12 Ugeavisen Kolding

Lørdag 6. maj 2017

SeniorLiv
Villy Søvndal ny protektor for Kolding Selvhjælp:

Forårskoncert med
Koldingkoret

Kolding: Søndag den 7. maj
kl. 14 kan man på Kunstmuseet Trapholt høre KoldingKoret, der her giver sin forårskoncert.
Koncerten gentages tirsdag den 16. maj kl. 19.30 i Tyrstrup Kirke.
Med korets leder Tommy Bülov i spidsen leveres
en blandet buket af danske

sange og sommersange samt
"Locus iste", skrevet af Anton
Bruckner.
KoldingKoret, der spænder bredt musikalsk, er et
blandet kor fordelt på fire
stemmer sopran, alt tenor
og bas. Koret øver hver tirsdag i Stadsarkivet, Skolegade
2 B i Kolding fra kl. 19.30 til
kl.21.50. /exp

Af Carl Riisgaard,

www.koldingcarl.dk

KOLDING
ODENSE

e

PÅ HELE MENUKORTET
Frokost og aften - Nachos, burger, pasta,
salater og desserter. Også fredag, lørdag og søndag!
(Gælder dog ikke brunch, drikkevarer og studierabat)

VÆRDI KUPON

VÆRDI KUPON
Fra kl. 20.30 - 21.30
Alle dage

50%

✂

50%

✂

Fra kl. 14.30 - 16.30
Søndag - fredag
på alle drikkevare

på alle drikkevare

(Gælder kaffe, sodavand, øl og vin)

(Gælder kaffe, sodavand, øl og vin)

Medbring denne kupon.
OBS kun 1 kupon pr. person

Tidligere SF-formand og udenrigsminister,
villy Søvndal, har for nylig sagt ja til at
være protektor for Kolding Selvhjælp.
Seniorliv

Marcello’s
RABAT

Danmark er unikt hvad
organisering angår

Medbring denne kupon.
OBS kun 1 kupon pr. person

Gælder til og med 31. maj 2017

Søndergade 11 . Kolding . tlf. 7551 8855

www.marcellos.dk

Kolding: - Konsekvenserne af
rygning, overvægt og så stresskurven, der bare stiger, er
nogle af de tilfælde, hvor jeg
tror, selvhjælpsgrupperne
kunne komme ind og gøre
gavn for mange. For mange
er alle tre eksempler vanskelige at håndtere, og de kunne
godt bruge noget støtte.
Sådan siger 64-årige Villy Søvndal, der for nylig har
sagt ja til at være protektor
for Kolding Selvhjælp. Dels
fordi han selv bor i Sdr. Bjert,
og dermed også Kolding, og
meget fordi han havde en del
med Lisbeth Bonde Petersen
at gøre på det tidspunkt, hvor
selvhjælpstanken blev født.
Hvorfor har du sagt ja til
at blive protektor for Kolding
Selvhjælp?
- Det har jeg gjort, fordi jeg
synes, det er et rigtig godt
projekt. Jeg har jo kendt det
lige siden, jeg var socialudvalgsformand her i kommunen, hvor jeg blev valgt til byrådet i 1982 og var med til at
sikre, at Kolding Selvhjælp
fik økonomisk støtte. Jeg synes, det er en god idé at klæde folk på, så de kan hjælpe
hinanden, hvad enten det
er børn, der har mistet de-

STORT UDVALG I SENIORMØBLER
NYHED!

Komfortfunktionerne i en senior stol eller sofa kan være med til
Ko
at øge livskvaliteten og gøre hverdagen lidt lettere.

Kom og se mulighederne i butikken, så hjælper vi dig
med at vælge dine nye møbler med den optimale komfort.
Er du ikke mobil kommer vi gerne til dig med et udvalg.
RECLINER FRA

5910,UDEN

FÅS MED OG
DREJESOKKEL

KOM OG SE
VORES STORE
UDVALG I
GLASKUNST!
Åbningstider:
Torsdag og fredag kl.10.00-18.00 · Lørdag kl.10.00-14.00
– eller efter aftale

Se mere på: www.egtvedmoebler.dk

AFTENSANG 12 A · 6040 EGTVED · TLF. 75 55 22 10

res forældre eller andre af de
ekstreme situationer, man
løber ind i livet igennem,
og hvor man kan have brug
for nogle at snakke med og
nogle og udveksle erfaringer
med.

det offentlige
kontra det frivillige

- Samtidig synes jeg også,
det er sjovt, at det er opstået
herude i Sdr. Bjert, hvor embedslægen Vagn Christensen
fra Ringkøbing via Sdr. Bjert
og Sdr. Stenderup Husholdningsforening kom og satte
det hele i gang, fortsætter Villy Søvndal.
Undervejs i samtalen husker han tilbage på dengang
og alle de diskussioner, han
havde med andre politikere,
der sagde, at de der frivilligorganisationer bare var med
til at tage penge fra det offentlige. Han argumenterede dels med ”en græsrodsbevægelse, der er med til at
skabe en ring af solidaritet”,
dels med ”at skabe en socialsektor, der samtidig med, at
den bliver mindre, også bliver bedre, fordi den får de der
modspil”.
Vagn Christensen fortalte på mødet i Sdr. Bjert i
1986 om sit syn på sundhedspolitikken frem til år 2000,
hvor hans holdning var, at
folk selv kunne gøre noget
for at forebygge sygdom, bl.a.
ved at danne "selvhjælpsgrupper", hvorved Sdr. Bjert
blev fødselshjælper for selvhjælpstanken.

Hjælp til selvhjælp

Hvorfor tror du, så mange har
brug for selvhjælpsgrupper?
- Jeg er jo en af dem, der er
tilhænger af et meget stærkt
offentligt system samtidig
med, at jeg også synes, man
skal anerkende, at der er nogle steder, hvor vi kan række
længere ud, hvis vi har nogle stærke frivillige organisationer.
- Det gælder både i forhold
til selvhjælpsgruppernes tanker om at føre mennesker
sammen, der kan have gavn
af at tale med hinanden, og
som har det samme problem
i forskellige ekstreme menneskelige situationer, men
det gælder også nogle af de
mest udsatte grupper, vi har i
samfundet som sindslidende
eller misbrugere, som nogle
gange har det svært med det
offentlige system.
Noget af selvhjælpsgrup-

Villy Søvndal involverer sig gerne i lokale projekter, og han har for nyligt
sagt ja til at være protektor for Kolding Selvhjælp, som han har fulgt
tæt siden opstarten i 1986. Arkivfoto: Louise Lauritsen

- Jeg har sagt ja til at være protektor for Kolding

Selvhjælp, fordi jeg synes, det er et rigtig godt projekt.
Jeg har jo kendt det lige siden, jeg var socialudvalgsformand her i kommunen og var med til at sikre, at Kolding
Selvhjælp fik økonomisk støtte.
pernes funktion er i øvrigt,
at lære at føre de udbytterige samtaler.

danmarks mange organisationer

Hvis du tænker tilbage på din
tid som udenrigsminister, er
selvhjælpstanken så udelukkende et dansk fænomen?
- Jeg tror, der er mange
samfund i verden, hvor man
hjælper hinanden, men ikke
med det, man kan kalde den
skandinaviske velfærdsmodel. I en række lande i Sydeuropa er der ikke en udbygget velfærdsmodel som
hos os, så der bliver en række omsorgsopgaver over for

børn, ældre og syge varetaget
af familien.
- Men jeg tror til gengæld
ikke, der er ret mange samfund i verden, der har det
væld af organisationer, som
vores samfund har; det er noget af det, der gør det danske
samfund så stærkt. Vi har
fagbevægelser, i gamle dage
havde vi landboforeninger,
der løfter ganske almindelige mennesker op, og vi har
hele det organiserede foreningsliv, som laver et kolossalt arbejde. Og udgår det fra
en lille by, hvorved hele selvhjælpstanken bliver den bys
30 årige fortælling.

