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Vi vandt!
Vores opsætning af Aladdin løb med sejren �l årets Sommerteater 2021. Alle på Lindersvold har arbejdet
sammen om at indspille fortællingen om outsideren Aladdin, der i virkeligheden var en usleben diamant.
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Jysk luksus og
overnatninger
i det fri
Lindersvold på
det flyvende tæppe
Lindersvold på det flyvende tæppe
Det tradi�onsrige sommerteater er igen i år en
digital fornøjelse, og det er ikke så skidt, at det
ikke er godt for noget: For en stor del af eleverne
er det nemlig le�ere at optræde, når det er uden
publikum.

Heller ikke denne sommer rejser opholdsstedet og
bo�lbuddet �l udlandet. I stedet bruger vi �den på
at udforske Danmark.
Når vi holder ferie på Lindersvold, gør vi det med
s�l. Selvom vi heller ikke år rejser udenlands som vi
plejer, har vi planlagt en god sommer.
Mens STU’ere og vores dagskoleelever holder
velfortjent sommerferie, skal beboerne på vores
opholdssted og bo�lbud nemlig på en række
forskellige ture. Vores bo�lbud får fornøjelsen af at
tjekke ind i et luksussommerhus i Skagen med 14
værelser, pool og ak�vitetsrum i første række �l
Vesterhavets bølgebrus. Resten af sommeren får
beboerne mulighed for strandture, sheltertur med
overnatning i det fri, turis�ure �l København og
Køge. Der er også e-sport på programmet.

Vores opholdsstedet skal også i luksussommerhus,
bare lidt længere sydpå, nemlig i Ebelto�. Hvis
vejret er godt, vil der være mange udendørs
udflugter på programmet, og hvis vejret er dårligt,
er der blandt andet indendørs pool og bordtennis at
forlyste sig med. Når beboerne kommer hjem fra
sommerhuset, er der ak�viteter dagligt, og hver uge
to større ture �l for eksempel Knuthenborg, Bakken
eller shoppetur �l Tyskland.
”Vores poli�k er, at vi ikke aflyser vores udflugter,
heller ikke selvom der kun er en, der er �lmeldt.
Men det er nu også sjældent, det sker. Som regel er
der mange, der gerne vil med. Vi glæder os alle
sammen �l sommerferien, hvor vi kan få en masse
god hygge�d sammen”, siger Chris�na, der er
souschef på Opholdsstedet Lindersvold.
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Makeuppen er vild, og kostumerne er ekso�ske og
fulde af farver. Klirrende og raslende smykker og en
ondskabsfuld troldmand med fejende kappe, der får
tegnet drama�ske øjenbryn af makeup-ar�sten. Det
giver næsten sig selv: I år spiller vi Aladdin.
Vores sommerteater er en �lbagevendende
begivenhed, hvor vi konkurrerer med andre skoler i
vores netværk om at skabe det bedste teaterstykke.
Under normale omstændigheder kulminerer
produk�onerne i en fes�val, hvor alle deltagere
mødes og viser deres teaterstykker.
Men sådan bliver det naturligvis ikke i år.
Le�ere uden publikum
I stedet har teaterholdet valgt at lave en film: Alle
scener bliver optaget med en grøn skærm som
baggrund, og bage�er bliver der �lføjet digitale
kulisser. Det betyder, forklarer Federica, der er
lærer på Lindersvold STU College og ansvarlig for
årets teaterbidrag, at der ikke er noget publikum,
når de unge er på scenen, og at scenerne kan tages
om, hvis der er noget, der kikser.

Det er der flere, der sæ�er stor pris på:
”Nogle af de unge oplever, at det er meget
nemmere at optræde uden publikum. Det har vist
sig, at den her teaterform fak�sk giver rig�g god
mening”, siger Federica.
Summer af teater
Da Federica, der ikke før har prøvet at lede en
teaterproduk�on, blev spurgt, om hun havde lyst �l
at prøve kræ�er med projektet, var opgaven fra
ledelsen klar:
Lindersvold skal summe af teater.
Og den del af opgaven er virkelig blevet løst, mener
hun:
”Selvom det er en konkurrence, vi deltager i, føler
jeg, at vi allerede har sejret. For alle på stedet har
været enormt engagerende, og virkelig taget
stykket seriøst”, forklarer hun.
”Nogle gange brokker de unge sig over, at vi skal
gentage scenerne flere gange. Men når de så ser
optagelserne, kan de se, hvorfor det er nødvendigt,
at vi skal øve os så meget. Det er virkelig en
værdifuld erfaring.”
Federica selv er også blev mange erfaringer
rigere.
”Det har virkelig været udfordrende at skulle
koordinere den her proces, alle kommer �l dig med
deres problemer og forventer, at du har en løsning.
Det har været helt vildt lærerigt for mig”, griner
hun.
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”Jeg er i mit es på scenen”
Sander, der spiller Aladdin, føler sig allermest
hjemme, når han står på en scene. Hans passion
hjælper ham �l at blive bedre �l at mærke andres
grænser.
Sander har én interesse, som han lever og ånder
for: Det er skuespil. Han er elev på STU College
Lindersvold, og har siden han var dreng spillet
teater. Både i skolesammenhænge og privat, hvor
han har taget mange kurser for at forfine sin teknik.
Derfor var det ganske naturligt, at han skulle have
den ene af de to hovedroller i Aladdin. Det er første
gang, Sander har medvirket i en filmproduk�on:
”Jeg har lært rig�g meget, fordi når man optager �l
video har man mulighed for at genindspille rollen så
mange gange, det skal være. Det er ikke one-take
som når man optræder foran et publikum.”

En ”dreng” til Gunnar

Naturlige grænser
Det er ikke kun fagligt, at Sander han tage noget
med hjem. Han har al�d ha� udfordringer med at
aflæse andres grænser. Men Aladdin har fak�sk
hjulpet ham, oplever han.
”Folk, der ikke har spillet skuespil før, kan godt blive
u�lpasse, når scenerne, de skal indspille, involverer
fysisk kontakt. Så spørger jeg, om det er ok, at jeg
for eksempel tager dem i hænderne eller rører ved
deres skuldre”, siger han.
Selvom det har været sjovt og lærerigt at indspille
film, har Sander dog savnet at spille teater foran
publikum:
”Jeg føler mig hjemme på teaterscenen, der er jeg
virkelig i mit es. Teater er det, jeg lever for.”

Al�d på ple�en. Vores chauffør Gunnar, er blevet
70 og har sam�dig 25-års jubilæum på Lindersvold.
Gunnar er Lindersvolds faste chauffør. Hver morgen
henter han vores elever, så de kommer trygt og
godt i skole, og hver e�ermiddag afleverer han dem
igen. Sådan har det været i alle skoleuger de sidste
25 år, hvor Gunnar har arbejdet her hos os.
Men det flo�e jubilæum er ikke det eneste, vi har
fejret. Gunner blev 70 år den 15. maj, og han blev

overrasket af de ansa�e her på stedet med kage,
musik og sang. Naturligvis fik han også lov �l at
sidde i ”kongestolen”.
Desuden beslu�ede vores STU’ere at overraske ham
med en ganske særlig gave: En ordentlig omgang
wienerschnitzel med "dreng" og bage�er lun
blåbærtærte, for det er Gunnars absolu�e livret.
Stort �llykke med dagen, Gunnar.
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Ny afdeling på Store Torøje
Et separat afsnit på Opholdsstedet Store Torøje
skal give ro og tryghed �l de yngste beboere.
Først er børn små, og så bliver de større og det er
også, hvad der sker på Opholdsstedet Store Torøje,
hvor de fleste af beboerne e�erhånden er ved at
afslu�e skolen.
Det betyder, at der er stor aldersforskel på
opholdsstedet ældste og yngste beboere, og derfor
har kons�tueret leder Marianne Grim nu fået lavet
en ny afdeling på stedet, så både små og store kan
få �lgodeset deres individuelle behov:
”Det er sådan set en meget naturlig konsekvens af

der er forskellige behov hos vores beboere, der skal
�lgodeses”, siger hun.
Børnene, der bor på Store Torøje, vil naturligvis
stadig vil have en stor del af deres hverdag
sammen. Men at det er vig�gt, at de små får et
sted, hvor der er ro, når de skal pu�es, ligesom det
skal være muligt at spise for sig selv, siger Marianne
Grim:
”Det handler om at skabe så meget ro og tryghed
som muligt for de mindste, og derfor er det vig�gt,
at der er et sted, de kan trække sig �lbage. Det er
det, de får nu.”

Nyt køkken
på Step-Up
For at få mere plads og et åbent køkken, har vi
væltet en væg i vores kollegiekøkken. Igen viser
det prak�ske arbejde sig at være en øjenåbner.
Her på Lindersvold �lbyder vi kollegiepladser �l
unge, der på mange måder er velfungerende, men
som har brug for lidt ekstra stø�e i hverdagen.
Afdelingen hedder Step Up, og det er et dejligt sted,
som ligger dør om dør med Den Rejsende Højskole.
Men køkkenet har længe været for småt, så derfor
har flere af vores STU-studerende, der selv bor på
kollegiet, i den sidste �d arbejdet med at vælte
væggen �l det �lhørende opholdsrum, så køkkenet
får mere lys og en spiseplads.

konkrete færdigheder, men som også kan være med
�l at a�lare vores unge i forhold �l hvilken retning,
de ønsker at gå”, siger daglig leder Mary Viller.
”Vores oplevelse er, at de prak�ske opgaver
mo�verer vores unge, og o�e sender det dem på
sporet af en mulig uddannelsesvej. For eksempel er
der en af de studerende, der har været meget opsat
på at blive tømrer. Men i denne proces, hvor vi har
arbejdet med murværk, spartlet og malet, er det
gået op for ham, at han virkelig har flair for
malerarbejdet. Det er jo en øjenåbner, der er rig�g
god at få”, siger hun.
Målet er, at køkkenet er helt færdigt, inden vi går på
sommerferie.

”Det er et godt eksempel på en rig�g god prak�sk
opgave, der både indeholder undervisning i
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Kalenderen
Skolestart 8. august
OL 9,10 og 11 september
Velkommen til ny elev i
indskolingen
Vi ønsker alle en rigtig god
sommer

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

kontakt@s�oroje.dk

30 54 20 04

Bo�lbuddet Lindersvold

Lindersvoldvej 5 4640 Faxe

susan@lindersvold.dk

22 74 28 68

Skolecenteret Lindersvold
Lindersvoldvej 5, 4640 Faxe
Telefon: 30 54 20 04
Email: marianne@lindersvold.dk
www.lindersvold.info

