
 
  

Svendborg den 27. maj 2022 
 
 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Den 20. maj løb foreningens kombinerede 10 års jubilæumsfest og frivilligarrangement af stablen med re-
ception fra kl. 11 for alle medlemmer og inviterede gæster. Det blev efterfulgt af et spændende foredrag af 
aldringsforsker og læge Henning Kirk, fællessang og undervisning i balkandanse, en fin festmiddag og til 
sidst en morsom revy, som blev opført af foreningens eget revyhold.  
Godt 9 timer fra start til slut med gode oplevelser og fint humør. Godt 100 medlemmer og gæster deltog i 
festlighederne. 
Tak til Hanne Marie Jensen, som sammen med Søren Lunde har været tovholder og til Bitten Hansen, som 
har været en uundværlig hjælp i forbindelse med festmiddagen. Også tak til Gyda Hansen og hendes revy-
hold for en god oplevelse.  
 
Under receptionen fortalte senioridrætskonsulent, Birthe Bergmann, om foreningens historie fra den 
spæde start i 1987 i kommunalt regi til foreningens oprettelse i 2012 og udvikling indtil dato. Birthe Berg-
mann har fra starten været den drivende kraft i projektet og kan i dag se en selvkørende og velsmurt for-
ening med et udtal af tilbud mange forskellige steder i kommunen.  
 
Vi er godt kørende, fordi vores mange frivillige yder et godt stykke arbejde i foreningen som holdledere og 
som deltagere i diverse udvalg og arbejdsgrupper. Holdlederne er ifølge vores instruktører en stor hjælp på 
holdene.  
 
Du kan se flere billeder fra festen i Galleriet på foreningens hjemmeside. 
 
Programmet for næste sæson er nu lagt. Det indeholder flere nye tilbud, som vi håber der bliver interesse 
for. De nye hold har tilbud som spænder fra ”Fra vandskræk til vandglad” til ”Motion i vand”, ”Vandgymna-
stik i varmtvandsbassin”, ”Parkinsondans”, ”Step- og ballroomdance” og et gå-hold om eftermiddagen. 
 
Den 18. juni holder vi kajakevent i samarbejde med Lifeplan Kajak & Friluftsliv. Hvis det går godt, kan I se 
frem til tilbud om ugentlige kajakkurser fra august måned og kajakture med og uden guide i sommerhalv-
året samt teknik- og leg med havkajak i svømmehal i vinterhalvåret. 
 
Der er således meget at glæde sig til.  
 
 
Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 
 

 

https://svsi.dk/galleri/

