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Det er godt at få lidt motion og få  
rørt sig. Og så kommer man også 
ud og får snakket med andre 
mennesker. Men hvad nu, hvis man 
ikke kan komme af sted?

Motionen
ARTIKEL OG FOTO 
AF INGER HAGER

[ SENIOR IDRÆT ]

Så har Svendborg Senior Idræt også et tilbud. 
Det hedder Motionsvenner og betyder, at frivillige 
fra Senior Idrætten tager ud til dem, der gerne vil 
dyrke lidt motion.

En af motionsvennerne er Bente Østergaard, 70 
år, der en gang om ugen cykler et godt stykke vej 
til Erik Sarauw Christiansen, 90 år, der bor i Chris-
tiansminde-området.
- Jeg har undervist og også selv dyrket idræt i 
mange år, og så synes jeg, at jeg havde ressourcer, 
der kunne komme nogen til gavn. På den måde 
møder jeg en masse spændende mennesker, og vi 
får nogle gode og givende diskussioner, fortæller 
Bente Østergaard om grunden til, at hun i nogle år 
har været motionsven for flere ældre. 
Da Erik Sarauw Christiansen for godt tre år siden 
mistede sin kone, gik han lidt i stå. Gennem hans 
datter og hans hjemmehjælpere blev der etableret 
kontakt til Senior Idrættens Motionsvenner og 
dermed til Bente Østergaard.
Hver tirsdag formiddag mødes de, og så bliver 
der gået en tur på en times tid i Christiansminde-
området. I sommer skete der noget særligt. Bente 
Østergaard og Erik Sarauw Christiansen var ude at 
bade i Svendborg Sund.

- For mig er det virkeligt godt at få en motionsven, siger 
Erik Sarauw Christiansen, der, før han fik kontakt med sin 
motionsven, Bente Østergaard, var gået helt i stå.
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- Nu skal det være, blev vi enige om, fortæller 
Bente Østergaard. Erik Sarauw Christiansen var 
med det samme med på ideen. Han har altid været 
vant til at bade om sommeren.
Erik Sarauw Christiansen synes, at det er godt, at 
han både får sig rørt og kommer i kontakt med et 
menneske.
- For mig har det virkeligt været noget godt. Og det 
er godt at få skrevet om det, fastslår han.

Boldspil i stuen
En bold bliver kastet langt gennem stuen hos Frida 
Krammer på 91 år i Ollerup. Og hun griber bolden 
flot. Reaktionsevnen fejler ikke noget.
Det er Jytte Asmussen, der har kastet bolden. Hun 
er motionsven for Frida. De to har dyrket motion og 
lavet øvelser sammen i to et halvt år.
Jytte Asmussen dyrker selv gymnastik i Svendborg 
Senior Idræt, men hun har også overskud til at tage 
ud som frivillig motionsven.
- Vi tager vores øvelser, selv om Frida er sløj, for-
tæller Jytte Asmussen, der selv er 75 år.
Med sig har hun en kurv med forskellige rekvisitter, 
blandt andet bolden, der indgår i et fast program, 
som hun har tilrettelagt, og som bliver gennemført 
hver uge. Om sommeren, når vejret tillader det, 
tager de en spadseretur sammen i det fri.
- Det er i hvert fald hyggeligt at få lavet lidt. Det 
kniber, hvis jeg skal gøre det alene, siger Frida 
Krammer.
Efter en stoleøvelse, hvor det gælder om at rejse 
sig og sætte sig 10 gange, bliver der rullet langsomt 
med hovedet og lavet klappeøvelser. Og så bliver 
kroppen strakt igennem.
- Det gælder om at kunne nå op til den øverste  
hylde. Meningen er, at Frida gerne skal få flere 
kræfter, og i hvert fald bevare dem, hun har, under-
streger Jytte Asmussen.

Frida Krammer (t.v.) er frisk til boldspil i sin stue. Det er 
blot en af mange aktiviteter, som hendes motionsven, 
Jytte Asmussen, hver uge tilbyder hende.

At være motionsven er en frivillig indsats  
- nyt kursus begynder til foråret

Opgaven for en motionsven er at give ældre 
borgere, der ikke kan komme af sted til motion 
uden for hjemmet, lyst og hjælp til at komme i gang 
med fysiske aktiviteter i deres hjem. Det kan være 
med forskellige øvelser eller en gåtur. Det vigtige 
er, at den ældre vedligeholder sine færdigheder 
og måske endda får flere kræfter til at klare daglig-
dagen. 
At være motionsven er en frivillig indsats, og denne 
indsats foregår i et samarbejde mellem Svendborg 
Senior Idræt og Træningsafdelingen i Svendborg 
Kommunes Sundhedsafdeling.
- De frivillige spiller en vigtig rolle, og der er behov 
for flere motionsvenner. Som frivillig bliver man 
forberedt og klædt på til opgaven og derfor til-
byder vi til foråret et kursusforløb for nye motions-
venner, siger senior-idrætskonsulent i Svendborg 
Senior Idræt, Birthe Bergmann og tilføjer:  
- Hensigten er også, at gruppen af motionsvenner 
får mulighed for at mødes og udveksle erfaringer, 
og de kan få opbakning og råd fra Træningsaf-
delingen.

Hvem kan blive motionsven
Birthe Bergmann understreger, at man ikke be-
høver at gå til senioridræt for at blive motionsven 
– ja man behøver slet ikke selv være senior – bare 
man har interessen for opgaven. Der har tidligere 
været unge mennesker tilknyttet Senioridrættens 
motionsvenner. Uanset alder bliver man selvfølge-
lig medlem af og får en tilknytning til foreningen.

Du bliver klædt på
Kursusforløbet, foregår i samarbejde med Dansk 
Arbejder Idrætsforbund (DAI) og flg. forløb er 
planlagt.

•  Mandag den 10. feb. 2014 kl. 13 - 15:  
informationsmøde

•  Mandag den 3. marts 2014 kl. 13 - 16:  
Kursus 1; rammer og procedurer i arbejdet  
som motionsven

•  Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 9 - 15:  
kursus 2; en dag med lidt træningsteori og 
mange praktiske øvelser

•  Alle dage i Idrætshallen på Ryttervej

Har du lyst til at blive en af de nye motionsvenner 
eller gerne vil vide noget mere, kan senioridræts-
konsulent Birthe Bergmann kontaktes på  
tlf. 24 88 63 31, eller man kan skrive en mail til 
birthe.bergmann@svendborg.dk

Har du lyst til  
at blive motionsven?


