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Vigtige datoer 
i december og januar

 
Uge 51 
Torsdag  d. 19. dec.: Juleafslutning
Fredag    d. 20. dec.: Juleferie
 
Uge 1   
Mandag  d. 06. jan.: Skolestart  

Uge 4  
Lørdag   d. 25. jan.: 
Vinterkoncert i Holstebro

Lørdag den 25. januar 2020 inviterer Tvind endnu en gang til Vinterkoncert i Holstebro Musikteater:
Fire fine og flotte ”forestillinger” i løbet af eftermiddagen fra kl. 13 til 18.30: 

1. Korsange med Vinterkoncertkoret, heriblandt Stettin Kammerkor. ”Fabulous Junk Orchestra” 
med lærere og elever fra skolerne, under ledelse af Paolo Rosetti samt dansere fra Balletskolen Holstebro. 

2. Fortællingen om Terje Vigen i digt af Henrik Ibsen – med levende musik og billeder af sand 
som bliver skabt af Amir Hussain på scenen.

3. Zielona Góra Symfoniorkester dirigeret af Czeslaw Grabowski spiller ”Adagio for Strygere” af 
Samuel Barber og symfoni nr. 5 af Ludwig van Beethoven, ”Skæbnesymfonien”.

4. Symfoniorkestret og Jakub Kotowski på soloviolin spiller tre temaer fra musikken til filmen 
”Schindlers Liste” af John Williams. ”West Side Story” af Leonard Bernstein med Stettin kammer-
kor, Zielona Góra symfoniorkester og dansere fra Balletskolen Holstebro, under ledelse af 
Czeslaw Grabowski. 
 

Koncerten er gratis. Efter koncerten er der festmiddag, som man er velkommen til at deltage i og 
som koster 200 kr. pr. person. Tilmelding: Helle Nielsen, Tlf. 23277584 - email: hn@opholdsstedet-bogense.dk

Familiedag på Opholdsstedet
 
Lørdag d. 16. november var familie og venner indbudt til en hyggelig 
dag på opholdsstedet.

Vi startede med kaffe og hjemmebagt kage, inden lærerne fortalte om vores 
præsentation om de 17 verdensmål på Efterårskoncerten i Juelsminde. 
Bagefter var der quiz, hvor alle fik opfrisket, hvad verdensmålene bl.a. 
står for. Mikkel viste PowerPoint og fortalte om en spændende studietur til 
Normandiet, hvor oplevelserne fra 2. verdenskrig stod i centrum og hvor vi 
besøgte centrale steder, museer og mindesmærker.

Efterfølgende var der skole-hjemsamtaler, inden alle samledes om et 
forrygende bankospil med mange præmier.
Dagen sluttede med dejlig middag, som bestod af 
andesteg med ”det hele”, som køkken-
holdet havde forberedt og som alle nød 
i fulde drag, efterfulgt af is-buffet.

Tusind TAK til alle, som var med til at 
gøre det til en rigtig god dag. 



Besættelsesmuseet Fyn 

Et af de pædagogiske principper, som vi 
vægter højt, handler om at komme tæt på 
dét, du skal lære noget om. Dvs. at når vi lærer 
om 2. verdenskrig, så besøger vi steder og men-
nesker, som kan fortælle om det og eleverne 
kan se bygninger og ting fra den tid.

De fleste torsdage tager vi på ekskursion, ofte 
i samarbejde med skoledelen på Opholdsste-
det Storskoven og torsdag d. 28. november gik 
turen til Besættelsesmuseet Fyn, ved H.C. An-
dersen Airport (tidligere Beldringe Lufthavn på 
Nordfyn). Vi blev budt velkommen af en utrolig 
engageret formand, der viste os rundt i museet 
og den nærliggende bunker og fortalte en hel 
række historier fra besættelsestiden.

I 1943 følte Tyskland sig truet af de allierede og 
der blev givet ordre om at forstærke forsvaret 
af Danmark, imod en frygtet allieret invasion på 
den jyske vestkyst. Dette skulle bl.a. ske ved at 
oprette fire flyvepladser (Stützpunkte). Tre blev 
opført i Jylland (Vandel, Skrydstrup og Tirstrup), 
og en kom til at ligge i Beldringe på Fyn.

Det var et spændende besøg på Besæt-
telsesmuseet og de omkringliggende bunkere, 
især fordi den bunker som vi besøgte, mindede 
om dem, som vi for 1,5 måned siden besøgte i 
Normandiet. Det siges, at tyskerne havde over 
400 forskellige modeller, som de byggede bun-
kerne efter.

Foto: Besættelsesmuseet Fyn



Studietur til Vadehavet
Fra mandag d. 30. september – onsdag d. 2. 
oktober
 
Turen gik til Naturcenter Tønnisgård på Rømø, 
hvor vi skulle ud og fange østers, som vi senere 
skulle tilberede. Vi fik også mulighed for at slibe 
rav, som vi bagefter kunne tage med hjem.
 
Vi boede i feriehytter i nærheden, hvor aftens-
maden blev lavet i fællesskab og de modige 
smagte de ny-indfangede østers. Det er ikke 
ret tit vi i dagens Danmark oplever at 
spise mad, vi selv har fan-
get eller dyrket, så 
det var en speciel 
oplevelse.

Aftenens program 
stod på en dukkert 
i swimmingpool’en, 
mens andre spillede 
Meyer, som er et sjovt 
spil med terninger.
 

Efter fælles morgenmad og madpakke-smøring 
kørte vi mod Flyvestation Skrydstrup, hvor vi blev 
mødt af en seniorsergent, der fortalte os en masse 
historier og viste os rundt på området. Vi startede 
med at se - ikke mindre end 9 F16 fly lette fra 

kort afstand, under ubeskrivelig 
larm, så hele skelettet rystede 
på os. Efterfølgende så vi en 
redningshelikopter med i alt 
6.500 hestekræfter. Til sam-
menligning fortalte han, at 
en F16 fly har utrolige 120.000 
hestekræfter. Vi har meget 
forskellige meninger om 
militær og nødvendigheden 
eller ikke-nødvendigheden 
af det, så det fik vi også 

diskuteret.

Derefter tog vi til Ribe, hvor programmet stod 
på en guidet tur i Ribe by med fortælling om 
vikingerne. Historierne var virkelig interessante 
– vi hørte om hvordan Ribe engang har været 
Danmarks hovedstad, hvordan kristendommen 
havde spredt sig med udgangspunkt i byen og 
hvorledes de forskellige krige har haft sin ind-
flydelse på Ribe. 

 
Onsdag stod på rengøring og forberedelse til 
vores tur til Pansermuseet i Oksbøl. Da vi ankom 
til museet, fik vi en rundvisning af en ældre herre, 
som havde været i militæret igennem lang tid. 
Han fortalte os en masse historier om museet og 
om de forskellige uniformer og bæltekøretøjer, 
som museet har i sin samling. 

Højdepunktet var, da vi alle fik lov til at komme 
ned i et af de kæmpestore køretøjer.
 
Denne studietur er blot én af mange, hvor eleverne 

kommer ud og ser, 
hvordan tingene ser 
ud i virkeligheden – 
f.eks. hvor kommer 
østers fra, hvordan 
ser de ud, mange har aldrig 
prøvet at spise en østers!
 
Jo flere ting, vi prøver og lærer om, jo bedre. 
Det er vigtigt for vores elevers forståelse af sam-
fundet og deres egen rolle, at de i løbet af årene 
sammen med os, får mange forskellige  
oplevelser sammen med hinanden, så deres  
almene viden bliver større og modet til at prøve 
nyt bliver styrket. Det er 
gode egenskaber at få 
med sig fremover, derfor 
har det stor vægt her hos 
os.

Fotos: Flyvestation Skrydstrup, 
Pansermuseet i Oksbøl & Vadehavet 



Hvert år i november mødes vi med skoler 
og opholdssteder fra Fyn og Jylland til en 
dag, hvor hovedindholdet er, at vi op-
træder med forskellige kulturelle indslag, 
udtrykt ved musik, sange, korte sketches, 
danse, video-film, digte el. lign.
 
I år var overskriften for dagen – ”de 17 
FN-verdensmål”. Derudover er der dyst 
mellem skolerne om at blive den bedste til 
at dekorere et ”efterårsbord” og en ”bage-
dyst” om den bedste kage. 

Fra Bogense optrådte vi med et show, hvor 
4 elever præsenterede hver sit verdensmål 
på film og fordi det var filmet med green-
screen-effekt, ser det ud som om eleverne 
står ude i en jungle eller på en losseplads, 
når filmen projekteres op på scenen. Bagefter 
gennemførte vi en kahoot sammen med 
publikum – dvs. en digital quiz, hvor man 
besvarer quiz-spørgsmålene via sin mo-
biltelefon. Quizzen handlede om de infor-
mationer om verdensmålene, som eleverne 
fortalte om i filmen.

Det var på alle måder en livsbekræftende 
dag, med mulighed for at mange former 
for interesser og talenter kom til udtryk. 
Kagerne smagte fortryllende, bordene var 
smukke og fra scenen kom der rørende 
historier fortalt på alverdens måder.

Efterårskoncert 2019

Foto: Infobokse, de fire verdensmål, som eleverne præsenterede ved Efterårskoncerten



I oktober tog Opholdsstedet på historisk tur 
til Normandiet i Frankrig for at give eleverne 
et unikt indtryk af og stor indsigt i de kulturelle 
og historiske forskelle i Europa. Samtidig ville vi 
også prøve at få dem til at tænke over, hvor-
dan det må have været at være soldat på 
D-dag, den store landgang d. 6. juni 1944 – en 
uden tvivl skræmmende oplevelse. Denne 
læring blev sat i perspektiv både før, under og 
efter turen - i fagene historie, samfundsfag og 
geografi.
 
Vi kørte fra Bogense 
om morgenen og 
havde ca. 1000 
kilometer foran os 
inden første stop, 
Dunkerque i det 
nordlige Frankrig. 
Grundet masser 
af kø, især ved og 
efter Hamburg, gik turen lidt langsomt for de 
unge, men alle tog det med godt humør. 
Omkring kl. 23 ankom vi til vores hotel og der 
gik ikke langt tid, før vi alle lå i vores senge.
 

Der er tydelige spor, 
den dag i dag
Om lørdagen kørte vi til Calais. Her skulle vi til 
Cité Europe, et kæmpe indkøbscenter. Lidt vest 
for Calais, ligger Euro-tunnellen, som er den 50 
km lange jernbanetunnel til England. Vi notere-
de os også, at hver 4. -5. bil i området omkring 
indkøbscentret var britisk.
 
Derefter kørte vi videre til Batteri de Lindemann. 
Området blev i 1944 udsat for kraftige bombe-
menter som tydeligt ses den dag i dag. Det 
fortælles, at op til 400-500 allierede fly foretog 
disse bombetogter. Det var skræmmende og 
på samme tid fascinerende at se, men vi var 
dog ikke lige heldige med vejret, som grundet 
tåge nedsatte sigtbarheden.

 
Næste stop var 
kystbyen Mers-les-
Bains, hvor vi spiste 
sent frokost. Stedet 
var helt surrealistisk. 
Solen skinnede og 
vandet så ud som 
noget fra Caribien.
 
Hen under aften 
ankom vi til Caen 

og tog ud for at spise på den lokale afghanske 
fastfood-restaurant. Det havde været en fan-
tastisk dag med masser af oplevelser.

Krigens umenneskelige  
konsekvenser
Søndag startede med et besøg ved Batterie de 
Longues-sur-Mer, som var et tysk artilleri-batteri 
fra 2. Verdenskrig, konstrueret nær den franske 
landsby Longues-sur-Mer i Normandiet. Selve 
batteriet var placeret på en 60 m høj klippe 
med udsigt over havet og udgjorde en del 
af Tysklands kysbefæstninger ved Atlanter- 
havsvæggen.
 
Herefter kørte vi 
til Omaha Beach, 
hvor der er rejst 
monumenter for de 
faldne soldater i om-
rådet. Vi besøgte 
bl.a. Normandy 
American  
Cementery, hvor 
der er grave for 
9380 faldne ameri-
kanske soldater. Området er ufatteligt stort med 
et væld af statuer og monu- menter i forskellige 
størrelser. Inden vi rejste fra Danmark, havde vi 
alle set filmen Saving Private Ryan, hvor filmen 
startede og sluttede ved denne, den ameri-
kanske kirkegård. Her er der tusindvis af hvide 
marmorkors i snorlige rækker på en helt grøn 
og velplejet græsplæne. Dette syn gjorde stort 
indtryk og medvirkede til at gøre besøget til en 
oplevelse, vi aldrig glemmer.
 
Det tilknyttede Visitors Center var ligeledes 
hele besøget værd. Herfra gik turen videre 
til Overlord Museum, som lå en stenkast fra 
kirkegården. Museet gør meget ud af at gøre 
udstillingen levende med lys- og lydeffekter. 
Der er et bredt udvalg af køretøjer og uniformer 
fra de fleste af de deltagende krigsmagter. 

Vores sidste stop for 
dagen var Pointe 
du Hoc, som er en 
klippeposition nær 
Normandiet i det 
nordlige Frankrig. 
Det ligger 6,4 km 
vest for Omaha 
Beach og har en 
højde på 30 me-
ter over havet. På 

D-dagen d. 6. juni 1944 under 2. verdenskrig, 
blev stranden/klipperne invaderet af den ameri- 
kanske hærs Ranger Assault Group under  
Operation Overlord.
 
Det koparrede landskab vidner stadig den dag 
i dag om de omfattende bombardementer, 
der fandt sted forud for angrebet. Stedet er i 

Historisk tur til Normandiet   
Fredag d. 11. okt – onsdag d. 16. okt.



dag officielt mærket som gravplads på grund 
af de mange ikke-fundne faldne. Der er tillige 
opsat en obelisk samt en mindeplade til minde 
om begivenhederne.

”Historiens vingesus”
Dagen efter kørte vi til Utah Beach, som lå om-
kring 88 km fra vores hotel i Caen. Efter besøget 
ved Utah Beach kørte vi forbi en statue, rejst som 
mindesmærke for de 800 danske sømænd, 
som deltog i Operation Overlord. Her svajer det 
danske flag side om side med det franske flag. 
Næste stop var kirken i Sainte-Mère-Eglise, en 
lille landsby, som var den første franske by, der 
blev befriet under Operation Overlord. 

Byen er især kendt for hændelsen, som 
vedrørte John Steele fra det 505. faldskærms-
regiment, hvis 
faldskærm sad fast 
på byens kirketårn. 
Han undgik at blive 
taget til fange, ved 
at lade som om 
han var død, indtil 
byen blev erobret 
om morgenen. Vi 
mærkede næsten 
helt bogstaveligt 
”historiens vingesus”.
Et andet spændende historisk sted var vores 
stop ved Le Grand Bunker i byen Quistreham, der 
også havde et væld af forskelligt militærudstyr 
udenfor. Her fik vi set et af de famøse skibe fra 
Saving Private Ryan og et par andre tanks. De 
unge var opslugte af stemningen på stedet.

 
Vores sidste destination for dagen var Pegasus 

Bridge. Pegasus-
broen er en klap-
bro over kanalen 
mellem Caen og 
havet i nærheden 
af Ouistreham i 
Frankrig. Broen, som 
også kaldes Bénou-
ville broen efter den 
nærliggende lands-
by, var et vigtigt mål 

i Operation Tonga i de første dage under 
Operation Overlord. Pegasus Bridge er, grundet 
den øgede trafikbelastning, blevet erstattet af 
en ny bro med stort set samme profil som den 
gamle. Den gamle bro står i dag i haven ved 
det nye museum. Skudhuller fra ildkampen ses 
stadig i broens sider, såvel som de huller tys-
kerne brugte til at fastgøre sprængladninger i.
 
Tilbage efter en lang dag, stod programmet på 

hygge og fællesspisning på et hyggeligt pizzeria 
og resten af aftenen stod på fælles hygge og 
Fifa-turnering på hotellet. Dét trængte vi til, 
efter en dag som denne.

Middelalderslottet i Caen
Tirsdag stod på sightseeing i Caen. 
I betragtning af hvor medtaget Caen var efter 
2. Verdenskrigs bombardementer, er det stadig 
slående, hvor meget 
der alligevel er så 
velbevaret. 

På vores tur igennem 
byen så vi Chateau 
de Caen, som blev 
bygget af Vilhelm 
Erobreren i 1060. 
Slotsområdet er 
med et areal på 
5,5 hektar, lige så stort som Rosengårdscenteret 
med parkeringspladser, og dermed er det et af 
Europas største middelalder-slotte, med  
imponerende fæstninger og voldgrave.

Her nød vi udsigten over byen i morgendisen 
og spekulerede over, hvordan livet som ridder 
eller bonde mon har været. 
En anden arkitektonisk perle var to tilstødende 
bygninger, Maisons à Pans de Bois, som er 
bindingsværkshuse fra gammel tid, som på en 
eller anden måde ligeledes overlevede byens 
ødelæggelser under 2. Verdenskrig. Disse huse 
er nogle af Caen´s ældste og meget særlige 
bygninger. 

Og dermed var turen i det franske slut – og 
mætte af indtryk og oplevelser kørte vi hjemad.

Foto: Kystbatteri Longues-sur-Mer



STU 

 

STU på Bogense Heldagsskole tilbyder en  
SÆRLIG TILRETTELAGT UDDANNELSE til unge med særlige 
behov, som af forskellige årsager ikke kan indgå i de 
almindelige ungdomsuddannelser. Aldersgruppen er 
unge, der har gået 9 år i skole og er under 25 år.

Uddannelsen er 3-årig. De første 12 uger består af et 
afklaringsforløb, hvor der zoomes ind på interesser og 
evner i forhold til, at vi sammen med den unge, dennes 
UU-vejleder og evt. forældre planlægger 
uddannelsens indhold og forløb.

STU-forløbet indeholder træning af forskellige praktiske 
færdigheder, produktioner og arbejdstræning, teoretisk 
læring og træning i livsfærdigheder såsom madlavning, 
kost, hygiejne og økonomi. Desuden er der undervisning i 
samfundsfag, demokratiske rettigheder og pligter.

STU på Bogense Heldagsskole

Stegøvej 2 - 5400 Bogense
Tlf. 21495704
info@bogense-heldagsskole.dk

- Have, park og naturpleje
- Mekanik -  reparation og vedligeholdelse
- Madproduktion -  hygiejne og anretning
- Byggeri og håndværk/Servicemedarbejder
- Kreativitet, musik og drama

STU med bodel 
på Opholdsstedet i Bogense
Stegøvej 2 - 5400 Bogense
Tlf. 21495704
info@opholdsstedet-bogense.dk

Med eller uden 
bodel § 107

www.opholdsstedet-bogense.dk


