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Af Ældrechef Kirsten Vie

21. november 2016 kom dagen, hvor Bryghuset, Svendborg Demensby var klar til indvielse. Det var en stor og festlig dag. Jeg ser
frem til at følge udviklingen af byen, både i forhold til aktiviteter inde
og i forhold til udvikling og aktiviteter i demensbyens store udeareal.
Jeg har i den forbindelse store forventninger til det forskningssamarbejde, som Svendborg Kommune har indgået med uddannelsesinstitutionerne University College Lillebælt og Social og Sundhedsskolen.
Forskningen skal sætte fokus på demensbyens betydning for borgere med demens. Du kan læse mere om indvielsen af demensbyen,
og se billeder fra dagen på næste side.
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Vi vil stadig gerne have
tilbagemeldinger og har du
nogen spørgsmål er du altid
velkommen til at kontakte
redaktionen:
maria.bernhard@svendborg.dk,
tlf. 62 23 39 06, eller skriv til
Maria Bernhard, Svinget 14,
5700 Svendborg

2017 er også året, hvor der er valg til Svendborg Kommune Ældreråd.
Ældrerådet er et vigtigt organ og samarbejdspartner på ældreområdet i Svendborg Kommune. Skulle du have lyst til at stille op, kan du
læsere mere om valg til Ældrerådet på side 7.
I denne udgave af Impulser kan du læse om Lisa Freeman, der i en
ung alder forlod USA og ad omveje endte i Svendborg. Du kan også
læse Margit Lolks beretning om at flytte sig – i fysisk, men også
psykisk forstand.
Som vanligt har vi på midtersiderne samlet et udsnit af spændende
arrangementer og tilbud i Svendborg Kommune, ligesom du kan
blive inspireret af Svendborg Senioridræts helt nye tilbud til seniorer.

Godt nytår og god læselyst

2014

INFORMATION
OG INSPIRATION
TIL
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I SVENDBORG
KOMMUNE

a

På ældreområdet i Svendborg Kommune har 2016 i høj grad været
præget af forberedelserne til åbningen af Danmarks første demensby. En by i byen, hvor byens rammer medvirker til at give demente
borgere mulighed for, i videst mulig omfang at leve det liv, de tidligere har levet.
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I impulser byder vi hermed velkommen til et nyt år - og
tager os samtidig tid til et tilbageblik på året der er gået.
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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. 62 23 39 06
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Indvielse af Bryghuset
- Svendborg Demensby
- Svendborg har fået et nyt fyrtårn
Af Erik Hansen

Således indledte formanden for Social- og
Sundhedsudvalget, Hanne Ringgaard Møller,
sin tale ved indvielsen den 21. november 2016.
Og hun fortsatte: - Fra et fyrtårn har man god udsigt, og
et fyrtårn lyser op og viser vej.
Svendborg Demensby er den første i Danmark. Det er
vi stolte af. Flere andre og forskellige demensbyer er på
vej bl.a. i Odense og Herning. Og det er godt for de demente og deres pårørende.
Indvielsen blev en livsbekræftende oplevelse for os alle.
Det var tydeligt at se på beboernes ansigter. Vi var deltagere i en særlig begivenhed.
Alene synet af mændene med TV- kameraerne. Disse
mænd og andre fotografer, der var ved at falde over hinanden for at få de bedste motiver, er jo ikke hverdagskost.
Flere havde ordet: Borgmester Lars Erik Hornemann
talte bl.a. om samarbejdet med boligselskabet BSB
Svendborg, der betyder, at Svendborg er helt i front med
at skabe nye løsninger til de demente.
Demensbyen vil med sine gode rammer og fantastiske
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muligheder for fysiske aktiviteter være med til at give
beboerne en bedre livskvalitet. Byen er indrettet med
motionsrum, herreværelse, butiksstrøg. Og udendørs er
der en stor grund med mulighed for aktiviteter og udflugter. Der er blandt andet campingvogn og amfiscene.
Og på sigt vil der også blive etableret en sø, hønsegård
og nyttehaver for bare at nævne nogle eksempler.
Demensbyen vil samtidig give os helt unikke erfaringer, som vi kan benytte på andre plejecentre med
demente beboere. For at opsamle de gode erfaringer i
Demensbyen er der indgået aftale om et ambitiøst forskningssamarbejde mellem University College Lillebælt,
Social- og Sundhedsskolen og Svendborg Kommune.

Til lykke Svendborg!

Vil du være m
edlem af
Demensbyen
s Støtteforenin
g?
www.støtdem
ensbyen.dk

2.

5.
1. Reception efter den officielle indvielse
af Bryghuset Svendborg Demensby

4. Margit Lolk skåler i Bryghusets
specialøl

2. Der var til lejligheden fremstillet en
Bryghus øl

5. Nanna Murholm havde skrevet en sang
til Demensbyen på melodien Livstræets
Krone. Se hele teksten på støtteforeningens
hjemmeside www.støtdemensbyen.dk

3. Den røde løber var rullet ud

8.

3.

4.

6.

7.

6. Formand for Social og Sundhedsudvalget Hanne Ringaard Møller holder
tale ved indvielsen
7. Borgmester Lars Erik Hornemann og
beboer på Bryghuset Rita Hansen klipper snoren

9.

8. Margit Lolk havde en stor check med
til indvielsen. På vegne af foreningerne
Ø-Hop Sydfyn og Svendborg Sund og
Glad overrakte Margit en check på
60.000 kr. til Demensbyen
9. En stor dag for både beboere og
personale. Her ses to af Svendborg Kommunes demenskonsulenter, Karoline
Raundahl og Louise Damgaard
10. Butikken hvor der sælges diverse
kioskvarer og genbrugstøj

10.
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En svendborg-tilflytter
Yessss! Lyder råbet og så får man et stort knus
bagfra og bliver indviklet i en masse mørke krøller.
Af Marianne Mølsted
En lys og klingende stemme siger en vældig masse
meget hurtigt og ler. Jo, det er jo Lisa Freeman. Stadig
med amerikansk accent trods snart mange år i Danmark.
Engang en dejlig ung pige i kollektiv på Langeland – nu
en frodig sanger, dirigent og lærer i Svendborg. Men
lige charmerende og energisk og kendt af mange i hele
landet, som hun har givet glæder, teater- og musikalske
oplevelser.

Fra Californien til Danmark
- ad en del omveje
Interrail var jo sagen dengang i 1970 og Lisa, der er
opvokset i det solskinsfyldte Californien, plagede sin
mor og fik også lov. Det blev til en "dannelsesrejse" som
i de gode gamle dage. Og som HC Andersen førte rejsen
også til uplanlagte steder og begivenheder. Bl.a. et job
som skuespiller i musicallen HAIR. Og – uha - undervejs
blev hun også forelsket! Det kan man få en dejlig dreng
af. Men huslejen skal jo betales, og i 79 begyndte Lisa
på lærerseminariet i Skårup. For, som hun siger: børn er
næsten lige så dejlige som musik.

I 2015 modtog Lisa
den fornemme pris
fra Dansk musikerforbund: "Den gyldne
stemmegaffel", så
nu står hendes navn
indgraveret under
gaflen sammen med
andre berømtheder
fra Danmark

Men selv glade unge piger bliver ældre og får folkepension, og nu er Lisa en af de komponister, som andre sangere gerne vil "låne" af. Hun dirigerer selv 2 kor.

Hendes festlige svingende stil kan vi i Svendborg og
omegn glæde os over til mange begivenheder. Ligesom
adskillige skoleelever nyder godt af hendes oversættelser af spændende letlæselige engelske bøger.
Og amerikaneren er nok kommet for at blive. I hvert fald
har hendes mor sat et "frimærke" på familiens flygel, så
det nu står under utallige nodebunker her i Svendborg.
Lisa Freeman er en af de mange tilflyttere her i byen, som
har gjort rigtig meget for at gøre byen tiltrækkende og
kendt. Lad os håbe, hun i lang tid fortsat vil berige vores
by og omegn - både med sin musik og sin livsglæde.

Lisa Freeman
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Læs mere om Svendborg Ældreråd
:
www.svendborg-ældreråd.dk

Ældrerådet var på studietur til Ærø den 9. september 2016.
Blandt andet med besøg på Søkilde Demenscenter.

Nyt fra ældrerådet
Vil du være med i Ældrerådet
i Svendborg Kommune?
Af Erik Hansen
I november 2017 er der valg til Ældrerådet i Svendborg Kommune. Da flere medlemmer fra det nuværende Ældreråd har meddelt, at de stopper, er der
behov for nye kræfter.
Hvis du vil være med til at gøre en forskel for ældreområdet i Svendborg Kommune, så opfordrer vi dig til at
overveje, om du vil stille op som kandidat til Ældrerådsvalget i november.
Valget er for en periode på 4 år gældende fra 1. januar
2018. Alle over 60 år med fast bopæl i Svendborg Kommune kan stille op til valget.
Vi arrangerer vælgermøder rundt om i kommunen i
løbet af året. Det vil man kunne orientere sig om i den
lokale presse.

Hvad er Ældrerådet?
Ældrerådet er ”talerør” for ældre borgere i kommunen.
Ældrerådet er uafhængige af partipolitik og andre organisationer.
Ældrerådet er officielt høringsorgan i forhold til Byrådet.
Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt.

Hvad er Ældrerådets opgaver?
Ældrerådet rådgiver Byrådet og medvirker ved udformningen af kommunens politik på ældreområdet.
Ældrerådet skal, i god tid forud for en politisk forhandling, høres om forslag, der vedrører ældres vilkår, såvel
på det sociale område, som i kulturelle, tekniske og
miljømæssige sager og afgive høringssvar.

Tager Ældrerådet sig af enkeltsager?
Nej, og dog! Ældrerådet kan ikke behandle personsager,
men en enkelt sag kan måske blive en principiel sag.

Er Ældrerådet det samme
som Ældre Sagen?
Nej, Ældre Sagen er en landsdækkende forening med
arrangementer, foredrag og rådgivning.

Fakta om Ældrerådet
Ældrerådet består af 12 medlemmer.
Ældrerådet holder 10 – 12 møder om året, som ikke er
offentlige.
Referater fra møderne kan ses på Ældrerådets hjemmeside: www.svendborg-ældreråd.dk

Januar 2017

Impulser

7

Nydanskere introduceres
til biblioteket
For mange flygtninge og indvandrere
åbner der sig en ny verden, når de
præsenteres for, hvad biblioteket tilbyder
Af Peter Faber
Den første tirsdag i måneden står bibliotekar og kulturformidler Maja Lisa Hansen spændt og venter på at klokken bliver 16.30 og hvor mange nydanskere der mon
kommer denne gang for at høre om, hvad biblioteket er
for en størrelse, og hvordan man som ny i Danmark kan
bruge det.
Initiativet er blevet godt modtaget. Mange nydanskere
har benyttet sig af muligheden, og det skyldes blandt
andet, at deres danske kontaktpersoner har været opmærksomme på muligheden og taget dem med til biblioteket.
Maja Lisa Hansen er tovholder på intro-arrangementerne, som afvikles i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, og dette samarbejde betyder, at to frivillige fra
Eritrea er med, og de kan tale henholdsvis tigrinya og
arabisk, og det er en stor hjælp, hvis der er sproglige
barrierer, der skal forceres.
Et af formålene med arrangementerne er
netop at fortælle, at der er masser af muligheder på biblioteket, hvis man vil dygtiggøre sig i det danske sprog.
Bl.a. bøger med tilhørende cd, så man kan
høre udtalen samtidig med, at man læser
og så er der også læs-let-bøger og tegnefilm med dansk tekst.
- Mange er meget engagerede og
vil gerne lære dansk, og de er
glade for de tilbud vi har, og
jeg kan jo se, at de kommer igen og igen efter at
være introduceret til de
muligheder, vi kan byde
på, fortæller Maja Lisa
Hansen, der i bør-

nebiblioteket fremviser farvestrålende sprog-kufferter
med et indhold på mange forskellige sprog; kufferter,
som børnene elsker.
- Mange af indvandrerne og flygtningene aner simpelthen ikke, hvad et bibliotek er og bliver meget overraskede, og overraskelsen bliver ikke mindre, når jeg
fortæller dem, at det er gratis. De må låne lige, hvad de
har lyst til, og lige så meget de har lyst til. Det koster
ikke noget, siger Maja Lisa Hansen.
Det er fortrinsvis de yngre indvandrere og flygtninge,
der tager imod tilbuddet om en introduktion til biblioteket, men Maja Lisa Hansen håber, at også de ældre
vil få øje på de mange muligheder, der er på biblioteket.
- Det vil være dejligt, hvis de unge tager de ældre i hånden og kommer og hører om, hvad vi kan. Vi fortæller
ikke kun om, hvordan vi kan hjælpe dem til at lære det
danske sprog, vi fortæller også om vores
online adgang til Verdensbiblioteket,
hvor de kan hente materiale på deres
eget sprog, og vi fortæller om de
muligheder de har for – via biblioteket – at få adgang til f.eks.
aviser og tidsskrifter fra deres
hjemlande, siger Maja Lisa
Hansen.
Biblioteket har også taget
initiativ til et samarbejde
med centret for uledsagede
flygtningebørn i Hundstrup,
så de får et indblik i, hvad
biblioteket har af tilbud til
dem.

Blandt de mange fremmedsprogede bøger har bibliotekar
Maja Lisa Hansen fundet en på
arabisk – bogen skal læses bagfra.
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Lydbøger og magna-print
Når synet ikke er, hvad det har været, eller
måske er det bare fordi bogstaverne bliver mindre og mindre, er det ikke ensbetydende med,
at man må droppe biblioteket.
Megen litteratur udkommer i dag på lydbøger
og biblioteket i Svendborg råder også over en
stor samling magna-print bøger, som mange
ældre er glæde for.

Seniorerne elsker
biblioteket
Svendborgs største kulturhus øger og
øger kundetilstrømningen, og det modne
publikum er hyppige gæster
Af Peter Faber
Børnene er flittige gæster på biblioteket. Sammen med
deres forældre. Når børnene kommer i skole er det
lærerne, der tager dem med på besøg på biblioteket,
og senere kommer de alene eller sammen med kammeraterne, når de søger hjælp til at løse skole-opgaver.

- Jeg plejer at sige, at biblioteket er Svendborgs største
kulturhus. Udover udlån har vi masser af aktiviteter,
der er bred opbakning til. For mange er biblioteket et
mødested og et værested, hvor man godt kan lide at
komme, fortæller Nina Stentebjerg-Hansen.

Så er der nogle år med studier og uddannelse, hvor det
er faglitteraturen der fylder, og det betyder, at de til dels
”svigter” biblioteket. De unge har travlt med så mange
andre ting, og de er måske også på vej til at flytte hjemmefra. De er på vej til at blive voksne, og deres forældre
– dem der introducerede børnene for bibliotekets lyksaligheder – får pludselig tid til sig selv; tid til at læse.
- Langt den største del af vore lånere er folk over 50
år, fortæller publikumschef på Svendborg Bibliotek,
bibliotekar Nina Stentebjerg-Hansen. Hun kender alt til
”kunderne”, og hun kan glæde sig over, at tilstrømningen til biblioteket er stigende.

I flæng kan nævnes 62 læsekredse, som serviceres af
biblioteket. I disse læsekredse er der en del gråhårede
og tyndhårede. Seniorerne har i den grad taget
læsekredsene til sig. Biblioteket byder også på masser
af foredrag, børneteater, bogcafé, fyraftenscafé og infoarrangementer om eksempelvis it eller håndtering af det
nye rejsekort.

Frygten for, at den digitale udviklingen med tilgængelighed til alt fra utallige platforme, ville fortrænge det
trykte ord og bøgerne er gjort til skamme. Bogudlånet
stiger og det samme gør antallet af besøgende. I det
seneste år var der 420.000 besøgende på Svendborg
Bibliotek, og det er ny rekord.

Når størstedelen af de besøgende er i senior-segmentet
stiller det krav til biblioteket. I takt med at lånerne bliver
ældre og bogstaverne mindre og mindre, øges interessen for lydbøger og magna-printbøger, og derfor tilstræber biblioteket at leve op til kundernes krav på det
område.
Langt den overvejende del af de 420.000 besøgende på
biblioteket er i øvrigt kvinder – helt op mod 75 procent.
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Gode råd...
endda gamle gode råd
Gode gamle husråd kan man nemt få brug
for. Om de virker vil jeg ikke garantere.
Men det kan vel aldrig skade at prøve?
Af Marianne Mølsted

PLAGET AF GIGT? Prøv at drikke ingefær og
citron- te. Og put endelig en kastanje i lommen.
Man kan også skære en lille kartoffel i skiver i
et glas koldt vand og drikke det næste morgen.

ONDT I FODEN? Så tag dine uldstrømper
på. Ikke noget med akryl og andet kunstigt. Gode gammeldags uldne sokker. Så
hjælper det.

ØREGANGS-KLØE? Put vodka
på et stykke vat og prop i øret.
Brug samme væske til at rense
hudafskrabninger, hvis du
falder og ser ud, som da du var
barn!

KOBBER? Skinner så flot efter
at være smurt ind i ketchup. Lad
det stå i 2 min, så vask og tør.

STRITTER MAVEN? Træls - Et gammelt råd
lyder, at man skal spise mandler. Og ja, marcipan laves af mandler. Måske skulle jeg spise
lidt flere marcipanbrød. Mon det ville hjælpe
på maven? Det er da værd at prøve!

SULTEN? (igen-igen) Spis
en skefuld rosiner og drik et
STORT glas vand.

MANGLENDE SEXLYST?
Spis mørk chokolade.
Helst 85% siges der.

ANLØBET SØLV? Tandpasta på
en GAMMEL tandbørste renser
dit anløbne sølv i en fart.
PÅ LANGFART? Ja, så bind en uldtråd
om anklen, så hæver dine ben ikke
- og den behøver ikke at være rød.
BESKIDTE OVNPLADER?
Hæld 1 dl cola i og lad stå ½ time
før du skrubber det.
MYRER-ANGREB? Lidt gær og sodavand på
en tallerken. Myrerne elsker det, men dør af det.
STARTEN PÅ FORKØLELSE OG
ONDT I HALSEN? Kamillete og
gerne masser af det! Og så bliver
man endda smukkere af det. Og
hvidløg er jo aldrig at foragte.
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BRÆNDENÆLDE OG
BRANDVABLER? Tyg et
vejbredblad og spyt på det
brændte sted.
ONDT I BENENE? Læg et stykke
sæbe i fodenden. Det behøver ikke
at være LUX. Du kan også binde en
rød uldtråd om anklen. Husk endelig rød tråd.

FORÅRSFEST
I Midtbyhallen

ONSDAG DEN 26. APRIL 2017
KL. 14 - 16.30
Inge Marie Nielsen

Johannes Jørgensensvej 10
Underholdning ved Inge Marie Nielsen,
Bjørn og Johnny samt Lars Kirkegaard
PRIS: 125 KR. INCL. KAFFE OG KAGE
Billetter sælges fra 21.februar
til 18. april 2017 hos de lokale
pensionistforeninger, ældreog seniorklubber samt
Ældre Sagen.

Lars Kirkegaard

Aktivitets- og plejecentre
inviteres særskilt.
Hilsen ”Sammenholdet”

Dansefyrtårn Fyn og sART danseteater søger efter
børn, unge, voksne og ÆLDRE, som har lyst til bevægelse, indgå i opbygning af en borgerforestilling
og til at have det sjovt undervejs. Sammen skaber vi
forestillingen Se Byens krop - en ’vandreforestilling’
med premiere og dans gennem Svendborg by den
27. april 2017.
Det er gratis at deltage, og der kræves ingen særlige forudsætninger udover lysten til at lege med.
Erfaring med dans eller en dansepartner er ikke
nødvendig, og du må gerne tage naboen, børnene,
barnebarnet, veninden eller vennen med. Du skal
kunne afsætte tid til workshops en gang om ugen i
februar - marts - april og til mere intensiv undervisning i slutningen af april op til premieren. Vi har fem
professionelle dansere fulde af energi, som er klar
til at undervise i mange forskellige sjove stilarter fra
Moderne Dans til Swing og Tango og fra Musical til
Hip Hop.

Dansefyrtårn Fyn er en del af det landsdækkende
projekt Ta’ fat om dansen, der ledes af Dansehallerne og støttes af Nordea-fonden.

Jongsma

Vær med til at skabe en danseforestilling på tværs af generationer

Har du lyst til at deltage eller har du lyst til at vide
mere: Gå ind på www.sartdanseteater.dk og meld
dig til eller ring/sms/mail til Birgitte Skriver
20 43 35 73/birgitte.skriver@svendborg.dk

Kom og hø
rm
torsdag de ere om projektet
n 12. janua
r kl.
i rådhusets
kantine, Ra 15.00
mherred 5,
3. sal

Januar 2017

Foto: Ard

SE BYENS KROP
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Torsdag d. 27. april kl. 14 -16
Aktivitetshuset Skallen,
Møllergade 99 Svendborg

aktiviteter

Det sker i Svendborg kommune

SIMONFORTÆLLINGER

Pris: 80 kr.
Billetter kan reserveres hos Seniorakademiet på
mail seniorakademiet@gmail.com eller hos kulturkonsulent Birgit Pedersen på tlf. 62 23 30 20.
Overskydende billetter sælges i døren.
Arrangør: Svendborg Kommune i samarbejde
med Seniorakademiet.
Fortællinger, musik og sang om at være mand og
godt på vej ind i 60er årene. Senioralderen trykker – og dog er Simon fyldt med drømme, håb
og forventninger til livet. Godt brugt, måske!
Men stadig mandigt følsom og fyldt med lyst til
kvindeligt med- og modspil.
Simon er en handlingens mand. Han husker tabene og alt det som går ham imod, og han er ikke

Styrk immunforsvaret
og få mere energi!

SENIOR QI GONG
v/Margit Lolk
Onsdage fra 11. jan. 2017
Kl. 15.00 - 15.55
Sted: Bagergage 67d, Svendborg
Specielpris: 300 kr. (10 gange)
Tilmelding og oplysninger:
tlf. 30 54 13 73
Arr.: Svendborg Sund og Glad
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bange for at tale om det. Hans projekt er at finde
ind til det, ”som gør ham glad”. Han sætter sig
for at fortælle personlige livshistorier, som giver
mening og sammenhæng i hans tilværelse. Han
ønsker at sætter ord og musik på de værdier og
kvaliteter i livet, som gør det større og skønnere
at leve her og nu og i fremtiden.
Simonfortællinger er et engageret bud på alt det,
som mennesker selv kan gøre for at tage hånd om
deres eget liv og om deres relationer til familie,
venner og andre mennesker i deres liv. Det er
også et tænksomt indspark i en tid, hvor den ældre generation får en anden rolle og betydning
end før.
Medvirkende:
Jens Peter Madsen, 66 år, fortæller og tidligere
seminarielektor, fortæller Simons historier
Carl Erik Lundgaard, 69 år, fortæller og musiker
spiller musikken og synger.

Borgerstrik
Kom og vær med i et
strikke/hækle-fællesskab.
Vi mødes den anden og sidste
onsdag i hver måned kl. 19-21.
Medbring: Garn, strikkepinde,
hæklenål m.v. samt eget strikke/
hækletøj.
Det er gratis at være med. Kaffe,
kage og andre drikke- og spisevarer skal købes i
Kulturcafeen.
Alle kan være med. Bare mød op på Kulturtorvet i Borgerforeningen Kulturhus Svendborg,
Ramsherred 4, 5700 Svendborg.
Du kan se mere på www.kulturhussvendborg.dk.

Seniorbio i Scala

FEM GODE GRUNDE TIL
AT GÅ I BIOGRAFEN
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VINTER 2017
Seniorbio er et tilbud til efterlønnere, førtids- og folkepensionister om at se kvalitetsfilm i dagtimerne – til en attraktiv pris.
Det kan lade sig gøre fordi kultur- og fritidsafdelingen i Svendborg Kommune har
indgået en aftale med Scala om særvisninger i Seniorbio.
I den nye sæson viser vi film

Tirsdag eftermiddag kl. 13.00

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala
tirsdag den 17. januar kl. 10.00
Der betales kontant.

Billetsalget foregår efter følgende model:
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 70 kr. (under
forudsætning af, at der er ledige
pladser).

Find inspiration på
www.seniorisvendborg.dk

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.
62 23 30 20 – inden billetsalget starter.
Har du øvrige spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til kulturkonsulent Birgit Pedersen, på tlf. 62 23 30 20
eller mail birgit.pedersen@svendborg.dk.

Januar 2017
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ELVERHØJ I VASKEÆGTE
OLD BOYS TEATER
Opført af teaterselskabet
Royalisterne
Fredag den 24. marts kl. 15
Aktivitetshuset Skallen,
Møllergade 99 Svendborg
Pris: 80 kr.
Billetter kan reserveres hos kulturkonsulent
Birgit Pedersen på tlf. 62 23 30 20 eller på mail
birgit.pedersen@svendborg.dk (du er velkommen til at
invitere ikke pensionister med). Overskydende billetter
sælges i døren.
Arrangør: Svendborg Kommune i samarbejde med
Aktivitetshuset Skallen.
Royalisterne fortæller historien om Elverhøj, vores gamle
guld, på en ny og humoristisk måde. De giver hermed en
kommentar til romantikkens kulturelle arvegods, så det
giver associationer til nutidens eksempler på enevælde.
Kort sagt handler forestillingen om det, som altid er interessant: magt, penge, kærlighed, forbyttede børn - og det
evige spil om hvem, der slipper af med aben.
Det er Pop Up teater. Med enkle virkemidler fremstilles

rollerne. Der er ingen tvivl om det er Mor Karen, eller
Christian IV, om det er Agnete eller Jomfru Elisabeth Munk,
der taler.
Medvirkende: Torben Jetsmark: skuespiller, teaterleder
og iscenesætter. Uddannet på Det kgl. Teaters elevskole
og senere ansat der. Hans Jørgen Laursen: operasanger,
buffo- og karaktertenor. Ansat ved Det kgl. Teater i en
menneskealder.

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
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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

Informationsarrangement
til 75 årige
Af Maria Skovlund Herreborg,
faglig konsulent
i Svendborg Kommune

Formålet med de forebyggende
arrangementer er:

	At støtte den forebyggende og sundhedsDer er kommet ny lov om forebyggende hjemmebesøg
for borgere, der er fyldt 75 år.
Alle borgere, der fylder 75 år får et tilbud om at deltage i
et forebyggende informationsarrangement.
Ved arrangementet er der oplæg med generel information samt stande, hvor man har mulighed for spørgsmål
og mere individuel rådgivning.
Borgere, der ikke har mulighed for at deltage i informationsarrangementet, tilbydes et individuelt forebyggende hjemmebesøg, hvis de ikke i forvejen får hjemmehjælp, sygepleje eller bor på plejecenter.
Alle borgere, der er fyldt 80 år, tilbydes fremadrettet ét
årligt individuelt forebyggende hjemmebesøg.

fremmende indsats

	At yde råd og vejledning om muligheder og
aktiviteter i Svendborg Kommune

	At støtte borgeren til at bevare sit funktionsniveau
	At støtte borgeren i at bevare eller opbygge
netværk

Brev med indbydelse
Der udsendes brev til den enkelte borger i det halvår,
hvor vedkommende fylder 75 år.
Fra det år, hvor borgeren fylder 80 år, udsendes der årligt brev med tilbud om individuelt forebyggende hjemmebesøg.

Informationsarrangement og besøg afholdes af Svendborg Kommune og er gratis for borgeren.

Seniorakademiet
Et levende sted for nysgerrige
og videbegærlige mennesker
Her kan du bl.a.:

Diskutere etik
Blive bedre til at bruge din computer
Dele din læseoplevelse med andre
Blandt vores mange aktiviteter er:
Højskoledage • It-cafe • Filmklub • Studiekredse
• Debatgrupper • Slægtsforskning
Besøg vores hjemmeside
www.seniorakademiet.dk
Eller ring til os på tlf. 30 69 37 67
mandag -fredag fra kl. 10 - 13
Januar 2017
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Nyheder fra
Svendborg Senior Idræt
Tekst Inger Hager, foto Birthe Bergmann

Badminton

Torben Hviid, med ryggen til, forsvarer kurven mod angriberne.

Basketball
Helt overraskende tilbyder Svendborg Senior Idræt nu
basketball for spillere på 60+.
- Vores tilbud er for dem, der har lyst til at lege med en
bold og har lidt fornemmelse for en bold, siger Torben
Hviid, der selv har været bidt af basket, siden han begyndte som 15 årig. I en årrække har han været formand
for Svendborg Basketball Club.
Det er netop Torben Hviid, der har foreslået Svendborg
Senior Idræt at tilbyde medlemmerne at tage en omgang basketball.
- Vi vil spille i et tempo, hvor alle kan følge med og bare
skyde på kurven. Vi behøver ikke at løbe frem og tilbage på banen, siger Torben Hviid, 70 år. Selv om han er
blevet opereret for discusprolapser et par gange, vil han
spille med og vejlede, hvis nogle ikke kender så meget
til spillet.
Idrætskonsulent i Svendborg Senior Idræt, Birthe Bergmann, understreger også, at man vil tilpasse spillet til
dem, der tilmelder sig, og at det ikke kun er et tilbud til
mænd.
- Kvinderne skal nok komme, hvis de har lyst. Det skal
være sjovt, så alle kan være med, fastslår hun.

En anden nyhed i Svendborg Senior Idræt er et tilbud
om at spille badminton. Det sker i samarbejde med
Svendborg Badmintonklub og foregår i Badmintonhallen på Dronningemaen i Svendborg.
- Ideen til et samarbejde opstod ved et møde med
idrætskonsulent Birthe Bergmann. Vi mente begge to, at
der kunne være basis for at oprette et tilbud for spillere
på 60+, siger formanden for Svendborg Badmintonklub,
Mads Kircheiner.
Han fortæller, at klubben allerede har mange veteranspillere, både mænd og kvinder.
En af veteranspillerne er Anne Axelsen, 66 år.
- Vi får rørt os rigtig meget, men vi bruger også den
øverste etage, når vi skal placere slagene, siger hun.
Alle kan være med på badmintonbanen, både begyndere og gamle elitespillere, men selvfølgelig skal man
være ved et nogenlunde godt helbred.
- Man skal være vant til at bevæge sig og kunne klare
at gå på trapper. Det er sundt at få pulsen op, og badmintonspillet træner også balancen og koordinationen,
forklarer Birthe Bergmann.
Der kan både spilles single og double, men Mads Kircheiner understreger, at man selvfølgelig finder ud af,
hvem der passer sammen, så spillet bliver ligeværdigt.
- Vi griner meget sammen, når vi spiller, og vi går altid
gladere herfra efter spillet, fastslår Mads Kircheiner.

Birthe Alkærsig, der her spiller sammen med Anne Axelsen, har
serven og sætter spillet i gang

Svendborg Senior Idræt
Udover de tre omtalte tilbud, har Svendborg Senior
Idræt mange andre forskellige aktiviteter, på forskellige niveauer, ude og inde, til forskellige interesser.
Du kan finde flere oplysninger på hjemmesiden
www.svsi.dk.
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Har du ikke adgang til computer, kan du ringe på
foreningens telefon 62 23 30 19 eller komme forbi
kontoret i Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70, 1. sal.
Vi er der mandag og torsdag kl. 11 - 13, samt onsdag
kl. 10 - 12

Livskraft til krop og hjerne
I Svendborg Senior Idræt er det ikke
kun kvinder der dyrker Qi Gong
Tekst og foto: Inger Hager

- Jeg vil gerne prøve at holde mit legeme vedlige, men
også træne hjernen. Sådan siger Vilhelm Flindt, 69 år,
der har valgt at gå til Qi Gong i Svendborg Senior Idræt.
Qi Gong er netop ét af mange tilbud i Svendborg Senior Idræt. Yoga er et andet tilbud, og begge aktiviteter
forbindes ofte med kvindelige udøvere. Men sådan behøver det ikke at være. Vilhelm Flindt har også i mange
år dyrket yoga.
- Nej, Qi Gong er ikke kun for kvinder, tilføjer en anden
deltager, Frede Hansen, der er tæt på at fylde 80 år.
Qi Gong-undervisningen foregår i samarbejde med
fysioterapeut og instruktør Ulla Westlund. Hun har gennem de seneste 16 år trænet og studeret en række forskellige Qi Gong retninger hos danske og udenlandske
lærere.
- Qi Gong har faktisk en maskulin udtrykform med
nogle kampsportselementer, som vi udtrykker blødt,
men med en underliggende, markeret styrke. Det er en
årtusind år gammel kinesisk træningsform, forklarer
Ulla Westlund. Hun tilføjer, at Qi Gong ikke kun påvirker
den ydre fysiske krop.
- Også hjerte, lunger og vores øvrige indre organer
bliver stimuleret af træningen, fortæller hun

Som at tage vitaminpiller
- At dyrke Qi Gong er som at tage vitaminpiller. Beteg-

Betegnelsen "Qi Gong" betyder faktisk at arbejde med livsenergi, siger instruktør Ulla Westlund.

Instruktør Ulla Westlund sørger med omhu for, at Frede Hansen
står i den helt rigtige stilling, til venstre er det Vilhelm Flindt.

nelsen ”Qi Gong” betyder faktisk at arbejde med livsenergi, siger instruktør Ulla Westlund.
Ulla Westlund nævner, at det gælder om at mærke
energien strømme i kroppen. Det giver en lethed og en
varme dybt i kroppen. Det giver ro - psykisk og fysisk.
- Træningen er en slags meditation med bevægelse. Når
vi træner, kommer vi i kontakt med områder i kroppen,
der er sandet til. Vi vedligeholder ikke kun kropppen,
men forebygger også sygdomme.
Frede Hansen har i mange år trænet på Senior Idrættens
basis-bevægelseshold.
- Men min krop begyndte at lave knuder, og så måtte jeg
holde en pause, indtil jeg hørte om Qi Gong. Det er en
spændende form for aktivitet, som jeg har erfaret virker
på kroppen, for eksempel er et hold i min lænd forsvundet, fortæller han.
Både Vilhelm Flindt og Frede Hansen vil fortsætte med
at dyrke Qi Gong.
- Jeg har det godt, når jeg går fra træningen, siger Vilhelm Flindt, og Frede Hansen tilføjer:
- Jeg kan mærke, at jeg får energi af at lave øvelserne,
energien summer og brummer i kroppen.
SVSI tilbyder qi gong onsdag kl. 9.00 i Svendborg
Idrætscenter – første gang den 04. januar.
Januar 2017
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Drik vand

Du tror måske, du skal
spise som du plejer?
Du kan selv gøre meget for at bevare
dit gode helbred, når du bliver ældre.

Spis mad
med mindre
salt

Ved at spise sundt, varieret og i
overensstemmelse med din alder - i
kombination med en aktiv hverdag
- sikres du flere gode leveår.
Af Maria Løber Jørgensen,
ernæringskonsulent i Svendborg Kommune

Spis mindre
sukker

Intet varer ved - måske heller ikke appetitten…
Med alderen daler appetitten ofte, og det kan føre til, at du som ældre spiser
mindre portioner. Den mindre mængde mad på tallerkenen må dog ikke resultere i et lavere proteinindtag, lyder det i Fødevarestyrelsens supplerende
kostråd til ældre.
Anbefalingerne er et supplement til de 10 kostråd og handler blandt andet om,
hvordan du bedst bevarer din muskel- og knoglestyrke, når du er over 65 år,
rask og normalspisende.

De supplerende kostråd til ældre

Vælg magert
kød og
kødpålæg

• spis sundt og varieret
• bevar din muskelmasse og stærke knogler
• få nok protein, D-vitamin og calcium (kalk)
• vær fysisk aktiv
• hold øje med vægten

Muskler og stærke knogler skal der til

Spis varieret,
ikke for
meget og vær
fysisk aktiv
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Når du bliver ældre sker der flere fysiske forandringer med kroppen, blandt
andet svinder muskelmassen, og der kommer mere fedt på kroppen – det sker
helt naturligt, hvis ikke du er fysisk aktiv og samtidig spiser tilstrækkeligt med
protein. Desuden skal D-vitamin og calcium sikre dig stærke knogler.
Du bør være særligt opmærksom på at spise nok med protein, der er vigtigt
for at forebygge tab af muskelmasse. Det er musklerne der giver kræfter til
at klare dagligdagens gøremål og aktiviteter som fx gåture, rengøring, madlavning, leg m. børnebørn m.m.
Du skal ikke spise mere mad end du plejer, men i stedet spise lidt mere af den
proteinrige mad (se boks med forslag) og i stedet skære lidt ned på mængden
af hvidt brød, pasta, ris, søde sager og alkohol.
Du kan man med fordel supplere din morgenmad med fx et blødkogt æg eller
en portion syrnet mælkeprodukt, spise to skiver lækkert pålæg på rugbrødsmaden i stedet for én skive eller spise en ekstra frikadelle i stedet for en kartoffel til den varme mad.

Vidste du at…
¢ Proteiner er bl.a. med til at bevare en god muskelmasse.
¢ Calcium skal bl.a. sikre bevarelse af stærke knogler og tænder.
¢	D-vitamin er bl.a. med til at optage calcium fra tarmen.

Spis mere
fisk

Protein rige fødevarer:
fisk, fjerkræ, kød, æg, ost, mælkeprodukter, kød-,
og fiskepålæg, linser, bønner, tofu, nødder, mandler.
Calcium rige fødevarer:
Mælkeprodukter og ost er de primære kilder
Grønne grøntsager, nødder, sardiner og fuldkornsprodukter.
D-vitamin rige fødevarer:
Fede fisk, som fx laks, sild og makrel.
Forekommer i begrænset mængde i kød, mælk og æg

Vælg
fuldkorn

D-vitamin fås også fra solens stråler – mest i sommerhalvåret fra april
til oktober.

Bevæg dig og bliv stærk
Det er ikke kun et øget indtag af proteiner, der kan gøre underværker i
forhold til bevarelse eller opbygning af muskelmasse. Det er også vigtigt at du er fysisk aktiv hele livet.
Når du er fysisk aktiv, er du med til at vedligeholde kroppens bevægelighed, styrke, kondition og balanceevne. Det er en god ide
at være fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen ved moderat
intensitet - selv lidt motion er gavnligt.

Spis mindre
mættet fedt

Moderat fysisk aktivitet:
Gang, cykling eller svømning i normalt tempo, hvor du bliver lettere
forpustet, men godt kan føre en samtale.
Aktivitet med høj intensitet:
Mindst to gange om ugen á 20 minutters varighed, bør du være aktiv
ved høj intensitet. Det er med til at vedligeholde og forbedre din
kondition samt muskel- og knoglestyrken. Du bør være så forpustet,
at du ikke kan eller kun vanskeligt kan føre en samtale samtidig.

Spis frugt
og mange
grøntsager

Hop på vægten
Både undervægt og overvægt kan være dårligt for helbredet og for, hvordan
du selv kan klare din hverdag. Du kan derfor med fordel veje dig regelmæssigt fx én gang ugentligt. Hvis du oplever, at du pludselig taber dig eller tager
på, er det en god ide at tale med din læge.
Hvis du er bekymret for, om du får nok D-vitamin, kan du dagligt tage et tilskud på 5-10 μg (400 IU) D-vitamin.
Er du over 70 år anbefales det, at du tager et dagligt tilskud på 20 μg (800 IU)
D-vitamin kombineret med 800-1000 mg calcium, uanset om du drikker mælk
eller spiser mælkeprodukter.
Hvis du vil vide mere om de supplerende anbefalinger til ældre over 65 år,
eller mere specifikt hvordan du bør spise i forhold til et dækkende indtag af
protein, D-vitamin og calcium, kan du finde inspiration på Fødevarestyrelsens
hjemmeside www.fvst.dk eller på www.altomkost.dk

Vælg magre
mejeriprodukter

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen.
Januar 2017
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Oktoberfest på
Tåsinge Plejecenter
Af Maria Bernhard
Tåsinge Plejecenter havde i oktober inviteret til fest.
Oktoberfest! Mere end 100 deltagere havde tilmeldt sig
og stemningen var høj. Der blev skålet i øl i store ølkrus,
der var musik fra et autentisk tyrolerband, Leder-hosen
og den klassiske tyrolerkjole ’dirndl’.
Menuen stod naturligvis på wienersnitzel med kapers
og peberrod, brasekartofler, smørsovs og ærter. Og
der blev spist og drukket godt. Der er ingen tvivl om, at
aktivitetscenteret på Tåsinge er et samlingspunkt for de
gæster, der kommer her.

20

Impulser Januar 2017

- Alle pensionister på Tåsinge er velkomne og vi har stor
opbakning og tilmelding fra deltagerne, fortæller personalet i aktivitetscenteret. Pårørende er også velkomne –
og vi kan se, at det er en god måde at være sammen om
en god oplevelse.
Tåsinge Plejecenter afholder hvert år julemarked. Det
er overskuddet herfra, som de blandt andet bruger til at
finansiere de arrangementer, der afholdes.

At flytte er ikke noget,
man bare lige gør
Man kan flytte på mange måder, men
uanset hvordan og af hvilken grund vil
en flytning ALTID påvirke os mere eller
mindre både fysisk og psykisk
Af Margit Lolk
Alle mennesker har, på et eller andet tidspunkt i livet,
prøvet at flytte. Jo ældre man er og jo længere man har
boet, det sted, der skal fraflyttes, jo sværere er det, at
skulle ”rykke teltpælene op” og indstille sig på et nyt liv
– et nyt sted, måske langt væk fra familie, venner og alt
det man kender.
Man kan naturligvis selv have valgt at flytte til en ny
bolig og har derfor også nemmere ved at indstillet sig
på at skulle flytte, men man kan også være tvunget til at
skulle flytte fra et sted, hvor man måske har boet et helt
liv, til en mindre bolig. Det kan være pga. alder, sygdom
eller ægtefældes død, hvilket betyder, at man udover,
at skulle sige farvel til venner og bekendte også er nødt
til at skille sig af med mange af de ting, man holder af.
Noget som måske ”bare” har været samlet i kasser på
loft eller i kælder igennem et helt liv, men det har været
trygt at vide, at det stadig var der, selvom man ikke har
kigget på det siden det blev sat der.
Uanset hvor gammel man er og hvor stærk man er fysisk
såvel som psykisk, så er en flytning noget der ”trækker

tænder ud”. Der er venner, man ved man måske aldrig
ser mere, der er ting, man må give slip på, fordi der ikke
er plads. Hold da op, hvor er det svært, når man står i
det og skal give slip og minderne vælter frem. Men der
er ikke andet at gøre end at ”ta’ tyren ved hornene”.
Træk vejret og give slip på al det, som der ikke er plads
til - minderne kan man altid tage med sig. De forsvinder
aldrig, uanset hvor man flytter hen.
At være optimistisk og have positive forventninger til
det nye liv, som man enten er tvunget ind i eller selv
har valgt, giver en masse glæde og energi. Vælger
man derimod at ”bide sig fast” i fortiden og det der var
engang og som man alligevel ikke kan ændre, tapper
man sig selv for energi og kommer ikke ud af stedet og
livskvaliteten - Det Gode Liv, stagnerer.
Alting har sin tid og det som er gået godt i livet, vender
aldrig dårligt tilbage og så er det måske for nogen betryggende at huske på: Nissen altid flytter med.
”Tro kan flytte bjerge”
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Marian

Mad-mode eller
er det mode-mad

nes kl

umme

Uhm, hvad siger I til en gang stegt lever?
Måske med stikkelsbærgrød til dessert. I behøver jo
ikke fløde på, vel? Hvem af jer har fået det i den sidste
måned? Og hvilke børn har fået lov at smage?
Af Marianne Mølsted
Ja, jeg ved godt, der nu kun er få, der spiser lever, men
det var ikke sjældent, det stod på middagsbordet, da vi
var børn. Dengang var der i hvert fald 2 retter. Tit med
noget solidt, som vandgrød eller hyldebærsuppe - helst
med pærer. Melbollerne blev så lilla i den suppe. Sådan
mad kunne lægge bunden inden det dyre kød
kom på bordet. Og der var så 3-4 store
kartofler til alle drenge og en karbonade (2 til manden i huset!)
Og så selvfølgelig en sovs,
der kunne hænge ved på
gaflen.
Men man kunne også
få dessert. Eller efterret visse dage – f.eks
kærnemælkssuppe.
Måske med det der
nye cornflakes. Søndag
kunne det være citronfromage.
Men maden ændrede sig
i 60erne, da vore mødre
kom ud på arbejdsmarkedet. Nu var der een ret til aften.
Millionbøfferne blev til hakkebøf
med løg og det var stadig far, der fik 2
stykker kød. Sovsen var stadig brun og hang
godt ved på kartoflerne og agurkesalaten var sød - hvis
den kom på bordet i stedet for asierne.
Så begyndte vi at få smag for maden på charterferiens
rejsesteder - der kom pizza - I ved: sådan noget brød
med spegepølse og ost over og en masse forskellige
makaronier, der var blevet tynde og smagte af endnu
mindre. I noget sovs med tomater. Vi fik ris - ikke bare
juleaftens ris a la mande, men sådan noget tørt, som
krævede godt med sovs, selv om den nu var blevet noget tyndere i konsistensen.
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Og kan I huske fonduen til nabofester? (Nøj hvor stuen
stank bagefter). Men det var jo lidt sjovt at sidde og
stege sit kød og små pølser. Den madlavning slap husmoderen da nemt over. Kartoflerne blev glemt - nu hed
det Flutes. Salaterne kom i mange udgaver. Den med
”kus-kus" blev ikke den store succes her, men gav megen grin. De kunne dækkes med dressing, som flutesene
kunne suge op, mens vi skålede i franske vine.
Det blev fattigfirserne og bøffen blev igen til millioner.
Nogle kaldte det Chili con carne - og man kunne få et
stærkt stykke krydderi i munden, så man måtte skylle
efter, for at få luft. Ikke i "den med tyren" for nu var vi på
vand igen.
Men så hjalp det på finanserne i vores verden. Samtalekøkkenerne holdt deres indtog og gav af og til køkkenhjælp - eller det blev take away - med sandwich, der
væltede og pommesfrites, der gav godt med kalorier.
Og alligevel blev det igen nødvendigt at spare - bortset
fra al økologi-snakken, som jo ikke er billig. Og nu er
vores barndomsmad ved at være moderne igen. Adskillige fine restauranter praler med stegt flæsk og persillesovs. Og jeg steg vældigt i min gourmet-svigersøns
agtelse, da jeg serverede stikkelsbærgrød - dog bare
med lidt sødmælk – økologisk selvfølgelig.
Sådan veksler mode-mad. Men en flæskesteg med
sprød svær er jo dansktoppen for alle generationer. Selv
om yngste- barnebarnet stikker skuffet til min sovs og
meget højt erklærer, at hendes farmors sovs er mindst
10 cm bedre end min. Det udløser lidt fnisen rundt om
bordet. Og så ser hun trøstende på mig "men dine pandekager er bedst!".
Det glæder mig, så måske skulle jeg holde mig til at lave
dem. Al det sovs er jo heller ikke sundt. Pandekager er i
hvert fald hævet over moden.

✁

Hvor skal jeg henvende mig?
Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk
KOMMUNALE TILBUD
GENOPTRÆNING
Trænende terapeuter, Telefon 62 23 40 40
Mandag-torsdag:
kl. 08.00 - 10.00 og kl. 13.30 - 15.00
Fredag: kl. 08.00 - 10.00
mail: traening@svendborg.dk
HJÆLPEMIDLER SOM F.EKS. ROLLATOR,
BADESTOL, KØRESTOL M.M.
Hjælpemiddelterapeuter
Mail: socmyn@svendborg.dk
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 2
PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER
SOM F.EKS. BLEER, SKO INDLÆG M.M.
Hjælpemiddelafdelingen
Mail: socmyn@svendborg.dk
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 2
BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 4

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1
MADSERVICE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1
AKTIVITETSCENTRE
For yderligere information kontakt
Områdekontor Plejecenter Øst
Telefon 62 23 43 00
Områdekontor Plejecenter Vest
Telefon 62 23 42 00
RÅD OG VEJLEDNING OM DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om
spørgsmål vedrørende demens
telefon 62 23 40 00 - Tryk 3

KØRSEL
KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Visitation: Team Trafik telefon 62 23 35 35
Bestilling af kørsel, Taxa telefon 70 10 21 22
SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Region Syddanmark Transport telefon 70 11 31 11
FLEXTRAFIK/SBH KØRSEL
Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning telefon 62 23 35 35
(findes også på Kommunens hjemmeside)
Flextrafik telefon 63 11 22 55

HØREKLINIKKEN OUH
Kørsel til afprøvning og
justering af høreapparat
Region Syddanmark
Transport telefon 70 11 31 11
BUSKORT
Du kan bestille og betale
buskortet på nettet eller
kontakte Fynbus telefonisk.
www.fynbus.dk
Fynbus telefon 63 11 22 00

Hjælp til
Digital
Selvbetjening
når Borgerservice er
lukket
Hotline
SydDanmark
70 20 40 21
Mandag - torsdag
fra kl. 15 - 20
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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

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

Åbningstider for personlig henvendelse:
Ramsherred 5, Svendborg
Åben: mandag - tirsdag . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00
onsdag lukket
torsdag  . . . . . . kl. 09 - 13.00 og 14.45 - 16.45
fredag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 13.00
Åbningstid for telefonisk henvendelse:
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

ANMELDELSE AF FLYTNING
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice
LÆGESKIFT OG NYT SUNDHEDSKORT
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice
SPØRGSMÅL TIL SENIORAKTIVITETER
Senioridræt: Birthe Bergmann Telefon 62 23 30 19
Kulturkonsulent: Birgit Pedersen Telefon 62 23 30 20
BLÅT EU-BEVIS
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice
BOLIGSTØTTE
Udbetaling Danmark
Boligstøtte telefon 70 12 80 63

Gudme bibliotek:
Højsagervej 6, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

PENSION
OG VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Pension telefon 70 12 80 61

OBS! På bibliotekerne kan der ikke
udstedes kørekort, pas og fritagelse
for digital post

SKAT
www.skat.dk
Telefon 72 22 18 18

Hjælp til
Digital
Selvbetjening
når Borgerservice er
lukket
Hotline
SydDanmark
70 20 40 21
Mandag - torsdag
fra kl. 15 - 20

