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En omgang bevægelse  
- og så hygge med kaffe og sang

Selv om nogle deltagere er tæt på 100 år, møder de tro-
fast op til øvelser, samvær og fællesskab
- Vi glæder os til hver mandag. Vi gør nogle dejlige  
øvelser, så vi holder os i gang.
Det siger Agnethe Nielsen, der er en af de trofaste del-
tagere, der møder op til træning. 
Og de holder sig sandelig i gang på dette særlige Let 
Motion-hold i Svendborg Senior Idræt. Når man drister 
sig til at spørge til Agnethe Nielsens alder, kommer det 
prompte: - 97 år. 
Men hun er ikke den ældste på holdet. Ingva Rasmussen 
er 98 år.
- Jeg holder mig i gang. Det er det, det drejer sig om. Vi 
kan bare sætte os ned, hvis det kniber med balancen, 
siger hun. 
 Alder er altså ingen hindring for at "holde sig i gang."
- Vi tager lige og strækker os op - stående, kommer det 
venligt fra instruktøren, Bodil Engholm, der omhyggeligt 
viser deltagerne øvelsen. Bodil Engholm har undervist 
på dette hold i 20 år.
Deltagerne finder hver især ud af, hvornår de har behov 
for at sætte sig. Men så fortsætter de bare med at træne 
på stolen. 

Rita Hansen, 90 år, er helt enig med sine holddeltagere.
- Vi skal blive ved, så længe vi kan. Jeg har gået til yoga i 
18 år, indtil jeg var over 80 år, siger hun og tilføjer:
- Dette her er alle tiders. Det kan vi godt skrive under på 
alle sammen. siger Rita Hansen, der har fået et nyt knæ, 
men længe har kæmpet med en kræftsygdom.  
Træningen foregår i Motionsrummet på Bryghuset, men 
alle deltagerne undtagen én kommer udefra. Holdet har 
fået lov til at blive på Bryghuset efter stedet er blevet 
Demenslandsby.

En dag med portvin
Efter den fysiske træning samles holdet til en kop kaffe, en 
sang og måske en historie, som Bodil Engholm læser op.
- Bodil svigter os ikke. Hvis vi har sorger og bekym-
ringer, så er hun der bare, konstaterer Rita Hansen.
Denne mandag er der mere end en kop kaffe efter 
træningen, nemlig et glas portvin og chokolade.
Det er holdets yngste, Lillian Harris på 71 år, der efter 
sin fødselsdag, byder på portvin og chokolade. Efter en 
blodprop for omkring 20 år siden har hun har besvær 
med at tale. 

Bevægelse, spil og samvær  
i Svendborg Senior Idræt 

Bodil Engholm (t.v.) instruerer deltagerne, her Agnethe 
Nielsen, 97 år (i midten) og Ingva Rasmussen, 98 år.

Tekst og foto Inger Hager 

Øvelser med bolde giver smil og glæde. Fra venstre Lillian 
Harris, Agnethe Nielsen, Ingva Rasmussen og med ryggen til 
Rita Hansen.
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- Det er virkelig dejligt med gymnastik og samvær, fast-
slår Ingva Rasmussen, som også svømmer.
Foruden de syv deltagere er Lise Nielsen, 83 år, også 
med, men som hjælper.
- Der blev spurgt om, nogen ville hjælpe. Og jeg er  
blevet så glad for det, siger hun.
Instruktør Bodil Engholm har en tilføjelse: - Vi er som en 
lille familie.

Alle kan deltage, siger Jørgen Sand 
om at spille petanque”
Som mange pensionister har Jørgen Sand, 70 år, nok at 
se til, men helt efter eget ønske. Han hygger sig med 
sine mange aktiviteter i Svendborg Senior Idræt.
- Jeg er jo nødt til at skemalægge min uge for at nå det 
hele, fortæller han, og det er nemt at forstå, når alle  
Jørgen Sands aktiviteter opregnes: Petanque, styrke- 
træning, golf og badminton - og som noget nyt en plads 
i bestyrelsen i Svendborg Senior Idræt.
Faktisk dyrker han petanque-spillet intenst hele tre 
forskellige steder, nemlig i Svendborg Senior Idræts 
tilbud på banerne bag Aktivitetshuset Skallen i Svend-
borg, i Svendborg Petanque Club samme sted og på de 
forholdsvise nye baner på Frederiksøen.
Jørgen Sand begyndte allerede at spille petanque i 
1990'erne på en bane, han havde anlagt hjemme privat.
- Jeg er fascineret af at trille med kugler. Alle kan del-
tage, og der opstår noget socialt, når man gør noget 

sammen. Men jeg vil også gerne bevæge mig. Motion 
giver energi og sundhed, fastslår Jørgen Sand. 
Før han blev pensionist for tre år siden, spillede Jørgen 
Sand petanque i en klub i Odense.
På banerne bag Skallen er han i gang sammen med  
andre petanquespillerne i dejligt solskinsvejr.
- Det ser ikke godt ud, kommer det fra Inger Hansen, 75 
år, om kuglernes beliggenhed og tilføjer: - Men det kan 
det komme til.
- Jeg spiller petanque både mandage og onsdage for 
samværets og hyggens skyld. Det er da også meget 
sjovt, fortæller Birte Otto, 88 år, som tidligere i mange år 
har dyrket gymnastik i Svendborg Senior Idræt. 

Husk madpakke næste gang
Poul Lindblad, 79 år, har tidligere spillet tennis sammen 
med sin hustru.
- Men det blev for hårdt for min hustru. Derfor spiller jeg 
nu petanque, fortæller han, som dog også spiller tennis i 
Vester Skerninge Tennisklub.
Som nævnt har Jørgen Sand - foruden petanque - også 
valgt at styrketræne og spille golf. Det bliver også til 
badminton på privat basis. Og så er der jobbet i Senior 
idrættens bestyrelse.
- Det er ikke noget, jeg selv har satset på. Men jeg ville 
ikke undslå mig, da jeg blev spurgt, fortæller han.
Tilbage på banerne er petanquespillet ved at være slut.
- Husk at vi skal have madpakke og drikkevarer med, 
når vi mødes på onsdag, lyder det fra Poul Lindblad.

Har du også fået lyst til at være med i en aktivitet i 
Svendborg Senior Idræt, kan du læse om alle tilbud-
dene i kataloget ”SØGER DU SAMVÆR, SJOV OG 
SUNDHED”. Kataloget sidder her midt i Impulser og 

er til at tage ud og gemme. Der er et væld af aktivi-
teter, ude og inde, forskellige niveauer og til forskel-
lige interesser. Her kan du også finde oplysninger om, 
hvordan du kan komme med. Vel mødt.

Svendborg Senior Idræt 

Efter et flot kast synes Inger Hansen alligevel ikke, at  
resultatet ser særligt godt ud.

Jørgen Sand drøfter kuglernes placeringer med Inger  
Hansen.


