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sådan lyder det fra nogle af de mange deltagere i svendborg 
senior idræt, der har valgt helt forskellige aktiviteter.

det er bare om at komme i gang!

SENIORIDRÆTSKONSuLENT
BIRTHE BERGMANN

ARTIKLEN AF INGER HAGER

idræt hele livet
Hver torsdag træner Lilly Jørgensen og Jens Sø-
rensen på et luntehold i Skårup Hallen. De har 
begge tidligere gået på basisholdet, hvor der var 
mere intensitet. Lilly Jørgensen har passeret de 80 
år. Hun har en meget dårlig ryg og har svært ved at 
gå. ”Derfor har jeg så godt af øvelserne” siger Lilly 
”og havde dette hold ikke eksisteret, havde jeg ikke 
gået til idræt nu” tilføjer hun, der ellers har gået til 
gymnastik hele livet.

”Vores leder er munter, og hun er forstående”, siger 
Jens Sørensen,  81 år. Som barn og ung hadede 
han gymnastik. ”Jeg var også elendig til det, så jeg 
holdt mig væk. Da jeg gik på pension, trak min kone 
mig med til senioridræt. Det blev jeg begejstret for. 
Det var sjovt, og det er det stadigvæk”, understre-
ger Jens Sørensen. Og derfor begyndte han også 
på lunteholdet efter nytår i år. ”Jeg var faktisk en 
ungdommelig 80-årig, men så skete der pludselig 
forskellige ting med mit helbred og derfor passer 
lunteholdet lige til mig nu” siger Jens Sørensen.

tipoldefar spiller volley på  
hold med sine tre brødre
Man tror det næppe, når man ser fire grandvoksne 
mænd løbe rundt og spille bold. Den første over-
raskelse er, at de fire mænd er ovre den første ung-
dom, alderen spænder fra 74 til 83 år.

Den næste er, at de er brødre. Hver uge mødes  
brødrene Halsted Hansen for at spille volleyball. 
Den tredje overraskelse kommer fra den ældste af 
de fire brødre, Bjarne, der er 83 år: ”Jeg er tipolde-
far, siger han stolt”.

Boldspil er ikke noget nyt i brødrenes liv. Som unge 
har de spillet fodbold, og Bjarne spiller stadig old 
boys i SfB. 

”Jeg begyndte at spille volleyball for tre år siden, 
og sæsonen efter kom mine brødre med,” fortæller 
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Vi kan da sige at vi 
går til den, ikke også 
Jens, spørger Lilly

skan koden med din 
smartphone og kom  

direkte ind på fore-
ningens hjemmeside.
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det er bare om at komme i gang!

Roar, 79 år. De to øvrige brødre, Alan og Alf, er 74 
år. De er nemlig tvillinger. Ligesom sine brødre er 
Alf meget glad for at spille volleyball. Men han har 
en særlig grund til at glæde sig til den ugentlige 
spilledag. Han har haft kræft i stemmebåndene, 
men er nu erklæret 99,99 procent rask, som han 
selv udtrykker det.

”Det, at man skal noget, er vigtigt. Og så er der jo 
det sociale samvær i 3. halvleg. Så jeg glæder mig 
hver gang, jeg skal af sted,” fastslår Alf.  Tipoldefar 
Bjarne tilføjer: ”Boldspillet giver bare livsglæde og 
et overskud, vi kan dele ud af”. ”Ja, det holder os i 
gang”, samstemmer Alan og opfordrer andre til at 
komme med.

at blive et nyt menneske
”Førhen brød jeg mig ikke om at dyrke motion. 
Men siden jeg kom med i senioridrætten, er jeg 
blevet et nyt menneske. Det er bare om at komme 
i gang”. Sådan siger Anette Jensen, 64 år, der har 
været aktiv i senioridrætten, siden hun som 60 årig 
ufrivilligt måtte gå på efterløn. Den gang spurgte 
hun rundt omkring, hvad der var af muligheder for 
motion i det fri. Og så tog hun imod et tilbud fra 
 senioridrætten.

”Dengang var jeg så stiv, at jeg ikke kunne binde 
mine sko. Det kan jeg da sagtens nu. Og når de 
andre kan gå ned ad en skrænt, så kan jeg også”, 
fortæller Anette Jensen. Hun sætter stor pris på 
samværet med de øvrige holddeltagere.

”Jeg nyder især 3. halvleg. Vi synger altid, og det er 
jeg glad for. Og man får snakket med nogen, man 
aldrig før har snakket med”, siger Anette Jensen, der 
foruden sit idrætshold gik i gang med bordtennis 
lige før sommerferien. 

[ senior idrÆt ]

De fire spilleglade  
brødre er fra venstre:  
Alf, Bjarne, Roar, Alan

Anette på vej til idræt

krolf er startet
efter åbent hus i juni,  
er der nu fuld gang i krolf.

Vi spiller på sportspladsen ”Ottes Hul”,  
øksenbjergvej 49, hver onsdag fra kl. 10.  
Kom og spil med!

nyt samarbejde i støbeskeen 
med svendborg golf klub
start 20. august kl. 10 på golfklubbens  
anlæg på tordengårdsvej 5

        Hold øje med dagspressen i uge 33  
          og tjek hjemmesiden svsi.dk

her er den nyvalgte bestyrelse, der skal 
drive den nu et år gamle selvstændige 
forening svendborg senior idræt.  
fra venstre: Jens nielsen, dorrit Pedersen, 
bjarne Jørgensen, John engmose, bernt 
koch, birthe bergmann, birgit sørensen, bill 
larsen.


