
 

  

 
Svendborg den 5. september 2022 

 
Kære medlem i Svendborg Senior Idræt. 
 
Så er vi i gang igen. Let Motion holdene og enkelte andre hold er allerede begyndt i august. De 
fleste indendørshold starter i uge 36 og flere udendørsaktiviteter har kørt over sommerperio-
den. Der er en pæn tilslutning til vores forskellige hold. Det gælder også vores 3 nye ”vand-
hold”, kajakroning og dans. Vi skal dog frem til den anden uge i september, før vi har det fulde 
overblik. Vi har desværre måttet lukke enkelte hold, da tilslutningen var for lav til at holdene 
kunne balancere økonomisk. Det gælder spinning, udendørs crossfit, petanque og Step v/bænk. 
De berørte medlemmer er i muligt omfang blevet tilbudt at gå på andre beslægtede aktivitets-
hold. 
 
Efterårets aktivitetstilbud har betydet, at flere har indbetalt deres medlemskontingent i løbet af 
august måned. Vi er nu oppe på 936 medlemmer og er derfor tæt på de godt 1.000 medlem-
mer, som vi plejer at være.    
 
I uge 37 og 38 får du mulighed for at prøve foreningens andre tilbud. Tilbuddet gælder ikke kun 

foreningens medlemmer, men alle 60+ i kommunen. Nærmere oplysninger om ugerne er lige 

på trapperne.  

Landsstævnet, Ollerupdagene og teaterforestillingen, Fjeren og Rosen, gik jo rigtig godt. For-
eningen stillede med mere end 140 frivillige til forskellige opgaver og opnåede hermed at tjene 
nogle gode penge til foreningen. Det blev nogle fine dage med mange oplevelser og mulighed 
for at træffe andre og måske få nye venskaber. Det er jo en af ideerne med foreningslivet. 
 
Som tak for indsatsen inviterede vi de frivillige til et par timers hyggeligt samvær den 30. august 
i aktivitetshuset, Skallen. Her fik vi lidt godt at spise og drikke samt underholdning. 57 frivillige 
tog imod tilbuddet. Det blev nogle rigtig gode timer med masser af snak og tilbageblik på stæv-
nedagene. Du kan inden længe se billeder fra arrangementet den 30. august på vores hjemme-
side og på vores Facebook profil. 
 
 
 
 
De bedste hilsner. 
 

Hans Ulrik Schaffalitzky de Muckadell 
Formand 
 

 


