
16 Impulser Januar  2018

Aktiviteterne i Svendborg Senior Idræt bliver  
grebet af mænd og kvinder fra 60 til 90 år

Bevægelse, hyggeligt samvær og en god latter. Det er 
indtrykket, når man kommer rundt og besøger nogle af 
de aktiviteter, som Svendborg Senior Idræt tilbyder.  
- Uanset om deltagerne er først i 60'erne og lige gået på 
pension eller ældre seniorer godt oppe i 80'erne. 
I SG-Huset i Svendborg er Gert Wilde, 65, sprunget 
op på cyklen - spinningcyklen. Mens Lene Lund, 68, i 
Tåsinge Hallen næsten står på hovedet med en stokke-
øvelse eller tager "planken".
Gert Wilde har valgt at deltage i spinning i Svendborg 
Senior Idræt i stedet for i et motionscenter.
- Dér er ofte høj musik. Roen her tiltaler mig, og det er et 
dejligt hold, siger Gert Wilde og tilføjer:
- Jeg lærer nogle mennesker at kende og ofte kommer 
der nogle gode bemærkninger, fortæller han, der nu 
har deltaget i spinning i tre og et halvt år.
Han læste om tilbuddet med spinning i Ugeavisen 

Svendborg og opdagede, at han kendte instruktøren, 
Jette Kristensen, fra et gymnastikhold, som han også går 
på. Desuden går han en to timers tur sammen med en 
kollega en gang om ugen.

Træt på tre måder
- Gymnastikken og gåturen og så spinning. Så er palet-
ten fuld for mig, og jeg bliver træt på tre forskellige 
måder, fastslår Gert Wilde, som mistede sin hustru for to 
et halvt år siden.
- Da jeg blev alene, var jeg nødt til at sætte viljen ind og 
tage et initiativ selv, fortæller Gert Wilde, der også har 
andre gøremål end motionen. Som frivillig hjælper han 
til i Svendborg Basket Ball Club, fordi hans to døtre har 
spillet basket. 
- Det passer mig fint, at der sker noget, konkluderer 
Gert Wilde, der gik på pension for fem år siden.
Lene Lund, der dyrker motion på Basis-holdet i Tåsinge-
hallen, blev opmærksom på Svendborg Senior Idræt 
gennem nogle venner i Skårup.
- De fortalte mig om de mange ting, der foregår i Senior-
idrætten. Jeg har gået til gymnastik i Svendborg i tre 

Alder er ingen hindring for  
at dyrke masser af motion 

- Jeg vil gerne træne på et hold sammen med mennesker fra  
mit lokalområde, siger Lene Lund, der her giver den gas i  
Tåsinge Hallen.
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- Da jeg blev alene, blev jeg nødt til selv at tage et initiativ,  
siger Gert Wilde, der her koncentrerer sig for at få et godt tråd  
i pedalerne.
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år, men jeg vil gerne deltage på et hold sammen med 
mennesker fra mit lokalsamfund og være en del af lokal-
miljøet, fortæller Lene Lund, som har boet i Vindeby i 10 
år efter 34 år i England.
- Holdet her i Tåsingehallen giver mig noget til hele 
kroppen. Vi kommer alle muskler og led igennem, siger 
hun, som også dyrker roning og er med i en vandre-
gruppe. 
Når Lene Lund har valgt at være aktiv på forskellig vis, 
er hun måske "arveligt belastet".
- Min mor på 97 år har indtil for nylig deltaget i stole-
gymnastik på Tåsinge Plejecenter, og hun dyrkede yoga, 
indtil hun var 88 år, fortæller hun.

Frivillig opgave: Julefrokost
Selv om Lene Lund er forholdsvis ny i Svendborg Senior 
Idræt, har hun straks kastet sig over en frivillig opgave.
- Vi er to, der vil arrangere en julefrokost og måske også 
lidt underholdning, siger hun og tilføjer, at hun har en 
idé om en bytteordning af dvd'er og bøger.
- Så kan vi måske få nogen til at fortælle lidt om, hvorfor 
en bog eller film betyder noget særligt for dem, siger 
Lene Lund.
Også på Let Motion-holdet i Gudme Hallen går snakken 
om en fælles juleafslutning, men først ved kaffen og  
fællessangen efter træningen.

- Op, op, én arm ad gangen, lyder det fra instruktør  
Lenna Trøst, og deltagerne følger ivrigt opfordringen 
med tunge sandposer i hænderne.
Gudrun Nellemann Larsen, 86, har altid dyrket gymna-
stik, men det er første år, hun er med her.
- Jeg har brækket et lårben og har en dårlig balance. 
Men her får vi strukket musklerne ud i arme og ben, 
siger hun.
En anden deltager, Else Hansen, 86, sætter stor pris 
både på bevægelser og samværet.
- Det er dejligt at komme ud blandt andre. Min mand 
er på plejehjem, og de laver stolegymnastik, som jeg 
også deltager i. Så jeg får to gange gymnastik om ugen, 
fortæller hun.

Godt afbræk i hverdagen
Ved kaffen efter træningen går snakken lystigt.
- Vi får alting ud af at komme her. Det er godt for krop-
pen, og vi får snakket. Det er et godt afbræk i hver-
dagen, siger Gerda Ebsen, 86, som selv blev uddannet 
gymnastikleder på Ryslinge Højskole i 1951. Dengang 
boede hun i Sønderjylland, men senere har hun boet i 
Kirkeby gennem 39 år.
- Dengang gik jeg til yoga i flere sæsoner, tilføjer Gerda 
Ebsen.
Ellen Margrethe Saabye, som er holdets alderspræ-
sident på 90 år, bliver omtalt som "den mest friske af os".
- Her kommer vi hinanden ved, og vi får snakket, siger 
hun, og så bliver der slået op i sangbøgerne, og det  
lyder: "Der er noget i luften" . . . . . . .

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 følger med dette nummer af 

Impulser og er lige til at gemme. Der er et væld af 
aktiviteter, ude og inde, forskellige niveauer og til for-
skellige interesser. Her kan du også finde oplysninger 
om, hvordan du kan komme med. Vel mødt.

Svendborg Senior Idræt 

 - Vi får alting ud af holdet her i Gudme Hallen. Det er godt for 
kroppen og vi får snakket, siger Gerda Ebsen.

- Jeg træner to gange om ugen, fordi jeg også træner sammen 
med min mand, der er på plejehjem, fortæller Else Hansen.


