,
havde sagt til mig, at jeg ville blive øbo og bosætte
mig på Drejø, havde jeg nok sagt: ”Hvad i al verden
skal jeg der”? Jeg var jo glad for min lejlighed i centrum og havde for øvrigt lige malet den!
Men det skulle komme til at gå helt anderledes, end
jeg havde regnet med. Da jeg gik ombord på færgen
var det som om, der faldt en særlig ro over mig. Jeg
nød den smukke sejltur, hvor man kun hørte en svag
lyd fra motoren og isflagernes skurren mod skroget.
Udenfor vinduerne, sejlede en måge afsted på en
isflage. Efter godt en times sejlads ankom vi til Drejø.
Da broklappen gik ned, blev jeg næstet væltet omkuld
af stilheden og det smukke syn, der mødte mig - der
var hvidt af sne, så langt øjet rakte. Jeg husker, jeg
blev stående på broklappen, mens jeg tog en dyb indånding, tænkte jeg: ”Her vil jeg være” og da jeg fire
timer senere tog færgen hjem, var jeg blevet øbo.
Da jeg fortalte venner og familie, at jeg nu flyttede til
Drejø, var der ikke mangel på meninger om, hvordan
det ville blive for mig, at bo på en ø bl.a., at jeg kom
til at kede mig og jeg ikke bare lige kunne komme til
Svendborg. ”Og hvad så”, tænkte jeg. Jeg har ikke
et eneste sekund fortrudt det spring, jeg tog ud i det
uvisse for 11 år siden.

Drejø – pensionisternes paradis
Jeg nyder hver eneste dag i mit lille paradis sammen
med min ø-familie. At flytte til en ø, betyder, at man
pludselig er blevet en del af et lille samfund og her

gælder det virkelig om at være ydmyg, ”stikke begge
arme i jorden” – helst helt op til skuldrene og ikke tro
man bare kan lave om på ting, der altid har fungeret.
Vi er som en stor familie på godt og ondt. Øboere er
meget nøjsomme og har altid været vant til at klare
sig selv, men med en gennemsnitsalder på 64+ bliver
det sværere og sværere og vi oplever desværre, at
man, når helbredet svigter, bliver nødt til at flytte fra
øen. Da jeg kom til Drejø i 2003 var vi godt 80 og i dag
er vi godt 50 fastboende.
Om jeg nu har fået det, jeg ikke vidste jeg manglede?
Ja, det har jeg og jeg føler mig, som verdens rigeste
folkepensionist, utrolig privilegeret. Jeg bor midt i
Vorherres smukke natur i Det Sydfynske Øhav. Jeg elsker det liv, jeg har. Jeg oplever hver dag tryghed og
nærhed og så ved jeg, at også min dejlige ø-familie
passer på mig - og så kom jeg jo også på krydstogt,
det blev godt nok ikke Caribien, men det smukke Sydfynske Øhav. Det er nu 10 år siden, jeg, i samarbejde
med spændende ø-ildsjæle, begyndte at arrangere
”Minikrydstogter” med ø-hop på Drejø og Skarø. Det
er blevet en kæmpe succes, der foregår hele året.
Mit liv har været både med bjerge og dale og ikke
altid en dans på roser, men det har altid været en
dans. Der har været huller, jeg er faldet i, som jeg har
måttet kæmpe for at komme op af, men ”Vil du nå til
kilderne, må du også svømme mod strømmen”, sagt
af mine børns oldefar Søren Lolk, som selv mødte
modstand på sin vej mod drømme og mål.
Så selvom man er nået til sit livs efterår og vel og
mærke har kræfterne, er det
ikke for sent, at skifte spor
og udleve sine drømme. Det
er dit liv og dermed også dit
valg, at det du gør for dig,
også er det bedste for dig.
Om jeg bliver på Drejø,
resten af min liv? Det kan jeg
ikke svare på, måske bliver
beslutningen taget, ligesom
Margit Lolk
da jeg kom til øen, mellem
underviser i Qi Gong
to færgeafgange?????
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Kan det fås på recept?
Musik - Nej – men burde det ? Så ville det måske blive værdsat og
betydningen af det mere tydeliggjort.
For musik – det hører vi da hver dag – ja, men ved vi, hvor vigtigt
det er, når vi råber til ungdommen: ”Så skru dog NED!”
Af Marianne Mølsted
For nogen år siden kom udtrykket Mozart-effekten
frem – det var, da man fandt ud af, hvordan musik
kunne påvirke fostre og babyer. De blev roligere
af det og – vigtigst for nogle voksne– mere intelligente!! At det måske hang sammen med den ro det
gav også den voksne, og rytmen, de lyttede til, blev
der ikke snakket om. Men vi var da nogle, der i stedet for sparkedragter købte en ”Mozart for babyer”CD til unge mødre i vennekredsen.
Men der bliver stadig forsket i – ikke bare Mozart –
men musik. Hvad sker der i hjernen, når der høres
musik?
Ja – sprog og musik centret ligger samme sted i
hjernen- foran i pandelappen. Man mener at have
konstateret, at musikalske mennesker nemmere
skulle kunne udtrykke sig, lære andre sprog og reagere på skønhed og nydelse.
Hjerneforskere arbejder meget med, hvordan mennesker reagerer på musik. Hvordan man kan genoptræne patienter, som er hjerneskadede ved hjælp af
musik. Hvordan man kan genoptræne nye centre af
hjernen i tilfælde af beskadigelse.
Parkinsons patienter kan bringes til at gå sikrere og
hurtigere, hvis de trænes med musik – affasiramte
kan få bedre sprog via de sange, de kender fra deres
barndom. På plejehjemmenes træningscentre kan
man spille musik og vi ved også, at noget af det
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sidste demente glemmer, er de sange, de har sunget
siden deres barndom.
Folk, der stammer, kan få en mere strømmende tale,
ved først at synge, og så senere gå over til en form
for sang på et par toner, når de snakker - andre opfatter det ikke som sang – det virker som almindelig
snakken.
Alle de forsøg, der er gjort på forskellige hjerneforskningscentre viser noget om, hvor forskellige vi er.
F.eks er jazzmusikere bedst i test – måske fordi de er
trænet i at lytte til de andre musikere, når de spiller.
Mange institutioner bruger musik for at fremme indlæring – ikke bare skoler, hvor rim og remser igen
har vundet frem og musikken er en vigtig del af
skoledagen – men også på plejehjem og træningscentre.
I 70erne var der nogle landmænd, der mente, at
malkekøer gave mere mælk, hvis der var musik i
stalden – ikke bare rock og rul – det skulle være
klassisk, for at det virkede. Måske er der nogen, der
gør det endnu.
Men underligt nok, mener man at have konstateret,
at menneskeaber er helt uden musikalsk sans.
….måske er det grunden til, at det var os, der sprang
ned fra træerne og fandt ilden og lærte at spille. Og
senere fandt ud af, at det er nu svært at være sur og
synge på samme tid. Prøv selv!

2 x 90 års
fødselsdag
90 år – tænk så lang tid – 3 regentskift,
1 krig og utallige politiske skandaler
– lige fra Kanslergadeforliget til
SE-og-hør-balladen – ja, og så alt
det andet der er sket - kjolelængdens
op-og-nedture og reversernes
bredde eller smalhed og lign.
Af Marianne Mølsted
Helge og Ellen Marie Madsen har oplevet det hele.
De kom begge til verden i Svendborg – og har selvfølgelig haft oplevelser på Sundet sammen i de forløbne
år - selv om de er meget forskellige… Helge er 18,3 m
lang og 5,2 m bred - flotte svungne linier, kan skyde
god fart og kan medføre 148 mennesker, som afleveres på de 6 anløbssteder, hvor de bytter plads, med
dem, der nu må få fornøjelsen - mens Ellen Marie
bare er en splejs på 1.50 m. med hvidt hår og glade
øjne, men hun smører ikke længere mad til 30 sultne
folk og kommanderer rundt med 5 taxier og sørger
for kontorarbejdet – nå ja – og så de 3 unger – for
det har hun da gjort i en del år – nu gider hun ikke
det mere! – Nu tæver hun de andre på plejehjemmet i kortspil i stedet …og ungerne er blevet store og
gamle.
De var et billigere bekendtskab i starten. Helge tog
ikke lige samme pris for en tur rundt til færgelejerne,
som nu – og Ellen Marie fik bare 10 kr. om måneden,
da hun kom i lære på Københavnerhjørnet, og så
måtte hun endda kun beholde de 50 øre selv. Men
det kan man godt få noget flot ud af, så hun måtte
da lære at slå med nakken og komme med en kvik
bemærkning for at slippe for de tyske soldaters
interesse.
Men de klarer sig begge – selv om tiden jo også slider
på dem. Helge arbejder kun om sommeren nu – ja,
altså, hvis ikke den bliver udlånt som vikar for de
postbåde, der ikke kan vente på en overhaling og Ellen Marie tager brillerne på og skal nok få set efter
om nu rengøringshjælpen har været i krogene, men
det er da herligt, at man kan få maden bragt.
Ellen Marie skal også med ud på sundet en tur i år
med Helge– endda en gratis tur – med ledsager, for
der skal være en, der folder hendes racer sammen –

sådan en rollator må godt være med, men den skal
ikke fylde – ikke mere end cyklerne, som turisterne
kommer slæbende med.
Turisterne – ja dengang hed det jo ”de rejsende”
de tækkelige damer og mænd der løftede høfligt på
hatten til kaptajnen – nu springer langbenede brune
piger rundt med kasketfyre og råber HEJ til kaptajnen – måske har de stadig madkurv med – nok ikke så
meget kaffe og brunswiger – nu er det mere noget i
flasker og sandwich, men mågerne er glade for alt,
hvad der bliver kastet til dem, (Hov – ingen smider
flasker ud, vel!!) og når Helge tøffer
rundt mellem sine anløbsbroer og
TUREN ER
solen skinner på grønne øer og folk
GRATIS
OG DU
fra små sommerhuse kommer ud
MÅ
MEDBRINGE
og vinker – så er det atter sommer
EN LEDSAGER
på Svendborgsund.
GRATIS.

Veteranskibet
M/S Helge fylder 90 år
I anledning af M/S Helges 90-års fødselsdag,
inviteres alle som er født i 1924 med på en rundtur på Svendborgsund.

Husk at medbringe dit gule sygesikringsbevis, som adgangsbillet.
Helge sejler hver dag kl. 10.00, 12.30 og 14.30 fra
Svendborg frem til 7. september 2014
Se hele fartplanen på
www.mshelge.dk
Der skal ikke reserveres
plads, medmindre I kommer 10 personer eller flere.
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Æseløre – FY dog ….
Æselører i bøger – DET GØR MAN IKKE …
Og så kan man alligevel blive omvendt og blæse på de gode
manerer – selv en gammel pæn dame af det gode borgerskab.
Af Marianne Mølsted
Hun har altid elsket at læse i sengen om aftenen
– rigtig puttet ned i puderne og med en god sengelampe. Men bøgerne er blevet for tunge til hendes
gigtplagede hænder og så var det jo slut med den
fornøjelse – troede hun.
Men et opfindsomt barnebarn fik en ide. Hun kom
lige forbi og viftede med en bog: ”Har du læst denne
her?” – ”Næææ! Men det er jo lidt tungt at ligge
med en bog, ved du” – ” Men denne her er lige noget for dig.” sagde det store barn, ”her er til i aften!”
– og så rev hun 5 siden UD af bogen….. og lagde
dem på natbordet.
Den gamle dame tabte næsten underkæben ….den
slags gør man ikke….. river sider ud af en bog! Hendes forargelse fyldte hele rummet.
”Jeg har købt bogen til dig på et loppemarked til 2
kr. Den lå i en bunke, der skulle brændes….og det
bliver den også, når du har læst 5 udrevne sider hver
aften og næste morgen skal du smide siderne i din
papirspand. God fornøjelse.” Og så svansede pigen
af sted. Den gamle dame skævede til natbordet med
de 5 sider. Det er jo forkasteligt – rive siderne ud af

en bog – endnu værre end æselører. Alligevel kom
hun ret hurtigt i seng den aften, greb læsebrillerne og
den første side. Hvor var det hyggeligt igen at få sine
tanker ind i en anden verden. Måske kunne hun tillade sig at rive 6 sider ud til i morgen aften? Der var jo
ingen andre, der ville have den bog.
Nu er der kun få sider tilbage af den mishandlede
bog. Det var rigtigt –den var lige noget for hende.
Men pigen har heldigvis anmeldt sit besøg på søndag
med et nyt loppefund. Bare den nu er lige så god.

Undervisning af pårørende til
personer med demens ….
Er du ægtefælle, samlever, barn, svigerbarn, barnebarn, anden familie eller nær ven, som har en
pårørende med en demenssygdom, vil disse 2
aftener give dig ny viden og nye muligheder.
Formålet med undervisningen er at give deltagerne
viden om og indsigt i:
• demenssygdomme, symptomer, behandling og forløb.
• hvilke muligheder der er for hjælp, støtte og praktisk bistand i dagligdagen.
• hvordan samværet med den demensramte takles
bedst muligt.
• kommunikation med den demente og følelsesmæssige reaktioner.
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Sted: Stenstrup Plejecenter,
Hostrupvej 1, 5771 Stenstrup.
• mandag den 20. oktober og
• mandag den 27. oktober

De
ser ve r
kaffe res
småk og
age

Begge dage kl. 16.30 – 19.00. (man skal komme begge gange).

Undervisere: Læge, sygeplejersker fra demensklinikken og gerontopsykiatrisk team OUH.
Undervisningen er gratis.
Er du/I er forhindret kan de næste forløb ses på
www.demenssyd.dk
Information og tilmelding til: Lone Vasegaard
demensklinikken tlf. 6541 4245/6541 4163.

Facit til quizzen på side 20: 1b—2c—3b—4a—5c—6c—7a—8b—9c—10a

✁

Hvor skal jeg henvende mig?
Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk
KOMMUNALE TILBUD
GENOPTRÆNING
Trænende terapeuter, Tlf. 6223 4040
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
Tlf: 6223 4000
PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER
SOM F.EKS. BLEER, SKO INDLÆG M.M.
Hjælpemiddelafdelingen
Mail: socmyn@svendborg.dk
Tlf: 6223 3975
BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Tlf: 6223 3990

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Tlf: 6223 3990
MADSERVICE
Visitatorer
Tlf: 6223 3990
AKTIVITETSCENTRE
For yderligere information kontakt
Områdekontor Plejecenter Øst
Tlf. 6223 4300
Områdekontor Plejecenter Vest
Tlf. 6223 4200
RÅD OG VEJLEDNING OM DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om
spørgsmål vedrørende demens
Tlf. 6223 3975

KØRSEL
KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Visitation:
Borgerservice tlf 6223 3000
Bestilling af kørsel, Fynbus tlf: 6311 2255
SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Region Syddanmark
Transport tlf. 7011 3111
HØREKLINIKKEN OUH
Kørsel til afprøvning og justering af høreapparat
Region Syddanmark
Transport tlf. 7011 3111

FLEXTRAFIK/SBH KØRSEL
Kørselsordning for svært
bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning
Tlf: 6223 3975
Bestilling af kørsel hos Fynbus
Flextrafik Tlf: 6311 2222

Besøg også
Svendborg
Kommune
online:
her finder du også
svar på mange af
dine spørgsmål
under Kviksvar.

BUSKORT
k
Du kan bestille og betale busrg.d
o
b
nd
kortet på nettet eller kontakte
.sve
w
Fynbus telefonisk.
ww
www.fynbus.dk
Fynbus tlf: 6311 2200
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Hvem tager sig af
hvad og hvor skal
jeg henvende mig?
Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk
BORGERSERVICE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas
Kørekort
Helbredstillæg
Sygesikring
Ejendomsskat
Færgekort
Folkeregister
Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering
Hjælp til selvbetjening på nettet

Der findes også mange oplysninger og
selvbetjeningsløsninger på
www.borger.dk og www.svendborg.dk
Borgerservice: 62 23 30 00
Ramsherred 5, Svendborg
Åben: mandag - onsdag  . . . . . . . . . . . kl. 09 - 15.00
torsdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 16.30
fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 14.00
Der er borgerservicefilialer
på bibliotekerne:
V. Skerninge bibliotek:
Fåborgvej 53, Vester Skerninge
Følger bibliotekets åbningstider
Gudme bibliotek:
Kirkegade 14, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

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
BLÅT EU-BEVIS
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice
BOLIGSTØTTE OG
VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Boligstøtte tlf : 7012 8061
PENSION
Udbetaling Danmark
Pension tlf: 7012 8061
SKAT
www.skat.dk
Tlf: 7222 1818

Besøg også
Svendborg
Kommune
online:
her finder du også
svar på mange af
dine spørgsmål
under Kviksvar.
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