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Leder
Af Renate Gregersen

IT har stor betydning for de fleste i det daglige 

arbejde. IT gør det let at kommunikere, endda 

over store afstande. Vi kan skrive en mail, og 

svaret kommer prompte, selv fra den anden side 

af jorden. I fritiden kan vi bruge de sociale medier, 

som Facebook, Twitter, Skype og blogs.

Udviklingen og udbredelsen af IT er gået så stærkt, 

at det i dag er et helt uundværligt arbejdsredskab, 

også for mine egne børn i skolen. Derhjemme 

anvendes pc’eren til at snakke sammen med ven-

ner, se film, nyheder og meget mere, men jeg kan 

mærke, at jeg ikke selv følger helt så hurtigt med. 

Jeg ringer stadig til biografen for at bestille bil-

letter, mens mine børn vælger siddepladserne og 

køber popcorn over nettet.

For børnene, de unge og voksne på Marjatta har 

udviklingen i brugen af pc været lidt langsom-

mere. Det er der gode grunde til. Det er et særligt 

ansvar for alle medarbejdere, at skabe en rytmisk 

og berigende hverdag i skolen og i bostedet, og 

samtidig være åben overfor samfundsudviklingen. 

Der skal holdes fast i Marjattas værdier, og det 

pædagogiske grundlag, mens udviklingen skaber 

nye muligheder for fortolkningen. Udviklingen 

skal skabes på et bevidst grundlag.

I Ristolahaven har IT været inddraget i det pæda-

gogiske arbejde igennem nogle år, og beboerne 

har benyttet sig af muligheden.

Gennem de sidste år har Humlebien, Marjattas 

kursustilbud, der henvender sig til mennesker 

med nedsat funktionsniveau, tilbudt IT-kurser, 

som hurtigt har været overtegnede. Derfor er der 

blevet afholdt flere kurser, end der oprindeligt 

var planlagt, og med stor succes. Det tydeliggør 

kun, at der er en stor interesse og behov for at 

lære mere om brugen af IT blandt børn, unge og 

voksne på Marjatta. Det skal vi støtte op om, da 

dette tilføjer endnu en facét til et liv, som man 

selv har størst mulig indflydelse på. Også her skal 

vi tage afsæt i, hvad beboeren kan, fremfor hvad 

beboeren ikke kan.

Der har i 2011 også været fokus på etablering af 

trådløst netværk på skolehjemmet, og de fleste 

voksensteder, og udviklingen fortsætter. 

Flere og flere af Marjattas beboere vil i fremtiden 

tale med forældre og pårørende over Skype, se klip 

på You Tube eller oprette fotoalbums af billederne 

fra sommerferien. 

IT tilbyder kommunikation på flere planer, og det 

er de udvidede muligheder for kommunikation, 

som jeg synes, er særlig spændende for Marjattas 

beboere. Uden kommunikation, så er der ingen 

udvikling, og inklusion af nye teknologier betyder 

også inklusion af udviklingshæmmede i samfun-

det. 
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Formandens status 
for 2011
Af Torben Anker Sørensen, Formand for  
MarjattaHjemmenes Støttefond

Kære Beboere, Medarbejdere og Pårørende

Marjatta Fællesskabet evner hvert år at udfolde nye 
og dejlige tiltag. Året 2011 vil dog fremstå, som noget 
særligt.

Når vi træder lidt op i helikopteren og betragter os selv, 
vil jeg fremhæve vor styrke som organisation. Det er 
grundlaget for vore beboeres indholdsrige dagligdag og 
velfærd. 

Lad mig ridse nogle yderligere forhold op:
1.  Beboere og pårørende har i endnu en uafhængig 

undersøgelse, som er udarbejdet af Center for Kvali-
tetsudvikling, givet os absolut topkarakter. Det kan vi 
alle glæde os over, og være stolte af.

2.  Vi har styr på drift og kvalitet, i en tid med mange-
årige reduktioner i budgettet. Vi har tillige meget 

konkurrencedygtige priser på vore tilbud, sammenlig-
net med såvel offentlige som private steder. Vi mener 
derfor, at smertegrænsen for reduktioner er nået, og 
det gør vi vore politikere tydeligt opmærksomme på i 
den kommende tid.

3.  Vi har i alt ca. 400 engagerede medarbejdere (ca. 280 
fuldtidsstillinger), 180 dejlige børn, unge og voksne, 
og 121 beskyttede arbejdspladser med et årligt budget 
på over 100 mio.kr. Udover skolehjemmet Marjatta, 
har vi 4 voksencentre, der, bortset fra Sofiegården, er 
moderne.

4.  Vi har en egen udviklings- og uddannelsesafdeling, 
som er selvfinansierende. Vi kører på tredje år et 
udviklingsprogram for norske Rudolf Steiner insti-
tutioner og skoler, hvor vi nyttiggør egne erfaringer. 
Vi driver forskning med Roskilde Universitet. Vi 
udvikler løbende nye kunstneriske tilbud, herunder 
fantastiske teater- og musikforestillinger. Så er ikke 
nævnt kursus i digtning for beboere etc. etc. 

5.  Vi har løbende 40-50 medarbejdere i uddannelse til 
helsepædagoger. Det er livlinen til at rekruttere sær-
ligt kvalificerede medarbejdere.

6.  Vi har gennemført et løbende generationsskifte i 
Daglig Ledelse, med Renate Gregersen i spidsen.

7.  Vi har 33 ejendomme, som udbygges og vedligehol-
des efter moderne principper.

8.  Vore pårørende bidrager både med en stor frivillig 
indsats (Basar og bestyrelser) og midler (+ 1/2 mio.kr. 
årligt) til den fortsatte drift. Er og forbliver kritisk for 
vores udvikling.

Ovennævnte er resultatet af 58 års ivrig og konstant 
indsats, og er ingen selvfølge. Følgende gør år 2011 til 
noget særligt:

Kulturhusets færdiggørelse

Ved årets udgang er et byggeri med et budget på 21 
mio.kr. færdigt, og klar til ibrugtagen. Donationer fra 
fonde på i alt 12 mio.kr., har muliggjort byggeriet. 
Kulturhuset er et multihus, der udover at være arbejds-
plads for beboere på caféen, også giver gode rammer til 
de unge fra Ungdomsuddannelsen. Samtidig kan huset 
bruges til teateropvisninger, udstillinger, som konferen-
ce-center og meget andet.
Det muliggør, at alle beboere og medarbejdere kan 
mødes under samme tag, hvilket i årevis ikke har været 
muligt. En meget vigtig funktion er, sammen med det 
øvrige Bredeshave, at kunne danne rammen for kunst-
nerisk udfoldelse og uddannelse, som sammenlagt er 
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så afgørende for vores udvikling. Støttefonden har selv 
investeret 6,5 mio.kr., som ikke påvirker vores evne til 
at bygge videre og vedligeholde som planlagt.

Forberedelsen af udbygning af Sofiegården 
tæt på Næstved

Udbygningen af voksencentrene er ved at være på 
plads, idet vi i grove træk oplever balance imellem de 
små, der træder ind, og de ældre beboere, der går bort.

På Sofiegården har vi købt en betydelig naboejendom 
med henblik på udvidelse med et nyt bofællesskab til i 
alt 25 mio.kr. i 2012. I tillæg er planlagt ombygning af 
Hybenholt, Hasselhøj og værkstedet til en sammenlagt 
værdi af 7 mio.kr. i 2013. Dertil kommer en planlagt 
ombygning af Odiliegård.

Vores planer er forsinkede på grund af finanskrisen. 
Vi plejer, uden problemer, at optage realkreditlån, hvil-
ket ikke kan lade sig gøre på normale betingelser i øje-
blikket. Derfor har vi lagt os i selen, for at få finansierin-
gen på plads, så hurtigt som muligt, evt. i samarbejde 
med Region Sjælland. Alt andet formalia med indtægts-
grundlag er politisk godkendt af alle myndigheder.

Det vil sige, at finanskrisen står i dag i vejen for udbyg-
ningen af Sofiegården. 

Administration af beboermidler

Bestyrelsen har på sit nyligt afholdte møde vedtaget 
et sæt nye retningslinjer for administration af beboer-
midler, som sikrer, at beboernes økonomi administreres 
præcist og gennemskueligt. Retningslinjerne vil blive 
sendt til høring i den nærmeste tid, og herefter imple-
menteret i 2012. Vi håber det bliver enklere at være 
både pårørende og medarbejder herefter, fordi alt vil 
findes i eet IT- system, som er under indførelse. Pres-
seomtalen før sommerferien ville nok være kommet 
under alle omstændigheder, men vi kunne have sparet 
personalet på Sofiegården for ekstra arbejde, hvis vi 
havde gjort denne indsats tidligere.

Endnu en kæmpe indsats fra medarbejderne.

Alle de gode ting vi kan være stolte af, som beskrevet 
i denne status, skyldes, igen igen, en ekstra indsats fra 
vores engagerede medarbejdere. TUSIND TAK.

                           God Jul og et Glædelig Nytår
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IT – Humlebi-kursus 
på Marjatta
Af Per Frederiksen

Den personlige computer, eller pc’eren, som den 
jo kaldes i daglig tale, er igennem de sidste 
mange år, blevet så stor en del af vores hver-

dag, at vi dårligt kan huske tiden inden. Vi bruger den, 
når der skal skrives invitationer eller referater, når der 
skal udregnes budgetter eller laves diverse skemaer, eller 
når vi skal på internettet og søge informationer om, 
hvad der går i biografen, hvem der sang den, der sang 
fra gamle dage, eller vi skal følge med i nyhederne på 
Marjattas hjemmeside osv.

Arbejdsdagen på Marjatta er ikke meget anderledes, 
hvad angår brug af pc’eren. Vagtplaner, skemaer og  
E-mails, og efter indførelsen af vores Bosted System er 
selv de gamle kinabøger blevet afløst af den nye tekno-
logi.

Alt dette er selvfølgelig ikke gået beboerne forbi. Det er 
især tydeligt hos den yngre generation, at begreber som 
bærbar, internet, facebook osv. ikke længere er frem-
medord.

I 2009 blev der på foranledning af forældrene i Risto-
lahaven, sat et it-projekt igang i Bøgehuset. Formålet 
var at give beboerne en tilgang, og med tiden en større 
viden, til alt det her med computer. I første omgang var 
det især med kommunikation for øje, og som et alterna-
tiv til den, for nogen, ugentlige telefonsamtale. 

Der blev derefter indkøbt en computer, som blev sat 
i fællesarealet, og hvor hver især så fik den støtte de 
havde brug for, til præcis den opgave, de stod overfor. 
Nogle ville gerne skrive en E-Mail, andre ville gerne se 
billederne fra deres digitalkamera, og andre igen ville 
gerne finde ud af, hvad det der internet egentlig var for 
noget. 

I foråret 2010 udbød Humlebien et kursustilbud for alle 
beboere i Marjatta, det første computer-kursus. Der var 
plads til 10 beboere på holdet, og det skulle afholdes 
sidst i oktober måned. Allerede ved sommerferiens 
afslutning var holdet overtegnet og flere var sat på 
venteliste. 

Første dag mødte en flok begejstrede og spændte bebo-
ere op. Nogle kom med deres egen bærbare, andre med 
en vældig interesse for alt det nye, de skulle lære. Jeg 
havde flere aftener forinden brugt en del tid på at sætte 
hele kursusprogrammet op i Power Point, så alle kunne 
følge med på storskærmen. 

For at få alle med, startede vi helt fra bunden. Hvor 
tænder man for computeren? Hvad er et skrivebord? 
Hvad er alle det for billeder og ikoner, og hvad kan de 
bruges til? Vi tog fat i skriveprogrammet Word. Fandt 
ud af, at fjernede man første bogstav stod der ”ord”, 
og det var lige præcis, hvad der skulle bruges i sådan et 
dokument. Vi gennemgik alle værktøjslinjernes mange 
muligheder, og alle skrev med stor lyst, fik ændret 
skriftstørrelse og farve, fik klippet og sat ind.

Vi fik leget med tegneprogrammet ”Paint”, og vi fik 
overført billeder fra vores kamera, som vi derefter 
kunne redigere, til stor morskab for de fleste.

Da der havde været 2 hold igennem, kunne vi her til 
efteråret starte op med endnu et kursus. Denne gang 
skulle vi også på internettet.  Og hvad er så det? Det 
kan være svært nok at begribe, hvilket omfang det har, 
og endnu sværere at forklare det. En spurgte om han 
havde internet på sin computer, hvorefter jeg forsøgte 
at beskrive, at internettet som sådan ikke ligger på selve 
computeren, men egentlig er det net, der forbinder 
computerne med hinanden. Dette bevirkede, at han 
rejste sig for at gå om og kigge efter det, for det måtte jo 
ligge på den anden side af bordet. 

Inden vi gik igang, var vi dog lige inde omkring 
emner, som f.eks. sikkerhed og etik. For hvad er der 
af ”færdselsregler”, når man nu bevæger sig ud på en 
af internettets mange veje? Vi fik os en god snak om 
virus, og hvad den slags kan lave af ballade. Hvad slags 
oplysninger man ikke bør give ud, og hvem man kunne 
hente hjælp hos, hvis man blev i tvivl. Sidst, men ikke 
mindst, talte vi også om den pli, man bør have over-
for sin omverden. At det måske ikke var alle i stuen, 
der havde lyst til at se med, hvis man nu tilfældigt var 
kommet ind på en side, hvor der var piger med meget 
lidt tøj på. 

Og så tog vi fat på opgaverne. Start din Explorer, skriv 
”Google” i adressefeltet, og når du kommer frem, så søg 
på ”Marjatta”. Med lidt støtte og hjælp var alle inde på 
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vores hjemmeside, og pludselig dukker der et billede af 
en selv frem på skærmen. Der blev gået på opdagelse og 
bladret gennem siderne, og alle fik en fornemmelse af 
det, der med links, og hvad de kunne bruges til.

Næste opgave lød på, at gå på ”You Tube”, og finde no-
get med Kim Larsen. Inden længe lød der 8 forskellige 
sange fra de forskellige pc’ere. Den sidste del af kurset 
blev brugt på at øve sig på det der med E-Mail og sms.

Erfaringen fra de nu 3 afholdte kurser har vist, at inte-
ressen hos beboerne er stor, og med tålmodig støtte kan 
de nå langt. Vi har i denne omgang kun åbnet et lille 
vindue og vist nogle muligheder, resten kommer ved at 
bruge dem. Meget i denne teknologiske verden er dog 
stadig abstrakt, og det kan være svært at få et tydeligt 
billede af, hvordan det fungerer. Hvorfor skal man f.eks. 
trykke på ”start”, når man skal slukke computeren?
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Der er ofte flere, som efterlyser litteratur ang. helsepæ-
dagogik og socialterapi, samt andre aktuelle emner, som 
berører den antroposofiske pædagogik. 

I Marjatta Bladets redaktion har vi derfor valgt, at 
bringe nogle forskellige forslag til diverse tidsskrifter, 
som man kan abonnere på, hvis man har lyst.

Nerthus. Nerthus er et dansk tidsskrift 
for helsepædagogik og socialterapi, det 
udkommer fire gange om året. Nerthus 
bringer artikler fra de forskellige helse-
pædagogiske initiativer i Danmark, men 
har også internationale artikler, som er 

relevante. Kontakt for abonnement nerthus@mail.dk 

Steinerskolen. Tidsskrift for pædago-
gik, samfund og kultur. Dette tidsskrift 
kommer fire gange om året. Det er et 
farverigt og meget spændende tidsskrift, 
som omhandler et hav af spændende 
emner. Artiklerne er danske og norske, 

og er yderst inspirerende for alle, som er interesseret i 
undervisning, pædagogik, kunst og kultur. Kontakt for 
abonnement www.tidsadm@steinerskolen.no for yderli-
gere info www.tidsskriftet.steinerskolen.no 

Balder. Dette er et svensk tidsskrift, som 
omhandler pædagogik, skole, samfund, 
litteratur, filosofi, biografier og meget 
andet spændende. Bladet er flot, stort og 
tykt, og udkommer fire gange om året. 
Kontakt for abonnement red@baldersfor-

lag.se yderligere info www.baldersforlag.se 

Så er der et hav af interessante tidsskrifter for alle, som 
kan læse tysk, og vi har valgt at bringe nogle af dem 
her.

Seelenpflege in Heilpädagogik und 
Sozilaterapie. Dette er et yderst relevant 
tidsskrift for alle, som arbejder med ud-
viklingshæmmede, det omhandler man-
ge pædagogiske, kulturelle og medicinske 
emner, og bladet udkommer fire gange 

om året. For abonnement kontakt zs@khsdornach.org 
for yderligere info www.khsdornach.org 

Punkt und Kreis. Et flot og meget nu-
tidigt blad, det omhandler rigtig mange 
”her og nu temaer” indenfor arbejdet 
med udviklingshæmmede. Det om-
handler kurser, workshops, terapier for 
og med udviklingshæmmede, og ofte er 

flere af artiklerne skrevet af de udviklingshæmmede. 
Bladet udkommer fire gange om året. Kontakt for info@
verband-anthro.de og redaktion@verband-anthro.de 

Info 3. Et blad, som udkommer 
elleve gange om året, og som omhandler 
rigtig mange spændende emner, lige fra 
pædagogik til politik, psykologi, kunst og 
kultur. Info 3 stiller sig gerne kritisk over-
for mange emner, og er meget moderne 

og udfordrende i sit udtryk. Bladet indeholder også 
stillingsannoncer, kursustilbud, boganmeldelser o.m.a. 
Kontakt for abonnement vertrieb@info3.de yderligere 
info www.info3.de 

Rigtig god læselyst til alle

Til de læselystne
Af Lisbet Schmitz

Vinteren står for døren, og den mørke tid sænker sig over landet. Men når nu 
ikke vejret er til have og andre udendørs aktiviteter, så er der måske flere, som 
kunne få lyst til at læse lidt



Her ses Vibeke med alle sine flotte medaljer.
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Jeg har i en tidli-
gere artikel skrevet 
lidt om de feriepla-

ner, der var her i  
Ristolahaven som-
meren 2011. Pilehuset 
tog en tur til Athen, 
bl.a. for at heppe 
på Vibeke, der var 
udtaget til at deltage 
i Special Olympics. 
Hun var med på det 
danske rytterhold, og 
hun kom hjem med 
ikke mindre end tre 
medaljer: Guld i dres-
surridning, sølv i stafet og bronze i forhindringsbane. 
En utrolig præstation. 

Især guldmedaljen var noget særligt, for dagen inden 
var Vibeke sløj, og måtte en tur til lægen. Alligevel 
præsterede hun, at stille op og vinde guld. Hun er me-
get stolt af sine medaljer og synes, at det er den største 
oplevelse, hun endnu har haft. 

Især åbningsceremonien var hun imponeret over, som 
hun selv siger: ”Det var vildt fedt”. Der deltog 109 
danskere, og rideholdet var dem, der gik forrest i den 
danske parade.

Vibeke har boet i Pilehuset i to år nu. Hun startede på 
Marjatta for 12 år siden, da hun var 14 år. 
Før havde hun gået på Steinerskolen i Vordingborg. 

I starten var Vibeke dagelev, men som 18-årig flyttede 
hun ind på Nimah Naust Huset, og kom på Ungdoms-
uddannelsen, hvor hun har været i praktik mange 
steder. Mest glad var hun for at arbejde i køkkenet på 
Bredeshave, hun kan godt lide at lave mad. 

Men hele tiden har hun 
holdt sin interesse for 
heste vedlige. Hun har 
redet, siden hun var 8 
år. Nu har hun fået fast 
arbejde på Askov Ride-
center, 4 dage om ugen, 
hvor hun bl.a. fodrer, 
muger ud, trækker heste 
for elever og lærer børn 
op i ridning. 

Vibeke interesserer sig også for computere, har købt 
sig en knallert og taget knallertkørekort. Hun vil gerne 
engang også have kørekort til bil, men ved godt, at det 
er dyrt. 

Det næste, der skal ske i Vibekes liv, er en stor udfor-
dring for hende, men hun glæder sig rigtig meget: til 
januar flytter hun i egen lejlighed i Brøderup, der ligger 
ca. 4-5 kilometer fra Ristolahaven. Hun synes, det er 
godt at kunne klare sig selv, og nu som 26-årig mener 
hun, at det er på tide med foden under eget bord. Hun 
vil dog stadig gerne have den hjælp, vi kan tilbyde 
hende, især i starten, hvor der jo er mange ting at lære. 
Hun vil også stadig bruge meget af sin fritid i Ristolaha-
ven, bl.a. vil hun fortsætte med at gå til pilefletning, 
deltage i musikaftenerne om torsdagen i Løvehuset, og 
selvfølgelig besøge de mange venner, hun har her. Vi 
ønsker hende alt godt for fremtiden, og vi glæder os til 
at følge Vibeke i hendes nye liv.

Vibeke – En vinder
Af John Ryom-Røjbek

Et stemningsbillede fra 
den storslåede åbnings-
ceremoni ved Special 
Olympics:
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Her er nogle af de steder, de to besøgte på deres tur til 
Bornholm. De var selvfølgelig også, blandt meget an-
det, ude og spise røgede sild med alt, hvad dertil hører, 
og begge synes, det var lige præcis den ferie, de havde 
brug for. 

Tur til Gudhjem

Gudhjem er som en charmerende skærgårds by med 
idylliske gader, røde tage og frodige haver. 
I den lille klippehavn ligger lystbådene side om side 
med de små joller. Nyd udsigten fra et af de mange små 
spisesteder, tag en tur rundt i de små butikker, og køb 
lidt bornholmsk kunst eller gastronomi med hjem.

Hammershus

Hammershus ligger højt over Østersøen på en klippe-
knude 72 m over havets overflade. Den første opførelse 
er ukendt, men i middelalderen var den en del af den 
fejde, der var imellem konge og kirkemagt. 

Hammershus er en af de største borgruiner i Nord-
europa. I næsten 500 år var borgen centrum i en både 
blodig og dramatisk periode i bornholmernes historie.

Bornholms Automobilmuseum

Museet udenfor Aakirkeby har omkring 30 oldtimere, 
motorcykler og gamle motorer. Museet rummer også et 
værksted anno 1920. Ren nostalgi for kendere!

Gittes gåtur til Balka strand

Syd for Nexø ligger Balka, et smukt område med små 
fiskerhuse og bådehavn, som lidt efter lidt går over i 
den berømte Balka Strand, der fortsætter gennem hele 
Balkabugten og ender ved Snogebæk. De stenarter, man 
ser i havstokken ved Snogebæk, store flader af en grå 
bjergart (finkornet), er Balkakvartsit, også kaldet Balka 
sandsten. 

          

Sommerferie 2011 
på Hullegård Bornholm
Af John Ryom-Røjbek

Gitte og David, der begge bor på Damgårdshus, foretrækker stille og rolige ferier uden alt for 
meget hurlumhej. Derfor er der de sidste par år blevet arrangeret tur til et sommerhus et eller 
andet sted i Danmark. I år gik turen til Bornholm, hvor øen blev indtaget i passende, indivi-
duelle doser. Gitte er mest til fredelige spadsereture i naturen, hvorimod David gerne vil se 
forskellige ting, og opleve lidt mere. Men stadig i fred og ro. 
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Forberedelserne inden turen havde været store, for vi 
var mange, som skulle afsted. Fra Marjatta var vi folk 
fra Ristolahaven, SampoVig og Sofiegården. Fra andre 
bofællesskaber i Danmark, var der bl.a. Pionergruppen 
og Sigrid Undset Skolen.

Mange aftener havde beboere og medarbejdere øvet 
sange og replikker til den store Peer Gynt forestilling.

Mandag, den 15. august

Endelig kom afrejsedagen, og da vores to blå busser var 
pakket og godt læsset, kørte vi spændte afsted til Oslo 
færgen. Ombord på færgens øverste dæk vinkede vi 
farvel til Københavns Havn. Nu var vi på vej.

Til aftensmad var der et overdådigt ”Tag selv bord”. Vi 
spiste alle godt, og var glade for at komme ud og danse 
til live musikken senere på aftenen. Glædeligt var det 
også, at vi ombord mødte Eva, som har boet på Mar-
jatta. Hun skulle også til Peer Gynt festival!

Tirsdag, den16. august

På denne tidlige morgen skinnede solen over Oslo fjor-
den, og vi nød alle den smukke udsigt.
Fra Oslo kørte vi i en karavane op nordpå mod Gålåvat-
net, som ligger knap 100 km nord for Lillehammer.
Da vi ankom, fik vi tildelt de hyggeligste røde træhytter, 
som vi straks fik indrettet os i. Hytterne lå på en lille 
bjergskråning, og havde en eventyrlig udsigt nedover 
dalen og søen. 

Om aftenen blev vi vel modtaget på Amfiteatret, som 
var skuespillerpladsen, og centrum for Peer Gynt fe-

stivalen. Der var blandt andet to søde klovne Deliz og 
Zoldo, som havde ”svømmet” helt fra Sverige med alt 
deres bagage. Disse to meget vellidte glade mennesker 
var med hver dag til morgensamling på selve pladsen, 
og ved diskoteket om aftenen, altid iført deres røde 
næser.

Onsdag, den 17. august

Om morgenen blev vi vækket af lyden af bjælder, og da 
vi kiggede ud, gik der både køer og får frit rundt uden-
for vores vinduer. En dag stod køerne på den stejleste 
del af vejen, hvor vi kom kørende, og det resulterede 
naturligvis i, at bussen gik i stå! 

Da dagens morgensamling var slut havde vi en kort 
kaffe pause, hvorefter vi skulle øve den scene, som vi 
var medvirkende i, nemlig der, hvor Peer Gynt går til 
bryllup på Hægstad. Efter en fin debut på den rigtige 
scene, tog vi på en tur op på fjeldet med stolehejsen. 

Ristolahavens beretning fra turen til  
Gålåvatnet i Norge
Af Nina Strange og Maria Fjordvang, Damgårdshus
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Vejret var fint, solen skinnede, og vi glædede os til tu-
ren. Nogle synes, at det var lidt skræmmende, at sidde 
så højt over jorden, men alle overvandt deres frygt.

Vi mødtes på toppen af Gålåfjeldet, som om vinteren er 
et skisportssted. Der var en storslået udsigt, og der var 
flere, som havde meldt sig til at gå en guidet to timers 
tur ned. Pludselig, som vi stod der på toppen, slog 
vejret om. Det begyndte at blæse og regne kraftigt. Vi 
stod i en tæt klynge, og blev mere og mere våde. Nu var 
det bare om at komme med stolehejsen ned, og ind i 
tørvejr. Det tog sin tid, og regn og hagl stod i ét.          

Humøret fejlede heldigvis ikke noget, så vi sang 
alt, hvad vi kunne for solen. Kaare, som den eneste, 
trodsede vejr og vind, og fulgtes med de to guider ned 
ad fjeldet.

Mens vi andre skyndte os hjem til hytterne for at få 
tørt tøj på, ja, selv underbukserne var våde, så gik Kaare 
på et norsk fjeldeventyr. Han kom forbi en gård, hvor 
de lavede myseost, og blev budt indenfor for at kigge på 
den norske specialitet. Det var, efter hvad Kaare fortalte, 
en meget spændende tur.

Da vi alle havde spist til aften i hytterne, en masse 
madder med diverse pålæg, kørte vi ned til Amfiteatret 
og Anitras telt, hvor der var diskodans. Humøret var 
højt, og dansen gik i kæde og i små og store grupper. Vi 
morede os godt, men da klokken blev mange, måtte vi 
naturligvis hjem i seng, så vi kunne være friske til Peer 
Gynt skuespillet næste dag.

Torsdag, den 18. august

Efter morgenmaden kørte vi ned til Amfiteatret, til den 
daglige morgensamling. Her var der sang med Malte, 
som har komponeret musikken til Peer for alle. Til 
morgensamlingen blev der også sunget dagens fødsels-
dagssang. Der var minimum 1 hver dag, som havde 
fødselsdag, inklusiv Henrik fra Sofiegården. Morgen-
samlingen var hver dag fyldt med indslag fra forskellige 
mennesker, og alle med det indhold, at finde sig selv. 
Det var nogle meget berigende inputs!

Om formiddagen skulle alle skuespillere øve den sidste 
scene, som havde en rørende afslutning på hele spillet. 
Os fra Marjatta bar en kiste ind, og gik i et langt følge 
med ansigtet lagt i alvorlige og triste folder. Denne 
scene berørte mange af os, og nogle fik deres egne min-
der frem fra nære og kære, som de havde mistet. 

Om eftermiddagen spiste vi varm, traditionel norsk 
mad i Anitras telt, hvorefter vi kørte tilbage til hytterne. 
Nogle gik til købmanden og provianterede lidt. Dog 
ikke for meget, for de norske priser er høje. Det fik Jens 
Peter at mærke, da han ville købe cigaretter, 96,- norske 
kr. pr. pakke!

Men postkort, dem købte vi, og fik os senere en stille 
stund, med at skrive hjem til Danmark. 

Vejret var mildt og indbydende, så sent på eftermid-
dagen drog vi, en lille gruppe, ud på gåtur, Kathrine, 
Morten, Jens Peter, Klaus, Julie, Maria og Nina. Først 
gik vi lidt op ad fjeldet, men det blev hurtigt for svært 
tilgængeligt, og så gik vi nedad. Vi kom ind på en 
meget hyggelig skovsti med et par små vandløb, mos og 
lav alle vegne. Her gik vi indtil stien endte ved en lille 
hytte, der havde den dejligste udsigt udover Gålåvatnet. 
Vi satte os ned, og nød hver især stilheden og freden, 
som omhyllede stedet og os.

Efter lang tid var der en, som begyndte at samle blå-
bær, og lidt efter gik vi alle stille rundt imellem træerne 
og plukkede. Det var en fortryllet stund, vi havde der 
i skoven, og vi kom alle tilbage til hytterne fyldt op af 
noget ganske særligt.

Kaare, Kim, Mette, Elisabeth, Sisse og Tenna var på 
vej ud af døren, da vi kom tilbage. De så spændte ud, 
for de skulle på elgsafari. De kørte afsted i en lille bus 
op over fjeldet, og ned i en anden dal. Guiden kendte 
naturligvis til de steder, hvor sandsynligheden for at 
se en elg var størst. Da de kom tæt på en elg, skulle de 
ganske stille stige ud af bilen, og med en kikkert kunne 
de så studere de store dyr. I alt fik de seks elge at se. Det 
var efter sigende en meget smuk og interessant tur i 
solnedgangens lys.  

Fredag, den 19. august

Det var en lidt anderledes dag, fordi der var general-
prøve på hele Peer Gynt om eftermiddagen.

Ved morgensamlingen fortalte den norske storyteller 
Lise, en meget smuk og rørende kinesisk fortælling. Et 
af højdepunkterne ved morgensamlingen var natur-
ligvis de to klovne. Men der var også et andet, og det 
var en postkasse til kærlige hilsner folk imellem. Man 
kunne skrive en lille hilsen, og lægge den i postkas-
sen, og så blev den læst op næste dag. Nogle sendte en 
hilsen til sin festival-ven. Alle fik en sådan ven via et 
halssmykke, hvor der stod ens eget navn på den ene 
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side. På den anden side stod så navnet på en ven ved 
festivalen, som man skulle lede efter og hilse på. Dette 
var til stor begejstring og glæde for mange.

Efter morgensamlingen tog vi tilbage til hytterne, hvor 
der var nogle, der gik til købmanden, og fik sendt de 
sidste postkort, og andre fik øvet lidt ekstra på sine 
replikker.

Om eftermiddagen mødte vi spændte op ved Amfitea-
teret til generalprøven. Den gik godt, men som det bør 
være til en generalprøve, var der plads til små forbed-
ringer. Det havde regnet meget forinden, så scenen var 
både våd og glat, hvilket var en udfordring ved vores 
folkedans.
Det var til stor fornøjelse for os alle, at se hele Peer 
Gynt skuespillet igennem. Det gav en god sammen-
hæng til vores egen scene, at se alle de øvrige scener sat 
sammen.
Det blev aften, og vi trængte til at komme tilbage til 
hytterne og få slappet af.

Lørdag, den 20. august.

Nu var den store dag kommet, hvor Peer for alle skulle 
gå af stablen. Uheldigvis vågnede nogle op til en dag 
med sygdom. En del havde i løbet af festivaldagene 
været sløje med opkast.
Der var morgensamling på Amfiteatret som vanligt, 
og herefter kørte vi tilbage til hytterne. Dem, som var 
veloplagte og raske, gik en lille tur op til en hyggelig 
Café. Her fik de vafler med rømme – Uhmm! Caféen var 
udsmykket med udstoppede norske dyr, og man kunne 
købe elgpølse og varme uldne sokker til overpriser.

Det nærmede sig eftermiddag, og det blev tid til at 
få kostymer på, og få glattet de værste folder i tøjet ud. 
Alle var spændte for nu var det NU!

De, som var syge, vinkede farvel i hytterne, og Peer 

Gynt skuespillerne drog afsted til den store forestilling, 
som vi havde øvet så mange gange.

 Det gik FREMRAGENDE, lige som det skulle. Alle 
gjorde deres bedste, og fik en kæmpe oplevelse af et fæl-
lesskab fyldt med positiv energi.

Hyggeligt var det også, at Johanne fra SampoVig fik 
besøg af sine forældre.

Om aftenen var der festmiddag i det store telt med 
musik og diskodans bagefter.

Søndag, den 21. august.

Alle var lidt trætte søndag morgen, men ikke desto min-
dre, skulle vi pakke sammen til vores hjemrejse mod 
Danmark.

Mange syntes, at det var vemodigt, at vi ikke skulle 
spille Peer Gynt mere, og at vi skulle forlade de smukke 
norske fjelde. Ja, faktisk var der flere som mente, at vi 
sagtens kunne være blevet lidt længere!

Vores gode gamle bus fra Ristolahaven var brudt sam-
men dagen forinden, så den blev hentet af Internatio-
nal SOS, mens vi skulle hentes af en bus, som skulle 
køre os til færgen.

Inden hjemrejsen skulle vi mødes til en sidste morgen-
samling i Amfiteatret, for at afslutte vores Peer Gynt 
eventyr. Naturligvis måtte klovnene sige farvel med sto-
re tårer og kram til alle. De fik pakket alle deres tasker, 
smed dem op i en lille robåd, og begyndte at ro hjem 
mod Sverige. Den ene rejste sig op i båden, for rigtigt at 
kunne vinke farvel, men fik desværre overbalance, og 
faldt i vandet med et plask!

Vi mødtes alle igen ombord på færgen. Om aftenen var 
der live musik og dans. Og så blev der danset endnu en 
dans!

               – SIKKE EN FANTASTISK TUR!!!
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I august måned blev, i et banebrydende arrangement 
Henrik Ibsens ”Peer Gynt” fremført af 250 menne-
sker, med og uden handicap. Den unikke og farve-

rige Peer Gynts iscenesættelse samlede organisationer, 
der arbejder med handicappede og kunstneriske udtryk 
i et hidtil uset samarbejde.

På festivalen, ”Peer til alle – 2011”, mødes nordiske og 
skotske beboere samt medarbejdere, der havde ind-
studeret forskellige scener fra Ibsens Peer Gynt. Både 
mennesker med og uden handicap deltog. Skuespillerne 
viste til fulde, at handicap ikke betyder nogen forhin-
dringer, når det kommer til at handle om glæde eller 
præstation. Moderne populær musik, nykomponeret af 
Malte Winje. Med på scenen var arbejdere og aktører, i 
alt over 250 personer.
 
Under musikfestivalen kunne deltagerne ikke kun 
specialisere sig i teater, men også deltage i aktiviteter, 
som f.eks. ansigtsmaling, tegning, fiskeri, dans, cirkus, 
vandreture osv.
 
”Peer til alle – 2011” er arrangeret af den norske 
forening for handicappede i samarbejde med Nordisk 
Forbund for helsepædagogik og socialterapi, Dissimilis, 
Peer Gynt AS og SOR.
 
Dette er en banebrydende begivenhed i den forstand, at 
mennesker med handicap møder aktører fra forskellige 

miljøer og forskellige lande, og at bryde med tendensen 
for mennesker med handicap, som ofte rådes til at leve 
i en subkultur med betalte venner. Samarbejde på tværs 
af nationale og funktionelle, gav publikum en unik og 
farverig forestilling. Tanken er, at ikke kun det entydige 
Peer Gynt teaterstykke vil blive festivalens kunst, men 
også et internationalt mødested og en social kunst.
Det er anden gang, festivalen afholdes på Gålå, men 
første gang, at forskellige organisationer for handicap-
pede, der har arbejdet på projektet. 

Til denne teaterfestival rejste 40 beboere og medarbej-
dere fra Ristolahaven, Sofiegården og SampoVig for at 
deltage. Trods store udfordringer af vejrets magter, og 
en mavesygdoms epidemi, så fremførtes Peer Gynt, lør-
dag, den 20. august for tilrejste gæster. Hele forestillin-
gen blev filmet av Empo-TV (som er noget tilsvarende 
vores TV-Glad), og det blev fremvist i Norsk TV.

Det var med stor stolthed, at vi gik ind på scenen i 
smukke klæder, for at byde op til bryllup og dans. Spil-
let, som i alt tog ca. tre timer, var en stor succes, og vi 
kunne dagen derpå tage færgen fra Oslo til København, 
med mange rige oplevelser, og viden om, at vi i fælles-
skab kan skabe et Allkunstværk udover alle grænser, 
både geografiske og menneskelige!   

                          En rig og dejlig oplevelse

Gålåvatnet i Norge
Af Sonny Ferm

250 amatørskuespillere fremfører Peer Gynt på Gålåvatnet i Norge!
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Allerede i august 2010 meldte Ungdomsuddan-
nelsen sig til Handi-Art-udstillingen 2011 i Gl. 
Ridehus i Næstved.

Udstillingen skulle først være i august 2011, men 
da kunstneriske processer er noget, der kræver  tid, 
rum og masser af eksperimenteren med materialer, så 
var der brug for at tænke forud, ikke mindst fordi det 
var vigtigt for eleverne, at kunne nå at tage ejerskab af 
projektet.

I januar 2011 tog vi fat på ”projekt kunst”, hele hol-
det blev enige om, at vi som overordnet tema havde 
overflader. De to hold nærmede sig det at arbejde med 
kunstneriske processer fra to forskellige indfaldsvinkler. 
Keramikholdet arbejdede fortrinsvis med iagttagelse, 
improvisation og berøringssansen. Bogprojektets hold 
arbejdede fortrinsvis med intuition og fri fantasi.

Keramikholdet valgte at arbejde med porcelænsler, 
med inspiration fra billedmateriale, bøger og emner fra 
naturen, som alle havde det til fælles, at de havde sær-
prægede og specielle overflader. Næste skridt var at lade 
indtrykkene, som den enkelte fik gennem iagttagelsen, 
og gennem berøringssansen, bundfælde sig, og blive 
til inspiration i næste fase, hvor den egentlig skabende 
proces skulle tage sin begyndelse. 

Når man arbejder med ler, er der nogle indledende ritu-
aler, som man er nødt til at overholde, for at de emner, 
man senere former ud af leret, kan holde i brændingen. 
Eleverne skulle ælte leret godt igennem for at fjerne 
eventuelle ujævnheder og luftbobler. Mens man står og 
ælter, får man ”vækket” sine hænder, så de bliver klar 
til, på en bevidst medvirkende måde, at hjælpe øjnene 
med at omsætte de mønstre og overflader, man har 
iagttaget til fysiske, tredimensionelle objekter. 

Opgaven med at iagttage et objekt, for bagefter at om-
sætte det sete til et konkret tredimensionelt kunstværk, 
er en konstant dialog mellem berøringssansen og se-
sansen. At trille, trykke og forme leret, så det ligner det, 
man gerne vil have det til at ligne, kan være en lang og 

tålmodighedskrævende proces for den enkelte. Denne 
metode, hvor man helt bevidst vælger en form eller en 
overflade, som man gennem iagttagelse skal omsætte til 
et nyt kunstværk, kræver ikke kun tålmodighed, men 
også en dyb koncentration. Dette er absolut den mest 
bevidsthedskrævende metode af de to.

Hvis en elev ikke har så meget bevidsthed om sin 
egen finmotorik, og fingrene ”driller”, eller en anden 
har vanskeligheder med at forme tredimensionelle 
objekter, så gælder det om, for den pågældende lærer, at 
motivere eleven til at prøve forfra, og måske endda ud-
tænke et værktøj eller nogle små hjælpemidler, som kan 
være med til at støtte og motivere eleven til at ”prøve 
igen”. Eleverne fik opgaver, hvor de skulle modellere en 
kopi af f.eks. en muslingeskal, andre gange lød opgaven 
på at omsætte dele af et mønster fra en overflade til en 
ny og selvskabt form.

Hold to arbejdede med træ-, metal-, gips- og plexiglas-
plader, der skulle blive til en stor bog med sider på 1,20 
cm x 80 cm., som man kunne bladre i. Det betød, at 
den enkelte plade skulle bearbejdes på begge sider.

Her var udgangspunktet ikke at lægge sig fast på et 
udtryk fra begyndelsen, men at udforske materialet, 
man arbejdede med. Så nu var øvelsen at bore, save, 
ridse, brænde, male, slibe og lime sig frem til et udtryk. 
Den store udfordring for eleverne var først og fremmest 
bare at gå igang uden at få nogen særlige anvisninger 
på, hvor og hvordan udformningen af den enkelte 
plade skulle være. Der blev arbejdet i nogle dage, inden 
den enkelte elev følte sig fri nok, til at arbejde på en 
mere intuitiv måde end de fleste er vant til. Da først 
fantasien blev sluppet løs opstod der mange fine 
løsningsforslag undervejs.

Lærernes opgave i forbindelse med projektet gik fra 
at introducere brugen af det enkelte stykke værktøj, 
træets, gipsens, plexiglassets og de forskellige metallers 
egenskaber, til at støtte eleverne i at sætte fantasien fri, 
og turde ”gå løs på”/udforske materialet og bruge dets 
muligheder. 

Ungdomsuddannelsens Kunstprojekt 
og Handi-Art udstillingen
Af Susan Green Johansen
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Lærernes næste opgave og udfordring i brugen af den 
intuitivt skabende metode er, at processen alligevel skal 
styres, dvs. det er ikke helt ligegyldigt, hvor f.eks. hul-
lerne i pladen bliver boret, eller hvor den enkelte farve 
bliver placeret.

At vejlede andre i kunstnerisk skabende processer 
fungerer bedst, når der opstår en vekselvirkning mellem 
det fabulerende, i dette projekt fortrinsvis repræsenteret 
ved eleverne, og det regulerende element, repræsenteret 
ved læreren.

Efter at kunstværkerne havde haft en hvileperiode 
sommeren over, tog vi i august fat på at få de sidste ting 
gjort færdige inden Handi-Art-udstillingen. Alle var me-
get optagede af, at skulle ud i ”verden” og præsentere 
deres kunst, og spændte på, hvordan alle kunstværker-
ne tog sig ud, når de blev sat sammen, vi havde jo ikke 
engang rigtig set hinandens ting fra de respektive hold. 

Om Handi-Art:

Handi-Art er en forening i Næstved, som består af et an-
tal frivillige med Hernan Gonzales som formand, som 
gerne vil gøre opmærksom på de mange talentfulde 
kunstnere, der findes blandt mennesker med handicap. 
Handi-Art havde i år 10 års jubilæum.

Udstillingen varede i tre dage 

Onsdag: Åbning af udstillingen v/Japans ambassadør i 
Danmark.
Torsdag: Almindelig åbningstid kl.10.00-17.00.
Fredag: Almindelig åbningstid kl.10.00-15.00, derefter 

afslutning og overrækkelse af diplomer.
Tirsdag i den pågældende uge var der opsætning af 
udstillingen. To lærere fra Ungdomsuddannelsen drog 
afsted med et antal elever plus kunstværker og værktøj 
m.m.

Vi havde lavet skiftehold, så langt de fleste elever nåede 
at komme med to gange på udstillingen.
Når man var afsted havde man vagt fra kl. 10.00-17.00, 
hvilket jo var mange timer.

Alle elever klarede de lange dage rigtig fint, de fik nye 
venner og mødte ligesindede med forskellige handicap 
fra andre lande. Om eftermiddagen var der workshops, 
hvor forskellige kunstlærere underviste i modellering 
og maling. Af andre festlige indslag kan nævnes, at flere 
af de udstillende kunstnere sang og spillede musik for 
hinanden. 

På udstillingen var Japan, Frankrig, Letland, Norge, 
Litauen, Polen og Danmark repræsenteret med dygtige 
kunstnere.

Marjattas Ungdomsuddannelse bestemte sig for, at 
vores kunst skulle vandre videre, og fortjente at blive 
set af flere. Derfor flyttede vi straks efter hjemkomsten 
fra Handi-Art, kunstværkerne over på Seminariet på 
Bredeshave. Vi har planer om at spørge biblioteker og 
virksomheder i vores nærmiljø, om de er interesserede i 
at udstille elevernes kunst.
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Bladet ”Steinerskolen” har eksisteret i adskillige år, 
og omhandler mange spændende pædagogiske 
emner, og bladet er altid krydret med skønne 

foto og farverige tegninger, et helt igennem meget 
smukt og inspirerende blad. I denne udgave af Mar-
jatta Bladet er der henvist til forskellige blade, man kan 
abonnere på bl.a. ”Steinerskolen”. 

Den nye udgave af ”Steinerskolen” har temaet ”Sam-
menhænge”, og i den anledning er der bl.a. en artikel 
fra Marjatta skolehjem, som det jo er oplagt at bringe 
her i Marjatta Bladet.

Besøgende på Marjattas Skolehjem giver ofte udtryk 
for, at de oplever, at stedet er præget af en grundstem-
ning af omsorg og nærvær, som omfatter både de besø-
gende selv og den relation mellem medarbejdere, børn 
og beboere, som de iagttager på stedet.

Det skyldes måske, at Marjatta er dybt forankret i 
helsepædagogikken, som derfor er med til at skabe sam-
menhænge og retning i det pædagogiske arbejde. Men 
hvordan understøtter man helheder, så de forbliver 
åbne og ikke lukker sig om sig selv? Det er den daglige 
udfordring for skolehjemmets forstander Bernhard 
Schmitz. 

”Det, der altid har tiltalt mig ved helsepædagogikken, 
er, at det er en åben tankegang. Man går hele tiden 
på en vej, hvor man skal forvalte kræfterne på en ny 
måde”, fortæller Bernhard. I hans perspektiv handler 
det om at forvalte Steiners impuls på en måde, hvor 
man på en gang bevarer det bedste fra traditionen og 
samtidig vover at stille spørgsmål til det kendte og 
skabe noget nyt ud fra det grundlag, man har. Dette 
parløb mellem kontinuitet og nyskabelse er et særligt 
fokus for Marjatta.

Helsepædagogik som grundlag for  
menneskelig kontakt

Bernhard Schmitz understreger, at skolehjemmet er sat i 
verden for børnenes skyld: 

”Målet er først og fremmest at give barnet et rigt liv. 
Helsepædagogik er et grundlag eller redskab, som kan 
bruges for at nå målet, fordi den sætter fokus på at åbne 

sig for et respektfuldt forhold til det andet menneske.
Når man som udviklingshæmmet gennem et helt liv 

er afhængig af andre menneskers hjælp, så skaber det 
nogle særlige livsvilkår. Det betyder imidlertid ikke, at 
man blot må tage imod hjælp, men også, at man kan 
give noget særligt til andre. Netop gennem de skæve ek-
sistenser, kan vi såkaldt normale, opleve en stor umid-
delbarhed og sårbarhed, som vi kan genkende i os selv 
og lære af. Derfor handler det om at understøtte møder 
fra menneske til menneske, og ikke bare fra terapeut til 
klient. Som pædagog skal man ikke bare rutineret banke 
på døren til den anden, men vise respekt”.

Samvær omkring kreative og kvalitative erfaringer.

Bernhard er ikke i tvivl om, at helsepædagogikken 
rummer nogle grundlæggende elementer, som giver 
læringsmiljøet en særlig karakter: ”Ved at arbejde med 
det kreative og kvalitative skabes en særlig lethed. Hvis 
man er for stærkt bundet til usund mad og massekul-
turoplevelser, så er det svært at åbne sig for noget nyt. 
Det kræver mod at stræbe efter det bedste.” Omvendt 
fastholder han, at det kvalitative ikke blot kan hænges 
op på et særligt kulturelt indhold, men snarere skal 
findes i relationens kvalitet: ”Det vigtige er at skabe 
kulturøer, hvor der kan opstå umiddelbart samvær, 
det kan være ikke-sproglig kommunikation, et blik, et 
tryk i hånden, som markerer ”vi er sammen og forstår 
hinanden.”. Så er det ikke så vigtigt, om man hører 
Mozart eller Kandis, eller om man ser fjernsyn eller ej. 
Det handler først og fremmest om, at den enkelte føler 
sig forstået og anerkendt.”      

Rytmiske forløb i stedet for faste strukturer 

Et andet vigtigt element er det stærke fokus på levende, 
rytmiske forløb, der løber gennem dagen, ugen og året: 
”Børn kan først lære noget gennem en sund rytme. Hvis 
man fx har etableret en god soverytme, så er betingel-
serne for at lære tilstede”.

Men hvis rytmer ikke skal stivne i stive strukturer, så 
må de stadig udfoldes på nye måder. Fx fortæller Bern-
hard om forandringen i fejringen af efterårstiden: ”Der 
er sket en stor udvikling i vores måde at fejre Michaels-

Målet er at skabe sammenhæng og forblive 
åben for forandring
Af Henrik Sørensen
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fest på. Tidligere var det en ret højtidelig ceremoni, 
men nu har vi tilføjet en tur gennem skoven, hvor 
børnene kan udfordre deres eget mod gennem forskel-
lige fysiske udfordringer. Michaelsimpulsen har en kraft 
i sig, som vil holde langt ind i fremtiden. Vi skal sikre, 
at den giver mening for vores elever samtidig med, at 
vi skal holde fast i Michalsimpulsens særlige karakter 
og i kontinuiteten fra Marjattas begyndelse tilbage i 
50’erne”.

  
Et er årstidens rytme, en anden rytme finder vi mellem 
bevægelse og ro i dagens gøremål. Der skal både være 
plads til at lege vilde lege og til perioder, hvor man 
samler sig. Men den naturlige ro, der kan forplante sig 
til børnene omkring en pædagog med en autentisk kon-
takt til den indre ro, kan hos en anden pædagog måske 
forfalde til et ydre krav om stilhed: ”Der er en tendens 
i ’dårlig Steinerpædagogik’ til ’for meget ro’, hvor den 
ydre struktur bliver målet, ligesom nogle pædagoger 
skaber for meget kaos, fordi alle blot skal udfolde sig. 
Den gode stemning kan hurtigt forsvinde gennem for 
meget struktur eller for meget uro. Det handler om at 
skabe en rytme, der giver lethed, fordi der er en god 
balance mellem bevægelse og ro”. 

Nogle gange kan man som medarbejder komme 
til at gemme sig bag børnenes behov for rytme, og så 
forfalder rytmen til struktur: ”Man skal altid passe på: 
Er det for medarbejderens eller børnenes skyld, at vi har 
en bestemt praksis? Det er vigtigt, at man som med-
arbejder kan undre sig, så man ikke sidder fast i rigide 
strukturer”. 

Synlig ledelse

Det er blandt andet i sådanne situationer, at den syn-
lige ledelse bliver vigtig. Hvis helsepædagogikken skal 
forblive levende, så må man turde forpligte medarbej-
derne på værdigrundlaget: ”Alt er ikke til diskussion. 
Det handler bl.a. om at kunne holde korte, men ærlige 
møder. Man skal kunne handle hurtigt, og ikke tage for 
lange tilløb til nødvendige beslutninger”. Som pædagog 
bliver man god til at leve sig ind i andre folks indre 
bevæggrunde for at handle, som de gør, men det skal 
helst ikke føre til handlingslammelse. 

Fundamentet for den gode og ærlige dialog mellem 
medarbejdere og ledelse er og bliver dog medbestem-
melsen: ”Medarbejdere skal have et reelt ansvar for 
deres egen dagligdag”. Presset fra omgivelserne til øget 
evaluering og kontrol giver, ifølge Bernhard, sjældent 

medarbejderne energi til at skabe det rummelige nær-
vær, som er skolehjemmets kerneydelse. Derfor kan der 
være god mening i at afgrænse denne opgave til at være 
ledelsens ansvarsområde. Ledelsen skal så samtidig un-
derstøtte udvikling og læring i organisationen, fordi det 
giver den enkelte medarbejder mulighed for konstant at 
dygtiggøre sig i sit arbejde og for at begejstres over dét, 
der lykkes.  

 
Jeg tror mere på fællesskaber

Bernhard kan godt forstå, at nogle kan opleve Marjatta 
som et lidt lukket miljø, der skærmer børn og beboerne 
mod omverdenen: ”Man kunne jo også lade udviklings-
hæmmede bo i egne lejligheder i Præstø. Men skræksce-
nariet er, at det blot skaber ensomhed. Jeg tror mere på 
små fællesskaber, hvor man har et godt naboskab. Her 
kan man umiddelbart spørge naboen, om han har lyst 
til at komme forbi til en kop kaffe. Det har udviklings-
hæmmede brug for, da de ikke har kørekort og ofte ikke 
kan transportere sig selv”. 

På samme måde reagerer nogle besøgende på, at der 
er farver og former, som går igen overalt på Marjatta, 
fordi det for dem signalerer ensretning. Hertil siger 
Bernhard, at det helsepædagogiske grundlag sætter sit 
præg og bidrager til at skabe helheden fra maden vi 
spiser, over arkitekturen, som omgiver os til måden, vi 
møder hinanden på. Det kan blive snærende og ensret-
tet, og netop derfor er det vores daglige opgave at bruge 
os selv til at forme og præge indenfor den ramme, vi 
har valgt, så sammenhængene ikke bliver begrænsende, 
men berigende.

Marjatta er et helsepædagogisk skole-, arbejds- og 
botilbud for 190 beboere, hvoraf de 119 er voks-
ne, der bor i mindre landsbyfællesskaber, mens 
børnene er tilknyttet skolen og skolehjemmet.
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I skolen står der demokrati, folkestyre og politik på 
skemaet i de ældste klasser, en stor mundfuld, som nok 
kunne virke lidt uoverskuelig, men ikke for en klasselæ-
rer på Marjatta. Her er der nemlig elever, som er meget 
interesserede i partipolitik, folketingsvalg og demokrati, 
så det er ren fornøjelse, at tage hul på netop dette tema.

For at komme tæt på virkeligheden, er det selvfølge-
lig oplagt, at besøge ”Borgen”, og det er netop, hvad 9. 
klasse har gjort, og her er deres egen artikel fra turen. 

Den 15. november var Marjattas 9. klasse og 3 
lærere/pædagoger på besøg i Folketinget. Forinden, i 
forbindelse med folketingsvalget, havde klassen haft 
en periode med samfundsfag, hvor de havde hørt om 
grundloven, demokrati, folketing og regering, og også 
havde gennemført prøvevalg i klassen; men nu skulle vi 
ind og se det hele i virkeligheden; alle glædede sig helt 
vildt, og havde taget det fine tøj på, Buster endog med 
slips. 

Følgende beskrivelse er baseret på, hvad eleverne da-
gen efter kunne genfortælle fra den oplevelsesrige dag, 
redigeret lidt af læreren.

Vi kørte med bus ind til Christiansborg, og der så 
vi først rytterstatuen af Frederik den 7., der indstiftede 
Grundloven. På Folketingets hovedtrappe mødtes vi 
med Henrik, Mikkels far, der arbejder i Miljøministeriet, 
og var med os hele dagen. 

Før vi kunne komme ind i Folketinget, måtte vi igen-
nem et sikkerhedscheck, hvor vi skulle aflevere overtøj, 
bælter og tasker og selv gå gennem en kontrol. Lampen 
lyste rødt hos Buster, men heldigvis var det bare hans 
briller, så vi slap alle igennem. 

Vi blev vist rundt af en mand, der hed Troels. Han 
havde været i Folketinget i mange år, og kunne fortælle 
en masse, og det var en stor oplevelse bare at være i den 
kæmpestore smukke bygning med mange trapper; lidt 
for mange, synes Simone. 

Vi så først Landstingssalen. Derefter gik vi gennem 
vandrehallen med de mange sjove friser på væggene. 
Der var bl.a. køer, snegle, syltekrukker, så vi kunne selv 
forestille os, hvad maleren (Rasmus Larsen) mente om 
politikerne dengang. Vi så også mange meget forskel-
lige portrætter af de tidligere statsministre, som Troels 
kunne fortælle nogle historier om. Længere henne i 
Vandrehallen så vi Grundloven, som vi jo havde hørt 

om, men her var det den første og håndskrevne udgave 
fra1849, gemt bag en glasmontre. I nærheden heraf var 
samtaleværelset, hvor mange berømte personer og stats-
overhoveder er blevet modtaget gennem tiderne. Vi så 
også andre gruppeværelser. Indimellem gik der kendte 
politikere forbi, som alle smilede venligt, og nogle af 
dem ville Simone også gerne lige give et kram. Noget, 
der også gjorde indtryk, var Pater Noster elevatorerne, 
der er åbne og hele tiden kører op og ned. Mads var 
meget fristet af at prøve, men det var ikke tilladt.

Dagens højdepunkt var absolut, da vi fik lov at 
komme ind i selve folketingssalen, og sidde på ministre-
nes stole!!!!! Der var først møde i folketinget kl. 13, så vi 
fik lov at indtage deres pladser med navne og personlig 
skærm. Vi måtte dog love ikke at røre ved knapperne, 
og selv om det var fristende, holdt alle sig i skindet. 
Mikkel satte sig på Helle Thornings stol, og prøvede at 
være statsminister, Mads var udenrigsminister, Sofie 
transportminister osv. Det var STORT.

Oven på vores debut i politik var alle blevet me-
get sultne, og heldigvis havde Henrik bestilt frokost i 
Snapstinget (eller ”noget med bajer”, som David kaldte 
restauranten, da han skulle genfortælle). Vi fik nu hver-
ken bajere eller snaps, men derimod nogle meget lækre 
sandwichs og sodavand. Der var fin servering med tje-
ner og stofservietter (som bare var lidt sværere at krølle 
sammen efter brug end Marjattas tynde papirservietter). 

Alle var blevet mætte, og ført an af Henrik gik vi nu 
hen til Miljøministeriet, hvor Henrik viste os rundt. Her 
så vi først alle cyklerne indenfor indgangen, inden vi 
tog elevatoren op til kontorlokalerne. Vi så Ida Aukens 
kontor (hun var desværre i Jylland), men vi hilste så på 
nogle andre ansatte, og så også Henriks kontor. Vi tog 
trappen ned igen, og kunne godt se, at de sparede på 
lyset. 

Så var rundvisningen slut, og vi sagde farvel og 
tusind tak til Henrik for en rigtig spændende og lærerig 
dag. 

Inden vi tog bussen hjem, var der bred opbakning til 
Mikkels ide om, at vi ”lige skulle have noget sødt”, så 
vi gik ind på en café og fik varm kakao og kage. Det var 
nogle store, lækre kager, så vi sov stort set alle sammen 
på vejen hjem.

En skøn dag i Folketinget
Af eleverne i 9. klasse og deres klasselærer Dorte Bak-Hansen
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Nogle solbeskinnede dage i maj tilbragte bil-
ledkunstneren Robert Hogervorst en uge på 
SampoVig, sammen med beboere og personale 

i et intenst kunstnerisk arbejdsfællesskab.

SampoVigs sal var omdannet til atelier/værksted, og her 
blev der arbejdet med skulpturelle forløb, som videre-
udvikledes på udendørsarealerne. Endvidere blev der 
arbejdet med musikalske indslag og opbygningen af en 
dukketeaterforestilling.

Det hele tog udgangspunkt i et eventyr, skrevet af 
Robert Hogervorst selv: ”Den langsomme fortælling”. 
Historien handler om skrædderlærlingen, som på sin 
vandring kommer til en flod og gerne vil fragtes over på 
den anden side. I et hus bor en kæmpe, som nok skulle 

kunne klare den sag. Men først må skrædderlærlingen 
hjælpe kæmpens mus med at få syet en jakke med fem 
knapper, en hue og et par støvler.

Handlingen er inspireret af det klassiske eventyr, 
hvor forskellige prøver skal bestås, for at helten kan 
krydse grænsen til det nye land. 

Hver morgen blev eventyret fortalt, og de tilhørende 
sange sunget. De billeder, som efterhånden opstod i 
deltagerne, dannede udgangspunkt for de kunstneriske 
udfoldelser.

Der blev savet og hamret, klippet og syet, tegnet og 
malet. De skulpturelle forløb voksede ud af rummet, og 
bredte sig på grønningen foran salen; Meterhøje gestal-
ter rejste sig iklædt hvide gevandter, som blafrede svagt 
i vinden. Store trækonstruktioner med farvede mønstre, 

Kunstprojekt “Pejlemærker“ på 
SampoVig den 23.-27. maj 2011
Af Torben Olesen
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blev båret rundt til de fandt den helt rigtige plads rundt 
omkring på matriklen: Pejlemærkerne var pludselig en 
realitet!

Det var spændende at se det engagement, som de del-
tagende beboere lagde for dagen. Et engagement, som 
blev båret frem af den generelle stemning, der herskede 
på hele SampoVig i kunstugen.

Projekt Pejlemærker blev afsluttet med en festlig ferni-
sering fredag eftermiddag, med en ”skulpturvandring” 
rundt på matriklen, hvor de forskellige pejlemærker 
blev beundret. Ferniseringen bød også på mulighed 
for at se dukketeaterforestillingen i salen, hvor dekora-
tioner og de meterhøje figurer blev ført af deltagerne i 
projektet.

Hele kunstprojektet blev muliggjort gennem økono-
misk støtte fra Udvalget for Natur, Fritid og Kultur i 
Stevns Kommune. På ferniseringsdagen var udvalget 
repræsenteret, og der blev udtrykt stor tilfredshed og 
glæde over resultatet.

Primus motor gennem hele ugen var Robert Hogervorst, 
som ikke er ukendt for Marjattas beboere, idet han ved 
flere lejligheder, har haft tilsvarende kunstneriske forløb 
f.eks. på Bredeshave.

Robert er en internationalt anerkendt kunstner, med 
atelier i Berlin, hvor han har boet de senere år.

Oprindeligt er han født i Holland, men med et mange-
årigt virke i Sverige bag sig. I en årrække opholdt han sig i 
det borgerkrigshærgede Libanon, hvor han var tilknyttet 
opbygningen af en skole for udviklingshæmmede børn.
Med denne alsidige baggrund, har Robert Hogervorst 
gennem årene udviklet en særlig tilgang, til det kunst-

nerisk skabende arbejde med udviklingshæmmede 
mennesker.

Han lægger stor vægt på, at der er en historie i for-
løbet, og at den gentages rytmisk gennem dagene, det 
skaber kontinuitet, giver tryghed og er billeddannende 
for deltagerne.

Værkerne skabes ud fra denne historie, ud af histori-
ens billeder, som igen vækker andre billeder. Historien 
er et lille landskab, en lille have, som man kan gå tur 
i, det er en bro til at komme ind i en æstetisk verden. 
Hver dag i forløbet er, som at tage et trin på en stige, 
hver dag opleves en lille smule mere, deltagerne kravler 
et lille stykke højere, det er en rytmisk styrke, en rituel 
kvalitet.

Tiden har kvalitet og er i familie med kreativitet, 
derfor planlægges dagene nøje og inddeles med rytmisk 
vekslende indslag.

Alt dette tilsammen gjorde, at vi i Pejlemærkeugen 
kunne mærke, at hele SampoVig sydede af munter 
kreativitet. 

Da ugen var gået stod nogle få af de farverige værker 
tilbage, men det egentlige, som var oplevet af delta-
gerne var for en kort periode, at være hjulpet ind i det 
æstetisk skabende felt, det lever videre og fører frem til 
nye spændende oplevelser.

Tak til alle, som medvirkede til at virkeliggøre projektet.
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Marjatta er efterhånden blevet en ældre dame, 
men det mærker man bestemt intet til, når 
man kommer som gæst til den årlige fød-

selsdag. Her oplever man et enormt engagement, og en 
masse elever, medarbejdere og forældre, som gør alt, 
hvad de kan for at holde Marjatta ung og i fuldt vigør.

I år var der atter skuespil, og denne gang “Djævlens tre 
Guldhår”, et traditionelt eventyr af brødrene Grimm. 

Men intet er traditionelt, når Ungdomsuddannelsen 
først tager fat, og vi fik alle en fantastisk skøn oplevelse. 
Smukke kulisser, flotte kostumer, dejlig musik, men 
fremfor alt skuespillere, som virkelig formåede at spille 
med karakter, livsglæde, styrke og en herlig humor. 
Tusind tak for en dejlig oplevelse.

For de, som ikke havde mulighed for at være med til 
fødselsdagen, er her lidt fotos fra skuespillet.

Marjattas fødselsdag blev afholdt 
den 4. november
Af Lisbet Schmitz
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På SampoVig har man i flere år haft stor succes 
med, at indøve skuespil med beboerne og med-
arbejderne. At begive sig ud i et kunstnerisk pro-

jekt, som et skuespil er altid spændende, og det er en 
proces, som udvikler sig undervejs. Det vigtigste er dog, 
at alle som deltager også udvikler sig undervejs i forlø-
bet, og der er vist ingen tvivl om, at alle som deltog i 
skuespillet ”Inanna” fik rykket lidt ved egne grænser. 

I år havde man på SampoVig valgt at dykke ned i 
den gamle sumeriske kulturperiode, og det kom der et 
flot skuespil ud af. 

Teaterstykket tager udgangs-
punkt i den ca. 4000 år 
gamle sumeriske kulturs my-
ter om en kvindelig guddom 
”Inanna”. Disse myter er 
oprindeligt nedskrevet med 
kileskrift på lertavler.

I Stykket, som er blevet til i 
samarbejde mellem bebo-
ere og medarbejdere på 
SampoVig, er den oprinde-
lige handling trådt i bag-
grunden, til fordel for et 
stemningsmættet musikalsk 
billeddigt.

Som det var tanken fra starten, er stykket blevet til i 
processen, som et kreativt dynamisk forløb, hvor delta-
gerne har kunnet byde ind med ideer og forslag.

Stykket tager sit udgangspunkt i ældgamle myter fra 
den Sumeriske kultur. Denne kultur opstod mellem flo-
derne Eufrat og Tigris i det nuværende, sydlige Irak. Su-
mererne var et opfindsomt folk. De udviklede verdens 
ældste skriftsprog, etablerede bystater, grundlagde et 
omfattende kanalsystem, de udviklede en avanceret ka-
lendervidenskab, og – ikke mindst – de opfandt hjulet!

Deres skriftsprog var en art kileskrift på lertavler, og 
det er på disse lertavler, at myten om den kvindelige 

guddom Inanna blev nedfældet. Inanna er en kompleks 
guddom, som godt nok regerer i himlen, men som også 
færdes på jorden blandt almindeligt dødelige.

Stykket drejer sig om en af de tidligste myter: Inanna og 
Halub Træet!
Her fortælles om de ”Allerførste dage, hvor alt det 
nødvendige blev skabt”, om selve tilblivelsen af verden. 
Inanna præsenterer sig selv, som den udvalgte, og beret-
ter om de gaver, hendes far har givet hende. Symbolsk 
fremstilles opdagelsen af hjulet, som en dans om de fire 
verdenshjørner.

Vi hensættes til en fortidig 
markedsplads med gøglere, 
skrivere, badutspringere og 
en historiefortæller. Hi-
storiefortælleren beretter 
for gøglerne og skriverne, 
hvordan verden udviklede 
sig, og hvordan et enkelt 
træ blev plantet og voksede 
ved flodens bred, indtil søn-
denvindens storme væltede 
det, og flodens vande bar 
det bort.

Til slut fortæller Inanna selv 
om sine sorger og glæder gennem årene. 

I centrum står Halub Træet, som Inanna har flyttet 
til sin hellige have. Her angribes træet af Slangen, som 
ikke kunne tæmmes og Fuglen, som ikke kunne tæm-
mes, og Den mørke mø bygger bo i stammen.

Inanna kalder først sin bror; Solguden Utu til hjælp, 
men Utu vil ikke hjælpe sin søster. Så kalder Inanna på 
sin bror Gilgamesh.

Gilgamesh er den modige helt; Han ifører sig sin 
brynje, tager sin bronzeøkse og går ind i Inannas hel-
lige have. Her fælder han Slangen, som ikke kunne 
tæmmes, jager Fuglen, som ikke kunne tæmmes op i 
bjergene, mens Den mørke Mø flygter bort til øde vilde 
egne, han løsner træets rødder, og af stammen skaber 
han en trone til sin søster Inanna.

Inanna – Himlens og Jordens dronning
Af Torben Olesen
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Til slut strømmer byens sønner frem og synger den 
store sang:

Jeg vil synge, at du er høj som Himlen.
Jeg vil synge, at du er stor som Jorden.
Himmelfrue, jeg har sunget denne sang!  

                                                        SLUT

Stykket er blevet til i samarbejde mellem beboere og 
medarbejdere på SampoVig i løbet af 2011.

Det var fra begyndelsen en bærende ide, at stykket 
skulle udvikles som en dynamisk proces, hvor alle 
kunne give deres besyv med. Altså ikke bare et færdig-
skrevet stykke, som skulle indstuderes. Denne ide har 
båret igennem med mange gode oplevelser, takket være 
et stort engagement fra alle medvirkende.

Skuespillere m.m.:

Inanna: Stine Hansen.
Fortæller: Flemming Thostrup.
Gøglere: Anette Sørensen, Rikke Ackermann, Bo Astrup, 
Kasper Mortensen, Johanne Bencke, Dorte Linnet, 
Susanne Petersen, Niels Jørgen Mørch, Karen Klitgaard, 
Brian Frederiksen, Martin Nielsen, Tina Bendix.
Den mørke Mø: Camilla Bay/Rikke Ackermann.
Halub Træet: Anette Sørensen, Karen Klitgaard, Su-
sanne Petersen, Brian Frederiksen, Tina Bendix.
Byens sønner: Niels Jørgen Mørch, Kasper Mortensen, 
Johanne Bencke.
Slangen, som ikke kunne tæmmes: Martin Nielsen.
Fuglen, som ikke kunne tæmmes: Dorte Linnet.
Gilgamesh: Martin Jensen
Skriverne: Susanne Petersen, Brian Frederiksen, Martin 
Nielsen.
Fløjtespiller: Bo Astrup.
Lysmester: Sonny Ferm.
Kostumer og back-stage: Anne Petersen, Pia Sørensen.
På Gong-Gong: Inge Lise Dahlerup.
Sangere: Anette Sørensen og Flemming Thostrup.

Musikalske kompositioner/Musikalsk ledsagelse/ 
instruktion og meget mere: Jette Rymer.
Ide, oplæg/instruktion og bearbejdelse af myten om 
Inanna og Halub Træet: Torben Olesen.



Så oprandt dagen endelig, hvor beboerne skulle 
markere Odiliegårds 25 års fødselsdag. De havde i 
den grad glædet sig til at fejre dagen med familie 

og venner.

Forberedelserne havde været længe undervejs, og der 
havde været afholdt møder, hvor selv de mindste 
detaljer blev aftalt. Hver beboer kunne vælge sig på et 
ansvars-/opgaveområde, indkøb, underholdning, bord-
pynt/borddækning, invitationer m.m. Festen skulle hol-
des på Odiliegård, derfor måtte stuen ryddes for møbler, 
undtaget spisebordene og flyglet. Fra Sofiegården blev 
der hentet borde og stole, og der var lige plads 

til alle 45 personer i den hyggelige stue.
Gæsterne ankom i højt humør med blomster og ga-

ver, hvor de blev modtaget af beboerne i deres stiveste 
puds. Velkomstdrikken blev budt rundt, hvorefter der 
var buffet. Spisningen blev med jævne mellemrum 
afbrudt af taler og sange samt et indslag fra ”husorke-
stret” på trommer og fløjte. 

Der var en god og fin stemning overalt, samt en livlig 
aktivitet, når beboerne skulle passe deres opgaver. Fe-
sten sluttede selvfølgelig med lagkage, og med et hurra 
og et leve for Odiliegård.

Odiliegårds 25 års fødselsdag 
den 26. oktober 2011
Af Anne-Grethe Jakobsen

Der var underholdning af vores husorkester, taler af beboere, personale og pårørende

Vi fik mange gaver Beboerne havde haft travlt i dagene 
op til både planlægning, indkøb og 
ikke mindst, at gøre klar til selve 
dagen

Vi fik mad udefra, undtagen  
muffins og en stor flot lagkage, som 
Jette og hendes familie havde bagt
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Den 11. november 2011 havde Snesere Værkste-
det åbnet dørene til en lille fest i anledningen 
af 25 år på matriklen.

Selve dagen blev indledt med jazzmusik, leveret bl.a. af 
Per Jakobsen, medarbejder på træværkstedet, på trom-
mer. 

Efter en halv times musik blev der overrakt dokumenter 
til den enkelte bruger, der indeholdt datoen fra første 

arbejdsdag. De af brugerne, der havde været med i 25 
år, fik desuden et krus med navn og Marjattas logo. 

Efter overrækkelsen blev der serveret kaffe og kage, og i 
de indlagte pauser i musikken ønskede brugere og andre 
at sige et par ord. 

Vi vil gerne takke for de flotte gaver, og at så mange var 
med til at gøre dagen festlig samt medvirket til den fine 
stemning.

Snesere Værksted – 25 års jubilæum
Af Niels Jakobsen



Marjatta bladet nr. 24 201136



Marjatta bladet nr. 24 2011 37

På Marjatta skolehjem blev der sidste år taget 
initiativ til at lave et kompendium om de mange 
forskellige årstidsfester, vi fejrer på Marjatta. 

Kompendiet indeholder diverse fortællinger, baggrunds-
stof, kreative ideer, sange, tegninger og meget mere. 
Ideen er, at alle medarbejdere i hele fællesskabet skal 
lære kompendiet at kende, og gøre brug af det i daglig- 
dagen. Målet er at skabe øget bevidsthed omkring de 
forskellige årstidsfester og deres baggrund, men også at 
skabe mulighed for nye ideer til festerne. 

Den følgende artikel omhandler Sankt Nikolaus, en års-
tidsfest vi ikke tidligere har fejret på Marjatta, men efter 
at vi har sat os grundigt ind i det, der ligger bag denne 
dag, er Sankt Nikolaus kommet for at blive.

Den 6. december er Sankt Nikolaus dag, en dag mange 
slet ikke kender til. Men har man arbejdet i Camphill, 
eller opholdt sig i andre lande, særligt de katolske, ja, 
så vil de fleste have stødt på fænomenet. Mange steder 
ventes denne dag med stor spænding, børnene får ga-
ver, og der gøres rigtig meget ud af at markere dagen. 

Det fortælles, at Nikolaus var biskop i byen Myra i 
Lykien. Han var en from mand, som hjalp de fattige 
og udstødte. Han var et meget gavmildt menneske, og 
kendes også som søfolkenes særlige helgen. Der er flere 
kirker i danske havnebyer, som siden middelalderen har 
været viet til Sankt Nikolaus. 

Det er vigtigt at fastslå, at Sankt Nikolaj eller Nikolaus, 
som han også kaldes, intet har at gøre med den kom-
mercielle julemand, dette er der desværre mange som 
mener, da det amerikansk klingende Santa Claus for-
veksles med Sankt Nikolaus.

Nikolaus har en ganske særlig fysisk fremtoning, som 
ikke er til at tage fejl af. Han bærer en høj bispehue på 
hovedet og holder en bispestav i den ene hånd. Han 
har en hvid dragt på, og over den bærer han en blå 
stjernebesat kappe. Under armen har han den store 

gyldne bog, og denne bog er utrolig vigtig, for i den står 
nedskrevet, hvad alle jordens børn har bedrevet i løbet 
af året, både de gode og mindre gode gerninger.

Sankt Nikolaus optræder ofte med en gestalt ved sin 
side, den Sorte Ruprecht, eller sorte Peter, som vi kalder 
ham. Sorte Peter er krumrygget, bærer en sæk med 
gaver over skulderen, har en laset pelskappe på, og ofte 
rasler han med en jernkæde. Sorte Peter taler ikke, men 
grynter, og kan for mange børn virke lidt skræmmende, 
men også dragende. Han vil ofte med grynt og mær-
kelige lyde gentage eller bekræfte, hvad Nikolaus siger. 
Han er helt underlagt Nikolaus, som altid har styr på 
Sorte Peter. Dette væsen, Sorte Peter, er ikke fra himlen, 
men derimod fra den mørke skov, hvor han holder til i 
en hule, og han er den diametrale modsætning til Sankt 
Nikolaus. Nikolaus er et himmelvæsen, som vandrer fra 
himlen til jorden for at forberede og fortælle, at snart 
vil det lille Jesusbarn blive født på jorden. Han fortæller 
ligeledes børnene, at Jomfru Maria skal sy en skjorte af 
gyldne tråde til det lille Jesusbarn, og disse gyldne tråde 
spindes af de gode gerninger menneskene har gjort på 
jorden. Når Nikolaus fortæller alt dette sidder børnene 
andagtsfuldt omkring ham, og så åbner han den store 
bog. Alle er spændte, for hvad står der mon i bogen? Og 
hvad har Sorte Peter med i sækken?

Man siger, at Sorte Peter og Nikolaus repræsenterer de 
to verdener mennesket tilhører, den fysiske/jordiske og 
den åndelige. Nikolaus er budbringeren fra den ånde-
lige verden, en verden, vi mennesker stræber efter, eller 
måske burde stræbe efter, og Sorte Peter er den fysisk/
materielle verden, vi lever i. Man kan også sige, at med 
Jesu fødsel forbindes det jordiske og det åndelige, så 
som Nikolaus og Sorte Peter trods deres ulighed er for-
bundet med hinanden.

Mange steder forberedes Sankt Nikolaus’ komme alle-
rede aftenen forinden. Her stiller børnene deres nypud-
sede sko foran døren, og håber, at Nikolaus putter noget 
godt i skoen. Det kan muligvis ske, at et barn finder en 

Sankt Nikolaus
Af Lisbet Schmitz
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kartoffel eller et stykke kul i skoen, og dette er et varsel 
om, at de gode gerninger har været lidt for få. Senere på 
dagen kommer så selve Nikolaus, han går fra hus til hus 
med Sorte Peter, og alle venter spændt, for hvad står der 
mon i den gyldne bog?

Det er meget vigtigt, at grænsen mellem moral og mo-
raliseren er ganske fin. Nikolaus skal berette både ærligt, 
men også humoristisk, om hvert barn, således at præcis 
det, som kendetegner barnet, træder frem.  

Vil man indføre det som en tradition, kan man jo vælge 
at starte ganske enkelt, og lade Sankt Nikolaus komme 
forbi med sin gyldne bog. Han kan fortælle om sin van-
dring og om englene, som skal væve den gyldne skjorte 
til det lille Jesusbarn. Måske har Sorte Peter lidt godter i 
sin sæk, som børnene får, og måske kan børnene synge 
en sang som tak.

Så kan man jo vælge år efter år, at bygge lidt mere op 
omkring Sankt Nikolaus, og når man har forbundet sig 
med ideen om, at lade Nikolaus berette lidt om hvert 
barn, ja, så kan man jo flette det med ind i traditionen. 

Det er fremfor alt vigtigt, at man forstår budskabet, som 
Nikolaus bringer og bevarer den andagtsfulde stemning, 
så den ikke drukner i gaver, og opkørt forventning, og 
derved mister sin værdi.  

Skt. Nikolaus forberedelser

Skt. Nikolaus dagen er jo den 6. december, og den dag, 
hvor bl.a. mange hollandske børn får deres gaver. I 
Holland fejrer man Skt. Nikolaus på Skt. Nikolaus aften, 
som er den 5. december. En Hollandsk legende fortæl-
ler, at Skt. Nikolaus ankommer ridende på en hvid hest, 
med sig har han adskillige Sorte Peter. Både hest, Skt. 
Nikolaus og alle de sorte Peter er kommet med et damp-
skib hele vejen fra Spanien, hvor Skt. Nikolaus holder 
til. Med sig har han slik og gaver, men kun til de søde 
børn, til de børn, som ikke har opført sig ordentligt, har 
han helt andre ”gaver”. De frække børn får enten et lille 
dask i rumpen med et ris, eller værre endnu, de ender 
måske med at blive puttet i hans sæk, og komme med 
helt til Spanien!

Nikolaus har en stor gammel bog, og i den bliver der 
hvert år nedskrevet både det gode og det mindre gode 
om hvert barn. Sorte Peter holder et ris i hånden, og 

på ryggen har han en sæk fuld af gaver, men også den 
tomme sæk til at putte alle de slemme børn i. 

Cirka 10 dage før den 5. december kommer Nikolaus 
til mange forskellige byer i Holland. Der synges mange 
Skt. Nikolaus sange, og alle venter spændt. Pludselig 
kan han dukke op på en skole, og Sorte Peter vil for-
styrre undervisningen ved at kaste slik og pebernødder 
ind i klasserne. Alle børnene vil fare op fra stolene, og 
smide sig på gulvet, i håb om at få fat i så meget slik 
som muligt, og den stakkels lærer må kæmpe for at få 
ro i klassen igen. 

Rundt omkring i de små hjem vil børnene sætte deres 
sko ved pejsen, og de har fyldt dem med hø og gulerød-
der til Skt. Nikolaus` hest. Nu håber de, at han kommer 
forbi og putter lidt godter eller en lille gave i skoene. 
Hele atmosfæren i huset bliver mere og mere mystisk 
efterhånden som Skt. Nikolausdagen nærmer sig. Alle i 
familien forbereder sig, og alle laver små overraskelser 
til hinanden. Der er ofte låste døre, og sedler hvorpå 
der står ”ingen adgang”, og alle har travlt med at bruge 
bånd, papir, sakse og tape, og man sørger for ikke at 
lure, hvad hinanden nu finder på af spændende ting. 
For de mindste børn er den mystiske og spændende 
forberedelsestid næsten uudholdeligt, og Skt. Nikolaus 
er i den grad en realitet for de yngste. 

Der er tradition for at have gaver til alle i familien, og 
ofte er gaverne pakket således ind, at formen på ga-
verne på ingen måde kan afsløre, hvad der måtte være i 
pakken. Man sørger også for, at der er små vers og digte 
til hver pakke, og disse små vers gør gerne kærligt og 
humoristisk grin med den, som får gaven. Alle gaverne, 
og de små vers, er underskrevet af selveste Nikolaus, så 
ingen er rigtig klar over, hvem der mon giver, hvad til 
hvem, og alt bliver blot endnu mere morsomt og my-
stisk. Når alle gaverne er færdiggjorte puttes de i en stor 
sæk, og herefter forsvinder sækken på mystisk vis. 

Men så bliver det den 5. december, og pludselig ringer 
det på dørklokken, og der bankes højlydt på døren. Alle 
farer ud for at lukke op, og der, lige midt på trappen, 
står en stor kurv fyldt med gaver, men hvem har mon 
sat kurven der? Spændingen er stor, og det både blandt 
små og store børn. Kurven bæres ind i stuen, og festen 
kan nu begynde. Familie og venner sættes sig i en kreds 
rundt om kurven, og nu læses alle de små vers og digte 
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højt, der drikkes varm chokolade og gløgg, og alle spiser 
kager og slik. Mellem gaverne er der altid et kagebog-
stav passende til hvert familiemedlems navn, disse er 
ofte lavet af mandelkager pyntet med kirsebær. 

I løbet af den lange spændende aften, hører man 
dørklokkerne ringe rundt omkring i byen, og de yngste 
børn vil ofte løbe ud for at få et glimt af Skt. Nikolaus, 
når han kommer ridende forbi, men desværre, de kom-
mer altid lige lidt for sent. Men heldigvis ligger der 
indimellem en lille gave eller et vers på trappen, men 
der er aldrig nogen at se. 

Så Skt. Nikolaus er bestemt en spændende begivenhed 
i Holland, og den er, sammen med påske og juleaften, 
den absolut vigtigste begivenhed for alle i landet.  

En Skt. Nikolaus Historie

Engang for længe, længe siden levede biskop Nikolaus 
i det fjerne østen, han var en kærlig og from mand 
med et godt hjerte. En dag hørte biskop Nikolaus, at 
der langt mod vest fandtes en by, hvor alle menne-
sker led stor nød, selv børnene måtte sulte. Biskoppen 
kaldte alle sine gode tjenere sammen og sagde til dem: 
”Bring mig frugterne fra Jeres haver, så vi kan mætte 
alle børnene, som sulter”. Nu bragte de kurve fyldt med 
æbler og nødder, og kvinderne bagte honningkager, 
som de lagde øverst i kurvene. Mændene bragte store 
tunge sække fyldt med hvede, og biskop Nikolaus fik 
det hele bragt ombord på et stort skib. Det var et fanta-
stisk smukt skib, det var helt hvidt og havde sejl så blå 
som himlen, og så blå som den kappe Biskop Nikolaus 
havde på. Vinden tog fat i skibets sejl, og fremad gik 
det, og når vinden lagde sig, tog tjenerne fat i årene og 
roede skibet mod vest. De måtte sejle langt og længe, 
hele syv dage og syv nætter var de undervejs. 

Da de endelig ankom til byen var det aften, gaderne var 
mennesketomme, men der brændte lys i alle de små 
huse i byen. Biskop Nikolaus bankede på et vindue, og 
moderen i huset mente det måtte være fremmede som 
søgte husly, og hun sendte et af sine børn ud for at 
lukke den fremmede ind.  
Men der var ingen ved døren, og barnet løb hen til 
vinduet for at kigge ud, og her var ej heller nogen at se. 
Men i stedet stod der en stor kurv ved vinduet, og den 
var fuld af dejlige æbler og nødder, og oven på frugter-
ne lå de skønneste honningkager. Ved siden af kurven 

stod der en sæk, som næsten var ved at sprænges af 
gyldne hvedekorn. Alle menneskene kunne nu spise de 
dejlige gaver, og de blev alle mætte, raske og lykkelige 
igen. 

I dag ved vi, at Skt. Nikolaus bor i himlen, men hvert 
år på hans fødselsdag, starter han sin rejse her ned til 
jorden. Med sig har han sin hvide hest, og han vandrer 
fra stjerne til stjerne. På sin vandring møder han Jomfru 
Maria, hun samler sølv- og guldtråde til den skjorte, 
som det lille Jesusbarn skal bære. 

Jomfru Maria siger til ham: ”Kære Skt. Nikolaus, drag 
nu atter til alle børn på jorden, og bring dem dine 
gaver, sig til dem, at julen er nær, og snart vil det lille 
Jesusbarn komme”.

Jorden er vid og stor, og der, hvor Skt. Nikolaus ikke 
selv kan komme, der vil han bede et godt og fromt 
menneske, om at give alle børn nødder og æbler, og 
fortælle dem, at snart, meget snart vil det lille Jesusbarn 
komme. 
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Vi har igen i år haft en fantastisk basar den 
20. november 2011 i Holte.

God stemning, godt besøgt, og igen et fantastisk resul-
tat. Men det vigtigste er den styrke, som det giver Mar-
jatta. Det fællesskab, den sammenhængskraft, når vi 
som forældre, børn, unge, voksne beboere og medarbej-
dere arbejder sammen for at løfte basaren i fællesskab.

Herigennem skabes noget unikt, ikke kun et fundament 
af penge til vores arbejde, men vi skaber også et fælles 
engagement, et nærvær, som øger vores styrke og gen-
nemslagskraft i hverdagen og overfor omverdenen.

Er det ikke den følelse, vi alle oplever, når vi søndag 
aften smider de trætte ben på skamlen.

Yes, vi gjorde det igen.

Basar i Holte
Af Tine Bay Sørensen
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Marjattas hjemmeside
Af Anja Marcussen

Vi har i år arbejdet hårdt på, at få den nye hjem-
meside op at køre optimalt, den er ikke helt 
perfekt endnu, men vi arbejder hele tiden på det.

Hjemmesiden er jo opbygget en lille smule anderledes 
end den gamle var, og derfor kommer her en kort intro-
duktion i, hvordan I logger på, så I kan komme ind og 
se forældresiderne.

Når I står på forsiden på www.marjatta.dk klikker I på 
“Login” lige til højre for Marjattas logo øverst på siden.

I brugernavn skrives: Forælder – bemærk, at det er for-
ælder i ental med stort F

I adgangskode skrives koden, som er den samme som i 
den gamle hjemmeside. 
Kender I ikke koden eller har problemer med at logge 
på, kan I kontakte jeres pårørendes gruppeleder eller 
Anja Marcussen på mail amc@marjatta.dk. 

Når I har logget på, ender I inde på Marjattas forside, og 
kan derfra gå ind under Skolehjemmet, Voksencentre 
mv. for at kigge på forældresiderne. Alle andre sider kan 
ses uden login.

Vi håber, at I får stor fornøjelse af at følge med i, hvad 
der sker på hjemmesiden. 

Vel mødt!

www.marjatta.dk



Marjatta bladet nr. 24 2011 43




