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Jul på Lindersvold.

Julelys, juletur i Tivoli, julebag, juletræer og
julegaver. Vi elsker jul på Lindersvold, også
selvom vi må justere lidt på tradi�onerne i år.
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2020 har været et berigende og travlt år.

Der er mange, der er fly�et ind på Lindersvold.
Vores optag �l både skole, STU og bo�lbud har
været stort, og der er mange nye ansigter på
gangene. Det giver en livlig energi, som vi sæ�er
stor pris på. Vi er blevet godkendt �l at �lbyde 0.
klasse, så elever i heldagsskolen nu kan få et fuldt
skoleprogram hos os.

Vi har også fået nye beboere fra dyreriget. En flok
dværgfår græsser under æbletræerne, og vi er i
skrivende stund ved at lægge sidste hånd på en
hestestald. Vores moskusænder hjælper med at
holde antallet af dræbersnegle i vores køkkenhave
nede, og vores honningbier, der nu er gået i hi, har
summet fli�gt hele sommeren. Det er hyggeligt at
have dyr, og vi oplever, at mange af vores børn og
unge har stor glæde af samværet med dem,
sam�dig med at de på hver sin måde hjælper med
at pleje vores naturarealer.

I det hele taget har vi brugt mange kræ�er på vores
udendørs ak�viteter og brugt meget �d i det fri. Det
skyldes �l dels Covid-19, hvor det giver god mening
at være ude. Men ikke mindst er det fordi vi oplever
stor e�erspørgsel på vores forskellige natur-�lbud.
Derfor har vi nu bygget et udendørs klasselokale,
som eleverne fra vores heldagsskolen og vores STU
kan bruge.

Men vi har også opgraderet indendørs: Vores nye e-
sportslokale er en investering i fællesskabet, i
stedet for at vores gamere sidder alene på deres
værelser, kan de nu spille sammen på et hold. På
samme måde har vi også indre�et et musikrum,
hvor vi kan mødes om musikken.

Der er naturligvis også meget, der har været
mærkeligt i år. For uanset at vi her på Lindersvold
har ha� et godt år, er der også meget, der har
været anderledes på grund af Covid-19.

Vores faste tradi�oner, fx e�erårskoncert og OL,
hvor vi mødes med andre skoler, har været digitale,
og som alle andre steder har vi været nødt �l at
dele os op i mindre hold, så vi har kunnet minimere
smi�erisikoen.

Faxe Kommune er en af de kommuner, der lige nu
er hårdt ramt af Covid-19, men vi vil sørge for, at
beboere og elever trods nedlukninger stadig vil få
en dejlig jul på Lindersvold.

De mange ops�llinger har givet travlhed og krævet
meget af både børn, unge og medarbejdere. Men
det har været dejligt at opleve, at de fleste har
håndteret med opfindsomhed, engagement og
op�misme. Mange tak �l alle jer.

Rig�g glædelig jul og godt nytår

Marianne Grimm

Forstander, Skolecenteret Lindersvold

Kære læser
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Vores tradi�onsrige e�erårskoncert
blev i år afviklet sammen hver for
sig, altså online. Alle skoler i vores
fællesskab har bidraget med
koncerter, billedkunst og digte.
Vores elever fra Heldagsskolen og
STU’en har sammen med deltagere
fra Den Rejsende Højskole lavet et
fælles projekt under overskri�en:

”Vi passer på jorden, os selv og
hinanden.”

Alle projekter blev filmet undervejs,
så skolerne har set hinandens
værker.

Efterårskoncert og kunstuge
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VIPASSERPÅJORDEN,OSSELVOG
HINANDEN

18th November 2020

EN SAMLING AF DIGTE OG KUNSTPRODUKTIONER FRA
SKOLECENTRET LINDERSVOLD
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Ny psykolog
på Lindersvold

Mit navn er Henrie�e og jeg er uddannet
psykolog på Københavns Universitet i 2014.

Jeg er særligt optaget af, hvordan vi alle
lærer og mo�veres forskelligt, hvilket jeg
oplever, er et hovedfokus på Lindersvold og
derfor glæder mig �l at stø�e op om.
I 2016 rejste jeg med min familie �l
Tyskland for at blive klogere på at skabe og
�lre�elægge mo�veret læring, som er
�lpasset �l den enkelte. Jeg har taget den
viden med �l Danmark, hvor jeg hjælper
børn, unge, familier og
uddannelsesins�tu�oner med at lave forløb
og undervise på måder, som passer �l den
enkelte og sikrer, at læring bliver en
succesfuld oplevelse. Jeg mener, at alle har
ret �l læring og udvikling i et format, som
giver dem mod på at lære og opleve mere.

Til daglig bor jeg i Faxe Ladeplads med min
familie, hvor vi nyder, at der er flot natur og
gode muligheder for at lave ak�viteter
udenfor ikke langt fra vores hoveddør.

Jeg glæder mig rig�g meget �l at lære alle
at kende og �l at få en hverdag her på
Lindersvold, hvor der er højt �l lo�et, dejlig
natur, søde mennesker og skønne dyr.
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være med �l alt juleriet, forklarer opholdsstedets
daglige leder Birgi�e Bugge:
”Der er helt sikkert nogle af vores beboere, som
�dligere har oplevet julen som meget krævende. Så
vi holder fast i, at jul her hos os er for dem, der vil.
Hvis man julea�en bare lige vil op og åbne en gave
og så ned på sit værelse igen, jamen så er det i
orden”.

Hverken julestue eller sommerhus i år
Julen er også en god anledning �l at lære at give,
ikke blot få. For det er beboernes opgave at købe
gaver �l hinanden:
”Vi tager på juleshopping sammen, hvor beboerne
vælger gaver �l hinanden. På den måde føler de, at

Julelys, juletur i Tivoli, julebag, juletræer og
julegaver. Vi elsker jul på Lindersvold, også selvom
vi må justere lidt på tradi�onerne i år.

Det første, der møder besøgende på Lindersvold, er
en flere meter høj, oppustelig julemand.
Stemningen er sat, og i december er der fuldt
booket med juleak�viteter på Lindersvold
Skolecenter. Det startede allerede i slutningen af
november – før al�ng lukkede ned på grund af
covid-19’s anden bølge – i Tivoli, hvor børn, unge og
voksne drog afsted �l Børnehjælpsdagens årlige tur
�l den tradi�onsrige forlystelsespark. Siden da har
der været juleknas, juleklip, kalendergaver,
juletræshentning og julepynt i lange baner.

Jul er for dem der vil
På Opholdsstedet Lindersvold gør man ekstra meget
ud af julen. Gange og opholdsrum stråler af jul med
pynt og lys, og nissen er på spil om na�en, nogle
gange er hun sød og lægger slik i beboernes sokker,
andre gange driller hun og har kun rosiner med. Der
er adventsgaver, der bliver lavet konfekt og der
bliver holdt julea�en to gange. En inden den 24.,
hvor alle kan være med, og så den 24. hvor dem,
der ikke er hos deres pårørende, holder julea�en.
Men der er også plads �l at trække sig, hvis man af
den ene eller den anden grund ikke har lyst �l at

Jul på
Lindersvold
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de er med �l at sørge for, at vi alle sammen får en
god jul,” siger Birgi�e Bugge.
Der er dog også nogle tradi�oner, som ikke er som
de plejer på grund af smi�en med Covid-19.
Julebiogra�uren bliver ikke �l noget, og det gør
sommerhusturen mellem jul og nytår heller ikke.
Og så bliver forældre og pårørende heller ikke
inviteret �l julestue som de plejer, siger lederen:
”Det er rig�g ærgerligt. Helt generelt har det været
svært at inkludere forældrene i år, men det er
sådan det er lige nu, så det må vi affinde os med.”

Glimmer og brag
Når julen er veloverstået, anden er spist og gaverne
er pakket op, er der lige �d �l at komme sig, inden
det går løs igen. For nytårsa�en venter, og det
bliver med glimmer og brag.
”De unge elsker nytårsa�en. Vi går i gang med at
pynte op om formiddagen, og den får altså hele
armen med glimmer i lange baner. Så er der mad,
og bage�er fyrværkeri og klokken ét plejer vi alle
sammen at være helt vildt træ�e”, fortæller Birgi�e
Bugge.

”Det handler om at finde en god balance, hvor der
både er plads �l at give den gas med jul og nytår,
hvis man har lyst �l det, men også �l at sige nej tak.
Vi gør os i hvert fald umage for at de unge oplever,
at det er dem selv der bestemmer, hvordan deres
høj�d skal være.”
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Øvelse gør mester

ADL-træning ruster børnene på Opholdsstedet St.
Torøje �l at tackle hverdagen. Stoltheden er stor,
når Emma serverer boller i karry for sine bofæller.

Det kan smages, når kokken har gjort sig umage.
Emma har hele e�ermiddagen sni�et løg, kogt
kødboller og lavet karrysovs. Og stoltheden lyser ud
af hende, da alle sæ�er sig �l bords og roser
hendes boller i karry. Dét har hun styr på.
På Opholdsstedet St. Torøje arbejder pædagogerne
på stedet målre�et med at ruste børnene �l at
tackle hverdagens opgaver.

Støvsugning er mere end rengøring
ADL-træning, bliver det kaldt. ADL står for
Almindelig Daglig Levevis, en betegnelse for alle de
opgaver, der opstår i forbindelse med almindelige
dagligdags ak�viteter i hjemmet. Det kan for
eksempel være rengøring, personlig hygiejne,
madlavning og tøjvask, alt det, som alle teenagere
skal lære.
Egentlig bliver begrebet ADL primært brugt i
forbindelse med genoptræning af mennesker, der

for eksempel har ha� en hjerneblødning eller
mistet synet. Men også hos andre kan ADL-træning
gavne.

Ikke for alle
”Det er ikke alle vores beboere der ved, hvordan
man klarer en opvask eller hvornår, det er �d �l et
bad. Det er noget, de skal øve sig i”, siger Sisse, der
er pædagog på opholdsstedet.
Hun understreger, at det bestemt ikke er alle på St.
Torøje, der har brug for den systema�ske indsats,
men at træningen, der indebærer mange
gentagelser, særligt kan gavne de børn, der har
kogni�ve udfordringer.

Gentagelser giver glæde
Derfor har de ansa�e på opholdsstedet nu bestemt,
at børnene skal lave den samme ret på deres
maddag en måned i træk.
”Vi håber, at gentagelserne kan styrke deres
indlæring”, siger Sisse:
”Børnene er enormt stolte, når de kan sæ�e maden
på bordet. Nogle gange er den måske lige brændt
lidt på, men det er der ingen, der bemærker. Det er
glæden, der fylder mest”.

Store Torøje
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Det har været en udfordring at omforme mange
hundrede kilo tømmer �l en højlo�et bålhy�e.
Men e�er juleferien står Lindersvolds nye
udendørs klasseværelse klar �l brug.

For enden af den store park bag Lindersvold, lige i
skovbrynet, har der været stor ak�vitet i løbet af
e�eråret. Musik, bål og maskiner og mennesker, der
har boret, hamret, gravet og savet på livet løs.

Naturklassen har sammen med deres lærere
knoklet for at rejse det udendørs klasselokale, en
o�ekantet bålhy�e, som Lindersvold Heldagsskole
har købt for de midler, som de �dligere på året fik
�ldelt af Frilu�srådet.

Både lærere og elever har skullet holde tungen lige i
munden, for det har været en udfordring at rejse
bålhy�en, forklarer lærer Alexander Benesch:

- Der har været meget præcisionsarbejde. Men
eleverne har været med �l at regne det hele ud. En
udfordring som det her kræver meget anvendt
matema�k, og selvom vi naturligvis glæder os �l, at
det står færdigt, har det virkelig været en sjov
proces at bygge det.
Men nu glæder alle sig e�erhånden �l at være
færdige med arbejdet. Om alt går vel, er klassen
klar �l at blive taget i brug e�er juleferien.

-Vores naturklasse er jo udendørs det meste af
�den, og ind�l nu har vi brugt bålhy�er i området.
Men det bliver fedt at have vores eget sted, hvor vi
kan gå ned uden at skulle arrangere en hel udflugt,
siger Alexander Benesch.

- Det har været et større arbejde, end vi havde
regnet med. For eksempel skal alle tagplader
skæres målet op og skæres individuelt �l. Men vi
har taget en beslutning om, at vi skal være færdige
inden ferien. Så det bliver vi.

Ottekantet klasseværelse
er snart klar til brug
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Birgi�e Bugge, der er leder af Opholdsstedet Lindersvold,
fylder 40 mellem jul og nytår. Men vi tog forskud på
fejringen: Den 16. december blev hun overrasket med kage,
blomster og gaver.

Hun fik blandt andet en farvestrålende buket overrakt af
forstander Marianne Grim med ordene: "Den her buket
bliver man glad af at se på, og det symboliserer dig. Du er
al�d posi�v og glad, det sæ�er vi allesammen stor pris på"

Stort �llykke med dagen, Birgi�e

Birgitte Bugge
fylder 40
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SURPRISE
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1.BREV FRA GAMMELNISSEN.

TAK for al jeres opmærksomhed ved min 340
års fødselsdag!

Kære alle nisser og menneskebørn!

Jeg kom helt diskret �l sidste år ved denne �d
at nævne, at jeg var 339 år. Og på trods af de
voldsomme vandmasser og redningsak�oner vi
stod sammen om sidste år ved Faxe Ladeplads,
har mange af Jer husket min runde dag i denne
måned. Mange har rejst langvejs fra for at
lykønske mig her i min hule på herregården
Lindersvold, hvor alle mine nyuddannede sprit-
og restrik�onsnisser har været behjælpelige

med at sikre, at ingen af de �lrejsende nisser
har smi�et hinanden med den uhyggelige virus
COVID-19. Vi nisser er jo i en særlig
risikogruppe grundet vores høje alder. På Den
rejsende Højskole har jeg sikret, at der løbende
a�oldes kurser for nisser fra hele Danmark. Vi
har dog lige nu ha� problemer med at sikre
uddannelse af sprit- og restrik�onsnisser i
kommunerne Thisted, Hjørring, Frederikshavn,
Læsø, Brønderslev, Jammerbugt og
Vesthimmerland.

Min beskedne 340 års fødselsdag og
juleforberedelserne sammenholdt med det
manglende beredskab vi skal have opgraderet i
de nævnte kommuner betyder, at vi er lidt sent

Julehistorier fra
Lindersvolds nisser
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ude i forholdt �l sidste år med alle de
tradi�onsrige juleforberedelser

Vi a�older ugentlige webinarer, hvor vi
forsøger at koordinere gaveproduk�onen samt
plan for ruter og transportmidler �l
gaveuddelingerne. Vi har �dligere, når vi har
været i �dsnød anvendt transport med hjælp
fra de største af vores fuglevenner- men de har
desværre lige nu været nødsaget �l at sige fra
grundet deres egen pandemi. Vi har kontaktet
”Søren og Me�e” for at høre, hvorvidt denne
fuglepandemi kan overføre smi�e �l nisser-
men vi afventer fortsat svar. Vores største frygt
er, at der kommer et påbud om totalisola�on af
nisser i egne små huler, hvorved julen og
gaverne �l alle børn ikke står �l at redde.

Det vil være katastrofen over alle katastrofer.

Så kære menneskebørn!

I hører nærmere inden jul fra mig,
Gammelnissen på Lindersvold, hvor vi gør vores
bedste for at sikre en god og festlig jul i små
grupper. Vi har hjælp fra alle
menneskeeleverne her på Lindersvold �l at
finde adresserne på de nu mange små grupper
af menneskebørn og familier, så alle gaverne
kommer ud �l alle….hvis altså ikke vi nisser
ryger i karantæne.

Julehilsner fra Gammelnissen på Lindersvold.

2. BREV FRA GAMMELNISSEN

Der er lys forude: Storhulen på Lindersvold
redder julen.

Kære alle nisser og menneskebørn!

Som Gammelnisse over alle nisser, har jeg nu
fået melding fra ”Søren og Me�e” om, at vi skal
a�olde os fra at bruge flyvende post ved
gaveuddelingen. Vi skal beny�e en anden form
for transport med hjælp fra andre dyr. Jeg har
derfor allieret mig med de trofaste små sorte
får på Lindersvold. De har allerede a�oldt
fåremøde og melder �lbage at ALLE sorte får
ønsker at give en klov eller mere ind�l alle
julegaver er bragt ud julenat. Det enkelte hvide
får i flokken bliver �lbage og sørger for

juleforberedelserne i fårehulen, så alt er klart �l
en hyggelig julea�en og nat, når de træ�e sorte
får vender hjem �l Lindersvold igen.

Vi er pålagt mundbind og derudover skal al
transport og gavelevering i alle kommuner al�d
foregå med ledsagelse af en sprit-og
restrik�onsnisse. Så kære børn: Vi passer på
Jer, som I passer på os- på afstand!

Vi har meldinger fra de jyske kommuner om, at
der er styr på juleforberedelserne. Vores
opgave her er især at hæve humøret, hvorfor vi
ud over sprit- og restrik�onsnisser har
uddannet særlige humørnisser på Den
Rejsende Højskole, som i stort antal er sendt �l
de jyske kommuner. Vi afventer en sær�lladelse
fra ”Søren og Me�e” �l at rejse ind, så også de
små familier her, kan få en god julea�en.

Vi forhandler ligeledes med ”Søren og Me�e”
om, hvorvidt vores transportdyr skal bære visir
på deres revir og fårene på deres små horn. Det
nedsæ�er farten og effek�viteten, hvorfor vi
håber og mener, at vi er dækket ind med
grundige afspritning før og e�er hvert besøg,
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hvilket klares at de medrejsende sprit-og
restrik�onsnisser.

I hører nærmere kære børn, men vi tror som
al�d på, at vi når det hele, når vi alle arbejder
sammen både nisser, mennesker og dyr.

Julehilsner fra Gammelnissen på Lindersvold.

3. BREV FRA GAMMELNISSEN

Gammelnissen fra Storhulen på Lindersvold har
netop sendt den endelige besked om, at ALLE
gaver nu er bragt ud �l ALLE børn og barnlige
sjæle i hele Danmark. Green-Peace-nissen
”Al�d-på -stedet” har leveret et foto af
førernisserne fru M og hr J, der på særlig vis i år
har været ansvarlige for opgaven med at sikre,
at alle gaver blev bragt ud på forsvarlig vis. På
fotoet ser vi de sorte får, der på forbilledlig vis
har redet fru M og hr. J rundt i hele Danmark i
spisen for alle rejsenisserne. Fru M og hr J
ligger på fotoet og hviler ud, imens fårene �lser,
at de har det godt, inden de rider dem det
sidste stykke helt hjem i Storhulen, hvor de

øvrige rejsenisser allerede er ankommet og
forsyner sig med nylavet grød �lberedt af
forsyningsnissen hr G.

Det var været en krævende og vanskelig opgave
i år at bringe gaver ud med den grimme COVID-
19, men med klare og o�est tydelige
udmeldinger og �lladelser fra ”Søren og
Me�e”, har det været muligt for
højskoleskolemester fru T, at planlægge og
udføre den nødvendige undervisningsrække
med uddannelse af et �lstrækkeligt antal sprit-
og restrik�onsnisser �l hele Danmark.

Så kære børn og barnlige sjæle: Når I kommer
�l julea�en, så send en tanke �l alle nisserne i
Storhulen, der igen i år har sikret, at julen kan
holdes med gaver, hygge og glæde. Vi holder
julen sammen i hele Danmark og på hele
kloden, men hver for sig i et fællesskab – hvor
vi al�d kan finde en plads �l en mere, - måske
�l DIG?

GLÆDELIG JUL �l Jer alle

fra Gammelnissen i Storhulen på Lindersvold.



15LINDERSVOLD



Skolecenteret Lindersvold

Lindersvoldvej 5, 4640 Faxe

Telefon: 30 54 20 04

Email: marianne@lindersvold.dk

www.lindersvold.info

Kalenderen

4. januar: Skolestart

28. januar: Digital
Vinterkoncert

12. februar: Fastelavnsfest

Uge 7: Vinterferie

Kontaktinfo
Heldagsskolen Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe marianne@lindersvold.dk 30 54 20 04

Lindersvold STU College Lindersvoldvej 5 4640 Faxe mary@lindersvold.dk 40 17 79 15

Opholdsstedet Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe birgi�e@lindersvold.dk 51 21 75 59

Opholdsstedet St. Torøje Amagervej 3 4640 Faxe helle@s�oroje.dk 25 55 09 03

Bo�lbuddet Lindersvold Lindersvoldvej 5 4640 Faxe susan@lindersvold.dk 24 42 41 30


