
Kære Åmosefolket!

Den spæde start på Åmosen var jo Susanne og Morten! Se lige på hvad det har 
udviklet sig til og giver selv et stort klap på skulderen! Morten som ikke er der 
mere fortjener også et skulderklap, hvis han dukker op til jubilæet!
Har altid hævdet at Åmosen er det bedste aktivitetstilbud for 
udviklingshæmmede og personer med autisme i hele Danmark! Super mennsker 
og super dygtige folk med store pædagogiske kompetencer. Det er også der, at 
alt i Danmark startede med brug af computere og digitale fotos som 
kommunikationsmiddel. Jeg husker tydeligt at Morten kom ind på mit kontor og 
foreslog, at vi købte en Mac computer som kunne bruges sammen med brugerne 
af Åmosen. På det tidspunkt havde jeg ikke engang, som forstander en 
computer, men kun en skrivemaskine og masser af kvajeblæk! Mac`en blev 
indkøbt og se bare hvad i har udviklet det til! 

Ved mit sidste besøg hos jer fik jeg det bekræftet. Der er bare nærvær og fokus 
på de mennesker det handler om! Bortset fra de gamle som Susanne og Karin 
mødte jeg folk som Carsten og Jens, der jo er dygtige folk med holdning. 
Selvfølgelig er de også havnet på Åmosen, selvom de sikkert stadig er under 
oplæring! 
De helt nye som jeg ikke kender må jo så se at lære og blive en del af 
Åmosefolket! Det er helt sikkert hårdt arbejde!

Da Poul sikkert deltager i julearrangementet må i også gerne give ham et 
kæmpe skulderklap for hans indsats! Han var lidt svær at “headhunte”, men 
havnede på Åmosen, hvor alle hans talenter kunne trives.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god jule- og jubilæumsdag og er ked af at jeg bliver 
snydt for den oplevelse som det må være at deltage. 

Hilsen også til alle brugere, der nyder godt af Åmosen og til de forældre, der altid 
har bakket op omkring Åmosefolket! 

Denne hilsen må gerne læses op under jeres  arrangement!

Venlig hilsen
Henning Jahn
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