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TILMELDING til kurser:
Hvor andet ikke er beskrevet tilmelder du dig hos Kontor & Kultur, Impuls.
Er det kursus, du netop ønskede, allerede startet? Eller er der ikke flere pladser på
holdet? Så kontakt os, der er mulighed for at komme på venteliste, og på flere af holdene kan du også starte efter opstartsdato.
Du er altid velkommen til at besøge Kursuscenter Impuls eller vores Cafe Impuls
for at få et førstehåndsindtryk af rammerne - og os! Har du det svært med transport i
perioder, så kontakt os – vi kan i en periode tilbyde transport til kurserne. Dette aftales individuelt.
Du kan også kontakte os telefonisk for flere oplysninger. Hold øje med os på
Facebook og hjemmeside – her kan du få flere informationer om f.eks. udflugter,
foredrag og andre arrangementer.
Besøg også www.impuls-svendborg.dk og Facebook vedr. kommende beskrivelser af ovenstående kurser, samt tilbud om aktiviteter udover kurser, nævnt i
kataloget.
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Velkommen!

Hvorfor deltage i vore kurser?
Er du i perioder psykisk sårbar og har brug for en ekstra hånd til at komme videre i
dit liv – så kig videre i dette katalog!
På de følgende sider finder du mange interesse – og udviklingsorienterede kurser.
Formålet med kurserne er at understøtte en positiv udvikling eller en ønsket forandring, så du opnår et så godt og selvstændigt liv som muligt.
Vi ved, at samvær med andre og deltagelse i fællesskaber er med til at understøtte et
meningsfuldt liv. Udvikling sker i relationen med andre mennesker, som enten støtter os eller forstyrrer os, så vi får øje på andre aspekter og handlemuligheder i livet.
På Impuls og uden for huset skaber vi rammerne, hvor du får mulighed for at møde
andre. Både uformelt på Cafe Impuls og ved deltagelse på et kursusforløb.
På Kursuscenter Impuls har vi fokus på kreativitet, motion og mental sundhed. Der
tilbydes sund mad i Cafe Impuls, Motion (fysisk sundhed), Personlig udvikling
(mental sundhed) og Interesse/kreative kurser (social sundhed) - alt sammen på
forskellige måder og niveauer.
Kursusforløbene er åbne for alle, og uvisiterede.
Vi håber, at du er blevet nysgerrig på at vide mere om os!

Tine R. Lund, afdelingleder

Åbningstider Cafe Impuls:
Mandag: 9-15
Tirsdag-fredag: 9-13(betjening)
og 13-15(selvbetjening)

Kontakt og tilmelding:
Tlf.: 62 23 66 23
Mail:
kontorogkultur@impuls-svendborg.dk

Mødestedet:
mandag+onsdag+torsdag 15-20,
søndag 10-16
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Det er os du møder:

Mette Arnfeld Christensen
Fysioterapeut

Gitte Bindslev Andersen
Ergoterapeut

Christian Bramsen
Sosu-hjælper, tømrer

Bjarne Jensen
Plejehjemsassistent

Helle Bødker Hansen
Ergoterapeut

Jeanette Hingebjerg
Peer-medarbejder

Louise Ahrenfeldt Rath
Sosu-assistent

CSV - Underviser:
Tina Wacher Andersen

Øvrige:
Lillian Kjølhede
Camilla Jensen, Yoga
instruktør
AOF - Underviser:
Dorte Staffen Andersen
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Musik & Sammenspil

Sammenspil tager udgangspunkt i selvvalgte numre, der enten indøves efter originalnummeret eller tilpasses orkestrets udgangspunkt.
- der arbejdes med musik indenfor den rytmiske genre
- der er mulighed for at blive mere rutineret på sit instrument
- du lærer at spille sammen med andre
- du får redskaber og rum til at åbne sig, tage ansvar i et forpligtende
samarbejde med udgangspunkt i egne evner
- du får fælles oplevelser og udfordringer
Det forventes, at deltagerne har grundlæggende kendskab til sit instrument og at du som minimum har modtaget undervisning på dit instrument i 1-2 sæsoner eller har tilsvarende erfaring, således at du har de
grundlæggende færdigheder på dit instrument, før du starter til sammenspil. Der er mulighed for at spille: guitar (el/akustisk), elbas, trommer,
percussion, keyboard, sang.
Obs! - du kan max. deltage på 1 hold.
Tidspunkt: Mandag kl. 13.00 - 14.30 (Bjarne)
Torsdag kl. 13.00 - 14.30 (Christian & Bjarne)
Antal:

Afhængig af instrumentering, max. 5 deltagere

Tilmelding: Kontakt en af nedenstående på tlf. 6223 6623

Kursusledere:
Christian Bramsen og Bjarne Jensen
.
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Åbent Kreaværksted

Er du glad for at tegne/male, eller udfolde dig på anden vis - alene
eller sammen med andre?
Havestuen på Impuls - også kaldet Krea - står til rådighed for kreative sjæle og kan frit benyttes, når lokalet ikke er optaget af kurser.
Forhør dig gerne hos personalet, hvis det har din interesse

Retningslinier for brug af lokalet skal følges (forefindes i lokalet)
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Mandags gåtur + Miniwalk

Vi fortsætter med at gå Mandags ture fra Impuls. Vil du være
med?
Tidspunkt: Mandage kl. 13.30
Mødested:

Impuls ( Cafèen eller gårdspladsen )

Tilmelding: Mød bare op
Henvend dig evt. til kontoret på Impuls eller ring på Tlf. 62236623.
Gruppen er selvkørende (ingen fast tovholder)
- vi mødes i Café Impuls og aftaler rute

Miniwalk onsdag:
Tidspunkt: Onsdage kl. 14.30
Vi går en lille tur i langsomt tempo rundt i området ved Impuls
eller i vores have på max. 15-20 minutter.
Alle er velkomne!

Tovholder:
Jeanette Hingebjerg
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Efterårs Yoga

Impuls – og AOF på Impuls – inviterer til

yoga
nesker kan

I mine yogatimer gør jeg mit bedste for
rammen for, at du kan genfinde den

at danne
ro.

LY
ST
!

”Yoga giver muligheden for, at vi som mengenfinde den ro, som findes i os alle.”

Jeg vil guide dig gennem let bevægelåndedrættet, meditation og altid
en afspænding.
Jeg vil hjælpe dig til at møde dig
medfølelse og et ikke-

selv med accept,
dømmende sind.

Det eneste du skal medbringe
tøj, som du føler dig godt
bevæge dig i.

Men alle er hjerden ene dag

er dig selv og noget
tilpas i og som du kan

AF

Tirsdagsholdet for
14.30
(06.09.
Torsdagsholdet for
(08.09. –

Begge hold
Tilmelding
6223 6623

se, fokus på
afslutningsvis

øvede
– 29.11)
begyndere
01.12)

kl. 13 –
kl. 16 – 17.30

tens velkomne begge dage, hvis
passer bedre end den anden.

12 gange.
til Kultur og Kontor på Impuls. Telefon

Jeg glæder mig til at se
dig
De bedste hilsner, Camilla
AOF er en af byens aftenskoler.
Holdet er støttet af Det Obelske Familiefond.
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Billedkunst og kreativt værksted

Invitation til billedkunst og kreativitet for begyndere og øvede efteråret 2022.
Impuls – og AOF på Impuls – inviterer til kreativitet i vores dejlige værksted
ved siden af caféen.
I dit eget tempo vil du her kunne afprøve dine idéer.
Måske vil du gerne have inspiration til nye materialer eller vide noget om farvelære.
Måske vil du gerne tegne eller male landskaber, portrætter eller abstrakt kunst.
Og måske vil du bare gerne i gang!?
Der er højt til loftet og plads til lidt vildt og tid til at nørde med det nørdede…
Vi hygger mens tiden flyver…
Måske tager vi på en udstilling, hvis vi har lyst…
Tidspunkt: Hver tirsdag fra kl. 10 – 14
Start:

Tirsdag d. 06.09-06.12.

Max:

8 deltagere.

Tilmelding: Kultur og Kontor på Impuls. Telefon 6223 6623

Jeg har undervist voksne i billedkunst flere steder.
Det er fantastisk at opleve, hvordan indre og ydre billeder bliver til virkelighed.
For nogle handler billedkunst om at kommunikere. For andre om at forstå.
Og nogle synes bare, det er dejligt at male! Alle er velkomne!
AOF er en af byens aftenskoler.
Holdet er støttet af Det Obelske Familiefond.

Har du spørgsmål så ring til underviser:
Dorte 30498631/26509023
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Nada - øreakupunktur

Alle kan have gavn af NADA-behandling, da den har en beroligende, afstressende og styrkende funktion. Nada-behandling er et rigtig
godt supplement til anden behandling og giver større udbytte af
terapi og personlig udvikling, idet den skærper koncentration, fokus, indlæring og indsigt.
NADA består af nåle-behandling af 5 akupunkturpunkter i øret. Herudover bruges supplerende akupunkturpunkter som er hjælpsomme i kombination med NADA-punkterne. Punkterne stimuleres ved hjælp af
akupunktur nåle, der sidder i NADA punkterne i ca. 45 min.
Tidspunkt: Mandage kl. 15 og Torsdage kl. 15.
Sted:

Mødestedet på Impuls

Tilmelding: Der er ingen tilmelding. Der kan forekomme ventetid,
hvis der er flere, der ønsker NADA.
Pris:

Pris: 10 kr. til nåle.
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Åben, støttende vejledning

Åben støttende vejledning er et uvisiteret tilbud til dig, der ikke har
en bostøtte (§85), eller andet netværk, du kan hente hjælp hos.
Du er velkommen til at henvende dig personligt, eller pr. telefon,
hvis du har brug for hjælp til f.eks.:
Tidspunkt: Onsdag kl. 13-15
Sted:

Kontor & Kultur på Impuls. (Du finder lokalet lige inden
for hoveddøren til Impuls)

Åben støttende vejledning er et uvisiteret tilbud til dig, der ikke har en
bostøtte (§85), eller andet netværk, du kan hente hjælp hos.
Du er velkommen til at henvende dig personligt eller pr. telefon. hvis du
har brug for hjælp til:
·
Mit-ID
·
E-post/e-mail
·
Selvbetjening, via Borger.dk, Udbetaling Danmark m.fl.
·
Netbank
·
At åbne/sortere fysisk post - hvad står der i brevet?
·
Rygestop - hvordan du kan komme i gang og hvilke muligheder
har du?
·
At høre mere om Impuls (hvis du har været på rundvisning, og
stadig er usikker)
·
Andre temaer? - spørg gerne, og måske kan vi guide dig videre.
Du bedes aftale tid på tlf. 6223 6623
(du kan også henvende dig uden tidsbestilling, men kan ikke forvente at
få hjælp, hvis andre har en aftale)
For at kunne yde den bedste hjælp, bedes du medbringe relevante papirer, Nem-ID (nøglekort), relevante adgangskoder m.m.

Tovholder: Helle Bødker/Bjarne Jensen
11

Badminton

På dette kursus er der mulighed for at lære eller at blive bedre til at
spille badminton. Vi sigter imod, at vi skal have det sjovt, imens vi
dyrker motion sammen med andre. Alle er velkomne, både nybegyndere og øvede spillere. Hvis der er behov for det, gives der introduktion til spillet, og der er instruktion i at spille, hvis dette ønskes.
Vi starter omklædt kl. 15 med fælles opvarmning. Derefter fordeler vi os
på banerne alt efter niveau. Så længe vi er begrænset af særlige Covid19
regler, er det ikke muligt at spille double.
Efter træningen og afspritning af redskaber strækker vi ud i fællesskab
og slutter kl. 16. Der er mulighed for at klæde om og tage bad i forbindelse med træningen.
Tidspunkt: Torsdag kl. 15.00-16.00
Start:

Løbende

Sted:

Midtbyhallen, Johs. Jørgensens Vej 10.
Der tilbydes transport mellem Impuls og Midtby hallen.
Kontakt kursusafholder, hvis der er behov for dette.

Medbring:

Sportstøj, indendørssko (rene sko med lyse såler), hånd
klæde og drikkedunk.

Antal:

max. 10 personer (så længe vi er begrænset af særlige
Covid19 regler).

Pris:

Der kan komme en deltagerbetaling, hvis holdet ønsker en
fælles sommerafslutning.

Tilmelding: Kontakt Impuls for at høre
om ledige pladser!

Kursusledere:
Christian Bramsen
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Åben Dialog

Et tilbud til borgere i socialpsykiatrien i Svendborg Kommune
og deres netværk.
At blive lyttet til og respekteret som det menneske man er, er essentielt for alle mennesker. Åben dialog tilgangen tager udgangspunkt i
netværkets centrale betydning for vores tilværelse.
Den enkelte borger vælger selv hvem der er betydningsfuld at have med
til mødet, både blandt det private og det professionelle netværk, og man
har ikke på forhånd en dagsorden. I stedet tager man fat i de emner der
har betydning for dig og dit netværk. De professionelle respekterer at det
er dit netværk der kender dig bedst, og at det derfor er dine og dit netværks meninger og erfaringer der er vigtige for at du kan blive hjulpet
videre. De professionelle bidrager med deres faglige viden efter behov,
ligesom det også vil være en fra det professionelle netværk der er mødeleder og sikrer at der skabes et trygt rum hvor alle kommer til orde.
Hvis du er blevet interesseret i at høre mere om Åben Dialog i Svendborg Kommune, kan du bede din kontaktperson/teamleder/
sagsbehandler om hjælp, eller selv rette henvendelse til en af de nedenstående personer:
Impuls:
tine.rudbech.lund@svendborg.dk Tlf.: 24886747
gitte.bindslev@svendborg.dk Tlf.: 62236623
bjarne.jensen1@svendborg.dk Tlf.: 62236623
CafeAroma:
mette.steen@svendborg.dk
Team Vejledning og Støtte:
sanne.g.klausen@svendborg.dk Tlf.: 24886725
nina.stark@svendborg.dk Tlf.: 51545918
majbritt.moller.kristiansen@svendborg.dk Tlf.: 23440481
aase.christensen@svendborg.dk Tlf.: 23445041
Skovsbovej:
dorte.drost.mortensen@svendborg.dk Tlf.: 62236700
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Strikke/hækle/nørkle

Har du lyst til at strikke eller hækle? Sy dine bukser op eller lave en
nederdel? Måske har du mest lyst til at tegne eller male?
Jeg hedder Lillian og vil gerne prøve at starte et fællesskab op, hvor vi både
møder andre og hjælper hinanden.
Der er nogen, der kan noget, og andre kan måske ikke, så kan vi lære af hinanden.
Tag det med, du har lyst til, og kom til et hyggeligt fælleskab her på Impuls.
Det er uden personale.
Vi giver en kop kaffe/te.
Jeanette, som er PEER medarbejder, er med de første par gange.
Kom gerne, og tag strikketøj eller andet med, hvis du er nysgerrig, og hvis
du savner lidt selskab og nogen at snakke med.
Tidspunkt: Torsdag formiddag kl. 10:00-12:00
Tilmelding er ikke nødvendig.

Tovholder:
Lillian Kjølhede
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Bihold

I haven på Impuls har vi 2-3 bistader og følger årets gang med pasning og pleje af bierne. Vi slynger honning, rører og tapper på glas.
Kurset tilrettelægges således, at vi går i gang med det praktiske og
kobler teorien på efterhånden. Som biavlere er vi med til at sørge
for naturens mangfoldighed, da bierne er vigtige for bestøvning af
blomsterne.
Tidspunkt: Onsdage kl. 10.00 – 11.30.
I de ”bi-travle” perioder er det hver onsdag.
Ellers aftaler vi fra gang til gang.
Tilmelding: Løbende
Opstart:

1. april, afhængig af vejret.

Slut:

Oktober

Kursusleder:
Kontaktpersoner: Gitte B. Andersen
Konsulent: Biavler, Carl Aage Brunsvig.
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Balance i dit liv

Balance i dit liv—strategi’er til en bedre hverdag !
·
·
·
·

Har du brug for større livskvalitet og livsglæde?
Har du brug for at kunne administrere din energi bedre?
Har du lyst til at ændre noget i dit liv?
Har du lyst til og dele dine erfaringer med andre?

Kan du svare JA til et eller flere af disse spørgsmål, så er dette kursusforløb måske noget før dig.
Formålet er at få en større viden om dig selv og mod til at skabe forandringer.
Kurset vil bestå af oplæg, diskussioner og vidensdeling på tværs.
Tidspunkt: Onsdage kl. 13.00 – 15.00
Sted:

AV-lokalet stuen på Impuls

Opstart:

02.11. 2022

Slut:

21.12. 2022

Max antal deltagere 10 pers.
Tilmelding senest: d. 21/10- 2022

Tovholdere: Jeanette Hingebjerg, Gitte Bindslev Andersen
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VSU Undervisning – alle er velkomne.

Voksen Speciel Undervisning tilbydes på Kursuscenter Impuls.
Undervisningen tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i den
enkelte kursists behov. Dette gælder især kursister, som ikke kan drage
nytte af andre uddannelsesforløb.
Alle lærer forskelligt. Vi arbejder på små hold.
Vi kan evt. tilbyde et kort individuelt tilrettelagt forløb i fx brug af NemID, herunder brug af e-boks og netbank.
Kognitiv træning ved hjælp af bl.a. det net baserede it-program Professionel Hjernetræning. Almindelig brug af pc samt genopfriskning af dansk
og regning med det sigte at komme videre, evt. med et uddannelsesforløb
i andet regi.
I mange tilfælde vil vi kunne tilbyde en kort screening, som kan afdække
indlæringsmæssige kompetencer, potentialer og vanskeligheder.
Tilmelding:
Inden du kan begynde på undervisningen, skal du evt. sammen med din
kontaktperson eller pårørende aftale et møde med underviser Tina Wacher Andersen. Til mødet taler vi nærmere om undervisningens mål og
laver en tilmelding.
VSU undervisningen er gratis.
Der er undervisning hver torsdag i tidsrummet fra kl. 9 – 12 i AV –
lokalet , stuen
Kontakt:
Tina Wacher Andersen træffes på Impuls torsdage fra kl. 12.30 – 13.00.
Du er også meget velkommen til at sende en mail på tina.w.andersen@svendborg.dk eller skrive en sms / ringe
på tlf.: 3017 4561.

CSV Sydfyn / Svendborg Heldagsskole
Jernbanegade 10
5700 Svendborg
Tlf. 62 23 49 00
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NADA
kl. 15.00

Rundvisning
kl. 13.30-14.30
(Bookes i K&K)
Gåtur
13.30

Frokost
tilmelding
senest kl. 10.00
Musik
Kl.13.00-14.30

Mandag

Badminton
kl. 15.00-16.00
NADA
kl. 15.00

Mini walk
kl. 14.30

Frokost
tilmelding
senest kl. 10.00
Musik
kl.13.00-14.30

Strikke/hækle
Kl. 10.00-12.00

VSU
kl. 09.00-12.00

Torsdag

Balance i dit liv
Kl. 13-15

Bi-Hold
kl. 10-11.30
(sommer-halvåret)
Frokost
tilmelding
senest kl. 10.00
Åben støttende
vejledning
kl. 13.00-15.00

Billedkunst
Kl. 10.00-14.00

Frokost
tilmelding
senest kl. 10.00

Onsdag

Tirsdag

Frokost
tilmelding
senest kl. 10.00

Fredag

Kurser - Uge overblik
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