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Temaet for denne udgave af Impulser er ”Glæden ved at være en del af 
noget”. Vi har i bladet fokus på betydningen af at være med i et fællesskab, 
en aktivitet eller forening. Vi har blandt andet en artikel om Margot Meincke, 
der har taget springet og har rykket sit liv fra Sjælland til Fyn. Hun fortæller 
ærligt om, hvor svært det kan være at starte forfra. Om ensomhed, men også 
om nye oplevelser, nye venner og glæden ved at være en del af noget. Du 
kan også møde Hanne Skålum, der hele livet har arbejdet for at forbedre 
vilkårene for samfundets svageste.

Glæden ved at være en del af noget gælder også, når man har fået en de-
menssygdom. Demens er en sygdom der berører mange, enten som dement 
eller pårørende. Statistisk set anslås det, er der i dag ca. 1150 borgere med 
demens i Svendborg Kommune - et tal der forventes at stige til ca. 1420 
borgere allerede i år 2025.
I Svendborg Kommune ønsker vi at skabe gode rammer for vores demente 
borgere. Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune har besluttet, 
at Svendborg Kommunes demenspolitik skal revideres i år. Arbejdet med 
en ny demenspolitik blev skudt i gang med et borgermøde den 10. juni 2015 
i Midtby-Hallen, hvor borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere kom 
med en masse gode og interessante ønsker til kommunens demenspolitik.

Sideløbende med udarbejdelsen af en ny demenspolitik har  
Social- og Sundhedsudvalget bedt administrationen undersøge  
mulighederne for at etablere en demensby efter Hollandsk for- 
billede  i et eksisterende plejecenter i Svendborg Kommune.
God læselyst 

AF MYNDIGHEDSCHEF KIRSTEN VIE

Skallen har i 25 år 
dannet ramme for mange 

foreninger, aktiviteter, 
foredrag og sociale 
arrangementer. Vi 

ønsker stort tillykke 
med jubilæet.

Glæden ved at være en del af noget!

Du kan følge arbejdet med demenspolitikken  

på Svendborg Kommunes hjemmeside  

www.svendborg.dk/demenspolitik

Vidste du, at du gratis kan få til- 
sendt Impulser indtalt på CD. Det 
eneste du skal gøre er at kontakte 
redaktionen.
Maria Rudbæk Bernhard  
tlf. 6223 3906 eller på  
maria.bernhard@svendborg.dk

Hør Impulser på CD

Vi vil stadig gerne have tilbage-
meldinger og har du nogen 
spørgsmål er du altid velkommen 
til at kontakte redaktionen: 
maria.bernhard@svendborg.dk,  
tlf. 6223 3906, eller skriv til  
Maria Bernhard, Svinget 14,  
5700 Svendborg.
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De kan mailes til: 

demens-dag@svendborg.dk,  

eller sendes til:  

Social og Sundhed  

Svinget 14, 

5700 Svendborg

Att.: Dina Moos Riggelsen

GODE IDÉER 

til demenspolitikken 

og demensbyen 

modtages gerne. 
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Den svære omplantning
Når man som senior vælger at flytte efter 
børnene, er det ikke kun fysisk man flytter 
sig. Det gør man også mentalt.

Tekst og foto Peter Faber

Efter et langt arbejdsliv som sygeplejerske, som mor til 
tre nu voksne børn, med en stor vennekreds og et stærkt 
engagement som frivillig, som aktiv sang- og musik-
udøver og ikke mindst det at stå alene med et stort og 
vedligeholdes-krævende hus, fik Margot Meincke lyst til 
at stoppe op og gøre status. Er det det her, jeg vil? Eller 
skal jeg prøve noget nyt?

Hun er modig af natur, så hun tog springet. Solgte huset 
i Lindenborg ved Roskilde, et område hun har boet i i 
over 40 år og flyttede til Svendborg. I en alder af 65 år 
rev hun rødderne op. Det var ikke en uovervejet hovsa-
beslutning. Margot Meincke skrev fordele og ulemper 
ned på et stykke papir. Blandt fordele vejede det tungt, 
at hendes datter og tre børnebørn bor i Åbyskov. Dem 
ville hun gerne tættere på. Blandt ulemperne var det 
især den stærke tilknytning til vennerne, der vejede 
tungt.

- Men netop det med at holde kontakt til venner og 
bekendte, er jeg god til. Det handler om selv at tage ini-
tiativer, så jeg fik mig selv overbevist om, at så var der 
jo heller ikke længere fra Svendborg til Roskilde, end at 
man jævnligt kunne ses. Det er blot et spørgsmål om at 
ville, siger Margot Meincke, der i august sidste år gjorde 
status; der var flest plusser på papiret, og så flyttede hun.

- Jeg var kørt træt. Jeg syntes, jeg var ”rodet” ind i så 
meget, som jeg havde svært ved at komme ud af, og så 
var der jo huset, som tog al min tid og alle mine penge. 
Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg måtte starte på 
en frisk og bruge mine kræfter på lige præcis det, jeg 
har lyst til. Du må godt sige, at jeg blev lidt mere egois-
tisk, men hvorfor skulle jeg ikke bruge mine sidste og 
måske bedste  år på det, jeg har lyst til, spørger Margot 
Meincke.

Og øverst på listen over det, som Margot Meincke gerne 
vil, står der sang og musik. Hun er autodidakt og har 
livet igennem haft stor glæde af at synge og spille, og 
hendes dag starter altid med, at hun sætter sig til flyglet 
og spiller og synger. Musikken er for hende en kilde til 
glæde og overlevelse, og så er den også med til at skabe 
kontakt mellem mennesker, og det fik Margot Meincke 
glæde af, da hun flyttede til Svendborg.

For hende var det en gave at komme tæt på datteren, 
svigersønnen og børnebørnene, men hun taler også 
åbent og ærligt om, at det kan være svært at skabe sig 
et nyt liv på et nyt sted, når man er plus 65. I den alder 
har de fleste skabt de netværk, de ønsker, og de har ikke 
nødvendigvis behov for at lukke flere ind i deres om-
gangskreds.

- Nej, det er ikke lutter lagkage at flytte i en sen alder, 
men i det, jeg kalder min stille periode, eller ensomme 
periode, reflekterede jeg meget over livet og accepte-
rede, at der også skal være plads til, at man kan føle sig 
alene. Det er vi jo alle, når det kommer til stykket. Jeg er 
selv ansvarlig for de valg jeg har truffet, og lidt efter lidt 
synes jeg også, at tingene begynder at lykkes. Jeg har al-
tid været udfarende og opsøgende, god til at skabe kon-
takter og invitere venner på kaffe og en snak, men det er 
ikke nødvendigvis så nemt at skabe nye relationer, når 
man bliver ældre. 

Hver morgen sætter Margot Meincke sig til flyglet og spiller 
og synger. Det er for hende den eneste rigtige måde at kom-
me i gang på.
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- Modsat må jeg sige, at det også er spændende at starte 
på en frisk et nyt sted. Jeg oplevede, at jeg havde ”slidt” 
det område op, jeg boede i. Så kommer man til et nyt 
og ukendt område og kan begynde at opleve det fra 
bunden. Det er fantastisk. Jeg er slet ikke færdig med at 
studere alle de muligheder, der byder sig til, og sikke en 
dejlig musikby, det også er, siger Margot Meincke.

Det var med sangen og musikken Margot Meincke fik 
åbnet mange døre. Hun er nu med i Septimus-koret, sang 
i koret da Tryllefløjten blev opført på Valdemars Slot i 
august, hun går til seniorgymnastik, hvor hun bl.a. ak-
kompagnerer, når der sluttes af med en sang eller to, hun 
har besøgt det netop renoverede og udbyggede Egense 
Forsamlingshus og er kommet med et par ideer, hun har 
fundet et fællesskab i livet omkring Skårup Kirke og hun 
håber også igen at komme ud i kajakken.

Margot Meincke har gjort sig mange erfaringer i forbin-
delse med flytningen fra Sjælland til Fyn. En af dem er, 
at man skal diskutere sagen meget indgående; især med 
de børn og børnebørn man ”flytter efter”. For dem er det 
naturligvis en kærkommen hjælp at have en frisk og aktiv 
mormor eller farmor ved hånden, men mormor og farmor 
bliver altså også ældre, og så er det måske dem, der får 
brug for hjælp, og når de er tæt på, er der også en for-
pligtelse for børnene til at træde hjælpende til.  Margot 
Meincke pointerer, at man også bør tage ordet ”belast-
ning” med i debatten, når man diskuterer for og imod en 
”familiesammenføring”.

En anden erfaring hun har gjort sig er, at man som ny se-
nior-tilflytter må være villig til at give lidt af sig selv, hvis 

man ønsker at få noget igen. Som tilfældet var for hende, 
da hun til seniorgymnastikken stod op og fortalte, at hun 
var ny i byen, og at det var lidt svært at blive integreret. 
Det var ikke nemt at stå der og ”blotte” sig, men hun fik 
budskabet ud, og det blev godt modtaget. Investeringen 
gav afkast.

Margot Meincke rejste fra Roskilde bl.a. for at få ryddet 
op i sit liv og koncentrere sig om det, der bekommer 
hende allerbedst, nemlig kunsten, rejserne, sangen og 
musikken. Men det udelukker jo ikke, at hun går og 
tumler med nye ideer. Bl.a. om at skabe et oldekolle i 
Svendborg, hvor folk med ressourcer byder ind med 
det de kan, og til gengæld nyder godt af, hvad de andre 
beboere kan. I foråret var hun netop i Portugal, hvor et 
sådant fællesskab fungerer mellem danskere, der ønsker 
at dele lidt af deres liv og ressourcer med andre. Hun 
betegner sig selv som et socialt væsen, der har brug for 
relation til andre mennesker, og hun mener et oldekolle 
er en oplagt mulighed for som senior at realisere sig selv. 

Rammerne er gode og smukke, men det har om- 
kostninger at slå rod et nyt sted, erkender Margot Meincke.

”Man skal acceptere, 
at man godt kan 
føle sig alene, 
men at man også 
selv kan gøre 
noget ved det, 
hvis man vil, siger 
Margot Meincke.



Jeg må da indrømme, at det ind i mellem er surt, når 
jeg, i al slags vejr, må knokle afsted på min cykel med 
rugbrødsmotor, og jeg så bliver overhalet af en cykel 
med en person, der ligesom jeg er kommet over konfir-
mationsalderen. Men når jeg så hører lyden af en motor, 
glædes jeg ved, at rigtig mange mennesker, der ellers 
ikke ville have mulighed for det, nu kommer ud og får 
frisk luft og motion på en el-cykel.

Måske skulle jeg overgive mig? Jeg er jo trods alt en 
gammel pige på snart 72 år, selv om jeg underligt nok 
stadig føler mig ung inden i, men et kig i spejlet får mig 
straks tilbage til virkelighedens verden.
Da Impulser skulle skrive en artikel om Svendborg 
Kommunes nye tiltag, hvor man gratis kan afprøve en 
el-cykel, inden man evt. selv investerer i en, var det nær-
liggende, at jeg blev sat på den opgave.

Den er jo farlig!
Mit første møde med en el-cykel var ingen succes. Ved-
kommende, hvis nye cykel jeg skulle prøve for at blive 
overbevist om el-cyklens fortræffeligheder, havde glemt 
at fortælle mig, at motoren skulle stå lavt, inden jeg satte 
mig op på cyklen. Cyklen for af sted med mig og da jeg 
heller ikke havde fået, at vide, hvordan, jeg stoppede 
den, måtte jeg hoppe af i farten. Puha - det var nær gået 
galt. Jeg blev derfor enig med mig selv om, at sådan en 
skulle jeg i hvert fald aldrig have – den var jo farlig.

Medvind på de  
danske cykelstier
Det var derfor med en vis 
spænding og en smule 
nervøsitet, jeg henvendte 

mig til Fri Bike Shop, som forhandler Svendborg 
Kommunes udlejningscykler for at prøve igen.  Jeg 
blev mødt af en flink og meget tålmodig mand, 
som, efter instruktion og en prøvekørsel, forsøgte 
at overbevise mig om, at en el-cykel ville være det 
helt rigtige for mig og da en ung pige, som stod i 
butikken også roste cyklen – hun havde selv en, 
så var jeg solgt og nu er jeg den glade ejer af en 
el-cykel. Foreløbig bruger jeg kun cyklens batteri, 
når jeg skal op ad bakke, men jeg ser da frem til 
længere ture med ”sømmet i bund” og ”medvind 
på cykelstierne”, som komikeren Jacob Haugaard 
lovede, da han til alles overraskelse blev valgt ind 
i folketinget i 1994. Men det er historie og på det 
tidspunkt var der vist heller ikke tænkt på el-cykler i 
Danmark.

Det var mit svar, da jeg fik tilbudt en el-cykel, 
så jeg nemmere kunne komme rundt til min 
undervisning i Svendborgs bakkede terræn.

Af Margit Lolk

En el-cykel? Nej tak! 
Så gammel er jeg ikke 

Prøv en el-cykel i dit lokalområde Sådan lyder tilbuddet fra Svendborg Kommune, som siden 29. april har givet borgerne mulighed for at prøve at cykle på en el-cykel. Du kan i resten af 2015 låne en el-cykel i lokalom-råderne Hundstrup, Lundeborg, Oure, Skårupøre, Troense og Øster Skerninge. 
Som udgangspunkt udlånes cyklerne en uge af gangen.

Aftalen med lokalområderne er, at cyklerne først og fremmest er til lo-kalområdets borgere, men borgere udenfor lokalområdet kan også booke dem med kortere varsel.For udlån af el-cyklerne i dit lokalom-råde se www.svendborg.dk/elcykelMargit Lolk på sin nye el-cykel
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Få informationer på internettet
Hvordan får man sine informationer i dag? Muligheden 
for at hente informationer på internettet er stor og bliver 
større dag for dag. I dag går flere og flere ældre med-
borgere på nettet og får svar på deres spørgsmål. Det er 
slet ikke så svært, når man først kommer i gang for alvor 
- Øvelse gør mester! 

Sådan gør du
Jeg vil gerne opfordre Impulsers læsere til at klikke ind 
på Svendborg Ældreråds hjemmeside:  
www.svendborg-ældreråd.dk
Her kan du læse om Ældrerådets formål, hvem vi er med 
billeder, referater, høringssvar m.v. Der findes også flere 
links til højre på siden bl.a. til Svendborg Kommune. Klik 
på linket, og straks er hjemmesiden på skærmen.
På Svendborg Kommunes hjemmeside finder du blandt 
andet et væld af muligheder for aktiviteter til +60 årige 
samt informationer om fx demens, hjemmepleje, fore-
byggende hjemmebesøg, hjemmehjælp, kommunale 

tilskud osv. Klik f.eks. på Demens i familien. Her er der 
en lang række meget nyttige og informative oplysninger 
om dette svære område. Her kan du også finde pjecen: 
At være pårørende til en dement, som jeg har bidraget 
med. Jeg vil også anbefale at klikke ind og se de fire små 
film om livet på plejecentre i Svendborg. De giver stof til 
eftertanke og kan måske være med til at ændre nogle af 
de fordomme vi har om det at bo på plejecenter.

Tro ikke på alt hvad du læser
Når man klikker rundt på internettet sker det, at man 
engang imellem kommer forbi hjemmesider, der ikke 
er helt opdaterede eller sandfærdige. Et eksempel: For 
nogle år siden slog jeg på nettet navnet op på en meget 
kendt landsholdsspiller i håndbold. Hvad stod der om 
hende nu? Til min store overraskelse kunne jeg læse, at 
hun fortsat var på landsholdet, selvom hun for flere år 
siden havde sluttet karrieren. Den slags hjemmesider 
skal man være opmærksom på.  
De er ikke altid opdaterede.  

Af Erik Hansen

Nyt fra ældrerådet

Svendborg Kommune har produceret fire korte 
film om livet på kommunens 17 plejecentre. 
Ideen med filmene er opstået, fordi de ansatte 
på plejecentrene ofte får spørgsmål der viser, 
at der er mange forestillinger om det at bo på 
et plejecenter. Også forestillinger der viser 
fordomme og bekymringer i forhold til livet på 
plejecentrene. Filmene skal vise, hvordan livet 
også leves på plejecentrene. For det er vigtigt 
at vise, at der findes megen glæde, livskvalitet 
og mange stjernestunder på plejecentrene i 
Svendborg Kommune. 

Sådanne er det også at  
bo på plejecenter

Se filmene på hjemmesiden:
www.svendborg.dk/plejecenterfilm

Scan koden med din smart-
phone og se filmene

Film om livet 

på plejecentre 

i Svendborg 

Kommune
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Gå Dig Glad 
i Svendborg

På alle hverdage tilbydes der nu gåture med ud-
gangspunkt fra Frivillighuset i Havnegade. Turene 
er af varierende længde og på forskellige ruter, 
så der skulle være noget for enhver, der gerne vil 
gå sig til lidt bedre form. 
Der er ture på omkring 10 km, stilleture langs 
vandet og med gode udsigter, korte ture for dig, 
der går med krykker eller rollator. Udvalget er 
bredt, du skal bare møde op eller kontakte pro-
jektlederen, hvis der er en tur du har lyst til at gå 
med på.  Deltagelse er gratis.
Nogle dage tager vi en kop kaffe sammen bag-
efter, andre gange går vi hver til sit, men der er 
altid et par timers godt samvær, hvor vi får drøftet 
lidt af hvert.  
John Erik Byrskov, en af de faste deltagere, 
fortæller: ”Jeg har gigt og knogleskørhed, så 
det er vigtigt at jeg kommer ud at røre mig. Med 
dette projekt kommer jeg ud at gå sammen med 
andre, og der er altid en tur der passer til min ak-
tuelle formåen. Det er meget uformelt og tempoet 
tilpasses, så alle kan følge med.”

Turene annonceres i Svendborg Ugeavis, det er 
faste tidspunkter uge efter uge. Desuden har vi 
opslag på biblioteket og i træningscentrene.

Projektlederen træffes på 2461 9910 eller  
i Frivillighuset, Havnegade 3, tirsdag og 
onsdag fra kl. 13-16. Du er velkommen, 
hvis du har spørgsmål til turene. Ellers 
møder du bare op, tilmelding er ikke nød-
vendig, men vi går præcis. Tag gerne en 
ven eller nabo med. Vel mødt!

Kom med til motion  
og godt samvær

Af Lis Thejls, projektleder og turguide

Tak til dig, der allerede har tilmeldt dig digital post. Alle 
borgere i Danmark modtager i dag digital post fra det of-
fentlige, med mindre de er blevet fritaget. I Svendborg 
Kommune har hele 97,4 procent på et eller andet tidspunkt 
tjekket deres digitale post. Det er kun 2,6 procent, der  
aldrig har åbnet deres digitale post. 

Men det er vigtigt, at vi hjælper den sidste gruppe af  
borgere, der endnu ikke har set deres digitale post.

Kender du nogle, der ikke kender til digital post 
eller skal fritages for digital post? Din nabo, din 
bridgeveninde, din far eller måske dit barne-
barn? 

Måske kan du hjælpe dem på vej. 

Hjælp os  
med at sikre, at 
alle er med!

Kender du nogle, der ikke er tilmeldt Digital Post? Din fodboldmakker, din kollega,  
din morfar, din nabo, din søn eller datter? Måske kan du hjælpe dem på vej.  
Nogle skal huskes på, at de skal tilmelde sig. Andre skal fritages for Digital Post  
eller måske bare have en hånd, hvis computeren driller.

Borgerservice
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon: 6223 3000

Hotline telefon 7020 4021
Søndag til torsdag kl. 15.00 - 21.00

1. november 2014 går Digital Post i  
luften. Du kan læse din digitale post på  
www.borger.dk eller på www.e-boks.dk

Svendborg Bibliotek
Svinget 1 
5700 Svendborg
Telefon: 6223 5000

Brug for mere hjælp?
Kender du nogle, der ikke er tilmeldt Digital Post? Din fodboldmakker, din kollega,  
din morfar, din nabo, din søn eller datter? Måske kan du hjælpe dem på vej.  
Nogle skal huskes på, at de skal tilmelde sig. Andre skal fritages for Digital Post  
eller måske bare have en hånd, hvis computeren driller.

Borgerservice
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon: 6223 3000

Hotline telefon 7020 4021
Søndag til torsdag kl. 15.00 - 21.00

1. november 2014 går Digital Post i  
luften. Du kan læse din digitale post på  
www.borger.dk eller på www.e-boks.dk

Svendborg Bibliotek
Svinget 1 
5700 Svendborg
Telefon: 6223 5000

Brug for mere hjælp?

Kender du nogle, der ikke er tilmeldt Digital Post? Din fodboldmakker, din kollega,  
din morfar, din nabo, din søn eller datter? Måske kan du hjælpe dem på vej.  
Nogle skal huskes på, at de skal tilmelde sig. Andre skal fritages for Digital Post  
eller måske bare have en hånd, hvis computeren driller.

Borgerservice
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon: 6223 3000

Hotline telefon 7020 4021
Søndag til torsdag kl. 15.00 - 21.00

1. november 2014 går Digital Post i  
luften. Du kan læse din digitale post på  
www.borger.dk eller på www.e-boks.dk

Svendborg Bibliotek
Svinget 1 
5700 Svendborg
Telefon: 6223 5000

Brug for mere hjælp?
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Seniorværkstederne  
i Svendborg
Ndr. Ringvej 18, Svendborg.  
Tlf. 62 22 95 69.
Seniorværkstederne er  
åbne mandag-fredag 9-13. 
Nogle aktiviteter til kl. 16.
Der er mulighed for at deltage 

i kreative aktiviteter som f.eks. syning, maling, stenslib-
ning. Vi har også træ- og metalværksteder. På Senior-
værkstederne er man velkommen til at fremstille eller 
reparere ting til eget brug. Materialer skal medbringes 
eller købes på værkstederne. 
Åbent hus 5. september kl. 10 -13.
Du kan altid uforbindende få en rundtur og se de  
forskellige værksteder. 
www.senior-vst.dk  
E-mail: kontoret@senior-vst.dk

Aktivitetshuse i Svendborg

Skallen
Møllergade 99, Svendborg. 
Tlf. 62 20 10 55
Skallen er et handicapvenligt 
kommunalt aktivitets-hus for 
seniorer og førtids-pension-
ister.
Huset kan bruges af 

foreninger, klubber og grupper i målgruppen. Der 
foregår mange aktiviteter spændende fra møder,  
foredrag, engelsk, håndarbejder til billard og dans.                                                              
For nærmere oplysninger ring eller kig ind på  
kontoret mandag - fredag kl. 9-12 (august kl. 9-10).
www.skallen-svendborg.dk  
E-mail: skallen@nypost.dk

25 ÅRS JUBILÆUM MARKERES MED  
ÅBENT HUS 12. SEPTEMBER KL. 10 -14

Områdekontor Plejecenter Øst
Tlf. 6223 4300 
Områdekontor Plejecenter Vest
Tlf. 6223 4200

Kommunens aktivitetscentre
Aktivitetscentrene er åbne mandag-fredag i dagtimerne. En 
gang om måneden holder aktivitetscentrene åbent lørdag 
eller søndag. Kontakt områdekontoret for at høre, hvilket ak-
tivitetscenter du kan henvende dig til.

O
V
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Strammelse  
Brugerlaug
Madsegyden 29, Tåsinge.  
Tlf. 62 54 10 04
Huset er åbent for med- 
lemmer hver dag kl. 8.30-
11.30, samt de tider, der er 
angivet i vores program. 

Der er mulighed for at benytte træ- og metalværksted-
erne, og at arbejde sammen med andre medlemmer. 
Det kan være ved restaurering af møbler, stenslibning, 
vævning, syning og hvad, der kommer af ønsker.
Der er en leder på hvert hold, men ikke undervisning. 
Materialer er din egen udgift.
Du kan også være med til at spille billard, petanque 
eller kort.
E-mail: strammelse@pc.dk

Svendborg  
Seniorakademi
Ørkildsgade 21,1., Svendborg 
Tlf. 62 22 17 67
Som medlem af Senioraka-
demiet har du mulighed for 
at deltage i mange forskellige 
kurser. Vi tilbyder undervis-

ning i sprog og IT for begyndere og øvede. Vi har også 
kurser inden for litteratur, livssyn og religion, kunst og 
kultur.
Kursusprogram findes på bibliotekerne og hjemme-siden. 
Hvis du har emner du gerne vil undervise i,  
hører vi gerne fra dig.
Åbent Hus den 29. august 2014 kl. 12-15
www.seniorakademiet.dk
E-mail: seniorakademiet@gmail.com
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Du har mulighed for at se 
kvalitetsfilm i dagtimerne 
– til en god pris

5.-6. oktober:  

MENNESKER

BLIVER SPIST 

19.-20. oktober  

THE IMITA-

TION GAME 

2.-3. november: 

9. APRIL 

30. nov.-1. dec.: 

KARTELLET

Seniorbio i Scala FEM GODE GRUNDE TIL  
AT GÅ I BIOGRAFEN
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THE SECOND 

BEST MARIGOLD 

HOTEL

16.-17. november:

Det kan du fordi Svendborg kommunes afd. for Kultur og Bibliotek 
har indgået en aftale med Scala om særvisninger.
I praksis har vi lejet biografen og viser udvalgte film på faste tider. 

  EFTERÅR 2015

Tider: 
Mandag formiddag kl. 10.15 eller
Tirsdag eftermiddag kl. 13.00
 
En filmpakke med 5 film koster 200 kr. 
Der sælges endvidere enkeltbilletter umiddelbart før 
hver forestilling. Pris 60 kr. (under forudsætning af, at 
der er ledige pladser).

Billetsalg (filmpakken) foregår  
i Scala på følgende tider:
Mandag den 21. september 2015 kl. 10.00 sælges til 
mandagsfilm og
Tirsdag den 22. september 2015 kl. 10.00 sælges til 
tirsdagsfilm.

Der betales kontant eller med check.

Billetsalget foregår efter følgende model:
Kl. 9.45- 10.00: Dørene åbnes og alle får et nummerlod 
(1 stk. pr. husstand). 
Hvert lod giver ret til køb af 4 filmpakker.
Kl. 10.00: Billetsalget starter. Lodtrækning afgør hvilke 
numre, der ekspederes.

Kontakt
Hvis du er dårligt gående, bruger kørestol eller har 
brug for særlige hensyn i biografen kan du forhånds-
reservere billetter ved henvendelse til  
Birgit Pedersen på tlf. 6223 3020  
– inden billetsalget starter.

Har du øvrige spørgsmål er du velkommen til at rette 
henvendelse til kulturkonsulent Birgit Pedersen, på  
tlf. 6223 3020 eller mail birgit.pedersen@svendborg.dk.

En nærmere beskrivelse at filmene kan ses på  
www.svendborg.dk (under borger, seniorer og ældre) 
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HØJSKOLEDAG
I STRAMMELSE 

BRUGERLAUG

Madsegyden 29 Tåsinge

Vil du bruge e-bøger, 
høre lydbøger via nettet 
eller streame film?
Så kom forbi biblioteket.
Svendborg Bibliotek har fra 31. august til 12. september 
fokus på egne elektroniske tilbud i bibliotekets udstil-
lingsrum. Her kan i åbningstiden ses en udstilling om, 
hvilke digitale tilbud biblioteket har, når du er låner.

Området vil også på hverdage kl. 13-16 have en medar-
bejder, som kan vejlede og hjælpe dig med at komme i 
gang med at bruge e-bøger, høre en lydbog og streame  
film.

Vi kan også vise dig, hvordan du får adgang til uden-
landske e-bøger og 190 populære udenlandske 
tidsskrifter.

Christinedalsvej 20, 5700 Svendborg
Vi fortsætter vort glade arbejde med 
musikcafeer på følgende datoer:

16. og 30. august 
13. og 27. september  
11. og 25. oktober

 
Alle dage kl. 14-16. 

Se opslag om cafe og musik på: 
• Sygekassens Hjem
• Biblioteket
• Kvickly v. Sørup
• Wandallshaven
• Spar i Wandallscentret
• Brugsen i Rantzausminde
•  I Ugeavisen og Fyns Amts Avis under  

”Det sker i Svendborg”

Jeg vil gerne sende en stor tak til alle de frivillige 
hjælpere. Uden jer ingen søndags musik-cafe. 
Også stor tak til alle musikerne for glade og 
lystige timer og ikke mindst tak til vort dejlige 
publikum, der altid møder veloplagte og klar til to 
musikalske timer. 

På bestyrelsens vegne, 
næstformand Tove Arenfeldt. 

Søndags musikcafeer 
på Sygekassens Hjem

Lørdag d. 19. september 2015

v/ Christa M. A. Pedersen, tidl. højskolelærer

09:30  Formiddagskaffe – velkomst

10:00  Dagen begynder og vi synger

10:30  Fortælling/ foredrag

12:15  Middag

13:15  Fortælling og fællessang

14:15 – 15:00 Kaffe og afslutning

Pris pr. deltager: 100.- kr . 

Tilmelding senest 
11. september 2015 til

Helga Eskildsen 
tlf.6223 1796

Karsten Christensen
 tlf. 2217 4685
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I Erindringsværkstedet laver vi erindringskasser, 
der indeholder gamle ting og sager. Kasserne roter-
er mellem plejecentrene i Svendborg Øst. Indholdet 
i kasserne er med til at genopfriske minder fra en 
svunden tid og kan være med til hyggelige samtaler. 
Vi kommer også ud på plejecentrene med udstill-
inger, der er bygget op omkring et tema.
Til erindringskasserne og udstillinger har vi brug 
for små gamle ting, så har du nogle mindre ting, du 
gerne vil af med, er du velkommen til at besøge 
erindringsværkstedet 

- både med og uden ting - 

den 1. torsdag i måneden 
fra september til juni kl. 13-15. 

Vi bor i kælderen på plejecenter Caroline Amalie, 
Caroline Amalie Vej 13, 5700 Svendborg: 
Ida Kjeldsen: tlf. 3063 2156 og 
Lene Mähl: tlf. 2064 1011 

Kom og dans 
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Svendborg Folkedansere. 
Ældre dansere.
I Midtbyhallen (Rød/Grøn lokale) 
Johs. Jørgensen Vej 10, Svendborg
Hver tirsdag fra 1. september kl. 14.15 - 16.45.
Der er både enlige og parvis dansere som alle oplever  
godt socialt samvær.
Vi har levende musik til dansen og hygger os i  
kaffepausen med sang.

Åbent hus tirsdag den  
15. september kl. 14.15 til 16.45
Her kan du prøve, om det er noget for dig at være med.
Kontakt: Ove Kjeldsen
Tlf. 62221485 eller 30632156
www.svendborgfolkedansere.dk

sammen med os 

Erindringsværkstedet

Klubben ”Pen-Bowl” er Svendborgs ældste  
senior bowlingklub. 
Klubben blev stiftet den 3. februar 1992.

Vi spiller i ”BOWL`N-FUN” i Svendborg og vi vil 
meget gerne have endnu flere medlemmer. 
For at blive medlem skal man være fyldt 60 år - 
undtaget samlever og førtidspensionister.

Formand for bestyrelsen i pen-bowl 
Johannes Pyrdol tlf. 2225 0441
johspyr@hotmail.dk

PEN–BOWL 

Vi  arrangerer ikke ture  i efteråret 2015 pga. 
manglende til-slutning, men hvis der kommer 
gode ideer ind så arrangerer  
vi igen i foråret 2016.

Evt. henvendelse til 
Ellen Larsen 62224776 eller 
Alice Top-Rasmussen 62262158.

KULTURTURE FOR SENIORER
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Svendborg Folkedansere. 
Ældre dansere.
I Midtbyhallen (Rød/Grøn lokale) 
Johs. Jørgensen Vej 10, Svendborg
Hver tirsdag fra 1. september kl. 14.15 - 16.45.
Der er både enlige og parvis dansere som alle oplever  
godt socialt samvær.
Vi har levende musik til dansen og hygger os i  
kaffepausen med sang.

Åbent hus tirsdag den  
15. september kl. 14.15 til 16.45
Her kan du prøve, om det er noget for dig at være med.
Kontakt: Ove Kjeldsen
Tlf. 62221485 eller 30632156
www.svendborgfolkedansere.dk

FYNBUS
Er du pensionist, kan  

du rejse med 60% rabat  

uden for myldretiden. Du skal bare have et 

KVIKkort.

Rabatten får du i tidsrummene 9-13,  

17-24 og i hele weekenden. Er du efter-

lønsmodtager eller førtidspensionist, kan 

du også få rabat.  

Du kan læse mere og bestille et KVIKkort 

på www.fynbus.dk/pensionistrabat   

Du kan få hjælp til at bestille et KVIKkort 

på dit lokale bibliotek eller hos FynBus 

kundecenter

Du kan også ringe og  

få hjælp på tlf. 6311 2200

FynBus Kundecenter Svendborg:

Klosterplads 10, 5700 Svendborg

Åbningstider:

Mandag 11-17:30

Tirsdag-fredag: 11-16

SEJL TIL SKARØ OG DREJØ 
MED FÆRGEN HØJE STENE
Som pensionist med fast bopæl i Svend-
borg kommune, kan du købe rabatkort til 
M/F Højestene. Kortet købes i Borgerser-
vice på Rådhuset, Centrumpladsen. Kortet 
koster 220 kr. og gælder til 5 returrejser. 
Kortet er personligt.

Rabat i Svendborg Svøm- 
mehal og Svømmeland 
For pensionister og  
førtidspensionister

Enkel 30 kr. 
10-ture 250 kr. 
20-ture 400 kr. 
½ års kort 850 kr. 

PENSIONISTRABATTER Vidste 
du…

Artiklen David Moodie - fredsaktivist og uromager.
Vi beklager, at vi fejlagtigt skrev, at galeasen ”Fri” 
havde fået sit oprindelige navn ”Inger Margrethe” af 
Svendborg – navnet er ANNE MARGRETHE af Svend-
borg, ligesom det også var en fejl, at Skibsbevarings-
fonden skulle havde overtaget ”Fri”. 

Det er Sejlskibsforeningen ”Anne Margrethe af Svend-
borg”, som har overtaget skibet. Foreningen blev stiftet 
i 2008 og har til formål, at føre Anne Margrethe tilbage 
til dets oprindelige udseende i henhold til konstruk-
tionstegningerne fra 1912, (de ligger på Ring Ander-
sens Skibsværft) samt sprede kenskabet til skibets his-
torie og Svendborg områdets betydning for skibsbyg-
ning og skibsbyggefaget siden 1700 tallet. 

Rettelse Impulser januar 2015

Har du viden om en rabat- 
ordning for pensionister, som 

kunne være relevant for  
Impulsers læsere så kontakt 
gerne redaktionen på mail: 

maria.bernhard@svendborg.dk 
eller ring 6223 3906
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[ DET SKER I SVENDBORG ]

Bjerreby-Klubben, Tåsinge
Mødested: Bjerreby Forsamlingshus, Bjerrebyvej 66
Mandage ( hver anden ) kl. 14 – 16 Foredrag, sang, 
musik, banko, fællesspisning, udflugter.
Kontakt: Nancy Petersen - telefon 2291 3419

Brudager Ældreklub
Mødested: Brudager Forsamlingshus,  
Brudager Bygade 11
Torsdage i ulige uger kl. 19.30.
Lysbilleder, foredrag, sang og musik,  
spillegilde, 2 udflugter
Kontakt: Jonna Pedersen - telefon 6228 1399/6176 3181

Dansk Røde Kors Nørklegruppe 
Mødested: Aktivitetshuset
”Skallen”, Møllergade 99
Torsdage kl. 10 – 12. Vi strikker og syr til børn i kata-
strofeområder. Også mulighed for hjemmearbejde.  
Der er god plads til flere.
Kontakt: Elin Bøgelund telefon 6221 4864

Egebjerg Syd Pensionistforening
Mødested: Vester Skerninge Forsamlingshus
Torsdage kl. 14.00 en gang om måneden. Foredrag, 
musik, underholdning
Kontakt: Jytte Lassen t- telefon 6224 1015

Egense Pensionistforening
Mødested: Sygekassens Hjem,  
Christinedalsvej 20, Svendborg
Hver anden onsdag kl. 15.00 - 17.00. Sang,  
lysbilleder, banko, udflugter.
Kontakt: Rita Nielsen - telefon 6220 8052

Folkekirkens Nødhjælps Nørklegruppe, 
Svendborg 
Mødested: Aktivitetshuset "Skallen," Møllergade 99
Tirsdage fra kl. 13.30 - 16.00
Vi nørkler til fordel for nødlidende i U-lande.  
Kom og hyg jer!
Kontakt: Inger Lise Schreiner-Hansen - telefon 6222 4443

Hesselager Pensionistforening
Mødested: Hesselager Plejecenter, Langgade 2
Hver anden mandag kl. 14 - 16 Socialt samvær, foredrag, 
banko, udflugter
Kontakt: Karen Nielsen - telefon 6225 1098

Hundstrup Ældreklub
Mødested: Hundstrup Fritidshus, Fillipavej 64
Første mandag i måneden kl. 14 - 17 Foredrag og lysbill-
eder, musik, sang, udflugter
Kontakt: Susanne Knudsen - telefon 62 24 32 11

Høreforeningen,  
Svendborg Lokal Afdeling
Mødested: Aktivitetshuset
”Skallen”, Møllergade 99
Socialt samvær, foredrag der har relation til hørehæm-
mede, underholdning og udflugter.
Kontakt: Borris Hemmingsen - telefon 2012 5538

Kirkeby Ældreklub
Mødested: Kirkeby Menighedshus, v. Kirkeby Kirke.
Torsdage kl. 13.30 - 16.00
Foredrag/film, socialt samvær,fællesspisning, udflugter
Kontakt: Lisbeth Møller Nielsen - telefon 6226 3050

Klub 13, Dansk Blindesamfund, 
Svendborg
Mødested: Aktivitetshuset ”Skallen”, Møllergade 99
Tirsdage jfr. program kl. 13.45 - 16.00
Kontakt: Preben Jensen - telefon 2340 9236

Multihuset, Gl. Skårupvej, Svendborg
Mødested: Gl. Skårupvej 3
Mandage kl. 9.30 - 15.00: Bridge
Kontakt: Hans Bøje Nielsen - telefon 2131 9616

Nørkleklubben, Egebjerg
Mødested: privat
En onsdag hver anden måned. Vi ”nørkler” til  
glæde for andre.
Kontakt: Tove Bæk - telefon 6224 4151 eller  
Lis Clemmensen - telefon 6224 1636

Nørklerne i Tingmarken, Tåsinge
Mødested: Tingmarkens Fælleshus, Landet
Torsdage kl.14 – 16. Vi strikker og syr efter Røde Kors’ 
program
Kontakt: Inger Skov - telefon 6222 4563

Sydøstfyns Pensionistforening
Kontakt: Ole Ingemann - telefon 6228 1429/4036 2060

Skårup Pensionistforening
Mødested: Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10
Onsdage i lige uger kl. 14.00 - 16.00.Socialt- og kulturelt 
samvær, foredrag, sang og musik, lysbilleder, udflugter
Mandage: kl. 14: Der spilles kort, snakkes, laves håndar-
bejde med mere.
Kontakt: Nielsine Christiansen - telefon 6223 1558

Stenstrup-Lunde-Kirkeby 
Pensionistforening
Mødested: Stenstrup Forsamlingshus. Banko,  
hygge, udflugt, foredrag, sang og musik
Kontakt: Hartvig Findorf - telefon 6324 5010

Pensionistforeninger, klubber og grupper



15ImpulserAugust  2015

[ BORGERDAG ]

Vi´Gør - et mødested for  
førtidspensionister i alle aldre.
Ryttergården, Ryttervej 68, Svendborg.  
Torsdag fra kl. 10. Socialt samvær og 
arrangementer.  
Kontakt: Gitte tlf. 2972 7481 eller 
Verna tlf. 2447 8941

SVUP - foreningen for  
førtidspensionister
Aktivitetshuset Skallen, Møllergade 99.  
Torsdag kl. 13 - 16. Socialt samvær. 
Kontaktperson: Mette Frederiksen tlf. 5057 2714

SÆRLIGT FOR  
FØRTIDSPENSIONISTER

Som førtids- pensionist kan  du benytte de  samme tilbud som andre  pensionister. 

Glemte vi din forening?
Så kontakt kulturkonsulent Birgit Pedersen på  

birgit.pedersen@svendborg.dk eller 6223 3020

Pensionistforeninger, klubber og grupper

De Handicappedes 
idrætsforening for 
Svendborg og omegn
Foreningen har mange gode tilbud for handicap-
pede i alle aldre: Svømning, specialgymnastik 
for personer med parkinson, gigt og sen- 
skadede, bowling, bueskydning, badminton,  
sejlads, boccia og goalball.
Der lægges vægt på et godt socialt samvær, og 
derfor står foreningen også for spændende ar-
rangementer. Man kan deltage uanset handicap 
og har man specielle ønsker, taler vi om det.
Kontakt: Erik Madsen på tlf. 2140 5110

Svendborg Pensionistforening
Mødested: Aktivitetshuset,”Skallen”,  
Møllergade 99 Svendborg
Onsdage kl. 09.00 - 14.30. Foredrag, brætspil, frit  
samvær, fællesspisninger, udflugter, pakkefest,  
sang og musik.
Kontakt: Grethe Sørensen - telefon 2757 1094

Svendborg Sund og Glad
Glad Bevægelse, Qi Gong, De Fem Tibetanere. Foredrag, 
udflugter m.m.
Fra uge 40 (tirsdage, onsdage, torsdage)
Kontakt: Margit Lolk, tlf. 3054 1373

Sydfyns Seniorklub
Mødested: Vejstrup Forsamlingshus. En gang 
månedlig kl. 14 i vintermånederne. Foredrag, 
musikunderholdning/-oplevelser, teaterture, udflugter, 
ferieture.
Kontakt: Niels Hansen - telefon 6223 1654

Tingmarkens Fælleshus, Landet, Tåsinge
Mødested: Fælleshuset Den første fredag i måneden.
Kontakt: Lone Oldelund Pedersen - telefon 2225 2787

Thorsengklubben
Mødested: Tåsinge Forsamlingshus,  
Elvira Madigans Vej 41, Landet.  
Vi er en hyggelig og dynamisk pensionistforening med 
mange forskellige aktiviteter - alt efter medlemmernes 
ønsker. Onsdage i ulige uger.
Kontakt: Lis Andersen - telefon 5135 5069

Thurø Pensionistforening
Mødested: Thurø Konfirmandstue
2. torsdag i måneden kl. 14 – 16. Underholdning, sang, 
udflugter, lotteri, samvær.
Kontakt: Ida Sørensen - telefon 6220 7002

Tved Ældreklub
Mødested: Tved Forsamlingshus.
Tid: se program. Underholdning, foredrag, sang, årstids-
fester, udflugt, hyggeligt samvær
Kontakt: Inge Schaffrat - telefon 2814 8785

Ulbølle/V. Skerninge Ældreklub
Mødested: Bymarkskolen i Ollerup. Tirsdage kl. 14.00 – 
16.00. Underholdning, udflugter og socialt samvær.
Kontakt: Lisbeth Juul - telefon 2972 1759

Ældreklubben Fruerlunden/Parken
Mødested: Fælleshuset
En torsdag om måneden kl. 18. Socialt 
samvær,underholdning med mere.
Kontakt: Joan Linke - telefon 3123 4293

Ældre Sagen Egebjerg 
Vestermarkskolen, afd. på skolebakken i Ollerup (By-
markskolen) Oplysninger om aktiviteter og arrange-
menter oplyses i lokalpressen.
Kontakt: Formand Aage Sækmose - telefon 6224 3175. 

Ældre Sagen Svendborg – Gudme
Der afholdes arrangementer i Skallen ca. hver 4. torsdag 
kl. 13.30 – 16. Programmer fås ved arrangementerne 
eller kan hentes på vort kontor i kælderen i Borger-
foreningen, indgang Teatergade, tirsdage og  
torsdage kl. 10 – 11. Kontakt tlf. 6280 0818
Kontakt: Formand Karen Pedersen  
- telefon 6221 0229 /6280 0818 

Ældresang i Tingmarken
Mødested: Fælleshuset, Landet.  
1. tirsdag i måneden kl. 14 - 16.  
Sang, fortælling og kaffe.
Kontakt: Else Pedersen  
tlf. 6254 1765
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Unge og ældre træner sammen i et unikt 
samarbejde mellem Svendborg Senior 
Idræt og Social- og Sundhedsskolen 

- De unge ved ikke, hvad der er af ressourcer hos senior-
erne. Når eleverne fra Social- og Sundhedsskolen er sam-
men med seniorerne, bliver de overraskede. De får faktisk 
et wake-up-call. 
Det konstaterer idrætskonsulent i Svendborg Senior Idræt 
Birthe Bergmann, der er initiativtager til et helt særligt sam-
arbejde mellem foreningens aktive seniorer og sosu-eleverne. 
- Der opstår et eller andet, når generationerne mødes, 
fastslår hun. Den fælles træning, der foregår i Midtby-
hallen, indeholder masser af bevægelser, øvelser med 
bold og leg, ofte parvis, en senior og en sosu-elev, med 
Birthe Bergmann som instruktør. Undervejs i træningen 
bliver det til masser af grin og glæde. Men samværet med 
seniorerne får også sosu-eleverne til at reflektere over 
mangfoldigheden i den ældre generation. 

Seniorer giver de 
unge kamp til stregen

Overrasket over seniorernes form 
- Jeg er overrasket over, hvor god en form seniorerne 
har. Det skulle man slet ikke tro, og de giver én kamp til 
stregen, siger sosu-elev Steffen Vogt, 18 år og tilføjer: 
- De virker meget friske og er meget tilstede, siger han. 
Hans senior-makker denne mandag formiddag er Else-
beth Jørgensen, 74 år.
- Det er alle tiders. Vi har meget fornøjelse af de unge, 
og de fleste er i god form, men for nogen af dem, kniber 
det lidt, siger hun. Men hun understreger også, at der er 
en vigtig forskel på de to grupper. 
- Vi seniorer kommer jo frivilligt til træning. Det gør 
sosu-eleverne ikke, siger Elsebeth Jørgensen. Det 
bekræfter underviser og idrætslærer på Social- og 
Sundhedsskolen, Sarah Steen Andersen. Hendes elever 
skal deltage i idrætstimerne, som af og til foregår med 
den fælles træning med seniorerne. 
 Vi har et undervisningstema, der hedder ”Det aktive 
menneske”. I stedet for at eleverne sidder og under-
søger temaet på internettet, er det bedre, at de oplever 
den ældre generation i virkeligheden her i den fælles 
træning, siger Sarah Steen Andersen. 

Hårdt for de unge, men spændende 
Men hun har også gjort en anden erfaring med fælles-
træningen. 
- Eleverne siger til mig, at de er overraskede over, at 
det er så hårdt. Men det giver en god energi og glæde 
at træne med seniorerne, siger Sarah Steen Andersen. 
Hun fortæller, at sosu-eleverne i det nye skoleår her fra 
august skal have 45 minutters bevægelse hver dag. Det 
er et led i den nye erhvervsskolereform. En anden sosu-
elev, Cecilie Hare, 16 år, synes, at det er udfordrende at 
træne med seniorerne. 
- Det er godt nok hårdt, men det er også spændende, 
siger hun. På spørgsmålet om, hvad hun får ud af den 
fælles træning, svarer hun: 
- Det giver noget at komme så tæt på ældre mennesker. 

- At stå på ét ben og holde styr på bolden, kræver en del koncen-
tration. Men det går fint her for Elsebeth Jørgensen på 74 år og den 
18-årige Steffen Vogt.

Tekst og billeder: Inger Hager
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Seniorer giver de 
unge kamp til stregen

Senioridræt mange steder i Svendborg Kommune
Der er tilbud om senioridræt i Svendborg Senior Idræt, 
i Egebjerg Ældreidræt, i Gudbjerg Idrætsforening og i 
Oure Gudme Idrætsforening. For tid, sted og pris: klik 
ind på Svendborg Senior Idræts hjemmeside SVSI.dk/
aktiviteter/tilmelding hvor du kan læse om Svendborg 
Senior Idræts tilbud og på SVSI.dk/andre udbydere, 
kan du læse om de øvrige foreningers tilbud.

Kontakt til Svendborg Senior Idræt
• Følg med på hjemmesiden svsi.dk
•  Kontakt senioridrætskonsulent Birthe  

Bergmann op 24 88 63 31 eller på mail  
senioridraet@svendborg.dk

•  Besøg foreningens kontor i Svendborg  
Idrætscenter på Ryttervej 70. Vi har foldere med 
beskrivelse af alle foreningens aktiviteter

Gode ideer og samarbejde
Har du en god ide til nye aktiviteter eller har I som 
forening ønske om at samarbejde med Svendborg  
Senior Idræt, så kontakt Birthe Bergmann.

Praktisk information 
om senioridræt i 
Svendborg kommune

Vi lærer, at de ikke er så dårlige, som man tror. De kan 
meget mere, end man regner med, siger Cecilie Hare. 
Det er første gang, hun deltager i denne fælles-træning. 
Og hun fortæller, at hun ikke selv dyrker motion eller 
idræt. 
- Men det har jeg fået lyst til. Så jeg skal i gang med at 
røre mig lidt, tilføjer hun. Eigil Hansen, der er 74 år, er 
Cecilies træningsmakker. Han har ikke dyrket gymna-
stik, siden han gik i skole. 
- Det er dejligt at se de unge sammen med os. Og selv 
om jeg har KOL, kan jeg sagtens deltage. Det er vigtigt at 
komme ud og blive forpustet, fastslår Eigil Hansen. 

Samarbejdet fortsætter 
- Skal samarbejdet fortsætte? Spørgsmålet går både til 
instruktør Birthe Bergmann og idrætslærer Sarah Steen 
Andersen. 
- Ja da! Og vi skal også udvikle samarbejdet, svarer de 
nærmest i kor. 
- Vi kan sagtens lave noget mere sammen. For eksempel 
kunne det være godt for de unge også at opleve vores 
seniorer på det, vi kalder luntehold. Det er også det, 
mange kalder for stolemotion. Det er for de seniorer, der 
ofte har forskellige helbredsproblemer at slås med, men 
som alligevel træner, tilføjer Birthe Bergmann.

Birthe Bergmann, senioridræts-
konsulent og insturktør 
i Svendborg Senior Idræt

Sarah  Steen Andersen, under-
viser og idrætslærer på SOSU 
skolen

-Det er dejligt at se de unge sammen med os, siger Eigil Hansen, 
74 år. Han træner her sammen med Cecilie Hare på 16 år (bag-
erst t.v.).

Eigil Hansen og Cecilie Hare kæmper om overtaget.
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Navnet ”Skallen” kommer af husets oprindelige virke 
som æg-pakkeri og der blev pakket mange æg her 
indtil 1977. Så blev huset solgt og  fyldt med andre for-
mer for proviantering. Senere af biltilbehør og derefter 
overtaget af kommunen, som brugte det til  ungdoms-
skole. I 1990 gjorde kommunen det til pensionisternes 
hus med elevator, handicapdørtrin og andre bekvem-
meligheder. 

Som medlem betaler man et lille beløb for at være 
blandt de 15.000, der benytter Skallen i løbet af året, 
og her kan man få sin fritid fyldt godt ud, for der sker 
noget for enhver interesse. Der er både nørklegrubber, 
kortspil af mange slags,  dans, maling, keramik, billard  
og meget andet. Man kan komme til foredrag og fester 
og årets største begivenhed: juleaften! En helt speciel 
aften, som man skal melde sig til i god tid for at få en 
plads. Så berømt er netop den begivenhed blevet. 
Tænk et gammelt ægpakkeri stadig  kan have så meget 
liv og aktivitet i sin skal.  Og lige i dette år er det 25 år 

siden, at huset blev ophøjet til at være noget helt særligt 
for kommunens ældre borgere. Men hanen på taget, der 
engang passede på æggene, er fløjet væk - lidt ærger-
ligt - kun navnet om dens virke er tilbage.
Skallen fejrer sit 25 års jubilæum med åbent hus d. 12. 
september 2015 kl. 10-14, Møllergade 99.

Skallen
Hvis du føler dig lidt alene i verden, så  lad os mødes nede ved  
tømmer-pladsen på Møllergade foran de store tømmermestervillaer.  
Du ved, lige der, hvor skibene lægger til for at laste træ. Nå nej, det var  
jo dengang for længe siden. Nu er der jo supermarked  og stranden er  
fyldt op. Og huset på Møllergade 99 – ja, vi kalder det jo alle sammen 
"Skallen" - Det er blevet pensionisternes hus.

Af Marianne Mølsted

Bestyrelsen i Skallen: Første række fra venstre: Birthe Nielsen, Kate 
Poulsen (kasserer) Sonja Jepsen , Lone Rasmussen (sekretær) Øverst fra 
venstre: Erling Bech Anderden (web master), Hans H. Halberg (formand), 
Johannes Blaagaard, Karin Sørensen, Holger Knudsen.

Billedet fra æg-pakkeriet er fra ca. 1950 og fotograferet af smedemester Sejer Simonsen, Svendborg.

Skallen
Alle foreninger, klubber og organisationer,  
hvis medlemmer er over 60 år samt handicap- 
organisationer og førtidspensionistgrupper, kan  
gøre brug af Skallen.

Lokalerne kan også lejes af andre foreninger til  
enkeltmøder, når de ikke er optaget af nogen af  
de ovennævnte. 

For tiden benyttes Skallen af mere end 15.000  
personer om året. De er alle tilknyttet foreninger, 
klubber, organisationer etc.
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Kun lugten af popcorn og lyden 
af knitrende slikposer mangler!

Af Hartvig Findorf

Pensionisterne i Stenstrup har deres helt egen biograf. Stenstrup-
Lunde-Kirkeby pensionistforening kalder projektet Senior Film 
Café. Det er i princippet en genoplivning af datidens rejsebio, som 
på sin turne også kom til Stenstrup Forsamlingshus. Både teknik-
ken og komforten er dog en ganske anden i dag.

Stenstrup-Lunde-Kirkeby  
Pensionistforening
Mødested: Stenstrup Forsamlingshus. 
Film, banko, hygge, udflugt, foredrag, 
sang og musik

Kontakt: Hartvig Findorf  
telefon 63 24 50 10

I senior Film Café sidder publikum i gode stole ved 
runde, veldækkede borde, og mens man finder på plads 
vises reklamespots for lokale handlende. I ”kiosken” kan 
der ikke købes popcorn og slik som i en rigtig biograf, 
men til at læske sig med under filmen kan der købes øl, 
vand og vin. Foreningens formand byder velkommen, 
og efter en sang fra seniorsangbogen sætter han filmen 
i gang. Efter filmen er der kaffe og kage og snakken går. 
Både om dagens film og om løst og fast, for det sociale 
samvær fylder meget i filmcafeen. Og endelig bliver 
også næste måneds film valgt. 

Før filmcaféen kunne slå dørene op, var der flere knas-
ter, der skulle høvles af. Men det lykkedes og caféen er 
nu en af foreningens mange gode aktiviteter. 
Film-cafeens tilblivelse blev muliggjort med tilskuds-
midler fra Social- og Sundhedsudvalgets pulje til fore-
byggelse og afhjælpning af ensomhed blandt svage 
ældre og Danske Seniorers Udviklingspulje til køb af det 
tekniske udstyr. Men selvom den tekniske side af sagen 
dermed var løst, var foreningen endnu ikke klar til at 
vise film.

Alle, der har prøvet at afspille en dvd-film, er blevet 
mødt med en advarsel om, at filmen kun er til privat 
brug. Men denne begrænsning kan ophæves med en 
såkaldt filmlicens.

En filmlicens gives for et år af gangen. Licensen giver 
ret til at vise film for et større publikum, men kun for 
foreningens medlemmer. Og foreningen må ikke tage 
entré ved forestillingerne. Det er derfor kun kaffen, der 
tages betaling for.

Med hjælp fra de lokale handlende lykkedes det også at 
få dækket udgifter til en filmlicens og da selve filmene 
kunne lånes på det lokale bibliotek, var man nu klar til 
første forestilling i Senior Film Caféen. 

Tirsdag den 21.oktober 2014 var der premiere på ca-
féens første forestilling, og der blev lagt ud med Anne-
Grethe Bjarup Riis’ stærke film ”Hvidsten Gruppen”. 
Siden har der været tre forestillinger i film-caféen. Vi har 
vist Den skaldede frisør, Bænken og Tarok. Til oktober 
starter en ny sæson.

Udover film-café har Stenstrup- Lunde- Kirkeby Pensionist-
forening adskillige aktivitetstilbud til sine 230 medlemmer. 

Fra september til april er der månedlige spillegilder, 
der er møder med spisning eller kaffebord med under-
holdning af forskellig art. Der er forårskoncert med det 
lokale Seniorkoret. Der er modeshows, der er henholdsvis 
løvsprings- og en løvfaldstur i bus med kulturelt indhold, 
og sidst men ikke mindst er der er overdådigt julemøde 
med kaffebord og vekslende underholdning. 
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”Husk at smile før du sover,  så går dagens surhed over
Piet Hein

Papillotter 
i stormvejr

Hun er en stærk madamme, Hanne Skålum. Fra at være 
uægte barn i 40erne, der sang for sin bedstemors 
venner og ene pige på navigationsskolen, blev hun tele-
grafist som 18 årig og - trods sit glade smil - nok ikke 
kaptajnens ønskedrøm på de 7 verdenshave sammen 
med en stak sømænd. Men de fik deres livs grin, da hun 
dukkede op på dækket midt i en storm i florlet natkjole 
og papillotter. Kaptajnen har nok trukket vejret lettere, 
da han fik hende sat af på en kaj i Langbortistan med et 
ubrugeligt, ubøjeligt knæ. Så sad hun der på sin bagage 
og med en kost til krykke. Sikkert lidt tårevæddet, men 
smilet virkede endnu, for en norsk præst kom forbi den 
lyse pige og fik hende sendt hjem til det kolde nord, så 
knæet kunne blive reddet, og kosten bruges til sin be-
stemmelse.

Musikalske gadebørn i Afrika
Så var det også slut med verdenshavene. Børn og fami-
lie dukkede op og tog megen god tid. Men Hanne ville 
stadig være noget for andre og uddannede sig til social-
rådgiver. Og hun har hjulpet mange både her og hisset. I 

Afrika arbejdede Hanne med gadebørn. Her brugte hun 
sine musikalske evner og fik gadebørnene organiseret 
i bands. Det kan man nemlig tjene sin føde ved. Og for 
Hanne er det vigtigt, at hjælpe andre, så de kan hjælpe 
sig selv. I Afrika måtte Hanne – nok med et anstrengt 
smil – lære at slås med snydepelse og fupmagere for de 
penge, som var beregnet til børnene.

Sang og teater
Men der skal være andet i verden end problemer, så 
Hanne synger sig fra dem - både som bakkesangerinde, 
i revy og på teater. Der kan du se hendes glade smil.

Hanne Skålum 

Du skal da lige have et KLAP” - for KLAPS bliver man ikke 
bedre af, mener Hanne Skålum. Hun har hele sit liv delt ud 
af sit glade smil og har i den grad kæmpet for, at verdens 
forsømte kan få det bare lidt bedre.

Af Marianne Mølsted

VIL DU SPILLE TEATER? 
Måske har du endda lyst til at være med i Seniorteater. 
Du kan få lov at være fattighuslem eller fin 
madamme på kirkegården eller andet sjovt. 
Der øves hver anden søndag i den mørke tid 
- bare ring til Hanne - hun vil nok også 
smile til dig.

Kontakt Hanne Skålum på 
telefon 4116 1104

”
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Qi Gong 
- Østens gymnastik for krop og sjæl

Jeg er overbevist om, at alle der har  
været i Kina, har oplevet, hvordan  
kineserne begynder dagen i parkerne meget 
tidligt om morgenen med forskellige former for 
motion bl.a. Qi Gong og Tai Chi. 

Af Margit Lolk

Jeg har selv været i Kina flere gange i forbindelse 
med mit arbejde som sundhedsformidler og jeg har 
deltaget i parker i Beejing og Shanghai og mærket 
den fantastiske energi, der er til stede, når mange 
mennesker er koncentreret om det samme mål sam-
tidig, nemlig at gøre krop og sjæl klar til den nye dag. 

Hvad er Qi Gong?
For at forstå hvad Qi Gong er, er det nødvenlig at vide, 
hvad ordene betyder: 
Qi betyder frit oversat energi eller livsenergi. Gong be-
tyder, at arbejde med/at opnå færdigheder i. Qi Gong 
betyder altså, at arbejde med livsenergien eller opnå 
færdigheder i at arbejde med energi.  

Qi Gong kan spores mere end 5000 år tilbage. I dag 
findes der forskellige variationer, men oprindeligt var 
der fem hovedretninger med hver deres systemer og 
stilarter: en med rødder i taoismen, en med rødder 
i buddismen, en med rødder i konfucismen, en med 
kampsport for øje og en primært for forebyggelse 
af sygdom og udvikling af et fysisk og mentalt godt 
helbred. Det er den sidste kategori jeg har undervist i 
siden år 2000. Tidligere var det en disciplin, der gik i arv 
inden for en familie, typisk fra far til søn – og oftest hem-
meligholdt for udefrakommende eller der var tale om 
”mestre”, som valgte at videregive deres viden til ud- 
valgte disciple. I dag har Qi Gong bevæget sig imod 
mere åbenhed, hvilket har betydet, at metoden har 
bredt sig til vesten og udøves dagligt af hundredtusind 
mennesker. Pga. øvelsernes gavnlige effekt på helbre-
det er Qi Gong i stigende grad genstand for forskning 
både i Østen og Vesten.
I Kina er det almindeligt, at et hospital kan tilbyde be-
handling i både konventionel vestlig medicin og kine-
sisk medicin, indeholdende akupunktur, massage, urte-
medicin samt Qi Gong.
Qi Gong kan bl.a. forebygge og afhjælpe stress, blod-
tryksproblemer, kroniske sygdomme, fordøjelsespro-
blemer, kredsløbsproblemer og indre uro.
Qi Gong kan udføres af alle og er en nem og effektiv 
metode til at holde stress fra døren. 

Tøsepjat 
Sådan lød mit svar, da min 
kæreste sidst i januar spurgte, 
om jeg ikke ville med til Qi 
Gong. Hun tog heldigvis ikke et 
nej for et nej, så en torsdag i jan-
uar mødte jeg op i Midtby Hallen 
sammen med små hundrede an-
dre, og så har jeg været der stort 

set hver torsdag lige siden, og jeg fortsætter.
Qi Gong er helt i særklasse en god oplevelse. Det er godt 
for både sjæl og legeme, og jeg går hver gang derfra 
med en skøn følelse af velvære i hele "systemet".
Jeg har i mange år dyrket styrketræning. Jeg kendte godt 
teorien om, hvordan man skal trække vejret i forbindelse 
med øvelserne, men det er først nu jeg, via Qi Gongen, 
har fået det til at fungere rigtigt. Der er ikke noget tøse-
pjat eller Hokus Pokus i det, det er bare skønt.

Finn Pedersen
Qi Gong fan

Lad mig prøve det!
Jeg elsker at prøve noget, der er an-
derledes. Første gang jeg hørte om 
Qi Gong tænkte jeg: ”Vi ved noget 
om noget i Vesten, og i Østen ved 
de noget andet. Hvis vi nu lægger 
de to kulturer sammen, kan vi hele 
verden, og vi bliver alle sammen 
klogere. 
For ca. 10 år siden, var jeg faldet om 

pga. stress og begyndte at gå til Qi Gong. Jeg fandt her noget, 
der hjalp mig. Qi Gong gav mig den ro i hoved og krop, som jeg 
havde brug for. Og så er det fantastisk, at Qi Gong er noget alle 
kan udføre uanset alder og fysisk form.
Ligegyldigt hvor træt jeg er, når jeg tager af sted til mit hold, er 
jeg afslappet og fyldt med energi, når jeg tager hjem.
Jeg har fundet en motionsform for livet, som er helt fantastisk.

Tove Tang Thomsen
Qi Gong fan

Kilde: Qi Gong – En tilstand af vågen opmærksomhed af Torben Bremann

GRATIS TILBUD:Prøv Qi Gong på Torvet foran Vor Frue KirkeOnsdage i august kl. 15.30-16.Oplysninger: Margit Lolk, tlf. 30 54 13 73 
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De lokale gør vældig meget for mig i vore dage. Jo, 
jeg er et værdigt vartegn for byen, når folk kommer 
sejlende hertil.

Korn og fisk
Det har jeg været siden 1863, da Godsejer Sehested 
fra Broholm byggede mig. Han manglede et ordentligt 
sted at have sit korn oplagret, og få det udskibet.  Derfor 
sørgede han også for to kedler i kælderen til opvarmn-
ing, så hans korn ikke mugnede. Det lunede dejligt. Og 
musene elskede at pile rundt og få en godbid - bortset 
fra når hans store Broholmerhunde kom snusende.  
Store skibe og mindre yachter lastede og sejlede ud 
herfra. Jeg kunne se deres slidte grå sejl, når den lille 
skibsdreng blev sendt op i masten og mågerne skreg 
efter ham.
Men AK, det der med kornlager varede ikke ved. Det 
blev dårlige tider for landbruget. Fiskerne overtog hu-
set. De smed deres våde garn på mine gulve, og fyrede 
ikke op for at tørre dem.  Det er altså ikke særlig sundt 
for smukke gamle plankegulve. Musene holdt heller ikke 
af det, for der var ikke meget mad tilbage i garnene. 
Men min solide konstruktion klarede det. Og det var 
da faktisk hyggeligt med de fiskere. Snak og en sjat øl 
hen ad gulvet, når de diskuterede fangsten, og fisker-
bådenes motorlyd lød hyggelig i morgensolen, når de 
gik ud på fangst sammen med mågerne.
Men så blev det også dårlige tider for fiskeri. Mine hvide 

tavl tabte mørtel og mit bindingsværk rådnede i kan-
terne. Nu ejes jeg af Havnen og jeg bliver holdt flot ved 
lige. Der er stadig nogen, der synes jeg er noget særligt.  
Svendborg Museum laver hvert år en udstilling om alt 
det, jeg har stået her og set på. Garn og ruser ligger her 
stadig  - lokalkolorit kalder de det. Så kan folk da få lidt 
indsigt.

Jeg retter tagryggen
Mange kommer sejlende - fine hvide sejl vifter ude på 
vandet i smukke smalle sejlbåde. så ser de mig og læg-
ger ind i den nye lystbådehavn. Ja, det kan de jo roligt 
gøre - fiskerbådene er der jo ikke mere.  De kommer op 
i mit hus og ser på museets plancher og læser om gamle 
dage. Sommetider taber en af deres unger en bid, der 
falder ned mellem gulvets planker,  og den eneste mus, 
jeg har tilbage, bliver rigtig glad. 
Folk sætter sig ud på solskinsbænken overfor og beun-
drer mig. Den slags er jo altid rart, så jeg retter lidt på 
tagryggen, så den evige måge, der tror det er dens egen 
plads,  bliver forskrækket og letter med megen skrigen.

Der ligger jeg og er et vartegn, siger de. Ja ja, jeg mener 
jo også selv, jeg er smukkere nu end dengang jeg var sort-
tjæret. Nu er mit bindingsværk passet og smukt rødmalet 
og de mange tavl er nykalkede  og lyser hvide, så jeg med 
mine tre etager virkelig kan ses langt ude fra vandet. 

Af Marianne Mølsted

Foto: Lundeborg Pakhus af Tom Andreasen

Lundeborg pakhus

GRATIS ADGANG 
åbent i sommerhalvåret
Udstilling på 1. sal (Stejl trappe)
Lundeborg Pakhus
Havnevej 1, 5874 Hesselager
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Dørene i Seniorakademiet står altid åbne for mennesker, 
der gerne vil vide mere og udveksle livserfaringer og 
kundskaber. Her diskuteres både litteratur, kultur, kunst, 
filosofi, religion og samfundsforhold, og her kan man 
lære mere om f.eks. IT, sprog og slægtsforskning.

I den nye sæson vil vi prøve at oprette debatgrupper, 
som består af ca. 8-10 personer, der mødes for at dis-
kutere nogle af tidens aktuelle emner og på den måde 
blive klogere og måske nuancere deres holdninger. Det 
kan være alt fra aktiv dødshjælp og bådflygtninge fra 
Middelhavet til miljø og samfundsforhold. Emner og 
form vælges af gruppen selv – for det er netop kend-
etegnende for Seniorakademiet, at det er medlemmerne 
selv, der tager ansvar for både form og indhold. 

Som oplæg og optakt til debatgrupperne arrangerer Se-
niorakademiet en række foredrag i løbet af sæsonen, de 
vil kunne inspirere til debat og videre diskussion.

Ideen i Seniorakademiet er, at mennesker med lyst til 

viden kan mødes og sammen gøre sig lidt klogere på de 
emner, de selv ønsker. Hvis du har nogle ideer til et hold 
eller kursus eller en studiegruppe, som du kunne tænke 
dig at deltage i, eller hvis du har viden, som du kunne 
tænke dig at dele med andre, så henvend dig til os på 
Ørkildsgade 21 1.sal.   tlf. 62 22 17 67. (kontortid fredag 
kl. 10-13)

Engelskhold 2 er i gang med 
ugens tekst - på engelsk.

Seniorakademiet
– en åben dør til udveksling  
af viden, tanker og erfaringer  

”Det er ikke sandt, at men-
nesker holder op med at 
forfølge drømme fordi de 
bliver gamle. De bliver 
gamle fordi de holder op 
med at forfølge drømme!”
Gabriel Garcia Márquez

Besøg vores hjemmeside: 
www.seniorakademiet.dk
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Solen er rød og rund
det er så koldt derude
og fuglestemmen daler.
Vinden holder tyst sit vejr
når hver sky over marken velsignelse sender
og drengen samler bær.
Se en fugl har bygget rede
og straks var luften et væld af sang 
snart nøgne piger ved hver en strand
nu glædes gamle og unge
hvor søen er blå og hvor skoven er grøn
med kornets bølgende flugt
hvor de gyldne stjerner blinker
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte

Vi har samlet 15 linjer fra  
kendte danske sange sat  
sammen til en mulig historie.

Kan DU genkende teksterne? 
Ellers er der facitliste på side 26.

En dansk 
sangfortælling 

Måske har du 
lyst til at lave en
"sangfortælling" 

og sende til 
redaktionen?

Musikquiz

Man har lukket døren til arbejdspladsen bag sig for 
sidste gang … og hvad så? Når man går ind i den næste 
fase af livet er det nærliggende at tænke over alt det, der 
skete før. Det er også rigtig godt at snakke med andre. 
Nu starter frivilligcentret, Kontakt mellem Mennesker, 
Samtaler om Livet, et fortroligt rum hvor man taler sam-
men om, hvordan livet har været indtil nu.

Hvorfor blev man lige nøjagtig den, man er? På godt og 
ondt! Hvad med de tidspunkter, hvor alting med et blev 
anderledes? Skulle man have gjort noget andet ”den-
gang da”…? Ja, det er blot nogle af de overvejelser det 
kunne være givende at snakke om. 

Formålet med gruppen er netop muligheden for at kigge 
tilbage på det liv, man har levet og dele erfaringerne 
med andre. Og måske få øje på nogle sammenhænge, 
man aldrig før har tænkt over. 

En gruppeleder, der kender arbejdsformen, hjælper 
samtalen i gang og deltager så mange gange, som grup-
pen ønsker. Efter ti gange beslutter gruppen, om man 
vil slutte nu eller fortsætte med at mødes og tale sam-
men, og om formen bliver det samme eller man skifter 
emne. Deltagerne lover på forhånd hinanden, at alt det, 
der deles i gruppen, kun deles der og ikke bliver fortalt 
videre.

Der kommer 5 -8 deltagere i en gruppe,  
mænd og kvinder for sig. 
De mødes kl. ti mandag formiddage 
à 1½ time i et lokale i Frivillighuset.

Frivillighuset
Havnegade 3, 5700 Svendborg
Telefon:62 20 11 30

Samtaler 
om livet
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✁

Ferie! Endda på et skib. Kæmpestort, men vi havde en lille 
kahyt – nærmest et kosteskab. OK, det var det billigste. Jeg 
smider kufferten på sengen. Kigger rundt.  Godt indrettet 
med masser af skabe og skuffer. Jeg pakker hurtigt alt mit 
kluns ud og skjuler rodet i lidt mere end de halve skuffer. 

Spejlinger 

Nu skal et bad gøre godt. Vi har rejst hele dagen. Hur-
tigt får jeg smidt tøjet og drejer mig ind i brusekabi-
nen. Godt jeg ikke er gravid. Hvordan mon den bruser 
virker? Nå, et koldt bad kan jo også friske op. Et stort, 
lækkert, tykt frottehåndklæde hænger klar og jeg vrider 
mig henrykt tør foran sengen.
SÅ SER JEG DET! Spejle alle vegne! Nærmest vægge af 
dem. De genspejler hinanden - OG MIG. I mange udgav-
er vrikker jeg rundt alle vegne i alle vinkler og med alle 
deller til frit udsyn. Håndklædet falder ned af skræk og 
giver endnu mere syn for sagen. Nu er der 7 styks af mig 
i rummet. Rimeligt overvældende, for ikke at sige af-
slørende. 
Jeg samler det våde håndklæde om mig igen for dog at 
mildne synet lidt. Jeg har vist taget lidt på. Den delle der 
har jeg da ikke lagt mærke til før? En afmagringskur, 
det kan ikke nås, til jeg skal ned til middagen. Men når 
jeg kommer hjem, så skal det være alvor… Har jeg ikke 
noget tøj, der kan kamuflere lidt? Jeg hiver op af skabe 
og skuffer. Hurtigt – der må være et eller andet, der kan 
blødgøre synet. I løbet af et øjeblik er alt mit  tøj hoppet 
ud på sengen, og jeg roder rundt.
Selvfølgelig er spejlene anbragt for at gøre rummet 
større, men det gør da også mig større! Måske? Var der 
ikke noget med, at man kunne få spejle, der gjorde en 
bare lidt højere og slankere? Hvorfor har de ikke sat så-
dan nogle op? 
Husbonden kommer ind og ser sig rundt: ”Nå, man kan 
se, du er kommet…” Jeg ser agtpågivende på ham – ”ja – 
dit tøj er i hvert fald.”

Han smider sit eget og finder ud af bruserens vand. Da 
han kommer ind i kahytten igen, sidder jeg pin-uppet 
på den pænt ryddede seng i min flagrende sommer-
kjole, han åbner vel ikke mine skuffer, så resten af mit tøj 
falder ud igen? Jeg ser opmærksomt på ham, mens han 
tørrer sig. Vil han bemærke sine spejlinger? Altså, han 
er da stadig flot, om end han er blevet lidt løsere med 
årene. Men nej. Han hiver bare sit rene tøj på…  - og jo - 
nu stopper han og står forvirret med en sok i hånden og 
kigger rundt. Jeg retter mig forventningsfuld op. Han rys-
ter på hovedet: ”Hvad pokker - lige pludselig stod min 
bror bag ved mig…” 

Facitliste til en dansk 
sangfortælling side 25

1: Se hvilken morgenstund
2: I sne står urt og busk i skjul
3: Nu falmer skoven
4: Nu er jord og himmel stille
5: Midsommervisen
6: Jeg ved en lærkerede
7: Nu går våren gennem Nyhavn
8: En lærke letted
9: Du danske sommer
10: Julen har bragt
11: Jeg ved hvor der findes en have så skøn
12: Jeg elsker de grønne lunde
13: Dejlig er den himmel blå
14 + 15: Septembers himmel

Af Marianne Mølsted
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KOMMUNALE TILBUD
GENOPTRÆNING
Trænende terapeuter, Tlf. 6223 4040
Mandag-torsdag: 
kl. 08.00 - 10.00 og kl. 13.30 - 15.00
Fredag: kl. 08.00 - 10.00 
mail: traening@svendborg.dk

HJÆLPEMIDLER SOM F.EKS. ROLLATOR, 
BADESTOL, KØRESTOL M.M.
Hjælpemiddelterapeuter
Mail: socmyn@svendborg.dk
Tlf: 6223 4000

PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER  
SOM F.EKS. BLEER, SKO INDLÆG M.M.
Hjælpemiddelafdelingen
Mail: socmyn@svendborg.dk
Tlf: 6223 3975

BOLIGER FOR ÆLDRE
Visitatorer
Tlf: 6223 3990

HJEMMEHJÆLP
Visitatorer
Tlf: 6223 3990

MADSERVICE
Visitatorer
Tlf: 6223 3990

AKTIVITETSCENTRE
For yderligere information kontakt
Områdekontor Plejecenter Øst
Tlf. 6223 4300
Områdekontor Plejecenter Vest
Tlf. 6223 4200

RÅD OG VEJLEDNING OM DEMENS
Kontakt demenskonsulenterne om  
spørgsmål vedrørende demens 
Tlf. 6223 3975

Hvor skal jeg henvende mig?
Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk

KØRSEL
KØRSEL TIL LÆGE OG SPECIALLÆGE
Visitation: 
Kørselskontoret tlf. 6223 3535
Bestilling af kørsel, Taxa tlf. 7010 2122

SYGEHUSKØRSEL
Kørsel til behandling i Region Syddanmark
Region Syddanmark
Transport tlf. 7011 3111

HØREKLINIKKEN OUH
Kørsel til afprøvning og justering af høreapparat
Region Syddanmark
Transport tlf. 7011 3111 

FLEXTRAFIK/SBH KØRSEL
Kørselsordning for svært 
bevægelseshæmmede
Bestilling af ansøgning  
tlf. 6223 3535 (kan også hentes  
på Kommunens hjemmeside)  
Flextrafik tlf. 6311 2255 

BUSKORT
Du kan bestille og betale bus- 
kortet på nettet eller kontakte  
Fynbus telefonisk. 
www.fynbus.dk
Fynbus tlf: 6311 2200

✁
Hjælp til  
Digital 

Selvbetjening
når Borger- 
service er  

lukket
Hotline  

SydDanmark  
70 20 40 21

Søndag til torsdag  
kl. 15.00-21.00



Hvem tager sig af 
   hvad og hvor skal 
jeg henvende mig?

Svendborg Kommunes hovednummer: 62 23 30 00 · www.svendborg.dk

BORGERSERVICE:

•  Pas 
•  Kørekort
•  Helbredstillæg
•  Sygesikring
•  Hjælp til digital post
•  Færgekort
•  Folkeregister
•  Nem-id, udstedelse og hjælp til aktivering
•  Hjælp til selvbetjening på nettet

Der findes også mange oplysninger og 
selvbetjeningsløsninger på
www.borger.dk og www.svendborg.dk

Borgerservice: 62 23 30 00
Ramsherred 5, Svendborg

Åben: mandag - onsdag . . . . . . . . . . . kl. 09 - 15.00
 torsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 10 - 16.30
 fredag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 09 - 14.00

Der er borgerservicefilialer  
på bibliotekerne:

V. Skerninge bibliotek:
Fåborgvej 53, Vester Skerninge
Følger bibliotekets åbningstider

Gudme bibliotek:
Kirkegade 14, Gudme
Følger bibliotekets åbningstider

ANMELDELSE AF FLYTNING
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

LÆGESKIFT OG NYT SUNDHEDSKORT
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

BLÅT EU-BEVIS
Skal gøres digitalt, hvis man har mulighed for det:
www.borger.dk eller www.svendborg.dk
Ellers kontakt Borgerservice

BOLIGSTØTTE
Udbetaling Danmark
Boligstøtte tlf : 70 12 80 63

PENSION  
OG VARMEHJÆLP
Udbetaling Danmark
Pension tlf: 7012 8061

SKAT
www.skat.dk 
Tlf: 7222 1818

Hjælp til  
Digital 

Selvbetjening
når Borger- 
service er  

lukket
Hotline  

SydDanmark  
70 20 40 21

Søndag til torsdag  
kl. 15.00-21.00


