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For flere år siden besluttede vi på opholdsstedet at lave en lille 
æbleplantage her på grunden. Æbletræerne blev indkøbt – alle 
gode, gamle, danske sorter som Belle de Boskoop, Elstar, Ingrid 
Marie m.fl. Det blev også til nogle rækker med Gråpærer og Clara 
Frijs pærer. I alt en samling af ca. 250 frugttræer, hvis frugter  
siden er blevet nydt på utallige måder – frisk fra træet eller i  
kager, salater og andre retter eller som saft. 

Når man har så mange æbletræer, er det ikke en smal 
sag at få dem beskåret. Der ligger en hel videnskab 
bag ved at få æbletræerne til at vokse i espalier. De 
sidste par år, har vi ikke fået beskåret dem – og det 
måtte ikke gentage sig.  

Så i år allierede vi os med en af naboerne fra vejen, 
Knud Haugsted, som har været frugtavler i Otterup 
i mange år og sammen med ham, gik vi i  
”beskæringsskole”. Når man er nybegynder, er det 
bestemt ikke nemt at se forskel på bladknopper og 
blomsterknopper, og dertil kommer formningen af  
træets grene. Det tog også noget tid, før vi havde  
forstået, hvornår og hvorfor nogle grene skal skæres 
væk og andre ikke, men med en fagmand ved vores side, 
blev alle træer beskåret, og nu glæder vi os til maj, hvor 
æbletræerne vil stå og blomstre og vise alle de fine skud frem.

Så blev æbletræerne  

beskåret

Foto: Æbletræerne beskæres i parken



Fotos taget på rundfarten

I STU- og Beskæftigelsesklassen på Bogense 
Heldagsskole er et af fagene ”Viden om….” og i 
januar/februar har overskriften været ”Fyn rundt” 
– hele vejen rundt.
 
Vi er startet med byer med smuk beliggenhed 
ved kysten: Kerteminde, Nyborg, Svendborg, 
Assens, Fåborg - og af de større byer mangler 
vi nu kun Middelfart og Odense. 

Inden afgang får eleverne udleveret et opgave-
ark med spørgsmål til den fynske by, som turen 
går til. Der bliver beregnet kilometer og under-
søgt hvor mange indbyggere, der bor i byen og 
i kommunen, så man får et indtryk af hver af de 
større fynske byer. Nogle gange er de involvere-
de blevet overrasket, fordi steder de kendte var 
mindre end de troede, og ukendte steder var 
meget større. 
 
Så er der opgaver til hver by, og selvom man jo 
for tiden ikke kan komme ind nogen steder, så 
er der særlige naturområder, havneområder,  
historiske steder, virksomheder eller seværdig-
heder, man kan gå ture ved og lære om og glæde 
sig til at besøge, når det bliver muligt igen. I 
hver by er der også en lille mundsmag af en af 
stedets kulinariske specialiteter.
 
Det har faktisk været en god oplevelse at kom-
me rundt og lære om Fyn på en konkret og 
struktureret måde og besøge steder, der ligger 
tæt på, men som vi aldrig har besøgt på denne 
grundigere måde.
 
I støbeskeen ligger der mange ekskursioner, 
når det bliver forår og sommer, hvor vi kan 
vende tilbage og se noget mere, når det hele er 
åbent igen. Ligeledes kan det blive spændende 
at besøge øerne omkring Fyn. 

Vi glæder os!

Fyn rundt  
– ekskursioner under Covid-19



Vi stod altså og skulle på mange måder 
finde på noget ”helt andet” – og det gjorde 
vi så!
 
Vi har haft en helt igennem lærerig og 
underholdende måned, hvor vi har haft 
besøg af Bent Laursen fra Bogense, som 
er med i opholdsstedets bestyrelse, og 
som er en multikunstner ud over det sæd-
vanlige. Han reparerer mange forskellige 
slags instrumenter, og han kan spille på 
dem alle sammen, og ikke mindst kan han 
fortælle om instrumenternes oprindelse 
og krydre med finurlige fortællinger om 
rejser og mennesker, han har mødt. Vi 
har optaget det hele på video, så vi kan 
kun opfordre til, at man går ind og nyder 
fortællingerne på youtube. Der er forskel-
lige udgaver – en film, som fortæller om 
de samlede ”koncerter”  
https://bit.ly/3ejv8YY  
og der er film om hver af de 4 ”mandags-
forestillinger” med Bent.  

Vinterkoncert på en helt anderledes måde
Som fortalt i sidste nyhedsbrev blev den 
årlige Vinterkoncert i januar måned aflyst. 
Så vi skulle finde på noget helt andet, og 
det gik vi i gang med, tilbage i november 
måned.  

Sammen med skoler og opholdssteder 
landet over, har vi igennem mange år 
inviteret vores elever, deres familier, vores 
medarbejdere, gode venner og samar-
bejdspartnere fra vores lokalområde til 
en fantastisk musikalsk oplevelse hvert 
år i januar/februar måned. De sidste år i 
Holstebro Musikteater og før det i Forum 
Horsens 
. 
Og i år skulle vi så finde på noget helt 
andet – og lige netop dét er jo en af vores 
særlige kendetegn her i Bogense: at hvis 
plan A ikke kan lade sig gøre, så laver vi 
altid en lige så god plan B. 

Vinterkoncert 
- på en helt anderledes måde



https://bit.ly/3uXhjW6 
 
Derudover var der ”fredagsforestillinger” 
med lærere/pædagoger, som fortalte og 
spillede eksempler på musik, som de 
holder af at høre. Det var meget interes-
sant at få lov til at ”lytte med”, når vores 
kollegaer afslørede deres ”egen” musik. 
 
Det samme har de gjort på alle de an-
dre skoler og opholdssteder – fundet på 
et program, som passede helt særligt til 
dem. Det er så blevet til en kæmpemæs-
sig koncert, opført på mange forskellige 
scener, der tilsammen er blevet til vores 
fælles Vinterkoncert 2021. Find den sam-
lede Vinterkoncertfilm med klip fra alle 
medvirkende skoler på youtube:  
 
 

 
 
 

 
 

https://bit.ly/3qnVEmt 
 
Vi har også købt bil-
letter til en musical 
i Horsens – In the 
Air tonight – en 

hyldest til Phil Collins. Den er p.t. udsat 
til 23. april, så håber vi, den vises til den 
tid. 

Til slut kan vi kun konkludere, at vi har 
haft nogle gode stunder med musikken 
som fællesnævner. Det har beriget os 
med en masse ny viden om instrument-
er og forskellig slags musik, og det har 
været dejligt at opleve aktørerne dele 
deres viden og deres musik med os – 
Tak for det!

Foto: Bent Laursen



Vindmøller  
- på besøg hos Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller

I januar var Christoffer og Bo på en spændende 
ekskursion til et af 3 nationale testcentre, hvor 
dansk industri tester nogle af verdens største 
vindmøller, nemlig de store hav-vindmøller, 
også kendt som offshore vindmøller. Centeret 
ligger i Østerild, som ligger i det nordvestjyske 
- tæt på Thisted og drives af DTU Vindenergi. 
Besøgscenteret var lukket grundet Corona, 
så planen var ikke en guidet rundtur, men 
alligevel var der mulighed for, at man kunne 
komme rundt selv. Området, der får omkring 
30.000 besøgende om året, er kæmpestort. I 
besøgscenteret kan besøgende få den nyeste 
viden om vind og vindkraft i Danmark, de kan få 
svar på, hvordan en vindmølle bliver bygget og 
se forskellige vindmøllemodeller. Der er plads til 
9 test-møller, og i øjeblikket står der 7.  

De fik megen ny viden med sig hjem, fx: 

For at teste en stor vindmølle er der behov for 
en middelvindshastighed på mindst 8 meter i 
sekundet i 100 meters højde, og det er heller 
ikke tilfældigt, at man har valgt at placere test-
centret lige netop i Østerild.   

”Derfra hvor vi parkerede bilen, til vi nåede ud 
til vindmøllerne, var der omkring 200 meter, 
hvor møllerne nærmest stod som perler på en 
snor. Der var både Siemens, Vestas mfl.” uddyber 
Bo. Danmarks Tekniske Universitet, DTU, står 
for anlæggelse og driften af testcentret.
En vindmølle, der bliver bygget på klodser, 
var stillet op som demonstration for at vise, 
hvor høje de var. Her fik Christoffer og Bo 
mulighed for at komme op i 20 meters højde 
(første klods), så de kunne få et indtryk af, hvor 
enorme møllerne var. Inde i møllerne var der en 
metalvinkeltrappe. 

”Når der ikke er lukket, så kan man komme ind 
til en bygning, hvor man kan få historien  
omkring vindmøllerne. Det siges, at de vind-
møller, der står derude, er nogle af de absolut 
største i verden”, fortæller Bo. “Det var sjovt 
at se de store vindmøller placeret midt ude i en 
plantage”.
Da møllerne har en enorm rækkevidde (i højde 
og bredde), så var aktivister i tidernes morgen 
bange for, at møllerne ville tage livet af fuglene 
i området og desuden skabe støjgener. Men 
det hører man ikke så meget om længere. 
Personligt følte hverken Bo eller Christoffer, at 
møllerne larmede.  

De højeste var omkring 250 meter. De mindste 
var cirka 130 meter høje. Alt i alt var det en 
sanselig og lærerig tur. Som Bo afslutningsvis 
siger det:  
 
”Man bliver overrasket over, hvor store 
disse vindmøller i virkeligheden er, når man 
kommer så tæt på dem”.  

Ikke langt fra Østerild ligger Ulfborg, hvor en af 
de første vindmøller blev bygget og stod fær-
dig i 1978 – læs den spændende historie her 
i kapitel 5 af ”Vindkraftens historie”, udgivet af 
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi: 
 
https://www.folkecenter.eu/PDF/Wind-history/
Vindkraftens-Historie-I-Danmark-kap.5.pdf

Som DTU Vindenergi skriver i indledningen til 
kapitel 2 i en bog, udgivet i anledningen af DTU 
Vindenergis 40 års jubilæum: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det var en ekskursion, som absolut kan  
anbefales og gentages!

”Der går en lige linje fra vindmøllen i 
Tvind, over verdens første prøve- 
station på en pløjemark ved Risø, til 
dagens største vindmøller på land og 
til havs.”  
 
Citat fra: VIND, VI SÆTTER VIDEN I SPIL, 
DTU Vindenergi, feb. 2019, Kapitel 2, side 
39, https://windenergy.dtu.dk/ominstituttet

Foto: Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller



Vi har været i gang med at opgradere vores 
fritidsrum, og da alting har været lukket ned 
siden før jul, gav det os ekstra mod på at 
opgradere de ”indre linjer”.

Gamerudstyret, som tidligere var installe-
ret på 1.sal, blev rykket ned i det rum, som 
vi fremover kalder Gamercaféen, og som 
ligger lige i hjertet af opholdsstedets afdeling 
i stueetagen. Bordtennisbordet blev rykket 
ind i det nye Spillerum, og der er indkøbt et 
poolbord, som skal have ny dug på, inden vi 
tager det i brug. 

Alle 3 aktiviteter gaming eller computerspil, 
bordtennis og pool er nogle rigtig gode fæl-
lesaktiviteter, som de unge har sammen og 
som de voksne har sammen med de unge. 
Det er sjovt, vi udfordrer hinanden, vi laver 
turneringer og bygger herigennem et fælles-
skab op. Hver slags aktivitet har sine forde-
le, og vi glæder os til at komme i gang med 
at se, hvem der bliver Bogenses pool-me-
ster, da det er en helt ny aktivitet her.

Gamercaféen 
og spillerum

Foto: Det nye Gamercafé og spillerum



Leder Bente Hansen - tlf. 21 49 57 04 - info@opholdsstedet-bogense.dk 

Vores tilbud omfatter: 
 
- Døgnophold §66 og §107
- Efterværn §76
- Støtte i egen bolig §85
- Tilbud om aflastning (weekender eller hverdage)
- Akutanbringelser
- Godkendt til §74a - Ungdomssanktion    
   og §78-anbringelse/alternativ afsoning

www.opholdsstedet-bogense.dk


