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Velkommen til 
Magnetiske Nyheder 

 Så blev det endelig tid til at lave en avis for 
aktivitetshusene igen. 

Vi havde en lang pause, mest på grund af Coro-
na, da det ændrede meget i, hvad vi kunne og 
måtte. 

Nu føler Magneten sig imidlertid klar igen, og 
derfor har vi taget teten til at starte op igen. 

Planen var egentlig, at avisen skulle laves sam-
men med Skovly, og vi vil meget gerne lave 
ting og aktiviteter på tværs af Skovly og Mag-
neten men de er desværre ikke på nuværende 
tidspunkt klar til denne opgave.  

I stedet har vi aftalt, at vi til hver udgave besøger 
vore gode samarbejdspartner, og laver et under-
søgende og opsporende journalistisk stykke ar-
bejde der. 

Vi vil også besøge og undersøge andre steder, 
emner og andre samarbejdspartnere i vores nær-
miljø, og  selvfølgelig fortælle om alle de gode 
og spændende aktiviteter, der foregår lige for 
næsen af os, her på Magneten. 

Vi håber, I alle vil tage godt imod vores avis, og 
håber, den vil give en større og bedre forståelse 
af, hvad vi gør og tænker. 

Rigtig god fornøjelse med læsning af denne før-
ste avis i ny sammenhæng. 

Mvh - Redaktionen 

Der er blevet arbejdet hårdt i uge 9 for at fær-
diggøre vores nye avis ”Magnetiske Nyheder”. 
Grupperne melder tilbage, at de har haft travlt, 
men det har også været sjovt og spændende. 

Gruppe 1 har fået til opgave at skrive om 
Skovly, nyt fra Nordpolen og vittigheder. Der-
udover har de interviewet en borger om, hvor-
dan det er at være på Magneten. Gruppe 2 har skrevet om fastelavn og nyt fra Syd-

polen, samt Cafe Kurs, som de har besøgt og inter-
viewet. 

Gruppe 3 har skrevet om ”Husorkesteret” fra By-
toften ,og interviewet dem, efter de havde spillet 
på Magneten. De har også lavet reklame for For-
årsmarkedet, samt besøgt og interviewet på CKU. 
Desuden har de skrevet om herrelandsholdet i  
håndbolds sejr i januar, hvor de vandt verdensme-
sterskabet. De har derudover skrevet denne artikel 
om tilblivelse af ”Magnetiske nyheder”. 

Tilblivelse af avisen 
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Der vil som sædvanlig blive budt på kage, kaffe og te. 

Desuden er det muligt at købe pølser og brød, slush ice, sodavand og øl 

Skovly og Magneten præsenterer årets kreative nyheder 2023 

Skovly medbringer deres ualmindeligt skønne planter og blomster. 

 

 

 

 

 

Der vil i løbet af dagen være forskellige 
former for underholdning – glæd jer. 

Der er mulighed for at betale med mobilepay og kontanter. 

På H.C. Ørsteds Vej 2 

Fredag d. 12 maj kl. 10 – 14 
Markedet er for alle der har lyst til at komme. 
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Fastelavn på Magneten 
Mandag i uge 8 blev der holdt fastelavn på Magneten. 
Allerede ugen inden blev der malet flotte tønder, som 
man kunne nyde synet af, inden de skulle slås i styk-
ker. 

 

Alle brugere på Magneten fik en invitation med hjem, 
sådan at de kunne være kreative og finde deres bedste 
udklædning frem. Og det gjorde de bestemt. Dagen 
begyndte med en sminkebod til dem, som havde lyst til 
at få peppet deres udklædning lidt ekstra op. Efterføl-
gende samledes hele Magneten i kantinen, hvor der var 
en lækker fastelavnsbolle til alle, samt kaffe og te.  

Da alle var blevet tanket op med lækre sager, skulle vi 
slå katten af tønden. Denne aktivitet blev taget med 
seriøsitet, da alle vidste, at der var præmier på spil, 
nemlig titlen om at blive kattekonge og kattedronning. 
Der var to tønder, så både to fra Nord og to fra Syd 
havde muligheden for at slå sig til disse titler.  

 Efter den hårde konkurrence var der igen lidt 
godt til ganen med nogle fine slikposer som var 
lavet til sommerfugle. 

 

Efterfølgende blev der lavet sjove lege, her-
iblandt snørebånds-leg. Som afslutning på da-
gen skulle det hårde arbejde med at finde ud-
klædning give pote. Der blev gjort klar, sådan 
at alle med udklædning kunne gå Catwalk, og 
dernæst skulle den bedste udklædning kåres. 
Dette var ikke en nem beslutning, men de skul-
le jo findes. Her er de to vindere med deres di-
plomer for bedste udklædning. 
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VM I HERREHÅNDBOLD 
2023 

D. 29. januar blev det dan-
ske herrelandshold i hånd-
bold verdensmestre efter at 
have spillet en ualmindelig 
god kamp mod Frankrig, 

som jo er vores arvefjender. 

Denne store begivenhed 
ville vi på Magneten også 

have lov til at fejre om man-
dagen. Vi hejste flaget, sang 
en vindersang og kom med 
kampråb og så sluttede vi af 
med en rådhuspandekage.  

Vi kunne jo desværre ikke 
være i København og fejre 
dem, så derfor denne fanta-
stiske løsning. Senere sam-

me dag fulgte vi dem i 
fjernsynet. 
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Cafe KURS 

Vi har været på Cafe Kurs, som i dagtimerne har 
fire personer i beskyttet beskæftigelse. Der er i alt  
seks pladser. Disse pladser er ment som et spring-
bræt til at komme i beskyttet beskæftigelse ude på 
arbejdsmarkedet.  

Søren, som også tidligere har arbejdet på Magneten, 
er nu i beskyttet beskæftigelse på Cafe Kurs. Vi har 
spurgt ind til Sørens hverdag på Cafe Kurs.  

Søren arbejder på cafe kurs 4 dage om 
ugen, 8.30 – 14-tiden. Den sidste dag på 
ugen har han arbejde ude på KulturCenter 
Skive. Når han er på arbejde på Cafe Kurs, 
har han mange forskellige opgaver, her-
iblandt støvsugning, gulvvask, gøre rent, 
vaske op, og det han bedst kan lide, foregår 
i køkkenet, hvor han er med til at lave mad. 
Hver formiddag, hvor der er senior tilbud, 
skal der også gives en hjælpende hånd, hvor 
der skal laves rugbrød eller en lun ret samt 
serveres noget kaffe. Af og til har de også 
brug for hjælp til aktiviteter. Søren er 
hjælpsom og klar til at give en ekstra hånd 
med. Selvom der er arbejdsopgaver, der 
skal klares, er der også plads til drillerier og 
sjov. En anden arbejdsopgave er, når Søren 
hjælper til i køkkenet, hvor der skal laves 
mad, når der er aftenåbent på Cafe Kurs. 
Her bliver der serveret en lækker varm ret 
til blot 40 kr. Søren er særdeles glad for at 
være med til at lave mad, og håber på, at 
han snart kan komme ud på en praktikplads 
i et køkken.  
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Cafe KURS 

Efterfølgende snakkede vi med Anne Sofie, som er 
personale, og har været ansat i cirka seks år på Ca-
fe Kurs. Hun fortalte, at Cafe Kurs har åbent flere 
dage om ugen.  

Caféens åbningstider er: 
Mandag, onsdag og torsdag 14-20 
Lørdag 11.30-16.30 
Anne Sofie fortæller, at alle er velkommen, når der 
er åben, og at der er mange forskellige aktiviteter 
hver dag. Der er fx. banko, vinterbadning, kreativ-
værksted, biograf og påskefrokost. Det er også 
muligt blot at komme og købe noget at drikke eller 
spise.  
 
 
 

 

Fotograf:ÊBirkÊLøndal 

Vi snakkede med Rikke, som også er i beskyttet 
beskæftigelse. Hun er på Cafe Kurs 5 dage om 
ugen 8.30-13. Hun er her af og til også om afte-
nen. Om dagen består hendes arbejdsopgaver af 
rengøring, vasketøj, bage, servere og opvask 
mm. Om aftenen består hendes arbejdsopgaver 
af at servere, vaske op og hygge med aktiviteter 
mm. Rikke er glad for at være på Cafe Kurs, 
men hun ser også meget frem til at starte på sin 
nye praktikplads på et ældrecenter.  
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Nyt fra Nordpolen 

Vi har taget hul på et nyt år og året er 2023.  

Der er mange traditioner, som vi holder fast i 
og markerer, men det er også tid til nye ting og 
aktiviteter. Der laves både aktiviteter hver for 
sig i Nord og Syd, men også fælles, som i den-
ne uge, hvor vi skriver avis, eller når vi har 
holder fastelavn og om lidt har kreative uger.  

Hver mandag er Rune i Nord og fortæller, da 
han interviewes af journalisterne fra gruppe 1, 
at det er et fantastisk sted at være, og der er 
nogle dejlige mennesker.  

Torben, som arbejder i Nord tirsdag og torsdag er 
helt enige med Rune; det er et godt sted at arbej-
de, og der laves flere forskellige opgaver og tages 
på ture. I denne uge glæder herrerne sig til en her-
retur i næste uge. Her går turen til Viborg for at 
shoppe og spise på Cafe Baghuset.   

Alle glæder sig til Handicapfestival d. 31. maj. 
Der plejer alle at give den gas, holde en fest og 
hygge sig. Måske kan man læse om dagen i næste 
udgave af ”Magnetiske nyheder”. 
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Nyt fra Sydpolen 
Vi fra Magneten vil gerne dele, hvad der sker af 
spændende ting i Syd.  
Først vil vi gerne dele lidt omkring, hvad vi har la-
vet på det sidste, og hvad der skal ske fremadrettet.  
Vi er i Syd meget optaget af at lave kreative ting til 
enhver anledning så-
som julearrangemen-
tet, hvor vi laver alt 
fra sjove nisser til 
stjerner. Efter jul har 
vi brugt meget tid på 
at lave Syd forårsklar 
med pynt i vinduer-
ne.  
 
 
Nogle af brugerne fra Syd har også været ude af hu-
set, hvor der er blevet arrangeret en herretur. Turen 
foregik i Viborg, hvor herrerne var nede i gågaden 
og derefter fik noget at spise på Cafe Baghuset. Da 
herrerne kom tilbage og fortalte om, hvor meget de 
havde hygget sig, ville damerne også have sådan en 
god oplevelse sammen. Derfor er der blevet arrange-
ret en tur i uge 10 for damerne i syd.  

 
En anden tur ud af 
huset var besøg 
hos hundehvalpen 
Alfred, som en 
medarbejder havde 
fået. Den var bare 
SÅ sød! 
 
 

Nu hvor vejret er begyndt at blive bedre, har vi stort 
fokus på udeliv, hvor vi nyder en skøn gåtur. Vi har 
anskaffet os nogle gribe-tænger, da vi meget gerne 
vil hjælpe miljøet og gøre området pænere at kigge 
på.  
Vi har også planer om at anskaffe os nogle flotte 
planter, som vi kan nyde synet af til forår og som-
mer, så vi kan gøre Magneten ekstra flot at kigge på. 
 
 

 Udenfor er der også brændeplads. Her kløves der 
en masse brænde, som skal sælges. Noget af bræn-
det bruger vi også selv til bål, hvor der både er 
hygge og madlavning over bålet.  
 
Vi er begyndt at tænke på forårsmarkedet, som skal 
afholdes på Magneten d. 12. maj. Her har vi blandt 
andet lavet engle og hundegodbidstæpper.  

 
Vi sætter pris på det genkendelige, men af og til 
skal der ske noget nyt. De fysiske rammer ændres i 
Syd, med henblik på at udnytte pladsen bedst mu-
lig for alle. Vi ser frem til endnu flere spændende 
oplevelser her på Magneten. 
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Vi har besøgt Skovly 
”….en forårsdag, når solen bare skin-
ner….” toner ud af højttaleren i bussen, 
da vi er på vej til Skovly for at undersø-
ge, hvad de laver.  

Den første vi møder, da vi kommer ind 
på Skovly, er Michelle og hun vil rigtig 
gerne vise os rundt.  

Vi starter i Sandia og Rubin/Jaden med 
at se deres produktion af ler. De laver 
både fisk, blomster og flagranker, som 
skal sælges til fælles forårsmarked på 
Magneten i maj. Grete kommer og for-
tæller, at de først lige er startet, og leret 
skal males og brændes, før det er fær-
digt og klar til salg.  

Ud over produktion af ler summer det af 
liv og forskellige aktiviteter. Nogle pi-
ger spiller Uno, andre ser film på stor-
skærm, en lille gruppe er på vej ud at 
gå, een viser hjemmesyede puder frem, 
nogle andre tegner, og Lisbeth udnytter 
tiden i ståstativ med at tegne. Og sørme, 
om vi ikke var heldige at komme, lige 
da de skulle have popcorn. Janni var så 
sød at tilbyde os popcorn, og det var 
selvfølgelig umuligt at sige ”nej tak” til.  

Enzo, som er ansat på Skovly, vimsede 
rundt og fortalte os, at han kunne lave 
ALT, men havde slet ikke tid nok til alt 
det, han kunne lave. Hans speciale er at 
lave brændte mandler, og genbrugspapir 
af gamle aviser.  

Janni fortæller os, at de snart skal i gang 
med hamre og banke, da Værestedet og 
Rubin/Jaden skal slås sammen til eet 
rum, hvilket de glæder sig meget til. Det 
kan medvirke til, at der altid vil være 
fast personale i gruppen og bedre udnyt-
telse af pladsen.  
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 Vi har besøgt Skovly 
 

På værkstedet er alle i fuldt vigør, og der 
udføres mange forskellige opgaver. Lars, 
Søren, Alex og Mads sad og pakkede skru-
er og ravpluks for Brdr. Skov i Glyngøre. 
Steffen var i gang med at pakke kasser 
med mønsterpensler i forskellige farver for 
Dantoy.  

På vejen ud møder vi en fra Drivhuset, 
som er oppe at hente noget, og beretter om, 
at han er ”Huset’s trommeslager” og ved at 
øve til en koncert i november.  

Journalisterne af denne artikel er enige om, 
at det var et fint besøg, hvor vi fik indblik i 
nogle af de forskellige ting, som foregår på 
Skovly.  
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 Kun for sjov 
 

Hvordan får man en fisk til at grine? 

Man putter den i kildevand 

 

 

 

 

Hvor meget koster en  

Labrador? 

Den er hundedyr  

 

 

Alle børnene kom hjem fra Kina. 

Undtagen Mona, hun fik Corona  

 

 

 

 Hvorfor går Bornholmere altid rundt med en   

 saks i lommen? 

 Fordi Bornholm er en klippeø 
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 Da Bytoftens husorkester smittede  
med deres livsglæde 

Bandet øver 
hver tirsdag fra 
15-17. For at 
være med i 
bandet skal 
man kunne 
spille eller 
synge i forve-
jen.  

Noget af mu-
sikken har 
bandet selv 
skrevet, resten 
af spillelisten har Jesper, som bandleder, sat 
sammen. 

Når bandet skriver deres egne sange, deler de sig 
op i to hold. Et hold finder på tekst/ord. Det an-
det hold finder på musikken. ”Vi skiftes til at 
vælge takter, akkorder og stilarter – det er noget 
værre rod, men ender altid med at blive godt” 
udtaler Jesper.  

I år kan bandet fejre 25-års jubilæum. De udtaler 
om sig selv, at de er gamle amatører, men retter 
sig til at kalde sig erfarne amatører, der endnu 
ikke kan brødføde sig ved musikken. Om det at 
være med i bandet udtaler en af medlemmerne: 
”Det giver så meget livsglæde”. 

Husorkesteret Bytoften startede med at hedde KOC-
by truppen, men ændrede navn til Husorkesteret By-
toften, da stedet skiftede navn fra KOC, til Bytoften. 
At hedde husorkester er meget sigende, da bandet 
ofte spiller til arrangementer. På et år spiller de cirka 
3-4 koncerter og har sågar spillet på den store scene 
på Sølund festival, samt været opvarmning for Kan-
dis – det var stort. Efter en koncert er det bedste, 
bandet kan blive tilbudt, en kop kaffe og en småka-
ge. Det var også meget lækkert at få en lækker kurv. 
Bandet snakker stadig om den flotte kurv de fik, da 
de besøgte Magneten til forårsmarkedet. Udover at 
spille musik sammen, glæder bandet sig altid til at 
skulle holde disko-fest sammen, som regel med så 
meget røg på dansegulvet, at der går en alarm i gang! 

 

Bygningerne på Bytoften består af 2 højhuse på  

6 etager samt et etplans byggeri. Højhusene er  

forbundet i stueplan, med adgang til fælles  

faciliteter som nærbutik, køkken, café med selv 

betjening, aktivitetscenter, træningslokale og  

administration. Derudover holder de meget af at  

afholde små markeder og minifestivaler.  

Bytoften vil rigtig gerne have besøg af  

Magneten til deres næste minifestival.  
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Besøg på CKU 

”De elektriske døre åbner for alle” 

De 50 år gamle bygninger, som huser CKU, er vurderet 
til at have et for dårligt indeklima til, at der må være 
skolefaciliteter. Personalet har i en årrække oplevet, at 
der var en lugt af tjære, også efter at have forsøgt at ud-
bedre dette. Målinger har nu vist, at indeklimaet er så 
dårligt, at CKU skal flytte på en anden adresse. 

CKU kommer i fremtiden til at have til huse i social- og 
sundhedsskolens lokaler på Arvikavej 2, som er lige på 
den anden side af vejen. 

Gorm udtaler: ”Vi er glade for ikke at skulle arbejde i 
det dårlige arbejdsmiljø, og glade for den nye løsning”.  

Motionscenteret, boldbanerne og gymnastiksalen er sta-
dig en del af CKU, og benyttes også af forskellige for-
eninger. Svømmehallen er lukket, da det ville være alt 
for omfattende at renovere den, og den rent energimæs-
sigt er en byrde.  

Selve flytningen kommer til at foregå gradvis. Lokaler-
ne er møblerede, og Gorm har en forventning om, ele-
verne og personalet selv flytter de ting, som skal med. 
Flytningen sker hurtigst mulig.  

Eleverne glæder sig meget til at skulle flytte i de flotte 
lokaler, som i forvejen er godt indrettet og møbleret. 
Der skal dog laves køkkenfaciliteter til en kantine, som 

eleverne bruger til skolekøkken.  

I de samme bygninger holder de pædagogi-
ske assistentstuderende til, og Gorm håber 
og tror på et godt samarbejde. Hørecentret 
holder også til under CKU, og vil ligeledes 
have adresse på Arvikavej 2.  
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 Besøg på CKU 

En lille beskrivelse af Aase og hendes 
arbejde på Magneten.  

Aase har arbejdet på Magneten i 15 
år. Hun står for rengøringen, køkke-
net, varebestillinger og buskørsel.  

Derudover er Aase meget behjælpelig 
til andre opgaver, hvis behovet er til 
dette. Vi bliver altid mødt med en 
hyggelig bemærkning og et smil, når 
vi går forbi hende.  

Hun er vores lille blæksprutte. 

FAKTABOKS: 

Der er mellem 12 – 15 elever pr. klasse. 
Efter endt studie på CKU er eleverne fær-

dig uddannet 
Herefter er der mulighed for flex Job 

(f.eks. Fabrik eller landbrug), job med 
løntilskud, Autismecenteret, Skovly 
eller Magneten. 

Voksne Senhjerneskadede kan få støtte til 
diverse vanskeligheder, herunder hører 
torsdagsklubben. 

Ramte borger kan få støtte til en bedre 
kommunikation/syn og hørelse. 

”Jeg kan godt lide tanken om, at de elektriske dø-
re åbner for alle her” udtaler Gorm.  

Der vil blive arrangeret fredagsbar og forskellige 
andre aktiviteter, og Gorm har en forventning om, 
det vil blive et rigtig godt meningsfuldt samarbej-
de.  

Magnetens blæksprutte 
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Kontakt 
Avisen samles og udgives af Aktivitetshuset Magneten 

Redaktion 
Alle borgere og medarbejdere på Magneten. 

Chefredaktører: 

Henrik Bæk  henr@skivekommune.dk 

Bettina Schmidt           besc@skivekommune.dk  

— 

Udgives to gange årligt - februar og september 

 

Avisen kan endvidere læses på CBA’s hjemmeside: CBA.skive.dk 

Center for Bo– og Aktivitetstilbud CBA 
Konstitueret Centerleder Rie Nielsen tlf.: 99 15 34 75 

Afdelingsleder Magneten & Skovly 

Karina Hostrup Tanderup tlf.: 99 15 71 31 / 99 15 71 21 


