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Ildsjæle, fra foreningen Svendborg Senior Idræts (SVSI) mere 
end hundrede frivillige, er tilfredse med medlemskabet. Ikke 
mindst fordi idrætsprojektet hviler på en lang, grundfæstet 
kultur af gensidig respekt og anerkendelse 

Der blev trillet, kastet og driblet til mange bolde, da fri-
villige fra SVSI en formiddag i november mødtes for at 
tale om frivillighed i foreningen.

Vi kom omkring flere facetter om frivillighed i fælles-
skabet - om hvad, hvordan og hvorfor, vi hver især bi-
drager.
Og netop den dag boblede vi af glæde og stolthed. 

Nominering og finalist 
Nyheden om, at Svendborg Senior Idræt var blevet 
nomineret til Danskernes Idrætspris var netop blevet  
offentliggjort. 

Vi var helt enige om, at det er så flot, at Svendborg Se-
nior Idræt, er nomineret, og vi så alle frem til en aften 
med spændende TV, inden vi igen gik over til dagens 
dagsorden; om vores erfaringer og oplevelser som fri-
villige i SVSI. 

-- Lovprisning, fastslår Svend Sølling Jensen bestemt og 
med et stort smil i øjnene.
Svend mindes med glæde sin debut for ni år siden, da 
SVSI var et hundrede procent kommunalt tilbud, og han 
fortsatte selvfølgelig som frivillig efter udskillelsen i 
2012, da foreningen blev selvstændig.
Svend Sølling Jensen roser såvel ansatte som frivillige, 
som han og alle foreningens medlemmer kan møde 
både telefonisk, i foreningens hjørnekontor i Idrætscen-
teret eller ude på aktivitetsholdene.

- Her bliver vi mødt i øjenhøjde, uanset om det er 
de frivillige ildsjæle, de ansatte på kontoret, eller de 
dygtige instruktører, som ”svinger pisken” over os

Indsatsen i SVSI styrker også parforholdet, pointerer 
Svend med et lunt smil:
- jo mere, hver især har at rende til, jo mere liv i parfor-
holdet.

Sjovt og meningsfyldt fællesskab 

Ingegerd Størling, Bestyrelses- og TU-medlem (Tværgående Udvalg) og holdlederne Svend Sølling Jensen, tv. og Jørn  
Pedersen udvekslede mange erfaringer og gode historier, da de i november traf hinanden for første gang. 

Tekst og foto Grete Kronborg

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 
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Respekt og rummelighed
Alle, der kommer i berøring med Svendborg Senior 
Idræt, skal ikke være i tvivl om, at der brænder en ild 
i foreningen.

Ingegerd Størling fremhæver, at hendes oplevelse 
som nyt medlem og frivillig, var den respekt, hun blev 
mødt med fra dag ét.

Rundt om bordet er der enighed om, at vi alle trives 
med foreningens DNA;

”Husk, at man bidrager med det, man kan bidrage 
med, og alt er værdifuldt”.

Nye kræfter, nye øjne
Jørn Pedersens første kontakt med SVSI var, da han i 
sommer faldt over en avisnotits med tilbud om prøve-
ture på Mountainbikes ved Ollerup Gymnastikhøjs-
kole med henblik på at få etableret et Mountainbike 
hold i SVSI-regi.  

På et efterfølgende møde i oktober med foreningens 
udvalg for udendørs aktiviteter og andre mountain-
bikeentusiaster var der skabt grundlag for at starte et 
hold op, og Jørn og Torben Johansen bød ind på hold-
lederopgaven. 

- Vi har siden 10. oktober cyklet to gange ugentligt, 
og hver gang har vi været en halv snes m/k’ere på tur 

ud i naturen, fortæller Jørn begejstret og fortsætter;
- Torben og jeg planlægger gerne turene, så vi kan 
holde pause et sted, hvor vi kan sikre os en halvvejs 
kop kaffe med basse eller bolle. På vores tur rundt 
i Hvidkilde området, var en af deltagernes kone så 
flink at møde os med kaffe og kage ved Skovhytten.

Facebook - et muligt kontaktredskab
På foreningens hjemmeside, www.svsi.dk er der som 
noget helt nyt etableret en ”frivilliginfo”, som alle 
kan benytte sig af – både nuværende og potentielt 
nye frivillige. Her finder man de informationer om 
foreningen, man har brug for i sin frivillige opgave 
og her kan man læse om, hvordan foreningen klæder 
nye frivillige på – kig ind, hvis du også har lyst til at 
blive en del af det frivillige fællesskab i SVSI.

MTB-holdlederne, Jørn og Torben, har efter en 
måneds erfaring gjort sig overvejelser, om det kunne 
være en fordel at bruge foreningens nyere profilside 
på Facebook, både til kommunikation på holdet, men 
især også til at dele alle de gode historier fra turene 
rundt i det sydfynske.

Der er mange fremadrettede bolde i luften, og sam-
men er vi mange til at udvikle på brugbare løsninger 
for alle medlemmer af SVSI. 

Limen i Svendborg Senior Idræt 

Vision, værdier og mål for Svendborg Senior Idræts 
bestyrelse, medlemmer og foreningens mange fri- 
villige sikres ved:

• helhed i aktiviteter med kvalitet og bredde

•  god kommunikation mellem medlemmer,  
frivillige, bestyrelse og ansatte

•  samarbejde i partnerskaber, foreninger og  
organisationer

•  formidling om foreningen og de gode  
historier til kommunens borgere

•  udvikling af aktiviteter for både krop,  
hjerne og hjerte

•  engagement og trivsel i et respektfuldt og  
anerkendende møde mellem medlemmer  
og ansatte

• 72 år (årgang 1947)
• Vindeby på Tåsinge
•  Medlem af Svendborg Senior Idræt fra 

oktober 2019
•  Frivillig i foreningen fra oktober 2019, 

som tovholder i MTB gruppen

• 85 år (årgang 1934)
• Thurø
•  Medlem af Svendborg Senior Idræt 

siden 2010. 
•  Frivillig fra 2012 på Basis Motions- 

hold i Thurøhallen
•  + frivillig på Thurøhus siden 2018 hver 

anden onsdag formiddag i en mande-
gruppe for demente beboere

• 65 år (årgang 1954)
• Troense på Tåsinge
•  Medlem af Svendborg Senior  

Idræt siden 2017
•  Frivillig fra 2017. Først som medlem  

af TU og bestyrelsesmedlem siden  
generalforsamlingen primo 2019
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