
Motionsguider. 
SVSI søger nogle personer, som har lyst og tid til at servicere Sundhedshuset. 
 
Sundhedshuset står for genoptræning af borgeren i Svendborg Kommune, som har været 
gennem et sygdomsforløb.  
Sundhedshusets terapeuter kommer med ønsker til SVSI, om at de gerne vil havde besøg 
af en motionsguide, den og den dato kl. det og det. Typisk et par gange om måneden. 
Hvis tid og dato ikke passer motionsguiden, så er de på Sundhedshuset meget fleksible og 
retter gerne ind efter motionsguiden. 
 
Det er ikke kun i Sundhedshuset at motionsguiden orienterer hold, nogle hold er også ude 
i naturen, så orienteringen foregår under åben himmel, f.eks. på Naturskolen, Thurø Rev, 
Hallingskoven og lignende steder. 
 
Orienteringen foregår før eller efter et træningsforløb. Opgaven består 10 -15 minutters 
orientering. Her fortæller man de borgere som går til genoptræning i Sundhedshuset 
om de tilbud som SVSI kan tilbyde. 
 
Vægt skal lægges på, at der er træningsmuligheder for alle. (Både det lette og det der 
stiller større fysiske krav) og ikke mindst at det sociale fællesskab, er med til at styrke 
fysikken. 
 
Motionsguiden oplyser naturligvis om kontingent og at der er nogen egenbetaling. 
De vil sige at motionsguiden skal står over for et antal borgere, som alle har gennemgået 
et sygdomsforløb/ kronisk sygdom, det kan være kol, cancer, dårligt hjerte, her til kommer 
borgere som er blevet opereret og som kræver genoptræning. 
 
Derfor er det meget vigtigt, at motionsguiden har lyst til at møde disse borgere i øjenhøjde, 
og kan rumme dem. 
 
Orienteringen skal være en ”appetitvækker” til fortsat at træne kroppen. 
Det er vigtigt at motionsguiden har for øje, at man kan havde forhåbninger men ikke 
forventninger, det er voksne mennesker som selv beslutter, i hvilket omfang de vil træne. 
 
Motionsguiden skal også være indstillet på, at når en borger gerne vil have en hjælpende 
hånd, for at komme i gang med træning, så skal man være klar og imødekommende. 
 
Hvis disse linjer giver dig lyst til opgaven, så skal du kontakte Birthe Bergmann på  

Birthe.bergmann@svendborg.dk eller på tlf. 24 88 63 31 
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