Seniorakademiets historie.
I slutningen af 1988 ønskede folketinget at styrke seniorpolitikken ved at etablere væresteder for
pensionister på landsplan.
I 1993 var daværende socialminister Karen Jespersen i Svendborg og holdt en tale på torvet om emnet. Der
fulgte penge med fra staten til etablering af væresteder for pensionister.
Svendborg Senior blev oprettet som et 3-årigt forsøgsprojekt under socialministeriet og finansieret af dette.
Projektets formål var at bringe arbejdsløse seniorer tilbage på arbejdsmarkedet bl. a. ved at igangsætte
selv-aktiveringsprojekter i Svendborg Kommune.
Den lokale styregruppe for projektet bestod af folk fra kommunen, ældrerådet, ældresagen m.fl.
Formand for styregruppen var Jacob Jørgensen, og som lønnet leder blev Henrik Ingemann ansat.Der var
stor opmærksomhed om projektet bl.a. var der, som omtalt, besøg af daværende socialminister, Karen
Jespersen.
En del af projektet, Seniorakademiet, blev Danmarks første datastue med EDB undervisning for ældre via en
særbevilling fra ministeriet til EDB udstyr. December 1996 blev forsøgsprojektet afsluttet og den siddende
styregruppe ophævet.
Ideen om Svendborg Seniorakademi blev fostret i 1994 og blev en realitet i sommeren 1994, hvor der blev
nedsat en bestyrelse, som udformede vedtægter for foreningen.
I efteråret 1995 foranstaltede Henrik Ingemann, at Seniorakademiet fik lokaler i Klostret, Havnegade 3. I
dette center fik også Svendborg Senior et lokale. Det var planen at centret skulle være ramme om
aktiviteter for seniorer. Disse aktiviteter skulle så varetages og
styres af de forskellige afdelinger indenfor centret, under en fælles ledelse. Seniorcenter Svendborg blev
oprettet som en forening med vedtægter og bestyrelse. I bestyrelsen skulle sidde repræsentanter fra
foreningens underafdelinger: Svendborg Senior, Svendborg Seniorakademi, Svendborg Seniorerhverv samt
Svendborg Seniorforlag.
Uoverensstemmelser medførte at bestyrelsen for Seniorcenter Svendborg ophørte med at fungere i april
1997.
Herefter etableredes Svendborg Seniorakademi som selvstændig forening med egen bestyrelse.
Der var lidt diskussion om navnet ( Akademiet ), hvor nogen mente, at det var lidt for akademisk, men det
var vores holdning, at det vi lavede, skulle der være stil over. Vi skulle vise, at Seniorerne var en ressource.
Lederen af Svendborg Senior hjalp med at udarbejde en ansøgning til Svendborg kommune om tilskud til
starten af Akademiet, og der blev bevilget 50.000. kr., hvilket var et stort beløb dengang. Desuden blev det
første forslag til vedtægter for foreningen udarbejdet. Den første formand var daværende lærer på Skårup
Statsseminarium, Kirsten Heltoft.

Med i hele processen var Hanne Justi, som var kommunens ældrekonsulent. Der var 5-6 lignende projekter
i andre af landets kommuner. De projekter, der blev sat i gang i Svendborg, overlevede forsøgsperioden og
lever den dag i dag. Vores strategi var, at hvert delprojekt skulle være fødselshjælper, og at projekterne
skulle leve deres eget liv med egen bestyrelse. Det lykkedes, og i dag er der vel ca. 600 - 700 aktive i
akademiet og værkstederne. Ved slutningen af projektet redigerede Henrik Ingemann en bog: "Sådan
gjorde vi", som fortalte om de forskellige projekter i de 5-6 tilknyttede kommuner. Eksemplarer af bogen
findes muligvis endnu på centret for frivillig arbejde i Odense, som varetog koordinationen i det
overordnede projekt . Der blev også produceret en videofilm om Svendborg Senior, som Henrik Ingemann
har et eksemplar af.

