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LEDER IMPULSER 
JANUAR 2014 

[ LEDER ]

Et nyt år er begyndt og med det også nye muligheder, oplevelser, 
valg og nye veje at gå. I redaktionen glæder vi os til 2014 og til at 
lave et blad, der både kan informere og inspirere.  

I denne udgave af Impulser sætter vi fokus på frivillige. Der er 
mange måder at lave frivilligt arbejde på. Nogle hjælper naboer 
eller familie med praktiske gøremål, andre er besøgsvenner eller 
frivillige i foreninger og klubber. Mulighederne er mange og har 
du brug for hjælp fra frivillige, eller lyst til at komme i gang med 
frivilligt arbejde, er jeg sikker på, at du kan finde inspiration i 
bladet her.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange frivillige, 
der er i Svendborg Kommune. De gør en stor indsats for de æld-
re borgere. Det er livsbekræftende og givende både for den, der 
modtager hjælp og for den frivillige.

Jeg vil også gerne takke alle deltagere og de fremmødte til 
Svendborg Kommunes borgerdag for seniorer ”Klæd dig på til 
fremtiden”. Arrangementet blev afholdt i det nye SG Hus den 27. 
november 2013 og var en stor succes.  Vi er i Svendborg Kom-
mune glade for den store interesse, der var for at besøge de for-
skellige stande, der præsenterede deres tilbud og aktiviteter til de 
besøgende.  Og også tak til alle de frivillige der havde stande på 
dagen. Der var en rigtig god stemning, mere end 1000 besøgende 
og mange flotte og indbydende stande.

Godt nytår og god læselyst 

På side 4 - 6 kan du hente 

inspiration til frivillige aktiviteter.

Frivillige i Svendborg

TEMA

AF MYNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE



Du kan læse mere om  

borgerdagen på sid
e 15

Vi vil stadig gerne have tilbage-
meldinger og har du nogen 
spørgsmål er du altid velkom-
men til at kontakte redaktionen: 

maria.bernhard@svendborg.dk, 
tlf. 6223 3906, eller skriv til  
Maria Bernhard, Svinget 14, 
5700 Svendborg.

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

Hør Impulser 
på CD
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Vi er i overskudsalderen        - lidt i hvert fald…
Man kan jo bruge sin overskudstid på golf,  bridge 
og børnebørn – alt det man ønskede at have tid til 
tidligere, men måske er der lige præcis brug for den 
viden og kræfter, vi har erhvervet os gennem et langt 
arbejdsliv. Måske kan det bruges til hjælp og gavn for 
andre. Og husk nu, at det jo er frivilligt, så det er tilladt 
at melde fra, hvis en ferie eller andet lokker.

AF BRITTA KOCH OG MARIANNE MØLSTED

[ PORTRÆTTER ]

Hvad var Skakklubben Sydøstfyn uden Niels 
Højgårds engagement?

Niels er 70 år og har været formand for klubben i 34 
år. Han laver turneringer og sørger for salgstelt på 
festivaler først på Midtfyns festivalen og nu senere 
på Langelands festivalen. Her sælges ”fish and 
chips”. Denne indtægt fra salget  er et godt supple-
ment til kontingentet og indeholder desuden et 
vigtigt socialt element. Af andre utraditionelle tiltag 
for en skakklub er ”hurtig-skak” på havnen i Lunde-
borg om sommeren. 

Niels Højgård havde også en anden stor interesse 
indenfor frivilligt arbejde, nemlig som holdleder for 
GOG. Det stoppede i 2009, og nu nøjes han med at 
sælge ”gul garanter” som støtte for ungdomsafdelin-
gen, der tæller 450 medlemmer.

En flot frivillig arbejdsindsats, når der tages i betragt-
ning, at Niels er lænket til en kørestol, efter at han 
var udsat for et meget alvorligt uheld for to år siden.

Lokalhistorisk arkiv har fået digitaliseret deres 
mange arvede fotos – Ulbølle gamle mølle er blevet 
renoveret  - og hjertestartere sat op – alt dette fordi 
Ernst Hansen som efterlønner og senere pensionist 

Det er vores opfattelse, at kvinder i lang tid har 
arbejdet frivilligt. Det ved vi, at mændene også 
har, men der er ikke den samme fokus på området. 
Vi ønsker derfor med denne artikel at sætte fokus 

på fire meget forskellige mænd, der på hver deres 
måde tilbyder deres frivillige hjælp. Måske kan de 
også inspirere dig til at komme i gang

Niels Højgård

Ernst Hansen
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Vi er i overskudsalderen        - lidt i hvert fald…
har fået lyst til at arbejde frivilligt med at søge om 
midler i fonde og bruge sin store interesse for at ar-
bejde med IT – især foto.

Ernst er 79 år og tidligere landmand og var i 14 år 
med i kommunalbestyrelsen for Egebjerg kom-
mune. Da han stoppede som landmand fik han tid 
til at dyrke sine mange fritidsinteresser og søge 
midler gennem fonde til gavn for bl.a. Ulbølle 
Mølle. 

Hans handelstalent har også givet sig udslag i an-
skaffelsen af en trædrejebænk – den fik han for en 
flaske whisky! - Og så opstod interessen for at dreje 
i træ. Denne interesse voksede, efter at Ernst deltog 
i et kursus hos den kreative trædrejer Per Sepstrup.

Niels Holluf Nielsen – nu 65 – har gang i meget. 
Arbejdet som murer og selvstændig bygmester er 
stoppet.

Lige da Niels var gået på pension, deltog han i en 
temadag: ”Spring på seniortoget” en ”udstillings-
eftermiddag” hvor alle mulige aktiviteter for ældre 
blev præsenteret. Også Forsorgsmuseet havde en 
stand, og de folk lyste vældigt op, da de hørte, at 
Niels var murer…..”om han ikke lige kunne…bare et 
par timer!”

Jo da. Niels er jo flink, så han brugte murerskeen – 

måske lidt mere end 
et par timer, og så var 
der brug for en stærk mand, 
der kunne væve kokosmåtter- det havde de frivil-
lige kvinder ikke kræfter  til – og nu er Niels både på 
”Forsorgen”, og på den nye tilbygning på Bregninge 
Museum, hvor pensionerede håndværkere hjælper 
og får snakket og løst verdensproblemerne ved kaf-
fen og ostemadderne.

4 
FR

IV
IL

LI
GE

Åh, hvor kan man være ensom – når man flytter  
til en fremmed by, fordi ens børn nu bor der. Ikke 
noget arbejde at få – selv om man er uddannet 
maskinarbejder og rejsemontør. 

Det var Lars Jensens liv for 3 måneder siden. Men 
han nægtede at sidde alene i en lejlighed i en 
fremmed by – nej! Han blev besøgsven for en æld-
re mand. Et ”job” til glæde for dem begge – men 
det var jo kun en gang om ugen. Så Lars gik ned 
til Kirkens Korshær – og her kunne de godt bruge 
ham et par timer – det blev til flere – og mange – og 
nu er Lars chauffør fire dage om ugen. Her er god 
stemning, kolleger og snak og latter over kaffen. 
Det betyder meget, når man er tilflytter og ikke har 
tilknytning til et job. 

Niels Holluf Nielsen

Det er sjældent at frivilligt arbejde giver klingende  mønt, men smil og  
tak er også værd at samle på!

Lars Jensen
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Frivillighuset i Svendborg 

Det var en berigende oplevelse at møde de to. Man 
kan med det samme mærke, at de brænder for 
Frivillighuset og alle de forskellige aktiviteter, der 
foregår her.

Vi får at vide, at initiativet til Frivillighuset blev taget 
af Socialudvalget. Man ønskede at styrke det frivil-
lige arbejde, og man havde brug for et centralt sted, 
et frivilligcenter, hvor alle kunne komme og med 
gratis adgang.

De to fremhæver det store potentiale, der er hos de 
mange seniorer for at yde frivilligt arbejde. Den er-
faring, disse mennesker har med sig, er guld værd.

- Men vi skal tænke ”ud af boksen”, så det ikke kun 
er de traditionelle ting, der kommer til præge aktivi-
teterne i huset.

Derfor er Susanne og Frances også åbne overfor 
ideer og forslag. Det vigtigste er, at man brænder 
for at hjælpe andre. Susanne fortæller, hvordan  

nogle undrer sig over, om der er styr på økono-
mien: - Men vi har besluttet, at vi ”giver slip” og 
lader tingene udvikle sig. Det er vigtigere end at 
”holde styr”, mener Susanne Aasholm og fortsæt-
ter: Jeg mener, at vi med åbne øjne er lidt ustruk-
turerede – for det giver liv!

Susanne og Frances slutter af med at understrege, 
at Frivillighuset er alles! Vores allesammens lokaler! 
Så vel mødt: Uanset alder og køn, race og religion.

AF ERIK HANSEN

[ FRIVILLIGHUSET I SVENDBORG]

Impulser har besøgt Frivillighuset og talt med 
Susanne Aasholm, husets daglige leder og 
kommunikationsmedarbejder Frances Fischer. 

Maleri af Birthe 
Einer-Jensen

Fra venstre: Susanne Aasholm og 
Frances Fischer

Frivillighuset i 
Svendborg
Havnegade 3 A 
5700 Svendborg

• Deltage i eller oprette en gruppe
• Finde et netværk, der deler dine interesser
• Finde venner/ besøgsvenner
• Finde frivilligt arbejde
•  Foreningsservice - få hjælp til din forening eller 

organisation
• Låne lokaler til din forening eller gruppe

Eksempler på frivilligt arbejde
• Frivillig i en genbrugsforretning
•  Besøgsven for ældre, handicappede, ensomme
•  Lektiehjælp til børn, læsehæmmede, 

udlændinge eller studerende
•  Et hold af frivillige tager ud på plejecentre, syge-

huse institutioner og fortæller historier, synger, 
blæser sæbebobler, masserer hænder m.m

•  Frivilligt arbejde i nogle af byens væresteder 
eller caféer

• Svømmehjælper til handicappede
• Reserve-bedsteforældre

I Frivillighuset kan du:
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Frivillighuset i Svendborg 

Æ
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Jeg har spurgt Ældrerådets formand Bent Aage 
Rasmussen om hans kommentarer til valget og 
hvad fremtiden bringer for det nye ældreråd. 

Om valget siger Bent Aage Rasmussen:
- Med stor tilfredshed konstaterede vi, at der kom 
to yngre med i rådet. Og vi forventer os meget af 
samarbejdet med dem.
Den 10. december 2013 var der møde i det nye  
Ældreråd og vi har konstitueret os således:

Bent Aage Rasmussen blev genvalgt som formand
Anne-Marie Lundgaard Strauss blev ny næstfor-
mand
Erik Hansen fortsætter som sekretær
John Engmose fortsætter som kasserer

Visioner for de kommende fire år?
-Vi skal være mere åbne, mere opsøgende. Jeg 

foreslår, at ældrerådets medlemmer fordeler op-
gaverne mere mellem sig, at de bliver faste kontakt-
personer ved kommunens aktivitetscentre og 
kontaktpersoner til samtlige udvalg i kommunen.
Vi skal fortsætte med at besøge plejecentrene. Og 
vi vil meget gerne besøge pensionistforeninger for 
at orientere om Ældrerådets arbejde.
Jeg foreslår også, at vi så hurtigt som muligt får 
et møde med den nyvalgte borgmester og meget 
gerne med udvalgsformændene, så vi får skabt de 
politiske kontakter.
Vi er sat i verden for at tjekke, hvad politikerne 
beslutter og få indflydelse på dette.

En slutreplik
- Til lykke til det nye byråd med valget! 
Vi glæder os meget til de kommende fire år. For un-
der valgkampen lovede politikerne os så meget på 
ældreområdet! 

Det nye ældreråd pr. 1. januar 2014

AF ERIK HANSEN

Den 29. oktober 2013 var der valg til 
Svendborg Ældreråd. Ved valget for fire år 
siden var der kun to som fik genvalg.  
I år genopstillede 10, og de blev alle valgt. 

De 5 suppleanter til  
Ældrerådet i Svendborg
Bjarne Fog Nielsen
Ulla Thinus
Anne Grethe Felle
Kirsten Jæger
Michael Heering

Øverst fra venstre:  
Hans Halberg, John Engmose Ander-
sen, Bent Aage Rasmussen, Sonja 
Christensen, Marie Madsen, Jørgen 
Fredeløkke, Aase Højgaard Hansen og 
suppleant Michael Heering

Nederst fra venstre:  
Inge Andersen, Erik Hansen, Stinne 
Tram og Anne Marie Strauss

Indsat foto:  
Margit Lolk

[ÆLDRERÅD]
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Ja, det har vi faktisk og vi har brugt frivillige i flere år. Både som 
kustode i Johannes Jørgensens mindestuer, hvor Arne gennem 
mange år har bemandet og uddelt af sin store viden om Johannes 
Jørgensen og i bibliotekets lektiehjælp med unge fra Red 
Barnets ungdomsafdeling, som hver tirsdag og torsdag hjælper 
folkeskoleelever med deres lektier.

Har biblioteket brug 
for de frivillige?

[ BIBLIOTEKET ]

Vores sidste tilbud er IT hjælpere i vores IT område, 
som kan hjælpe med rigtig meget i forhold til IT 
problemer. Erik, Henning og snart Hans Ulrik er i 
vores IT område og til sammen hjælper de med 
IT problemer 3 gange om ugen i 3-4 timer. Det har 
rigtig mange brugt og været glade for. Medarbej-
derne på biblioteket er glade for, at de er tilstede i 
området og kan hjælpe med praktiske printerpro-
blemer mv. Så har vi bedre tid til at betjene vores 
brugere med det, vi er uddannet til.

Udover vores mange IT kurser er det ofte den lille 
daglige hjælp, der skal til for at gøre IT svage til IT 

AF NINA STENTEBJERG-HANSEN,  
PUBLIKUMSCHEF SVENDBORG BIBLIOTEK

Er du vores  
nye frivillige?
Flere oplysninger
På bibliotekets hjemmeside
www.svendborgbibliotek.dk
Eller kontakt Jens Christian 
Horn Andersen på  
tlf. 62235001.
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[BIBLIOTEKET]
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brugere. Alle 3 frivillige tager sig tiden til at forklare 
og hjælpe i IT spørgsmål.

Hvorfor gør de det?
Ja Arne har stor fornøjelse af at bruge sin viden 
om Johannes Jørgensen, når der kommer gæster 
og grupper i mindestuen for Johannes Jørgensen. 
De unge i lektiecafeen bruger deres gøren på deres 
CV, når de skal ansøge om at komme ind på studier 
og senere job. Samtidig hygger de sig også med 
eleverne og lærer dem jo godt at kende. Vores IT 
hjælpere ønsker bl.a. mere 
indhold og kontakt med andre 
mennesker i deres pensionist 
tilværelse og så skal glæden 
ved at hjælpe andre slet ikke 
underkendes. Det er utrolig 
dejligt at kunne hjælpe men-
nesker. Det ved vi selv fra 
egen dagligdag.

Så der er meget socialt sam-
vær i at være frivillige.

Hvad får vi ud af det?
Svendborg Bibliotek kan give 
nogle tilbud, som vi ikke selv 
havde fundet på og heller ikke 
tænkt var en biblioteksopgave.

Vi lægger rammer og lo-
kaler til aktiviteterne og får til 
gengæld biblioteket til at være 
det fælles sted, mødestedet og 
værestedet.

Nye aktiviteter
Efter nytår starter vi 
en slægtscafe i samar-
bejde med DIS Sydfyn 
foreløbig 3 måneder her 
i foråret alle torsdage i 
lige uger (minus uge 8) 
kl. 15-17, hvor DIS Sydfyn 
vil være til stede og hjælpe 
både nybegyndere og 
øvede med mere specifikke 

spørgsmål 
om slægts-
forskning.

Muligheder
Svendborg Bib-
liotek indkalder til 
et møde for alle, 
der ønsker at være 
frivillige onsdag d. 
22. januar kl. 17-18 i 
mødelokalet overfor 
bibliotekets hovedind-
gang.

Vi vil rigtig gerne have 
nogle frivillige til at lave 
aktiviteter i vores åbne 
biblioteker. Lokalerne er der og 
der er åbent alle ugens dage fra  
kl. 7-22.

Gudme bibliotek har været åbent 
bibliotek det sidste år. Skårup bib-

liotek åbner medio februar 2014 og Thurø forventes 
at åbne medio 2015.

Der er masser af mulighed for at bruge de 
lokale biblioteker som lokale mødesteder til 
læseklubben, strikkecafeen, IT hjælp eller lidt 
oprydning. Blot er det fint, hvis nogle vil tage 
ansvar for at skubbe det i gang.

STOF TIL EFTERTANKE
Hans ét og alt var at blive rigtig 
gammel – dog med bevarelse af 
de laster, som ville forhindre det.
K.K. Steincke

STOF TIL EFTERTANKE
Vi må ikke stræbe så meget efter at 
leve længe som efter at leve vel, og 
når vi lever vel, så er livet langt.
Holberg

frivillige

  hænder
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[ AQUA TRÆNING ]

Som ældre er det vigtigt at passe på 
sig selv. I Svendborg er det forholdsvis 
nemt. Der er en masse muligheder for 
gode og lange gå- og cykelture.

AF JØRGEN NIMB

TRÆNING I VAND      - Det hjalp mig med at blive smertefri

Det medvirker til at holde kroppen i form. Men hvis 
det ikke virker efter hensigten, og udløser smertean-
fald i led og ryg, findes der måske hjælp.

I Svendborg Svømmeland kan  
vi komme til Aqua Punkt træning!
Badepersonalet tager imod med et smil og instru-
erer deltagerne kyndigt. Det eneste de kræver til 
gengæld er et smil. Det er let at give dette. Nogle af 
øvelserne fremkalder nemlig meget let et smil. Der 
er dog ingen der griner af de andre deltagere. Efter 
ca. 45 – 50 minutter, stiger alle glade og gennemar-
bejdede op af vandet. Det er en lidt mærkelig 
fornemmelse at træne i vand. Under Aqua Punkt 
træning behersker man flydende vægte, der først 
får effekt, når de kommer under overfladen. Dette 
sker uden at belaste ryg og led, som bliver støttet 
og båret af vandet.
Jeg fik diagnosen, diskusprolaps i tredje ryghvirvel 
under halsen i januar 2013. Da jeg normalt kom i 
Svendborg Svømmeland, havde jeg flere gange set 
en flok damer der lavede nogle underlige øvelser i 
vandet under ledelse af en fra badepersonalet. Det 
så lidt morsomt ud. Jeg spurgte hvad det var og fik 
svaret Aqua Punkt træning. Det er godt hvis du har 
ondt i ryg eller led.
Det tog lidt tid før jeg hoppede i vandet til damerne. 
Jeg var i længere tid eneste herre, der trænede med 

damerne. Der er dog kommet et par modige herrer 
med efterfølgende. Vi griner meget sammen og be-
taler derfor den løn badepersonalet beder om for at 
vejlede os.
Efter træning med Aqua Punkt er jeg praktisk  
smertefri i ryggen og har som bi effekt også fået 
mindsket smerter i min højre skulder, som jeg slog 
alvorligt under et styrt på langrendsski.
Jeg har nu kun et punkt, hvor jeg stadig har nogle 
smerter. Hvorfor er vi så få herrer? Jeg nægter at 
tro, at der ikke er flere herrer i Svendborg, der har 
bare en lille smule ondt i ryg eller led.
 
Kom og prøv det! Jeg glæder mig til at se jer til 
AQUA PUNKT i SVENDBORG SVØMMELAND.

Aqua Punkt er en træningsform  
udviklet af Gigtforeningen og spon-
soreret af Tryg-fonden. Træningen 
foregår i Svendborg Svømmeland  
under ledelse af det meget kompe- 
tente og venlige badepersonale.  
Svendborg Svømmelands livreddere  
er uddannet som AquaCoach.

Aqua punkt træning i 
Svendborg Svømmeland

Ryttervej 70, Svendborg

Mandag kl. 11-12
Torsdag kl. 10-11 og 
igen kl. 17-18
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[ AKTIVITETER ]

Bo Young
i Midtbyhallen (den tidligere SG Hal)  
Johannes Jørgensensvej 10

Underholdning ved Lis og Per, Bo Young, 
Helle Lynge og Lisbeth Refbjerg samt 
Lars Kirkegaard.

Pris: kr.125 kr. incl. kaffe og kage
Billetter sælges fra mandag den 10. 
februar 2014 hos de lokale pensionist-
foreninger, aktivitetscentre, seniorklub-
ber, plejecentre, ældreklubber og Ældre 
Sagen.

Glæd jer.

Hilsen ”Sammenholdet”

FORÅRSFEST  
Onsdag den 23. april 2014  
kl.14 - 16.30

Lisbeth Refbjerg og Helle Lynge

Lis og Per

Tag ud 
og gem!

Lars Kirkegaard
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[ AKTIVITETER ]

STENSTRUP TENNISKLUB

Erindringsværkstedet  
har 10 års Jubilæum!

Ældre dans på Ørkild Skole tirsdage kl. 15-17
Der er både enlige og parvis dansere, som alle oplever godt socialt  
samvær og samtidig får alle rigtig god motion til levende musik.
Kontakt Ove Kjeldsen tlf. 6222 1485 – 3063 2156

Frank Gaba afholder introduktionskursus for +60 årige i Stenstrup  
Tennisklub i maj måned 2014. Frank Gaba er 72 år, og begyndte som 47 årig  
at spille tennis. Han har efterfølgende vundet 20 danske mesterskaber.
Kursisterne tilbydes 4 lektioner à 2 timer hver mandag i maj 2014.
Prisen for introduktionskursus er kr. 400,00

Den første gang kan du låne en ketcher.
Tilmelding til: Michael Heering, Lundevej 6 Lunde
5771 Stenstrup, Mail: tennis@stenstrupif.dk, Tlf. 24205221

Det er efterfølgende muligt at melde sig ind i klubben,  
men ingen betingelse for at deltage i kurset.

Tiden flyver 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 erindrings-
værkstedet den 1. torsdag i måneden fra sep-
tember 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 

SVENDBORG FOLKEDANSERE

 Nyt tilbud:

STENSTRUP  
NØRKLEKLUB a

k
ti

vi
te

te
r Vågetjenesten Røde  

Kors Svendborg

Har du også svært ved at overskue, 
hvilke aktiviteter og tilbud der er i dit 
nærområde? Så klik ind på

www.aktivtældreliv.dk

og indtast dit postnummer. Så får du 
overblik over foreninger, grupper og  
andre tilbud i dit nærområde.

Giv ro og nærvær  
i livets sidste timer

Hvert år dør tusindvis af mennesker uden at 
have nogen ved sin side. Du kan give ro og 
tryghed til en ensom døende ved  
at lytte og være nærværende.
Kontaktperson: Ketty Hansen
Tlf. 2986 7473

Stenstrup Plejecenter
Hver torsdag kl.13-16
Vi strikker til børn i Rumænien
Kontakt:  
Else M. Christensen  
tlf. 5080 1874
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LEDIGE PLADSER PÅ KURSER I NEM ID

KULTURTURE 
FOR SENIORER
Kulturtur til Horsens  
d. 19. marts 2014
Kl. 9: Afgang fra Midtbyhallen (Den gamle SG-
Hal), Johs. Jørgensensvej 10, til Horsens In-
dustrimuseum herefter vil der være mulighed 
for at se Kunstmuseet (30 kr. ekstra) eller gå på 
byvandring m.v.
Pris v. 20 deltagere: 60 kr. for entre og rundvis-

ning, + kørsel: 150 kr. pr person. Det er muligt at 
købe kaffe incl. boller og kringle i cafeen  for 50 
kr. (bestilles v. tilmeldingen).
Bindende tilmelding senest d. 14. marts 2014 til 
Maren Korsholm tlf. 41581790 eller 
Alice Top-Rasmussen tlf. 62262158.

Kl. 9.30: Afgang fra Midtbyhallen (Den gamle 
SG-Hal), Johs. Jørgensensvej 10. Hjemkomst 
ca. 17.30. Vi skal opleve en spændende historisk 
guidet byvandring. Derefter er der mulighed/
pause til at spise madpakker eller gå på café 
inden vi tager til den historiske miniby, der er 
en tro kopi af Fredericia 1849. Vi afslutter vores 
udflugt i Fredericia med et besøg i Christians 
kirken, der har de kendte mosaikker af Bjørn 
Nørgård.
Pris: Kørsel 110 kr. Byvandringen  
og Fredericia miniby 90 kr.
Bindende tilmelding:   
Senest onsdag den 28. maj 2014 til: 
Ellen Larsen tlf. 4224 4854 /  
62224776 eller 
Britta Løfgren tlf. 3644 6643

 Nyt tilbud:

STENSTRUP  
NØRKLEKLUB

[ AKTIVITETER ]

Seniorværkstederne kører 2- dagskurser i Nem ID og man  
behøver ikke være medlem af Seniorværkstederne for at deltage

Kurset kræver lidt indsigt i internet og e-mail. Har du ikke Nem ID skal du hen-
vende dig i Borgerservice, medbringende dit kørekort eller pas, inden kursus  
start (dog tidligst 30 dage før).
Ring og hør nærmere tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 12.00 tlf. 6222 9569.  
Se også hjemmesiden www.seniorvaerkstederne.dk

Kulturtur til Fredericia  
d. 3. juni 2014

Kulturtur til Fåborg og  
Horne Kirke d.13. maj 2014
Kl. 9.30: Afgang fra Midtbyhallen (Den gamle 
SG-Hal), Johs. Jørgensensvej 10. Vi kører til 
Arresten i Faaborg (Øhavsmuseet). Derefter 
skal vi se det gamle klokketårn. Næste stop er 
Horne Kirke. De 3 steder er der guide på.  
Vi slutter turen af med at køre igennem landet 
for at se syrener.
Pris v. 20 deltagere: 100 kr. for entre og rund-
visninger + kørsel  50 kr. pr. person.
Bindende tilmelding senest d. 6. maj 2014 til 
Alice Top-Rasmussen tlf. 62262158 eller 
Birgit Findorf tlf. 63245010.

Alle ture 
køres i 

privatbiler.

In
du

st
ri

m
us

eu
m



Tider: 
Mandag formiddag kl. 10.15 eller
Tirsdag eftermiddag kl. 13.00 

Har du spørgsmål er du velkommen til at  
rette henvendelse til kulturkonsulent Birgit  
Pedersen, på tlf. 6223 3020 eller pr. mail  
birgit.pedersen@svendborg.dk

Seniorbio i Scala

Nåede du ikke  
at få billetter  
til Seniorbio  
i Scala?

FEM GODE GRUNDE TIL  
AT GÅ I BIOGRAFEN

Kom til Åbent Hus på 
Svendborg Seniorakademi

27.-28. januar:  

EN SANG  

FOR MARION 

10.-11. februar:  

ANNA  

KARENINA 

24.-25. februar: 

KVINDEN  

I BURET

10.-11. marts: 

BLUE  

JASMINE
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Seniorakademiet – kender du det?
Det er stedet hvor seniorer deler viden og interes-
ser og hvor det handler om samtale og samvær 
med mennesker, der er nysgerrige på livet og som 
har erfaringer at øse af.
Hvis du  er nysgerrig og har noget du gerne vil dele 
med andre – så kom til.

ÅBENT HUS/INFORMATIONSCAFÉ
Lørdag d. 25. januar fra kl. 11-14
Ørkildsgade 21,1.sal
Kom og mød nogle af seniorakademiets medlem-
mer og se, hvad vi har på programmet!

www.seniorakademiet.dk

Alle er velkommen

Der er kaffe på kanden!

Program med nærmere beskrivelse af filmene kan 
ses på www.seniorisvendborg.dk eller kan hentes 
på Rådhuset, indgang C, 1. sal (elevator) hvor vi har 
en hylde med programmer for Senioraktiviteter.

Der sælges enkeltbilletter  
umiddelbart før hver forestilling  
(under forudsætning af,  
at der er ledige pladser). Pris 60 kr.
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Det summede af aktivitet i det nye SG 
Hus lige fra dørene blev slået op til 
Svendborg Kommunes borgerdag for  
seniorer ”Klæd dig på til fremtiden”. 
Der var godt gang i snakken fra første 
øjeblik, så selv Lars Erik Hornemann 
havde svært ved at få ørenlyd, da han 
skulle byde velkommen. 

AF MARIA RUDBÆK BERNHARD

TIL FREMTIDEN

Dagen var arrangeret for at give seniorer i Svend-
borg Kommune et indblik i de mange aktiviteter og 
muligheder, der er som senior i kommunen. Der var 
stande, hvor man kunne blive klogere på, hvad re-
habilitering er, se finurlige hjælpemidler, få hjælp til 
at komme på borger.dk og tale med Røde Kors eller 
Ældre Sagen om deres tilbud. Og meget, meget 
mere. Lars Erik Hornemann sagde blandt andet i sin 
tale: 
- Når jeg ser alt dette sammen, bliver jeg stolt over 
vores ældreområde. Jeg mener, at vi – sammen 
med vores samarbejdspartere - har rigtige mange 
gode tilbud. 

På dagen havde man  også mulighed for at møde 
TV lægen Peter Qvortup Geisling, der holdt foredrag 
om at ”give livet et serviceeftersyn”. Han talte om 
vigtigheden i at nyde livet, mens man er her og med 
en humoristisk tilgangsvinkel opfordrede han alle i 
salen til at holde sig mentalt og psykisk sunde.

[ BORGERDAG ]

Klæd dig på
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Det er godt at få lidt motion og få  
rørt sig. Og så kommer man også 
ud og får snakket med andre 
mennesker. Men hvad nu, hvis man 
ikke kan komme af sted?

Motionen
ARTIKEL OG FOTO 
AF INGER HAGER

[ SENIOR IDRÆT ]

Så har Svendborg Senior Idræt også et tilbud. 
Det hedder Motionsvenner og betyder, at frivillige 
fra Senior Idrætten tager ud til dem, der gerne vil 
dyrke lidt motion.

En af motionsvennerne er Bente Østergaard, 70 
år, der en gang om ugen cykler et godt stykke vej 
til Erik Sarauw Christiansen, 90 år, der bor i Chris-
tiansminde-området.
- Jeg har undervist og også selv dyrket idræt i 
mange år, og så synes jeg, at jeg havde ressourcer, 
der kunne komme nogen til gavn. På den måde 
møder jeg en masse spændende mennesker, og vi 
får nogle gode og givende diskussioner, fortæller 
Bente Østergaard om grunden til, at hun i nogle år 
har været motionsven for flere ældre. 
Da Erik Sarauw Christiansen for godt tre år siden 
mistede sin kone, gik han lidt i stå. Gennem hans 
datter og hans hjemmehjælpere blev der etableret 
kontakt til Senior Idrættens Motionsvenner og 
dermed til Bente Østergaard.
Hver tirsdag formiddag mødes de, og så bliver 
der gået en tur på en times tid i Christiansminde-
området. I sommer skete der noget særligt. Bente 
Østergaard og Erik Sarauw Christiansen var ude at 
bade i Svendborg Sund.

- For mig er det virkeligt godt at få en motionsven, siger 
Erik Sarauw Christiansen, der, før han fik kontakt med sin 
motionsven, Bente Østergaard, var gået helt i stå.

kan også komme til dig

En af de mange 

aktiviteter i 

Svendborg  

Senior Idræt er  

et tilbud om at  

få en motionsven

,,
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ARTIKEL OG FOTO 
AF INGER HAGER

[ SENIOR IDRÆT ]

- Nu skal det være, blev vi enige om, fortæller 
Bente Østergaard. Erik Sarauw Christiansen var 
med det samme med på ideen. Han har altid været 
vant til at bade om sommeren.
Erik Sarauw Christiansen synes, at det er godt, at 
han både får sig rørt og kommer i kontakt med et 
menneske.
- For mig har det virkeligt været noget godt. Og det 
er godt at få skrevet om det, fastslår han.

Boldspil i stuen
En bold bliver kastet langt gennem stuen hos Frida 
Krammer på 91 år i Ollerup. Og hun griber bolden 
flot. Reaktionsevnen fejler ikke noget.
Det er Jytte Asmussen, der har kastet bolden. Hun 
er motionsven for Frida. De to har dyrket motion og 
lavet øvelser sammen i to et halvt år.
Jytte Asmussen dyrker selv gymnastik i Svendborg 
Senior Idræt, men hun har også overskud til at tage 
ud som frivillig motionsven.
- Vi tager vores øvelser, selv om Frida er sløj, for-
tæller Jytte Asmussen, der selv er 75 år.
Med sig har hun en kurv med forskellige rekvisitter, 
blandt andet bolden, der indgår i et fast program, 
som hun har tilrettelagt, og som bliver gennemført 
hver uge. Om sommeren, når vejret tillader det, 
tager de en spadseretur sammen i det fri.
- Det er i hvert fald hyggeligt at få lavet lidt. Det 
kniber, hvis jeg skal gøre det alene, siger Frida 
Krammer.
Efter en stoleøvelse, hvor det gælder om at rejse 
sig og sætte sig 10 gange, bliver der rullet langsomt 
med hovedet og lavet klappeøvelser. Og så bliver 
kroppen strakt igennem.
- Det gælder om at kunne nå op til den øverste  
hylde. Meningen er, at Frida gerne skal få flere 
kræfter, og i hvert fald bevare dem, hun har, under-
streger Jytte Asmussen.

Frida Krammer (t.v.) er frisk til boldspil i sin stue. Det er 
blot en af mange aktiviteter, som hendes motionsven, 
Jytte Asmussen, hver uge tilbyder hende.

At være motionsven er en frivillig indsats  
- nyt kursus begynder til foråret

Opgaven for en motionsven er at give ældre 
borgere, der ikke kan komme af sted til motion 
uden for hjemmet, lyst og hjælp til at komme i gang 
med fysiske aktiviteter i deres hjem. Det kan være 
med forskellige øvelser eller en gåtur. Det vigtige 
er, at den ældre vedligeholder sine færdigheder 
og måske endda får flere kræfter til at klare daglig-
dagen. 
At være motionsven er en frivillig indsats, og denne 
indsats foregår i et samarbejde mellem Svendborg 
Senior Idræt og Træningsafdelingen i Svendborg 
Kommunes Sundhedsafdeling.
- De frivillige spiller en vigtig rolle, og der er behov 
for flere motionsvenner. Som frivillig bliver man 
forberedt og klædt på til opgaven og derfor til-
byder vi til foråret et kursusforløb for nye motions-
venner, siger senior-idrætskonsulent i Svendborg 
Senior Idræt, Birthe Bergmann og tilføjer:  
- Hensigten er også, at gruppen af motionsvenner 
får mulighed for at mødes og udveksle erfaringer, 
og de kan få opbakning og råd fra Træningsaf-
delingen.

Hvem kan blive motionsven
Birthe Bergmann understreger, at man ikke be-
høver at gå til senioridræt for at blive motionsven 
– ja man behøver slet ikke selv være senior – bare 
man har interessen for opgaven. Der har tidligere 
været unge mennesker tilknyttet Senioridrættens 
motionsvenner. Uanset alder bliver man selvfølge-
lig medlem af og får en tilknytning til foreningen.

Du bliver klædt på
Kursusforløbet, foregår i samarbejde med Dansk 
Arbejder Idrætsforbund (DAI) og flg. forløb er 
planlagt.

•  Mandag den 10. feb. 2014 kl. 13 - 15:  
informationsmøde

•  Mandag den 3. marts 2014 kl. 13 - 16:  
Kursus 1; rammer og procedurer i arbejdet  
som motionsven

•  Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 9 - 15:  
kursus 2; en dag med lidt træningsteori og 
mange praktiske øvelser

•  Alle dage i Idrætshallen på Ryttervej

Har du lyst til at blive en af de nye motionsvenner 
eller gerne vil vide noget mere, kan senioridræts-
konsulent Birthe Bergmann kontaktes på  
tlf. 24 88 63 31, eller man kan skrive en mail til 
birthe.bergmann@svendborg.dk

Har du lyst til  
at blive motionsven?
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      Godt tilbud til borgere 
med kroniske sygdomme

AF TOVE SOMMER OG SØS GRÜTZMEIER

[ MIT LIV ]

Helle Withen er buschauffør og fik konstateret  
brystkræft i april 2012 – i dag er hun glad for, at  
hun tog imod Svendborg Kommunes tilbud ’Mit liv  
– tilbage til hverdagen’. 

I en alder af 51 år fik Helle Withen ved lidt af en 
tilfældighed konstateret brystkræft. Hun havde ar-
bejdet som turistbuschauffør i en årrække og kun 
lagt mærke til svingene på vejen. Nu har hendes liv 
taget en ny drejning, hvor kommunens tilbud ’Mit 
liv – tilbage til hverdagen’ har hjulpet hende til at 
leve et liv med en kræftsygdom tæt inde på livet. 
’Mit liv’ består af samtaler med en sygeplejerske, 
træning, mestringskursus, kostvejledning mv. Helle 
fortæller om at deltage på mestringskurset:

’Kurset har lært mig, at jeg ikke skal gå og være ked 
af det hele tiden’, siger Helle smilende. ’Det er ikke 
godt for mig og det er heller ikke godt for mine om-
givelser. Så når jeg bliver ramt af mismod, så stiller 
jeg mit æggeur til x antal minutter, hvor jeg tillader 
mig at være ked af det. Det kan være fem minutter, 
men det kan også være en time. Bagefter er det let-
tere at hanke op i sig selv og komme videre.’ 

’Det sværeste for mig var at fortælle min mor om 
min sygdom. Men på mestringskurset havde vi 
gruppearbejde, hvor jeg talte med nogle pårørende, 
som også var med på kurset. – Og netop en snak 
med dem, og deres tanker omkring det at være 
bange for at miste en af sine kære, har givet mig 
god ballast til at komme videre’.

’For det handler om at være nærværende i det man 
gør, har jeg lært. Pludselig kan dagligdagens trivia-
liteter være hyggelige. Opvask, strygetøj og lignen-
de skal ikke ødelægge mit gode humør’, fortsætter 
Helle – gennem kurset har jeg også lært at have 
det godt i mit eget selskab. Jeg er begyndt at tage 
cyklen. Det betyder, at jeg har tabt 7 kg. – det kan 
mærkes! Cigaretterne er ikke lagt helt på hylden, 
men forbruget er sat ned og sidst - men ikke mindst 
- har jeg min familie, som jeg er kommet tættere 

på. Alt sammen er produktet af, at jeg på mestrings-
kurset fik nogle værktøjer til at hjælpe mig igennem 
den krise, det er at få konstateret en sygdom, der 
ryster én, så man ikke selv kan finde ud af, hvad 
man skal gøre. På kurset passer de på én og bærer 
én frem, så man selv kan komme videre, når kurset 
slutter.’

Film om Mit Liv  
– tilbage til hverdagen 

Svendborg Kommune har produceret nogle 
korte film, der fortæller om ’Mit liv – tilbage 
til hverdagen’. Formålet er, at borgerne og 
deres pårørende får kendskab til tilbud-
dene på en anden måde end de traditionelle 
foldere. Filmene kan ses på  
www.sundhed.svendborg.dk/film

Helle Withen er med i to af filmene, og hun 
mener, at det er en god idé at lave film om 
’Mit liv’.

’Jeg mener, der skal gøres noget mere 
reklame, for ’Mit liv - tilbage til hverdagen’ 
– så jeg synes det er fint, der er lavet nogle 
film om nogle af de mange tilbud kom-
munen har. – Og så var det jo sjovt at være 
med. Vi lo meget under optagelserne – det 
kan man ikke se på filmene – for det er jo 
nogle alvorlige emner, men det er vigtigt at 
få fortalt, at man kan komme videre og få et 
godt liv, på trods af en alvorlig sygdom’. 
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[ MIT LIV ]

,,

FAKTA OM  
’MIT LIV – TILBAGE  
TIL HVERDAGEN’

Mit liv – tilbage til hverdagen er 
et trænings- og uddannelses-
tilbud til borgere med hjerte-
karsygdom, kræft, diabetes og 
KOL.

De fleste aktiviteter foregår på 
Ollerup Plejecenter og sammen-
sættes ud fra, hvad der passer til 
den enkelte. 

Aktiviteterne omfatter samtale 
med sygeplejerske, træning, 
mestringskursus, undervisning 
om kost, ergoterapi og rygestop-
kursus.

Mere information:
www.sundhed.svendborg.dk
Tove Sommer, koordinator for 
’Mit liv – tilbage til hverdagen’, 
tlf. 3017 4540

Helle Withen har deltaget  
i Svendborg Kommunes tilbud 
”Mit Liv – tilbage til hverdagen”

Foto: Mads Claus Rasmussen

Masoum Moradi (De radikale venstre), for-
mand for Sundheds- og Forebyggelsesud-
valget 2010 - 2013 fortæller, hvorfor filmene 
er lavet: -’Svendborg Kommune har et 
af landets bedste tilbud til borgere med 
hjertekarsygdomme, KOL, diabetes og 
kræft – når vi selv skal sige det. Derfor har 
vi fået lavet flere små film, der fortæller om 
’Mit liv – tilbage til hverdagen’’. 
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Demenscafe på Bryghuset

AF MARIA RUDBÆK BERNHARD

[ COMPUTER-CAFE ]

Der er en god og hyggelig stemning i demenscafeen på 
Bryghuset. Der startes med en sang, hvor de fleste kan synge 
med og mange kan også huske teksten udenad.  
Bagefter er der kaffe og kage.

Demenscafeen afholdes mandag i ulige  
uger kl. 15.30-17.30 i aktivitetscenter  
Bryghuset, Bryghusvej 2, 5700 Svendborg. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Pris: 30 kr. pr. person incl. kaffe/te og kage

Der hygges og snakkes over 
kaffebordet Tove og Arne 
Madsen er kommet i demens-
cafeen gennem 1 års tid.

Frivillig i demenscafeen Tove Otto fortæller, at  
Ældre Sagen har opstartet demenscafeen med 
hjælp fra aktivitetscentret på Bryghuset: 
-Det er en cafe for personer med hukommelsesbe-
svær og deres pårørende. Vi mødes og snakker og 
laver forskellige aktiviteter. Det kan fx være banko, 
sang, oplæsning, film og billeder. Sidste gang 
havde vi erindringskasser med ting fra krigens tid. 
Det var der mange, der kunne huske, og så fik vi en 
god snak om det. 
Arne Madsen, der kommer i demenscafeen med sin 
kone Tove Madsen, siger:
-Vi hørte om demenscafeen gennem Ældre Sagen 
og er kommet her igennem 1 års tid. Det er alle tid-
ers! Her er en hyggelig og god stemning. 

Hvem kommer i cafeen?
Tove Otto fortæller, at det både er borgere, der bor i 
plejeboliger, og ægtepar, hvor den ene part har hu-
kommelsesbesvær, der kommer i cafeen. Vi oplever, 
at det også er godt for de pårørende at komme her, 
for de har det også svært og har brug for at dele 
deres oplevelser med andre, der gennemgår det 
samme. 

Arne Madsen nikker samtykkende og tilføjer:  
- Det ville være rart, hvis der kom flere pårørende 
med. Som pårørende får man ofte ikke meget re-
spons fra den demente. Her er der mulighed for at 
mødes i et forum og få snakket om de emner, der 
følger med, når man f.eks. har en dement ægte-
fælle. Det betyder meget, at vi kan få mulighed for 
at dele vores tanker og erfaringer med hinanden.

En god snak over kaffen 
- Der opstår ofte dialoger hen over kaffen. Nogle 
gange når vi kun kaffen, fordi der er så god gang 
i snakken. Så vil vi hellere lade den gode samtale 
fortsætte en at starte en aktivitet op, siger Tove Otto 
og fortsætter: – Vi kan mærke, at de besøgende er 
glade, når de går hjem. Det er en glæde, som frivil-
lig at mærke, at man har gjort en lille forskel. 

Tove Otto og Arne Madsen er enige om, at det ville 
være rart med flere besøgende i cafeen. Har du 
fået lyst til at være med eller kender du nogen, der 
kunne have lyst til at komme i cafeen, skal du blot 
møde op.
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Heldigvis findes der i Svendborg et korps af - bog-
staveligt talt – Hjælpende Hænder, der tager ud og 
hjælper ældre med de ting, de ikke længere selv 
kan klare.
Impulser har været på besøg hos Yrsa Sørensen, 
der modtager hjælp fra Hjælpende Hænder. Hun 
har blandt andet fået hjælp til små praktiske opgav-
er og fået hjælp til at lægge bukser op. Yrsa hørte 
om Hjælpende Hænder gennem hjemmeplejen, der 
havde en brochure med til hende. Første gang hun 
kontaktede Hjælpende Hænder fik hun hjælp til at 
sætte et billede op – og så var kontakten skabt, og 
det var lettere at ringe, da jeg næste gang havde 
brug for hjælp, fortæller Yrsa.
Hedvig Dahl arbejder som frivillig i Hjælpende 
Hænder. Hun har tidligere arbejdet som køkken- og 
rengøringsassistent i det gamle Gudme Kommune. 
Hedvig fortæller, at hun valgte at arbejde for Hjæl-
pende Hænder, fordi det er dejligt at komme ud og 
hjælpe andre: 
- Jeg får en god snak med dem jeg kommer ud til 
og jeg kan se at Yrsa bliver glad, når jeg har været 
her. Det betyder meget for mig.
Mogens Græns er en af koordinatorerne i Hjæl-
pende Hænder. Han fortæller, at der er 20 hjælpere 
og 5 koordinatorer, der kører ud til ældre, der har 
brug for hjælp.
-Vi tilbyder hjælp til mindre opgaver, der kan klares 

på ca. 1. time. Det må ikke være opgaver, der hører 
under hjemmehjælpen eller andet autoriseret hånd-
værk. Vi hjælper fx også, hvis der er en person, der 
skal til sygehuset i sygetransport. Man skal ikke føle 
at man er helt alene i verden, så derfor kan vi køre 
med og støtte den ældre undervejs. 
Mogens Græns opfordrer til at du kontakter  
Hjælpende Hænder, hvis du har brug for hjælp. 

Har du brug for 
en hjælpende hånd?

AF MARIA RUDBÆK BERNHARD

Yrsa Sørensen får  
hjælp af Hedvig Dahl  
og Mogens Græns fra  
Hjælpende Hænder

Det kan være svært at 
acceptere, når man mister 
evner man tidligere har 
haft. Det er måske ikke 
længere så let at sy 
knappen i bukserne, eller 
sætte gardiner op i stuen.

- Ring bare, hvis du har et problem - så finder vi ud af om vi kan 
hjælpe. Hvis vi ikke kan hjælpe dig via Hjælpende Hænder kan vi 
sikkert finde ud af, hvor du kan få hjælp.

,,

[ HJÆLPENDE HÆNDER ]

Mogens Græns,  
tlf. 6221 115

Harald Thomsen,  
tlf. 6225 3365

Preben Høyer,  
tlf. 6222 5608

Kirsten Støttrup,  
tlf. 6221 8477

Connie Scheimann-Jensen, 
tlf. 6221 4103

Har du fået lyst til at være  
frivillig hos hjælpende hænder,  
kontakt en af koordinatorerne:

Hedvig hjælper Yrsa 
med at afrime fryseren.
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[ MINUT UR ]

Januar 2014

Mit minut-ur – min trofaste følgesvend – som 
blandt min omgangskreds er lidt til grin (eller er det 
mig!!), men en god hjælper, når jeg skal lave noget 
kedeligt, som f.eks  at luge ukrudt. Når jeg går i  
haven sætter jeg uret til 11 minutter – det er lige 
det, knæene kan holde til. Og når uret så ringer, 
bliver jeg ikke fristet til lige at fortsætte gennem 
hele bedet. De der uønskede gevækster er der  
garanteret også i morgen.  
Måske kun 7 minutter så, hvis nu 
knæene alligevel har jamret sig 
efter 1. omgang. 

Jeg har lige købt nogle flere 
minut-ure i flotte farver og mys-
tiske faconer. 

Det ene skal min nabokone have. 
Det skal være et ”strikkeur”. Hun 
har så svært ved at holde op, når 
først både pindene og snakken 
går – og så gør hænderne sig bemærket om natten. 
Men lige 5 min med pindeknitren – det smører led-
dene og holder fingrene i gang.

Min søster skal også have et – til rengøring! Hun 
tror ikke på, at skidtet venter, men fortsætter,  til  
hun er dødtræt. Nullermænd kan godt vente! 

Min svoger må også låne det – forleden skulle han 
lige grave et lille bed i haven – ja, jeg kan da godt 
forstå, hans ryg jamrede – han kunne jo ikke holde 
op, da han først var i gang.

Og så skal mit barnebarn have et – til lektier. Sæt 
det på 27 minutter – hvis siderne  ikke er læst, så 
må du tage en omgang senere – MEEEN – hvis du 
har klaret alle sider før tid, så er der måske en lille 

præmie under hovedpuden. Og så 
til næste kedelige opgave. Er det 
matematik ??? Vi stiller lige uret, så 
du ikke falder i staver.

Jeg bruger mit ur meget – til 
mange forskellige ting – alt det man 
SKAL. Gymnastik – bare 12 minut-
ter om morgenen – men så ikke et 
sekund mere!  Kartoffelskrælning er 
da heller ikke morsomt,  og er der 
ikke nok efter 5 minutter? Ja, så må 

de have et stykke brød til, for uret ringede jo  – jeg 
nåede ikke flere. 

Det tikker også vældig hurtigt hen til den tid, hvor 
min TV-serie starter, men jeg skal altså helst nå 
opvasken først – nå ja –ellers står den der nok i 
morgen.

Men hjælper mig med at holde tiden.

AF MARIANNE MØLSTED

✁

,,  Og sommerens sol-
badning er da skønt  
– jo tak – men utåle-
ligt i større mængder, 
så uret må vække 
mig, for at frelse mit 
sarte skind.

Det siger ikke KUK-KUK

Er du en af de borgere, som 
ikke har mulighed for at bestille 
Nemid på www.nemid.nu eller 
at møde op i Borgerservice, på 
grund af helbredet. Så ring til 
Borgerservice på tlf. 6223 3000 

og få en snak med os. Hvis  
du ikke har mulighed for at 
møde op i Borgerservice, har  
vi mulighed for at komme til  
dig og udstede Nemid.

Borgerservice Svendborg
Nemid Der er rigtig mange muligheder for at 

betjene sig selv på nettet med sin Nemid. 
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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
Visitator eller kontakt det enkelte  
aktivitetscenter
Visitator tlf: 6223 3990

RÅD OG VEJLEDNING OM DEMENS
Demenskonsulenter:

Vestlige bydel Østlige bydel
Karoline Raundahl Charlotte Gehring
Tlf. 6223 3986 Tlf. 6223 3987

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

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 

BUSKORT
Du kan bestille og betale bus- 
kortet på nettet eller kontakte  
Fynbus telefonisk. 
www.fynbus.dk
Fynbus tlf: 6311 2200

Besøg også 
Svendborg 
Kommune 

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

✁

www.svendborg.dk



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.

www.svendborg.dk


