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Svendborg: - Naturen har al-
tid interesseret mig. Jeg er 
født i naturen og har som 
barn bygget huler og løbet 
rundt i skoven. Den frihed og 
sådan nogle oplevelser ude i 
naturen kunne jeg godt tæn-
ke mig, at andre mænd også 
kunne få, siger Bjarne Søren-
sen, 65 år, der nu bor i Tved, 
men er opvokset på Vejle-eg-
nen.

Derfor har Bjarne Søren-
sen henvendt sig til Svend-
borg Senior Idræt, som straks 
har taget hans idé op.

Fælles oplevelser med en 
tur i naturen, der slutter med 
kaffe på kanden og et bid 
mad, lavet over bål - det er et 
splinternyt tilbud fra Svend-
borg Senior Idræt. "Mænd i 
naturen" hedder aktiviteten, 
første gang onsdag den 23. 
august om eftermiddagen.

- Der er mange mænd, der 
ikke kommer så meget ud, 
når de har forladt arbejds-
markedet, og som ikke kan 
forestille sig at gå til noget 
motion. Så måske skal der et 
andet tilbud til, siger Bjarne 
Sørensen, der selv er stoppet 
som falckredder for et halvt 
år siden.

Bjarne Sørensen og Hol-
ger Rønnow er holdledere 
for "Mænd i naturen". Før-
ste gang er målet for turen 
Sofielundsskoven, og delta-
gerne mødes ved Svendborg 
Idrætscenter på Ryttervej, 
Svendborg.

- Vi snakker sammen og 
finder ud af, hvor vi skal hen 
på de næste ture. Vi har en-
ten en naturvejleder eller 
en anden stedkendt person 
med til at fortælle os om om-
rådet, lyder det fra Bjarne Sø-
rensen.

"Mænd i naturen" foregår 
hver anden uge, så efter star-
ten d. 23. august bliver næste 
natur-tur den 6. september. 
Det er gratis at deltage resten 
af året, når man er medlem 
af Senioridrætten. Det koster 
150 kr. pr. år.

Mange nye tilbud
Dette nye tilbud er blot én 
af de mange aktiviteter, som 
netop nu begynder i Svend-
borg Senior Idræt.

- Som noget helt nyt har 
vi samlet alle aktiviteter i ét 
katalog. Vores mål er at nå 
ud til flest muligt, og derfor 

er kataloget netop sendt ud 
som indstik i kommunens 

blad for pensionister, Im-
pulser, oplyser formanden 
for Svendborg Senior Idræt, 
Hans Ulrik Schaffalitzky de 
Muckadell. Impulser kom-
mer ud til alle borgere på 65 
år og derover.

- Vores tilbud er for alle 
60+'ere. Derfor håber vi, at 
naboer og venner vil gøre 
hinanden opmærksom på 
aktiviteterne til de yngre se-
niorer, lyder opfordringen 
fra Senioridrættens formand. 
Det nye aktivitetskatalog kan 
også fås på kommunens Bor-
gerservice og bibliotekerne. 
Og selvfølgelig på Svendborg 
Senior Idræts kontor, Rytter-
vej 70, Svendborg. Man kan 
tilmelde sig på hjemmesiden 
www.svsi.dk eller ringe på tlf. 
62 23 30 19.

Ud i naturen - kun for mænd
"Mænd i naturen" er et nyt tilbud fra svendborg senior idræt.

Bjarne Sørensen har været med til at etablere ”Mænd i naturen” under Svendborg Senior 
Idræt. Privatfoto Det nye aktivitetskatalog fra Svendborg Senior Idræt.
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