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Horsens 

Garvet frivillig inviterer på cykeltur 

Det Sociale Cykelhold hører til på Sønderbro, og det er ingen tilfældighed, for Kirsten Fynbo har boet I kvarteret i 38 år, så det er 
"hendes" kvarter. 	 FOTO: MARTIN RAVN 

Kirsten Fynbo 
har taget initiativ 
til Det Sociale 
Cykelhold 

Af Mette Graugaard 
mg@tufaclk 

HORSENS - Når en flok men-
nesker om et par uger sam-
les udenfor beboerhuset på 
Axelborg med cykler og cy-
kelhjelme for at cykle en tur 
sammen, skyldes det et ini-
tiativ fra Kirsten Fynbo. 

Hun er &I af de syv-otte 
lokale borgere, der har væ-
ret på kursus for at blive ud-
dannet til fællesskabsagent. 

Det er frivillige, der arbej-
de for at styrke det sociale 
netvæk i boligområder. 

- Jeg lærte bl.a., at det er 
Vigtigt at arbejde med ideer, 
som beboerne i området 
selv har været med til at fin-
de på. At man laver tingene 
sammen. Ideen med "Det 
Sociale Cykelhold" er min 
egen, og den står jeg for i 
samarbejde med Motions-
cirklen for Ældre i Horsens, 
fortæller Kirsten Fynbo. 

Når man selv kan lide at 
cykle en tur, var det oplagt 
at dele glæden med andre. 

Garvet frivillig 
Kirsten Fynbo har lavet fri-
villigt arbejde i 25 år. 

- Det er en livsstil, siger 
den 52-årige kvinde, som er 
på førtidspension. 

- Der er så meget snak om, 
at folk på førtidspension ik-
ke vil arbejde. Men der er 
mange, der gerne vil bidra-
ge, selv om de ikke kan del-
tage på arbejdsmarkedet, og 
som kører i et meget højt 
tempo. Jeg laver i stedet fri-
villigt arbejde. På den måde 
føler jeg mig som en del af 
samfundet. Jeg føler, jeg bi-
drager med noget og laver 
noget for min førtidspensi-
on, forklarer Kirsten Fynbo. 

Og det har hun det rigtig 
godt med. 

Det Sociale Cykelhold er 
hendes første initiativ som  

fællesskabsagent, men li-
sten over hendes engage-
ment som frivillig er lang. 

Alternativt arbejde 
Hun har arbejdet i caféen i 
det tidligere aktivitetshus på 
Sønderbro, har været for-
mand for handi-klubben, 
turleder for både Fodslaw 
og Dansk Vandrelaug. Hun 
har bestyrelsesposter, er 
med i netværkscaféen og 
sidder i menighedsrådet for 
Sønderbro Kirke. 

- Jeg kom i gang med det 
frivillige arbejde, da jeg var 
på kontanthjælp, hvor jeg 
var i aktivering i aktivitets-
huset. Siden var jeg i skåne-
job i Sund By, hvor jeg mød-
te mange frivillige. Der lærte 
jeg en masse og blev rigtig 
interesseret. 

Og engagementet passer 
hende rigtig godt. 

-Jeg har ikke lyst til at væ-
re en passiv førtidspensio-
nist. Jeg har en nedsat funk-
tionsevne, men kan stadig 
en masse. For mig er det fri-
villige arbejde en alternativ 
form for arbejde - og så sy-
nes jeg, det er sjovt at lave 
noget for og med andre. Det 
giver en stor kontaktflade. 
Så længe jeg kan og får lov, 
bliver jeg ved med at lave fri-
villigt arbejde. 

Netværk for Fællesskabs-
agenter blev skudt i gang i 
2014. Folk fra 20 kommuner 
deltog. Erfaringen er, at der 
er masser af gode kræfter i 
lokalområderne - menne-
sker der trods egne proble-
mer og udfordringer har vist 
sig at have energi, ressour-
cer og lyst til at byde ind 
med aktiviteter og støtte til 
ellers ukendte naboer i de-
res lokalområde. 

Fysisk og mental sundhed 
er den røde tråd. I projektet 
skabes der miljøer med fo-
kus på lokale ressourcer og 
ressourcer hos den enkelte 
fremfor løftede pegefingre. 

Lokale beboere får en mu-
lighed for at blive lokale res-
sourcer for fællesskabet i 
nærmiljøet - i projektet kal-
des de fællesskabsagenter. 

Med det sociale cykelhold 
Vil du gerne have gode oplevelser på cykel I et tempo, hvor 
alle kan være med, så har du muligheden nu på "Det Sociale 
Cykelhold". 

Konceptet er, at man mødes og cykler ud i naturen om-
kring Horsens i et roligt tempo med tid til kaffepause under-
vejs. 'furene er 10-20 km. 

Deltagerne mødes ved beboerhuset Axelborg 4C, og så 
cykler man af sted sammen. 

Alle turene er tirsdag Id. 14.30 til senest kl. 17. 
Første tur er tirsdag18. august. Kirsten Fynbo leder turen, 

der går rundt om Bygholm Sø. 
De øvrige planlagte ture er tirsdagene 1. september, 15. 

september, 29. september og 6. oktober. Samme tid, samme 
mødested men ny rute. Det er gratis at deltage, bare mød op 
med cykelhjelm og evt, forfriskninger til pausen. 

Er du interesseret i at vide mere, kan man kontakte Kir-
sten Fynbo på 61798354, som også modtager tilmeldinger. 
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