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træningstilbuddet i seniorhuset er særligt fordi det er drevet af 
frivillige kræfter organiseret direkte i senorihuset og ikke i en 
forening, som de øvrige aktiviteter i huset. foto: nils svalebøg

Kirstine Vad er formand for bestyrelsen og forretningsudvalget 
i seniorhuset, der har udviklet sig meget siden åbningen i 2006. 
Mellem 3000 og 4000 seniorer bruger huset hver uge. foto: nils 
svalebøg

Humøret er højt, når der trænes i seniorhuset. træningen 
tilpasses, så alle kan være med.  foto: nils svalebøg
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Odense: Der er godt sving i 
arme og ben under opvarm-
ningen i Seniorhusets nyind-
rettede motionslokale. Langs 
væggene står forskellige mo-

tionsmaskiner, og på kroge 
hænger sjippetov og yoga-
måtter. Store bolde, elastik-
ker og ribber er klar til at 
blive brugt. Der mangler ik-
ke noget i Seniorhusets nye 
motionslokale. Her kan alle 
dele af bevægelsesapparatet 

Træning  
i seniorhuset 
er et hit
Det er lykkedes Seniorhuset at etablere 
et træningstilbud baseret på frivillige 
kræfter. Et nyt træningslokale er indrettet 
og næsten allerede fuld booket.

sættes i omdrejninger.
I en cirkel midt i rummet 

står ti-tolv motionister og 
varmer op til dagens træ-
ning under ledelse af Anna-
lene Barfod Rantzau, der er 
en af 17 tovholdere i Senior-
husets motionstilbud. Efter 
opvarmningen går alle ud til 
forskellige maskiner. Nogle 
småsludrer, mens de træner 
- andre er fuldt fokuserede på 
træningen.

Det var i oktober sidste år, 
at det endelig lykkedes Se-
niorhuset at åbne de nye mo-
tionslokaler i den fjernere 
ende af huset. Nu er her træ-
ning hver dag fra klokken 9 
til 16, og i alt bruger 260 se-
niorer træningsfaciliteterne 
for et mindre halvårligt be-
løb. I spidsen for alle hold er 
en til to frivillige tovholdere, 
der er særligt uddannet til at 
kende maskiner og trænings-
former.

- Det er meget populært, 

og det kører foreløbig rigtig 
godt, konstaterer Kirstine 
Vad, der er formand for Se-
niorhusets bestyrelse og for-
retningsudvalg.

- De fleste af dem, der kom-
mer her ville ikke komme i et 
almindeligt træningstilbud. 
De kommer på grund af det 
sociale og fordi de kan træne 
med ligesindede, siger hun.

en bumpet vej til succes
Motionstilbuddet i Senior-
huset har været et par år un-
dervejs, inden det har fundet 
sin nuværende form, fortæl-
ler Kirstine Vad.

I 2015 satte et forsøgspro-
jekt ledet af SDU for EU-
midler gang i træningen for 
en udvalgt skare af seniorer. 
Under vejs i projektet blev 
ti-tolv tovholdere uddannet 
til at kunne betjene maski-
nerne og hjælpe andre mo-
tionister med at bruge dem. 
Herefter var det meningen, 

at syv forskellige foreninger 
skulle organisere træningstil-
buddet, der på det tidspunkt 
holdt til i et afskærmet hjør-
ne af festsalen.

- Det viste sig at være for 
svært med syv forskellige 
bestyrelser inde over. Derfor 
besluttede vi i forretnings-
udvalget, at vil ville forsøge 
os med et pilotprojekt, så 
vi kunne se om det kunne  
løbe rundt, fortæller Kirsti-
ne Vad.

Samtidig voksede venteli-
sten til motionstilbuddet, og 
inden, det overhovedet var i 
gang, var 170 seniorer klar til 
at være med.

Det lykkedes i begyndelsen 
af 2017 folkene fra Seniorhu-
set at overbevise kommu-
nen om, at der var brug for 
større lokaler end et hjørne 
af festsalen, og via penge fra 
den såkaldte værdighedsmil-
liard fik Seniorhuset råderet 

over et stort lyst lokale, der 
tidligere blev brugt til andre 
projekter i kommunen.

Renoveringen lod vente 
lidt på sig, men efter efterårs-
ferien kunne de første motio-
nister indtage det store rum.

- Det er meget populært, og 
vi er glade for at det er lykke-
des, siger Kirstine Vad.

Foreløbig er alle glade og 
begejstrede for det nye til-
tag, og tovholderne oplever, 
at folk er meget trofaste.

- Selv på sådan en fin sol-
skinsdag kommer næsten 
alle. Man bliver altid mødt 
med entusiasme her, og det 
er dejligt at få lov til at give 
erfaringer videre fra mit liv 
og dele ud af min begejstring. 
Det er det, der er så fantastisk 
ved Seniorhuset. At vi kan få 
lov til at tage det bedste, vi 
har, og give det videre, siger 
tovholder Annalene Barfod 
Rantzau.

Kære abonnent
Fyens Stiftstidende udkommer alle dage i påsken.

Hvis du ikke har modtaget din avis,
er du velkommen til at ringe til vores
reklamationsafdeling på tlf. 63 15 15 15.
Så vil vi gøre alt hvad vi kan for at du kan få din a

Vi har åbent på telefonerne fra kl. 8.00 til kl. 11

Venlig hilsen

p

avis.

1.00.

Velkommen på

BrobyværkKro
Dejlig fynsk mad serveret i historiske og

hyggelige omgivelser.

Dagens Menu
2 retter

kr.189,-

Kontakt os for mere info: 62 63 11 22
www.brobyvaerk-kro.dk

Vi afholder Deres festarrangement
for op til 80 gæster.

Ud at spise i aften?
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Gunnel yeo (71): 

- Jeg er rigtig glad for at 
kommer her. Det er en utro-
lig dejlig gruppe at træne 
med. Vi er næsten på sam-
me alder, og man føler sig 
ikke udenfor, som man kan 
gøre i andre centre med 
mange unge mennesker. 
Vi gør det her for at holde 
kroppen i gang, og det gør 
en kæmpe forskel. Både for 
balancen og styrken. Det er 
guld værd, når man skal i 
gang med havearbejdet.

Poul Møller nielsen (80): 

- Jeg træner to gange om 
ugen sammen med min 
kone. Det er dejligt at blive 
rørt og holde sig i gang. Det 
vedligeholder fysikken, 
og det er jo vigtigt. Det er 
også hyggeligt. Vi snakker 
jo sammen under og efter 
træningen og kan godt gå 
og drille hinanden lidt. Jeg 
træner også nogle gange i 
Sanderum, hvor der også er 
et tilbud for pensionister, 
men det er rigtig godt her. 

Annalene Barfod Rantzau, 
tovholder, yogalærer og 
terapeut: 

- De fleste føler velvære 
ved at komme her. De får 
boostet fysikken, og de 
hygger sig med at møde 
andre og får hurtigt troen 
på, at det nytter noget at 
træne. Jeg træner fem hold, 
og det vigtigste er, at folk  
ikke bygger skævheder op 
i kroppen, men får trænet 
hele fysikken. Jeg er så glad 
for, at jeg kan få lov at give 
lidt af min erfaring fra mit 
liv videre og give folk håb. 

Lotte Alkærsig, pensione-
ret ergoterapeut: 
- Jeg havde lyst til at være 
frivillig på en meningsfyldt 
måde, og jeg er glad for at 
være her. Folk kommer 
både for at træne og holde 
sig i gang og for det sociale. 
Vi opfordrer altid til at tage 
en kop kaffe i cafeteriaet 
efter træningen og få en 
sludder med de andre. 
Mange nævner også, at det 
er dejligt at kunne træne 
uden musik i rummet. 

Birgitte Pedersen (71): 

- Jeg bryder mig ikke om fit-
nesscentre og faktisk heller 
ikke om motion i det hele 
taget. Jeg vil hellere læse og 
høre musik, men det er jo 
vigtigt at holde sig i gang. 
Det her passer lige til mig 
og mit niveau. Jeg har nogle 
gode stunder her. Seniorhu-
set er på alle måder et fan-
tastisk sted at komme. Foto: 
Nils Svalebøg

Motion holder os i gang

Motionstilbuddet i Senior-
huset er hurtigt blevet po-
pulært. 260 seniorer motio-
nerer hver uge på 20 hold.

MODERNE
SMØRREBRØD
PÅ OLUF BAGERS GÅRD

www.olufbagersgaard.dk
Oluf Bagers Gård, Nørregade 29, 5000 Odense C
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Prøv vores lækre smørrebrød til frokost.
Spis i vores hyggelige restaurant eller
bestil smørrebrødet ud af huset.

Kr. 50,- pr. stk.
Glæd jer til vores nyfortolkning af
den gamle klassiker.
Bestil bord på 64 44 11 00

Du finder os
i den gamle

købmandsgård
i Nørregade 29
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før 8415 -8415.

BELDRINGEVEJ 103 - ALLESØ - 5270 - ODENSE N
TLF. 65 97 80 80 - www.allese.dk

H s æk

H s æk

- få råd og vejledning

• BKN Produktion har siden 1985 leveret
kvalitetsløsninger til køkkener, bad,
bryggers og garderobe.

• Individuelle løsninger som er tilpasset
dit unikke behov og ønske.

• Du får bedre kvalitet og længere holdbarhed.
• Egne specialiserede montører.
• Ingen mål er specielle hos BKN
og alle mål er uden tillæg.

Ring for besøg af konsulent eller klik ind på www.bknproduktion.dk

Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk
Tlf. 6533 1966
Konsulent Leif Kruse · Tlf. 4031 2830
www.bknproduktion.dk

Gode grunde til at vælge BKN:

PRODUKTION


