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Pool-bord  
– et ønske går i opfyldelse

Det har længe været et højt ønske, at vi skulle 
have et poolbord på opholdsstedet – og det viste 
sig at være en større opgave! 

For det første er der jo mange forskellige slags, 
skal det være poolbord eller billardbord, der er 
forskellige slags bunde, forskellige slags duge, 
forskellige størrelser og så videre, og det viste 
sig, at blandt medarbejderne her på stedet var 
der næsten lige så mange meninger om, hvad det 
skulle være. 

Men stor var glæden, da de mange anstrengelser 
med at finde det helt rigtige bord mundede ud i, 
at det blev installeret. Nå ja, en ting er at finde det 
rigtige bord, noget helt andet er at få det leveret 
i sikker stand. Det skal der jo specialister til, så 
ukompliceret har det ikke været. Vi fandt det helt 
rigtige bord, et tidligere turneringsbord med skif-
ferbund og rød dug. 

Inden transporten var bordet blevet ”skilt ad”, så 
lidt som mulig, men dog så meget, at der skulle 
en ny dug på, og det er bestemt heller ikke noget, 
som man bare lige gør selv. Så der måtte specia-
liserede pool-bord-dug-pålæggere til, som lagde 
en flot ny grøn dug på. Der er også skaffet rigtige 
pool-bordslamper, aflåste skabe til køer m.m. og 
et slags højt cafébord med stole er indkøbt, hvor 
man kan sidde og have et godt overblik over spil-
let, mens man venter på sin tur eller bare nyder 
det gode selskab.  

Nu står det flot og kan være samlingspunkt for 
mange timers godt samvær. At spille pool er en 
rigtig god aktivitet for de unge, da alle kan være 
med, det er overskueligt at lære det, det er for 
både piger og drenge, unge og voksne, og uden 
at man måske gør sig det helt klart, så træner vi 
nogle af de kompetencer, som alle har godt af at 
kunne: at lære at kontrollere sig selv, opøve tål-
modighed og træne at kunne fokusere. Det er alle 
egenskaber, som man øver ved at spille pool. 

Og så hygger vi os, får gode snakke mens vi spil-
ler en omgang. 

Det har været ventetiden værd og endnu engang 
har vi gjort et rigtig godt genbrugs-fund.



Opholdsstedet i Bogense og Bogense Hel-
dagsskole er stolte af at kunne præsentere 
og fortælle om vores sommerteater-film 
”Tæt på virkeligheden”. Filmen er lavet i 
forbindelse med ”Sommerteater 2021”, 
som arrangeres i samarbejde med en lang 
række andre skoler og opholdssteder, 
hvor alle bidrager med et teaterstykke. I 
år skulle alle stykker filmes, for at kunne 
vises digitalt for de medvirkende skoler d. 
10. og 11. juni. Andre år plejer vi at mødes 
på Juelsminde Dagskole og se hinandens 
stykker på en scene, men pga. Corona 
kunne det ikke lade sig gøre, hverken sid-
ste år eller i år. Så det var med at komme i 
gang med filmoptagelserne.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at 
det stiller store krav til både instruktører og 
skuespillere at få et skuespil på benene, 
herunder masser af idéer, gode overtalel-
sesevner, inspiration og vedholdenhed, 
træning af replikker og øvning af skuespil-
let, så det virker ægte. 
Af vores elever kræver det ikke kun inte-
resse og mod, men også at man er med 
på, at man er medvirkende til noget, som 
efterfølgende vil blive set af mange. I år 
har vi haft fokus på et vigtigt emne, nemlig 
miljøet. Igennem vores kortfilm, der om-
handler 3 forskellige miljøer og 3 forskelli-
ge historier, har vi med greenscreen- tek-
nik filmet scener, så det ser ud som om, 
vi befinder os i både Grønland og Indien, 
mens vi i andre scener bliver ”skrumpet”. 
Det har ikke kun været sjovt at filme, men 
tillige været udfordrende at få koordine-
ret de forskellige bevægelser samt det 
at arbejde indenfor de særlige tekniske 
rammer. 

I filmen skulle de unge spille sig selv, og 
havde man lidt problemer med at vise sig 
foran kameraet, så blev der også tænkt på 
det. Med meget få re-takes har vi formået 
at støbe en film sammen, som vi er utrolig 
stolte af. Torsdag d. 10. og fredag d. 11. 
juni blev alle teater-filmene vist online. Vi 
valgte at samle os i vores fællessal lige-
som de andre skoler og opholdssteder. 

Sommerteater 2021

Efter at have set et par film fra de andre 
skoler, blev det vores tur. Vi var både 
lettede og stolte over det færdige produkt.  
De unge var glade for, at de havde været 
med til noget så professionelt. At det over-
hovedet kunne lade sig gøre, kan vi takke 
de unge for, som havde lyst og mod på at 
være med. Ligesom alle de andre delta-
gende skoler vandt vi en skulptur, som vi 
kan nyde hver dag og mindes vores lille 
mesterværk. 

Scan QR koden eller klik ind på her: 
https://youtu.be/1CiW3ErmGw0



Affaldsindsamling - et eksempel 

på klima-aktion
I april blev der samlet affald til den store guld-
medalje! 

Igen i år tog Dansk Naturfredningsforening 
initiativ til at organisere en landsdækkende 
Affaldsindsamling, som vi også deltog i, og 
sammen med 185.000 andre, var vi med til 
at indsamle 167 tons affald i løbet af denne 
fællesaktion. 

Deltagerne var 143.000 elever fra skoler og 
institutioner og 42.000 andre fra virksomhed-
er, foreninger, familier og enkeltpersoner – det 
er en virkelig nyttig og nødvendig aktion, så 
affaldet kommer væk fra gader, stræder og væk 
fra naturen. 

Det bedste vil jo være, hvis alle kunne mobiliseres 
til ikke at smide affaldet i naturen. Jo mere op-
mærksomhed, der skabes omkring Affaldsind-
samlingen, jo større udbredelse får det, så flere 
og flere forstår vigtigheden af, at affald hører 
til i skraldespanden og ingen andre steder. 

På opholdsstedet var vi ude mange steder og 
indsamlede alt fra tomme dåser, plastik- og 
vinflasker, aviser, pap og madpapir, mundbind, 
men også cigaretskodder, der i dag udgør en af 
de største udfordringer i den danske natur.
Så en opfordring til vores læsere: Vær med til 
at sætte fokus på, at cigaretskod og andet affald 
skal i skraldespanden og ikke i naturen. 
 Foto: Fotos fra vores klima-aktion

Hvis I gerne vil se, hvor meget affald, der er 
blevet indsamlet i de enkelte kommuner, kan I 
klikke på siden her: 
 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/ 
indtast-resultat/resultater-for-i-ar/ 
 

Sortering af indsamlet affald



På Bogense Heldagsskole har vi, som noget helt nyt, 
anskaffet os en 3D printer, så eleverne kan lære, hvor 
let det kan være at komme fra idé - til model - til et 
endeligt produkt. 

Hvis man er helt ny og ikke kender til 3D print, er 
det altid godt at søge viden om emnet på Youtube. 
Det gjorde vi også og endte med at vælge en ”Creality 
3D Ender 3 pro”, som vi fik bestilt online. Da vi mod-
tog printeren, gik vi straks i gang med at samle den, 
hvilket kun tog os 1-2 timer. Da printeren var samlet, 
var det vigtigt at få den kalibreret, så højden på print-
pladen sidder præcis, så der ikke bliver problemer 
med at printe af den grund.

Vi har valgt at bruge gratis-programmet Tinkercad 
til at designe og formgive vores idéer. Det gode ved 
Tinkercad er, at det er meget intuitivt og ikke kræver 
nogen viden om programmering eller kunnen inden-
for 3D-design. Det andet er, at der ligger en masse 
færdigudviklede designs i deres galleri, som frit kan 
downloades og printes. Der er ligeledes mulighed for, 
at man også selv kan uploade til galleriet, så andre 
kan drage nytte af dem, og det er jo lidt sjovt at fores-
tille sig.
Når man har produceret eller udviklet et design, skal 
man konvertere filformatet, så printeren kan læse 
det. Her bruger vi et andet gratis program Ultimaker 

Cura, der konverterer designet til et andet format, og 
man kan se, hvor mange gram filmanet (plastik), der 
skal bruges til at printe en model. Typisk kan en lille 
model af en bil eller et navneskilt kræve 20-30 gram 
plastik, og det tager 2-3 timer at printe det. Laver 
man noget mere avanceret, kan det tage 7-8 timer, 
så man skal have lidt tålmodighed, når man arbejder 
med 3D-print.

Christoffer, der to gange om ugen bliver undervist i 
IT, og herunder i 3D print, har udviklet et navneskilt, 
et hangtag (personlig nøglering), og så har vi lavet en 
lille model af en kendt bygning i Bahrain, som han 
synes, det kunne være spændende at besøge engang. 
Lige for tiden arbejder vi på at printe en 
9M Bayonet fra spillet CSGO, 
som er bygget op omkring 6 
elementer, der skal printes hver 
for sig og efterfølgende limes 
sammen.
 
Vi har mange forskellige elever, 
og for hver enkelt er det vigtigt, 
at vi bliver gode til at finde på 
og udforske lige netop dét, 
som kan være med til at 
fange deres interesse.

3D PRINT3D PRINT

Foto: Eksempel på en 
3D printet figur



Familiedag
Med stor glæde kunne vi igen efter et års 
pause holde Familiedag på Opholdsstedet 
i Bogense i starten af maj.

Med stor opbakning fra de unges familier, 
venner af huset og tidligere elever.
Det var en rigtig god dag med sjove 
aktiviteter, både ude og inde, og god 
tid til at få snakket med hinanden, og 
naturligvis manglede der ikke velsmagen-
de serveringer i det flotte forårsvejr.
 
Familiedagen er som ”toppen af kranseka-
gen”, en fælles ”fejring” af det vigtige sa-
marbejde mellem pædagogerne sammen 
med ledelsen på opholdsstedet og de unge 
og deres familier.

Rundbold - konkurrenceånden er helt i top

Beste gruppe satte 65 skilte de rigtige steder - meget flot resultat

72 skilte med bynavne skulle placeres de 

rigtige sterder. 



Familiedag
En helt 
fantastisk 
sommer 
 
 
Vi har skabt et Sommerprogram 2021 med masser 
af aktiviteter og oplevelser i DK, både tæt på Nord-
fyn, men også med ture til Sønderjylland, Sjælland 
og rundt på Fyn. Programmet kan ses på sidste side 
i dette nyhedsbrev.

I 6 uger har de unge på opholdsstedet mulighed for 
at deltage i et program fra mandag til fredag. Week-
endernes program bliver planlagt ud fra, hvem der 
er på opholdsstedet, og hvad ønsker og muligheder 
viser sig at være. De unge kan selv være med til at 
sætte præg på, hvor aktivt eller stille programmet 
skal være lørdag/søndag. 

Nogle er naturligvis på ferie hos eller sammen med 
deres familie i løbet af de 6 uger, det aftales indivi-
duelt med den enkelte, så alles ønsker i så høj grad 
som muligt efterkommes.
I uge 27 er de unges familier og deres venner in-
viteret til at holde sommerferie i Bogense i en eller 
flere dage.

Det særlige er, at det også er åbent for andre unge, 
fra 13 år og opefter, som har brug for gode sommer-
ferie-oplevelser i overskuelige, trygge og professio-
nelle rammer. For mere information - blad om til 
bagsiden.  



Sommerprogram 2021 
på Opholdsstedet i Bogense
Program fra mandag kl. 12.00 – til fredag kl. 12.00

Uge 26  
Sommerferie i Bogense 
Med strandture, fisketure, cykelture ved 
kysten og i skoven. Vi griller og hygger ved 
bålpladsen, spiller bold og nyder at ferien er 
startet

Uge 27 
Familie- og venner på  
sommerlejr i Bogense
Tilbud om forskellige aktiviteter hver dag – 
på ture i naturen. Ugens grill-mester kåres, 
Bogense by – ”Danmarks hyggeligste købstad” 

Uge 28 
Ønskeuge – med udflugter 
fra Bogense 
Eksempler på ture – en skovtur – ud at sejle 
med Sirocco, vores fantastisk flotte skib – gå 
gennem vandet til Æbelø – en dag på vandski/ 
kajak/paddleboard – til ”Djurs” – besøg en ø - ……

Uge 29  
På Hesteryg i Sønderjylland 
Vi nyder Vestkystens enestående natur, 
uendelige hvide sandstrande og ikke mindst 
rideture på de islandske heste, badeture i 
havet eller i poolen o.m.m. 
 
Uge 30
På tur til Sjælland 
På sightseeing i hovedstaden, badeture ved 
Gilleleje, på havnerundfart, en tur til Malmø, 
op i en rutsjebane måske, mulighederne er 
mange - en oplevelsesrig uge. 
 
Uge 31  
Dagsudflugter Fyn rundt 
Vi udforsker kystbyerne, bader i hver en 
havn, tjekker de bedste ishuse, Gorilla Park 
måske, Egeskov Slot mm.

Opholdsstedet i Bogense - www.opholdsstedet-bogense.dk
Stegøvej 2, 5400 Bogense - Tlf. 21495704
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