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Vigtige datoer 
i oktober og november

 
Uge 40  
Studietur til Vadehavet
 
Erhvervsafklarende studietur 
krydret med oplevelser fra 
Vadehavet

Uge 42  
Efterårsferie – På tur til Normandiet.
Vi besøger steder, som har haft en 
særlig betydning for verdens-
historien. 

Uge 46  
Onsdag d. 13. november:  
Efterårskoncert i Juelsminde

Lørdag d. 16. november:  
Familiedag på 
Opholdsstedet i Bogense

Verdens Bedste Nyheder
Klar til klimakamp

Fredag d. 6. september 2019 deltog vi i en landsdækkende 
morgen-aktion, hvor næsten 2000 frivillige delte 140.000 
Verdens Bedste Nyheder-aviser ud over hele landet. Sammen 
med avisen deltes der også chokolade ud, som en lille over-
raskelseseffekt. 

Avisens artikler kommer med eksempler fra hele verden som 
f.eks. Forbud mod engangsplastik på Bali, Større og større 
fokus på vedvarende energi, 7500 nye el-busser/måneden i 
Kina, o.m.m. Nedsættelse af CO2-udledningen er nødvendig 
og det bliver mere og mere tydeligt.

Vi delte ud i Bogense, dels på gaden men vi kom også ud til 
virksomheder, skoler og rundt på rådhuset. Stemningen var 
hyggelig og vi blev taget rigtig godt imod alle steder

Læs mere på www.verdensbedstenyheder.dk/

Helle Nielsen, Lærer 

Tankerne bag vores rejser
 
 
I dette nyhedsbrev fortæller vi om rejser i sommerferien og i løbet af efteråret er skoleeleverne på studietur 
til Vadehavet i nogle dage og i efterårsferien står der ”historisk rejse” til Normandiet på planen. 

Vi gør os mange overvejelser, når vi planlægger disse ture. ”At rejse” er en af Opholdsstedets profiler – og 
dét med god grund, da vi ser det som en ganske særlig mulighed at bruge rejserne til at opbygge fæl-

lesskab og knytte relationer de unge imellem og de unge med de voksne. Alle er på ukendt grund, vi 
er nødt til at holde sammen for at få dagen til at fungere, bussen til at køre, skibet til at sejle og 

oplevelserne til at blive dét, vi har set frem til.  

Alle kender fællesskabsfølelsen, når vi snakker om ”kan du huske, da vi…..” – og disse 
situationer er med til at man føler, at man hører til og er en del af gruppen. Det er 
af afgørende betydning og kan få os mennesker til at tro på os selv og det vi kan 
sammen. Det skal også opbygges i hverdagen, men rejserne er en vigtig modpol til 
de kendte rammer. 

Det er en udfordring at rejse og man er nødt til ind imellem at tilsidesætte sine egne 
behov og det har alle godt af at træne. Når man rejser, ser man nye ting og lærer 

nyt, møder flinke mennesker, som gør indtryk og er med til at flytte vores toleran-
cetærskel.  

Det hele tilsammen betyder, at der sker en forandring hos den enkelte, netop 
fordi vi udvikler på fællesskabet sammen, vi lærer af verden omkring os og 

af hinanden – og dét er rejserne med til at sætte i scene – fordi vi er bevidste 
om det.

Bente Hansen, Leder



Tur til Bornholm 
 

Søndag d. 30. juni drog vi, en busfuld unge og pædagoger, 
med godt humør afsted mod Ystad for at tage færgen 
til Rønne, hvor vi indlogerede os på skibet ”Dynekilen”, 
som lå ved kaj i Allinge.
 
Vi var alle klar til at indlede sommerferien med gode 
oplevelser på Bornholm. Solskinsøen svigtede os ikke, 
på trods af to dage med regn, var vi ude alle dage.  
Vi lagde ud med fuld action, da vi zip-linede hen over 
Opalsøen!

Med sine 48 meters højde og 200 meter lange tovbane, 
udfordrede og ikke mindst rykkede denne oplevelse vores 
grænser. Det måtte prøves og alle mand gennemførte, 
med bævende ben og sved på panden.
 
Bornholms kulturperle, Hammershus, gav os alle et 
godt indblik i dansk historie og et vidnesbyrd om vores 
forfædres færden. Ruinerne dannede også ramme for 
at nyde Bornholms storslåede og rå natur. 
På vores oplevelsestur lagde vi vejen forbi forsvarsmuseet, 
hvor der var mulighed for at se og røre ved de forskellige 
effekter, endda blive fotograferet i gamle militæruniformer, 
hvilket gav anledning til en hel del sjov og spas.
 
Rokkestenen og Edderkoppegrotten (den Sorte Gryde) 
var selvfølgelig også oplagte besøgsmål. Trods adskillige 
forsøg og stærke unge mænd var stenen ikke til at 
rokke.

Oplevelser kommer i mange variationer og vi kan herfra 
stærkt anbefale Fru Petersens café , som bød på 
kagebord ad libitum.  

Bornholm bød på meget andet end natur og kulturarv. Vi 
fik rig mulighed for at nyde den rolige atmosfære i de 
små byer, is på havnen, shoppetur og frokost i Rønne. 
Når dagen gik på hæld, hyggede vi os med kortspil på 
Dynekilen. 

Vores traditionsrige afslutningsmiddag blev indtaget 
på Arnager røgeri, med hjemmelavet stegt flæsk, nye 
kartofler og gode bøffer.  

Sarah Santos, Pædagog

Foto:  Bornholm



Sejltur med Sirocco uge 30
Med til starten af ”Fyn Rundt for Bevaringsvær-
dige Sejlskibe”

Vækkeuret ringede kl. 07.30 mandag d. 22.juni i 
Bogense Havn.

Vi vågnede stille og roligt op i de forskellige 
senge på båden.Walther og Kristian var allerede 
ved at brygge kaffe og finde tingene frem til 
morgenmaden.Vi hjalp hinanden med at få 
lavet et lækkert morgenbord og snakkede om 
de kommende dages program.

Da klokken nærmede sig 9.30, var der så småt 
afgang for skibene i havnen, hvor Sirocco lå 
bagerst, så det var tydeligt, at der ville gå lidt 
tid, inden det blev vores tur til at lægge fra kaj. 
Efter en times tids venten, men med meget at 
se på, da havnen var fyldt med mere end 50 
flotte træskibe, sejlede vi ud af havnen. 
Solen skinnede og vinden var taget lidt til, dog 
kunne vi se i det fjerne, at der i løbet af 
dagen nok ville komme ”lidt” regn.

På trods af at dagen bød på meget mere 
regn og blæst, end det først så ud til, 
forblev den gode stemning ombord og alle 
hjalp til både med at styre skibet og sørge 
for, at der var varmt at spise og drikke til 
dem, der tog en vagt i regnen. 

Da vi ankom til Fredericia havn, måtte vi 
ligge og cirkle lidt rundt, da vi var de 
sidste, som skulle lægge til kaj. Det 
regnede meget og ventetiden blev lidt 
lang. Men da vi kunne lægge til kaj, 
faldt roen over Sirocco og vi fik skiftet 
tøj og noget varmt at drikke.

Senere gik vi op til byen for at få os 
lidt aftensmad. Retur på Sirocco igen 
fik vi snakket om dagen, spillet lidt 
kort og hygget os, indtil det var tid 
til at gå i seng.

Da vi lagde fra kaj næste morgen, 
var det med musik og sang på 
havnen. Der var høj stemning 
og alle på Sirocco var meget 
begejstrede for alt det, der 
foregik på havnen. Vi fulgtes 
med de andre træskibe ned 
igennem Lillebælt, men vi lagde 
kurs mod Aarøsund Havn, da vi 
gerne ville bade og fiske.

Dagen gik med at spille kort, fiske i lokalområdet og 
bade på den nærliggende strand. Om aftenen 
blev der grillet på havnen, hvor alle spiste 
sammen og var i godt humør. 

Da alt gik rigtig godt og havnen var rar at være 
på, blev vi enige om at blive der en ekstra dag, 
så nogle tog bussen til den nærliggende by for 
at handle ind, vi fik en is og var alle sammen på 
den lokale strand for at bade.

Det blev torsdag med afgang fra Aarøsund 
havn omkring kl. 10.00 med kurs mod Assens. 

Alle var med til 
at sætte sejl og 
skiftedes til at 
styre Sirocco. Da vi 
lagde til i havnen i Assens, 
gik nogle på den lokale havne-
grill for at hente mad og andre hjalp 
med at rengøre Sirocco og pakke 
tingene væk, vi havde brugt, imens 
vi havde været ombord. Det var 
tydeligt at de unge mennesker var 
brugte, men de var glade for at have 
været med og vil gerne på tur med 
Sirocco igen.

Mikaell Jørgensen, Pædagog

Foto:  Fyn Rundt for 
Bevaringsværdige Sejlskibe



Som fast tradition har Opholdsstedet i Bo-
gense igen i år taget del i OL på Tvind. 
Fredag d. 13. – lørdag d. 14. september 
var vi alle en del af det imponerende 
sportsarrangement. Vi var op mod 500 
børn og unge samt lærere og pædagoger 
samlet fra opholdssteder og skoler fra hele 
Danmark. Her blev der dystet i mere end 50 
discipliner så som volleyball, bueskydning, 
street art, fodbold, skak, backgammon, 
trampolinspring, fodboldgolf, basketball, 
forhindringsløb, bowling og meget mere.
 
OL er tilrettelagt med plads til alle. Her er 
plads til dem, der er holdspillere og dem, 
der er gode til at gøre det selv. Alle point 
tæller. Alle kan være med.
 
Inden OL, havde vi én gang om ugen fast 
træningsdag. Da vi var i samme enhed 
som Søgårdhus og Vamdrup, fik vi trænet 
fodbold og sammen lagt strategier for, 
hvordan mesterskabet skulle vindes. Og 
vandt, det gjorde vi! Hen over begge dage 
tog vi del i mange discipliner. I holdsport 
vandt vi sammen med Søgårdhus Guld i 
fodbold, volleyball og lærervolley. 
Herudover vandt Bogense Guld i Nature 
Sculpturing, bueskydning, frisbeekast, 
bordtennis, basket-målkast, Street Art mm.
 
I løbet af weekenden var vi 15 deltagen-
de fra Bogense, hvilket vi er rigtig stolte af. 
Det betyder noget for os, at vores unge er 
med til at opleve næsten 500 unge, som i 
løbet af 2 dage mødes på sportsbanerne, 
ved skakbordene, når der klatres og kastes 
og kæmpes med godt humør og iver. Der 
er en stemning, som kunne være mange 
forundt at opleve og som vi glæder os over 
at være en del af. Som OL-sloganet siger: 
”We are all Winners”.

Amir Hussain, Lærer

OL på Tvind 2019

Foto: Tvindmøllen ved Ulfborg i Vestjylland



Med Opholdsstedet i Bogense 
til München over Berlin

Den 4. august er vi 7 personer, der deltager 
i dette lille ”roadtrip”: Christoffer, Ingemann, 
Abas, Hussein, Kirsten, Jan og Stig. 
Vi pakker og starter bussen søndag eftermiddag 
ved 15-tiden. Alle har slæbt kufferter og ejendele 
ind i bussen og sat sig til rette. Humøret er godt 
og forventningerne høje. Bag i bussen bliver der 
set film på den bærbare og musikken høres på 
hovedtelefonerne og konkurrerer med bussens 
højtaler. Første stop er Flensborg, hvor der lige 
skal handles sodavand og slik til resten af ugen.  
Humøret er nu i top og turen forsætter til Berlin, 
hvor vi skal overnatte. 
  
Efter godt 6 timers kørsel når vi Berlin ved 22.30 
tiden. Vi er nu kørt ind i det tidligere Østberlin i 
et roligt kvarter og stopper bussen ved et rigtigt 
tysk ”Gasthaus”. Alle er trætte, da vi bliver 
lukket ind. Der er dog tid til en lille rundvisning, 
hvor vi oplever den flotte bygning fra 1935, inden 
vi går på vores værelser, hvor vi skal overnatte 
2 og 2.
 
Mandag går turen mod München. Alle har 
sovet godt og vi glæder os til at ankomme til 
det lejede hus, hvor vi skal bo sammen resten 
af ugen. Vi snakker om det, der skal opleves i 
München. Vejret er fantastisk og solen står højt 
på himlen.
  
Ved 16-tiden ringer Kirstens telefon og der er 
pludselige ændringer i det planlagte. Huset vi 
skulle bo i, bliver aflyst, så vi har ingen overnatning! Vi 
kører ind på nærmeste rasteplads for at finde 
en løsning. Heldigvis har vi en masse digitale 
værktøjer, der kan hjælpe os i nødens stund. 
Drengene griner lidt af det skete og der er 
ingen nervøsitet hos andre end de voksne. 
Klokken er 17 og vi skal finde overnatning til 7 
personer og helst til resten af ugen. Vi finder 
et hotel via diverse søgemaskiner og booker 
online. Vi ankommer til et stort og flot hotel med 
parkeringskælder og værelser til alle.  ”Det er 
luksus” siger drengene. Vi får lidt aftensmad og 
finder værelserne, efter lidt for meget spænding 
den eftermiddag! 
  
Tirsdag går turen mod den tidligere KZ-lejr i 
Dachau.  Vi ankommer til lejren og går gennem 
den legendariske dør med påskriften 
”Arbeit Macht Frei”. Sammen går vi 
gennem lokalerne med plancher, 
billeder og tekster om uhyrlighederne.
Dachau var den første nazistiske 
koncentrationslejr. Lejren blev åbnet 
22. marts 1933, samme år som Hitler 
kom til magten i Tyskland. Mere end 
200.000 fanger fra omkring 30 lande var 
indsat i Dachau. I juli 1936, lige inden OL 

i Berlin, blev 120 
hjemløse samlet 
op fra gaderne 
og sendt til 
Dachau. De 
fleste koncentra-
tionslejre blev rejst i nærheden af 
stenbrud; i Dachau-lejren var det 
værste arbejdssted i grusgraven. 
Dachau og den meget større 
udryddelseslejr, Auschwitz, blev 
prototyper for de nazistiske 
koncentrationslejre.  I 1937 
var der 13.260 fanger 
i lejren, medregnet 
tyske kommunister 
og socialdemokrater, 
Jehovas vidner, 
romaer og homo-
seksuelle. 
Under besøget i 
lejren holder vi et 
par pauser. Det 
var nødvendigt. 
Dels på grund 
af varmen men 
også indtrykket og 
stemningen der. 
Turen gør et stort 
indtryk på alle. 
Efter besøget kører 
vi tilbage til hotellet 
og tager derefter 
med U-Bahn ind til 
centrum. Vi trænger 
til at se og opleve 
”noget livligt” og spiser 
på en lille, uhøjtidelig, 
græsk restaurant. Der- 
efter er det ”god nat” 
på hotellet.
Næste dag er det 
afgang mod museet 
BMW Welt. Guidet 
rundvisning på engelsk, 
så alle kan følge med 
rundt i den kæmpestore byg-
ning med et væld af udstillede 
biler.  Det er på 73.000 kvm og 
åbnede d. 17. oktober 2007.  BMW Welt er et 

oplevelsescenter med 
BMW i centrum, samt for 
kunder som ønsker at 
hente deres nye BMW 
lige fra fabrikken. Det er 
en stor oplevelse for alle 
at se især de gamle 
sportsvogne, motor-
cyklerne og alle de andre 
kendte BMW-modeller. 
Til sidst besøger vi 

udstillingsområdet og 

”Turen går til München”



drengene kan prøve at sidde i et par af bilerne. 
Efter museet kører vi til det nærliggende 
butikscenter og der er tid til at shoppe lidt tøj 
og småting. Derefter er det tilbage på hotellet, lidt 
fællesspisning og kortspil. Humøret er strålende 
og der bliver grint og lavet sjovt indtil sengetid. 
Torsdag skal vi besøge Allianz Arena, men inden 
da kører vi til det 195 meter høje radiotårn med 
udsigt over det gamle OL stadium. Der er en 
fantastisk udsigt bl.a. over BMW Welt, som vi 

besøgte dagen 
før. Derefter går turen til Allianz 

Arena. Vi skal have en guidet rundtur på 
stadionet, der blev indviet i 2005 og har plads 
til 75.024 tilskuere (70.000 ved internationale 
kampe). Det kostede 286 millioner euros at bygge 
det. Allianz Arena er til daglig hjemmebane 
for Bayern München og München, ligesom 
Tysklands fodboldlandshold har spillet en række 
hjemmekampe der. Det er blevet kåret som  
Europas mest moderne stadion. Alle drengene 
er helt vilde. Alle kender spillere som Franz 
Beckenbauer, Gerd Mûller, Arturo Vidal, Karl-
Heinz Rummernigge. I museet ser vi alle pokalerne 
og de meterhøje posters med alle de verdens-
kendte spillere, som vi så tit har set på TV. 
Efter besøget kører vi en tur ”på landet” og nyder 
lidt ægte tysk landsbyhygge og is. Derefter er 
det tilbage på hotellet med trætte drenge, 
stopmætte af oplevelser. Der skal pakkes til 
næste dag. Vi skal op kl. 6 til morgenmad og 

køre hjem til Bogense i 
et stræk. 
  
Næste dag er alle 
oppe som aftalt og 
efter morgenmad 
pakker vi bussen igen 
og sætter kursen mod 
Bogense. Humøret er 
glimrende, men alle er 
også trætte. Turen er 
lang og på motorvejen 
er der af og til vejarbejde, 
som giver langsom 

kørsel. Men alle er 
positive, glade 
og glæder sig til 
at komme hjem. Der bliver set film og hørt 
masser af musik bag i bussen og indimellem 
tager vi en lur. Vi er hjemme i Bogense 
ved 22-tiden. Alle synes, det har været en 
fantastisk tur og ser frem til den næste.

Stig Bjarne Jensen, Pædagog

  

Foto: BMW Welt museet, Munchen
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Vores tilbud omfatter:

    - Døgnophold §66 og §107
    - Efterværn §76
    - Støtte i egen bolig §85
    - Aflastning for unge  
    - Akutanbringelser
    - Godkendt til §74a – Ungdomssanktion 
      og §78-anbringelse/alternativ afsoning

 

Brug for et pusterum?

Vi skaber trygge rammer for unge med 
behov for omsorg, gode oplevelser og lidt ”højt 
til loftet”.
 
Vi har et aktivt program både i hverdage og 
weekender, som naturligvis tilpasses den enkeltes 
behov og interesser.
 
Aflastningstilbuddet omfatter:

Ring eller skriv for nærmere informationer

- hverdage, før og efter skole
- weekender – fra fredag til søndag
- aktivt program
- kørsel efter aftale
- for teenagere i alderen 13-18 år

Opholdsstedet i Bogense

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

AFLASTNING for unge –
i weekender eller hverdage


