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Vi kan mere sammen!

I Svendborg Kommune vil vi gerne bryde tabuer om demens. Det 
gør vi blandt andet ved at skabe demensvenlige lokalområder, un-
dervise frivillige og pårørende, uddanne demensvenner og meget 
mere. I maj måned afholdt vi på Frederiksøen et stort arrangement 
”Smil til mig med demens” hvor ca. 1000 besøgende fik et større ind-
blik i det at leve med en demenssygdom.

Sådan en dag bliver jeg så glad, fordi jeg oplever, at der i Svendborg 
Kommune er et stærkt netværk og sammenhold, hvor private virk-
somheder, frivillige, pårørende og medarbejdere sammen skaber 
fundamentet for et demensvenligt samfund. Sammen nedbryder vi 
barrierer og deler gode råd og erfaringer på tværs af brancher,  
erfaringer og livshistorier. 

Jeg er sikker på, at tiltagene er med til, at demens bliver noget vi  
taler om – og hvor vi sammen er med til at skabe gode rammer,  
hvor mennesker med en demenssygdom, kan leve et godt liv med 
demens.

Vi har i Svendborg Kommune også et stort fokus på en fælles indsats 
mod ensomhed. Vi har et meget tæt samarbejde med mange super 
dygtige frivillige, hvor vi arbejder sammen om at skabe tilbud og 
indsatser, der kan hjælpe borgere, der føler sig ensomme. 

Som altid i august-udgaven i Impulser har vi et stort indlæg om  
aktiviteter, foreninger og idrætstilbud. Jeg vil vove at påstå, at der  
er tilbud for enhver. Jeg håber, at du også vil føle dig inspireret til  
at deltage.

Med ønsket om et godt og aktivt efterår

VEJVISERNE
Har du lyst til at komme ud i nye 
fællesskaber – men ved du ikke hvil-
ke muligheder der er, eller synes du, 
at det er svært at tage af sted alene?

Vejviserne kan hjælpe  
dig i gang! 

Vi kender til de mange muligheder 
og aktiviteter, der er i Svendborg og 
omegn. Vi kan formidle kontakten og 
hjælpe dig på vej ind i nye fælles- 
skaber.

Ved et besøg kommer vi ud to per-
soner og – over en kop kaffe - tager vi 
en snak om dine interesser og hvilke 
muligheder der er. 

Hvis du ønsker at høre mere, eller få 
besøg af Vejviserne, så ring til koordi-
nator Tanja Fribo tlf. 53 44 58 12

Vejviserne er et samarbejde mel-
lem Svendborg Kommune og 
foreningerne Røde Kors, Kontakt 
Mellem Mennesker, Ældre Sagen 
og Kræftens Bekæmpelse. 

Af  Ældrechef Kirsten Vie 

LEDER 

God læselyst
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Det, at male, tegne og lade hænderne huske, er aktiviteter, der kan have positiv effekt for os alle. Det 
skabende element kan være et fristed, som giver mulighed for at udfolde sig på trods af demens. 

Rundbuehallen på Frederiksøen i Svendborg dannede 
rammen om dagen ”Smil til mig med demens” i forbin-
delse med den nationale demensuge. Det var lykkes at 
samle både foreninger, organisationer, skoler, børne- 
haver, plejecentre, virksomheder, private og frivillige, 
som i fællesskab fik skabt en spændende dag fyldt med 
aktiviteter og vidensdeling. 

Det blev en fantastisk dag med mange besøgende. 
Der var mulighed for at tale med personer med en 
demenssygdom, der var en stand, hvor man gennem 
Virtuel Reality kunne få et indblik i, hvordan en demens- 
sygdom kan påvirke ens oplevelser af verden, man 
kunne klappe en hest og nusse en hund fra ”Dyr, trivsel 
og tryghed” v/Broholm Gods eller man kunne tage med 
på en cykeltur med cykelvennerne fra Demensbyen. 
Man kunne også vælge at blive indendørs og prøve 
velfærdsteknologien ”Bike Around Screen”, hvor man 
”cykler” rundt i Svendborgs gader siddende foran en 

skærm. Og Svendborg Senioridræt inviterede til ”Leg og 
dans, som i gamle dage”.

Neurolog Anne Korsgaard og Elisabeth Dalsgård fortalte 
om musikkens og dansens indflydelse på hjernen og bød 
op til dans. Claus Holm talte om ”Mad som hukommelses-
bærer” og uddelte smagsprøver. Der var korsang samt 
musik v/Lasse og Mathilde og formanden for Social og 
Sundhedsudvalget Hanne Klit afslørede et stort mosaik-
maleri, som er skabt i fællesskab af Caroline Amalie  
Dagcenter, Rantzausminde Skole, Ida Holst Skole,  
Social- og Sundhedsskolen, Rantzausminde Børnehave 
m.fl. – Alt i alt en spændende og oplysende dag. 

Demens har ingen alder
Demens kan ramme alle uanset alder. Jeg mødte Laila 
Dyrving på 55 år, der lever med en demenssygdom. Laila 
stod i standen fra ”Kallerupvej”, der er et rådgivnings- og 
kontaktcenter for borgere med demens og pårørende i 

Tekst og foto: Margit Lolk

Smil til mig med demens
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Odense. Umiddelbart, når man møder og taler med Laila, 
kan man ikke mærke eller høre, at der er noget galt. Hun 
virker utrolig glad og positiv og svarer på alt det, der 
bliver spurgt om. Bortset fra hun ikke lige kunne fortælle 
mig sin alder, men årstallet huskede hun. 

Laila fortæller, at hun arbejdede som socialrådgiver, da 
hun pludselig en dag ikke kunne huske eller kende de 
forskellige sagsakter fra hinanden. Hun blev sygemeldt 
med stress og i 2010 - 47 år gammel fik hun konstateret 
Alzheimer og senere ved demenstesten fik hun diag-
nosen uspecifik demens, hvilket betyder, at hun dag for 
dag mister mere og mere af evnen til at gøre det, som i 

hukommelsen har med tal at gøre. Det betyder, at hun i 
dag er afhængig af hjælp. 

Hendes mand har fået bevilliget en hjemmedag en 
gang om ugen, og så har hun en hjemmevejleder. Men 
det allerbedste er, fortæller Laila, at hun har fået et 
hjælpemiddel, der minder om en telefon, der kan hjælpe 
med struktur og kommunikation i hverdagen. Telefonen, 
der hedder ”DoMyDay”, hjælper på en simpel måde 
med alle dagens udfordringer. En fantastisk hjælp, der 
har ændret mit liv fuldstændig, fortæller en glad Laila, 
som godt ved, at sygdommen kun går en vej og det ald-
rig bliver bedre. Derfor har hun valgt af være åben om 
sin sygdom, bruge sin kreativitet og leve livet hver dag, 
så godt som det er muligt. 

Laila er et fantastisk bevis på, at man, på trods af en  
demenssygdom, kan leve et godt liv og være glad og 
positiv, når man får den nødvendige hjælp.

Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark er 
et samarbejde mellem 13 nationale organisationer, 
der alle har demensvenlighed på dagsordenen. 

Svendborg Kommune har allerede sat sig selv på 
landkortet på demensområdet, med Danmarks 
første demensby ”Bryghuset” samt Danmarks første 
demensvenlige hotel ”Hotel Svendborg” og med 
aktivitetshuset ”Demenscenter Sydfyn”, hvor der 
er stor fokus på inkluderende aktiviteter for men-
nesker med demens og på deres pårørende.

Demenscenter Sydfyn havde arrangeret danseværksted 
og mange fik en svingom.

Laila Dyrving er 55 år og lever med en demenssygdom. 

Formand for Social og Sundhedsudvalget Hanne Klit fik 
en tur af Anders Larsen fra ”Cykelvennerne”.

Demensvenligt Danmark
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Tekst Maria Rudbæk Bernhard

Barnevogne og rollatorer i skøn forening. Fire dage 
om ugen fyldes Stenstrup Plejecenter af lyden af 
lokalområdets dagplejebørn. Her er højt til loftet og 
plads til løb, sang og grin. Det giver liv og glæde 
blandt beboerne og gæsterne i dagcenteret. 

I Svendborg Kommune mødes dagplejere i mindre
grupper med deres børn en gang hver 14. dag. I Sten-
strup sker det på Stenstrup Plejecenter. Ideen opstod,
da man i Svendborg Kommune manglede lokaler, som
dagplejerne kunne samles i. Det fandt man på Stenstrup
Plejecenter og leder af dagtilbud i Svendborg Kommune
Hanne Ebbesen har ikke fortrudt: - Der er en rigtig god
stemning her på Stenstrup Plejecenter. Plejecenteret
er en del af lokalsamfundet og det mærker vi tydeligt.
Vi føler, at det tætte samarbejde og de fælles aktiviteter
er med til at styrke relationer i nærområdet. Det giver
bare så god mening at bringe børn og ældre sammen.
Dagplejebørnene er børn op til 3 år og deres rytme og
tempo passer meget godt til livet her på plejecentret.

-Det styrker vores samarbejde, at der er dagplejebørn
fast i huset. Det giver os mulighed for at afholde arrange-
menter sammen fx musik, julearrangementer, fastelavn
mv. siger sektionsleder på Stenstrup Plejecenter Eva
Aagesen.

-Vi oplever en stor rummelighed. Og omgivelserne
passer perfekt til formålet. Vi kan være sammen i fælles-

områderne og vi har lokaler, hvor dagplejen kan trække
sig tilbage og hvor vi ikke forstyrrer nogen. I middags-
timerne er der ofte ro, hvor både børn og ældre hviler
sig, fortsætter Hanne Ebbesen og Eva Aagesen nikker:
-Det er så livsbekræftende, at se de her små poder, der
løber rundt og leger på legepladsen. Det bringer minder
og følelser frem hos vores beboere og er med til at
give dem gode oplevelser. Det giver anledning til gode
snakke og vi er glade for det tætte samarbejde med
dagplejen.

Små trippende fødder spreder 
glæde på plejecentret i Stenstrup



Tidligere håndsættere  

på arbejde i museet.  

Det er Ove Jensen (tv)  

og Erik Rasmussen (th)  

der har gang i 

vinkelhagerne.
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Veteranerne passer museet

Tekst og foto: Peter Faber

Minderne om Sortekunstens 
storhedstid er bevaret i Svendborg

Ikoniske avisforsider pryder væggene. ”Kongen 
er død”. ”Skarø-færgen kæntret”. ”Verden i chok 
efter terror”. ”Tronfølgeren klippede silkebåndet; 
Svendborgsundbroen indviet med sol”.  ”Kelloggs 
lukker”.

Aviser fortæller historier, og i en digital tid er det en 
lise for sjælen at besøge Avismuseet i Sankt Nicolai 
Gade i Svendborg og få historien om avisen. Der 
dufter af tryksværte og man fornemmer Gutenbergs 
ånd i lokalerne og her værner en række tidligere 
medarbejdere fra Fyns Amts Avis om historien. De 
mødes hver 14. dag for at passe de gamle maskiner, 
sætte effekter i stand, fremstille tryksager - og hygge 
sig. 

Museums-gruppen er en del af den store veteranklub, 
som tæller tidligere medarbejdere på Fyns Amts Avis. 
Her mødes trykkere, håndsættere, maskinsættere, 
kontorassistenter, portnere, journalister og annoncefolk 
i et unikt fællesskab, og da det i 2002 blev muligt at 
etablere et avismuseum, skortede det ikke på frivillige 
hænder.

Det er imponerende, hvad museumsfolkene har skabt, 
og nu hvor Danmarks Mediemuseum i Odense er 
lukket, er Avismuseet i Svendborg et af de få steder, 

hvor man kan få et indblik i, hvordan man lavede avis 
før computerne holdt deres indtog.

Her er maskinsætteri, trykkeri, repro- og tegnestue, 
håndsætteri og naturligvis en redaktion. Alt er fra en 
svunden tid, lige fra vinkelhagerne i håndsætteriet 
til fjernskriveren på redaktionen, omstillingsbordet 
og smeltekaret til bly. Der er en funktionsklar sætte-
maskine og naturligvis en original Heidelberg 
trykmaskine.

Museet i Sankt Nicolai Gade har mange funktioner. 
Det fortæller historien om et fag, der ikke længere 
eksisterer, om en produktionsform, der er radikalt æn-
dret på få årtier, om store og små begiveheder både 
lokalt og globalt. Det skaber ramme om et supergodt 
socialt sammenhold for gamle kollegaer på tværs af 
faggrænser og sidst men ikke mindst, så har mange 
besøgende gennem årene fornøjet sig med et besøg 
på museet og oplevet et nostalgisk gensyn med ”der 
var engang”.

Besøg Avismuseet. Grupper, foreninger og 
klubber kan få rundvisning på museet. Det er 
gratis og aftale kan træffes med Fyns Amts Avis 
tlf. 62 21 46 21.

Carlo Pedersen betjener den 
legendariske trykautomat fra 
Heidelberg; en maskine som 
stod på alle trykkerier, og som 
nu er havnet på museet i Sankt 
Nicolai Gade i Svendborg.

Forsiden på Svendborg 

Avis den dag i 1966, da 

Svendborgsundbroen  

blev åbnet.

En sættemaskine er en fan- 
tastisk konstruktion, og den 
betjenes her af museets 
formand, Birthe Leegaard 
Sørensen.
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Studietur til Flensborg

Hvert år tager Ældrerådet på studietur. I år gik turen til 
det Det danske alderdomshjem i Flensborg.

En god og lærerig tur, hvor vi af forstanderen Bodil 
Bjerregaard-Brock fik en rigtig god og engageret ori-
entering om, hvorledes man driver et dansk plejehjem 
under tyske forhold. Det giver selvfølgelig stof til efter-
tanke. Enkeltboligerne bestod af en stue på max 20 m2. 
med tilhørende badeværelse. Der var ingen køkkenfa-
ciliteter.

Som det jo også gælder for de fleste plejecentre hos 
os, så fik de den varme mad udefra, da det ville blive 
for dyrt, hvis man selv skulle fremstille en mad, der var 
tilpasset den enkelte borger med særlige behov. 

Borgerservice
På sidste ældrerådsmøde aflagde vi besøg hos Borger-
service, hvor vi hørte om, hvordan medarbejderne 
søger at gøre indretningen så praktisk som mulig. Vi 
måtte jo konstatere, at pladsen er meget trang både 
for Bibliotek og Borgerservice, men at medarbejderne 
virkelig gør, hvad de kan for at få det til at fungere 
bedst muligt. Vi drøftede også den øgede digitalise-
ring, og det blev understreget, at man i Borgerservice 
er meget bevidste om, at mange ældre føler sig usikre. 
De, der har behov for hjælp, skal nok få den.

I forbindelse med flytning af Borgerservice gjorde  
Ældrerådet politikerne opmærksomme på, at der var 
et parkeringsproblem. Noget er gjort, men vi finder 
stadig ikke, at det er godt nok.

Budget 2020
I sidste uge var Ældrerådet indbudt til dialogmøde 
med Social- og Sundhedsudvalget. Mødet drejede sig 
om budget 2020. Social og Sundhedsudvalget afventer 
kommuneaftale med regeringen og eventuelle ud- 
videlsesønsker før de kan sige, om der kommer yder-
ligere besparelser til budget 2020. Ældrerådet finder 
der var mere end rigeligt med besparelser sidste år og 
forventer der ikke vil komme flere på området.

Ældrerådet ser med stor alvor på, at afskaffelse af 
demografireguleringen fastholdes. Med stigningen af 
antallet af ældre ville denne regulering have betydet, 
at ældreområdet ville have haft 4 millioner kr. mere til 
rådighed.

Der er altså tale om en indirekte besparelse, som au-
tomatisk vil stige i tak med, at der bliver flere ældre. 
Det er ikke rimeligt.

Tekst af  Formand for Ældrerådet i Svend-
borg Kommune Bent Aage Rasmussen 

Ældrerådet på besøg på Det danske alder-
domshjem i Flensborg 
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Fortælleren og sangskriveren Torben Wahlstrøm  
indbyder til fire arrangementer med fortælling. 
Den første onsdag i månederne september, okto-
ber, november og december er alle velkommen.

Arrangementerne begynder kl. 9.30 med kaffe  
og kl. 10 begynder fortællingen. 
Se nærmere i dagspressen og på forsamlings- 
husets facebook.

Der fortælles henholdsvis
• Skiftingen 
• Nils Holgersen 
• Gedebukken og Gravlilje (En herregårdshistorie) 
• Legenden om juleroserne

Arrangør: Torben Wahlström og Forsamlingshuset 
Brugerforening

Det kan være svært selv at tage 
initiativ og opsøge kontakt til andre, 
selvom man bor dør om dør. 

Fredagsklubben  
i Christiansminde

Fire gange Selma Lagerlöf 

Det oplevede personalet i hjemmeplejen i 
Christiansminde, hvor nogle beboere i ældre- 
boligerne i Sanddalsparken og Munkevænget 
efterlyste social kontakt og fælles oplevelser.
Særligt herrerne havde et ønske om at finde et sted, 
hvor de kunne mødes og lære hinanden at kende. 
Der blev rundsendt invitationer til alle i ældre-
boligerne. Derefter gik personalet på besøg hos de 
enkelte borgere for at blive klogere på, hvad en fre-
dagsklub skulle bestå af. De fleste ville gerne spille 
kort, terninger, snakke, drikke en kop kaffe og egent-
ligt blot komme ud og se andet end hjemmets fire 
vægge. 
Lige nu mødes 7-10 herrer og damer, men man 
håber på, at flere kan lokkes med. Munkevængets 
Dagcenter stiller lokaler til rådighed til fredagsklub-
ben hver fredag kl.13-15.
En del af klubgængerne er afhængige af enten rol-
lator eller kørestol og de øver sig derfor i at hente 
hinanden og følges ned i klubben. De bedst gående 
hjælper dem i kørestol. 

Et stort ønske for fremtiden er at få en have, som 
klubben i fællesskab kan passe og ordne. Der  
arbejdes derfor på muligheder for at få et lille areal, 
der kan beplantes. 
Svendborg Kommune støtter initiativet med midler  
fra indsatsen ”Klip til fællesskab”, der har fokus på  
at spotte og forebygge ensomhed ved at ledsage 
borgere ud til fællesskaber og aktiviteter. 
Midlerne anvendes så personalet i hjemmeplejen har 
tid og mulighed for at støtte beboerne til at deltage i 
fællesskabet i fredagsklubben.

Svendborg 
Forsamlingshus

Lundevej 2 
5700 Svendborg
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AKTIVITETSTILBUD  

FORENINGER, DER HAR  
60+ AFDELINGER
Nedenstående foreninger har 60 + afdelinger

Oure Gudme Idrætsforening  
Gymnastik  
Kontakt Oure - Gudme Idrætsforening,  
Anny Fischer Tlf. 62 28 17 12 eller  
Karen Rosenberg, tlf. 62 28 16 31

Gudbjerg Idrætsforening  
Idræt og spil, kontakt Gudbjerg Idrætsforening 
Herdis Iversen Tlf. 62 28 14 37/28 25 14 37

 Tåsinge Håndboldklub  
Håndbold for pensionister M/K.  
Torsdag kl. 15.15 - 16.15  
Kontakt: Karl Egon Madsen Tlf. 62 22 57 80

Svendborg Tennisklub  
Kontakt Charlotte Troensegaard,  
Tlf. 40 11 61 02, Charlotte@norkar.dk 
www.svendborg-tennisklub.dk

Tåsinge Tennisklub  
Mandag og torsdag kl. 10-12.  
Kontakt: Thyge Christensen, Tlf. 28 40 73 00,  
www.taasingetennisklub.dk

Vester Skerninge Tennisklub 
Kontakt: Michael Grube Andersen,  
michael@grube-andersen.dk Tlf. 40 89 55 11 eller 
Poul Lindblad, Tlf. 21 96 00 02,  
www.vstennis.dk

 Hesselager forenede Sportsklubber

Motion for ældre  
på Hesselager Plejecenter.  
Kontakt Inge Marie Holmskov, tlf. 21 48 90 79

Stavgang fra Klubhuset  
Kontakt Inge Marie Holmskov, tlf. 21 48 90 79

Krocket på Hesselager Stadion  
Kontakt Ruth Christiansen, tlf. 29 42 96 73

Motionscykling fra Klubhuset  
Kontakt Kalle Jensen, tlf. 21 76 16 36

Oplysninger generelt på  
www.hesselager-fs.dk

Brændeskov/Brudager Idrætsforening. 
Sommer: Krocket, petanque og tennis. 
Vinter: Kortspil i klubhuset.Kontakt Jørgen og 
Annemarie Rasmussen, tlf. 62 21 46 50.

IDRÆT
Svendborg Senior Idræt
Ryttervej 70, 1. sal
Sekretariatet, tlf. 62 23 30 19
Se kontorets åbningstider på hjemmesiden  
www.svsi.dk
Mail: svsi.kontor01@gmail.com 

Egebjerg Ældreidræt
V. Skerninge Hallen, Mads Hansensvej 10A
Torsdag kl. 11.30 – 13.00
Kontakt: Ellen Margrethe Pedersen,  
Tlf. 62 26 19 57/61 27 18 57
Mail: ivastat@gmail.com

Egebjerg Ældreidræt
Stenstrup Hallen, Lærkevej 1A
Onsdag kl. 13.30 – 15.00
Kontakt:  
Ellen Margrethe Pedersen,  
Tlf. 62 26 19 57/61 27 18 57

Qi Gong
v. Margit Lolk. Bagergade 67d stuen
Tidspunkt: Onsdag Kl. 15 – 15.55 (fra 25. sept. 
2019)
Specialpris: 300 kr. (10 gange)  
+ medlemskab 100 kr.
Øvrige tilbud til seniorer: Glad bevægelse  
mandag kl. 13.30 -15.00, udflugter/velvære-
rejser bl.a. til Polen.
Kontakt: Margit Lolk, tlf. 30 54 13 73

DE HANDICAPPEDES 
IDRÆTSFORENING FOR 
SVENDBORG OG OMEGN
Foreningen har mange gode tilbud for handi-
cappede i alle aldre: Svømning, bowling, sejlads, 
samt specialgymnastik for personer med Parkin-
son, gigt og senhjerneskade. Der lægges vægt på 
et godt socialt samvær og derfor står foreningen 
også for spændende arrangementer. Man kan del-
tage uanset handicap og har man specielle ønsker, 
taler vi om det. Erik Madsen Tfl. 62 206907 eller på 
dhif-svendborg@jimdo.com
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DANS 
Danseklub 89 
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99
Mandag 18.45 – 21.45 
Kontakt: Orla Christensen tlf. 20 30 56 19   

Danseklubben Enigheden 
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99
Onsdag kl. 18.30 – 22.00
Kontakt: Inge-Lise Rasmussen, tlf. 30 59 39 45

Danseklubben Flora
Multihuset, Gl. Skårupvej 3
Onsdag kl. 18.30 - 22.00
Kontakt: Ole Vang, tlf. 23 26 26 31

Svendborg Folkedansere 
Midtbyhallen, Johs. Jørgensenvej 10
Tirsdag 14 - 17. Voksen - og ældrehold
Kontakt: Ove Kjeldsen tlf. 62 22 14 85

Svendborg Seniordans
Svendborg Idrætscenter/Studiet, Ryttervej 70
Onsdag kl. 13 - 15 (fra 20/9). Vi danser  
kreds og kvadrille som rød og blå. 
Kontakt Conny Juel tlf. 21 72 89 01  

BOWLING
Svendborg Senior bowling 
Bowl’n Fun, Nyborgvej 4 
Tirsdag - torsdag kl. 15.00 - 17.00 
Kontakt: Per Nellemann, Tlf. 22 97 35 05

OV Bowling
Bowl´n-Fun, Nyborgvej 4 
Tirsdag kl. 15.00-16.00 
Kontakt: Elly Jensen, Tlf. 71 10 35 05

Egebjerg Ældreidræt 
Bowl´n-Fun, Nyborgvej 4
Tirsdag kl. 14.00-15.00
Kontakt: Dorris Rasmussen, Tlf. 62 24 30 81

Pen Bowl
Bowl´n-Fun, Nyborgvej 4
Tirsdage 10 - 11, Onsdage kl. 10 - 11 eller 11 - 12 
Kontakt: Johannes Pyrdol, Mobil 22 25 04 41/ 
Tlf. 62 22 12 75

Svendborg Pensionistbowling 
Bowl´n Fun, Nyborgvej 4 
Fredag kl. 09.30 - 11.00
Kontakt: Finn Mogensen, Tlf. 40 50 70 79

Mandagsholdet
Bowl’n Fun, Nyborgvej 4 
Mandag kl. 10.00 - 12.00
Kontakt: Lasse Toftegaard, Tlf. 62 20 88 68

AKTIVITETSTILBUD  

NØRKLEGRUPPER 

Røde Kors Nørklegruppe, 
Svendborg                                                                                                      
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99, 1. sal.
Torsdag kl. 10 – 12. Vi strikker og syr til børn i 
katastrofeområder. Også mulighed for hjemme- 
arbejde. Der er god plads til flere.
Kontakt: Elin Bøgelund - telefon 62 21 48 64

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

Folkekirkens Nødhjælps 
Nørklegruppe, Svendborg 
Aktivitetshuset "Skallen," Møllergade 99.
Tirsdag kl. 13.30 - 16.00
Kom og vær med. Vi nørkler til fordel for nød- 
lidende i Ulande. Vi savner også frivillige i  
butikken.
Kontakt: Joka Madsen- telefon 24 45 75 78

Nørkleklubben, Egebjerg
privat, den anden onsdag i måneden.  
Vi ”nørkler” til glæde for andre.
Kontakt: Tove Bæk - telefon 62 24 41 51 eller  
Lis Clemmensen - telefon 62 24 16 36

Nørklerne i Tingmarken, Tåsinge
Tingmarkens Fælleshus, Landet.
Torsdag kl.14 – 16. Vi strikker  
og syr efter Røde Kors’ program
Kontakt: Inger Skov -  
telefon 41 19 13 64

KUNSTGRUPPEN:
Færgegården. Fra september - maj.
Mandage kl. 9.00 til 12.00.
Vi maler sammen. Der er ikke undervisning, men 
vi inspirerer, hjælper og evaluerer omkring hinan-
dens kunstværker og 2 gange årligt tager vi på 

udflugt til et af landets kunstmuseer. 
Det er gratis at deltage.  Der er 

plads til flere, så bare mød op, 
eller kontakt Anne Pedersen 
- telefon 29 82 80 48.



12 Impulser August  2019

SKALLEN, MØLLERGADE 99, 
SVENDBORG

Vi har eksisteret i 11 år og har hjulpet et stort antal 
pensionister i Svendborg Kommune.
Vi kommer overalt i Svendborg Kommune.

Eksempler på hjælp:

•  Hjælp til a vande blomster og andre huslige 
småting, hvis man ikke selv er i stand til dette

• Hænge billeder mv. op på væggen

• Hjælpe svagtseende med at læser bøger, aviser mv.

• Hjælp til at samle dit nye møbel fra Ikea

Vi kan ikke hjælpe med opgaver, hvor man typisk 
vil bruge en håndværker. Kontakt os med det du 
gerne vil have hjælp til. Så finder vi sammen ud 
af, om vi kan løse opgaven eller henviser dig til en 
håndværker.

HJÆLPEN ER GRATIS

Kontakt
Kirsten Støttrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 21 84 77

AKTIVITETSTILBUD  

Akvarelmaling, Svendborg
Onsdage i lige uger kl. 12 - 17
Kontakt: Ib Rasmussen - telefon 62 21 10 54  

Bogbinding, Svendborg
Fredage kl. 9.30 - 12.00
Kontakt: Bengt Jensen - telefon 62 54 13 88

Engelsk for lidt øvede
På engelskkurserne for lidt øvede kan vi optage  
enkelte ekstra elever. Undervisningen foregår hver 
mandag og fredag fra kl. 10 til 12.
Kontakt: Kris Zacho – telefon 86 36 35 00 eller  
mobil 20 49 43 150 

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

L’hombre, Ældre Sagen
Mandage kl. 13 - 17
Kontakt: Keld Jensen - telefon 29 25 48 50

Svendborg L’homreklub
Onsdage kl. 16.45 - 23.00
Kontakt: Niels Petersen, telefon 40 14 51 72

Knipling, Ældre Sagen
Torsdage kl. 13 - 17
Kontakt: Astrid Hansen - telefon 51 29 07 21

Hyggebridge, Ældre Sagen
Tirsdage kl. 12 - 17
Fredage kl. 10 - 13
Kontakt: Clara Bach, telefon 51 15 02 30

Porcelænsmalere
Fredage kl. 12 - 17
Kontakt: Merete Christensen, telefon 28 89 55 60

Billard
Torsdage kl. 9 - 12
Kontakt: Tholstrup@dukamail.dk

Ældresagen, Demenscafé
Fire søndage i efteråret 2019 kl. 11.30 - 17.00.  
For nærmere oplysning om datoer samt tilmelding:  
Kontakt: Birgit Price, telefon 29 66 83 08

LÆSEKREDS
Sct. Nicolai Læsekreds mødes  
hver tirsdag fra kl. 14.30 til 16.30.  
Timerne går med oplæsning af ro-
maner, som vi vælger i fællesskab, 
samt snak og hygge over kaffebordet i 
pausen.
Sæsonen går fra midt i august til først 
i juni og nye deltagere er meget vel-
komne.
Mødested: Menighedshuset Sct. Nicolai 
Kirkestræde 3. Interesserede kan blot 
møde op, eller kontakte Birgit Tjalve - 
telefon 61 86 34 83.

Hjælpende Hænder 

SKOLE FOR KIRKE 
OG TEOLOGI
Folder om arrangementer kan hentes i kirkerne i Svend-
borg. Man kan også orienterer sig på  
www.skoleforkirkeogteologi.dk og for yderlige oplys-
ningerne kan man kontakte provstisekretær Hanne  
Eckmann tlf. 62 22 50 37 eller på mail hae@km.dk
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8. oktober:  

UNGE 

ASTRID

22. oktober:   

DEN SIDSTE

GENTLEMAN 

5. november:  

HAPPY ENDING 

m. undertekster 

19. november:  

GØG OG

GOKKE

3. december:  

ON THE BASIS 

OF SEX

Du kan hente omtale af  
filmene på biblioteket.

Seniorbio i Scala - efterår 2019

I efterårssæson 2019 viser vi film tirsdag eftermiddag  
kl. 13 – se filmstrimmel for datoer. 
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).

Billetsalg (filmpakken) foregår i Scala:
Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 13.00 
Der betales kontant.

Billetsalget foregår efter følgende model:
Kl. 12.45 - 13.00: Dørene åbnes og alle får et  
nummerlod (1 stk. pr. husstand). 
Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker.
Kl. 13.00: Billetsalget starter. Lodtrækning  
afgør hvilke numre, der ekspederes.

Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller har 
brug for særlige hensyn i biografen, kan du inden  
billetsaglet starter, forhåndsreservere billetter ved  
henvendelse til Birthe Bergmann.
Har du spørgsmål er det også Birthe Bergmann  
du kan kontakte på tlf. 24 88 63 31

Aktivitetshuse  
i Svendborg

Strammelse Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge - Tlf. 62 54 10 04.
www.strammelse-brugerlaug.dk

Skallen
Møllergade 99, Svendborg. Tlf. 62 20 10 55.
www.skallen-svendborg.dk

Seniorværkstederne i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg. Tlf. 62 22 95 69. 
Åbent hus 7. september 2019 kl. 10 - 13 
www.senior-vst.dk

Svendborg Seniorakademi
Ørkildsgade 21, stuen, Svendborg - Tlf. 30 69 37 67.
Åbent Hus 20. august 2019 kl. 13 - 16 
www.seniorakademiet.dk
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Pensionistforeninger, 
klubber og grupper
Brudager Ældreklub
Brudager Forsamlingshus, Brudager Bygade 11.
Torsdag i ulige uger kl. 14.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik, spillegilde,  
2 udflugter
Kontakt: Jonna Pedersen - tlf. 62 28 13 99/61 76 31 81  
Mail jopgranly@mail.dk

Pensionistforeningen for Egense og 
Omegn
Christinedalsvej 20, Svendborg.
Hver anden onsdag kl. 15 - 17 - undtagen 
sommermånederne. Foredrag, lysbilleder, banko, 
udflugter. Alle er velkommen.
Kontakt: Jane Mogensfeldt - tlf. 27 58 70 24

Hesselager Pensionistforening
Hesselager Plejecenter, Langgade 2.
Hver anden mandag kl. 14 - 16. Socialt samvær,  
foredrag, banko, udflugter.
Kontakt: Karen Nielsen - tlf. 25 17 59 42

Hundstrup Seniorklub
Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64
Første mandag i måneden kl. 14 - 17 Foredrag og  
lysbilleder, musik, sang, udflugter
Kontakt: Susanne Knudsen - tlf. 20 36 36 89

Kirkeby Ældreklub
Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.
Torsdage kl. 14 - 16
Foredrag/film, socialt samvær, fællesspisning,  
udflugter
Kontakt: Jette Kølleskov – tlf. 21 47 50 19 
Mail: jette-mogens@c.dk

Klub 13, Dansk Blindesamfund, 
Svendborg
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Anden tirsdag i hver måned august – maj  
kl. 13.45 - 16.00
Kontakt: Carsten Dan Jacobsen – tlf. 22 57 92 25

Sydøstfyns Pensionistforening
Fokus på glæde og samvær i form af udflugter og 
arrangementer.
Kontakt: John Sørensen - tlf. 40 72 83 51
Mail galdbjerg16@gmail.com

Udflugterne er i Danmark og med besøg og rundvisning 
på seværdigheder. Arrangementerne er vinterfest, 
generalforsamling, sommer grilleftermiddag osv., 
indkøbstur til Tyskland og julestue med julemusik, 

fællessang og julehistorier.
Kontakt Hedvig Dahl - tlf. 30 22 97 41
Mail: dahlhedvig@gmail.com

Skårup Pensionistforening
Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10
Hver mandag kl. 14 - 16: Der spilles kort, snakkes, laves 
håndarbejde med mere. Mød bare op, der er plads til 
flere.
Hver tirsdag kl. 13.30 - 16.00: Nørkle eftermiddag.
Onsdag i lige uger kl. 14 - 16. Socialt- og kulturelt 
samvær, foredrag, sang og musik, lysbilleder, udflugter. 
Kontakt: Ingelise Petersen - tlf. 24 25 25 16
Mail: ingelise49@live.dk

Stenstrup/Lunde/Kirkeby Seniorer
Stenstrup Forsamlingshus. 
Banko, hygge, udflugt, foredrag, sang og musik
Kontakt: Hartvig Findorf - tlf. 21 21 38 29
Mail h.findorf@gmail.com

Svendborg Pensionistforening
Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99 Svendborg.
Onsdag kl. 09.00 - 14.30. Foredrag, frit samvær,  
fællesspisninger, udflugter, pakkefest, sang og musik.
Kontakt: Grethe Sørensen - tlf. 27 57 10 94
Mail: grethehs@webspeed.dk

SVUP Pensionistforening
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.
Torsdag kl. 12.30 - 16.00.
Kontakt: Mette Petersen, telefon 50 57 27 14 eller  
Lisbeth Larsen, telefon 22 98 05 49

Sydfyns Seniorklub
Vejstrup Forsamlingshus. 
En gang månedligt (rullende dage) kl. 14 i vinter-
månederne. Foredrag, musikunderholdning/ 
oplevelser, teaterture, udflugter, ferieture.
Kontakt: Connie Jorsal - tlf. 62 23 15 36
Mail: vacon@privat.dk

Tingmarken Beboerforening, Landet                  
Fælleshuset hver den 1. og 3. fredag i måneden til 
foredrag/film, udflugter, banko, fællesspisning og 
sang. Hver tirsdag og onsdag eftermiddag spilles 
petanque.
Kontakt: Lone Oldelund Pedersen - tlf. 22 25 27 87

AKTIVITETSTILBUD  

Som førtidspensionist kan du 
benytte de samme tilbud som 

andre pensionister. 
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[ BORGERDAG ]

Thorsengklubben
Tåsinge Forsamlingshus, Elvira Madigans Vej 41, Landet. 
Vi er en hyggelig og dynamisk pensionistforening 
med mange forskellige aktiviteter - banko- udflugter- 
fællesspisning og foredrag.
Yderligere oplysninger og program:  
Lis Andersen - tlf. 51 35 50 69.
Mail: lis.jorgen@troensemail.dk

Thurø Pensionistforening
Thurø Konfirmandstue
2. torsdag i måneden kl. 14 - 16. Underholdning, 
sang, udflugter, lotteri, samvær.
Kontakt: Jørn Jensen - tlf. 23 34 26 50
Mail: j-leon@webspeed.dk

Tved Ældreklub
Tved Forsamlingshus.
Tid: se program i udhængsskab ved spar købmand, 
Tved. Underholdning, foredrag, sang, årstidsfester, 
udflugt, hyggeligt samvær
Kontakt: Inge Schaffrat - tlf. 28 14 87 85
Mail: ingeschaffrath2202@hotmail.com

Ældreklubben Fruerlunden/Parken
Fælleshuset
En torsdag om måneden kl. 18. Socialt samvær,  
underholdning med mere.
Kontakt: Joan Linke - tlf. 31 23 42 93 

Ældre Sagen Egebjerg: 

Vestermarkskolen, afd. Skolebakken, Ollerup (Den 
tidligere Bymarkskolen).
Formand: Ingeborg Alslev, tlf. 62 24 23 83/30 27 12 83, 
mail: ifalslev@privat.dk
Man behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for  
at få hjælp:

Besøgsven - Bisidder, vejleder og trykhedsopkald  
Kontaktpersoner: Ingeborg Alslev,  
tlf. 30 27 12 83, og Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.

PC-hjælp - Vi har mulighed for at tilbyde individuel  
it-undervisning og pc-hjælp for Ældre Sagens medlem-
mer i lokalområdet. Kontaktperson:  
Keld Larsen, tlf. 62 24 49 25.

Læsekreds - 1. torsdagen i måneden kl. 14-16.  
(Juni-august inkl. holder vi ferie). Sted: Ollerup Plejecen-
ter, "Udsigten". Kontaktperson: Gerda Stensgaard Han-
sen, tlf. 51 26 82 63.

Søndagscafé - Fællesspisning, kaffe og underholdning. 
Der er deltagerbetaling. Hold øje  
med Den Lille Avis vedrørende dato og sted.

Ældre Sagen Svendborg – Gudme: 

Teatergade 3, Tlf. 62 80 08 18  
Kontortid tirsdag & torsdag kl. 10.00 -11.00

Nyt – nyt: Tilmeld dig vores lokale Nyhedsbrev på 
hjemmesiden. Så får du de sidste nyheder og oplys-
ninger om, hvad der rør sig i afdelingen.
Vores spændende efterårsprogram kan også afhentes på 
kontoret. Tilmelding til alle arrangementer er nødvendig 
og kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse. 

Søndagscafé Forglemmigej
Caféen er for alle med hukommelsesvigt, ensomheds-
følelse eller har et lettere handicap. For nærmere oplys-
ning, henvendelse til Birgit Price Tlf. 29 66 83 08

GLEMTE VI DIN FORENING?Så kontakt Birthe Bergmann på tlf. 24 88 63 31

Har du lyst til at være frivillig?
Som frivillig i Ældre Sagen bliver du en del af et net-
værk med andre frivillige. Du får mulighed for at del-
tage i gratis kurser. Du bestemmer selv, hvilke opgaver 
du vil påtage dig og hvor mange timer du vil bruge.

Kontakt lokalforeningens formand: 
Egebjerg: Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83 
Svendborg - Gudme: Birgit Price tlf. 29 66 83 08.

Ældre Sagen
Ældre Sagen er en medlemsstyret almennyttig og  
social-humanitær forening, der bygger på følgende 
værdier: Nærvær, indsigt og handlekraft. Vi tager an-
svar ved at omsætte vores viden og omsorg til handling 
og skaber resultater, så Danmark bliver et bedre sam-
fund at blive ældre i.

I Svendborg findes der to lokalafdelinger:
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Svendborg Senior Idræt har tre aktiviteter på programmet, 
som mænd kan dyrke i deres helt eget særlige fællesskab, og 
det er bare alle tiders, fastslår talsmænd fra holdene Mænd i 
Naturen, Turbo Mænd og Selvforsvar for Voksne Mænd 

- Mænd snakker altså sammen på en anden måde end 
kvinder. Vi kan også være tavse sammen i længere tid, 
pointerer Bjarne Sørensen, 67 år, med et lunt glimt i 
øjnene. 
Bjarne er igangsætter og tovholder på aktiviteten Mænd 
i Naturen.  Siden starten i august 2017 har deltagerne 
trofast mødtes en formiddag hver anden uge for at 
udforske og nyde den smukke Sydfynske natur i 
hinandens selskab.
Holdet aftaler fra gang til gang, hvor turen går hen 
næste gang, og mellem turene holder mændene kontakt 
på mail og via Svendborg Senior Idræts hjemmeside 
svsi.dk. Udover kontingentet, på 150 kroner årligt, 
til foreningen, er det som udgangspunkt gratis at 
deltage bortset fra udgifter til kørsel i privatbiler og 
færgebilletter til de Sydfynske øer.

11 måneder om året
Hele året, undtagen juli måned, følges årstidernes 
skiften, og det giver mange gode oplevelser, hvor 

deltagernes forskellige viden om naturens dyreliv og 
fauna deles og undersøges nærmere.
Udover et sundt bombardement af alle sanserne, og det 
sociale samvær, så er motion en ekstra bonus. Gruppen 
får som regel hver gang tilbagelagt mellem tre til seks 
kilometer i naturen med passende pauser, hvor også 
mad og drikkelse fortæres. 
- Her er vi alle lige, og er man åben og interesseret, så 
er forudsætningerne for at deltage til fulde opfyldt, un-
derstreger Bjarne Sørensen, som forsikrer, at de gamle 
deltagere altid er meget opmærksomme på at tage godt 
imod nye.

Turbo med fokus på styrke og kondi
På holdet Turbo Mænd er alle deltagere sikret sved 
på panden i løbet af en time med opvarmning og styr-
ketræning, hvor instruktøren har fokus på, at alle får 
pulsen op i forskellige øvelser, som udføres individuelt 
eller parvis, inden der sluttes af med et tempofyldt spil 
hockey.
Jens Erik Christiansen, 65 år, har været med på holdet i 
den seneste sæson, og han er meget begejstret for ef-
fekten af den ugentlige træning. Især de fysiske udfor-
dringer, hvor kroppens muskelgrupper bliver arbejdet 
godt igennem, og balanceøvelserne under opvarmn-
ingen mener Jens Erik er en meget god gevinst for en 
mand i hans alder.
- Vores vanvittigt dygtige instruktør, Jesper Rask, holder 
også godt øje med os, så vi undgår skader. 
Jens Erik har igennem mange år løbet meget, og han 
løber fortsat seks til otte kilometer fire gange ugentligt. 
Det sidste halvmaraton er dog løbet, og fitness er 
bare blevet for kedeligt. Så er det bedre og sjovere at 
være med i fællesskabet på Turbo Mænd. At der var 
mulighed for at deltage på et hold kun for mænd, betød 
alverden for Jens Eriks motivation.
- Der er en anden jargon, vi er direkte og griner godt 
sammen, og lidt mandehørm er der da også plads til.

Løber og danser – også med kvinder
Jens Erik er glad for, at han med Turbo Mænd desuden 
blev opmærksom på Svendborg Senior Idræts mange 
andre aktiviteter. Det betyder, at han nu også har fået 

Kun for mænd 

Bjarne Sørensen mødes hele året onsdag formiddag hver 
anden uge ved Idrætscentret i Svendborg med holdet 
Mænd i naturen, inden de drager ud  på fælles ture.

Tekst og foto Grete Kronborg
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plads i foreningens udendørs basis styrketræning én 
gang ugentligt. At der også er kvinder med på holdet 
er helt fint for Jens Erik, som også har meldt sig til et 
m/k løbehold i Svendborg Senior Idræt, hvor målet er, 
at deltagerne skal trænes op til at deltage i Thurøløbet 
i september måned. Det giver god motion i et andet 
fællesskab, hvor han også gerne deler ud af sine 
erfaringer med løb til de mindre erfarne løbere.
Pardans i Midtbyhallen henover efteråret og vinteren 
og Festlig Pardans på Tåsinge hver anden weekend 
står også på Jens Eriks motionsprogram. Og til efteråret 
overvejer han desuden at melde sig til bordtennis i 
det nye samarbejde mellem Skårup Bordtennisklub og 
Svendborg Senior Idræt.
-  At Turbo Mænd kun var for mænd fik mig ud af vag-
ten, og så blev jeg bare klar over, at Svendborg Senior 
Idræt er et helt fantastisk tilbud for både mænd og kvin-
der, fastslår Jens Erik. 

Selvforsvar er meningsfuld motion
Tyge Lind, 69 år, er også meget begejstret for forenin-
gens mange tilbud. For et år siden tog han fat på at lære 
selvforsvar sammen med andre voksne mænd, og Tyge 
er meget begejstret for den ugentlige træning i halvan-
den time, som han kan mærke har givet god effekt både 
fysisk og kognitivt.

Han konstaterer efter første sæson, at intensiteten og 
tempoet i træningen er steget, og mange øvelser er ble-
vet automatiseret, uden at nogen er blevet skadet.

Forebyggende faldteknikker
Tyge er desuden meget tilfreds med, at han gennem 
træningen har lært nogle faldteknikker, som han mener 
kan komme ham til gode i takt med den stigende alder. 
En anden gevinst er, at han er blevet mere opmærksom 
på sit åndedræt, det vil sige at trække vejret ordentligt, 
og i det hele taget blive trænet i at være mere fokuseret.
At aktiviteten kun er for mænd, trives Tyge fint med.
- Vi har et godt kammeratskab, og vi har det sjovt sam-
men, men vi kunne godt bruge flere kammerater på 
holdet. 
Jeg ved ikke, hvad der holder mænd tilbage…, men der 
er i hvert fald ikke noget at være bange for, for vi passer 
godt på hinanden. 
Tyge lægger vægt på, at der ikke er tale om konkur- 
rence, men at der derimod er fokus på at lære nogle 
enkle praktiske redskaber til selvforsvar og frigørels-
esteknikker. Der er også plads til at dele gode grin og 
historier.
Selvforsvar for voksne mænd er dejligt udfordrende, 
mener Tyge Lind, der også har meget glæde af sin 
styrketræning for både mænd og kvinder i Svendborg 
Senior Idræt. 

Jens Erik Christiansen er klar til en ny sæson med Turbo 
Mænd

Har du fået lyst til at være med i nogle af Svendborg 
Senior Idræts aktiviteter, om de kun er for mænd eller 
også for kvinder, kan du finde alle foreningens tilbud i 
kataloget, som er her midt i Impulser. 

På www.svsi.dk kan du finde flere informationer 
samt tilmelde dig. Øvrige spørgsmål, ring 62 23 30 19 
mandag, onsdag og fredag kl. 10-12.

Svendborg Senior Idræt 

Flemming Christiansen (tv) og Tyge Lind (th) i gang med 
den ugentlige træning i selvforsvar.
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Pressefoto demensvenligt Danmark

Hjernetræning og socialt samvær 
for familier med demens

Ét år siden åbning
Demenscenter Sydfyn er et åbent og anonymt tilbud 
for mennesker med demens i let til moderat grad 
samt deres pårørende. Stedet åbnede for 1 år siden 
og fik fra begyndelsen en god modtagelse og op-
bakning til de mange aktiviteter og sociale arrange-
menter stedet tilbyder. Demenscenter Sydfyn er altid 
åbne og imødekommende overfor de mange gode 
idéer, som kommer fra brugerne. Idéerne sættes i 
værk i et tæt samarbejde mellem personalet og de 
fantastiske frivillige, som i fællesskab sørger for et 
åbent og trygt sted til gavn for familier med demens 
tæt inde på livet.

Demenscenteret giver mig nærhed og forståelse 
af, hvad sygdommen er, så jeg bliver et helt men-
neske. Potentialet i mig bliver set”, fortæller Ida, 
der har en demenssygdom.

Ønske om at gøre noget og være 
sammen med andre i samme situation
Det første år har budt på mange forskellige aktiviteter 
både formiddage, eftermiddage og aftener fra man-
dag til fredag som f.eks. gågruppe, afspændingshold, 
sang & musik, kunst, madlavning og hjernetræning. 
Størst tilslutning har der været til de hold, der træner 
hjernen som f.eks. hukommelsen, koncentrationen 
eller talen, hvilket styrker personen til at bevare en 
hverdag med værdighed og selvbestemmelse.

I Demenscenter Sydfyn sætter borgere og pårørende 
stor pris på det sociale samvær med andre i samme 
situation. Social arrangementer som fredagscaféer, 
fællesspisning og sanghold er meget velbesøgte, især 
fordi det er et tilbud, hvor både personen med demens 
og ægtefællen har mulighed for at deltage sammen. 

Aktiviteter og rådgivning er meget vigtigt for os i 
vores hverdag. Uden demenscenteret vil vores liv 
være meget fattigere på oplevelser og social kon-
takt”, fortæller en pårørende.

Kig forbi og hør mere  
– også som frivillig
Demenscenter Sydfyn er beliggende i Sundhedshu-
set, Hulgade 9 i Svendborg og er åbent på hverdage. 
Kom forbi til en uformel snak om aktuelle tilbud eller 
tag kontakt pr. tlf. 29 65 70 23 eller læs mere på hjem-
mesiden: www.svendborg.dk/demenscentersydfyn

Demenscenter Sydfyn har et fantastisk samarbejde 
med frivillige, og har du lyst til at blive en del af et 
stærkt og engageret frivilligfællesskab, er du velkom-
men til at tage kontakt pr. tlf. 29 65 70 23.

Stemmetræning, kunst, madlavning, hjernetræning,  
socialt samvær samt rådgivning om demens er nogle  
af de mange tilbud i Demenscenter Sydfyn

DEMENSCENTER SYDFYN
Sundhedshuset 
Hulgade 9, 5700 Svendborg.
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Hvad er Folkeuniversitetet?
Der findes lokale afdelinger af Folkeuniversitetet 
i de fleste større byer rundt om i landet. De lokale 
afdelinger arrangerer foredrag, der skal udbrede 
kendskabet til forskningens metoder og resul-
tater. Foredragsholderne er specialister på deres 
områder og samtidig dygtige formidlere.

Arrangementer i Svendborg
I efterårssemestret 2019 er der i månederne 
september til november i næsten alle uger mindst 
ét foredrag.
Lokalkomitéen forsøger at dække en række for-
skellige områder som kunst, kulturhistorie, histo-
rie, samfundsforhold og naturvidenskab. Det er et 

mål, at nogle af foredragene har en særlig tilknyt-
ning til Svendborg og Sydfyn. Således er der  
d. 3. september et foredrag med titlen Faaborg og 
kunstnerkolonierne 1880-1930 i anledning af en 
udstilling herom på Faaborg Museum. 

For hvem?
Foredragene er for alle, der er interesserede.  
Nogle foredrag er gratis at deltage i og andre 
koster 50 kr. pr. foredrag med pensionistrabat.

Hvis man vil vide mere, kan man besøge Svend-
borg Folkeuniversitets hjemmeside: 

www.svendborgfolkeuniversitet.dk. 

Svendborg Folkeuniversitet
Svendborg Folkeuniversitet tilbyder foredrag inden for en række  
forskellige områder. Folkeuniversitetets arrangementer er populære  
- ikke mindst blandt seniorer.

Demensnetværk  

for pårørende

Demens er en alvorlig sygdom, ikke kun for den som  
rammes af sygdommen, men også i høj grad for de  
pårørende.

At være pårørende
Det kan være svært, at være pårørende til en person 
med demens. Sygdommen påvirker evnen til at huske, 
koncentrere sig og til at udføre praktiske gøremål. Des-
uden kan der ske en ændring i adfærd og personlighed. 

Sygdommen medfører store forandringer i familien, og 
mange oplever følelser som sorg, savn, vrede og skyld i 
forløbet.

Demensgrupper for pårørende
En pårørendegruppe kan give øget livsmod. Det kan 
være en støtte at mødes i en gruppe og udveksle 
oplevelser og erfaringer fra hverdagen, samt tanker om 
fremtiden. Mange beskriver pårørendegruppen som et 
frirum, hvor alt kan drøftes. Tillid, tryghed og respekt er 
en forudsætning for samtale i gruppen. Alle i gruppen 
har tavshedspligt. 

Hvem kan være med? 
Deltagelse i en pårørendegruppe er et tilbud til alle, som 
har en pårørende med en demenssygdom. Det kan være 
ægtefæller, børn, svigerbørn eller nære venner. 
Det er gratis at deltage, dog betales et lille beløb for 
kaffe.

Netværksgruppe i Demenscenter Sydfyn
Demenscenter Sydfyn tlf. 29 65 70 23

Demensnetværk for ægtefæller
Sygeplejerske Camilla Weber tlf. 62 23 44 15  
kl. 7.30 - 08.00 og 14.00 - 15.00

Demensnetværk for yngre ægtefæller
Sygeplejerske Rikke Hartz tlf. 62 23 42 37  
kl. 9.00-13.00

Demensnetværk for voksne børn og børnebørn
Sygeplejerske Birgit Wulf Nielsen tlf. 62 23 44 11  
kl. 14.00 - 15.00
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Tekst og foto: Margit Lolk 

Danseklubben ”Enigheden”

Impulser har besøgt Svendborgs ældste danseklub 
”Enigheden”, der blev stiftet af Marie Fisker. ”Fiske 
Marie”, som hun også blev kaldt, var en farverig og 
livsglad person med sine meningers mod, hun var 
kendt af alle og i dag husket af mange, som er vokset 
op i Svendborg på det tidspunkt. Marie kørte hver 
dag rundt i sin bil med hunden stolt siddende ved sin 
side for at sælge fisk (tidl. foregik fisketuren med hest 
og vogn), og om lørdagen havde hun sin faste plads 
på Torvet. 

Marie var af den mening, at folk havde godt af at kom-
me op af stolene og få sig rørt med dans og hygge og 
søndag den 29. januar 1950 havde danseglade svend-
borgensere kridtet danseskoene og mødte op til den 
nystiftede klubs første dansetime i Forsamlingshuset 
”Viking” i Vestergade, som dengang var ejet af fag-
bevægelsen og i dag huser AOF Center Fyn.

Jeg fik en snak med klubbens nuværende formand In-
ge-Lise Rasmussen, som med stolthed fortalte, at den 
dirigentklokke, hun svinger, når hun skal have ro til at 
give en besked, er den samme som Marie brugte for 
snart 60 år siden. Klubben har i dag 20 medlemmer, 
men vil gerne være mange flere. Gennemsnitsalderen 
er mere end 80 år. Vi mødes hver onsdag kl. 18.30 i 
Skallen i Svendborg og begynder altid med en sang 
og lidt hyggesnak, inden musikken spiller op til dans, 
fortæller Inge-Lise. Vi danser til musik fra en CD af-
spiller, og hver fjerde gang har vi levende musik.

Som udenforstående fornemmer man straks, når 
man træder ind i lokalet, at her er rart at være. Jeg 
møder nogle friske og glade pensionister, bl.a. Henry 
Nielsen på 100 år, som fortæller, at han har været med 
i klubben siden 1991. Dengang dansede man rigtig 
”danseskoledans”, feks. Skæve Thorvald, Sekstur og 
Den toppede høne – i dag går man jo bare frem og 

tilbage, konstaterer Henry, lige inden han bliver hevet 
op til en hurtig Rock’n Roll af Lykke Antonsen på 88 
år. At se dem svinge sig til de hurtige rytmer, er beun-
dringsværdigt og imponerende. Hvad betyder det, at 
hørelsen er svækket, når bare bentøjet og humøret er 
i top? 

At alder ikke er nogen hindring for at holde sig i 
gang, er Henry og danseklubben ”Enigheden” et livs-
bekræftende bevis på.

Kom og dans med
Ønsker du at vide mere om Danseklubben 
”Enigheden”, så kontakt formanden Inge-Lise  
Rasmussen, tlf. 62 25 23 01 eller Mobil 30 59 39 45.

Svendborgs ældste danseklub

Henry Nielsen på 100 år og Lykke Antonsen på 88 år tager 
en svingom

Marie Fisker stiftede danse-klubben Enigheden i 1950 
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Brug hjernen, eller mist den!

Mange siger, at overdrivelse fremmer forståelsen. Og 
der er ofte noget om snakken.  Denne artikel handler 
om, hvad man personligt kan gøre for at holde sin 
hjerne aktiv. Der er ofte megen fokus på, at vi ældre 
skal træne vores fysik, men hvad med vores hjerne? 
Den skal vi også træne.

Jeg bad 3. debat-gruppe i Svendborg Seniorakademi 
om at komme med nogle gode råd for at holde 
hjernen i gang.

Det er vigtigt at understrege, at de råd der gives her, 
ikke er lægevidenskabeligt understøttet.

Vi dumpede lige ind i debatgruppens fredagscafé. 
Her kan alt mellem himmel og jord drøftes, men 
intet vedtages! 10 seniorer, der alle øser af deres 
personlige viden og erfaring, drøfter tilfældige 
emner, og de har det skønt sammen. 

Ved at holde hjernen i gang, og arbejde med tanke-
virksomhed, kan man udsætte aldringsprocessen. 
Brug hjernen, eller mist den, som der står i over-
skriften. Spis også noget sund kost og motionér. Vær 
social og lav noget, der gør dig glad, læs bøger eller 
hør lydbøger. 
Ensomhed og isolation fra fællesskaber er en farlig 
tilstand at være i. Derfor er det meget vigtigt at 
komme ud blandt andre. Snakke med andre om det, 
der optager én. Det er vigtigt at være til stede i nuet. 
Være åben og nysgerrig, og have lyst til at opleve, og 
forundres over tilværelsen.

Svendborg Seniorakademi et godt sted at få hjernen 
aktiveret.

Svendborg Seniorakademi
Mødestedet  for alle seniorer

Tekst og foto: Palle Christiansen

Nysgerrighed uden grænser
Vi har helt sikkert også et tema, som interesserer 
dig. For eks.: Slægtshistorie – Kulturudflugter - 
Højskoledage – Filmeftermiddage, m.m.

www.svendborgseniorakademi.dk
Kunstner Henning Sundwell, der er medlem af 
seniorakademiet, har doneret en flot skulptur, der står 
ved indgangen i Ørkildsgade. Titlen er “Flammen”.

Seniorer elsker live-stream foredrag
Svendborg Seniorakademis medlemmer lytter  
og kigger interesseret med, når Aarhus Universitet 
livestreamer foredrag. I foråret 2019 har der 
været pæn tilslutning i Ørkildsgade, til i alt fem 
livestreamede foredrag, der blandt andet handlede 
om klimaændringer, universets liv og naturvidenskab.

Er det noget for dig? Fem nye naturvidenskabelige 
foredrag følger fra Aarhus Universitet i efteråret 2019. 
Første gang i uge 41.  
Læs mere på vores hjemmeside.

Livestream betyder, at foredraget foregår live på 
Århus Universitet, og det vises på storskærme i hele 
landet samtidig. 



22 Impulser August  2019

Gamle mænd i gamle biler

Der er visse ting her i livet, mænd aldrig bliver for 
gamle til. Som f.eks. at kigge langt efter en skønhed. 
Sådan en smuk lakeret en af slagsen med fire hjul, 
forkromede forlygter og et flot svunget bagparti. Ent-
en har de en gang haft en af slagsen, eller også drøm-
mer de om at få en at gå og pusle om i deres otium.

Vi taler naturligvis om veteranbiler. En sejlivet 
påstand er, at dem der er så heldige at have en af 
slagsen elsker dem højere end deres koner, og de 
bruger flere penge på dem end på konen.

Men det er naturligvis bare en påstand, som ikke kan 
dokumenteres.

Men fakta er, at gamle mænd elsker gamle biler, og 
Impulser har fundet tre - om ikke gamle så dog æl-
dre - mænd, som nægter at bekræfte ovenstående 
påstand, men som ikke kan skjule deres begejstring 
for deres veteranbiler.

Når en bil fylder 30 år får den status af veteranbil, og 
det betyder noget forsikringsmæssigt og synsmæs-
sigt, hvis man altså også har en ”ny” bil. 

Noget at gå op i
Mand: Aksel Sørensen, Svendborg. Årgang 1946. 
Pensioneret boliginspektør.

Veteranbil: Opel Rekord Olympia. Årgang 1961. 
Samlet i Danmark på GM’s fabrik. En meget sjælden 
variant med olymat-gear.

Hverdagsbil: Mitsubishi Colt.

- Jeg gik på pension, da jeg fyldte 70 år, og inden da 
sagde min søn til mig, at jeg burde finde på noget 
at beskæftige mig med. Hænderne er skruet meget 
godt på, så det blev en Chevrolet fra 1927, der lignede 
noget, der var løgn. Den satte jeg i stand og solgte, 
og så kastede jeg mig over denne her Opel, som ud-
mærker sig ved kun at have to pedaler; en speeder og 
en bremse. Ingen kobling. Koblingen er nemlig vacu-
umstyret og ligger i gearstangen; det har været udfor-
drende at arbejde med. Men det er jo også det, der er 
sjovt. Jeg har brugt mange, mange timer på den og på 
at finde de rette reservedele, men nu er den også per-
fekt, og den skal ikke sælges. Se lige de kofangere; de 
er helt nye og lavet i rustfrit stål. De står mig i 10.000 
kr., men er de ikke smukke? Vi holder af at køre rundt, 
hvor veteranentusiaster mødes og min søn har arvet 
min interesse, så vi har fælles planer for fremtiden.

En af de store glæder ved at blive pensionist er, 
at der er tid til at pleje og passe den man elsker

Når mænd med gamle biler mødes går snakken livligt over 
en tår kaffe. Her er det Bjarne Gregersen, Bjarne Grønholt 
og Aksel Sørensen der drøfter værdien af 100 oktan benzin. 
Med på en ”lytter” er den 100 år gamle Chevrolet, som 
Bjarne Grønholt er den lykkelige ejer af.

Tekst og foto: Peter Faber 

Opel Rekord var en salgssucces. En stilfuld bil. Statelig ser 
den ud i sort lak, men det er upraktisk, når det støver og 
regner. Det kræver rengøring.
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Dyrt men dejligt
Mand: Bjarne Grønholt, Dongs Højrup. Årgang 1949. 
Pensionist og mekaniker.

Veteranbil: Volvo 444. Årgang 1954. Produceret i 
Gøteborg, Sverige, fra 1947 til 1966.

Hverdagsbil: Volvo V70

- I 30 år har jeg drevet værksted her i Dongs Højrup, 
og jeg er her ikke kun, når jeg er på arbejde. Jeg er 
her også i min fritid, for den bruger jeg på veteran-
biler. Jeg er fascineret af at køre i dem, lave dem og 
mødes med andre, der har samme interesse for gamle 
biler, som jeg har. Lige nu har jeg fem ”veteraner”; 
udover den klassiske Volvo, som de fleste lidt oppe i 
årene kan nikke genkendende til, tæller samlingen 
en Ford A fra 1929, en Mercedes 280 fra 1971, en 
hundrede år gammel Chevrolet og en brandbil fra 
Løjt Frivillige Brandvæsen i Sønderjylland. Det er 
en Taunus Transit, og den er ombygget til at rykke 
ud, når tørsten skal slukkes. Min kone og jeg har haft 
plejebørn, og de har fået lov at køre markrace med 
gamle udtjente biler, som i dag ville have været efter-
tragtede veteranbiler, hvis de ikke var blevet smadret. 
Sådan er det.  Det er ikke en billig hobby. Den koster 
ikke kun mange arbejdstimer men også mange 
penge. F.eks. fik jeg Ford A bilen som samlesæt - det 
tog år at samle den, og Chevrolet’en fra 1919 har fået 
syet ny kaleche og sædeindtryk i USA. Det koster 
mange kroner, men fornøjelsen og glæden ved de 
gamle biler opvejer det hele.

Gensyn med ungdommen
Mand: Bjarne Gregersen, Rantzausminde. Årgang 
1945. Pensioneret journalist.

Veteranbil: Karmann Ghia. Årgang 1970. Produceret 
i Osnabrück, Tyskland.  Der blev i perioden 1956 
til 1974 produceret ca. 400.000 styk Karmann Ghia, 
hvoraf ca. 80.000 var cabriolet-modellen.

Hverdagsbil: VW Golf.

 

- Da jeg var ung i 60’erne, havde jeg en Karmann 
Ghia; dog ikke en cabriolet som denne her, og da jeg 
i 2010 gik på pension, fik jeg lyst til at vende tilbage 
til ungdommen, sådan rent bilmæssigt, og da jeg fik 
øje på denne skønhed, var jeg solgt. VW overtog på 
et tidspunkt produktionen af Karmann Ghia, fordi man 
ville have ”en smart bil med hverdagsteknik” i sorti-
mentet, og teknikken hentede man i ”boblen” og flyt-
tede den over i karosserifabrikken Karmanns design.  
Jeg har stor fornøjelse af at køre i bilen. Jeg kan abso-
lut intet lave selv, jeg er ikke praktisk anlagt og kan 
gå og rode med bilen, men jeg nyder at mødes med 
andre entusiaster i vores Karmann Ghia Klub og køre 
til veteranbiltræf og snakke med andre mennesker. 
Det er altid fornøjeligt og heldigvis synes min hustru 
også - dog i mere begrænset omfang end jeg selv - at 
det er en god oplevelse at nyde Sydfyn med kalechen 
slået ned. Om det er dyrt? Nu er det jo ikke alting, der 
skal gøres op i penge, vel?

En ældre herre klæder også en sportsvogn. Det behøver 
ikke være en barmfager blondine, der sidder på for- 
skærmen.

Et smukt og karakteristisk bagparti. Læg mærke til den 
todelte bagrude og bilens nummerplade. 54 står for 
årgangen - 444 for modellen.
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Byens stolte søn 

En dag i midten af marts 1872 er politibetjent 
Rasmussen på patrulje ved Dosseringen omkring 
søerne i København. Da han når frem til det sted, hvor 
Ladegårdsåen løber ud i Peblingesøen, opdager han 
noget i vandet. I vandet ved dosseringen tæt ved 
Sporvejens bro over åen ligger en pakke. Han fisker 
pakken op. Den er tung, og indpakningen er et stykke 
lærred. Da han åbner pakken, gør han et uhyggeligt 
fund. Pakken indeholder liget af et spædbarn. 
Foruden barnet er der desuden en mursten til at 
tynge pakken ned med. Da man er sikker på, at der 
er tale om en forbrydelse, bliver sagen overgivet til 
Opdagelsespolitiet i København.

Politiets opgave er rimelig simpel. De skal blot finde 
frem til barnets moder. Fødsel i dølgsmål og i enkelte 
tilfælde barnemord var rimelig almindelige i datidens 
København. Hvert år var der sager om mødre, der 
tog livet af deres nyfødte børn. Årsagerne til disse 
forbrydelser skal man bl.a. finde i den skam, der var 

forbundet med at få et barn udenfor ægteskab. En 
anden årsag var en manglende mulighed for at kunne 
forsørge barnet. 

Et af de spor politiet har at gå efter, er det stykke 
lærred, barnet er pakket ind i. Ifølge datidens aviser 
er der broderet nogle initialer på lærredet. Mistanken 
falder på den 42-årige Dorthea Cathrine Schiøtt, enke 
efter telegrafassistent Peter Ludvig Matthiesen Damm. 
Vi ved desværre ikke, hvordan politiet er kommet på 
sporet af hende, men der må næsten have været no-
gen af hendes naboer, der har observeret, at hun var 
gravid og efterfølgende har meldt hende til politiet. 
Hun er mor til tre, og har tidligere boet i Svendborg, 
men er flyttet til København i sommeren 1871. Hendes 
navn passer på initialerne, og hendes bopæl i Murer-
gade er tæt ved det sted, hvor barnet er blevet fundet. 
En uge efter at barneliget er fundet, den 23. mar. 1872, 
bliver hun anholdt af Københavns Politi, og da hun 
hurtigt erkender, at hun er mor til det fundne barn, at 

– ny bogudgivelse fra Svendborg Museum

Af Martin Friis Hansen 
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hun har født det i dølgsmål, og at hun har taget livet af 
det, bliver hun indsat i arresten. 

Få dage senere blev sagen sendt videre til Køben-
havns Kriminal- og Politiret. Under den efterfølgende 
langvarige retssag kom det frem at en grosserer 
Hans Jørgen Rasmussen, der tidligere havde levet i 
Svendborg, var far til det myrdede barn.

Hans Jørgen Rasmussen var fra midten af 1850’erne 
og til starten af 1870’erne blandt Svendborgs vigtigste 
mænd og største skatteydere. Han stod bag opførelsen 
af de mest iøjnefaldende bygninger ved Svendborg 
Havn, bl.a. Det Gule Pakhus og Cikoriefabrikken, der 
senere blev til Den Katolske Kirke. Han var derudover 
bl.a. drivkraft bag etablering af Svendborgs første 
dampfærgeforbindelse til Langeland og telegraf 
mellem Nyborg og Svendborg. I forbindelse med at 
han i 1871 forlod Svendborg for at rejse til København 
afholdtes en stor fejring af ham på rådhuset, der 
afsluttedes med et stort optog gennem byen.

På trods af dette har han ikke efterladt sig varige spor 
i Svendborgs historieskrivning og er kun sporadisk 
beskrevet. Hvordan kunne en mand med den position 
og betydning for byens udvikling gå i glemmebogen? 

Én af forklaringerne kan findes i de afsløringer, der 
kom frem i forbindelse med retssagen. Oplysninger 
om Hans Jørgen Rasmussens liv chokerede datidens 
samfund og var af en sådan uhyggelig karakter, at 
datidens aviser hverken ville eller kunne skrive om 
detaljerne. Afsløringer der bragte ham fra samfundets 
top og til Vridsløselilles fængselscelle.

Læs mere i bogen: ”Byens stolte søn - en stor-
købmands storhed og fald”, skrevet af historiker 
Martin Friis Hansen og udgivet af Svendborg Museum. 
Bogen koster 150 kr. Gratis for medlemmer af 
Museumsforeningen.

Havnepladsen i Svendborg set fra Øksenbjerg i 1865. Til 
venstre ses Hans Jørgen Rasmussens kornmagasin (Det gule 
pakhus) og bolig (Færgegården) (Svendborg Byhistoriske 
Arkiv).

Storkøbmand Hans Jørgen Rasmussen, 1850’erne. 
(Svendborg Byhistoriske Arkiv)
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Mange små kattehaler snoede sig rundt om vore 
ben - vi nussede og aede, og de spandt som små 
motorbåde, mens kattemor sad vagtsomt på 
afstand og holdt øje med både os og afkommet. 
Solen skinnede, kaffen var drukket, kagen spist 
og mændene så på afgrøderne. Der var så dejligt 
ude på landet 

Vi var på besøg på en rigtig nykalket gård, og der var 
virkelige dyr – med lyde, som i en gammel dansk film. 
Hanen galede i det fjerne og køerne muh’ede. Og 
hunden ville gerne klappes. By-barnebarnets stemme 
gik helt i  diskant af lutter fryd over bløde små pelse.

Vi flyttede os for en kæmpetraktor med anhænger. Og 
op af anhængeren stak en sort mule, mens et øje skæ-
vede eftertænksomt til os.  Vi flyttede lidt længere væk, 
leddet blev lukket op, og anhængeren kørte ind på 
marken og åbnet. Solide landmænd trak sig lidt tilbage 
og ned ad slisken vandrede langsomt en kæmpe sort 
tyr, mens musklerne spillede under skinnet i solen. Den 
stod bredbenet på marken og så sig langsomt rundt, og 
mændene satte hegnets kroge godt fast igen.

Jeg trak barnebarnet til mig. Reb og hegn eller ej, så 
var det her altså en tyr - lige derinde ved siden af på 
marken.  Så rettede han nakken, løftede mulen mod 
himlen, rystede skuldrene på ægte boksermaner og 
skrabede med en hov i grønsværen. Han gik adstadigt et 
par skridt længere ind i det grønne. Vi stirrede betaget 
på ham.  Sommervinden blæste lugten af ham nærmere. 

Tre små sorte kvier kom løbende gennem det åbne led 
fra nabomarken. De spjættede tøset med benene og 
dansede i cirkler rundt om tyren. De opførte sig som 8. 

klasses piger til krobal. Men nej, de blev ikke  værdiget 
et blik fra HAM. Så slog de koket bagud med bagbenene 
og vrikkede rundt om den betagende fyr. Han så bare 
mod himlen og drejede  fornemt hovedet. En fjern 
rumlen lød fra ham - og så nippede han lidt græs.

På marken ved siden af  kom to æsler trippende hen til 
hegnet  og gloede nysgerrigt. Ikke engang de kunne få 
tyren til at kikke op.

"Hvad skal den?" hviskede bybarnet. Mens jeg over-
vejede, hvordan man forklarer det, gav bedstefar 
ordentlig besked. Han havde jo også en fortid i land-
bruget. "Gør den det nu?" spurgte hun igen, og øjnene 
var kæmpestore. "Nej”, svarede bedstefar. ”Han skal lige 
finde sig til rette og vælge"

I det samme løftede han halen og spredte bagbenene, 
og det var ikke en stille rislen, men en dampende 
plaskende stråle, der forlod ham. Kvierne dansede 
endnu mere rundt om ham. Æslerne skreg højt – mon det 
var af grin ?? Landmanden smilede lidt..."Nååå, der sker 
nok ikke mere i dag. Han har jo hele sommeren til det." 

Meget ærgerlig måtte by-pigen kravle ind i bilen. Hun 
nærmest lå i bagruden: "Er ham manden en bonderøv?" 
"Bedstefaderen grinede i skægget" Jaaa, det kan man 
vel godt sige. " Du er da også fra landet. Hvorfor er du 
ikke en bondemand?" "Fordi din bedstemor ikke er 
en ordentlig bondekone – hun er for pivet til at hugge 
hovedet af en kylling!" Og det kunne by-barnet nu godt 
forstå. 

Vi lovede, at til næste sommer måtte hun komme igen og 
se resultatet af tyrens flid. 

Tekst af Marianne Mølsted 

På landet en sommerdag

Mariannes klumme
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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 3

BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 4

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1

MADSERVICE
Visitatorer
Telefon 62 23 40 00 - Tryk 1

AKTIVITETSCENTRE
For yderligere information kontakt
Områdekontor Plejecenter Øst
Telefon 62 23 43 00
Områdekontor Plejecenter Vest
Telefon 62 23 42 00

DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om  
spørgsmål vedrørende demens 
telefon 62 23 40 00 - Tryk 3

DEMENSCENTER SYDFYN 
ANNONYM RÅDGIVNING OG AKTIVITETER
mail: demenscentersydfyn@svendborg.dk  
telefon 29 65 70 23

Åben henvendelse:  
Mandag - Onsdag kl. 8.30-12.00
Torsdag kl. 16.00-17.00
Fredag Lukket
Velfærdsteknologiske hjælpemidler:
kontakt os for en aftale

TALE- OG HØREHUSET
Mail: socmyn@svendborg.dk

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

Åben Henvendelse:
Mandag kl. 10.00-11.30
Torsdag kl. 14.00-16.00

Vedr. Talevanskeligheder:
Telefon: 62 23 40 85 / 51 52 47 20

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

✁

KØRSEL

KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Visitation: Trafik telefon 62 23 35 35

SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Siddende patientbefordring telefon 70 11 31 11

SBH KØRSEL
Kørselsordning for svært bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning telefon 62 23 35 35  
(findes også på Kommunens hjemmeside)
Bestilling af kørsel telefon 63 11 22 55

HØREKLINIKKEN OUH
Kørsel til afprøvning og justering af høreapparat
Region Syddanmark. Transport telefon 70 11 31 11

BUSKORT
Du kan bestille og betale buskortet på nettet eller  
kontakte Fynbus telefonisk. www.fynbus.dk
Fynbus telefon 63 11 22 00
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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:
Svinget 1, 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:
Mads Hansensvej 12, Vester Skerninge
Følger bibliotekets åbningstider

Gudme bibliotek:
Højsagervej 6, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

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

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

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

SPØRGSMÅL TIL SENIORAKTIVITETER
Birthe Bergmann Telefon 24 88 63 31

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

PENSION  
OG VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Pension telefon 70 12 80 61

SKAT
www.skat.dk 
Telefon 72 22 18 18

Hjælp til  
Digital 

Selvbetjening
når Borger- 
service er  

lukket
Hotline  

SydDanmark  
70 20 40 21

Mandag - fredag 
fra kl. 15 - 18

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

TIDSBESTILLING

HUSK! før du møder i Borgerservice skal du bestille tid på www.svendborg.dk/bestiltid
Du kan som altid få hjælp af borgerguiden i Borgerservice uden tidsbestilling.


