
Åmosen 1994-2019 
Som Lisbeth og Thomas så fint fortalte ovre i Emils værksted, har Åmosen 25 års 
jubilæum. 
  
Men det er nu ikke hele sandheden, for der er den lille krølle på historien at allerede i 
september 91 startede Susanne op med et stennisseprojekt med Kenneth og Stine i 
daværende Gudrunsmindes sommerhus på Reersø. 
  
I begyndelsen af 1992 flyttede det endnu unavngivne værksted ind i den første 
lærerbolig herovre og Gitte, Julius, Karoline og Peter Frederik kom til og Værkstedet 
Åmosen fik sit navn. 
  
I 1994 blev der igen tænkt nye tanker på Gudrunsminde. Man udvidede og Åmosen 
flyttede derfor herover på den nedlagte skole. 
Så kunne der bydes velkommen til Lisbeth, Tania, Apollo, Thomas Åløkke og 
Thomas Reinholt. Åmosefolket var skabt. 
Preben, Michael , Heidi og Hanne dukkede siden op og blev en naturlig del af 
Åmosefolket. 
Tiden gik, nogen begyndte at blive lidt grå i toppen og pludselig var den nye unge 
generation klar til at indtage Åmosen. 
Mark, Danni og faktisk også Gaba smuttede lige med i den flok. 
De to sidste skud på Åmosestammen er såmænd Lasse og Lukas, som er kraftigt 
medvirkende til at Åmosens samlede aldersgennemsnit kan holdes på et fornuftigt 
leje. 
Stor tak til jer, som hver dag møder glade, forventningsfulde og fulde af gå på mod. 
Uden jer intet Åmosen. 
  
Personalet er et kapitel for sig. I hele Åmosens eksistens har der været kun  11 faste 
personaler, hvoraf de 7 den dag er i fuld vigør og på lønningslisten. Med stort 
engagement, indlevelse, ro og vedholdenhed møder alle ind og er medvirkende til at 
holde fast i den særlige trygge, velkendte og værdifulde Åmosestemning. 
Tak og Godt gået alle sammen. 
Praktikanter derimod har der været i hobetal. Imran, du er den 39. studerende på 
Åmosen. Og den 40 tyvende er på trapperne lige om lidt. 
  
Familie, venner, pårørende og samarbejdspartnere, vi er jer dybt taknemmelige for 
jeres støtte og trofaste opbakning dag efter dag, år efter år. 
  
Når Lisbeth og Thomas kiggede i den store Åmosebog, ja så er det bogen med de 
1000vis af fortællinger og oplevelser: 
- Fra nær og fjern 
- Fra skovarbejdet med de over 1.000 rummeter der er fældet og kørt ud. 
- Fra kajakbyggeriets spæde start og de mange skønne kajaksejlture. 
- Fra musikfestivallerne med Åmoseboden og de sjove indfald 



- Fra den daglige motion og til idrætsdagenes mange udfordringer 
-  Fra de talrige teaterforestillinger med fis fest og ballade. 
-  Fra de ugentlige rideture på de islandske heste.  
-  Fra grønlandsture og fejringen af de grønlandske nationaldage 
-  Fra de mange Norgesture, som sammenlagt faktisk bliver til en sjat, ja Kenneth du    
har faktisk tilbragt 6 måneder i Norge. 
- Fra de utallige fødselsdage med sang og høje hurraråb 
- Og ikke mindst fra hverdagene, hvor der gennem årene er brygget knap 400.000 
kopper kaffe. 
  
Åmosehjulets gentagelser, som vi kender så godt og er trygge ved, viser vejen til ro 
og nærvær.  Og til at være nærværende og nuværende. 
  
Heldigvis har vi titusindvis af billeder og webloggen, som er blevet et opslagsværk 
for os, når vores hukommelse svigter. 
  
Om lidt kan I læne jer tilbage og nyde lidt fra Åmosens store billedbog med glimt fra 
hverdag og fest, 
  
Med disse ord vil jeg blot til sidst bede alle rejse sig og ønske Åmosen et stort 
trefoldigt hurra. 
  
Er du klar Lasse: Åmosen længe leve..... 
  
  
 


