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Foto: Smykket juletræ, Opholdsstedet i BogenseOP
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Lørdag d. 28. november var der program-week-
end. Og i den forbindelse var der lagt op til max 
hygge og action. Vi havde bestilt tid hos Odense 
Paintball, der også faciliterer Lasergames. Kl. 
18.00 stod vi 6 mand klar til at ”bekrige”  
hinanden. Vi blev delt op i 2 hold og ventede 
spændt på at komme i gang. 

Da det var aften og mørkt udenfor, var der 
rig mulighed for lyseffekter på banen. Vores 
personlige instruktør, gav os inden start en 
grundig instruktion om sikkerhed og teknikker 
til spillet og fulgte os under alle kampe. 
Det gode er, at man på selve laserudstyret 
kan holde øje med, hvor mange liv og 
skud man har tilbage. Når vi ramte en 
modstander fra det andet hold eller selv 
blev ramt, kunne vi høre en buzzer og se 
blinkende lys på vores våben og det head-set, 
som vi bar rundt på banen. Selvom det i starten 
virkede koldt i hallen, endte 
det med, at vi alle smed vores 
jakker i løbet af ganske kort tid. 
Der var max puls, underholdning 
og spænding i løbet af de 50 
minutter, vi var på banen. Indimellem 
blev holdene blandet lidt sammen, 
så man ikke hele tiden var på 
det samme hold. Det gav også 
lidt ekstra spænding i spillet.

Da vi var færdige, gik turen 
videre til Chicago Burger, som 
ligger ved Odense Havn. Her 
fik de sultne og godt udmattede 
drenge serveret kæmpe burgere. 
 
Alt i alt var det en super god programlørdag, 
som helt sikkert skal gentages en anden gang. 

Programlørdag  
- Laser Games

“Det fede ved at 
blande holdene 
er, at man lærer 
at kende hinanden 
på en helt anden 
måde” 

Foto: Spisning hos 
Chicago Burger, Odense



Efterårskoncert 2020
Efterårskoncerten, som hvert år finder sted i 
Juelsminde medio november, er en af de  
begivenheder, som vi alle ser frem til. Igennem 
de sidste mange år har vi fra Bogense optrådt 
med et væld af forskellige numre på scenen, 
f.eks. skyggeteater, interaktive projekteringer, 
forskellige Kahoots, filmklip med interviews om 
madspild, skuespil mm. 

Grundet Corona kunne dette års store sammenkomst 
ikke fysisk blive afviklet med de 150-200 personer, 
der normalt gæster programmet, men det satte 
ikke en stopper for Efterårskoncerten. Som 
meget andet i disse tider blev det arrangeret som 
et ”online event”, hvor alle medvirkende skoler 
og opholdssteder kunne bidrage med dels et 
kunstnerisk indlæg, som blev filmet på forhånd 
samt med bidrag til et trykt hæfte:  
”Poesi 2020, Verdens tilstand – vi beskytter 
planeten, os selv og hinanden”, hvor især digte 
om ”verdens tilstand”, skrevet af elever og  
lærere på skolerne, er rigt præsenteret.
Onsdag d. 18. november blev et storslået  
program afviklet.  

På Opholdsstedet i Bogense var vi samlet til 
årets Online Efterårskoncert 2020. Det store 
show blev projekteret online, så alle medvirkende 
skoler og opholdssteder simultant kunne lægge 
øre og øjne til værterne, der præsenterede alle 
indslag. I skyggen af lækre pindemadder og 
hyggelig stemning blev vores egen ”film” vist for 
alle.  

André og Ingemann havde lavet en fantastisk 
video om en grønlandsk fortælling. I Grønland 
lever man tæt på naturen. Man har altid fortalt 
historier, som forklaring på livet. De gamle historier 
blev ikke skrevet ned, men genfortalt fra  
generation til generation. Blandt fortællingerne 
er der blandt andre historien ”Havets Moder”. 
Fortællingerne er tidløse og sætter rammer 
for, hvordan man lever i pagt med naturen, så 
nutidens overskrifter som biodiversitet, overforbrug, 
forurening og økologi er ikke nyheder -  
respekt for naturen har altid været en del af 
tilværelsen.  

 
For at se videoen skal du 
scanne koden eller klikke ind 
på www.opholdsstedet- 
bogense.dk/video/videoer/ 



Genbrug er ikke for alle  
-kun for de smarte!

Jeg sidder sammen med en af de unge og tjek-
ker op på nettet, hvor vi kan købe en ny sofa 
til hans værelse. Altså ikke en ny-ny sofa, men 
en ny-brugt superflot sofa, for vi køber kun det 
bedste! 

Jeg hedder Kirsten og har arbejdet mange år 
på Opholdsstedet i Bogense og har som et af 
mine ansvarsområder, at indrette værelserne til 
de unge og opgradere fællesområderne, når 
de trænger til det. Jeg har alle dage 
været optaget af at genanvende 
ting og møbler, som stadig har 
liv i sig. 

Inventar er dyrt og der skal 
generelt set bare mere 
inventar til på et opholds- 
sted end i en gennemsnit-
lig husholdning og så vil vi 
gerne lære de unge at få 
mere ud af de penge, de 
har. 

Jeg har været med til at ind-
rette en lejlighed fra bunden for 
kun 1500 kr, fordi den unge ingen 
penge havde og så var det bare i gang 
med at støve alt op. Tit får jeg noget med i 
købet, når jeg er ude og hente ting hos folk. Så 
fortæller jeg, hvor vi kommer fra og at jeg er i 
gang med at lære de unge at købe genbrug.

Alle kan blive bidt af genbrug
Nogen af de unge er med på idéen med det 
samme og andre skal lige se det lidt an først. 
Men for de fleste gælder det, at når de ser 
de flotte ting, man kan købe brugt, til en billig 
pris, når man selv kan hente det, så skærpes 
interessen. Tit vil folk bare af med tingene, så 
har man sans for det, fået sig lidt erfaring og 
er hurtig, når de gode ting kommer ”op”, så er 

der ”guld” at hente. Vores elever har ikke 
ret mange penge og hvis de en gang 

for alle får lært, at de kan sælge 
og købe på nettet, så betyder 

det faktisk, at de kan spare 
en masse penge og på den 
måde få råd til andre ting. 

Jeg har tidligere elever, 
som efterhånden har for-
stået idéen og selv er rigtig 
gode til at finde de gode 
sager. 

Genbrug og de 17 
verdensmål

Vi køber meget indretning til 
opholdsstedet brugt, fordi vi kan få 

bedre kvalitet til billigere priser og fordi 
vi går ind for, at alle skal være med til at tage 
ansvar for en bæredygtig udvikling. Klimaet er 
alles ansvar og vi skal være bevidste om, at 
overforbrug er med til at ødelægge klimaet.

Vores elever skal klædes på til at skabe  
bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. 

 
 

Jeg har været med  
til at indrette en  

lejlighed fra bunden 
for kun 1500 kr

Foto: De viste møbler er alle second-hand, kvalitetsmøbler



Så er juletræerne  
kommet til Bogense 

Foto: Fældning og pyntning af juletræet

Vinterkoncert 2021 Edition  
Vinterkoncerten 2021 får, som rigtig meget andet i disse tider, et ganske andet udtryk, end vi er 
vant til. Sammen med skoler og opholdssteder landet over har vi på Opholdsstedet i Bogense 
og Bogense Heldagsskole inviteret vores elever, familier, 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 tidligere på skolecenteret på Tvind og før det i 
Forum Horsens. 

Det bliver anderledes i 2021!
Denne gang bliver alle vores rum rundt om på skoler og opholdssteder i DK til én stor koncert-
salsscene, alt i alt en rig og oplivende kavalkade af myriader af musikpræsentationer og -præ-
stationer. En kæmpemæssig koncert, opført på mange forskellige scener, der tilsammen er vores 
fælles Vinterkoncert 2021. 

Vi optager, hvad vi laver af musikarrangementer i løbet af hele januar måned og sætter det sam-
men med de andre skolers film, så vi den sidste uge i januar måned, kan afholde en ”Vinterkon-
cert-dag” med klip fra alle steder. 

I Bogense ser vores musik-januar sådan ud:
Hver mandag kl. 10 får vi besøg af Bent, som fortæller om og spiller på et instrument. Hver fre-
dag kl. 10 fortæller en af lærerne om sin yndlingsmusik og spiller lidt musik.
 
Lørdag d. 16. janaur håber vi meget på at kunne invitere til en musikalsk eftermiddag kl. 14-17 
på Bogense Heldagsskole, med forskellige kunstnere, som vil gøre denne eftermiddag til en helt 
særlig musikalsk oplevelse for os og vores gæster. Alt afhænger naturligvis af de til den tid gæl-
dende restriktioner i fht. at undgå covid-19 smitte.
 
Lørdag d. 30. januar står programmet på musical i Horsens – In the Air tonight – en hyldest til 
Phil Collins.
 
Vi glæder os!
 



Vi har mange års erfaring med at planlægge 
lærerige ekskursioner til interessante museer, 
naturprojekter, virksomheder eller institutioner/
organisationer for at åbne en verden af viden 
og vække de unges nysgerrighed. Denne gang 
er turen gået til et meget spændende og tanke- 
vækkende museum på Langeland.

Turen starter med en pudsig iagttagelse:
Vi kørte fra Bogense, men inden vi når lande-
vejen mod Hårslev, ser vi en helikopter, der er 
landet på en mark. Det var tydeligvis en NØD-
LANDING, for piloten stod bag helikopteren og 
tissede… 

Efter denne pudsige oplevelse fortsatte vi mod 
Rudkøbing. Her fandt vi et lille hus midt på 
gågaden, hvorover var der et skilt ”H.C. Ørsted 
selskabet”. Museet er opbygget til ære for den 
verdenskendte videnskabsmand og fysiker, H.C. 
Ørsted, som levede i 1777-1851. 

I 1820, altså for præcis 200 år siden fik han det 
store gennembrud ved at påvise sammenhængen 
mellem elektricitet og magnetisme. Udstillingen 
fortæller om betydningen af hans opdagelse.  

Indendørs er der borde, hvor man kan lave 
forskellige fysikeksperimenter.  
 

Ingemann genkendte straks nogle af dem, da 
vi tidligere lavede nogle af forsøgene i klassen. 
Blandt andet elektriserede vi plastikstave med 
pels fra lam, hvorefter man kan samle tørre plante- 
rester op med dem. Ved siden af stod der en 
båndgenerator, Van de Graaff, som laver statisk 
elektricitet. Når maskinen er i gang, bliver der 
dannet elektrostatiske ladninger. Når man rører 
ved de store kugler, rejser håret sig på ens hoved 
og der springer gnister igennem luften og der 
lugter af ozon - som har en skarp, stikkende lugt. 

Næste forsøg var et batteri, som var lavet af 
filtskiver, vædet i saltvand. Den ene filtskive var 
forbundet med zink og den anden med et kob-
berstykke. Imellem dem målte vi strøm. Faktisk 
havde Ørsted samme opstilling i sin kuffert, når 
han rejste rundt for at præsentere sine forsøg for 
andre lærte folk. 
Næste forsøg var en dynamo, som laver strøm 
ved, at man drejer på et håndtag. Og i næste 
øjeblik, stod vi ved en elektromagnet, som kunne 

Besøg på H.C. Ørsteds museum på Langeland



løfte en masse søm, når strømmen var tændt, og 
hvis man forstørrer den, kan man løfte en bil med 
den! 

Et andet sted i museet var der opstillet en 
kæmpe styrepult, som blev brugt under Den kolde 
Krig til at overvåge farvandet ud for Langeland 
for fjendtlige undervandsbåde – et direkte  
eksempel på anvendelse af elektromagnetismen.  

Da det er 200-års jubilæum i år, er der en del ud-
stillinger rundt i landet, som sætter fokus på H.C. 
Ørsted. Desværre drukner dette i Covid-19.  
Museet viser igennem flere eksempler H.C. 

Besøg på H.C. Ørsteds museum på Langeland Foto: Torv i Rudkøbing med statue af HC Ørsted og gammelt 
gult bindingsværks hus.

Faktaboks:
H.C. Ørsted fandt på over 2000 nye  
danske ord, Fx ildsjæl, faldskærm og 
billedkunst.

Faktisk er det sådan, at elektromagnetismen 
er nødvendig for skabelsen af radioen,  
mobiltelefonen, vindmøller og mange 
flere ting, som er en naturlig del af den 
verden, vi kender.

Lær meget mere om H.C. Ørsted her: 
https://videnskab.dk/topic/hc-orsted- 
elektromagnetismen

Han var også gode venner med  
H.C. Andersen og Oehlenschläger

Ørsteds opdagelse af elektromagnetisme, hvor 
man kan fremstille strøm ved hjælp af magnetismen, 
og omvendt har strømmen en magnetisk kraft.  
 
Beriget med disse oplevelser sagde vi tak til  
personalet og kørte hjemad, mens snakken faldt 
på, hvilken umådelig stor betydningen denne 
opdagelse har fået på verdens udvikling. 

André Wasik



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

- Akutanbringelser
- Godkendt til §74a - Ungdomssanktion    
   og §78-anbringelse/alternativ afsoning

- Døgnophold §66 og §107
- Efterværn §76
- Støtte i egen bolig §85
- Tilbud om aflastning 

      
 

Kære læsere – 

Vi ønsker jer alle en  
usædvanlig og dog en 

meget GLÆDELIG JUL  
og et rigtig GODT  

NYTÅR.


