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I linket herunder kan du se DGI’s PR folder for Ollerup dagene fra den 27. – 30 juni 2022 

 se PR-folder her. 
SVSI’s aktie i Ollerupdagene – Birthe Bergmann fortæller: 

I udgangspunkt med vores store forening i ryggen, blev jeg spurgt om jeg ville være med til at planlægge dagene. Det syntes jeg 
kunne være rigtig spændende, hvis jeg kunne være med til at lægge den profil, ind i det, som Svendborg Kommune lægger over selve 
landsstævnet. 

Den profil handler om, at landsstævnet er meget mere end idræt – I Svendborgmodellen af landsstævnet kobler vi idræt, kultur og 
natur med det gode liv, de lokale råvarer og det maritime. 

Først blev dagene døbt ”Højskole, -aktivitets -og kulturdage”, men blev hurtigt til ”Ollerupdagene”, da deltagerne indkvarteres på 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Desuden vil vi bruge musikefterskolen og Den Frie Lærerskole som kultur –og aktivitetssteder. En del 
af senioridrætsaktiviteterne under landsstævnet kommer også til at foregå i Ollerup 

Mit udspil til DGI var derfor at lave et antal ture/udflugter, hvor vi kombinere bevægelse, kultur og natur – forstået sådan, at selve 
turene kunne være cykel –eller gåture til kultur –og naturoplevelser.  

 

Frivillige opgaver under Ollerupdagene 

Det handler hovedsageligt om at være transportguider – enten på cykel eller i bil – fra Ollerup til udflugtens start og retur - Se 
Turoversigt  

Når man er guide, deltager man også i udflugten og har dermed mulighed for at få en ekstra oplevelse – Se Tur -og 
aktivitetsbeskrivelser. Udgift: max en madpakke! 

Til orientering vil jeg nævne, at der sideløbende med disse udflugter og ture også er en del forskellige idrætsaktiviteter på højskolen. 
Ollerupdagene er højskole, aktivitet og kultur med alt hvad det indebærer af morgensang, morgenaktivitet og dagens ord, samt 
aftenarrangementer med foredrag og musik. Som medlem af SVSI er man selvfølgelig også velkommen til at tilmelde sig 
Ollerupdagene i stedet for at være frivillig  

Hvis du vil være frivillig her, må du gerne melde ind på flere aktiviteter – er der flere til samme aktivitet, vil jeg forsøge at dele det 
ud, så flest får mulighed for at være med. 

Spørgsmål: ring til 24 88 63 31 eller skriv til birthe.bergmann@svendborg.dk 

De bedste hilsner, Birthe Bergmann 

 
 

https://mimer.dgi.dk/offentlig/7BCEA3CE-001

