
16 Impulser Januar  2019

Svendborg Senior Idræt tilbyder  
motion for krop og hjerne i det fri

- Det har været en meget stor oplevelse at deltage 
- en øjenåbner sådan at få genskabt naturen som 
legeplads.
Bemærkningen kommer fra en af deltagerne i et nyt 
tilbud i Svendborg Senior Idræt, nemlig Naturmo-
tion, et forløb, som begyndte i efteråret, og som 
fortsætter til foråret.
- På en tur i Nørreskoven på Tåsinge kom vi til 
en lysning, hvor vi bare stod helt stille og nød de 
mange smukke farver, fortæller en anden af del-
tagerne, Anne Grethe Skovgaard, 69 år, og tilføjer:

Grin og hygge giver tryghed
- Vi har nogle dejlige ture, hvor vi møder naturlige 
forhindringer, vi laver fælles øvelser og øvelser to 
og to. Vi får grinet og hygget, har navnelege, så vi 
bliver trygge ved hinanden.
Forløbet foregår forskellige steder i naturen, steder, 
som deltagerne og instruktørerne beslutter fra 
gang til gang. Vind og vejr åbner for sanserne, og 
deltagerne får udfordret både balance, styrke og 
puls - og ikke mindst bliver hjernen stimuleret. 
I efteråret fik deltagerne også masser af motion i 
skoven ved Svendborg Naturskole, i Vejstrup Ådal 
og Hallindskoven. Og undervejs bliver der snakket 
om de planter, træer og dyr, man møder. En dyre-

passage bliver spottet, og deltagerne følger den i 
”gåsegang” og får dermed trænet balancen.

Hjernen på arbejde
Både krop og hjerne kommer på arbejde, når del-
tagerne går i cirkler eller løber slalom mellem 
træerne. Det kan også være en rask spurt i fem 
sekunder, baglæns gang i 10 sekunder og så  
fremad i 15 sekunder.
Ideen med forløbet er at lege sig gennem mark, 
skov og strand. Og som en af deltagerne fortæller:
- Det er trygt og befordrende at udfolde sig i en 
gruppe. Der har været meget latter og gode kram.
- På turene kan man deltage uanset, om man er vant 
til motion eller ej. Man skal blot møde op i tøj, der 
passer til vejret, og så er det en god idé at have en 
flaske vand med, lyder opfordringen fra konsulent i 
Svendborg Senior Idræt, Birthe Bergmann. 
- I Nørreskoven opdagede vi et stort nåletræ, 
nærmest et mammuttræ, som vi ”omfavnede”.  Op-
levelserne på disse ture er lige mig. Det er fint at 
have en aftale om at komme af sted. Jeg ville aldrig 
tage på sådan en tur i en skov alene, siger Anne 
Grethe Skovgaard.
Naturmotion starter igen mandag den 18. februar.

Naturen - også en legeplads for voksne 

Naturmotion er også at indtage en høstak, her Anne Grethe 
Skovgaard øverst.

Tekst: Inger Hager, foto: Lenna Trøst

En stille vandring i efterårsskoven.
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Svendborg Senior Idræt tilbyder  
meget andet end motion og træning 

Mange kender Svendborg Senior Idræt for en bred 
mangfoldighed af tilbud inden for alle former for 
motion, bevægelse, spil m.m. m. 
Men Senioridrætten tilbyder mere end det, nemlig 
muligheden for at deltage på mange forskellige 
ture og udflugter. Det er tilbud, der langsomt er 
vokset frem, udelukkende arrangeret og planlagt af 
nogle af foreningens frivillige medlemmer.
- På vores ture har medlemmerne mulighed for at 
mødes på tværs af de aktiviteter, som de deltager 
i, fortæller Therese Lherbier, en af arrangørerne af 
foreningens ture.

Fællesskab er vigtigt
At mødes på tværs giver et særligt fællesskab, og 
det er netop et af formålene i Svendborg Senior 
Idræt, der ud over bevægelse, lægger stor vægt 
på fællesskab og samvær.
”Ture i det blå”, der foregår i sommermånederne 
undtagen juli, er et tilbud på vandreture.
- Vi vælger et naturskønt område, som vi kører til 
i privatbiler. På forhånd har vi tilrettelagt en tur, 
som vi har ”prøvevandret” f.eks. i området omkring 
Lykkesholm Slot, fortæller en af arrangørerne, Dor-
rit Pedersen. 
”Kultur - motion for hjernen” er et andet tilbud på 
endags udflugter. Disse ture kan for eksempel gå til 
Humlemagasinet, Bågø, Johs. Larsen Museum i Ker-
teminde eller Erns’st Samlinger i Assens.

- For at holde udgifterne nede kører vi også i privat-
biler, oplyser Therese Lherbier.

Populære ferieture
Små ferieture har vist sig at være meget populære. 
Det er ofte en tur på tre dage, som bl.a. er gået til 
Samsø, Læsø, Sort Sol i Sønderjylland og en tur til 
Fur, Mors og Thy.  
- Vi gik flere fine ture. Nogle af turene med store 
udfordringer som f.eks. stejle skrænter, hvor brug 
af tov var nødvendigt for at komme op og i endnu 
højere grad for at komme ned, fortæller en af del-
tagerne fra oplevelsen på Fur.
Omkring 30 deltagere var med på denne tur, som 
også gik til Hanklit, Danmarks største molerklint, 
der er 61 meter over havet. Turen op og ned påtog 
deltagerne sig med krum hals, også to kvinder på 
omkring 90 år.
Ferieturen i maj 2019 er for længst planlagt og går 
til forskellige slotte og Kunstmuseet Louisiana i  
Nordsjælland.
- Efter blot to en halv uge var alt optaget med 37 
deltagere, siger Therese Lherbier, der tilføjer, 
at man netop på disse ture får hygget sig og får 
snakket ved samværet om aftenen.

Fællesskab på kulturture,  
ture i det blå eller på en lille ferie 

Her går vandreturen i den smukke natur ved Hårby.

Store udfordringer, men alle klarede turen på de stejle 
skrænter.

Tekst: Inger Hager, foto: Dorrit Pedersen


