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Selv med mere end 20 års aldersforskel er hverdagen  
travl for fire medlemmer af Svendborg Senior Idræt 

- Heste er interessante dyr. De er rolige, stædige, 
meget spændende dyr, siger Erwin Winter, 82 år. 
Hans udtalelse har vægt, for han har dyrket ridning på 
islandske heste i 20 år. Det begyndte han på, da han 
gik på pension som 62-årig. Men han skynder sig også 
at tilføje, at han stoppede med at ride for et år siden.
Hans hustru, Ellen Winter, 85, dyrker stadig yoga og har 
gjort det i 40 år. De to ægtefæller går til styrketræning 
og stavgang. De har sagt ja til at være med i en samtale 
sammen med en yngre årgang af seniorer, nemlig 
Ida Kallehauge, 61, og Freddy Kim Madsen, 61, alle 
medlemmer af Svendborg Senior idræt.

Tidligt at gå på pension
I en livlig samtale udveksler de fire seniorer erfaringer 
med et travlt liv med utallige interesser og aktiviteter. 
Nævnt i tilfældig rækkefølge: Yoga, styrketræning, 
sejlads, stavgang, korsang, livlig gymnastik (turbo-
hold), løb, bordtennis, jagt, bridge, spinning, golf, 
vandreture, badminton og aktiviteter i Svendborg 
Seniorakademi.
Både Ida Kallehauge og Freddy Kim Madsen er nye 
medlemmer af Senioridrætten.
- Jeg gik på pension i sommer. Derfor er jeg først lige 

startet på mit turbo-hold. Det er jeg glad for, og jeg er 
den yngste på holdet, fortæller Ida Kallehauge, som 
tilføjer, at hun har valgt at lade sig pensionere allerede 
som 61-årig, fordi hendes mand er noget ældre, nemlig 
70 år.
- Pludselig møder jeg nogle mennesker, som jeg ikke 
har set i mange år. Der er god musik og godt humør 
med afvekslende øvelser på turboholdet, konstaterer 
Ida Kallehauge.

Bare et ”hej”
Som tidligere sygeplejerske har hun haft skiftende 
arbejdstider, som har gjort det svært at deltage i sport 
eller andre interesser.
- Men jeg har ikke haft vagter tirsdag aften, så siden 
2008 har jeg sunget i Re-choir, fortæller hun, og tilføjer, 
at hun også løber et par gange om ugen, sejler og har 
spillet bordtennis de seneste tre år.
Både Ida Kallehauge og Ellen og Erwin Winter 
fortæller, hvordan de oplever, at Coronaen påvirker 
det sociale liv, som de også er glade for, når de 
træner. Ægteparret Winter deltager på det samme 
styrketræningshold.
- Det sociale liv er lidt væk. Nu bliver det bare et ”hej”, 
men det bliver jeg også glad for, siger Ida Kallehauge.
- Vi møder de samme mennesker og får ofte nogle 
gode bemærkninger, siger Erwin Winter.
Freddy Kim Madsen er nok den person af de fire, 
der har gang i flest aktiviteter. Han er tvunget til at 
neddrosle sine job som maskinmester med styring af 
kraftværker i hele verden.
Tidligere arbejdede han nærmest 60 timer om ugen. 
Men på grund af Coronaen er det jo ikke muligt at 
rejse vidt omkring, så Freddy Kim Madsen er begyndt 
at pensionere sig selv.

Tager revanche
- Året 2020 var ellers fuldbooket med arbejde. Men nu 
har jeg tid til overs, så jeg tager revanche, og jeg har 
altid været glad for at dyrke sport, fortæller han.
Nogle af de mange aktiviteter, som Freddy Kim 
Madsen dyrker, er blandt andet badminton, bordtennis, 

Utallige interesser hos unge  
og ældre seniorer  

Erwin (82) og Ellen Winter (85) er glade for at træne på 
samme styrketræningshold. De har begge været aktive i 
Senioridrætten i mange år.
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spinning, golf og styrketræning, men han spiller også 
bridge og går på jagt.
- Måske er det lige lovlig meget, lyder det selvkritisk 
fra ham.
Da Freddy Kim Madsen ville i gang med at spille 
badminton, var det ikke så ligetil. Han henvendte sig til 
flere foreninger.
- Jeg skulle have en makker med, fik jeg at vide. 
Det gælder i øvrigt i mange sportsgrene. Det er 
svært at blive lukket ind. Men ikke i Senioridrætten, 
understreger Freddy Kim Massen og tilføjer:
- Dér er man ligeglad med, om man nybegynder. Her 
får man blot en makker, og vi har et dejligt samvær og 
drikker gerne en kop kaffe bagefter, slutter Freddy 
Kim Madsen.
Det er Ellen Winter enig i: - Det er et stort plus i 
Svendborg Senior Idræt, at man bliver lukket ind.

Tid til noget andet
Ægteparret Winter har været aktive i mange år.
- Vi var med, da Senioridrætten var i kommunalt regi, 
siger Ellen Winter. Og hendes mand har i en periode 
været suppleant i bestyrelsen for Svendborg Senior 
Idræt.
- Jeg deltog i nogle møder og fandt ud af, at det er et 
enormt arbejde at drive foreningen. Overgangen fra et 
kommunalt tilbud til at være en selvstændig forening 
var imponerende, fastslår Erwin Winter.
Interesserne er meget mere end idrætsaktiviteter. 
Ellen Winter er leder af et kulturhold i Svendborg 
Seniorakademi, og dér er Ida Kallehauge også med.
- Jeg går til musikforståelse, så jeg har en travl tirsdag, 
hvor jeg også træner på turboholdet og går til kor om 
aftenen, slutter hun. 
Her kommer Ellen Winter med en pointe:
- Det er ærgerligt at holde op med at arbejde for sent. 
Det skal også være tid til noget andet, fastslår hun, som 
begyndte at styrketræne, da hun blev pensionist.

- Pludselig møder jeg mennesker, jeg ikke har set i mange 
år, siger Ida Kallehauge (61), der er ny i Svendborg Senior 
Idræt. Hun træner også selv med løbeture langs vandet.

Har du fået lyst til at være med i nogle af Svendborg 
Senior Idræts mange forskellige aktiviteter, kan du 
finde alle foreningens tilbud i kataloget, som er her 
midt i Impulser. 

På www.svsi.dk kan du finde flere informationer 
samt tilmelde dig. Øvrige spørgsmål, ring 62 23 30 19 
mandag, onsdag og fredag kl. 10 - 12.  
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Svendborg Senior Idræt 

Jeg har før arbejdet 60 timer om ugen. Nu tager jeg 
revanche med masser af aktiviteter, siger Freddy Kim 
Madsen (61), der giver den gas med styrketræning.


