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Så blev det 2020 – et nyt år er startet og det er Odense værkstederne også. 
 

Af Kristian Viskum Rehabileteringsleder Odense Værkstederne 
 

Der er et stort pres på pladser – ikke mindst i Midtbyen og det ser 
ud til at fortsætte de næste par år. Vi er ved at kigge på om der 
muligheder for at rykke rundt internt, og/eller om der skal søges om 
flere kvadratmeter (en proces der tager tid) 
Vi har netop haft Kontaktudvalgsmøde (møde mellem politikere 
/forvaltning/medarbejdere/pårørende/personale/ledelse) hvor både 
ovenstående og andre udfordringer har været taget op.  
Tak til jer medarbejdere og personale der deltog – det var meget 
relevante problemstillinger i tog op. 
 

Midtbyen: Vi har i januar startet et udviklings-/kulturprojekt op – med fokus på at se på vores 
pausestruktur og indhold i pauserne. Det kan lyde mærkeligt, at der skal være indhold i en pause, 
men vores oplevelse er, at der opstår en del konflikter i pauserne, som tages med ind i aktivite-
terne. Dette vil vi gerne være med til at løse, bla. ved at der kommer tættere personalekontakt i 
pauserne. Vi arbejder også på at se om der kan laves nogle ”ungemiljøer” som kan understøtte 
samværet i pauserne. 
Til at facilitere dette har vi ansat Tine Hjuler i en periode. 
 

Drivhuset er kommet op at stå og det skal nok blive taget i brug i løbet af kort tid – vi glæder os 

allerede til hjemmedyrket tomater😊 
Der stadig nogle hængepartier fra byggeriet – fliser i gården (ved køkkenet) -  vi venter stadig på 
cykelskur (men det skulle være på vej!) – håndfri dørtryk alle steder – noget opfølgning på akustik i 
Aktivitet – et toilet der ikke er stort nok – skiltning så man kan finde os (det er bestilt og kommer 
snart). Der er sikkert nogle andre småting der skal rettes/ændres – men det løses efterhånden, 
som vi kommer til dem. 
 

Der er kommet nogle nye personaler - Mette (cafe) og Jesper(køkken) - Charlotte Røn er flyttet 
på Bregnevej – Jette i køkkenet har fået nyt job og så er der jo ikke mindst alle de dejlige 
studerende der løbende, er en del af vores hverdag. 
 

Der har været afholdt nogle arrangementer ved pårørenderådet i 2019 – sommerfest og julebanko 
-  hvilket er gået rigtigt godt. Desuden har der været et arrangement om forsikring af borgere i 
aktivitet og beskæftigelse, hvor LEV var som oplægsholder. 
Der er allerede planlagt 2 arrangementer i foråret – først i marts er der oplæg om de nye magt 
anvendelsesregler ved Ib Poulsen fra LEV og samme aften afholdelses der generalforsamling 
2020 i pårørenderådet.  Jeg ved at pårørenderådet ønsker sig meget, at der er mange af jer 
pårørende, der møder op og giver input til det videre arbejde - og den 21 april et 3 timers oplæg 
(19-22) ved Anette Vinter vedr. demens og Downs syndrom  
 

Der skal lyde en opfordring, på vegne af pårørenderådet, at alle der ikke får referat fra 
pårørenderådsmøder og info om arrangementer, sender deres E-mail adresse eller fysiske 
adresse til Britta (næstformand i pårørenderådet på mojn@compitum.dk) 
Så vil Britta sørge for at der kommer info ud. 
 

Bregnevej: 
 

Byggeriet af træværksted er kommet i gang og det forventes færdig til sommerferien. Vi er i gang 
med at give tilbud på opgaver, der kan laves i træværkstedet. 
Der er ved at komme gang i alle værkstederne, efter en lidt sløv januar. 
Vi er ved at sætte gang i et lille opfinderkontor, både målrettet eksterne opgaver, men også i 
forhold til vores egenproduktion. 
 

Havørnen: 
De første leverancer af vores murstenprojekt er renset og leveret - et projekt som vi har store 
forhåbninger til. 

mailto:mojn@compitum.dk
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Tema-aften Udviklingshandicap og demens 

Pårørenderådet for Odenseværkstederne afholder temaaften 

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19:00 – 22:00 

Kulturhuset, Rytterkassernen Odense 

Forfatter, demenskonsulent og socialpædagog hos bostedet  

Valmuehaven i Sulsted Anette Vinther Mortensen oplæg indeholder 

 Hvad er demens  

 Anettes fem gode råd til håndtering af demens hos mennesker med udviklingshandicap 

 Viden om demens for personer med udviklingshandicap  

 Downs og demens 

 

Til mødet vil der blive serveret kaffe/te. 

Alle er velkommende - vel mødt! 

Pårørenderådet  
 

Odense Værkstederne 

 

Bentes tegneserie 
 

Læser til brevkasse 

 

 

 

 

 

 
 

Læser: Hvorfor svarer i ikke på mit brev, 

jeg sendte for to dage siden med Postnord. 

 

Brevkasse: Nå det kommer nok om en uge. 



Kulturforandring i Midtbyen 
 

Af Rasmus Svendstrup. 
 

Jeg har talt med Tine Hjuler Nielsen. Hun har 

tidligere været ansat på Camillagården og 

Skovgården. Tine har læst videre og har en 

kandidat i pædagogik. Tine har tidligere været 

med i den proces, inden vi flyttede til Rytterka-

sernen, hvor borgerne skulle beslutte, i hvilken 

gruppe de ville være.  

Efter hun blev færdiguddannet er hun blevet 

projektleder for et projekt, der handler om 

kulturforandringer i Midtbyen.  
 

Hvad er baggrunden for at lave et projekt om kulturforandringer i Midtbyen? 

Afdelingslederne Rikke (Lee) og Mette (Rotborg Henriksen) kontaktede mig, for at høre 

om jeg kunne tænke mig, at lave dette her projekt, hvor overskriften skulle være kultur-

forandringer i Midtbyen.  

Det er cirka et års tid siden, at alle flyttede ind i Midtbyen. Der har været stor fokus på, at 

der blev indrettet nogle gode lokaler, med gode arbejdspladser og aktiviteter. 

Nogle medarbejdere er rokeret lidt rundt og nogle har skiftet gruppe. Nogle personaler har 

også skiftet gruppe. Nu virker det til at alle er ved at være på plads.  
 

Hvad går dette projekt ud på? 

Det er et projekt om, hvad det er for en kultur, vi ønsker herinde i Midtbyen. 

Kultur er et mærkeligt ord, men det handler, om hvordan vi er sammen, og hver for sig.  

Man kan have en kultur der gør, at man har det godt på sit arbejde og man trives. Man kan 

også have en kultur om, at der er noget spændende, at tage sig til, når man kommer på 

arbejde uanset hvem man er, og hvilken gruppe man er i.  

Det handler meget om, hvordan man er sammen og måden, vi er sammen på. 

De grupper som man er i nu, skal egentlig være som de er. I denne her proces, skal vi 

kigge på, hvad man kan gøre sammen, på tværs af grupperne her i Midtbyen. Det handler 

om at der er nogle gode spændende aktiviteter herinde i Midtbyen.  

Projektet handler om, hvordan man skal få en god kultur over for hinanden. Når man 

sidder i en bestemt opgave eller aktivitet, når man holder pause, når man starter dagen 

eller om eftermiddagen inden man går hjem.  
 

Der er lavet en implementeringsgruppe, 

med et personale fra hver gruppe. Gruppen 

har blandt andet interviewet 18 borgere, om 

hvordan det er at gå på arbejde i Midtbyen. 

Lige nu er det personalet som har holdt 

fællesmøde omkring denne kulturforandring 

i Midtbyen. Inden længe skal alle 

medarbejderne selvfølgelig også være en af 

kulturforandringen her i Midtbyen.  

Kort sagt handler hele kulturforandring i 

Midtbyen om, at alle medarbejderne får en 

endnu bedre arbejdsdag, med en god omgangstone med hinanden.  

Rasmus laver interview med Tine 

Spørgeskema til medarbejderne 
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Af Carina Jessen, Camilla M. Nielsen og Torben Markvardsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortæl lidt om dig selv, og hvad har du lavet før?  Jeg hedder Ulla Ovesen og jeg bor 

på Bjørnemosen. Det har jeg gjort, lige siden min mor døde. Jeg har gået på Enghave-

skolen. Tidligere har jeg arbejdet i Køkkenet på Skovgården i mange år. Inden jeg startede 

i Køkkenet på Skovgården, var jeg i Køkkenet på Camillagården. 

Hvordan er det at komme i Køkkenet på Rytterkasernen? Jeg synes det er dejligt. Jeg 

kan godt lide det jeg laver, for det er det jeg kender til at lave. 

Hvad er dine opgave og hvordan er det at arbejde i Køkkenet? Jeg vasker op og 

lægger vasketøj sammen og lægger det på plads. Jeg kan rigtig godt lide at være i 

Køkkenet på Rytterkasernen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Nava fortæller. Jeg er 27 år, jeg har boet i Hvidovre indtil 2005, hvor jeg flytte-

de til Fyn. Nu bor jeg i Bolbro sammen med min kone. Vi har været gift i 2 år. 

Det er mit første arbejde, jeg har nu på Odense Værkstederne. Jeg startede i Køkkenet på 

Skovgården januar 2018. 

Benjamin fortæller videre: Jeg er rigtig glad for mit arbejde i køkkenet og har det godt med 

mine kollegaer. Jeg har altid haft lyst til at lave mad, både det varme og det kolde. 

Jeg arbejder alle ugens 5 dage. Jeg møder kl. 8 og går hjem over middag.  

Om morgenen når jeg møder, er jeg i opvasken. Jeg er med til at lave varm mad, og jeg 

laver smørrebrød. Jeg er også med til at gøre rent. 

Jeg har det fint med arbejdet i Køkkenet og gode kollegaer, men jeg skulle lige vænne mig 

til det nye køkken her på Rytterkasernen. På Skovgården var det mindre og der var ikke 

så mange mennesker. 

Ulla og Benjamin i Køkkenet på Rytterkasernen 
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Kontaktudvalgsmøde på Afd. Midtbyen 
Af Thomas Fugl 

Lidt om hvad Kontaktudvalgsmøderne er:  
 

Det er en dialog mellem ledelse, personale og medarbejderne her på Odense 
Værkstederne og politikere. På mødet deler man viden og inspirerer hinanden med henblik 
på udvikling på de enkelte steder.   
Der afholdes kontaktudvalgsmøde 3 gange, i hver valgperiode for Ældre- og Handicap-
udvalget.  
Borgerne inddrages i planlægning og gennemførelse af møderne. Møderne foregår på 
borgernes præmisser og forudsætninger, og med fokus på en anerkendende og 
inkluderende dialog.                                                                                          
Møderne omhandler konkrete emner fra 
dagligdagen. 

Til hvert udvalg udpeges:                                                                                                                                                       
1 politiker, 1 handicaprådsmedlem, 1 
repræsentant fra forvaltningen. 
 
Fra Odense Værkstedet:  6 borgere, 
ledelsen, forløbschefen, 1 
pårørenderepræsentant                                                                                                                                                       
og 1 personalerepræsentant                                                                                                                                                        

Dagsorden                                                                                                                                                                            
Borgerne planlægger i samarbejde med 
ledelsen og personalet, hvordan mødet                                                  
skal foregå. 
Dagsorden tilrettelægges individuelt 
med konkrete emner, der handler om 
dagligdagen. 

Faste punkter på dagsorden:                                                                                                                                                  
Rundvisning på stedet. Tilsyn, herunder de seneste tilsynsrapporter 
 
Forberedelse til Kontaktudvalgsmødet på Rytterkasernen. 

Der blev samlet en gruppe på 6 medarbejdere fra Rytterkasernen, som holdt flere møder 
sammen med Mette Fischer og Mia Dokkedahl, som begge er personale. Mia og Mette 
fortalte lidt, om hvordan mødet ville foregå og vores rolle i Kontaktudvalgsmødet. 
i gruppen mødtes vi flere gange, hvor vi skulle udarbejde nogle spørgsmål, som vi skulle 
stille til politikerne. Jeg havde bl. a. et spørgsmål om adgangsforholdene til Odense Værk-
stedernes POP UP butik i Kongensgade 
Der var rigtig mange spørgsmål, som blev sendt til politikerne. De spørgsmål vi havde 
sendt, havde vi en dialog om på mødet. 

På mødet startede vi med at præsentere sig og fortalte hvor vi arbejdede og hvad vi 
lavede. Medarbejderne fortalte om dagligdagen på Rytterkasernen og de udfordringer der 
er. Derefter var vi på rundvisning, hvor hver medarbejde havde en afdeling, at fortælle om. 
 
Jeg syntes vi havde et godt møde, hvor der blev talt om de udfordringer og fordele der er 
ved, at flytte ind på Rytterkasernen.   

 

Christel Gall, artiklen forfatter Thomas Fugl 
og Jon Jensen fra Handicaprådet 
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Mikkels verden 
 Af Mikkel Andersen  

Her på siden kan du se og læse om spændende 

film jeg HELT sikkert skal se.  

Du kan også se og læse om de kommende spil, jeg 

glæder mig rigtig meget til. Enter helt nye spil eller 

nye udgaver af eksisterende spil. 

Den første film, jeg ville anmelde er den nye James 

Bond film. Den kommer til at hedde No Time to Die og har premiere den 2. april    

Daniel Craig vender tilbage for femte og sidste gang som James Bond. Tidligere har han 

ellers sagt, at han hellere ville skære sine håndled over end at medvirke i en 007-film 

mere. Måske en løn på 25 millioner dollars og procenter af filmens indkomst fik ham på 

andre tanker? 

Filmens skurk skal spilles af Rami Malek. Hans håndlanger bliver den dansk/svenske 

skuespiller David Dencik. Christoph Waltz vender desuden tilbage som skurken Blofeld.  

Her kan du se en trailer om filmen på. www.youtube.com/watch?v=8D5rCyoOhZI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Her er nogle af de spil, jeg ser rigtig meget frem til at der kommer en ny version, men lige 

nu ser jeg meget frem til DOOM Eternal der ankommer den 20. marts  

Her kan du ser en trailer om DOOM Eternal:  www.youtube.com/watch?v=FkklG9MA0vM 

 

 

 

http://www.businessinsider.com/daniel-craig-paid-25-million-for-next-bond-movie-2018-5?r=US&IR=T&IR=T
https://www.kino.dk/node/1154880
https://www.kino.dk/node/4111
https://www.kino.dk/node/7034
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Interview med Klemens Nielsen 
Af Rasmus Svendstrup 

En gang imellem ser man en mand gå rundt med en vogn på Rytterkasernen, hvorpå der 

blandt andet kan være toiletpapir og sæbe på. Denne mand er Klemens Nielsen. Herunder 

kommer der et interview med ham:  
Klemens Nielsen er 61 år, han bliver 62 år den 2. marts og bor på Knagegården. 

Her kan I læse hans svar samt mine spørgsmål: 
 

Fortæl om dig selv? Jeg er født på Amager og 

boede der mine første leveår. Min far fik arbejde 

som gæsteprofessor på et universitet i Canada, i 

den forbindelse flyttede vi derover.  

I Canada blev jeg undervist hjemme, min mor var 

bibliotekar og min far var professor i 

oldtidskundskab og nordisk sprog.  

Efter et år flyttede vi tilbage til Danmark. I 3. 

klasse flyttede vi til Sct. Klemens og vi købte et 

husmandssted. Jeg har gået på Fangel Friskole 

og Ådalsskolen i Bellinge.  

I 8. klasse gik jeg på Bernstoffsminde Efterskole 

og 9 -10 klasse på Sct. Klemens skolen. 
 

Fortæl om hvad du lavede, inden du startede på Odense Værkstederne? 

Efter folkeskolen flyttede jeg til Kolding og startede på EFG Jordbrug. Her tog jeg blandt andet 

et kursus i malkning og fik et malkebevis. Jeg har arbejdet på Højagergård i Slange-rup på 

Sjælland. Det var en gård, hvor de havde grise. I starten af 1980 købte mine forældre et 

husmandssted i Brændekilde og vi flyttede til Fyn. I 1989 startede jeg på Camillagården. På 

Camillagården har jeg været på flere forskellige afdelinger.  

I 2014 kunne jeg fejre mit 25. års jubilæum.  
 

Fortæl om dit arbejde i receptionen?  Da Camillagården lukkede flyttede jeg med til Rytter-

kasernen. Jeg søgte arbejde i receptionen og fik det. Jeg sørger for, at der er papir i holderne, 

at der er håndsæbe og sprit på alle toiletterne og at der er engangshandsker og engangs-

vaskeklude.  

Når der kommer pakker går jeg rundt 

og aflevere dem. Hvis jeg har tid til 

det er jeg med til at dække op til 

møde. Nogle gange tømmer jeg 

opvaskemaskinen i personalets 

frokoststue. 
 

Hvad vil du gerne lave i fremtiden? 

Det job jeg har nu, er jeg rigtig glad 

for og vil fortsætte med det indtil jeg 

går på pension. 

Tak til Klemens Nielsen fordi han 

havde lyst til at deltage i dette 

interview.  

Klemens med hans vogn. 

Rasmus interviewer Klemens til denne artikel. 
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Montagen og Systuen på Bregnevej 
Af Rikke B. Jensen, Jordy Schmidt, Rasmus Mydtskov og Torben Markvardsen 

Vi har været i Montagen på Bregnevej og lavet et interview. Vi talte med flere medar-

bejdere. Linda Zeeberg fortalte om, hvad de arbejder med i Montagen og på Systuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortæl om jeres arbejde?  
 

Linda fortæller: I Montagen er der rigtig mange pakkeopgaver til forskellige kunder. Vi har 

lige fået en ordre, hvor der skal en vimpel og to skruer i en plasticpose, som man så 

svejselukker. Derefter kommer man stregkode på posen. Før vi får vimplerne ind i 

Montagen, har Maskinværkstedet lavet et hul i hver vimpel. 

Vi har en anden opgave, hvor der er et metalrør, hvor man skal sætte en lille O-ring på, 

som skal trækkes på plads. Vi har haft Maskinværkstedet til, at lave et hjælpeværktøj. 

Vi laver mange opgaver, for et firma der hedder Sneider. Det er forskelligt arbejde med 

kontakter og ledninger. Sneider hed tidligere Joel, så dem har arbejdet for i mange år. 

Vi har 2 Skinpakkere, hvor vi bl.a. skinpakker lygtebeslag fra Hella. Beslagene er samlet i 

Montagen. Skinpakkeren krymper et folie om beslaget og beslagene sendes til alverdens 

lande. 

For firmaet Frecenius Kabi pakker vi proteindrik, som bliver solgt på apotekerne. Vi pakker 

kasser hvor der 8 forskellige smage i, endvidere sætter en stregkode på kasserne. 

For en del år siden lukkede Systuen ned, efterhånden var der ikke så meget at lave på 

systuen, så derfor blev symaskinerne sat væk. Det var billigere at få syet i Portugal og 

Tjekkiet.  

Så fik vi en forespørgsel fra Odense Kommune, om vi kunne sy nogle poser, til et spil der 

hedder Mad og Måltider. Det kunne vi godt og til spillet syede vi nogle poser af gamle 

duge, som Odense Kommune leverede.  

Vi havde det gamle undervisningslokale, hvor vi kunne indrette en lille systue. 

Senere har Odense Kommune bestilt 1000 poser. De skal bruges til Eventyrløbet. Når 

man tilmelder sig, får man et løbenummer, et armbånd og en t-shirt. I stedet for at få det 

udleveret i en plasticpose, så får man det i en genbrugspose, som vi på Systuen har lavet 

af Social og sundheds personalernes gamle kitler. De skulle alligevel være bleven smidt 

på forbrændingen. 
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Mads Rasmussen fortæller: Jeg er 24 år og er 

flyttet til Odense fra Fredericia for fem år siden. 

Jeg bor på Bjørnmosen og har været blind siden 

jeg var 4 år. I Fredericia tog jeg den 3 årige STU 

uddannelse.  

Jeg har arbejdet Montagen ca. 3 år. Jeg laver 

pakkeropgaver for et firma der hedder Alumeco. 

Jeg kommer forskellige vinkler og rør i poser. En 

anden opgave laver jeg for Simpson, hvor jeg 

kommer møtrikker på klips i en pose og pakker 

100 i en kasse 

Jeg er også Vejleder her i Montagen. Jeg viser 

nye kommende medarbejdere rundt, her på Bregnevej. Når der starter en ny medarbejder, 

tager jeg imod vedkommende og sørger for at den nye, får en god start her på værkstedet, 

og føler sig godt tilpas. 

På sigt vil jeg gerne ud i Skånejob i et job, hvor jeg kan bruge mine hænder 

 

Pia Buch Jensen har lige haft 25 års jubilæum. 

Pia har arbejdet næsten 20 år på Skovgården 

og flyttede med Skovgården ned på Rytter-

kasernen. Pia trivedes ikke rigtigt på Rytter-

kasernen og flyttede til Montagen på Bregnevej 

og har arbejdet der i ca. 1½ år.  

Pia er med til, at lave rigtig mange forskellige 

opgaver i Montagen. Lige nu er Pia på systuen, 

hvor hun laver poser til Odense Kommune. 

Poserne bliver lavet af gamle kitler fra hjem-

meplejen, som på den måde genbruges. 

Jeg har ingen planer eller ønsker om nyt arbej-

de. Jeg godt tilfreds med mit arbejde i Montagen. 

 

Gitte Madsen fortæller: Jeg har stort set altid 

arbejdet her på Bregnevej, kun afbrudt af en kort 

periode på Hjallese Plejecenter i Skånejob.  

Jeg har arbejdet i 42 år på Bregnevej og fået 

Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års ansæt-

telse i Odense Kommune. Jeg var ovre og sige tak 

for medaljen, ikke til dronningen, men til kron-

prinsen. Det var en rigtig god oplevelse. 

Lige nu arbejder jeg på systuen, hvor jeg syr poser 

til Odense Kommune. Ellers pakker jeg proteindrik 

til dem, der er småt spisende. 

Jeg har også mange opgaver ved Skinpakkeren, 

men lige pt., er der ingen opgaver til den på værkstedet. Min plan er at jeg vil gå på 

pension, her fra Bregnevej. 
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Bjarne Hansen har boet i Otterup i 25 år. For mange år siden har Bjarne arbejdet på 

Maskinværksted Bredbjergvej sammen med 

Torben Kildemoes og flyttede med værkstedet 

til Bregnevej, i starten af 80erne. 

Bjarne dyrker meget sport i sin fritid og har 

løbet mange motionsløb. Bjarnes rekord for en 

10 km er 44 minutter.  

Lige nu sprætter jeg kitler op, som skal laves til 

poser til Odense Kommune. Jeg laver lygte-

beslag til Hella. Bjarne har tidligere lavet mange 

kabeldæksler. De bliver nu lavet i Indien. 

Jeg tager på Nordfyns Folkehøjskole engang 

imellem, for at tabe mig lidt og så prøver jeg 

lige noget nyt. Jeg er glad for at arbejde på 

Bregnevej og vil ikke andre steder hen, kun på højskole engang imellem. 

 

 

Fortæl om en arbejdsdag? 
 

Linda fortæller videre: Arbejdstiden aftaler vi individuelt, nogle møder kl. 8.00 og andre lidt 

senere. Det aftales, når man starter. Enkelte går hjem kl. 12.30, og nogle kl. 14.00. Der er 

rigtig mange, der arbejder hver dag til kl. 16.00. 

Hver torsdag efter formiddagspausen, holder vi fællesmøde, for alle i Montagen og dem i 

køkkenet. Vi holder et orientereringsmøde, hvor vi snakker om, hvad der er af arbejde, 

eller er der noget nyt arbejde på vej ind. Måske er der nogle sedler eller lignende, der skal 

deles ud. 

Hvor mange medarbejdere og personaler er der i Montagen?  
 

Køkkenet og Montagen er lagt sammen. Da vi var til julefrokost var vi over 40 personer så 

vi er ordentlig flok. I Montagen er der 30 medarbejdere og to personaler, Birthe og jeg, og i 

køkkenet er der Lone, men om fredagen er Birthe også i køkkenet for der har Lone fri. 

Har I nogen nye planer for jeres arbejde i Montagen?  
 

Vi har ikke nogen nye planer lige pt i Montagen. Carsten der finder nye opgaver til os, er 

kommet med en ny opgaver, som vi skal satte en pris på. Vi skal byde de samme priser, 

som ude i byen. Vi er bare lidt længere tid, om at lave tingene, men det gør som regel 

ingenting, det er kunden indforstået med.  

 

Jan Charli i gang med at lave snestokke 

 

Pia og Linda gennemgår dagens opgave 
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Kunstprojektet på Rytterkasernen 
Af Ulrik Aagaard og Rasmus Mydtskov  

Som en op følger til artiklen i sidste blad, har jeg snakket videre med Morten Tillitz, om hvordan det 

går med kunstprojektet. 
 

Hvordan syntes du, det er gået med kunstprojektet indtil nu? 
 

Jeg synes det er gået meget fint indtil nu, jeg har haft nok at bestille, for der er mange ting 

jeg skal holde rede på. Der er rigtig mange involveret, men jeg synes, at folk er søde og 

meget imødekommende og forstående.  

Jeg prøver at samle trådene, fordi der bliver jo lavet noget på de forskellige værksteder. 

På væverierne skal der males. På metaltingene fra Bregnevej, skal der sættes glas og 

keramik. På nogle af trykkene, skal der sættes noget træ og sættes i rammer. Rammerne 

er i egetræ og lavet på Træværkstedet. Der er en masse ting der blandes og det er der, vi 

er lige nu.    
 

Hvor langt er kunstprojektet nået på Rytterkasernen? 
 

I midten af februar begynder jeg, at sætte ting op. Der skal i alt være 25 små værker og et 

stort værk. De små værker kommer op i februar. Lige nu går jeg og planlægger forskellige 

måder, at sætte dem op på. Til opsætningen skal der bruges hejsekraner og lifte, det skal 

organiseres. 

Så skal jeg have en maler indover og have gjort væggene, så de er klar til, at sætte 

værkerne op på. Jeg skal have møde med arkitekten, for at spørge hvad han siger til at 

væggene males i de farver jeg har valgt. 

Jeg har hyret en assistent, ind over projektet, for få en at samarbejde med, for at finde ud 

af, hvordan tingene skal være i den sidste ende.     
 

Hvad er næste skridt i Kunstprojektet? 
 

Jeg skal på Bregnevej og se hvor langt de er kommet med de rammer, som de har lavet. 

Jeg var desværre været nød til at sende nogle af rammerne tilbage, da der var nogen 

problemer med nogle limninger, der ikke var som de skulle være.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du nogen dato på indvielsen? 
 

Det har jeg ikke endnu, men det bliver nok i starten af april, eller i slutningen af marts.  

Jeg skal jeg sammen med nogle af mediefolkene, rundt og tage billeder på de forskellige 

værksteder. Der skal tages er en masse procesbilleder. Det er meningen, at der på et 

senere tidspunkt, skal udgives en bog om kunstprojektet. 

Line og Morten diskuterer en detalje i vævearbejdet 
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Skovhjælperne i Tarup Davinde 
Af Thomas Fugl og Rasmus Mydtskov 

På en regnfuld dag i januar var vi på besøg i Tarup Davinde hos Havørnen og lavede et 

interview med skovhjælperne om deres arbejde. 
 

Fortæl om jeres arbejde i Havørnen. 
 

Først talte vi med Winnie der fortæller: Havørnen er en arbejdsplads, hvor vi er rigtig 

meget udenfor og den primære opgave går ud på, at hjælpe Tarup Davinde, det er dem 

der ejer hele området, og holde det rent og klar til modtage alle dem der benytter området. 

Området er en tidligere grusgrav, som i dag fungere, som et meget besøgt naturområde. 

Vi tømmer skraldespande og vi repare-

rer veje og hegn. Vi fælder træer og de 

fældede træer, kløver vi og lægger det til 

tørre.  

Når der så kommer gæster overnatter 

de på Shelter pladserne, så er det os 

skovhjælpere, der kører brændet ud til 

Shelterne, så der kan laves bål.   

Der bliver renset mursten til genbrug og 

der er høns der skal passes og om 

sommeren er der del arbejde med at 

holde køkkenhaven.  

En gang om ugen  sender Tarup Davin-

des kontordame et ugeskema, hvorpå 

der står hvilke opgaver, de gerne vil 

have os til at lave i den kommende uge.  

I Tarup Davinde har vi også, noget der hedder Den Gule Gård, hvor der er et lokale med 

en masse undervisningsmateriale, som besøgende skoler benytter.  

På Den Gule Gård holder vi lokalerne og toiletterne pæne og rene. Det er en opgave som 

vi har en god indtægt på. 
 

Hvordan er en Skovhjælpers arbejdsdag? 
 

Når Skovhjælperne møder, får vi en kop kaffe, og de arbejdsopgaver, der er i løbet af 

dagen aftales. Skovhjælperne bliver 

inddelt, i nogle arbejdsgrupper, som 

tager ud sammen med et personale og 

laver de arbejdsopgaver der nu er. 

Kl. 12 spiser vi frokost. Der er et køk-

kenhold der laver frokosten, som er en 

del af skovhjælpernes løn, at der er 

gratis mad. 

Når vi har spist frokost, så har vi lige en 

lille pause, inden vi går ud og arbejder 

igen. De første Skovhjælpere begynder 

at tage hjem kl. 2, og andre tager hjem 

kl. tre 

 
 

 

Sally og Ulla i gang med frokosten. 

Nikolaj og Jackie renser mursten til genbrug 
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Hvordan lærer Skovhjælperne at 

bruge maskinerne? 
 

De skovhjælpere som har kompe-

tencerne og lysten til det, kan kom-

me på AMU kursus, og få f.eks. et 

motorsavsbevis. Nogle medarbejder 

tager alene på kursus og andre har 

behov for, at der følger et personale 

med. 

Vi afholder interne kurser, til de for-

skellige maskiner. Vi har rigtig man-

ge forskellige maskiner og el 

værktøj, hvor vi skal sikre, at der ikke er nogen der kommer til skade, ved at bruge de 

maskinerne vi har. 

Vi har et undervisningsforløb f.eks. til at bruge havetraktorerne. Der er nogle sikkerheds-

krav, man skal kunne, tjekke om benzindunken er fyldt op, og skal også vide hvor oliepin-

den sidder, så man ikke kører den tør for olie. Når kurset er gennemført får skovhjælperen 

et bevis på, hvad den enkelte må, med den pågældende maskine.  
 

Hvor mange medarbejdere og personaler er der i Havørnen? 
 

Lige pt. er vi 22 skovhjælpere ansat. Vi er fire fastansatte personaler og en fastansat 

seniorjobber og så har vi to som er i miniflexjob, de er her ikke så mange timer om ugen.  
 

Har i nogen nye planer for jeres arbejde her i Havørnen? 
 

Vi skal til Skovhjælpertræf. Hvert år mødes vi med andre skovhjælpere fra hele Danmark. 

Skovhjælpertræffet plejer gerne at ligge i september-oktober måned. Det deltager vi i hvert 

år. Her møder vi andre skovhjælpere i Danmark. Vi ser hinandens arbejdspladser og 

prøver, at være med til noget af det arbejde, som de laver. Vi går ture og laver noget godt 

mad på bål. På den måde er vi rundt og få nye venner og inspiration. 

 

 

 

 

Anja og Michael i gang med buskryderen  



15 
 

Nynne og Nikolajs side 

Glutenfri Pizza 

Denne Glutenfri Pizza er Fantastisk! Hvis den 
bages som beskrevet, bliver den sprød og 
saftig. 
Efter vores mening, er dejen utrolig nem at 
lave. Undgå at fylde for meget på pizzaen, så 
bliver bunden ikke sprød. 

4 dl   Lunkent vand                                                                                                                                                                         
25 g  Gær                                                                                                                                                                                                
1 tsk.  Honning                                                                                                                                                                       
1 tsk.  Salt                                                                                                                                                                             
45 g  Fuldkornsmajsmel                                                                                                                                                     
60 g  Boghvedemel                                                                                                                                                                         
100 g  Fuldkornsrismel                                                                                                                                                                  
50 g  Maizena                                                                                                                                                                             
15 g  Fiberhusk 

1. Rør vand, gær og honning sammen i en 
skål og lad det stå et par minutter.       

2.  Bland de resterende ingredienser i en 
skål for sig bland dem godt og rør dem i 
væsken med elpisker og dejkroge.                                                                                                                                                                                

3.  Rør dejen i 3-4 minutter til den er jævn 
og sej men stadig blød. Dejen samler sig 
mere, når den står og hæver, så vær ikke 
nervøs over, at den er for våd.      

4. Lad dejen hæve i skålen i 45 min.   

5.  Tænd ovnen på 250 gr. og placer en 
bageplade uden papir i ovnen. 

6.  Hæld dejen ud på et meldrysset bord 
(ikke hvedemel). Brug rigeligt mel, og 
hvis dejen er lidt klistret, så ælt gerne lidt 
mere mel i.    

7.  Del dejen i to stykker.   

   

 

 

 

8.  Form det ene stykke dej til en kugle og 
læg den på et stykke bagepapir drysset 
med mel, inden du ruller den ud.   

9.  Rul dejen tyndt ud (ca. ½ cm ). Brug 
løbende mel på kagerullen, så dejen ikke 
hænger fast. 

10. Læg pizzabunden med bagepapiret på 
en kold plade.       

11. Læg dit yndlingsfyld på.  

12.  Når ovnen er varm tages den varme 
plade ud og pizzaen lempes forsigtigt 
over på den med bagepapiret under.      

13.  Placer pizzaen nederst i ovnen og bag 
den i ca. 15 min. bagetiden Varierer så 
vær lidt Obs!      

14. Mens den første pizza bages, laves den 
anden bund færdig med fyld og bages på 
samme måde. Nyd din glutenfri pizza 
mens den stadig er varm.

Delfin                                                                                                                                                                                               

 
Den almindelige Delfin er sjælden i Danmark. 
Den er ret stor og slank. På hver side af kroppen 
har den et mønster, som ligner et timeglas. 
  
Den almindelige Delfin findes i jordens have, som 
har en temperatur mellem 10 – 28 gr. varme. 
Den kommer ikke ret tit til Danmark. De svømmer 
rundt i store eller små flokke.                                                                                                                                                                              
De lever især af fisk. Den almindelige delfin kan 
blive ca. 30 år gammel. 
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Pårørenderådet på Odense Værkstederne 
Af Rasmus Svendstrup 

Vi har et Pårørenderåd her på Odense 

Værkstederne. Jeg har snakket med Birgit 

Jensen fra Odense Værkstedernes 

pårørenderåd, for at høre, hvordan 

pårørenderådet fungere efter sammenlæg-

ningen af Camillagården og Skovgården på 

Rytterkasernen. Herunder kan I læse vores 

snak: 
 

Hvordan fungerer pårørenderådet efter  

flytningen her til Rytterkasernen?  

Det fungerer ligesom på Skovgården. Vi laver en dagsorden, og mødes/diskuterer lidt først. Så 

kommer Kristian Viskum, når der gået en halv time, og fortæller om nyt fra Rytterkasernen. 

Kristian fortæller bl.a. om, hvor lang er ventelisten, er der nyansatte personaler, hvordan ser 

hele situationen ud. Endvidere fortæller Kristian om, hvordan det ser ud på Bregnevej, og på 

Havørnen. Så kan vi stille ham nogle spørgsmål, hvis vi vil have uddybet nogle ting. 
 

Hvor mange medlemmer er der i pårørenderådet? Dette spørgsmål kunne Birgit ikke svare 

på under samtalen, men efter samtalen fandt vi ud af, at der er 11 aktive medlemmer af 

pårørenderådet, mens der er 4 der ikke deltager. Birgit fortæller derudover: Vi holder 

pårørenderådets møde på tirsdag og så ser vi, hvor mange, der vil med i Pårørenderådet. 
 

Nu hvor Odense Værkstederne er slået sammen, er det så de samme personer der 

fortsætter? Det er stadigvæk de samme, som det hidtil har været. På mødet tirsdag den 14 

januar, aftaler vi hvornår, vi skal have generalforsamling.  
 

Hvad har I arbejdet med indtil nu efter flytningen? Efter flytningen skulle vi lige finde ud af, 

hvad vi skulle lave. De fleste gange var det nu mest Kristian som kom og fortalte om husets 

tilblivelse og hvilke problemer og udfordringer der var med sammenlægningen. Vi lavede en 

sommerfest nede i Sct. Jørgens Hallen, og et julebanko i november, ovre i Kulturhuset. Men 

det som jeg tænker er, at vi skal jo ikke kun være et festorgan. Der skal også være noget 

andet end en sommerfest og et julebanko. 
 

Hvad er Jeres planer fremover i pårørenderådet? Vores planer er, at fremover holde 

overnævnte arrangementer, men det er ikke kun et festorgan. Vi skal også have nogen viden 

som bliver formidlet ud ved foredrag eller temamøder, med personer vi henter ind udefra. Det 

synes jeg er vigtigt.  

Vi er i gang med at arrangere et foredrag om udviklingshæmmede og demens. Til dette møde 

bliver personalet på Odense Værkstederne inviteret, fordi det er dem, der arbejder med de 

borgere. I LEV-bladet var der en artikel om emnet. Forfatteren til denne artikel, vil gerne 

komme og holde et foredrag om udviklingshæmmede og demens. Det er lidt dyrt, så derfor 

skal vi have en snak med Kristian Viskum om det kan lade sig gøre. Endvidere har vi snakket 

med Ib Poulsen om at komme og holde et oplæg.  

Birgit tror at det bliver spænende, hvis det bliver til noget.  

Tak til Birgit Jensen fordi hun havde lyst til at deltage i denne snak. 

Rasmus og Birgit ved det kommende blad 
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Bevægelse aktiviteter på Rytterkasernen 

Af Jordy Schmidt, Jacob Hemberg, Carina Jessen og Torben Markvardsen 

Gymnastik i Springhallen i Odense Idrætshal. Onsdag fra 10 – 12.15  

Fra 1 oktober til og med april er det den årlige gymnastikeopvisning i Tommerup Hallerne 

den 7. marts der øves til, med musik og bevægelser. Der deltager 24 borgere fra forskellige 

grupper på Rytterkassernen sammen med personalerne Tine, Betina, Kasper og Jan.  

Der deltager flere borgere der har behov for ekstra støtte.  

Det er forskellige temaer der bruges i opvisningen. Borgene har meget medbestemmelse i 

valg af temaer til opvisningen, hvor det er ofte dem, der er instruktører.  

Der køres forskellige temaer med 3 måneders varighed. Disse temaer kan være gamle 

lege. Et styrketræningsforløb med vægte, eller et temaer hvor konditionen trænes 

 

Svømning i Svendborg Svømmehal. Tirsdag fra 9.30 – 12.30 

Efter at der har været svømmet i Nyborg 

Badeland og i svømmehallen i Højme, tager 

deltager nu i svømmehallen i Svendborg, som 

har gode omklædnings forhold. 

Der er tilmeldt 22 medarbejdere og Jan og 

Louise, er de 2 personaler på holdet.  

En af grundene til at holdet tager til Svend-

borg, det er varmvandsbassinet, som mange 

har meget glæde af. 

Nogle svømmer mange baner og andre går i 

varmtvandsbassinet, hvor der bliver lavet 

gymnastik som alle kan deltage i. Der bliver 

afsluttet med fri leg med bolde og ruchebane. 
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Bevægelse aktiviteter på Rytterkasernen 

Winter Walking. Tirsdag og torsdag fra januar til april kl. 10. 
Rytterkasernen har tilmeldt Winter Walking 

- Bevæg dig for livet. Winter Walking er en 

aktivitet der sat i gang af DGI. Det er et 

tilbud til folk, kan komme ud og bevæge 

sig.  

Mere end 10.000 deltagere deltog på 465 

gåture i hele landet i 2019. 

Winter Walking er et tilbud til alle på Rytter-

kasernen om at deltage. Lige nu er det 

medarbejdere og personale fra Team 1 der 

mest deltager. Der er mellem 5-7 borgere 

der deltager, men der er plads til flere 

gerne en 10-12 stykker.  

Dem der er tilmeldt og har gået mindst 

42.195 km, deltager i lodtrækning om              

lækre vandrestøvler og jakker. Den 30. januar havde deltagerne gået 37,4 km. 
 

Fælles gåtur. Torsdag kl. 10. – 11.15 
 

Fælles Gåture er en aktivitet som tilbydes alle 

som vil deltage i Aktivitet og Events. Det er 

ikke en fast gruppe der deltage, men forskel-

lige fra gang til gang. Det er et tilbud om, at 

komme ud i den friske luft og få nogen ople-

velser. 

Det er ikke en planlagt rute. Om sommeren går 

turen tit ned ved åen, hvor man kigger på natu-

ren og snakker om hvad vi ser og oplever. 

Andre gange er der stemning for, at turen går 

ind til byen og der eventuelt kan handles enten 

til en selv, eller en aktivitet. Det er Lone og 

Louise der er tovholder for den Fælles Gåtur. 
 

Gymnastik for alle i Multirummet. Torsdag fra 10 – 11. 

I gymnastikken om torsdagen deltager 

12 – 15 medarbejdere fra hele huset 

sammen med Mette og Tine. Der star-

tes med opvarmning, hvor vi kommer 

kroppen godt igennem. Efter opvarm-

ningen er det medarbejderne der skiftes 

til vise hvad øvelser der skal laves.  

Det er et tilbud til alle på Rytterkaser-

nen og alle kan deltage. 

Der hele sluttes af med afslapning på 

gulvet, med en dejlig berolige afstres-

sende afspændingsmusik.  
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Bevægelse aktiviteter på Rytterkasernen 
 

Massage i Multirummet. Onsdag fra 13 – 13.45 

Onsdag eftermiddag er der en dejlig 

gang massage i Multirummet i nr. 19.  

Alle er velkomne, og der er stor tilslut-

ning, så derfor er det desværre ikke alle, 

der kan være med vær gang.  

Først bliver der lagt madrasser på gulvet, 

til dem der ikke sider i kørestol og der 

bliver sat afslapningsmusik på.  

Derefter kommer et personale rundt og 

giver alle massage, først med en 

hårpind, bold eller rulle. Det var super 

dejligt og kan anbefaledes.  
 

 

Cirkelgymnastik i Multirummet. Mandag fra 10 – 11.15 
 

På holdet er der 16 medarbejdere og 2 

personaler. Der startes med at varme op, 

først er det Tine eller Betina der varmer. 

Derefter er det medarbejderne der står 

for opvarmningen på skift.  

Til opvarmningen har medarbejderen 

valgt musikken. Nogen gange er det en 

sangleg, eller en anden sjov leg som er 

opvarmningen 

Efter opvarmningen er der medarbejder-

ne, der på skift viser hvilke øvelser, der 

skal laves.  

Cirkelgymnastikken slutter af med afslap-

ning. De medarbejdere der har lyst giver hinanden massage med en hårpind eller en bold. 

 

Just Dance i Multirummet. Tirsdag fra kl. 13. – 14.45. 
I Just Dance kan alle deltage og man behø-

ver ikke, at kunne danse, for at være med. 

Det blive vist på en storskærm, hvordan 

man skal gøre. Musikken og dansenumrene 

bliver valgt fra YouTube.   

Man ser på figurerne på storskærmen, og 

laver de samme bevægelser, som på skær-

men og så danser man til musikken. 

Det forgår i Multirummet med nedrullede 

gardiner og dæmpet lys. Man har det sjovt 

og hyggeligt og alle på Rytterkasernen er 

velkommen, til at komme og danse og få 

masser af motion. Det er 6 – 8 deltager 

sammen med Betina deltagere pr. gang. 
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Maleriudstilling i Kulturhuset 
Af Simon Just Edlefsen. Foto: Kia Esmann Søberg                                      

I cafeen i Kulturhuset på Rytterkaserne, kan man for tiden se en maleriudstilling af Rikke 

Louise Jørgensen, der til dagligt maler sine billeder hos Prospect Art, på Rytterkaser-

nen.               

Rikke har malet billeder i 13-14 år. Hun maler mest billeder med dyremotiver. 

Rikkes morfar var god til at male billeder og det var gennem ham, hun fik interessen for at 

male. 

Rikke får blandt andet inspiration til sine billeder, når hun ser, hvad andre har malet og 

hvilke teknikker de har brugt. Hun har altid været glad for dyr og derfor fylder de meget 

hendes malerier. 

– Hvis jeg for eksempel skal male en 

frugtskål, vil jeg helt sikkert også male en lille 

mus på billedet, fortæller Rikke, der begyndte 

at tegne løver efter hun havde set Løvernes 

Konge. 

Det er første gang Rikke udstiller på 

Kulturhuset. Her kan man både se og købe 

hendes billeder. 

Et af billederne, der forestiller en stor hval og 

en lille havfrue er allerede reserveret. 

– Det er reserveret til min tante. Hun har 

studeret hvaler, fortæller Rikke, der glæder sig 

over, at rigtigt mange nu får lov til at se hendes billeder. 
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Aktivitetskalenderen for februar, marts og april. 
 

Hvad sker der på Odense Værkstederne og i Odense 

Af Jacob Hemberg 
 

24. februar kl. 9:30 -11. Midtbyen. Fastelavnsfest med tøndeslagning og fastelavnsboller. 
 

18. februar kl. 09.30. (Gratis billetter) Odense Bibliotekerne, Østre Stationsvej 15.  

Manden med den gule hat fortæller historier 
 

25. februar kl. 10.30-11.30. Pandekagedag på Hovedbiblioteket. Kom og vær med til at 

fejre Pandekagedagen med os. Gratis adgang. Tilmelding på  www.odensebib.dk. 
 

25. februar kl. 09.30. (Gratis billetter) Odense Bibliotekerne, Østre Stationsvej 15.  

Manden med den gule hat fortæller historier. 
 

28. februar kl. 10. Bregnevej. Flemming Hansen fejrer sit 25. års jubilæum 
 

6. marts kl. 18. Discofest i Cafe Klare 
 

10. marts kl. 19 – 21. Pårørenderådet afholder Generalforsamling. Oplæg af Ib Poulsen fra 

LEV. om Omsorgssvigt og magtanvendelse 
 

Fra 17. - 29. marts. Kunstudstilling med Katrine-Marie Burmeister og Jonny Grønfeldt 

Hansen. En kunstudstilling med fokus på naturen - og menneskets påvirkning og 

opfattelse af den. Kunstbygningen Filosoffen, Filosofgangen 30, Odense C. 
 

27. marts Kl. 10. Bregnevej. Pia Buch fejrer sit 25. års jubilæum. 
 

31. marts kl. 10:30. Påskegudstjeneste i Vor Frue kirke med efterfølgende sandwich i 

cafeen nr. 17, 1. sal. 
 

3. april kl. 18. Discofest i Cafe Klare 
 

3. april. Midtbyen. Påskeharen går rundt med påskeæg i løbet af dagen. 
 

21. april kl. 19 – 22. Pårørenderådet. Temaaften i Kulturhuset. Udviklingshandicap og 

demens 
 

24. april Kl. 10. Bregnevej. John Lerchen fejrer sit 25. års jubilæum. 
 

Er der en begivenhed eller en aktivitet på Odense Værkstederne, du vil have 

med i Aktivitetskalenderen.  

Send en mail på. rytterposten@gmail.dk  til Jacob Hemberg/kalenderen.  

Med dato, hvor er det henne og lidt om hvad der skal ske.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Pårørenderådet afholder generalforsamling 

Den 10. marts kl. 19 – 21 i Cafe Klare 

Efter generalforsamlingen holder Ib Poulsen fra LEV. et oplæg om 

Omsorgssvigt og magtanvendelse. 

Pårørenderådet er vært ved kaffe og kage 

 

http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-100164
http://www.odensebib.dk/
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-100164
https://galleri-gulfeldt.dk/event/udstilling-i-filosoffen-odense/
https://galleri-gulfeldt.dk/event/udstilling-i-filosoffen-odense/
http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-nynaut/nr-100202
mailto:rytterposten@gmail.dk
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Interview med Marianne fra Køkkenet 
Af Ulrik Aagaard og Rasmus Svenstrup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortæl lidt om dig selv, og hvad har du lavet før?  

Inden jeg kom på Odense Værkstederne, var jeg på efterskole i Aalborg: Jeg har også 

været på husholdningsskole. Jeg har tidligere arbejdet i Cafeen på Camillagården og jeg 

har arbejdet i Køkkenet på Skovgården i flere år.  
 

Hvordan er det at komme i Køkkenet på Rytterkasernen? 

Jeg syntes faktisk, at det er rigtigt godt, men det var en stor omvæltning. Jeg skulle lige 

lære og alle de nye arbejdsgange, der kom i Køkkenet efter, at vi flyttede på Rytter-

kasernen 
 

Hvorfor valgte du, at arbejde i Køkkenet?  

Det har altid interesseret mig, at lave mad og arbejde i et køkken. Tidligere har jeg arbej-

det i Køkkenet både på Camillagården og på Skovgården. Det er lige mig og det eneste, 

jeg har lyst til, at arbejde med. 
 

Hvad er dine opgaver?  

Om mandagen vasker jeg op, det gør  jeg 

gerne hele dagen, hvis jeg ikke bliver sat 

til noget andet.  

Tirsdag har jeg hjemmedag. Om onsda-

gen laver jeg smørrebrød. Jeg er med til 

alle de opgaver, der er i Køkkenet.  

Jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg har af 

opgaver i Køkkenet, i løbet af dagen. Jeg 

er rigtig glad for vores morgenmøder, hvor 

vi fordeler opgaverne. Hvis der mangler 

folk i Cafeen, så hjælper jeg der, med at 

servere mad og passer kassen 
 

Hvordan er det at være i Køkkenet?  

Det er jeg glad for, men det har været lidt af en omvæltning for mig med mange flere folk, 

at forholde sig til. Jeg var lidt træt i hovedet i starten jeg var i Køkkenet, her på Rytter-

kasernen. Jeg er rigtig glad for mit arbejde og jeg har intet ønske om at skifte. 

Marianne i gang med at lave smørrebrød 

 

Tavlen hvor dagens opgaver planlægges 
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Personale nyt på Odense Værkstederne 
 

Af Ulrik Aagaard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jette Exner stoppede som seniorjobber i køkkenet i Midtbyen pr. 31. december. Jette 
har sagt sin stilling op, da hun flytter ud af kommunen. Man kan ikke være i seniorjob, 
hvis man ikke bor i kommunen 
 

Tina Lundsgaard Pedersen fra Bregnevej har orlov til efter sommerferien 2020,  
 

Charlotte Fucke overtager nogle af Tinas opgaver og derfor flyttes ud af produktionen 
på Bregnevej. 
 

Charlotte Røn fra Køkkenet i Midtbyen, flytter til produktionen på Bregnevej 
 

Pædagog Tine Hjuler Nielsen er ansat i en projektstilling fra 1. januar til 1 juni 
 
Charite Simonsen er ansat i seniorjob i Butik Egenproduktionen pr. 5. februar 
 
Pædagog Nina Gudmundsdottir er ansat i et 3 måneders vikariat i Aktivitet og Event i 
Blå gruppe  
 

Studerende i praktik 
 

Sanne Nicoline i Aktivitet og Event i Team 1 fra januar til maj 
 
Anders Waldmann i Aktivitet og Event i Grøn gruppe fra februar til marts. 
 
Matilde Rasmussen i Aktivitet og Event i Sort gruppe 6. måneder fra januar til juli 
 
Mie Bang Schmidt Aktivitet og Event i Blå gruppe fra februar til marts. 
 
Mette Martinussen i Butik Egenproduktion i 6 mdr. fra den 2. december 2019 
 
Julie Bruus Frederiksen i Musik og Teater fra 2. december 2019 til 15. maj 
 
Anders Jensen i Havørnen i 7 ugers praktik fra den 3. februar 
 

Mette Jørgensen er ansat fra den 2. december 2019.  
Mette er uddannet pædagog og skal være i Cafeen i 
nr.17 i Midtbyen 

Jesper Skovlund er ansat fra den 1. januar 
2020.  
Jesper er uddannet pædagog og skal være 
i Køkkenet i Midtbyen 
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Interview med en 25 års jubilar 
Af Ulrik Aagaard 
 

Kenth Bendiksen havde 25. års jubilæum i december 2019 og den forbindelse har jeg lavet en 

artikel om Kenth. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortæl lidt om hvem Kenth er. Jeg er født i Søndersø, hvor jeg gik på Søndersøskolen. Jeg 

gik der indtil 10 kl. Derefter gik jeg på Klintebjerg Efterskole og derefter kom jeg på 

Lundhaveskolen.  

Jeg bor i et rækkehus i et Støttecenter i Søndersø sammen med min kæreste Berith. 
 

Hvad har du lavet inden du startede på Odense Værkstederne? 

Efter Lundhaveskolen startede jeg på Skovgården, hvor jeg kun var i kort tid, hvorefter jeg 

startede på Camillagården. I starten var jeg med til at lave Camillaposten og jeg gik til 

undervisning sammen med Mette Thrane. Jeg har også lavet lys og været med til at pakke 

frugt.    

Jeg har været udplaceret flere forskellige steder. Det første sted var Orifarm, Daglig Brugsen i 

Morud, SuperBest Næsby og Kvickly i Otterup. Så var jeg hos Fakta, der var jeg rigtig glad for 

at være, men de lukkede desværre. Derefter kom jeg i Rema, hvor jeg stoppede. Jeg vil gerne 

udplaceres igen og har aftalt et møde med en jobkonsulent.    
 

Fortæl om dit nuværende job på Rytterkasernen? Jeg arbejder 3 dage på Rytterkasernen. 

Om mandagen er jeg i Butik og Egenproduktion. Her passer jeg butikken og er med til at lave 

forskellige ting. Jeg har bl.a. været med til at lave medaljer til et motionsløb her i Odense. Om 

tirsdagen og onsdagen arbejder jeg i receptionen, hvor jeg bl.a. udleverer parkeringsbilletter 

og gør klar til møde og lignende her i huset. 
 

Fortæl om dit jubilæum? Det var godt. Jeg havde glædet mig til at holde jubilæum. Jeg 

lavede en liste over dem, jeg ville invitere med.  
 

Hvordan var din modtagelse til jubilæet og hvordan havde du det med at blive hyldet? 

Det havde jeg det udmærket med. Der blev holdt taler og der blev sagt en masse gode ting om 

mig. 
 

Hvad har du fået af gaver? Jeg fik mange gode gaver. Jeg fik bl.a. et juletræ med sedler, 

hvor mine kollegaer har skrevet en masse pæne ting til mig. Jeg fik en trøje, penge choko-lade 

og blomster. Jeg fik noget strikketøj som jeg skal bruge, når jeg passer butikken. Jeg fik en flot 

figur af en and af Odense Værkstederne.  
 

Hvad er dine fremtidsplaner? Det er at jeg bliver udplaceret igen i job i Søndersø.  

Kenth sammen med sine forældre ved jubilæet Kenth i butikken 
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Brians to job på Odense Værkstederne  
Af Thomas Fugl og Carina Jessen 

Fortæl om dig selv, og hvad har du lave før? 

Jeg hedder Brian Nielsen er 45 år Jeg arbejder 2 

dage om ugen som Skovhjælper i Tarup Davinde 

og 3 dage i Cafe og Rengøring. Jeg har været 

ansat i 5 år som Skovhjælper. Tidligere har jeg 

været i Idrætsgruppen på Camillagården. Inden 

da arbejdede jeg i de forskellige afdelinger på 

Bregnevej. Jeg har også spillet i Sækken med 

Hiphoppere. 

I min fritid har jeg et mobildiskotek sammen med 

en kammerat. Vi spiller til fester fødselsdag og 

lignende. Hver onsdag spiller jeg hockey i Lund-

haveklubben. Det har jeg gjort nu i næsten 20 år. 
 

Hvordan er det at komme i Cafe/Rengøring på Rytterkasernen? 

Det er dejligt, jeg laver noget som er anderledes end det, jeg laver som skovhjælper. Jeg 

har tidligere arbejdet om fredagen i den gamle Cafe Klare og jeg har lyst til at fortsætte 

med Café arbejdet. 
 

Hvad er dine arbejdsopgave? Når vi møder om morgenen, aftaler vi dagens opgaver i 

Cafe/Rengøring. Jeg laver kaffe og sætter sodavand i køledisken. Jeg står ved kassen og 

betjener kunder, som betaler enten med MobilePay, kontant eller på konto.  
 

Hvorfor valgte du Cafe/Rengøring? De arbejdsopgaver i Caféen er dejlig afvekslende, i 

forhold til de arbejdsopgaver, jeg har som skovhjælper. 
 

Hvad er dine opgaver som skovhjælper her ved Havørnen? 

Jeg møder klokken 8. Om vinteren 

kører jeg med bus og om sommeren 

cykler jeg. Om morgenen mødes vi 

alle skovhjælpere, får en kop kaffe 

og aftaler hvad vi hver især skal lave. 

Jeg har mange forskellige arbejds-

opgaver som skovhjælper, jeg ren-

ser brugte mursten som derefter 

genbruges. Det er en opgave vi får 

penge for. 

Jeg er med til at ordne indhegninger-

ne så de er klar til, når dyrene skal 

på græs. Jeg renser ukrudt og lig-

nende med en snegleklipper. 

Jeg er med til at holde rent ved hundeskoven, jeg skifter affaldsposer og her bruger jeg 

også snegleklipperen til at holde rent. 
 

Kunne du tænke dig, arbejdet var mere afvekslende som skovhjælper?  

Begge steder er der mange forskellige arbejdsopgaver. Det nyder jeg rigtig meget.  

Skovhjælper er et dejligt job i den friske luft og jeg får en rigtig god motion. 

Thomas laver interview med Brian i Tarup Davinde 
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Træværkstedet på Bregnevej 
Af Simon Edlefsen. Foto Torben Markvardsen 
 

Vi har besøgt træværkstedet på Bregnevej og har lavet et 

interview med dem, der er tilknyttet Træværkstedet.  
  

Alle de materialer der bruges på Træværkstedet er gen-

brug af emballage, som leveres til værkstedet. De levere 

både til interne og externe kunder. De levere flere forskel-

lige ting til Butikken på Rytterkasernen, og har lavet rigtig 

mange kasser som bruges når Butikken laver gavekasser.  

De laver bl.a. af mange forskellige dyr, som bruges i Butik-

kens gavekasse. 

De levere kasser til en kunstner som bruger kasserne til 

emballage og kasserne bruges også når kunstneren udstiller sine værker. 

Det sidste de er begyndt, at fremstille er ølkasser til ANARKIST - BEER & FOOD LAB. Det 

er en 6 stks. ølkasse i retro udgave.   
 

De ansatte på Træværkstedet: 

Steen Stokkebro startede med at arbejde 

ude i det private. Steen har arbejdet i 5 år 

hos H. I. Hansen Genbrug på havnen. 

Derefter hos Foderstoffirmaet Muus også 

ved havnen. Steen fik problemer med 

ryggen og fik tilkendt førtidspension. 

Steens daværende sagsbehandler, sør-

gede for en praktik på Camillagården og 

har arbejdet der siden 2002. Steen har 

arbejdet på flere af Camillagårdens af-

delinger. 

Steen havde sit eget Træværksted på 

Camillagården og det er i store træk det, 

der er flyttet på Bregnevej. 

Torben Dalgaard har været ansat siden august 2019. Torben har arbejdet på Egely i 22 år, 

som faglærer på Egelys træværksted. Torben er uddannet som psykoterapeut. 
 

 

Steen og Torben indstiller saven 

Ølkasser til ANARKIST 

I starten af 2020, gik de i gang med en tilbygning til hallen.  

Den nye tilbygning, er et nyt Træværksted på 120 m2. 



Hjertelig tillykke med fødselsdagen 
Februar måned   

Simon Rasmussen 3. 33 år 

Jens Ole Olsen 4. 52 år 

Karsten Chr. Brandt 4. 52 år 

Thi Than Thuy Dihn 5. 52 år 
Claus Spur 5. 32 år 
Per Beck Holm 7. 46 år 
Flemming B. Nielsen 7. 55 år 
Ahmad Nasir Aslam 7. 49 år 
Pia V. Thode 8. 46 år 
Peter Kristoffersen 8. 62 år 

Kim Andersen 9. 51 år 

Theis Kent Jensen 9. 38 år 

Anette Schou Nielsen 9. 43 år 

Lasse Thorup Albertsen 10. 33 år 

Dennis Christensen 11. 40 år 

Jimmi Nielsen 11. 29 år 

Annika Jørgensen 13. 40 år 

Annemarie Storm Jensen 13. 54 år 

Nynne Hansen 15. 32 år 

Pia V. Lund 16. 61 år 

Casper Juul 17. 48 år 

Jesper Nørreløkke 17. 49 år 

Nghia Mølgaard Bui 17. 29 år 

Jacob From 18. 45 år 

Flemming Kent Olsen 18. 51 år 

Annette B. Jensen 18. 56 år 

Malene Kjølby 21. 44 år 

Charlotte Hansen 21. 53 år 

Helge M. Hansen 21. 60 år 

Mette W. Jørgensen 21. 36 år 

Anne Hoffmann Tors 22. 53 år 

Søren Peter Sørensen 23. 53 år 

Pernille Karina Kristiansen 23. 25 år 

Helle Madsen 23. 59 år 

Dorrit Christensen 23. 67 år 

Jens H. Valsøe 23. 30 år 

Rasmus Svendstrup 24. 40 år 

Irmingard Paulse 25. 54 år 

Yvonne Vinther 25. 63 år 

Leila Gramstrup Nielsen 26. 53 år 

Charlotte L. Pedersen 26. 30 år 

Marts måned   

Majbritt L. Nielsen 1. 57 år 

Niclas Dahl Andersen 1. 32 år 

Klemens H. Bekker Nielsen 2. 62 år 

Jane Martinsen 4. 35 år 

Isabella T. K. Kaspersen 4. 21 år 
Pernille Møller Jensen 5. 32 år 
Kalle Vesterdal Carlson 7. 31 år 

Ditte Printz 7. 30 år 

Allan C. Christensen 8. 52 år 

Michael Jan Nielsen 9. 32 år 

Torben Larsen 9. 49 år 

Melisa Louise E. Jensen 11. 34 år 

Steen Stokkebroe 11. 64 år 

Jacob Exsteen 14. 33 år 

Marie Sehestedt Juul 14. 44 år 

Trung Vuong 16. 70 år 

Bo Lorentsen 17. 44 år 

Eva Enevoldsen 18. 32 år 

Sara Lykke Laurvig Lund 18. 23 år 

Matilde Juul Bjerg 19. 28 år 

John Sørensen 20. 60 år 

Stine Bruun Madsen 20. 42 år 

Jesper Schile Jensen 22. 30 år 

Bente K.O. Sørensen 22. 41 år 

Martin Christensen 22. 34 år 

Marianne Rasmussen 24. 46 år 

Maria Lerchen 24. 47 år 

Jacob Nonnemann 24. 23 år 

Bjarne S. Hansen 25. 69 år 

Mona I. Christensen 26. 32 år 

Rolf Wænnerstrøm Larsen 26. 42 år 

Christine Quist Christensen 27. 27 år 

Eirik Bach Nielsen 27. 23 år 

Niels B. M. Pedersen 29. 65 år 

Februar måned   

Ronni Birch 27. 30 år 

Bolette Maria Hansen 27. 31 år 

Lonnie Madsen 28. 43 år 

Hjertelig tillykke med din runde fødselsdag 
Dennis Christensen tillykke med de 40 år                                                           

Annika Jørgensen tillykke med de 40 år                                                              

Helge M. Hansen tillykke med de 60 år                

Jens H. Valsøe tillykke med de 30 år              

Rasmus Svendstrup tillykke med de 40 år     

Charlotte L. Pedersen tillykke med de 30 år 

 

Ronni Birch tillykke med de 30 år 

Ditte Printz tillykke med de 30 år        

Trung Vuong tillykke med de 70 år 

John Sørensen tillykke med de 60 år                          

Jesper S. Jensen tillykke med de 30 år 

 




