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FRILUFTSTEATER

TYRANNEN
FRA BUSTRUP
Se stykket her på
Bustrup 13, 14, 15
juni 2019

UDDANNELSE &
UDVIKLING

MED HØJ
STANDARD
Se programmet i deZe
Bustrup Nyt

BUSTRUP
GIVER NYE
MULIGHEDER
LÆS MERE OM
VORES MANGE
GODE RESULTATER
PÅ VORES WEBSITE

BUSTRUP NYT

Opholdssteder - Dagskole - § 107 - § 85 - STU
Bustrup stederne er kendt for at danne rammerne for en gennemarbejdet struktur. Vi er også kendt for at
bryde strukturen Ql fordel for vilde akQviteter, som en del af vores spændende program. Gennem mange
års erfaringer ved vi, at strukturen er vigQg. Vi ved, at oplevelser er det, vi husker, og vi ved, at den enkelte
elev udvikler sig, når der er gode relaQoner, nye udfordringer og krav i en struktureret dagligdag.
Vi har ﬂere forskellige sociale Qlbud, og hjælper med at skabe et godt match.

Bustrup Nyt marts - april - maj 2019
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At rejse er at leve
De ﬂeste kender HC. Andersens ord, ” at rejse er at
leve”. Jeg har ikke Qdligere forstået dybden af disse
ord, indQl jeg begyndte at arbejde med Qdligt skadede
og omsorgssvigtede unge. Tidligere læste jeg blot disse
ord med en forståelse af, at det er fantasQsk dejligt at
rejse, og at de ﬂeste nok kender Ql, at følelsen af lykke
når fx. sydens varme solstråler rammer ens ansigt, og
man er langt fra hverdagslivets larm og stress. Der
føler man sig virkelig i live.
Rejser og oplevelser var en del af den pædagogiske
Qlgang Ql vores elever, da jeg startede i arbejdet med
anbragte børn og unge, og er fortsat en stor del af den
pædagogiske indsats den dag i dag. Det at rejse er en
af hjørnestene i vores pædagogiske Qlgang.
Opbygning af fællesskabet og relaQonsarbejdet
imellem voksne og unge under rejserne er tydelige
gevinster ved rejseakQviteterne. Rejserne gør det
muligt at danne dybere relaQoner med elever, som i
hverdagen kan være meget afvisende i kontakten Ql
voksne. Min egen hypotese ind i deZe felt er, at de
voksne under studierejsen ikke kan opretholde en
professionel idenQtet, men Qllader sig selv at være
langt mere autenQske i relaQonen. Derudover er det i
sig selv relaQonsskabende at lave lystbetonede
akQviteter sammen. I en verden optaget af
evidensbaserede metoder kan man let fristes Ql at
negligere betydningen af lystbetonede akQviteter. Det
lyder næsten for simpelt Ql at være afgørende i det
pædagogiske arbejde. Min erfaring er, at det netop er i
disse lystbetonede akQviteter, at ægte følelser bliver
delt imellem unge og voksne, og at det netop er i
denne autenQcitet, at relaQonen og Qlknytningen kan
ske på et dybere og mere healende plan.
Det at høre Ql er vigQgt for alle. Jeg tænker, at de ﬂeste
kan genkende følelsen af at starte på en ny
arbejdsplads eller uddannelse og være optaget af at
ﬁnde sin plads i gruppen. Vores elever har haa svært
ved at ﬁnde deres plads i en gruppe og har meget lidt
erfaring med at føle et fællesskab uden for familiens Ql
Qder dysfunkQonelle normer og værdier.
Under rejserne erfarer eleverne et givende fællesskab
i det at rejse og opleve sammen.
SQne Kamuk, socialrådgiver.
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Programmet i de kommende måneder
2019 MAJ
TEATER OG EKSAMEN - En del af fremtiden

BUSTRUPS VERDEN
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

UGE 18

Fredag

1

Lørdag

2

Søndag

3

4

PROGRAM
WEEKEND
UGE 19

6

7

8

9

10

SKRIFTLIGE
PRØVER

UGE 20

UGE 21

13

14

15

16

17

TEATER
DAG

20

21

23

22

27

28

24

30
KRISTI
HIMMELFART

VI TRÆNER

VI KAN ALLE
REPLIKKER
UDENAD

EKSAMEN

VI LAVER
ENDNU
BEDRE TEATER
END SIDSTE
ÅR

19
HJEMREJSE

25
PROGRAM
WEEKEND

29

12

PROGRAM
WEEKEND

18
HJEMREJSE

TEATER TEATER
STÆVNE STÆVNE
UGE 22

11

PROGRAM
WEEKEND

SKRIFTLIGE
PRØVER

5

PROGRAM
WEEKEND

26
PROGRAM
WEEKEND

31
HJEMREJSE

DRIVHUS OG
LANDBRUG
BLIVER
PASSET
MEGET GODT

VI TRÆNER
EKSAMEN OG
MERE
EKSAMEN OG
ENDNU MERE

I ÅR HAR VI
GRØNSAGER
NOK SÅ VI IKKE
BEHØVER KØBE
DEM

2019 JUNI

Herover: Et lille herligt billede indefra en
marokkansk taxi.

VI VISER ALLE TALENTERNE - En del af fremtiden

BUSTRUPS VERDEN
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

UGE 22

1

PROGRAM
WEEKEND
UGE 23

3

4

5

Vi laver
vores
Blå Bog
UGE 24

6

10

PRAKTISKE
PRØVER

11
PRAKTISKE
PRØVER

12

13

FRILUFTS
TEATER

PRAKTISKE
PRØVER

17

TUR TIL ET
DEJLIGT
STED

AKTIV
SOMMER
SKOLE
UGE 26

18

24

AKTIV
SOMMER
SKOLE

PAPIRER

TUR TIL ET
DEJLIGT
STED

25

AKTIV
SOMMER
SKOLE

DIPLOMER OG
EKSAMENS

19

ER DU TILFREDS
MED DIN
UDVIKLING

14

FRILUFTS
TEATER

TUR TIL
ET
DEJLIGT
STED

ER DET GÅET
SOM DU SELV
GERNE VILLE

15

BUSTRUP

SOMMER
TEATER

JUELSMINDE

JUELSMINDE

28

HVAD KUNNE
DU HAVE
GJORT BEDRE
OG HVAD VIL
DU GØRE
BEDRE

16

22

SOMMER
TEATER

SOMMER
FERIE

Friluasteater på Bustrup 13 - 16 juni

FRILUFTS
TEATER

BUSTRUP
21

27
SKOLE
AFSLUTNING

9
HJEMREJSE
WEEKEND

FRILUFTS
TEATER

BUSTRUP
20

26

PRAKTISK
DAG PÅ
BUSTRUP

8
HJEMREJSE
WEEKEND

BUSTRUP
UGE 25

7

GALLA

2

PROGRAM
WEEKEND

23
HJEMREJSE
WEEKEND

29

SOMMER
FERIE

HVAD KAN
LÆRERNE OG
PÆDAGOGERNE
GØRE BEDRE?

De=e kan du glæde dig Gl
i de kommende måneder:
Skoleafslutning torsdag 27.06
Sommerferie rejse uge 28
Middelalder fesQval på Café Borgen uge 30

30

SOMMER
FERIE

VÆR MED TIL
AT FORBEREDE
SOMMERENS
PROGRAM
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Byggeweekend
Bustrup inviterede Ql byggeweekend en weekend i
april. Lærere, pædagoger og elever var sammen
med gode venner fra andre steder Ql - i løbet af en
weekend at lægge over 100 meter ﬂisegang med
herregårdssten og var med Ql at få ændret en
kedelig gårdsplads Ql en pæn indgang Ql Bustrups
hovedbygning. Båden Mini Bjørn blev vasket og
malet og gjort klar Ql søsætning senere på
måneden, og så var der gang i køkkenet, hvor vi
samQdig med, at der blev serveret god mad Ql
sultne sjæle på byggeweekenden blev trænet
madlavning Ql Café Borgen. Øverst Ql højre er
Bianca i gang med Bustrups ﬁne citronfromage.
Det var en rigQg god weekend med masser af sol
og glade mennesker, der ﬁk lange arme af at
arbejde så meget.

De seneste tre måneder har bla.
budt på:
Familie og vennedag. 70 gæster mødte op Ql stor
fesQvitas med påskeæggeløb arrangeret af
afdeling Udsigten - det var en sand fornøjelse. Vi
hjalp også hinanden med at sæZe kartoﬂerne i
jorden, så vi kan blive selvforsynende Ql sommer.
Og så havde vi sædvanen tro kagekonkurrence
med ﬂoZe kager og gode præmier Ql de bedste.
Studierejse Ql Spanien, Portugal og Marokko. Vi ﬁk
fortalt om vores fantasQske studierejser med en
masse nye oplevelser og nye bekendtskaber - også
selv om næsten alle elever og rejsende voksne
kom hjem med inﬂuenza fra sydens sol.
Teatertræning. Vi øver teater Ql den store
sommerteaterfesQvalen i Juelsminde, hvor vi skal
optræde for ﬂere hundrede mennesker. I år spiller
vi stykket “Purpurhjerte”. Vi glæder os vildt.
Bustrup Fitness har fået nye maskiner. Vi skal hilse
fra de mange glade brugere i Bustrup Fitness, som
træner muskler i alle aldre. Der er gang i
maskinerne hver eneste dag og der er plads Ql
ﬂere.
4
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UNDERVISNING

Vi har alle skolefag og går også Ql eksamen
Dagskolen på Bustrup er kendt for at give unge mennesker, der er gået totalt skoletræZe eller har lidt for
meget kaos i hovedet, plads Ql viden og undervisning. Vores elever kan være interesserede, moQverede og
kreaQve - og at de kan derfor også få gode resultater Ql eksamen. Det tager bare lidt mere Qd at komme
derQl, og det kræver lidt mere plads og lidt mere tålmodighed end hvad der er almindeligt. Det kræver
lærere, der er ﬂeksible og som ved, at undervisning ikke kun foregår i klasseværelset.
Det kræver meget dygQge, rummelige lærere med plads Ql en mangfoldig indsats så det lykkedes for alle.
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Friluasteater på
Bustrup juni 2019
Torsdag 13. juni - søndag 16. juni er der hver dag
friluasteater på Bustrup. Teaterstykket “Tyrannen
fra Bustrup” er skrevet af Jens Jakobsen, en dygQg
skriverkarl fra Lem, som for øjeblikket hver onsdag
ivrigt træner skuespillerne. Tænk engang:
Handlingen udspiller sig på Bustrup for 500 år
siden i 1520 - 1522. Dengang var Bustrup
nærmest midtpunket i Danmarks historien og
tyrannen fra Bustrup, Tyge Krabbe var kendt over
det ganske land.
Det er 32 % 1500-tals drama 28 % StorpoliQsk
Danmarkshistorie 19 % Lokalt engagement 12 %
Fællesskab 9 % Frivillighed
Bustrups treﬂøjede hovedbygning er kulissen, når
et storsQlet drama folder sig ud under åben
himmel. Fortællingen portræZerer én af 1500tallets mest berømte og berygtede personer, Tyge
Krabbe, og den urolige Qd, han levede i.
Stykket kobler den nære og lokale hverdag på
Bustrup med den storpoliQske Danmarkshistorie.
En virkelighedens Game of Thrones, hvor adelen
gør oprør for at slå Danmarks konge ChrisQan den
2. af tronen.
Bag foresQllingen er tusindvis af frivillige Qmer, 24
lokale skuespillere og mindst lige så mange
staQster, ﬁre heste og et utal af hjælpere Ql syning
af dragter, scenearbejder, projektører, lydfolk
m.m.
Bustrup står for serveringen. Der kan besQlles
middag før teaterforesQllingen og i pausen
serverer vi grill pølser, sodavand, øl, kaﬀe og kage.
Vi håber på frivillig lokal opbakning Ql disse
opgaver. Her på Bustrup er vi i fuld gang med
forberedelserne Ql teater - vi lægger ﬂiser og
holder ukrudtet væk og gør Bustrup endnu
ﬂoZere.
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STALDDØREN

Stalddørssalg - med masser af æg
Vi har nu senest købt 44 høns og har nu ialt 104 høns. Racen er Isa Warren, og de er gode æglæggere.
Først om to år må vi kalde æggene økologiske, men allerede nu er de godt på vej. Hønsene får økologisk
foder, de går frit på marker, der ikke har fået kunstgødning og som ikke er sprøjtet de sidste 30 år - og
salget af æg går da også fortrinligt. Æggene er selvfølgelig med i salmonella kontrol programmet og
stalddørssalget har Qlsyn af fødevarestyrelsen.
Kartoﬂerne er lagt på markerne, jordbærrene står ﬁnt og løgene spirer lysQgt. I det store drivhus går det
snart løs med tomater og peber og andre lækkerier. Målet er, at vi bliver selvforsynende med de ﬂeste
grøntsager og med æg i år, og at vi også kan sælge nogle varer Ql vores socialøkonomiske virksomhed Café
Borgen på SpøZrup Borg. Det er STU eleverne og FremQdsklassen, som driver caféen. Eleverne har netop
taget hygiejne bevis og har startet sæsonen på Café Borgen. De kommende generaQoner skal kunne leve
et liv uden giastoﬀer og med tryghed for, at de menneskeskabte klimaforandringer ikke ødelægger vores
verden. Det betyder meget for os, at vi bliver selvforsynende med sunde landsbrugsvarer, og at vi kan
undervise i, hvordan deZe kan lade sig gøre.
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På Bustrup har vi en række Qlbud:
Bo-træning og eaerværn.
StøZekontaktperson ordning.
BoQlbud.
Dagskolen.
STU
Ressourceforløb i FremQdsklassen
Aﬂastning
Pitstop med kortere skoleforløb
Pitstop med kortere anbringelser
BeskæaigelsesQlbud og jobtræning
Individuelle projekter
Fælles for vores Qlbud er, at det
foregår i udviklende, kreaQve
rammer med høj grad af faglighed
og kompetencer.

www.bustrup.dk
Sønder Lemvej 3, 7860 SpøZrup

info@bustrup.dk
28195542
Leder Anders Svensson mail: anders@bustrup.dk

Følg os på facebook
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