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Et fællesskab er ikke nødvendigvis ensbetydende med 
at være sammen med mange mennesker. For nogle men-
nesker er fællesskab enkelte nære relationer, en god ven 
eller en mindre gruppe af mennesker, der samles om 
en fælles interesse. For andre er fællesskab, når der er 
rigtig mange mennesker i samme rum, eller sammen om 
samme sag.

Men der er ingen tvivl om, at fællesskaber er vigtige for 
mennesker. Tætte relationer og det at indgå i et fællessk-
ab har stor betydning for os som mennesker. Det er med 
til at skabe tryghed i hverdagen og give vores liv mening. 

Svære livssituationer kan betyde, at vi som mennesker 
befinder os et sted i livet, hvor det at finde nye fælles-
skaber er svært. 

I Svendborg arbejder vi sammen om at finde fælles-
skaber og undgå ensomhed. Frivillige foreninger og 
Svendborg Kommune er gået sammen om at forebygge 
ensomhed og skabe initiativer og tilbud, der kan med-
virke til livsgnist, håb og glæde for mennesker. Vi har 
et fælles fokus på at skabe det bedste fundament for at 
hjælpe mennesker videre i sociale relationer.

I denne udgave af Impulser kan du blandt andet læse 
om Vagn Caspersen, der fandt vejen til nye fællesskaber 
gennem ”Vejviserne”.

Du kan også læse om seniorbofællesskabet Højmarken 
i Stenstrup, hvor fællesskabet betyder tryghed og sam-
menhold i hverdagen. Jeg er overbevist om, at vi i den 
nærmeste fremtid kommer til at se flere tiltag som senior-
bofællesskaber, hvor vi som mennesker bosætter os med 
andre for netop at skabe relationer og tryghed. Det kan 
være med til at styrke vores lyst til at leve, være sammen, 
skabe appetit på livet og forebygge ensomhed.

Fællesskaber eller samhørighed er livsnødvendigt for os 
alle. Ung som gammel. Hele livet.

Jeg håber, at du vil finde inspiration til at deltage i nogle 
af de mange forskellige tilbud der findes i vores kom-
mune. Der er nok at vælge imellem – om du er til motion, 
kultur, udeliv, håndarbejde eller noget helt andet. 

Formiddagsfortællinger fortsætter 
Svendborg Forsamlingshus v. Torben Wahlstrøm har 
haft så stor succes med Formiddagsfortællinger den 
første onsdag i hver måned, at der igen bliver formid-
dagsfortællinger  i februar, marts, april og maj.
Følg med i dagspressen, på facebook eller på
www.svendborgforsamlingshus.dk. 

Forårets fortællinger vil være knyttet til et tema og 
professionelle fortællere vil tage tilhørerne med ind 
i den levende litteraturs magiske verden. Det vil igen 
være Torben Wahlstrøm, der binder trådene sammen, 
både som fortæller på nogle af arrangementerne og 
som planlægger af fortællearangementerne.

Af  Ældrechef Kirsten Vie 

LEDER 

Med ønsket om et godt og 
lykkebringende nyt år.

Fællesskaber giver livet mening

Svendborg 
Forsamlingshus

Lundevej 2 
5700 Svendborg
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Både Svend Erik Andersen, Gyde Bredahl Petersen 
og Metha Christiansen var med i planlægningen af 
seniorbofællesskabet i Stenstrup og de bor der stadig 
- og elsker det. 

Det var en stor dag, da beboerne for 13 år siden hejs- 
te flaget for første gang i Højmarken, Stenstrup Senior-
bofællesskab. Efter to års tilløb flyttede 22 beboere 
ind i de syv dobbelthuse, der ligger som en halvcirkel 
omkring fælleshuset. Ingen af de første beboere er flyttet 
derfra, men en del er døde og de, der er tilbage betegner 
seniorbofællesskabet som en kæmpe succes.

Der går ikke en dag, hvor beboerne ikke hilser eller 
vinker til hinanden, drikker en øl sammen eller vender 
dagens nyheder over en kop kaffe. Det er nemlig hele 
ideen med et seniorbofællesskab, at man holder øje med 
hinanden.

- Og det er ikke fordi vi er nysgerrige, at vi kigger ind af 
hinandens vinduer. Det er fordi vi lige vil sikre os, at alt 
er, som det skal være. At holde øje med hinanden er ikke 
det samme som at sidde lårene af hinanden, siger fire 
beboere, der har været med fra starten, Gyda og Jørgen 
Bredahl Petersen, Metha Christiansen og formanden for 
den selvejende institution, der står bag den almennyttige 
boligforening i Stenstrup, Svend Erik Andersen.

Behov for tolerance
De er enige om, at man er tæt på hinanden, og at det en 

gang imellem kræver lidt tolerance at omgås på den 
måde, som de gør i det lille samfund, som bebyggelsen 
udgør. Men de har også fortalt hinanden, at den enkelte 
må sige fra, hvis han eller hun synes, at fællesskabets 
interesse er intimiderende for privatlivet. Det er nu yderst 
sjældent, at det er sket.

Beboerne i seniorbofællesskabet er nærmest blevet 
en ”familie”. Mændene mødes hver formiddag kl. 10 i 
fælleshuset for at tale om stort og småt over en formid-
dagsøl. Kvinderne er naturligvis også velkomne, men de 
er sjældne gæster ved formiddagsseancen. Hver tirsdag 
er der fælles kaffebord og jul, påske, pinse, Mortens af-
ten og nytårsaften fejres med fællesspisninger, og ud fra 
devisen om, at hvad den ene ikke kan, kan den anden 
hjælpe med i det daglige. En sorterer pap til storskrald, 
en håndterer havetraktor og fejemaskine og en tredje er 
selvudnævnt avisbud; hun sørger for, at dagens eksem-
plar af Fyns Amts Avis kommer rundt til alle, der bidrager 
til abonnementet.

Omdrejningspunktet
Omdrejningspunktet i seniorbofællesskabet er 
fælleshuset, der også rummer et gæsteværelse med bad 

Tekst og foto: Peter Faber

Vi kigger ind af vinduerne  
til hinanden
I seniorbofællesskabet i Stenstrup er beboerne tæt 
på hinanden, men de sidder ikke lårene af hinanden
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til tre overnattende, og det bliver flittigt brugt, når børn 
eller børnebørn er på besøg. Der er også vaskemaskine 
og tumbler i huset, som kan benyttes af de beboere, 
der har valgt ikke selv at have det i deres lejlighed, 
men det helt centrale rum i huset er salen, hvor der er 
plads til 40 mennesker. Her er der holdt mange fester og 
sammenkomster, og den blankpolerede spade, som blev 
brugt da første spadestik blev taget, pryder væggen og 
er en form for trofæ. Den fortæller historien om en ide, 
der blev til virkelighed.

Det var Ældrerådet i Egebjerg Kommune, der i sin tid 
indkaldte til møde for at lodde stemningen, om der 

var grobund for et seniorbofællesskab i Stenstrup. Der 
mødte 80-90 mennesker op til mødet, men de fleste faldt 
fra, da det kom til realitetsforhandlinger. Men en lille 
gruppe holdt fast i ideen og i to år mødtes de en gang 
om måneden for at udvikle ideen. De tilbageværende fra 
gruppen kalder det den sociale fase.

- Vi fremsatte vores ønsker, beskrev vores forventninger, 
gjorde os tanker, talte om regler og indretning, om 
husenes indbyrdes placering og mange andre ting, men 
først og fremmest lærte vi hinanden at kende, fortæller 
den nuværende formand for seniorbofællesskabet, 
Svend Erik Andersen.

Fik indflydelse
Medlemmerne af gruppen fik indflydelse. De var bl.a. 
med, da der skulle vælges arkitekt og bygherre og da 
kvadratmeterne skulle fordeles i de enkelte boliger. 
Den megen snak i studiekredsen gav bonus; de fik lige 
præcis det bofællesskab, de gerne ville have, og derfor 
var glæden og begejstringen stor, da flaget blev hejst for 
13 år siden. Og det er den stadig, men er der en ting de 
gerne vil gøre om, hvis det var muligt, så er det, at senior-
bofællesskabet skulle have haft flere boliger.

Mange af beboerne har helt naturligt mistet en ægte-
fælle, og derfor bor der kun 15 mennesker i seniorbofæl-
lesskabet, og det er for få, siger Gyde Bredahl Petersen 
og Metha Christiansen samstemmende.

  Det første seniorbofællesskab blev etableret i 
København i 1987.

  Der findes i dag over 200 seniorbofællesskaber 
med ca. 7000 boliger.

  38% af seniorbofællesskaberne har fællesspis-
ning en gang om måneden.

  91% af beboerne i seniorbofællesskaber oplever 
øget livskvalitet efter at være flyttet ind.

   80.000 ældre overvejer inden for fem år at flytte 
til et seniorbofællesskab.

   85% af bofællesskaberne har venteliste - i 
gennemsnit står 28 på venteliste.

   I 2040 er hver fjerde dansker over 60 år.

   100.000 ældre føler sig ufrivilligt ensomme og 
tallet stiger.

   75% af beboerne i seniorbofællesskaber oplever 
bedre sociale relationer efter at være flyttet ind.

   Det er frivilligt for kommuner og boligselskaber 
at etablere almene seniorbofællesskaber. Flere 
private investorer interesserer sig for bofælles-
skaber på grund af den øgede interesse.

(Kilder: Realdania og Seniorboligen.dk)

Interessen for seniorbofællesskaber er stigende. I 
Svendborg mødte mellem 400 og 500 interesserede op, 
da Boligselskabet Sydfyn præsenterede sit projekt på 
Søkildevej. Det store fremmøde kom helt bag på forman-
den for boligselskabet, Svend Erik Johansen, men det 
bekræfter ham i, at behovet for den type boliger er til 
stede.

Et seniorbofællesskab adskiller sig fra andre almene byg-
gerier blandt andet ved, at der skal etableres et fælleshus.

Boligselskabet Sydfyn bygger nu 74 seniorboliger i et 
fællesskab på Søkildevej, og de ventes klar til indflytning 
i 2021. Alle boliger er udlejet og der står mange på ven-
teliste.

Samme boligselskab er i gang med at bygge et senior-
bofællesskab med 28 lejligheder i Gl. Nyby på Tåsinge.

En privat investor har en plan om at bygge seniorbofæl-
lesskab med ni boliger i den gamle amtmandsbolig ved 
politistationen på Tvedvej i Svendborg. 

Svendborg Andels Boligforening har et seniorbofællessk-
ab, Sofielund ved Faaborgvej i Svendborg med 42 boliger, 
som er meget efterspurgte og derfor er der også en lang 
venteliste. Administrationschef i SAB, Thomas Jeppesen, 
siger at seniorbofællesskaber er interessante, men at man 
pt ikke har konkrete planer om at bygge.

Hvis man vil og kan bidrage til fællesskabet er man vel-
kommen. F.eks. kan man betjene maskinparken, som 
Svend Erik Andersen viser frem, når der er behov for det.

Projekter på vej Værd at vide
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Tekst og foto: Margit Lolk

Selvom man bor på en lille ø uden idrætsfaciliteter 
midt i Det Sydfynske øhav, er det ingen hindring for at 
kunne deltage i forskellige aktiviteter. Man tager da bare 
færgen til Svendborg, hvis man vel og mærke vil afse den 
tid, som er nødvendig, inden man kan komme hjem igen.
 
Erling og Bent – to friske øboere
Erling Elkrog 81 år og Bent Hansen 79 år har boet mange 
år på Drejø og for ca. 18 år siden var de med i en gruppe 
af mænd, som begyndte at bowle i Svendborg. Men kun 
Erling og Bent holdt ved og de tager fortsat med Skarø/
Drejøfærgen ”Højestene” hver tirsdag kl. 13.15 og 
ankommer Svendborg kl. 14.30 for at bowle i en time, fra 
kl. 15 -16 i Bowl’Inn. De er medlemmer i Oure-Vejstrup 
Bowlingklub, som har ca. 20 medlemmer i alderen fra 70-
85 år.   
Der er en rigtig god og hyggelig stemning blandt 
medlemmerne og man fornemmer straks, at de to 
øboere er meget populære. Selv om det kun er træning, 
og det vigtigste ikke er at vinde, men at være med, så 
konkurrerer flere af medlemmerne indbyrdes. Erling 
havde f.eks. en konkurrence i gang med Ebba (85 år) på 
banen ved siden af og kunne efter træningen indkassere 
gevinsten – en fadøl.
Jeg lagde mærke til, at medlemmerne inden de gik i 
gang, stod meget længe for at vælge den helt rigtige 
kugle (fingrene skal passe i hullerne) – mange af 
medlemmerne har endda deres egen kugle med 
hjemmefra. Erling og Bent er bestemt ikke nybegyndere, 
de er faktisk ret gode og de scorede da også mange 

STRIKES (alle kegler vælter første gang) og ingen af 
deres bolde trillede ved siden af banen.
For Erling og Bent er det ikke bare et spørgsmål om at 
træne bowling i en time og så tage hjem. De er altid 
afhængige af, hvornår færgen sejler. De kan først nå den 
sidste kl. 17.30, når de igen ankommer til Drejø, er der 
gået 5½ time fra de tog hjemmefra. 

Hvad er det, som gør, at I vil bruge så 
mange timer på at bowle i en time?
Når man bor på en ø, er det, som at have en stor familie 
- alle ved alt om alle, så er det rart engang i mellem, at 
komme væk fra ”Paradiset” og få luft under vingerne, 
konstaterer Erling, inden de to øboere igen vender 
næsen mod færgehavnen.

Over vandet til bowling

Oure - Vejstrup Bowlingklub

Erling Elkrog (tv) og Bent Hansen



Borgerservice til flere ældre
I sidste nummer fortalte jeg, at vi havde haft møde 
med borgerservice, hvor vi drøftede flytningen til bib-
lioteket. Dette er blevet fulgt op med et nyt møde, hvor 
vi kunne konstatere, at de er godt på vej til at få skabt 
en borgerservice, som vi kan være tilfredse med. Det 
er aftalt, at vi løbende afholder møder, hvor vi kan stille 
relevante spørgsmål, så har du noget, som du mener 
burde eller kunne være anderledes, så kontakt os.

Ældrerådet har i høringssvar til det kommunale budget 
2020 udtrykt stor bekymring for, at befolknings-regul-
eringen også ville være sat ud af kraft i 2020. Der er for 
2020 heldigvis taget hensyn til, at vi bliver flere ældre i 
Svendborg Kommune.

Vi i ældrerådet er meget tilfredse med Demenscenter 
Sydfyn, for de gør et stort og flot stykke arbejde på om-
rådet, som mange andre ansatte i kommunen også gør, 
på de områder der har med os ældre at gøre.

Ældrerådet ser med stor tilfredshed på, at der er ind-
ført informationsmøder for borgere, når de fylder hen-
holdsvis 70, 75 og 80 år.

Det er ældrerådets indtryk, at borgerne er særdeles 
tilfredse med disse møder.

Mad ud af huset og hjem til den ældre
Tidligere er maden fra Det gode Madhus blevet bragt 
ud, 1 gang om ugen. På baggrund af anbefalinger fra 
fødevarestyrelsen skal den nu bringes ud 3 gange om 
ugen. Det ser ældrerådet på mod stor tilfredshed. Det 
kan bevirke, at det bliver lettere at tilføre maden noget 
ekstra grønt.

Vi ser det også som en sidegevinst, at den ældre nu får 
besøg 3 gange om ugen.

Desværre er der også et stort MEN, for det vil bevirke 
en større prisstigning. Heldigvis er der fundet penge til 
at tage toppen af stigningen, som nu i stedet for, bliver 
på 1,75 kr.

Dette betyder, at prisen for en hovedret nu bliver 50,75 
kr. Det er efter Ældrerådets mening en høj pris, og vi er 
bekymrede for, at nogle ældre på grund af dårlig øko-
nomi vil føle sig fristet til at søge  alternative løsninger 
af ringere kvalitet.  

Med venlig hilsen
Bent Rasmussen
Formand for Ældrerådet

Undertiden sker det, at medlemmer af Ældrerådet 
bliver opfattet som værende repræsentanter eller 
medlemmer for Ældre Sagen.

Ældre Sagen er en landsdækkende privat 
forening, som rigtig mange ældre er medlemmer 
af og som er til gavn for de ældre. 

Ældrerådet er et lovbestemt folkevalgt råd, som 
består af 12 medlemmer, der vælges hvert 4. år. 
Samme dag som kommunal- og regionalvalget.

Loven siger, at Ældrerådet skal høres i alle sager, 
der vedrører ældre og der gives ofte høringssvar.

Ældrerådet holder dialogmøder med kommunens 
Social- og sundhedsudvalg og i Svendborg Kom-
mune er Ældrerådet ofte repræsenteret i kommu-
nale nedsatte arbejds- og styregrupper.

7ImpulserJanuar 2020

Nyt fra Ældrerådet 

Bagerste række fra venstre: Bent Rasmussen, Lisbeth Svensmark Hulgård, Elsebeth K. Giessing, Mellemste række fra ven-
stre: Anne-Marie Strauss, Margit Lolk, Karen Strandhave. Forreste række fra venstre: Lone Rasmussen, Johnna Jørgensen, 
Inge Andersen, Mette Høilund Carlsen. Lars Kristensen og Jørgen Fredeløkke var ikke til stede, da billedet blev taget.

KONTAKT ÆLDRERÅDET
Formand Bent Rasmussen
Telefon 22 83 36 87
bentrasmussen@sydfynsnet.dk
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Seniorværkstederne i Svendborg er stedet, hvor aktive 
seniorer mødes for at videregive eller modtage erfar-
inger samt håndelag til fælles glæde for alle deltagere. 
Aktiviteterne spænder vidt, lige fra snedkeri og metal-
arbejder til de blødere kreative færdigheder, f.eks. 
stenslibning, glaskunst, smykker, keramik, håndar-
bejde - over musik - til forskellige IT-tilbud.

Vil du være med?
Hvis du ønsker mere information er du velkommen  
til at henvende dig til Seniorværkstederne enten på 
telefon 6222 9569 eller sende en mail til  
kontoret@senior-vst.dk. Du kan også finde informa-
tioner på vores hjemmeside på www.senior-vst.dk. 

Seniorværkstederne 
i Svendborg har
25-års jubilæum i 2020

25
jubilæum
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Tanker om frivillighed - et ekstra 
krydderi i ældresektoren
At filosofere over frivillighed kan være interessant. 
Hvorfor lægger vi næsten mere engagement i det, vi gør gratis, 
end vi gjorde i det job, vi fik vores indkomst fra?

En dristig påstand - men måske fordi frivilligheden er 
det oprindelige - at driften ligger latent i os, og akti-
veres, når vi møder behovet for aktiv medvirken, mens 
det er en påklistret nødvendighed, at vi i samfundssys-
temet skal have noget for at gøre noget.

Da dette blad retter sig mod pensionsalder-
generationen, skal tankerne i dette skriv dog mere 
handle om, hvad der vedrører denne aldersgruppe. 

Det der umiddelbart undrer, er det politisk 
interessante, at forholdene på ældreområdet strammer 
så meget til, at en frivillig indsats, bliver næsten 
uomgængelig.  

Men heldigvis for det - for det genåbner for den 
gensidige ansvarlighed i fællesskabet.  

Men det frivillige engagement skal ikke ses i en 
stemning af: "Når ikke samfundet har økonomi til en 
optimal ældreomsorg, så må frivillige jo træde til".

Sådan føles det slet ikke - langt mere, at vi bevæger os 
tilbage mod noget oprindeligt - noget, som var ved at 
gå tabt i præstationskulturen.

På trods af det, tøver vi med at involvere os, og dækker 
det ind med egen travlhed - som i faser af livet kan 
være reel nok. 

Efter den omgang vil jeg at sige, at frivillige er helt 
afhængige af de ansatte rundt i ældresektionen.  Der 
er enorm forskel på at tage lidt ansvar, og på at have 

ansvaret. De frivillige tager ansvar ind imellem - en 
times tid ad gangen, mens de ansatte er på hele tiden - 
og med de tunge problemer.  Respekt for dem.

Noget der kunne opstå på sigt, er at vi frivillige 
overskrider vores kompetencer, tager ejerskab, eller 
bliver ulidelige at arbejde sammen med. Og det vil 
uundgåeligt forekomme, men enkelteksempler bør 
ikke afholde fra en generel involvering fra ledige 
hænder.

Og så må der ikke gå bureaukrati i det - da jeg 
begyndte, skrev jeg under på et eller andet - kan ikke 
huske hvad det var! Og mere omstændigt må det ikke 
blive, så hvis kommunens jurister blander sig, er det 
ikke så godt.

Jeg synes det er visionært at involvere frivillige - og 
uden at vide, hvor det havner, men være indstillet på en 
stadig tilretning undervejs.

Og vi er mange, lidt ældre - der er forbi den hektiske 
livsmidte, men endnu fungérende, der kan tiltrækkes af 
foretagsomhed ud fra det, der synes mest meningsfyldt.

Men frivillig indsats er ikke altid lige til - de ældre er 
generelt svage, så mange erfaringer skal gøres, før det 
kører. Og så erfarer man hurtigt, at det er fællesskabet, 
humoren, og den lille snak, der betyder mest.

Respekt for de ældre - og der hvor de er i livet. Det 
ligner overskriften på et engagement.

Tekst af Svend Sølling Jensen 

Svend Sølling Jensen fra Thurø deler sine tanker om frivillighed
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Taasinge L’Hombreklub  
flytter til Svendborg

Taasinge L’Hombreklub, der siden klubbens start i 
september 1965 har mødtes på Hotel Troense hver 
mandag i spillesæsonen fra september til maj, er flyttet til 
Svendborg.

Fremtidigt er det Aktivitetshuset Skallen, der danner ram-
men om den ugentlige spilleaften. Her mødes medlem-
merne lidt før kl. 19,00, hvor spillet begynder. Det fortsæt-
ter indtil kl.22.30 afbrudt af en halv times kaffepause.

Om baggrunden for flytningen fra Troense til Svendborg 
siger klubbens formand, Hans Skov Mortensen, Vårø, at 
det er hans håb, at man med det nye mødested for den 
ugentlige spilleaften kan tiltrække flere nye medlemmer 
til det intelligente spil. Flertallet af klubbens medlemmer 
kommer allerede i dag uden for Tåsinge.

L’hombre er et gammelt spil. Det opstod i Spanien for over 

700 år siden, udviklet af munke, der til adspredelse af det 
monotone klosterliv opfandt et kortspil, som kun behøver 
tre spillere, mens fjerdemanden holder valgt, så det kan 
foregå i skjul for abbeden. L’hombre adskiller sig også fra 
bridge og whist ved, at man ikke har faste makkere og at 
kortene skifter værdi afhængig af de forskellige spil.

Kom og spil med!
Mød op i Skallen, Møllergade 99, 5700 Svendborg, 
mandage ved 18.30-tiden. Vi starter spillet kl. 19. 

Det er ikke nødvendigt at kunne spille l’hombre før man 
starter, da klubben så vil sørge for en optræningsperiode.

Skole for Kirke og Teologi
Hvis du er interesseret i , hvad der rører sig indenfor 
Folkekirken i disse år, så er det en god ide at være 
opmærksom på Skole for Kirke og Teologi i Svend-
borg. 

Kirkekunst og litteratur, ja alle emner, der rum-
mer tanker om de store spørgsmål i livet, bliver her 
præsenteret på en kvalificeret måde, så alle kan 
forstå det. 

I sæson 2020 – 2021 er der studiekredse: Om afrikan-
ske kirker her i landet, om ritualer , om litteratur og 
om kirkemusik og spændende temadage. 

Hvis man gerne vil være med allerede her i foråret 
2020 – så kan man deltage i Ole Bach Piekuts studie-
kreds om Henrik Pontoppidan  7., 14. og 21. marts . 
Denne studiekreds  afholdes i Sct. Jørgens sognehus i 
Svendborg, fra kl. 10.00 til kl. 13.00

Eller - hvis man vil deltage i temadagen om Nye 
salmer og kirkesange d. 18. januar 2020 ( Fredens 

sognehus) eller i temadagen om Folkekirken og  
Medierne  d. 22. februar 2020 (Fredens sognehus) 
med Journalist og forfatter Svend Løbner – så kan det 
sagtens lade sig gøre. 

Såvel temadage som studiekredse afholdes rundt i 
sognehusene, der er tilknyttet de forskellige kirker i 
Svendborg by. 

Hvis man gerne vil deltage skal man henvende sig på 
Provstikontoret tlf 62 22 50 37 hvor provstisekretær 
Hanne Eckmann kan tage imod tilmelding. Man kan 
også ringe til formanden, Johanne Sloth tlf 62541217 
som kan hjælpe dig videre. 

Tilmelding skal ske senest 10 dage før.
Vi har også en hjemmeside:  
www.skoleforkirkeogteologi.dk
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AKTIVITETSTILBUD  

Seniorværkstederne i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg. Tlf. 62 22 95 69. 
Seniorværkstederne er åbne mandag-fredag kl. 9-13. 
Flere aktiviteter til kl. 16. 
Aktiviteterne i de mange værksteder spænder vidt, og er 
i stadig udvikling - bliv inspireret på vores hjemmeside.
I værkstederne er man velkommen til at fremstille eller 
reparere ting til eget brug.
Kom forbi og få en uforbindende rundvisning i samtlige 
værksteder.
www.senior-vst.dk      
E-mail: kontoret@senior-vst.dk

Aktivitetshuse i Svendborg

Skallen
Møllergade 99, Svendborg. Tlf. 62 20 10 55 
Skallen er et handicapvenligt kommunalt aktivitetshus 
for seniorer og førtidspensionister. Huset kan bruges 
af foreninger, klubber og grupper i målgruppen, Der 
foregår mange aktiviteter spændende fra møder, 
foredrag, engelsk, håndarbejder til billard og dans. 
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på kontoret 
tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10 -11.   
www.skallen-svendborg.dk       
E-mail: skallen@nypost.dk

Strammelse Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for medlemmer hver dag kl. 9.00 - 11.30  
og  14.00 - 16.00,  samt de tider der er angivet i vores 
program, - eller efter aftale.
Der er mulighed for at benytte træ- og metalværk-
stederne, og arbejde sammen med andre medlemmer. 
Det kan være ved restaurering af møbler, stenslibning, 
strik eller syning og hvad der kommer af ønsker. Vi 
hjælper hinanden - der er ikke undervisning.
Materialer er din egen udgift. Du kan også være med til at 
spille billard, petanque eller kort.
Sang sidste fredag i måneden - se i program.
www.strammelse-brugerlaug.dk     
E-mail: strammelse@pc.dk

Svendborg Seniorakademi
Ørkildsgade 21, stuen, Svendborg, Tlf. 30 69 37 67. 
Her er et stort udbud af studie- og debatgrupper, og 
undervisning i mange forskellige emner som f.eks. IT, 
kunst, kultur, filosofi og musik.
Kursusprogram findes på bibliotekerne og hjemmesiden. 
Hvis du har emner, du gerne vil undervise i, hører vi 
gerne fra dig. 
www.seniorakademiet.dk     
E-mail: kontor@seniorakademiet.dk 
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SKALLEN, MØLLERGADE 99, 
SVENDBORG

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. 9.00 - 12.00.
Kontakt: Kris Zacho – telefon 86 36 35 00 eller  
mobil 20 49 43 15

Patchwork
Tirsdage kl. 9.00 – 12.00
Kontakt: Birthe Nielsen – 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
Mandage kl. 11.00 - 15.00
Fredage kl. 10.00 - 13.00
Kontakt: Eva Nielsen, telefon 62 22 82 01

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

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

Ældre Sagen Egebjerg: 

Lokalafdeling tilbyder en række frivillige, der har 
tavshedspligt, gratis hjælp inden for følgende. Man 
behøver ikke at være medlem af Ældre Sagen for at få 
hjælp.

Besøgsven - Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83, og 
Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.

Bisidder - Kathrine Stensgaard, tlf. 62 24 13 15.

Tryghedsopkald, vejleder - Ingeborg Alslev,  
tlf. 30 27 12 833.

Søndagscafé - afholdes 2 gange om foråret og 2 
gange om efteråret med fællesspisning, kaffe og 
underholdning. – Der er deltagerbetaling.

PC-HJÆLP - Keld Larsen, tlf. 62 24 49 25.

LÆSEKREDS: - 1. torsdag i sept.-maj kl. 14-16, 
Ollerup Plejecenter. Kontaktperson: Gerda Stensgaard 
Hansen, tlf. 51 26 82 63.

Har du lyst til at være frivillig? Du bestemmer 
selv, hvilke opgaver du vil påtage dig, og hvor mange 
timer du vil bruge. Kontakt lokalforeningens formand, 
Ingeborg Alslev, tlf. 30 27 12 83 eller næstformanden, 
Karen Strandhave, tlf. 29 47 96 10.

Ældre Sagen Svendborg-Gudme: 

Teatergade 3 kld. tv.
Kontortid tirsdag & torsdag kl. 10 - 11 Tlf: 62 80 08 18
Tilmeld dig vores lokale Nyhedsbrev på hjemme-
siden.www.aeldresagen.dk/svendborg-gudme så får 
du de sidste nyheder og oplysninger om, hvad der rør 
sig i afdelingen.Vores spændende forårsprogram kan 
også afhentes på kontoret.
Tilmelding til alle arrangementer er nødvendig og 
kan ske ved telefonisk eller personlig henvendelse. 
Betaling: Bankoverførelse eller Kontant v. afhentning 
af billetter.

Søndags Cafe ForGlemMigEj
- er for alle med hukommelsesvigt, ensomhedsfølelse 
eller har et lettere handicap.

For nærmere oplysning, henvendelse til: 
Birgit Price Tlf. 29 66 83 08
Forårsprogram fås også på kontoret.

Kunne du tænke dig at være aktiv i vores lokalafdeling?
Vi har flere gode tilbud på, hvordan netop du kan gøre 
en god indsats. Vi har altid brug for flere som kan og 
vil ofre lidt af deres overskudsenergi på en god sag.
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- et godt tilbud med  
kvalitetsfilm i dagtimerne  
til en god pris

21. januar:  

GREEN 

BOOK

4. februar:   

JUDY 

18. februar:  

AMUNDSEN 

3. marts:  

NINNA

17. marts:  

MIDWAY

Kultur –og Fritidsafdelingen tilbyder i et samarbejde med Scala særforestillinger 
for efterlønnere, førtids – og folkepensionister. Vi kalder det Seniorbio

Du kan hente omtale af filmene på biblioteket.

Seniorbio i Scala - vinter-forår 2020
FEM GODE GRUNDE TIL 

AT GÅ I BIOGRAFEN

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 14. januar 2019 kl. 13.00
Der betales kontant.

Billetsalget foregår  
efter følgende model:
Kl. 12.45 - 13.00: Dørene åbnes og alle får et num- 
merlod (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 billetsalget starter, forhåndsreservere  
billetter ved henvendelse til Birthe Bergmann på  
tlf. 24 88 63 31 eller på  
mail birthe.bergmann@svendborg.dk

Margit Lolk Bevægelse for seniorer
Bagergade 67d.
10 gange fra uge 2 (Nye medlemmer + 100 kr.)

Glad bevægelse, Qi Gong, 
afspænding

Mandage kl. 13.30 -15.00
Pris: 400 kr.

Qi Gong       

Onsdage kl. 15.00 -15.55
Pris: 300 kr.

Nærmere oplysninger: Tlf. 30 54 13 73

SVENDBORG SUND OG GLAD



Kina er bare så anderledes!
5 Kina-fredage i Seniorakademiet:

Historiker, cand. mag. Gunner Steenberg, er dybt 
fascineret af Kina. Denne store interesse vil han gerne 
dele med Seniorakademiets medlemmer ved hjælp af 
foredrag, film og debatter – i januar-februar 2020.

Interessen for Kina har fyldt meget i hans liv gennem 
mere end 60 år. Lige siden han som ung skibsdreng 
sejlede til Kina (1958). Gunner fik hyre på et dansk 
skib, som sejlede med stykgods fra Hamburg til 
Shanghai. Dette møde med et land og en by, der var 
så anderledes fik vakt hans nysgerrighed. Han fik stor 
appetit på at vide mere om ”Riget i Midten”. For han 
havde fået ”Kina i blodet”.

Gunner har arbejdet både fagligt og pædagogisk 
med Kina som tema. Blandt andet har han undervist 
på Skårup Seminarium med emnet: ”Kina under 
Kulturrevolutionen (1966-1969 og 1976)”. En kaotisk 
parentes i landets 5000 årige historie!

I løbet af Kina-fredagene skal kursusdeltagerne høre 
om: Det gamle Kina – Den sidste kejser – Landets 
krige – Den kinesiske Folkerepublik – Kultur-
revolutionen, og ikke mindst om hvordan Kina nu er 
ved at omstille sig til en moderne stormagt. Både 
handelsmæssigt og politisk. Med meget mere.

Det påstås, at ingen andre lande kan kopiere Kina, 
fordi ingen andre lande har Kinas historiske bag- 
grund.

Gunner Steenberg elsker også de kinesiske ordsprog 
og citater. For eksempel: ”Jeg er ligeglad med om en 
kat er sort eller hvid, bare den fanger mus”. Sådan 
satte Deng Xiaoping punktum for diskussionen mel-
lem kapitalisme og socialisme.

Dette Kina-kursus er blot et enkelt 
eksempel blandt alle de ting, 

du kan komme til at opleve 
i Svendborg Senioraka-

demi! 

Svendborg Seniorakademi
Mødestedet  for alle seniorer

Tekst og foto: Palle Christiansen

Et væld af spændende muligheder…
for at mødes med andre, og diskutere f.eks. 
historie, IT, filosofi og religion, kultur, sprog, 
bøger og naturvidenskab, m.m.  Se vores 
hjemmeside.

Vi starter gerne nye grupper for det, du 
interesserer dig for, hvis det er muligt.

Svendborg Seniorakademi elsker 
livestreaming
Vinter/forår 2020 er Seniorakademiet igen vært for 
offentlige foredrag i naturvidenskab, der streames 
fra Aarhus Universitet. Du får mulighed for at komme 
tættere på naturvidenskaben. Engagerede forelæsere 
holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, 
og du kan komme med. Niveauet er højt, men du kan 
være med uanset dine faglige forudsætninger. Der er 
fri entré for medlemmer og ikke-medlemmer.  
Læs mere om foredragene, og tider, på:  
www.seniorakademiet.dk.

Kommende livestream foredrag 2020: 4/2: Einsteins 
relativitetsteori – 18/2: Kvantecomputeren – 3/3: 
Det er bare en virus – 10/3: Fremtidens natur – 31/3: 
Dybhavet – 14/4: Nobel Prize (engelsk sproget) 21/4: 
Rask og glad.

www.svendborgseniorakademi.dk

De to lokale livestreaming værter, Torben Nielsen og  
Bjørn Giessing. 

Kina-kursets forelæser, 
historiker, cand. mag. 
Gunner Steenberg. 
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Svendborg har et kæmpe udbud af frivillige sociale 
tilbud. Der findes mere end 120 aktive frivillige 
sociale foreninger, der tilbyder råd, hjælp og 
vejledning indenfor områder som:

• Misbrugsproblematikker
• Krise, overgreb og sorg
• Patientforeninger
• Handicapforeninger
• Ældreforeninger
• Integrationsforeninger
• Gælds- og retshjælp
• Foreninger for børn, unge og familier. 

Aktiviteterne der tilbydes, er i reglen gratis at deltage 
i. Der kan ved visse aktiviteter være en mindre bru-
gerbetaling.

Du finder mange, men ikke alle, af de lokale frivillige 
sociale aktiviteter i Frivillighuset, Havnegade 3, hvor 
vi, Frivilligcenter Svendborg, også holder til. 

Hvordan finder jeg vej ud i det 
frivillige sociale foreningsliv? 
Vi har skabt kontakt mellem mennesker gennem 30 
år, og vi vil også gerne lytte og hjælpe dig!

Frivilligcenter Svendborg har frivillige siddende klar 
til at hjælpe dig med at finde netop den aktivitet, det 
fællesskab eller den hjælp du har brug for i de frivil-

lige sociale foreninger. Har du brug for deres hjælp, 
så ring og aftal en samtale med en os. 

Kontakt mellem Mennesker har også sin egen gen-
brugsbutik, Genbrugskontakten, Vestergade 92, der 
både støtter Kontakt mellem Menneskers sociale 
projekter, og der fungerer som en rummelig arbejds-
plads for en stor gruppe frivillige medarbejdere. 
Måske er det et sted for netop dig at være frivillig? 

Hvor kan jeg finde mere information? 
Følg os på Facebook, hvor vi dagligt lægger nyt ud. 
Søg på: KontaktMellemMennesker

Du kan også finde mere information på vores 
hjemmeside/www.kontaktmellemmennesker.dk.

Frivilligcenter Svendborg – en del af foreningen Kontakt  
mellem Mennesker – hjælper dig rigtig gerne med at  
finde vej ud til netop de tilbud, som du har brug for.

Frivilligcenter Svendborg

Den venlige modtagelse i Kontakt mel-
lem Mennesker. Her er det Gunhild, 
der sidder klar til at hjælpe.

Viften med frivilligjob giver mulighed for at finde netop det 
frivilligjob du leder efter - vi får løbende nye job sat ind, 
som foreningerne sender til os. 

Tekst: Gry Marcussen
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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

Svend 
Sølling 
Jensen

Jørn 
Pedersen

Ingegerd 
Størling
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Meget er sagt og skrevet om byrumsprojektet Den 
Grønne Tråd i Svendborg. Projektet havde til formål at 
forene byen fysisk, mentalt og symbolsk, så Svendborg 
igen blev ’en by ved vandet’. Desuden skulle projektet 
tilføre nye kvaliteter til en række af de allerede eksister-
ende. En grøn tråd fra Krøyers have, over Torvet, gennem 
dele af Møllergade og ned til havnen. 

Projektet inkluderede blandt andet en renovering af Tor-
vet – herunder etablering af et springvand. På toppen af 
Møllergade blev der via et gadegennembrud etableret 
en trappeforbindelse til havnemiljøet. Mindre ændringer 
fandt sted i Ramsherred og i Krøyers Have, og indvielsen 
af det færdige projekt fandt sted i sommeren 2016. Forud 
for renoveringsarbejdet havde Svendborg Museum 
foretaget en række udgravninger, som gav ny viden om 
Svendborgs middelalderlige forhold.

Museets største udgravning i forbindelse med projek-
tet fandt sted på Torvet. Vi vidste på forhånd, at torvet 

havde ligget der i mange år, men præcist hvornår torve-
handelen opstod på stedet, var en af de ting vi håbede 
at afklare. Fra skriftlige kilder vidste vi også, at der i 
1500-tallet havde ligget huse på dele af området, og flere 
af byens ældre rådhuse have også haft til huse netop her. 
Forhåbningerne til at finde spor efter flere af disse byg-
ninger var derfor store.

Ved udgravningen, der fandt sted omtrent midt på torve-
pladsen, og på et mindre område på den sydlige del, 
kunne vi se, at store dele af torvepladsen også i mid-
delalderen havde ligget hen som åbent område – ja 
måske som torveplads dengang også. En stor mængde 
af de fundne genstande vidner om forbindelser til og 
fra fjerne egne. Blandt fundene var skåle og kander af 
keramik fra Frankrig og Holland, slibesten fra Norge, et 
pilgrimsmærke fra England og en lang række genstande 
fra det nuværende tyske område. De mange fundne 
fiskeknogler må derimod være mere lokale. Spændende 

Arkæologi på Torvet i Svendborg

Vor Frue Kirke med Torvet i forgrunden.  
Til venstre ses byens rådhus. Foto fra før 1884.

Tekst: Allan Dørup Knudsen, arkæolog og museumsinspektør, Svendborg Museum
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var det i hvert tilfælde at konstatere, at hovedparten af 
fiskeknoglerne var fra saltvandsfisk. Især fladfisk og 
torsk kunne ses at have været på menuen. 

I Svendborg er jordforholdene gode for bevaring af 
organisk materiale, og vi fandt derfor en lang række 
genstande af træ og læder. Blandt andet lædersko, drik-
kekrus og en kam af træ. Hundredvis af genstande blev 
fundet med metaldetektor. Naturligvis en masse mønter, 
men også spænder og smykker og andre kostbarheder. 
Alt er dog ikke guld og glimmer, så det må være på sin 
plads at fortælle, at vi skam også fandt masser af rustne 
søm.

Rester af de tidligere bygninger på stedet blev også 
fundet. Disse lod sig afsløre ved fundamenter af store 
kampesten og stenbelægninger i tilknytning hertil. Alle 
bygningsresterne og de mange jordlag blev fjernet til 

fordel for anlægsarbejdet på pladsen. Alle bygningsspor 
er dog opmålt og registreret til eftertiden. Deri lig-
ger hovedformålet med det arkæologiske arbejde. De 
mange tusinde fund fra pladsen har museet hjemtaget. 
Mange af disse er blevet konserveret, så de kan holde til 
et fremtidigt liv på museets hylder og i udstillingsmontre.  

Museet opmagasinerer alle fundene på det gamle æble-
lager på Abildvej. Til november vil der være mulighed 
for at komme bag Svendborg Museums facader, og tage 
med på besøg på museets magasin. Her kan man bl.a. 
se fundene fra udgravningerne, samt alle de andre gen-
stande, som museet igennem mange år har indsamlet. 
Følg med på museets hjemmeside for tilmelding. Her 
kan man også melde dig ind i museumsforeningen, og 
derved deltage gratis i museets mange aktiviteter. 

Blandt de mange fund med  
metaldetektor var dette  
forgyldte smykke med ansigter og et pil-
grimsmærke fra Aachen i Tyskland. Det 
forestiller Jomfru Maria med Jesusbarnet.

Gravearbejdet skete både med den store maskinskovl og den lille graveske. 
Mange af fundene på Torvet blev dog gjort ved hjælp af metaldetektor.

Rester af middelalderens service. En skål og en tallerken af træ.
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Tekst: Jeanette Espensen. Foto: Kristine Kiilerich 

Viser vej til nye fællesskaber

”Kom ind” lyder det fra stuen, da Tove og jeg kommer 
på besøg en grå torsdag morgen i november. Vagn 
har allerede brygget kaffen og sat kopper frem. Tove 
og Vagn indtager deres efterhånden faste pladser 
ved spisebordet. Det er tydeligt at mærke, at Vagn og 
Tove gennem de sidste par måneder har opbygget et 
kendskab og venskab.

Vagns stue emmer af hygge. Der hænger familie-
fotografier rundt omkring, og den første julepynt er 
allerede hængt op. Vagn regner dog ikke med, at han 
får pyntet mere op til jul i år, det har han ikke kræfter 
og overskud til, men han ved, at familien kommer og 
pynter noget mere op. 

Vagn har mange gode livshistorier at berette om, 
både omkring hans tid som tjener i København og 
senere i Svendborg, indtil han måtte opgive dette er-
hverv grundet en arbejdsskade. Derefter arbejdede 
han på en jern-virksomhed og som Vagn udtrykker; 
”…hold kæft de var møgbeskidte hele banden”. 

Her arbejdede han i 24 år. Vagn interesserede sig 
tidligere for politik og fagforening – ”Jeg rager mig 
ind i alting, jeg synes, det er skide skægt”. Interes-
sen er ikke forsvundet, men han føler ikke selv, at han 
længere kan følge med. 

Vagn blev tilknyttet Vejviserne i april 2019. Den 4. maj 
var han og Tove sammen til at arrangement i den lo-
kale kirke. For Vagn var det hjemmesygeplejersken, 
der satte gang i hele forløbet med Vejviserne; ”Det 
var en ung sygeplejerske, der fik ud af mig, at jeg ikke 
havde det så godt, som jeg troede”.  Sygeplejersken 
anerkendte, at Vagn havde det fint og havde mange 
gode vitser at hive frem, men hun mente, at der gemte 
sig andet bag denne facade. Det tog de en snak om-
kring og aftalte, at sygeplejersken måtte kontakte 
Vejviserne. 

Herefter gik processen stærkt, og Tove fik lavet en 
aftale med Vagn. Siden er Vagn blevet tilknyttet et fæl-
lesskab, der er forankret i Frivillighuset i Svendborg. 
Her mødes de hver anden torsdag til frokost, snak og 

hyggeligt samvær. Den første gang Vagn var afsted, 
fulgtes han med Tove. Den anden gang mødte han 
en fra Vejviserne til arrangementet. Siden er han selv 
taget afsted. Dog har helbredet drillet den seneste tid, 
men Vagn håber at kunne komme afsted næste gang. 
For som han selv udtrykker, så var han kommet til at 
snakke med alle de andre deltagere og det sætter han 
stor pris på.

Tove fortæller, at hun nyder at være Vejviser og at 
kunne bidrage med noget til sine medborgere. Hun 
håber, at der også vil være hjælp at hente, hvis hun 
en dag får brug for det. Tove har efterhånden været 
tilknyttet som frivillig Vejviser i et år. Hun synes både, 
det er givende i de forløb, hvor man finder en aktivitet 
eller fællesskab til borgeren, men også de forløb, som 
ikke munder ud i at have fundet en givende aktivitet, 
da man i stedet har fået afklaret borgerens egentlige 
behov. Det er med til at skabe ro og livskvalitet for 
borgerne. Tove håber derfor, sammen med resten af 

Tove Hansen er ’Vejviser’. Hun er en del af en gruppe  
af frivillige, der formidler kontakt mellem ældre borgere  
og sociale aktiviteter. Impulser tog med hende på  
besøg hos 73 årige Vagn Caspersen

Vagn Caspersen er glad for, at en hjemmesygeplejerske 
fra Svendborg Kommune turde at tage den svære snak, der 
ledte til et besøg af Vejviserne.
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For vejviserne Karen Strandhave og Tove Hansen giver det 
god mening at hjælpe mennesker videre til sociale fæl-
lesskaber og aktiviteter.

Vejviserne hjælper borgere til at deltage 
i sociale fællesskaber og aktiviteter.  
Vejviserne er et samarbejde mellem Røde 
Kors, Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse, 
Kontakt mellem mennesker og Svendborg 
Kommune. 

Ønsker du et besøg af Vejviserne, så tag 
kontakt til koordinator 

Tanja Fribo, tlf. 23 44 58 12  
mail: tanja.fribo@svendborg.dk 

Har du lyst til at blive en del af en lille gruppe og 
dele fortællinger fra dit liv, som vækker genklang 
hos andre? 
Måske tænker du: ”Jeg har da ikke noget sær-
ligt, at fortælle…” , men vi har alle sammen noget 
at fortælle. For alles liv består af fortællinger – 
fortællinger om barndom, ungdom, kærlighed og 
arbejdsliv - særlige minder, der gør os til dem vi er. 
Minder, som mange kan genkende og spejle sig i.  

Ved at dele disse fortællinger fra ens liv med andre, 
oplever mange at finde et fællesskab fortællerne 
imellem og måske endda blive klogere på hændelser 
fra eget liv.

Hvad er en 
livsfortællegruppe?
Livsfortællegruppen består af 4-6 deltagere, der 
mødes en gang om ugen i ca. 1,5 time. 

Gruppen mødes 10 gange og der vil være en 
gruppeleder til at guide deltagernes fortællinger. 
Gruppen vælger selv  
emnerne, og det er helt  
frivilligt hvor meget man  
ønsker at dele. 

Deltagerne har tavs- 
hedspligt, ligesom tillid  
og gensidig respekt i  
gruppen er en forud- 
sætning.  

Vi starter livsfortælle- 
grupper løbende op fra  
januar 2020, så kontakt os  
allerede i dag, så vi kan  
komme i gang. For mere  
information eller tilmelding:

Kontakt 
Susanne Aasholm tlf. 21 93 77 20 & 
Tove Hansen tlf. 51 79 16 60 

Livsfortællegrupper

de frivillige i Vejviserne, at flere borgere i Svendborg 
Kommune vil benytte dette unikke tilbud.

Ligeledes pointerer Tove, at der altid er brug for 
flere frivillige kræfter og at de som Vejvisere særligt 
mærker en stor efterspørgsel efter Besøgsvenner. 
Hun håber derfor, at der er flere, som vil melde sig 
som Besøgsven via Ældre Sagen eller Røde Kors, da 
det kan skabe mærkbare forandringer for borgerne.  

Det er Vagn enig i, og siger, at ”Nogle gange er det så 
lidt, der skal til for at ændre på den negative spiral”. 
Derfor er han rigtig glad for, at sygeplejersken fik 
ham ud af busken og i kontakt med Vejviserne. Det 
har skabt mere motivation og lyst i hverdagen. Det 
har blandt andet resulteret i, at Vagn nu kan overskue 
at tage telefonen, hvis den ringer, komme op af sofaen 
og have noget at se frem til. 

Vagns budskab er derfor, at man skal komme ud af 
busken, og gøre brug af den hjælp og tilbud, der er at 
hente. Vejviserne er et godt sted at starte. 
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- eller hedder den Dammestenen, den der kæmpe 
stenkolos, der ligger nær Hesselager og blev 
smidt derover af en heks fra Hov,  som var gal 
over Svindinge kirkes spir, der var alt for god 
en vejviser for søfarten, så hun gik glip af nogle 
indbringende forlis. 

Men så kastede heksen altså ikke langt nok, så stenen 
faldt før målet. Eller var det en engel, der blev så vred 
over sådan en kirkefornærmelse – endda fra en heks 
– så englen satte en fod ud og stoppede stenen før 
Svindinge kirke? Ja, hvem ved?  Men englens fodaftryk 
er der i hvert fald på toppen af stenen – se selv.

Stenen er Danmarks største – den er af rødgrå gnejs af 
samme slags som grundfjeldet i Sydsverige og det mest 
sikre bud er nok, at isen for 14.000 år siden har skubbet 
den tværs over Sjælland, videre over Storebælt, som 
bare var en lille frossen å dengang og helt til Gudme, 
hvor gletsjeren gik i stå, da temperaturen steg, og isen 
begyndte at smelte de næste par tusind år. 

Og så lå stenen der– midt i jord og sten og andet affald, 
som isen efterlod. En sand vandreblok forsynet med de 
skurestriber, som den fik på turen af isens skub. Der er 
også udhuggede offerskåle i stenens overflade. De er 
tilføjet langt senere i bronzealderen – sikkert til religiøst 
brug.

Vægten er der regnet meget på. Man er kommet frem 
til ca. 1000 tons. Det svarer til 10 stk. af ”den sorte 
firkant” i Svendborg – eller næsten Bovbjerg fyr. Den 

er 10 m høj. Det er næsten en tredjedel af Rundetårns 
højde. Da Christian d. 8. begyndte at interessere sig for 
stenen fik han sine mænd til at grave ned langs siden. 
Her opdagede de, at den ikke fortsatte helt til jordens 
indre, men var en enkeltstående sten.  Men den var 
så enestående, at kongen viste sin respekt, og fik den 
fredet.

Stenen har vakt både undren og beundring, men også 
ideer: Hvad kunne sådan en sten ikke bruges til? Tænk 
hvilke sokler en kirke kunne have ved sin indgang – 
eller hvor mange kantstene kommunen kunne få hugget 
ud af sådan en stenmasse. Endda uden at skulle betale 
materiale. 

Eller man kunne hugge stenen i småstykker og 
kunstnere kunne lave statuer, smykker, eller andre 
souvenirs af den og sælge dem i boder ude på stedet til 
turister. Og så kunne man sætte cafeteria op ved siden af 
stenen. Det ville give kommunen en tiltrængt økonomisk 
indsprøjtning. Det forslag kom frem i 2011, men det blev 
ikke vedtaget. Måske fordi det blev fremlagt d. 1.april !

Så endnu kan vi se den – halvvejs gemt i græs og jord 
langt ude på en mark nær Hesselager. Forenden af en 
lille grusvej kan vi beundre stenen og kravle op på top-
pen – hvis vi tør – og se englens fodaftryk.

Sagnet fortæller, at stenen vokser hver gang, den lugter 
nybagt brød! Så tænk dig om, hvad du tager med i din 
kaffekurv!

Tekst af Marianne Mølsted 

Damestenen

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  kl. 13.00-15.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00

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

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.

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 pas eller kørekort, og der kan 
ikke fritages 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

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


