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Velkommen til det nye år
og en ny udgave af Impulser

AF MYNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE

Demens er i høj grad på dagsordenen – både på landsplan og lokalt i
Svendborg. Demens er blevet en folkesygdom og udviklingen i antallet af mennesker med demens forventes at stige kraftigt de næste 20
år. I Svendborg Kommune er der i dag omkring 1.100 borgere med
demens og det tal forventes at stige til 2.000 borgere i 2040.
Derfor er det også vigtigt, at vi i Svendborg Kommune er klar til at
håndtere den udvikling. Jeg er glad for at være en del af en kommune, der i høj grad sætter fokus på demensområdet. Vi har i slutningen af 2015 udarbejdet ny demenspolitik for Svendborg Kommune, hvor værdighed, tryghed og selvbestemmelse er gennemgåede begreber. Ligesom der er afsat midler til en demensby på
Bryghuset

Demensvenligt
samfund
Svendborg Kommune har en vision om at
skabe et demensvenligt samfund. I et demensvenligt samfund har borgerne viden
om og forståelse for demens. Således at fx
den butiksansatte eller buschaufføren kan
hjælpe borgere med demens. Også rammerne kan være demensvenlige gennem
blandt andet tydelig skiltning, genkendelighed og overskuelighed på offentlige
steder.

I denne udgave kan du læse mere om Bryghuset - Svendborg
Demensby, der efter planen er klar til indvielse i efteråret 2016. Du
kan også læse Jens Theodor Hansens ærlige beretning om at være
pårørende til en dement.

God læselyst

Du kan læse Svendborg Kommunes
demenspolitik på www.svendborg.dk
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Hør Impulser på CD
Impulser indtales hver måned på
CD af Margit Sinding Nellermann.
Du kan gratis modtage en CD. Du
skal blot kontakte redaktionen på
mail: maria.bernhard@svendborg.dk
eller ringe på tlf. 6223 3906
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Bryghuset
- Svendborg Demensby
Danmarks måske første demensby forventes
at stå klar i Svendborg i efteråret 2016.
Af Maria Rudbæk Bernhard

Svendborg Kommune har i flere år arbejdet med udviklingen af demensområdet både i forhold til fysiske
rammer og pædagogiskkometenceudvikling. Erfaringen
viser, at gode fysiske rammer, både udenfor og indenfor,
kombineret med høj faglighed, har afgørende betydning for borgere med demens og deres pårørendes
livskvalitet. Derfor har byrådet ved budgetforliget for
2016 til 2019 bevilliget midler til etablering af en demensby i Svendborg Kommune
Svendborg Demensby bliver etableret på det allerede
eksisterende plejecenter Bryghuset/Bryggerlunden i
Svendborg midtby og får navnet Bryghuset - Svendborg
Demensby.
En demensby er en ”by i byen”, hvor borgere med
demens kan leve med deres sygdom med værdighed,
tryghed og livskvalitet, og så vidt muligt gøre de ting, de
under normale omstændigheder ville have gjort i deres
liv.
Demensbyen skal indrettes, så den imødekommer
borgere med demens og gør det muligt for borgeren at
opleve den højest mulige grad af selvbestemmelse.
Demensbyen skal indeholde borgerens bolig og velfungerende fællesområder med fx restaurant, welness,
mindre forretninger og lignende. Med placeringen på
Bryghuset er der ideelle rammer for at skabe udearealer med aktivitetsmuligheder for borgere med
demens. Der skal etableres stier og veje i sløjfer, så
borgere med demens nemt kan finde gode og trygge
ruter rundt i byen.
Demensbyen skal samtidig være et professionelt og
moderne plejecenter med kvalificerede og engagerede
medarbejdere, samt hjælpemidler og hverdagsteknologi, der understøtter den enkeltes frihed og selvbestemmelse. I forbindelse med etableringen demensbyen,
er det vigtigt, at rammerne giver mulighed for, at demensbyen kan udvikle sig i takt med, at der kommer
konkrete erfaringer i forhold til behov og ønsker fra be-
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boere og pårørende. Etableringen af Bryghuset - Svendborg Demensby er ikke ensbetydende med, at der ikke
skal være demensenheder på kommunens øvrige plejecentre. Der er i dag nogle velfungerende demensafsnit
med høj faglighed og tværfagligt samarbejde på andre
plejecentre i kommunen. De steder er der fortsat brug
for. Med Bryghuset - Svendborg Demensby er der mulighed for målrettet at arbejde med gode rammers betydning for demente borgeres trivsel. Det vil give viden og
erfaring, som de øvrige plejecentre også vil profitere af.

”

Politisk har vi i
Svendborg Kommune et højt ambitionsniveau i forhold
til at skabe udvikling
på demensområdet til
gavn for kommunens
borgere. Jeg er meget
positiv over, at vi med etableringen af
Bryghuset - Svendborg Demensby bliver en af de første kommuner i Danmark,
som giver mennesker med demens mulighed for at leve i en demensby, hvor
de kan bevare deres selvbestemmelse
og færdes trygt. Vi ønsker, at Svendborg
Kommune er i front på demensområdet,
og at demensbyen skal være med til at
sikre kontinuerlig udvikling og forskning på området på højt niveau.
Formand for Social og Sundhedsudvalget,
Hanne Ringgaard Møller

Johannes Jørgensensvej

Sko
vve

j

I det store grønne område er
der muligheder for aktiviteter
af mere rekreativ karakter, fx
campingvogn og nyttehave.

Billedet viser, hvordan demensbyens område i grove træk vil blive. Der er tale om et stort område med gode muligheder for
mange forskellige typer aktiviteter. Inde i Bryghuset vil der være mulighed for mere by-lignende aktiviteter, såsom butik,
foreningsliv og cafe.

Frivillige i demensbyen
I forbindelse med udarbejdelse af Svendborg Kommunes nye demenspolitik er
borgere, medarbejdere og andre interesserede kommet med ideer og indspark til
en kommende demensby. Der er kommet
en række konkrete ideer til, hvordan man
kan indrette udearealerne med fx sansehave, campingvogn, tørrestativer til vasketøj og meget mere.

Støtteforening

For at kunne skabe de bedste rammer for
demensbyen etableres en støtteforening,
der blandt andet kan søge der blandt andet
kan søge fondsmidler til byen.

Frivilligforening

Derudover dannes en frivilligforening for
demensbyen, hvor frivillige kan byde ind
med deres ønsker og kompetencer og derigennem skabe et godt frivillignetværk i
demensbyen.
Har du lyst til at være frivillig eller aktiv i
støtteforeningen for demensbyen, så skriv
en mail til:
demens-dag@svendborg.dk, hvor du
skriver dit navn, adresse og telefonnummer, så vi kan kontakte dig med yderligere
information.

Januar 2016
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Hvaler og mennesker synger
Vi har altid gjort det. Fra vi var helt små til
vi bliver gamle. Og nu har hjerneforskning
vist, at musik og sprogcentret ligger samme
sted i hjernen - altså på mennesket.
Af Marianne Mølsted
Musik og sprogcenteret ligger lige foran pandelappen, så når hjernen ældes, kan man jo træne
netop det sted ved at sidde lige så fredeligt og synge.
Det ved hvalerne nok ikke - de synger bare.
Svendborg Kommune gør vældig meget for at træne
vores kroppe, men faktisk også vores hjerner. På
kommunens plejecentre har man gode erfaringer
med musikkens betydning for især demente. Pia Silo
Jensen, der er sektionsleder på Thurøhus fortæller,
at sang og dans har stor betydning: - Vi synger
gamle slagere og sange fra barndommen. Vi oplever
at nogle beboere, der ikke længere har et sprog,
synger med. Vi oplever også, at beboere i kørestole
rejser sig og rokker med i takt til musikken. Der er
ingen tvivl om, at musik gør noget ved os.
Også på Aldersro Plejecenter har de fokus på
musikkens betydning. I Aldersro-klubben har de
i 2015 haft et musikprojekt for demente. Formålet
med projektet var at opnå erfaring om virkningen
af musikaktivitet som kognitiv træning og aktivitet
for personer med demens i let til moderat grad. Og
projektet har været en succes. Musik og musikterapi
har haft en god effekt i form af mere glæde, mindre
angst og uro, samt færre symptomer på depression.

-Vi oplevede, at sproget hos demente udviklede sig
og nogle begyndte at bruge flere ord i sætninger,
fordi vi ved alle musiktimerne brugte rim og remser,
kombineret med, at borgerne slog rytmen med et
slagtøjsinstrument. Så musikken, den er kommet
for at blive! siger Pia Anna Skovmøller, der er
sektionsleder på Aldersro Plejecenter.
Det er også påvist, at Parkinsonpatienter går
mere sikkert med musik i ørerne, samt at andre
hjerneskadede får en hurtigere genoptræning ved
hjælp af musik. Lige som børn hurtigere lærer at
læse og regne, hvis man sætter musik til.
Specielt ens barndoms sange er noget af det sidste,
demente glemmer. "Jeg ved en lærkerede" er en
favorit - både på plejehjem og i børnehaver.
I mellemtiden kan vi jo selv gøre noget med
musikken - synge sammen, når vi mødes - sørge
for, at der er kor for alle aldre, spille for og med de
ældre - det er lige så vigtigt som at træne muskler.
Måske er det også det, hvalerne gør.
Lige en hemmelighed: Jeg kan ikke mit mobilnr.
udenad - men jeg kan SYNGE det! Det fik lige
cykelsmeden til at kigge en gang ekstra - før han
grinede!

Pessimisterne
er dog
de reneste tåber –
de tror
på det modsatte af
hvad de håber.

Nej de optimister
som livet
beror på,
er dem;
som tør håbe
på noget, de tror på
Piet Hein.
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Læs mere om Svendborg Ældreråd
:
www.svendborg-ældreråd.dk

Nyt fra
ældrerådet
Formand for både Svendborg
Ældreråd og Danske Ældreråd
Bent Aa.RAsmussen

Af Erik Hansen
Impulser har talt med Bent Aa. Rasmussen, der både er
formand for Svendborg Ældreråd og Danske Ældreråd En travl formand!
Bent Aa. Rasmussen har besøgt Ældre- og Seniorrådene
rundt i landet, og han glæder sig over, at disse bliver
mere og mere synlige. Bent Rasmussen oplever, at Ældre- og Seniorrådene bliver involveret i politiske beslutninger omkring ældre, og at det er et vigtigt arbejde. I
Svendborg Kommune har ældrerådet et godt samarbejde med både vores politikere og administrationen. Vi
bliver hørt og oplever, at vores mening vægter højt.
Ældrerådet glæder sig over, at der i finansloven er afsat
atter en milliard øremærket til ældreområdet, og at det
har fået navnet: Værdighedsmilliarden.
Ældrerådet ser frem til samarbejdet med kommunen om
anvendelsen af denne.
I forhold til etablering af Demensby i Svendborg
fortæller Bent Aa. Rasmussen, at Ældrerådet bakker
fuldt og helt op om de tiltag, der er gjort for at etablere
en Demensby i Svendborg. I Ældrerådet er man af den

opfattelse, at behandlingen af demente i Svendborg
Kommune er højt prioriteret. Og at medarbejderne
uddannelsesmæssigt er rigtig godt med.
Ældrerådet og Ældre Sagen afholder i januar fælles
informationsmøde og vi opfordrer Impulsers læsere til
at deltage i en inspirerende temaeftermiddag den 21.
januar 2016.

Danske Ældreråd
er en landsorganisation for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Formålet er at varetage
ældrerådenes interesser og at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke.
DANSKE ÆLDRERÅDs medlemmer er ældreråd
fra landets 98 kommuner. Dermed repræsenterer
organisationen alle landets ældreråd.

Ældre Sagen og Svendborg
Kommune Ældreråd inviterer til

INFORMATIONSMØDE
FOR SENIORER

Den 2
1
kl. 14- . januar 20
16
17 i SG
H
u
Rytte
rvej 7 set,
0

PROGRAM FOR DAGEN
Kl. 14	Velkomst ved formand for Ældre Sagen
Karen Pedersen og formand for Ældrerådet
Bent Rasmussen
Kl. 14.05:	Demensby i Svendborg ved Plejecenterchef
Janeke Espensen og demenskonsulent
Charlotte Gehring
Kl. 14.45: PAUSE med kaffe/te, boller og kage

Kl. 15.15:	Sundhedshus i Svendborg ved formand
for Social og Sundhedsudvalget Hanne
Ringgaard Møller
Kl. 16:
PAUSE
Kl. 16.15:	Rehabilitering som velfærdsstrategi ved
Myndighedschef Kirsten Vie
Kl. 17:
Tak for i dag

Svendborg Kommune

ÆLDRERÅD
Januar 2016
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Jeg holder jo af hende
Det er svært at være pårørende til en dement ægtefælle,
men Jens Theodor Hansen har truffet et valg
Tekst og foto Peter Faber
Ingrid og Jens Theodor Hansen har været gift i 53 år. Da
Det er svært at bedømme, hvor meget Ingrid selv forstår
de den 7. juli 1962 sagde ja til hinanden, sagde de også
af det, der er sket med hende. I løbet af de seneste fem
ja til at passe på hinanden. Til døden dem skiller. Som
år er hendes tilstand forværret, og selv om ægteparpræst har Jens Theodor
rets fire børn alle har givet udtryk
Hansen mange gange
for, at de godt vil kunne forstå og
Fakta om demens
stået ansigt til ansigt med
acceptere, hvis Ingrid kommer på
DEMENS ER betegnelsen på den tilunge par, og bedt dem om
et plejehjem, mens Jens Theodor
stand,
man
kommer
i,
når
de
mentale
at svare ja til spørgsmålet,
bliver boende i huset i Strammelse,
om de vil være sammen til færdigheder bliver svækket af sygdom.
og selv om den kommunale visitator
Den hyppigste årsag til demens er Al”døden jer skiller”.
også har skitseret de muligheder,
zheimers sygdom, som mindst halvdelen som ægteparret har, holder Jens
Jens Theodor Hansen
af alle demente lider af.
tænker næsten dagligt
Theodor fast i, at han vil have Ingrid
(Kilde: Nationalt Videncenter for demens)
på det løfte, han gav sin
hos sig, så længe det er muligt.
svenskfødte Ingrid den
sommerdag for mange, mange år siden. Ingrid lider
Skænderierne er belastende
nemlig af Alzheimers og er stærkt dement. Det er en stor
- Det sker ikke så sjældent, at hun vågner om natten og
ikke ved, hvor
og voldsom opgave for Jens Theodor Hansen at tackle
hverdagen med en hustru, der glider mere og mere fra
ham og som kan mindre og mindre.
- Men jeg har besluttet at passe på Ingrid, så længe
jeg kan. Det lovede vi hinanden, og vi holder jo
også af hinanden, som vi altid har gjort, siger
han, mens Ingrid smilende stiller sig op bag
ved ham, og giver hans skulder et lille
klem.

Ingrid og Jens Theodor Hansen holder sammen, selv om meget ændrede sig i deres liv,
da Ingrid for fem år siden fik Alzheimers.
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hun er. Jeg tror det betyder meget for hende, at jeg er
vate og venner, så han har mulighed for at få et ”frirum”,
ved hendes side og kan svare hende og berolige hende.
hvor der er plads til ham selv og de interesser han har.
Hvis hun bor alene i en plejebolig, er hun helt alene
uden nogen ved sin side.
Privat hjælp
Jeg kan ikke bære, hvis
Der kommer en hjemmehjælper
Fakta om demens
hun skal opleve den
hver morgen og hjælper ægteparRISIKOEN FOR demens stiger med alensomhed det er, at der
ret i gang med dagen og to dage om
deren og demens skyldes altid sygdom. ugen – mandag og onsdag – bliver
ikke er nogen til at tage
Det er en myte, at demens er en naturlig Ingrid hentet og kørt til aflastning på
hende i hånden, siger
følge af at blive ældre. Kun få af de sygJens Theodor Hansen.
Aldersro, hvor der er aktiviteter for
domme, der giver symptomer på deMen han lægger ikke
demente. Det er ikke altid hun har
skjul på, at det også er
lyst, og så bliver hun vred og sur, men
mens, kan helbredes. Men flere af sygmeget belastende at bo
heldigvis er der altid en sygeplejerdommene kan behandles i større eller
og leve sammen med
ske til stede, som sørger for, hun kommindre grad.
en stærkt dement ægmer af sted.
(Kilde: Nationalt Videncenter for demens)
tefælle. F.eks. bliver han
- Det er en god ting, for ellers stod
frustreret og ked af det, når hans hustru gang på gang
jeg med konflikten, og det er hverken Ingrid eller jeg
insisterer på at ringe hjem til sin mor i Sverige. Hun døde
tjent med. Skænderier er ubehagelige, siger Jens Thefor 47 år siden. Det forklarer Jens Theodor til Ingrid, men
odor Hansen.
et par minutter senere, vil hun igen ringe. Det slider på
Om fredagen kommer en hjemmehjælper i tre timer, og
den i forvejen hårdt ramte ægtefælle, og det værste der
timerne bliver ofte benyttet til en gåtur med Ingrid. Jens
kan ske er, at situationen udvikler sig, og der opstår et
Theodor er meget tilfreds med ”systemet”. Udover den
skænderi. Det er ingen af parterne tjent med, hverken
kommunale hjælp er tre private bekendte, alle kvindeliIngrid, der ikke forstår mandens frustrationer og vrede,
ge pensionerede lærere, knyttet til Ingrid. Tirsdag, torseller Jens Theodor, der godt forstår, at Ingrid ikke selv er
dag og lørdag besøger de hende eller tager hende med
herre over, hvad hun gør og siger.
til forskellige aktiviteter; det kan være gåture, køreture
eller at sidde sammen og lytte til musik. Det er timer,
Ravruskende galt
som Ingrid nyder. Jens Theodor Hansen fornemmer, at
Efter 38 år som præst på Drejø stoppede Jens Theodor
hun føler et veninde-fællesskab med de tre kvinder, og
Hansen. Han tænker tilbage på opholdet med stor
deres indsats er med til at udvide Jens Theodors ”frirum”
glæde, og han mindes, hvordan Ingrid som præstekone
og dermed udskyde det tidspunkt, hvor han – måske –
var ham til stor gavn. Hun var vellidt af sognebørnene og
må erkende, at han som pårørende ikke længere magter
hun var aktiv i det lille samfund. I 2002 rejste ægteparopgaven.
ret fra øen; klar til at starte et nyt liv som pensionister i
Strammelse på Taasinge, men for fem
Taler åbent om
sygdommen
år siden sneg Alzheimers sig ind på
Fakta om demens
Ingrid. Hun blev glemsom og mere
- Jeg taler åbent om
DE FLESTE personer med demens bliver
og mere forvirret. Der gik nogen tid,
Ingrids sygdom, og
glemsomme og får hukommelsesbesvær,
før hun blev udredt og fik stillet diagom de problemer
men også andre mentale færdigheder
nosen.
den fører med sig,
rammes.
Det
kan
være:
initiativ
og
handle- Sygdommen udviklede sig, for Inog jeg indrømmer
kraft, evnen til at finde ord og benævne
grids vedkommende, langsomt og
gerne, at jeg ”udnytting, evnen til at finde vej (stedsans), regne- ter” mine medmennæsten umærkeligt, men på et tidfærdighed, overblik og problemløsning og nesker groft. Jeg er
spunkt stod det jo klart for mig, at
der var noget ravruskende galt, og så
ikke bange for at
evnen til at huske personnavne.
begynder man at tænke over, hvordan
bede om hjælp for
(Kilde: Nationalt Videncenter for demens)
det her skal ende, og det var nok på
at få det hele til at
det tidspunkt jeg sagde til mig selv, at
fungere. Og jo, det er
vi skal være sammen så længe, det er muligt, siger Jens
svært at bo sammen med et menneske, man ikke lænTheodor Hansen.
gere kan føre en intellektuel samtale med, og som har
Hans helbred er heller ikke det bedste, og det er på den
vanskeligt ved at huske sine egne børn, når vi taler om
baggrund, at kommunens visitator har fremlagt nogle
dem, men når hun så lige pludselig siger, at ”vi har da
tilbud til ham. Endnu er han ikke klar til at tage det store
haft mange gode år sammen” og smiler til mig, bliver jeg
skridt at blive skilt fysisk fra Ingrid, men han tager imod
glad. For det er jo rigtigt, og det er derfor jeg ikke giver
den hjælp han klan få, og supplerer med hjælp fra priop, siger Jens Theodor Hansen.
Januar 2016
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Luft under vingerne
Seniorakademiet får nye lokaler og bedre
plads til at lade tankerne flyve
” Vi er rigtig glade for at have fået mulighed for at flytte,”
siger Mette Marslund, der er næstformand i Seniorakademiet, ” Det er noget vi længe har ønsket, og det kan
næsten ikke være nemmere, for vi flytter simpelthen
bare nedenunder. Det betyder både mulighed for at
oprette flere hold og studiegrupper, og nem adgang
for mennesker, der har svært ved trapper. Så nu bliver
der plads til, at mennesker kan mødes og lade tankerne
flyve omkring de emner, som de finder spændende og
interessante. Og det er jo netop det, som er Seniorakademiets formål – at give plads til samtale og mulighed for
seniorer til at finde sammen med andre, som de kan dele
viden, interesser og nysgerrighed med.”
Flytningen betyder, at Seniorakademiet kan tilbyde flere
nye hold allerede i dette forår.
Der oprettes et tyskhold, og nye hold for de, som vil lære
at bruge Ipad eller lave et diasshow. ”Vi håber også, at
vi kan oprette en læsegruppe for dem, der interesserer
sig for Søren Kierkegaard, og så sætter vi også
Verdenskunsten på programmet siger Mette Marslund.
Interesserede kan tilmelde sig på hjemmesiden eller
ringe/ kigge forbi i kontortiden.
Svendborg Bibliotek står bag en ” Samtalesalon

om Vaner” i vores nye lokaliteter, og hvis der er
interesse for det, vil Seniorakademiet tilbyde andre
samtalesaloner fremover. Vi håber, at rigtig mange vil
lægge vejen forbi, ikke blot til dette arrangement, men
også til vores reception, når vi åbner engang i foråret. I
det hele taget ville det glæde os, hvis folk fik lyst til blot
at stikke hovedet ind til en lille snak for at se, hvem vi er
og hvad vi kan tilbyde, siger Mette Marslund.
Vi søger også folk, der er villige til at dele deres viden
og kompetencer med andre indenfor kunst, kultur,
musik, historie og samfundsfag og meget andet. Og så
søger vi nogle, der kan undervise os andre i, hvordan
man bruger billedprogrammet Picasa og/eller andre
former for IT-undervisning.

Seniorakademiet Ørkildsgade 21.
Tlf. 3069 3767
kontortid fredag kl. 10 -13,
tlf. tid til kl. 16
www.seniorakademiet.dk

Prøv en samtalesalon
En samtalesalon er for folk, som gerne vil tale med hinanden på en
ny måde, om emner der har betydning for os alle sammen
Samtalesalon om Vaner
Torsdag den 17. marts kl. 13 -15
i Seniorakademiet.
Bagefter byder Seniorakademiet på kaffe og en
snak om Seniorakademiets tilbud og muligheder.
Samtalesalonen om VANER udforsker og udfordrer
vores vanetænkning. Hvad er gode vaner, hvad er
dårlige vaner – og hvad skal der til for at ændre
vaner. Samtalesalon om VANER sætter fokus på alle
de vaner, der ligger indlejret i hverdagen: Både dem,
som man er glad for og dem, som man gerne vil
bryde.
Kom og deltag. Det er gratis at være med. Det eneste
krav er, at du synes, det er spændende at reflektere
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over eftermiddagens emne sammen med andre. Til
samtalesaloner kan du sagtens møde op alene, for
salonværterne fra Svendborg Bibliotek sørger for, at
du bliver en del af tankevækkende samtaler med de
andre spændende gæster helt uden at spørge “hvad
har du lavet tidligere?”

FORÅRSFEST

ONSDAG DEN 13. APRIL 2016
KL. 14 - 16.30

I Midtbyhallen

Lars Kirkegaard

Johannes Jørgensensvej 10
Underholdning ved Kirsten Siggaard, Fede Finn
og Funny Boys Light samt Lars Kierkegard

PRIS: 125 KR. INCL. KAFFE OG KAGE.
Billetter sælges fra mandag den 8. februar
hos de lokale pensionistforeninger, ældreog seniorklubber samt Ældre Sagen.
Aktivitets- og plejecentre
inviteres særskilt.
Glæd jer.

Hilsen ”Sammenholdet”

Kirsten
Siggaa
rd

Fede Finn &
Funny Boys

Januar 2016
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aktiviteter

Det sker i Svendborg

Find inspiration på www.seniorisvendborg.dk

ger:
Obs - ændrede oplysnin

BOWLINGKLUBBEN
SP BOWLING

Brudager Ældreklub:

SP BOWLING er en lille hyggelig pensionist klub,
og vi spiller i BOWL`L N FUN i Svendborg hver

Arrangementerne starter kl. 14

fredag fra klokken 9.30 til 11.00.

Thorsengklubben:
Vi mødes fremover onsdage hver 3. uge.

Kom og få en snak om
senioraktiviteter med
ældre- og kulturkonsulent
Birgit Pedersen

Vi spiller generelt med 3 på hvert hold og
holdene bliver sat af en computer, således at vi
spiller med forskellige medlemmer hver gang.
Yderligere har vi et årligt suppegilde samt en
sommer- og vinterudflugt.

Månedlig kontingent kr.170.
Nye medlemmer kan tilmeldes hos formanden
Finn Mogensen på telefon 40507079.
.

Skårup Bibliotek
mandag den 29. februar
kl. 14.30 – 16.00 eller

Thurø Bibliotek
tirsdag den 19.april
kl. 14.30 -16.00:

Aktivitetshuse i Svendborg
Strammelse
Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge.
Et aktivitetshus for folk
i alle aldre.
E-mail: strammelse@pc.dk

Seniorværkstederne
i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg.
Mange aktiviteter og
værkstedsmuligheder for
såvel mænd som kvinder.
Læs mere på
www.senior-vst.dk

12
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Svendborg
Seniorakademi
Ørkildsgade 21,1., Svendborg.
Et stort udbud af studiegrupper indenfor mange forskellige
genrer. Læs mere på
www.seniorakademiet.dk

Skallen
Møllergade 99, Svendborg. Et
kommunalt hus, som kan benyttes af pensionistforeninger,
grupper og klubber. Huset er
handicapvenligt. Læs mere på
www.skallen-svendborg.dk

Skallen, Møllergade 99
Akvarelmaling, Svendborg
Onsdage i lige uger kl. 13.00 - 17.00
Kontakt: Ib Rasmussen - telefon 62 21 10 54

Bogbinding, Svendborg
Fredage kl. 10 – 12.
Kontakt: Preben Weber Jensen - telefon 62 21 11 86

Engelsk for lidt øvede
På engelskholdene for lidt øvede kan vi optage
enkelte ekstra elever. Undervisningen foregår hver
mandag og fredag fra klokken 10 til 12.
Kontakt: Kris Zacho - telefon 86 36 35 00 eller
mobil 00 49 43 15

Patchwork
Tirsdage kl. 9-12
Kontakt: Birthe Nielsen - telefon 62 23 17 12

L`hombre, Ældre Sagen
Mandage, kl. 13.30 – 16.30
Kontakt: Keld Jensen - telefon 29 25 48 50

Søndags musikcafeer
på Sygekassens Hjem
Christinedalsvej 20, 5700 Svendborg
kl. 14-16.
Vi byder på to glade timer med varieret musikprogram

Fri entre
Kaffe med brød 35 kr.

10. og 24. januar
7. og 21. februar
6. og 20. marts
3. og 17. april
1., 15. og 29. maj
12. og 26. juni
31. juli

Knipling, Ældre Sagen
Torsdage, kl. 14.30 – 17.00,
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 62 22 09 76

Hyggebridge, Ældre Sagen
tirsdage kl. 13 – 17 og fredage, kl. 10 - 13.
Kontakt: Elin Jørgensen - telefon 40 54 30 19

Danseklubben 89:
Mandage kl. 18.45 – 21.45
Kontakt: Emmy Madsen tlf. 6221 4526/ 28816246

Danseklubben Enigheden:
Onsdage kl. 18.30- 22.00
Kontakt: Holger Knudsen tlf. 4029 2340

SVUP
Foreningen for førtidspensionister
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99
5700 Svendborg
Torsdage kl. 12.30-17.00
Socialt samvær og arrangementer
Kontakt: Mette Petersen: 5057 2714

NYE ÅBINGSTIDER I BORGERSERVICE
Nye åbningstider i Borgerservice fra januar 2016
Fra 4. januar 2016 er der ændrede åbningstider i Borgerservice. De ændrede åbningstider
gælder for personlige henvendelser. Der er ikke ændringer i den telefoniske åbningstid.

Nye åbningstider for personlig
henvendelse:

Åbningstid for telefonisk
henvendelse (uændret):

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

9.00-13.00
9.00-13.00
Lukket
9.00-13.00 og 14.45-16.45
9.00-13.00

9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
10.00-16.30
9.00-14.00

Januar 2016
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Seniorbio i Scala

FEM GODE GRUNDE TIL
AT GÅ I BIOGRAFEN
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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.

VINTER OG FORÅR 2016
Tider:

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 200 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 11. januar kl. 10.00 sælges til
mandagsfilm og
Tirsdag den 12. januar kl. 10.00 sælges til
tirsdagsfilm.
Der betales kontant eller med check.

Kontakt
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 øvrige 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.svendborg.dk (under borger, seniorer og ældre)
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Et kvinde-liv
af Marianne Mølsted
Jeg er slet ikke søvnig
jamen jeg kan ikke lide det
det er ikke min skyld, jeg glemte mit gymnastiktøj
min mor vil heller ikke give mig lov
mine sko er alt for små
er der ikke andet mad
hvor er de franske kartofler
jeg har lavet lektier
man bliver da ikke syg af at rende på bare tæer – selv om det er oktober
jeg har overhovedet ikke noget tøj
der er nogen, der siger at man ikke behøver at drikke mælk
kan man godt sætte uret en time tilbage uden de opdager det
han er helt vidunderlig
3 dage over tiden
det er mærkeligt at tandpasta og shampoo løber sådan op
skal jeg selv vaske gulv
det er da ulækkert at skrubbe WC
kan du ikke lige sende mig bare en hund
det er uretfærdigt mænd slipper for at betale bind
Præmenstruel er svært at forklare
selvfølgelig kan vi klare os
hvorfor er det mig der skal købe køkkenruller
jeg ligner en fed spegepølse
hvordan får man klippet sine tånegle
skulle babyer ikke sove om natten
det kan ikke passe at alle kvinder føder sådan
bleer er faktisk vældig dyre
hvor er hun yndig
hvorfor spreder legoklodser sig
jeg havde lige givet hende rent tøj på
min bedste læbestift og så det nye tapet
alle børn bliver da jaloux
jeg aner ikke hvor du har smidt din bamse
alle søskende skændes da
det er utroligt som drenge kan spise
hvem har ædt de franske
de våde håndklæder skal ikke ligge på gulvet
sæt dog tingene i opvaskemaskinen
du kan da ikke gå ud i det tøj
aftalen var hun skulle ringe hjem
er din datter også teenager
det her er min creme
mærkeligt som de sover meget om dagen
jeg havde da et pashminatørklæde
mon hun får nok at spise
jo – du må godt tage min kuffert
har du stadig hedeture
underligt ikke at skulle rydde op efter unger
kommer I virkelig til jul
jo selvfølgelig kan jeg da passe dem
børnebørn er utrolig dejlige – også når de rejser
jeg vil da gerne lave pandekager
ønsker du dig også et hus uden trapper
hvordan er dine støttestrømper
de har jo så travlt
jo – jeg tror nok vi har set hinanden før
jeg kan ikke huske hvad jeg skulle have
Januar 2016
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At spille golf er ikke krævende
- i hvert fald ikke for tegnebogen
Et samarbejde mellem Svendborg Senior
Idræt og Svendborg Golf Klub gør det
nemt og billigt at komme i gang

Tekst: Inger Hager

Foto: Inge Sørensen

Det er dyrt at spille golf. Og det kan være svært at
være nybegynder blandt spillere, der måske har dyrket
golfspillet i mange år.
Sådan nogle bemærkninger kan man ofte høre, når der er
tale om golf.
Men sådan behøver det ikke at være. Et samarbejde
mellem Svendborg Senior Idræt og Svendborg Golf Klub
betyder, at det både er nemt og billigt at komme i gang
med at spille.
- Vi udlåner alt udstyr, og man kan bare møde op i tøj,
der passer til dagens vejr. Vi sørger for at få nye spillere i
gang på en god og billig måde, siger Emil Nutzhorn, som

er daglig leder og sekretariatschef i Svendborg Golf
Klub.
Svendborg Senior Idræt tog initiativet til samarbejdet.

Den første samarbejdspartner
- I foråret 2013 fik jeg en henvendelse fra en konsulent i
Dansk Golf Union, som gerne ville have flere 60+’ere til
at spille golf. Han sagde: ”Det tager ikke fem timer og
koster ikke 5.000 kr. at spille golf.” Derfor tog jeg kontakt
til Svendborg Golf Klub, som blev den første forening,
som vi fik et samarbejde med, fortæller idrætskonsulent
i Svendborg Senior Idræt, Birthe Bergmann.
Ude på klubbens baner lidt nord for Sørup møder
Svendborg Senior Idræt den daglige leder af Svendborg
Golf Klub, Emil Nutzhorn, og to spillere, nemlig Erling
Grønholt Jensen og Torben Lemming, som for to år siden
tog imod samarbejdspartnerens tilbud og begyndte at
spille golf.
- Vi fik en fantastisk introduktion, siger Erling Grønholt
Jensen. Også Torben Lemming er meget tilfreds med
starten på golfspillet.

Lige gode og lige dårlige spillere

- Vi udlåner alt udstyr, så det er nemt at komme i gang, siger den
daglige leder af Svendborg Golf Klub, Emil Nutzhorn (t.v.), der her
står sammen Torben Lemming og Erling Grønholt Jensen (yderst
t.h.)
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- Dengang var jeg lige gået på efterløn, så det var et
godt tilbud. Så kunne jeg afprøve, om det var noget for
mig uden at sætte noget over styr, siger han og hentyder
dermed til den billige måde at begynde på. Det gode
tilbud betød også, at både han og hans kone begyndte at
spille golf.
I Svendborg Golf Klub er omkring 30-35 procent af
samtlige medlemmer par. Også i seniorafdelingen
kommer mange som par.
Torben Lemming mener, at det kan være svært at
komme ind i en klub, hvor medlemmerne har spillet i
mange år.
- Men her er vi lige gode og lige dårlige, og alle vi
nye fandt hurtigt sammen i et fællesskab. Efterhånden
finder vi også ud af at spille sammen i mindre grupper,
fortæller han.
Da samarbejdet begyndte i 2013, mødte der 28 nye

- Man skal jo være mentalt til stede, når man
koncentrerer sig om et slag, siger Emil Nutzhorn.
Både Erling Grønholt Jensen og Torben Lemming er
blevet glade for golfspillet.
- Det er faktisk blevet vanedannende at spille. Vi kan jo
altid gøre det lidt bedre og opnå bedre resultater, siger
Erling Grønholt Jensen og fortsætter:
- Er man først blevet engageret i spillet, kan det være
en tidkrævende sport. Derfor er det fint at begynde
at spille, når man forlader arbejdsmarkedet, lyder
erfaringen fra Erling Grønholt Jensen.
Det er faktisk blevet vanedannende at spille, siger Erling
Grønholt Jensen.

spillere op. Og ligesom dengang sørger Svendborg Golf
Klub nu også for, at der er trænere til stede, som kan
være garvede spillere.

Begynder på en kort bane
- Nye spillere begynder på en kort bane, de hurtigt
kan komme igennem og dermed får de også en
fornemmelse af golfspillet, forklarer Emil Nutzhorn,
som også understreger, at golfklubben lægger stor
vægt på det sociale samvær. Det sker blandt andet
med kaninturneringer og seniorturneringer. Desuden
arrangerer klubben forskellige sammenkomster.
- Her kan man kombinere en naturoplevelse med en
aktivitet. Det er ikke så krævende, man kan spille sig
gennem en 9 hullers bane på en time, siger golfklubbens
daglige leder.
Men efterhånden som Erling Grønholt Jensen og Torben
Lemming er kommet godt i gang på banerne, kan spillet
tage mellem to og fire timer.
- Det er også godt rent motionsmæssigt. Man bruger
kroppens muskler, og vi går måske to-tre kilometer,
ja helt op til fem-seks kilometer, siger Erling Grønholt
Jensen.

Golf er vanedannende
Golfspillet er ikke kun en fysisk udfoldelse. Også
hjernen bliver trænet under spillet.
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Nye spillere kommer igennem en kort bane, så de hurtigt får en
fornemmelse af golfspillet, forklarer Emil Nutzhorn fra Svendborg
Golf Klub (t.h.) her sammen med Torben Lemming (i midten) og
Erling Grønholt Jensen.
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Svendborg Bryghus blev opført helt udenfor byen! Markerne blev
afgræsset af de omkringliggende gårdes kreaturer og i de første årtier
blev bryggerhestene sat på græs på marken op mod Vestergade.

Bryghusets sidste drikkeøl
NÅR VI ANDUVEDE ad fortovet ind til Svendborg Bryghus med bogholderiets
vinduer styrbord, gjorde kontorchef Svend Henningsen klar til velkomst. Spørgsmålet var det samme dag efter dag. År efter år. Endnu før døren blev lukket bag
os, havde den garderhøje talknuser rejst sig fra stolen og var i én selvfølgelig
bevægelse på vej mod forkontorets vigtigste møblement.
- Er det dig eller mig, der giver?
Af Bjarne Bekker
Lyden af det vældige køleskabs lukkemekanisme
forplantede sig med lysets fart ind til kontoret med
salgsinspektører. Poul Sax Nielsen, Bjarne Liske og
Jørgen Møllgaard. Somme tider endog ind til Jens
Thorups direktørkontor, hvor produkter fra det skotske
højland stod i højere kurs end SB.
På gode dage forhalede Henningsens gæster over til
receptionslokalet med vinduer ned til bryggeri og
tapperi, så man kunne følge hverdagens klirrende
mirakler. Det store receptionslokale besøgtes af utallige
husmoderforeninger, loger, virksomheder og andet
godtfolk. Her stod et kæmpestort, berømt bord med
byens rigeste købmænds navne indgraveret.
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MIN FARBROR, malermester Alfred Bekker, havde på
de tider 40 mand i gang på Frederiksøen og - som han
udtrykte det - 20 til at hænge tapet op ude i byen.
Da jeg i august 1969 vendte tilbage til fødebyen som
journalist på Svendborg Avis, var der stadig fire
dagbladsredaktioner og dermed konkurrence om
nyhederne.
- Følg med mig en dag eller to om ugen, så skal jeg vise
dig nyhedsstrømmens kilder og beslutningsprocessens
veje, lovede Alfred. Og dermed blev jeg snart indført i
byens fem parlamenters virke:
Svendborgsund, Bowleren, Plydsen, Divan 1 hos Børge
Mik samt stambordet på Svendborg Bryghus.

lukkede Svendborg Bryghus. Den sidste pilsner var kørt
af samlebåndet. En virksomhed, der var omfattet af en
stor lokalpatriotisme, var historie.
RAMASKRIGET fulgte med, da stedet, hvor drikkeøl
som regel var uden toldernes halsetiketter, fik en ny
fremtid som hjemsted for toldere og farisæere. Det var,
om man så må sige, svært at sluge.
Siden hen blev der bygget plejecenter ved siden af
Bryghusets gamle bygninger. Og jeg fik igen - om end i
en noget anden sammenhæng - min gang på Bryghuset.

Bryghusbranden 2. påskedag 1974 var det
første skridt mod at ændre århundreders
tradition med ølbrygning i de smukke bygninger.

Det var ved den grønne luge ind til transportbåndet, jeg
første gang skulle hente øl til redaktionen i Sct. Nicolai
Gade.
Kasserne kom skramlende ned ad det slidte transportbånds stålruller. Èn blev med et snuptag løftet ud, endskønt der var 50 i kassen og der blev placeret en håndfuld ”drikkeøl” oveni kassen.
DRIKKEØL er siden da dukket op i erindringens pudsige ordlege om livets gang på Bryghuset, hvor der var
ansat én mand med det ene formål at fylde køleskabe til
medarbejdere og gæster. På de tider fandtes salgsinspektører, hvis opgave var at lære folk på arbejdspladser
og restaurationer at drikke så meget øl som muligt. Det
gik lystigt for sig, når konkurrencen blev sat på stand
by og fire-fem inspektører udpegede et offer og invaderede eksempelvis Plydsen fra sidst på formiddagen til
hønsene eller servitricerne gik i seng. Sådanne dage var
der højt til de mentale lofter, gang i det hvide klaver og
mindst tre rækker stole om det runde bord i Louis Zeise
Salen på Plydsen. - Hør, nu synger de på Plydsen, hed
det i de tilstødende gader og baggårde. Og det gjorde
vi…
KATASTROFEN indtraf anden påskedag, 15. april 1974
kl. 14. Jeg sad hos min mormor på Pilegårdsvej 21 til
en gedigen fødselsdagsfrokost, da man tømte den nye
Falckstation på Odensevej. De følgende timer fulgte jeg
på nærmeste hånd med blok og kamera ildens hærgen.
Og den følgende tid den folkelige bevægelse, der blev
sat i værk for at afværge nedrivning og salg til Albani i
Odense.
Efter 90 års brygning var det slut. Den 1. august 1989

EN GOD DAG AT DØ. Sådan hedder det i min bog
»SvendborgKlummer«, hvor jeg beskriver min mors sidste tid på Bryghuset. Den blev et flot cadeau til de mennesker, der ofte uden anden tak en utak, tager det tunge
slæb. De sidste to døgn i lejligheden på første sal var
tankevækkende, men smukke. Læge Tommy Strip kom
cyklende ind i bryghusgården til en alvorlig mor-sønsamtale.
To nætter efter gik et 89-årigt liv mod enden. Ikke langt
fra Henningsens kontor sad vi en smuk majmorgen,
mens solen kravlede op til en ny dag over den gamle
købstad.
- Kig ud ad vinduet, sagde mor. Derovre, hvor der førhen
var marker, blev jeg født i Vestergade 99.
- Hvis du kigger den anden vej, op mod Eggertsvej, kan
du se »Hvide Svane«, hvor du blev født. Og nu skal vi til
at sige farvel...
Om eftermiddagen havde vi, med Tommy Strips
godkendelse, været på farveltur til Kirkeby, Horne,
Ollerup og Ballen Havn - med to Bock.
De sidste drikkeøl fra Svendborg Bryghus, gemt til en
god dag at dø..

En professionel indsats fra Falck og det kommunale brandvæsen hindrede en total ødelæggelse.
Januar 2016
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Rappenskralderne
holder Svendborg ren
Fem friske pensionister har en mission
- de vil holde deres by ren for affald.
Af Margit Lolk
Det er tirsdag morgen, stedet er parkeringspladsen på
Nyborgvej i Svendborg. Morgentrafikken passerer roligt
forbi, mens fem friske pensionister står ud af bilerne for
at gøre klar til den ugentlige ”skraldetur”. De iklæder
sig gule trafiksikre veste og fra bilernes bagagerum
hentes plastikposer, indkøbstasker/-vogne, gribetænger
og handsker. Humøret er højt fra morgenstunden, man
mærker straks, at de alle brænder for at holde deres
by ren. De planlægger ruten og deler sig op i grupper.
Jeg slår følge med Ingrid Marie Nielsen på 76 år, som er
initiativtager til Rappenskralderne.

Hvem er Rabenskralderne?
Det hele begyndte i efteråret 2013, fortæller Ingrid
Marie. I forbindelse med kommunevalget var der meget
fokus på affaldet, som flød rundt i Svendborgs gader og
Svendborg Kommune havde en teori om, at Svendborg
kunne blive ren, hvis 20.000 borgere hver dag samlede
to stykker affald op. Ingrid Marie tog den opgave på sig
og begyndte, at samle skrald hver gang hun gik tur: ”Jeg
havde altid en bærepose med, fortæller Ingrid Marie og
når jeg så noget affald, samlede jeg det op. Posen blev
altid hurtigt fyldt - affaldet tømte jeg ud i den nærmeste
offentlige affaldsspand. Jeg henvendte mig til politikerne
med min ide om affaldsindsamling. Der var ikke mange,
som troede på den ide. Nogen mente, har jeg senere fået
fortalt, at det nok bare var en ”døgnflue”. Jeg fik dog
hjælp fra Hanne Klit (S) til at komme videre.
I begyndelsen, hvor jeg gik alene rundt med min
affaldspose, var der nok mange, der rystede på
hovedet og mente jeg var skør, men jeg er stædig
og vedholdende, når jeg har besluttet mig for noget.
Den første, som gik med mig på turene, var min
ungdomsveninde Ruth Riis Hansen på 77 år, senere kom
Inna Krat 65 år med og efter at havde læst om os i avisen
stødte Ulla Hansen 71 år til og en sommerdag i 2014, da
vi gik og samlede affald ved havnen mødte vi Kirsten
Nielsen 56 år, som gerne ville gå sammen med os. Skønt
hun er en ”teenager” i forhold til os andre, kom hun med
- så blev vi fem og det er vi stadig, konkluderer Ingrid
Marie.

Rappenskralderne er klar til kamp mod affald

Rappenskralderne ønsker at forebygge
På min tur sammen med Rappenskralderne var det
helt tydeligt, at deres mission med at fjerne affald
og holde Svendborg ren er en succes. De fem friske
”Rappenskralder” i deres gule trafiksikre veste lyser op
overalt, hvor de kommer frem og er et symbol på, at selv
en ”lille ting”, som at samle affald, kan blive stor og gøre
en kæmpe forskel.
Ingrid Marie fortæller, at de siden 2014 har registreret
mange ting på deres ”skraldetur” bl.a. hvor mange roser
og positive bemærkninger de har fået med på vejen,
det er foreløbig blevet til 975. De har indsamlet 1.296
affaldssække og brugt 2.200 timer på deres mission.
Rappenskralderne har i dag et rigtig godt samarbejde
med Svendborg Kommune, som leverer veste,
gribetænger, handsker, sække og hvad der ellers
er brug for. Hvis der er andre, der får lyst vil tage
udfordringen op, kan man henvende sig til kommunen
VAND og AFFALD.
Om Rappenskralderne er en ”døgnflue? Svaret er
et rungende nej. Tværtimod, alle i gruppen er enige
om, at Rappenskralderne er en fælles mission, der er
kommet for at blive og vi håber, at vores indsats har en
forebyggende virkning, så folk holder op med at smide
affald. Vi synes faktisk, at Svendborg ER blevet renere,
siger en glad Ingrid Marie Nielsen – en sej ildsjæl, der
pga. initiativet til Rappenskralderne nu er nomineret til
FEMINA’s Ildsjæls pulje.

Impulser ønsker held og lykke til Ingrid Marie og sender Rappenskraldernes opfordring videre:
Husk en ekstra pose til skrald, når du går tur og du medvirker til, vi får en ren kommune!
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Øget aktivitet kræver
flere frivillige
Blomster Cafeen laver nu også fællesspisninger
for børnefamilier og flygtninge

Tekst og foto: Peter Faber

Duften er ikke til at tage fejl af, når man træder ind på
Blomster Cafeen på Glarmestervej i Svendborg denne
fredag, og appetitten bliver yderligere skærpet, når
man ser de bugnende tallerkener med friskstegt kylling, hvide kartofler, brun sovs og grøn agurkesalat som
bliver serveret for de gæster, der ved middagstid kigger
ind på deres foretrukne spisested.
Det er 27 år siden, at daværende sognepræst ved Fredens Kirke, Bent Friis-Nielsen, tog initiativ til etableringen af Blomster Cafeen, og stedet har vist sin berettigelse. Der er åbent alle årets dage, og tilstrømningen er
stor. Udover den gode mad, så trækker det sociale samvær også mange til cafeen; at spise sammen og få vendt
dagens store og små spørgsmål er livsbekræftende.
Mange har fejlagtigt den opfattelse, at spisestedet kun er
for pensionister. Det er for alle, og det understreges af, at
Blomster Cafeen i sensommeren 2015 tog en række nye
initiativer. Bl.a. har en donation fra Lauritzenfonden gjort
det muligt med en månedlig fællesspisning for børnefamilier og i samarbejde med Svendborg Kommune
inviteres flygtninge i Blomster Cafeens nærområde til en
månedlig fællesspisning, ligesom man uddeler spisebilletter til byens hjemløse.
Den øgede aktivitet er kun mulig at realisere med hjælp
af en stor stab af frivillige. Der er tre lønnede medarbejdere og så er der 45 frivillige, der hjælper med at drive
cafeen. Her 27 år efter etableringen af cafeen, er det stadig Bent Friis-Nielsen, der er primus motor i foreningen
bag Blomster Cafeen, og på baggrund af de mange nye
tiltag, er han på jagt efter endnu flere frivillige, der på
den ene eller anden måde kan og vil hjælpe i Blomster
Cafeen.
- Når vi holder åbent hver eneste dag fra morgenstunden til om eftermiddagen, og tilmed nu også laver arrangementer for børnefamilier og flygtninge, er det nødvendigt at udvide antallet af frivillige, så jeg håber, at nye
frivillige finder vej til cafeen, siger Bent Friis-Nielsen.
Det var i genbrugsbutikken han fik ideen til at lave "spissammen-aftener" for flygtninge. Han mødte mange især

syriske flygtninge i butikken og observerede, at de ikke
nødvendigvis kendte hinanden, og så satte han sig for
at prøve at etablere et fællesskab for dem på Blomster
Cafeen.
- Sammen med en syrer, der taler sproget, gik jeg rundt
til flygtningefamilierne og inviterede til fællesspisning,
og første gang var vi omkring 25 mennesker. Tanken er
naturligvis rent integrationsmæssigt også at invitere danskere til arrangementerne, siger Bent Friis-Nielsen.

Bent Friis-Nielsen har i 27 år stået i spidsen for Blomster
Cafeen, og i løbet af det sidste halve år er aktiviteterne blevet
flere og flere, og derfor kan han godt tænke sig, at flere frivillige vil give en hjælpende hånd.

ER DU INTERESSERET I AT BLIVE
FRIVILLIG PÅ BLOMSTER CAFEEN,

kan du rette henvendelse til bestyrelsesformand
Bent Friis-Nielsen på e-mail: bent@friis-nielsen.dk eller
på telefon 4250 0201
Januar 2016
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Puslespil - et herligt tidsfordriv
- eller hvad?
Dejligt - en masse unger i alle aldre i ferien "Hvis der kommer
lidt sne, vil du så diske op med kakao og flødeskum?"

Af Marianne Mølsted
Mit ja udløser jubel i den anden ende af ledningen
(nå nej - den er der jo ikke mere!) ”Og så skal vi lave
puslespil. Altså ikke et kæmpe stort” Selvfølgelig, nikkede jeg. Der var andre end mig, der kunne huske, da de
var små.
Jeg købte et nyt med 7 smukke rådyr i brune farver i
efterårsskov med 500 brikker - lige tilpas til en ferie
med børn i flere aldre.
De kom, pandekagerne forsvandt, puslespillets brikker
blev hældt ud på en julerød velourdug, så brikkerne
ikke glider. Så i gang med rammen, børnene gik til og
fra, en film i TV fangede, kortspil plejede vi jo også og
lækker mad skulle til. Ind imellem blev rammen færdig.
Altså de rådyr var nu meget ens i pelsen. Hannens flotte
gevir fandt endelig sin plads og så var det pludselig ved
at være hverdag og stilhed igen.
Jeg så på spillets brikker. Hmm… Det var da ikke meget,
de havde nået. Jeg satte mig foran det. Det var jo ikke
første gang for mig og jeg trængte også til lidt fredelig
syslen. Og det skulle jo være så godt for ens hjerneaktivitet…
Det var nu meget ens i farverne de brikker. Mon den
brik skulle være her ? Farven ligner, men nej, en tap
for meget. Jeg fandt en enkelt der passede - sikke en
nydelse, når sådan en brik bare glider på plads. Men det
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gør den næste jo ikke… Paletkniven hjælper mig - den
er rigtig god til at flytte de 3-4 stykker, der har fundet
sammen ude på bordet.
Jeg sidder troligt et kvarter hver dag - det skulle jo være
så afslappende (hmm) - og prøver. Folk på besøg bruger
også lige 5 minutter - Det hjælper ikke meget. Måske er
det et virkelig svært spil. Sender en sur smiley til hende,
der syntes, det var sådan en god ide. Hendes svar: Smid
det dog ud!
Nej holdt! Her i vores familie opgiver vi ikke så let. Lige
før gled endnu en brik på plads. Uhmm - en dejlig fornemmelse. Sommetider kan jeg jo. Jeg blærer mig slemt
på mail til store og små. Men nu har ingen brik villet noget de sidste 2 dage. Måske er der drillenisser i huset?
Det kan jo også ligge klar til næste ferie, når ungerne
kommer igen - selv om husbonden truer hver gang, han
støvsuger.
Men hov – HURRA! Nu er det sidste hul fyldt ud. Jeg
regnede - 54 dage! Det skal vare flere år, inden de får
mig lokket til det igen. Og så er der endda 2 brikker
TILOVERS - det er aldrig sket før. Og det er lige dem,
der har drillet mig så meget. Jeg lægger dem underst i
skraldespanden. Tænk hvis andre skulle lide for deres
skyld! Nu kan spillet afleveres til genbrug (pas på du
ikke lige køber det) Og nu kom paletkniven igen ud i
køkkenet.

✁

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:
Kørselskontoret tlf. 6223 3535
Bestilling af kørsel, Taxa tlf. 7010 2122
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 3535 (kan også hentes
på Kommunens hjemmeside)
Flextrafik tlf. 6311 2255
BUSKORT
Du kan bestille og betale buskortet på nettet eller kontakte
Fynbus telefonisk.
www.fynbus.dk
Fynbus tlf: 6311 2200

Hjælp til
Digital
Selvbetjening
når Borgerservice er
lukket
Hotline
SydDanmark
70 20 40 21
Søndag til torsdag
kl. 15.00-21.00
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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

• Hjælp til digital post • Færgekort
• Folkeregister

• Hjælp til selvbetjening på nettet

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

• Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering
Der findes også mange oplysninger og
selvbetjeningsløsninger på
www.borger.dk og www.svendborg.dk

Nye åbningstider for personlig henvendelse:
Ramsherred 5, Svendborg
Åben: mandag - tirsdag . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00
onsdag lukket
torsdag  . . . . . . kl. 09 - 13.30 og 14.45 - 16.45
fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00

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

Åbningstid for telefonisk henvendelse (uændret):
Åben: mandag - onsdag  . . . . . . . . . . . kl. 09 - 15.00
torsdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 16.30
fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 14.00

BOLIGSTØTTE
Udbetaling Danmark
Boligstøtte tlf : 70 12 80 63

Der er borgerservicefilialer
på bibliotekerne:

PENSION
OG VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Pension tlf: 7012 8061

V. Skerninge bibliotek:
Fåborgvej 53, Vester Skerninge
Følger bibliotekets åbningstider
Gudme bibliotek:
Kirkegade 14, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

SKAT
www.skat.dk
Tlf: 7222 1818

Hjælp til
Digital
Selvbetjening
når Borgerservice er
lukket
Hotline
SydDanmark
70 20 40 21
Søndag til torsdag
kl. 15.00-21.00

