
 
 

Information om træværkstedets nye 
kantpudser. 

På træværkstedet i Seniorhuset i Toldbodgade er glæden i 
disse dage stor. En donation fra Østifterne har gjort det muligt 
at anskaffe en kantpudser, som længe har stået på 
værkstedets ønskeseddel. 

Som en af de første var rådmand Jane Jegind på besøg i 
træværkstedet for at besigtige det nye vidunder. Gennem sit 
medlemskab af repræsentantskabet i Østifterne har Jane 
Jegind indflydelse på, hvilke lokale aktiviteter, der kan opnå 
støtte. 

- Østifterne støtter rigtig gerne lokale initiativer, som kan være 
med til at skabe aktiviteter. Og i dette tilfælde rammer vi helt rigtigt ved at støtte en aktivitet, der har 
fokus på sundhed og forebyggelse for seniorer – og i dette tilfælde for mænd, udtaler Jane Jegind.  

Værkstederne i Seniorhuset – der er både et træ- og et metalværksted – er et tilbud, som særligt retter 
sig mod mænd. Værkstederne i Seniorhus Odense har efterhånden eksisteret i nogle år. Her er alle de 
mest almindelige maskiner og mange håndværktøjer. I starten var det nogle lidt ældre maskiner, som 
man overtog fra den for længst nedlagte Badstue på Østre Stationsvej. Heldigvis har det været muligt 
gennem udskiftning og nyindkøb at opgradere maskinparken, så de nu fremstår som enhver 
handyman´s drøm. 

- Værkstederne giver mulighed for samvær og fællesskab og en hyggelig snak samtidig med, at man 
kan lave noget. Stemningen er afslappet og god. Ud over det faglige er der også mulighed for at vende 
verdenssituationen, siger tovholder Ove Bechsgaard og tilføjer: - Ofte viser det sig, at folk, som 
benytter værkstederne, kender hinanden eller har fælles bekendte fra deres arbejdsliv. 

Alle Odenses seniorer kan benytte værkstederne, som har åbent alle hverdage fra kl. 9 til 15. Fredag 
dog til kl. 12. En gruppe frivillige tovholdere yder hjælp, råd og vejledning i det omfang, der er brug for 
det. Betalingen for at bruge værkstederne er symbolsk. 

- Når det kommer til stykket, er der ikke så mange tilbud til mænd, som der er til kvinder. Vi ser 
desværre eksempler på, at når mænd forlader arbejdsmarkedet, sætter de sig hjem i sofaen. Og det er 
ikke godt! Derfor har nogle mænd brug for at blive prikket på skulderen! Det kan værkstederne være 
med til. Det er derfor, tilbuddet om at benytte værkstederne og blive en del af et fællesskab er så 
godt, udtaler Jane Jegind. 

Du kan læse mere om Seniorhus Odense og værkstederne på www.seniorhusodense.dk 

 
 

http://www.seniorhusodense.dk/

