
Jeg vil starte med at fortælle en lille historie om en ung mand som 
voksede op i en fin familie, og hans forældre tænkte, at han skulle 
være jurist eller politiker. Men en dag mødte den unge mand en 
ældre mand på torvet i den by, hvor han boede. Han faldt i snak 
med ham og blev så betaget og fascineret af det, den gamle sagde, 
at han besluttede sig for, at han i stedet ville være filosof. Det blev 
han så, og han startede endda en skole, og den kom til at bestå i 
de næste 900 år. 
Filosoffen hed Platon og den gamle mand han mødte, var Sokrates, 
og skolen var skolen i Athen – Akademiet, som det hed på græsk. 
Og et Akademi er altså i grunden blot et sted, hvor mennesker 
mødes, for at blive bedre til at forstå verden og sig selv. 
 
Vi har nu rundet de første 25! – måske er det en anelse ambitiøst 
at satste på, at vi er her de næste 900 år! Men mindre kan gøre 
det, og det væsentlige er, at vi har besluttet os for at være en del 
af livet i Svendborg, en del af det, som gør byen spændende og 
levende.  

På denne jubilæumsdag vil jeg gerne sig tak - 
TAK – til vores medlemmer for at bakke op og hjælpe til. Der er 
altid mange hjælpende hænder og megen velvilje og engagement,  
Tak til Olga, som inviterede mig med ind i dette herlige fællesskab! 
Tak til bestyrelser og alle der yder og har ydet en ekstra indsats i 
mange år. 
Tak til politikerne for at støtte os og for at give os gode rammer at 
virke i. 
Tak til Kommunens folk, som er så vældig hjælpsommme. 
Tak til vores udlejer, for hjælpsomhed og vejvilje. 
 
Platon og de gamle grækere lavede deres akademier, fordi de var 
nysgerrige på verden og livet og sig selv som mennesker.  
De vidste nemlig, at det var livsvigtigt for mennesker at udvikle sig 
og forstå verden, hvis de ville overleve. For dem var det ikke bare 
et individuelt projekt. Mennesker skulle ikke bare udvikle sig hver 
for sig, men også som samfund og fællesskaber.  Fællesskaberne 



kunne nemlig heller ikke overleve, hvis menneskene ikke udviklede 
sig og blev klogere på deres verden og sig selv.  
Uden indsigt i verden og de sammenhænge, man indgår i som 
menneske på alle mulige planer, er man alt for let at vælte omkuld, 
og til fals for alskens slags plattenslagere og folkeforførere – ikke 
bare som individ men også som samfund.  
Og det er også noget af det, vi skal have fokus på i dag. Ikke 
mindst i denne tid, hvor mange bliver bekymrede og mange føler 
sig isolerede.  
Vi erkender så klart lige nu, at vi i den grad har brug for hinanden – 
vi har brug for social kontakt, ikke bare via en skærm, men i den 
fysiske virkelighed. Derfor er det også vældig vigtigt, at vi kan 
holde liv i Seniorakademiet og komme ud på den anden side af   
pandemien. 
 
Og Sokrates, som var Platons lærer og store forbillede og mentor, 
vidste, at den bedste måde at holde sig i live på var gennem dialog! 
For det er i dialogen med andre mennesker, at vi for alvor bliver 

klogere. Og det er den tanke og tradition vi i al ydmyghed forsøger 
at holde i gang her i Seniorakademiet. 
Vi ved også nu, at det er mindst lige så vigtigt at træne sin hjerne 
som det er at træne sin krop, hvis man vil leve godt og sundt i 
mange år. 
 
Det kan godt være, at vi som medlemmer af Seniorakademiet er 
gamle. Vi har i hvert fald alle sammen helt klart flere år bag os end 
foran os. Men vi har stadig en masse at bidrage med, og vi har 
både lyst og pligt til at deltage i samfundsliv og debat.  
Derfor skal vi i dette år arbejde for at holde Seniorakademiet 
levende. Vi skal ikke bare overleve, vi skal også leve! Det gør vi 
bl.a. ved at holde dialogen i gang og ved at blive ved med at mødes 
– under sikre rammer. Vi skal kæmpe for, at vi kan få lov til have 
have rådighed over hele det hus langt ind i fremtiden, som vi 
takket være politikernes velvilje har fået råderet over indtil maj.  



Det skal være vores fokus i det kommende år, så vi bliver i stand til 
at fylde os selv og huset med liv, nysgerrighed og samtale om alt 
det, som gør livet så utrolig spændende. 
Der skal en indsats til – og jeg vil opfordre til at alle vores 
medlemmer kaster sig ind i den kamp og sørge for, at vi holder 
håbet højt og humøret. Det har vi virkelig brug for i disse tider.  
Og så vil jeg gerne udbringe en skål for Seniorakakademiet – 
Længe leve!! 


