
Marjatta bladet nr. 23 2011 1

Nr.
23
2011

Marjatta

Vi “shanghajer” 
en fi skekutter
(På lovlig vis – vi er ikke pirater)

B L A D E T



3     Leder 
 Renate Gregersen

4  Den store dag – konfirmation 
 Dorte Bak-Hansen

6 Velkommen til Åbent Hus på   
 Marjatta Skole- og Behandlings- 
 hjem 
 Lisbet Schmitz

9  Hvad vil det sige, at have en ud-
viklingshæmmet bror eller søster 
Jørgen B. Svendsen

 SampoVig Lokalråd

11  Rejs med Ristolarejser 
 John Ryom-Røjbek

6  Majstangsfesten 
 – en rigtig forårsbebuder 
 Lisbet Schmitz

12  En smuk kunstoplevelse i Vidar-
salen på Vidarslund 

 Bente Alice Hansen

16 Foredrag for alle på SampoVig 
 Torben Olesen

18 Tranekærs nye udestue 
 Torben Olesen

20 En dejlig tur i skoven 
 John Ryom-Røjbek

21  Aktivitets-/arbejdsdag på  
SampoVig 

 Mogens Bjørk

22  Indbydelse til udstilling i  
Vidarsalen 

 Nina Ganneskov

24  Knæk og Bræk –  
en lystfiskerhistorie 

 John Ryom-Røjbek

26 Værgemål og testamente 
 John Bay Sørensen

27 Ansættelse af psykolog 
 Tine Bay Sørensen

26-27 
 Boganmeldelser 
 Tine Bay Sørensen
  
Bagsiden 
  Indbydelse til udstilling i 
 Vidarsalen  
 Nina Ganneskov
  

Marjatta Bladet

 udgives af:

Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5119

E-mail:  
marjatta@marjatta.dk 
www.marjatta.dk 

Redaktion
Lisbet Schmitz,
lscm@marjatta.dk 

John Ryom-Røjbek, 
jryo@marjatta.dk 

Jørn Falk Rasmussen, 
jfrs@marjatta.dk

Torben Olesen, 
tgo@marjatta.dk 

Winnie Hansen,  
wh@marjatta.dk 

Ansvarshavende:
Renate Gregersen

Layout     
Niels Erik Bach Boesen
Nygade 39 B, 
8600 Silkeborg
Tlf. 86 80 07 06
www.bachboesen.dk
neb@bachboesen.dk

Tryk: Toptryk

Marjatta Bladet udsendes til 
forældre og ansatte
indenfor Marjatta Fællesskabet.
Indlæg til Marjatta Bladet, der 
meget gerne må led sages af 
nogle gode billeder, sendes 
gerne elektronisk  til  
marjatta@marjatta.dk  
eller til Marjattas kontor mær-
ket ”Marjatta Bladet”

Deadline
Deadline for næste nummer af 
Marjatta Bladet, der forventes 
udsendt inden jul, er den 
18. november 2011. 

Indhold i Marjatta Bladet nr. 23



Marjatta bladet nr. 23 2011 3

Leder
Af Renate Gregersen

Kære alle

Dette er den første udgave af Marjatta Bladet i en ny form og papirkvalitet, 

for at markere overgangen fra de mange år, hvor Inge Lise Holmgren og Leif 

Jensen med stor personligt engagement, har sørget for, at bladet udkom til 

tiden til nu, hvor redaktionsgruppen ydmygt prøver at løfte den tunge arv. 

Samtidig synes vi, at bladets udformning vil passe godt til Marjatta. 

Bladet indeholder stadig gode historier om livet og begivenheder med  

Marjatta som omdrejningspunkt, selv om det ser anderledes ud.

I sommerbladet er der beretninger fra ferieture, fester og oplevelser. Som et 

nyt tiltag er der et afsnit med boganmeldelser til inspiration.

Det er også de gode historier og oplevelser, der heldigvis fylder mest på  

bostederne, selv om Næstved Kommune har bebudet besparelser på ca. 20 % 

for 17 voksne beboere, som bor i §85 boliger. 

Endnu er der ikke truffet afgørelser i konkrete sager, men fra Marjattas side 

er vi forberedte på, at bidrage med en saglig dialog om, hvor grænsen for 

besparelser burde være. Vi vil gerne bibeholde en god pædagogisk kvalitet, 

og derfor må vi i hver enkel sag, gøre opmærksom på det. De beboere, som 

bliver berørte af besparelser, skal støttes i det omfang, som det overhovedet er 

muligt for Marjatta.

Men det er forældre og pårørende, som kan rette henvendelse til kommunen, 

for at klage på beboernes vegne. For at overveje en mulig klagesag, skal det 

ske på et godt og sagligt grundlag, og det er Marjattas anliggende, at holde 

forældre og pårørende godt orienteret, når kommunen iværksætter en revisi-

tation med hensyn til besparelser hos den enkelte.

Heldigvis har Marjatta et stærkt fællesskab og engagerede forældre. Dette 

sammenhold er en støtte i tider, hvor økonomiske overvejelser træder i for-

grunden, og som altid findes der også noget positivt gemt i det negative. De 

udmeldte besparelser får os til at værne om Marjattas værdier, og er med til at 

skærpe bevidstheden om den pædagogiske kvalitet, Marjatta ønsker at yde.
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Sofie Pedersen og klasselærer Dorte Bak-Hansen

En glad konfirmand blev lykønsket af alle spejdervennerne Reception i skolehusets sal
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Den store dag! 
Af Dorte Bak-Hansen, klasselærer i 8. klasse

Det er efterhånden blevet en tradition på Marjatta 
skolehjem, at forældre ønsker deres børn konfirmeret 
sammen med deres klassekammerater, og heldigvis for 
det, for det er og bliver en rigtig fin oplevelse.

Den 8. maj, på en dejlig solbeskinnet søndag, blev Da-
vid, Mads, Mikkel, Buster, Simon, Sofie og Simone (alle 
elever i 8. klasse) konfirmeret i Skt. Peders Kapel. 

Det hele startede med et informationsmøde i starten af 
skoleåret, hvor 8. klasses forældre mødtes med sogne-
præsten fra Everdrup, og blev orienteret om mulighe-
den for konfirmationsundervisning og efterfølgende 
konfirmation. Det er op til forældrene, i samråd med 
børnene, om de ønsker dette.
Her var stor tilslutning, idet hele klassen valgte at blive 
konfirmeret, og den første søndag i advent mødtes alle 
kommende konfirmander og deres forældre til gudstje-
neste i kapellet.

Desværre var sognepræsten i mellemtiden blevet syg, 
men vi var så heldige, at Lis Christiansen fra menig-
hedsrådet i Everdrup tilbød at varetage undervisningen. 
Lis har tidligere været leder af Tumlingen, en special-
børnehave i Næstved, og hun kendte oven i købet 
nogle af de kommende konfirmander fra dengang de 
gik i Tumlingen, så hun var selvskreven til den opgave.

Fra midt i januar og 10 uger frem, kom Lis hver tirs-
dag formiddag hen på Marjatta, og underviste 8. 
klasse. Hun fortalte historier både fra det gamle og nye 
testamente, hun gennemgik dåb og nadver, og gudstje-
nestens forløb på en meget levende måde, og under-
visningen var altid indrammet af musik. Eleverne var 
meget optaget af undervisningen, og så altid frem til 
tirsdagene og mødet med Lis. De øvede salmer, og fandt 
i fællesskab frem til fem salmer, der skulle synges til 
konfirmationen, og derfor øves specielt, og i slutningen 
af timen blev Trosbekendelsen og Fadervor øvet  i for-
bindelse med udleverede tegneark.

Den 28. marts mødtes konfirmanderne og deres foræl-
dre igen til gudstjeneste i kapellet, hvor eleverne stod 
for præludiet: ”I østen stiger solen op” med sang og 
fløjte. Efter gudstjenesten blev der holdt forældremøde 
på Marjatta, hvor præsten Børge Svejgaard, der havde 
forestået gudstjenesten, og også skulle konfirmere de 
unge mennesker. Lis og klasselæreren deltog også. Her 
blev detaljer om konfirmationen gennemgået, og der 
blev aftalt fotografering m.m.

Under hele forløbet, og specielt i de sidste uger, blev der 
talt meget om konfirmationen i klassen; konfirmations-
tøjet, menuen, gaveønsker etc. Alle elever var meget 
spændte, og glædede sig på en fin måde til den store 
dag, som de kunne dele med hinanden. 

Tirsdag, den 3. maj var der generalprøve i kirken, hvor 
eleverne øvede indgang og udgang, øvede sig i at knæle 
ved alteret og fik at vide, hvor de skulle sidde etc.

Og så oprandt dagen endelig, og 7 forventningsfulde, 
glade, festklædte unge mennesker klarede hele højti-
deligheden til UG og blev konfirmeret i en helt fyldt 
kirke. 

Efterfølgende var der reception på Marjatta for kon-
firmanderne, deres nærmeste familie og venner samt 
andre gratulanter. Her var lejlighed til at mødes og sige 
til lykke, også konfirmanderne indbyrdes, samt få en  
sodavand og et stykke kransekage, inden konfirman-
derne kørte hver for sig til deres respektive fester.  
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Den 14. maj slog Marjatta Skole- og Behandlings-
hjem dørene op, og bød indenfor til Åbent Hus. 

De første forberedelser til denne store dag tog al-
lerede sin udformning helt tilbage i februar måned, her 
blev opgaver uddelegeret, og nye tiltag blev udformet. 
Listen over opgaver var lang, men på magisk vis blev 
både stort og småt uddelt til medarbejdere og forældre, 
og da dagen oprandt, gik alt som ”smurt”.

I dagene op til Åbent Hus havde skolehjemmet været 
hårdt plaget af en ubeskrivelig invasion af dansemyg, 
horder af sorte insekter svævede over os, og bygninger 
var som smurt ind i myg. Men heldigvis viste naturen 
sig fra den milde side, både hvad myg og vejr angik, og 
Åbent Hus kunne afholdes uden regn og uden myg i 
hverken øjne, hår eller mad.

Alle medarbejdere og elever havde også haft travlt med 
at forberede til Åbent Hus, og dette foregik bl.a. ved den 
årlige forårshavedag. Her blev der fejet, flyttet brænde, 
lavet hegn, malet havemøbler og meget andet, og re-
sultatet var til at få øje på, særlig for alle os som havde 
deltaget i havedagen.

Der er altid en vis spænding forbundet med Åbent Hus, 
kommer der nu nok gæster, er der parkeringspladser 
nok, har vi lavet nok kager, kan folk finde rundt osv., 
osv. Men alle bekymringer blev gjort til skamme, folk 
strømmede til, og alle så glade og tilfredse ud. Hjemme-
værnet havde styr på parkering, og rygtet siger de talte 
helt op til 600 biler!!

Som medarbejder er det altid skønt at fornemme den 
gode stemning på Åbent Hus. Folk er utrolig positive, 
og mange giver udtryk for, at de syntes alt er så fint, og 
at det, vi laver, er helt fantastisk. Alle disse pæne ord 
giver altid et lille kick, og som medarbejder bliver man 
da glad og stolt.

Men intet kommer jo som sagt af sig selv, der er mange 
dygtige medarbejdere på Marjatta, men fremfor alt, er 
der dygtige og skønne elever uden hvem, vi jo ikke var 
noget som helst.
Det er en særlig stor fornøjelse at opleve, hvor stolte 
eleverne er for at vise deres skole, deres værksteder og 
deres omgivelser frem.

I år havde vi jo fornøjelsen af, at kunne byde alle vel-
kommen med korsang. Medarbejdere og beboere havde 
gennem hele vinteren indøvet smukke flerstemmige 
sange, og det hele blev bundet sammen af Jette Rymer 
som leder koret, og af Birte Reppel på klaver, skønt, at 
Birte stadig kommer i huset, selv om hun er gået på 
pension.

Traditionen tro var der jo også elevoptræden på scenen, 
og alle eleverne optræder med en professionalisme, som 
er helt suveræn, og de har stor glæde af, at få lov til 
at vise, hvad de har lært. Elevoptræden bød på musik, 
sang, folkedans, sanglege og diverse motoriske øvelser.

Men Marjattas skoleelever bruger jo ikke kun tiden på 
at optræde, de laver også meget andet. Derfor kunne 
man i skolehuset få et lille indblik i skolens verden. Her 
var alle klasseværelser åbne, og der var lagt skolehæfter 
m.m. frem, som alle var velkomne til at kigge i. 
I skolens sal var der salg af postkort, bøger, smukt 
legetøj, farver og meget andet, og man så flere gæster gå 
derfra med poser under armen efter et godt køb.
De mindste elever og gæster kunne nyde eventyrspil 
opført af Marjattas marionetteater, men på en dag som 
Åbent Hus, var der vist flere, som ikke var i kategorien 
”små”, som nød godt af dukketeateret. Det er jo bare 
herligt, at rigtig mange stifter bekendtskab med netop 
denne smukke og stemningsfulde måde at lave dukke-
teater på.

Velkommen til Åbent Hus
Af Lisbet Schmitz, lærer

Traditionen tro holder Marjatta Skole- og Behandlingshjem Åbent Hus hvert andet år. 
Som altid kommer der mange gæster, og det var en fornøjelse at opleve, hvorledes alle 
eleverne nød at få lov til at give de besøgende et lille indblik i Marjattas hverdag.
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Tog man sig tid til at gå lidt rundt på skolehjemmets 
område, kunne man ikke undgå at dufte den skønne 
grillmad fra ”Kims Grill”, som vi kaldte den. Her havde 
køkkenpersonalet, samt flere forældre rigtig travlt. 
Rygtet om den gode mad spredtes som en steppebrand, 
og der blev langet mange lækre burgere og pølser over 
disken. Som i alle andre sammenhænge var det mæn-
dene, som samledes om grillen, det lod til at være et 
attraktivt job, og mon ikke de også fik tid til at ”ordne 
verdens-situationen”, om kap med pølsevendingen, 
hyggeligt så det da ud.
Oven på den gode grillmad kunne man så nyde kaffe og 
kage i spisestuen, hvor andre forældre havde travlt med 
kaffebrygning og lagkagepyntning. 

En tur i det grønne blev det også til for mange af 
gæsterne, nogle gik gennem skoven til Bredeshave, og 
andre fik en tur i hestevognen. Kom man forbi smed-
jen, kunne man ikke undgå at høre Anders Finsens 
rungende røst. Et kig gennem vinduet afslørede en 
svedig smed omgivet af adskillige friske drenge, som 
alle var dybt koncentrerede om at lave en lille kniv, jo, i 
smedjen sker der altid noget. 

Udenfor Ungdomsuddannelsens lokaler var der mulig-
hed for den helt store forvandling. Her kunne modige 
store som små få alt fra ”engangstatoveringer” til alver-
dens dyreansigter, og Susan fik vist forvandlet mange i 
løbet af dagen.

I skovbrynet, ved det lille ”skovhus”, duftede der af 
popcorn og pandekager, og der herskede en salig ro. 
Ved bålet sad Harmen og lod interesserede få lov at 
snuse til begrebet friluftsliv, et nyt fag, som vi arbejder 
på at få ind i elevernes skoleskema. Men at bruge natu-
ren, lave bål, snitte osv. er noget alle kan gøre til enhver 
tid, det er bare om at komme igang. Hvem ved? Måske 
er der blevet gravet bålsteder rundt omkring i de små 
haver efter Åbent Hus.

På Bredeshave var trækplasteret uden tvivl det nye byg-
geri. Skønt det endnu ikke er helt færdigt, får man et 
fint indtryk af, hvad der venter, og hvor flot det bliver. 
Vi glæder os alle til at kunne indvi det hele, og til at få 
liv i de fine rum. I hovedhuset var der salg fra Marjattas 
gartneri og værksteder, og Cafe- og Serviceuddannelsen 
solgte kager, lækker mad og delikatesser på glas. 
Havde man nu valgt at tilbringe hele dagen på Marjatta 
begyndte sulten måske at gnave, og så var det jo bare 

om at komme på Skovvænget og købe pizza. I år var der 
også underholdning i pizzeriaet, og det har nok truk-
ket flere kunder til. Så kunne man lige slå et smut forbi 
det farverige og fantasifulde håndarbejdslokale, og høre 
Bente Høegh fortælle om faget, og måske også få lidt 
klangmassage hos Bente. 

Sidst, men ikke mindst, kunne der nok også blive plads 
til lidt popcorn eller et par hjemmebagte vafler fra Ni-
mah Naust Huset, måske afrundet med lidt økologisk is 
eller slik fra Skovbrynet. Ja, mad og andet godt, det var 
der da rigeligt af, og det smagte!!!

Med en særlig erindring på nethinden, skal lyde en stor 
tak til alle, som deltog i årets Åbent Hus; På bænken 
ved køkkenvinduet lige ved den store sorte udsugnings-
kasse sidder en mand. Det er en god ven af huset, og 
han sidder der i solen sammen med sin lille hund, og 
de kigger begge ud over børnenes urtehave og den fine 
kompostbunke. De to, manden og den lille hund, er 
som taget ud af et maleri. Manden kigger op og siger: 
”Ja, jeg bliver bare så glad, hver gang jeg kommer her, 
hvor er det dog godt, at der findes et sted som Marjat-
ta”, og lad det så være de sidste ord om Åbent Hus.
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Det var et af de spørgsmål, der dukkede op på 
SampoVigs temadag sidste år, hvor temaet ellers var 
”Hvad vil det sige at være voksen”, som man kan læse 
om i Marjatta Bladet nr. 22 fra julen 2010. Dagen gav 
lejlighed til mange gode samtaler om at være forældre, 
og også om at give slip på forældrerollen. Men kunne 
de søskende ikke have glæde af en lignende lejlighed 
til at tale uforstyrret sammen? Den ide blev taget op i 
SampoVigs Lokalråd og bekræftet, da vi spurgte os lidt 
for.  Via formandsforum fik vi bl.a. kontakt med Flem-
ming Hvidesten, der har en bror på Sofiegården.

Hvad vil det sige at have en  
udviklingshæmmet bror eller søster?

Af Jørgen B. Svendsen, SampoVig Lokalråd

Temadage på SampoVig

”Tanker, som jeg ikke havde tænkt højt før”
Fra samtalen med Flemming:

”Det er altid en stor glæde at komme på Sofie-
gården; møde Morten hvor han lever, hilse på de 
andre beboere og nyde deres begejstring over de 
ting, som de gerne vil vise frem. Igennem årene 
har der også været flere planlagte arrangementer 
for søskendegenerationen. Specielt et arrange-
ment hvor søskendegruppen, efter et oplæg fra 
Lisbeth Kolmos, debatterede betydningen af at 
have en udviklingshæmmet søskende, gjorde 
indtryk. Der var en naturlig intuitiv interesse og 
forståelse fra andre søskende, på trods af vores 
forskellige afsæt og virkeligheder omkring emnet. 
Min fornemmelse er, at de øvrige, som jeg selv, 
blev klogere på deres verdensbilleder omkring det, 
at være søskende til en udviklingshæmmet. Den 
afsluttende dialog i plenum var både åbenhjertig 
og meget perspektiverende”.
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”Vil forældrene nu have os til at tage over?”

Det spørgsmål kom hurtigt fra en søskende, da vi på 
SampoVig talte om ideen om en søskendedag. Der er sik-
kert mange Marjatta-forældre, der tænker over, hvordan 
det skal gå, når de selv ikke kan mere. Så vi måtte lige 
spørge os selv, om det nu var forældrenes dagsorden, der 
skulle styre samtalen? Nej, vi ønskede vel snarere at de 
søskende selv kom til orde om dette, og sikkert mange 
andre spørgsmål. For at være på den sikre side har vi der-
for erklæret søskendedagen for ”forældrefrit område”, og 
var så heldige, at Birgitte Ravn Olesen, der underviser på 
Marjatta Seminarium, og selv har en søster med Downs 
syndrom, gerne ville stå for oplæg på dagen. 

Hvordan gik det så?

Ja, det ved vi ikke endnu, for beboerne på SampoVig 
er jo travle mennesker med mange gode planer. Så vi 
kunne først få plads i deres kalender til oktober. Men 
vi håber det gode varsel giver mange i søskendegenera-
tionen mulighed for at deltage, og ser frem til en både 
hyggelig og lærerig dag.

Dine tanker?

I mellemtiden håber vi emnet kan være til inspiration 
for alle med tilknytning til Marjatta. Hvis du vil læse 
mere, har Marjatta Bladet tidligere (i nr. 14 Sommer 
2005) bragt interviews med søskende. Der dukker også 
meget op, hvis man googler på ”udviklingshæmmede 
søskende”, dog mest om søskende under 18 år. 

Vil du dele nogle af dine egne erfaringer og tanker i Mar-
jatta Bladet, vil redaktionen altid gerne høre fra dig. 
Og hvis du er pårørende til en beboer på SampoVig, og 
du ikke har fået en invitation til temadagen 1. oktober, 
så send en mail til Susanne på sroh@marjatta.dk 

Særlige erfaringer

Fra Birgittes oplæg til dagen:
At have en bror/søster, svoger/svigerinde el-
ler anden nær pårørende, som er udviklings-
hæmmet giver nogle særlige erfaringer.
De kan være meget forskellige. For eksempel 
afhænger de af, hvor tæt man er vokset op 
sammen, af hvordan kontakten er i dag, og 
af hvilke muligheder for hjælp og støtte, 
man har oplevet eller oplever at få fra andre. 

Hele livet igennem er der på godt og ondt 
tale om en anden type relation end den, 
man kan have til et ikke-udviklingshæmmet 
familiemedlem. Disse erfaringer har man 
kun sjældent lejlighed til at dele med andre i 
samme situation.

På temadagen vil Birgitte Ravn Olesen, som 
underviser på Marjattas Seminarium, og 
selv har en lillesøster med Downs syndrom, 
lægge op til erfaringsudveksling omkring:

−  hvad har jeg lært og fået med mig som 
bror/søster/pårørende til en psykisk udvik-
lingshæmmet?

−  Hvilke udfordringer har der været for mig 
som bror/søster/pårørende til en psykisk 
udviklingshæmmet?

−  Hvordan har jeg brugt dét, jeg har fået 
med, og hvordan har jeg håndteret dét, 
som har været svært?

Efter gruppesamtaler vil vi samle erfaringer 
med udfordringer og måder at håndtere dem 
på op i fællesskab.
Derefter er der lejlighed til at hygge sammen 
med SampoVigs beboere i de enkelte huse 
omkring frokost og inden/udendørs aktivi-
teter dér.

Temadagen er for både søskende, nære pårøren-
de i samme generation og deres partnere.
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DEN FøRSTE REJSE går til Norge, 
hvor der er en stor sommerfestival 
i nærheden af Trondhjem, med et 
bredt spektrum af aktiviteter i og 
omkring drama, dans, musik, sang, 
vandreture i den flotte norske natur, 
kurser og studier af litteratur og 
natur. Deltagerne på denne tur skal 
også være med til at opføre ”Peer 
Gynt”, sammen med mange andre 
udviklingshæmmede og medarbej-
dere fra hele Norden. Stykket deles 
op i små bidder og fordeles mellem 
de forskellige aktører, der så hjem-
mefra øver deres del. På festivalen 
sættes det så sammen til en storslået 
forestilling, der runder festivalen 

af med et brag. De beboere, der har 
valgt denne tur, er i fuld gang med 
at øve deres del af ”Peer Gynt”, og 
de går op i det med liv og sjæl.

DEN ANDEN REJSE går til Born-
holm til en lille gård, der hedder 
Enesminde. Der skal der arbejdes 
i atelieret, laves studier i naturen, 
besøges museer og måske en arbej-
dende kunstner, ture til stranden, 
slappes af o.s.v. Det er en tur, der er 
tænkt som et tilbud til de beboere, 
der ikke er så glade for al for meget 
hurlumhej omkring sig, men hellere 
vil have fred og ro i deres ferie.
 

DEN SIDSTE REJSE er lidt anderle-
des. Det er nemlig sådan, at Vibeke 
fra Pilehuset er blevet udtaget til 
at deltage i ”Special Olympics” i 
Grækenland. Hun er så dygtig en 
rytter, at hun blev nummer 2 i en 
landsdækkende konkurrence om, 
hvem der skulle deltage i ”Special 
Olympics”. Så en del af beboerne 
(nok mest dem fra Pilehuset) tager 
derfor til Grækenland for at heppe 
på hende. Selvfølgelig vil de også 
se på de historisk interessante ting, 
bl.a. Akropolis, være turister og 
nyde den græske mad og kultur.

Rejs med Ristolarejser
Af John Ryom-Røjbek, medarbejder i Damgårdshus

Turen går i år til Norge, Bornholm og Grækenland

Her i Ristolahaven er vi begyndt at planlægge sommerens ferieture. 
Cirka hvert andet år laver vi ferierejser, hvor beboerne på tværs af hu-
sene kan tilmelde sig ture ud fra deres interesser. Vi starter med at lave 
et ”katalog”, en rejsebrochure. Den deles ud i husene, og beboerne kan 
så i fred og ro studere kataloget, og vælge den tur de synes bedst om. 
Som regel er der 5-7 forskellige forslag til ture, der så efterhånden som 
tilmeldingerne kommer på plads, reduceres til 3-4 ture. I år er vi landet 
på 3 ture:

Vibeke til hestFra venstre mod højre er: Kaare, Palle, Vibeke, 
Julie og Amalie.
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Således lød det en dejlig majdag under en blå him-
mel, og med en smuk lysegrøn bøgeskov i bag-

grunden. Stemmerne kom fra alle børn og unge på 
skolehjemmet, som atter fejrede en dejlig majstangsfest. 
Denne tradition har vi nu efterhånden haft i næsten 
25 år på skolehjemmet, men hvor kommer traditionen 
egentlig fra? Og hvad er det for symboler, der gemmer 
sig bag majstangen og blomsterkransen?

Mange kender sikkert til det at fejre Valborgsaften, en 
tradition som svenskerne fejrer med stor stil. Valborgs-
aften er natten mellem den 31. april og den 1. maj, 
og er en meget gammel festdag, som markerer, at nu 
kommer sommeren. I gammel tid var Valborgsaften en 
såkaldt vågenat, og rundt omkring tændte man bål, og 
man holdt sig vågen for at undgå at blive overlistet af 
de underjordiske. 

Ved forårstid var det nemlig ikke kun de positive vækst-
kræfter, der var utrolig virksomme, de negative magter 
var også stærke ved denne årstid. Særlig hekse og andre 
ondsindede skabninger var bange for ild, og det var der-
for sikkert for bønderne, at opholde sig ved bålet denne 
nat, og ingen havde lyst at være hjemme denne nat, det 
var alt for uhyggeligt. 
Men ved bålene gik det ofte lystigt til, nogle, særlig 
præsterne, mente, at det blev lige lidt vel lystigt. 
Det var nemlig svært for de unge at holde sig på dydens 
smalle sti i denne forårsnat, for Valborgs-nat var ikke 
kun vågenat, men også den nat, hvor de unge drog 
ud i bøgeskoven for at samle grene, som skulle pynte 
landsbyens majstang. Men natten blev også berygtet, 
da der ofte udbrød slagsmål mellem gårdenes karle og 
unge mænd. 

De som drog ud i skoven fandt nu et ”majtræ”, som un-
der jubel blev ført ind i landsbyen, man kaldte det ”at 
ride sommeren i by”. Man valgte også en ”majgreve” 
og en ”majdronning” blandt de unge i landsbyen. Disse 
to fik nu til opgave at dele de unge karle og piger op i 
par, og hvert par skulle så følges ad, og se hinanden an 
til årets fester indtil næste 1. maj. Man sagde også, at 
de unge piger som vaskede deres ansigt i morgendug-
gen den første maj, ja, de ville blive gift med den første 
unge mand de mødte på deres vej. 
Ved tilbagekomsten fra skoven bar alle de unge nyflet-
tede blomsterkranse i håret. 

Dog var det ikke alle steder, at man tog et helt træ med 
hjem til landsbyen. I nogle egne pyntede man i stedet 
bytræet ved tingstedet, og andre steder rejste man en 
majstang. Det var så de unge pigers opgave, at gøre 
træet eller stangen så smuk som muligt med blomster 
og kulørte bånd. I nogle landsbyer gik der ligefrem 
konkurrence i at få pyntet det smukkeste træ, og hvert 
år skulle gerne overgå det forrige. Majstangen eller 
majtræet skal ses som symbol på livets træ eller som 
symbol på frugtbarhed. 
De unge karle gik fra gård til gård med en masse grønne 
grene, som blev sat op i stråtaget, og derefter sang de:

 ”Hej, nu ridder vi sommer i by, vi sjungende  
kommer.
Med den herlige maj og den lystige sommer.
Blomster og urter er i vor vang.
Vi kransene fletter.
Til fersk smør og fløde vi mælk af køerne sætter”.

Majstangsfesten en rigtig forårsbebuder
Af Lisbet Schmitz, lærer

”Maj, vi har lys og klar,
  langt fra jul og januar,
  mild er maj, fuld af leg.
  Sommeren er på vej”
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Når de unge karle havde sunget, fik de ofte en gave i 
form af mad og drikkelse til deres fælles gilde. Karlene 
vidste præcis, hvilke af bønderne som kunne være næ-
rige, og syntes de, at de havde fået for lidt, ja, så var de 
ikke blege for at give en smædevise.

”Og hvem som haver og intet gi`r
Gid fanden vil støde ham op og ni`r.
Og læg jer så ned i doven krop`
Til lopper og lus de æder jer op”.

Det fortælles, at i meget gammel tid kæmpede de unge 
mænd mod hinanden i en symbolsk kamp om majtræ-
et. Den ene gruppe var klædt i halm, det var ”vinteren 
og hans svende”, og den anden gruppe pyntede deres 
klæder med farvede bånd (de majede sig ud) og kæm-
pede med grønne kviste, dette symboliserede ”somme-
ren og hans svende”. Naturligvis var det de sidstnævnte 
som altid vandt, for alle havde længtes så inderligt efter 
lys, varme og forår. 

Det kan nemlig være svært for os moderne mennesker 
at forstå, hvad sommerens komme egentlig betød for 
datidens mennesker. Måske kan vi forstå det bare en 
lille smule, hvis vi tænker tilbage på de to lange og 
kolde vintre, vi lige har haft. Vi sukkede alle efter veje 
som var farbare, biler som ikke skulle skrabes rene for 
sne og is, oliefyr som ikke løb løbske, og vi var trætte af 

alt det tykke og varme vintertøj, vi måtte trække i hver 
dag. Men for vore forfædre har vinteren været en  kamp 
for at overleve, for vinteren betød sult, mørke og syg-
dom. Slatne gulerødder, mel blandet op med pulverise-
ret bark for at strække brødet, harsk smag af røget flæsk, 
evig træk, klamt tøj der aldrig kunne nå at tørre, og den 
ramme stank af muggen, der krøb langs væggen, se, det 
var datidens vinterminder. Når så endelig maj og foråret 
kom, ja, så var der atter håb, lys og mad til alle. 

Brændenælder, skvalderkål og andre spiselige planter og 
urter vrimlede op af jorden, og naturens spisekammer 
kunne nu erstatte vinterens sølle mad, indtil køkken-
haven senere på sommeren forsynede de små hjem. 
Køerne, som også var ganske udhungrede, kom på græs, 
og nu kunne de atter give mælk, hønsene lagde æg, og 
alle naturens skabninger, vilde som tamme, parrede sig 
og fik unger. Pludselig kunne man igen mærke, at man 
var et levende menneske, og man fik lyst til at synge og 
feste, og hvad var da bedre end at fejre majstangsfest. 

På Marjatta skolehjem har vi dog ikke så intens en for-
bindelse med naturen og dets kræfter. I det hele taget er 
det vel noget mere kompliceret for os moderne menne-
sker, at forstå og fornemme årets gang, sådan som vore 
forfædre kunne. Men lige præcis derfor er det vigtigt, at 
vi fastholder de gamle traditioner, og for de udviklings-
hæmmede er det måske langt mere vigtigt. 

Årstidsfesterne er med til at skabe en rytme i livet, be-
givenhederne sætter os ind i et tidsperspektiv, hjælper 
os med at erindre og med at se frem i tiden. Vi ser på 
de grønne træer, og på alle blomsterne i naturen, og 
vi skærper derved vores sanser, og måske får vi også 
fornemmelsen af, at være del af noget større end det, vi 
blot kan se her og nu. Man kan jo godt blive lidt tak-
nemmelig over, at det bliver forår, og at lyset kommer 
tilbage, og tænk, det sker år efter år.

Majstangsfesten er blot en af de mange årstidsfester vi 
holder. Den er i sin udformning meget enkel, kræver 
ikke de helt store og komplicerede forberedelser, men 
har dog alligevel en stor effekt på alle som deltager. 
Ingen er i tvivl om, at nu er vinteren fordrevet, naturen 
folder sig ud, sommeren og de lange lyse nætter står for 
døren, og ligegyldigt om man er menneske af forrige 
århundrede eller af nutiden, ja, så er livet langt mere 
muntert og let, når foråret og sommeren vender tilbage. 
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På et bord ved indgangen ligger en lille gæstebog, læser 
man i den, vil man finde mange smukke og taknemme-
lige ord, og hvorfor, ja, det siger sig selv, når man ser, 
hvad denne lille udstilling gemmer af kunst.

En sætternisse havde vist været på spil og spist deltager-
listen til den fine udstillingsplakat, som var hængt op 
på Skolehjemmet. Jeg var heldig at møde Nina Ganne-
skov, som fortalte, at det var medarbejdere og beboere 
fra Marjatta Fællesskabet, der udstillede i den store 
kampestensbygning på Vidarslund, så den måtte jeg da 
se.

Det var en meget fin opsætning, hvor alle, professio-
nelle og amatører, deltog på lige vilkår, og sammen 
dannede de meget forskellige udtryk en smuk helhed.

Mange kreative og kunstneriske aktiviteter var repræ-
senteret: Collage, Maleri, Plasticering, Tegning, Træsnit-
ning, Tryk, Broderi m.v.

Nina havde forvandlet tunge papkasser til en mægtig 
”Svævende Skulptur” – let som en fuglevinge. Peter 
viste sine ”Stramme, Stilige Streger” med masser af liv, 
side om side med sine poetiske digte, og Louise præ-
senterede helt personlige ”Sprudlende, Spontane Sting” 
i frit broderi, som det glædede hendes gamle håndar-
bejdslærer meget at se.

Der var meget, meget mere, og jeg håber, at rigtig 
mange fik lejlighed til at se denne smukke, rørende og 
livsbekræftende udstilling.

Tak! – Fordi I viste os denne side af Jeres liv.
Var der en trommehvirvel, da I åbnede? Ellers får I den 
nu!
Jeg håber, at I kommer igen.

En smuk kunstoplevelse i 
Vidarsalen på Vidarslund
Af Bente Alice Hansen, lærer
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Sidste år blev der taget initiativ til en foredragsrække 
med titlen: ”Foredrag for alle”.
Stedet var salen på SampoVig, og ideen var at bebo-

ere, personale, pårørende og andre interesserede, skulle 
kunne samles og i fællesskab opleve en foredragsholder 
tale om et emne, som alle skulle kunne få udbytte af.

Tanken var at opbløde grænserne mellem de forskellige 
grupper, for ligesom musik har den egenskab, at den 
kan nydes af alle uanset intellektuel formåen, så taler 
den gode fortælling, med kraftfulde billeder, også til os 
alle.

Sæsonen 2010 bød på forskellige foredrag, bl.a. talte 
Albert Eman om et af sine yndlingsmotiver; Grimms 
eventyr. På baggrund af Albert Emans efterfølgende syg-
dom og død, står denne aften som en særlig oplevelse.

Sara Reppel kom fra Marjatta og holdt foredrag om 
den blinde forfatter Jacques Lusseyran, som var aktiv i 
den franske modstandsbevægelse under 2. verdenskrig. 
En spændende aften.

Ligeledes kom Lisbeth Kolmos fra Marjatta og talte 
om Antroposofi for en fuld sal.

Nu er der taget hul på 2011 sæsonen, hvor temaet er 
”At være på vej….”.

Den 3. maj fortalte tidligere provst på Stevns, Simon 
Nielsen, om sin pilgrimsvandring på den Jyske Hærvej 
sidste år. Det blev en festlig aften. Alle SampoVigs bebo-
ere kender Simon Nielsen, som deres mangeårige præst 
i St. Heddinge, så det var et gensyn med en formidabel 

fortæller, og en god gammel ven.
Den 10. maj fortalte Charlotte Pulsdatter, som er Same 
fra Nordnorge, om Samernes liv.

Det var et medrivende og meget interessant fore-
drag. Charlotte havde medbragt en række effekter, som 
hun gennem årene har samlet. Der var f.eks. en samisk 
vugge, som kvinderne bærer i en rem over skulderen, 
og små dukker iført originale dragter. Endvidere beret-
tede Charlotte om forskellige skikke blandt Samerne, 
f.eks. hvordan livet leves på rejser i det karakteristiske 
sametelt Lavuen.

En virkelig underholdende aften, hvor alle tilstede-
værende levede med i de farverige fortællinger.

Den 17. maj var nuværende præst ved Sct. Katharina 
Kirke i St. Heddinge, Per Vibskov, programsat med et 
foredrag med titlen: ”Pilgrimsvandring i Skotland”.

Det blev en aften, hvor tilhørerne blev taget med 
på en rejse til en lille skots ø Iona, hvor et gammelt 
kloster udgjorde rammen om en uges pilgrimshistorier. 
Per Vibskov viste mange smukke billeder fra de nøgne, 
ubeboede klippeøer rundt om Iona. I farvandet mellem 
øerne havde han badet i det iskolde vand og opdaget, at 
han svømmede rundt sammen med en flok delfiner.

Videre fortalte Per Vibskov om vandringen på over 
100 kilometer til byen Glaskov, gennem øde bjergegne 
og langs smukke søer. 

Han sluttede aftenen med at imitere, hvordan en 
sækkepibe lyder i bjergene. 

”Foredrag for alle” på SampoVig
Af Torben Olesen, gruppeleder i Tranekær

Den gode fortælling – en stor oplevelse for alle
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I Tranekær, som er et af SampoVigs fire boen-
heder, bor der 9 voksne i alderen 27-65 år.
Hovedparten af beboergruppen flyttede til 

Lærkegården i 1982, som den første udflyt-
ning fra Marjatta.

Her boede de til 2004. Dette år blev en ny 
bygning opført på matriklen: Tranekær. Hertil 
flyttede beboergruppen i forsommeren 2004, 
og faldt med det samme godt til.

Bygningen, som er tegnet af arkitekt Olav 
Skovsted og placeret tæt på skoven, viste sig at 
være en meget fin ramme for det liv, som kom 
til at udfolde sig.

Byggeriet blev lidt forsinket på grund af 
den hårde vinter, men i forbindelse med 
SampoVigs Årsmøde den 9. april 2011, kunne 
man i Tranekær indvie den splinternye ude-
stue.

Det var naturligt, at bede Olav Skovsted 
om at tegne udvidelsen, og som det fremgår 
af billederne kan man se, at udestuen føjer sig 
smukt ind i den eksisterende bygning, ja, som 
om den har været tænkt med fra starten.

For beboerne i Tranekær, er det en stor 
glæde. På alle tidspunkter af dagen er det 
dejligt at sidde og nyde stemningen, og ind-
imellem for åben dør lytte til fuglesangen og 
se skovbrynet, dette giver også mulighed for 
at sprede sig mere i huset, og på den måde få 
mere ro til sine forskellige sysler.

Indvielsen af udestuen den 9. april blev 
vældig festlig, og fra Tranekærs beboere og 
personale, skal lyde en stor taknemlighed for 
udestuen. 

Tranekærs nye udestue
Af Torben Olesen, gruppeleder i Tranekær

Naturen ind i stuen
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Der er så mange ting, beboerne gerne vil opleve, og 
vi hjælper hinanden, både med at få ideer og med 

at få dem ført ud i livet. Der ønskes om stort set alt mu-
ligt, nogle vil gerne en tur til Brasilien, andre vil helst 
til London, nogle vil gerne i Tivoli, andre vil til veteran-
bilmuseer, i Det Kongelige Teater, til koncert med den 
og den udstilling der og der, i biografen o.s.v. o.s.v. 

Heldigvis kan der også skabes kvalitetsoplevelser uden 
de store armbevægelser. Nogle oplevelser ligger lige 
udenfor døren, man skal bare samle dem op.

En dag, for et stykke tid siden, udtrykte beboerne i 
Damgårdshus, ønske om at komme på en skovtur. Det 

var længe siden, de havde gjort det. Der var ikke langt 
fra ord til handling. Hurtigt blev der sørget for nogle 
lækre madkurve, cykelvognen fundet frem og set efter 
om der var luft i dækkene, og så afsted ud i den grønne 
skov, hvor det gode vejr var med til at sørge for en alde-
les pragtfuld oplevelse, der bragte alle i godt humør.

Så man behøver ikke at investere mindre formuer, eller 
rejse langt ud i verden for at have en kvalitetsoplevelse. 
Nogle gange skal man bare gå ud af sin dør og samle 
dem op, der ligger mange derude.

En dejlig tur i skoven
Af John Ryom-Røjbek, medarbejder i Damgårdshus
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Fredag, den 29. april, en lidt kølig forårsdag, afviklede 
SampoVig den årlige aktivitets-/arbejdsdag, dog med 

den forskel fra tidligere, at forældre og pårørende denne 
gang var inviteret med.

Dagen startede med morgensamling samt orientering 
om dagens forløb, uddelegering af opgaver og mulige 
arbejdspladser på hele SampoVigs område. Efter en kort 
planlægning på de udstukne steder, gik alle igang med 
at opfylde drømme og ønsker med stor entusiasme.

Mange opgaver blev flot udført denne formiddag. Blot 
for at nævne nogle: Lærkegården fik fjernet ukrudt, ord-
net terrassen og bedene på havesiden, det store skilt ved 
indkørslen til Lærkegården fik en gang frisk maling.

Tranekær samt Vibehuset fik fjernet og ordnet bede til 
den store guldmedalje. I Svalebo blev der opstillet en 
rosenbue ved terrassen, malet gyngestativ, plantet en 
masse blomster og buske, og som om det ikke var nok, 
blev vores drøm om en trampolin også en realitet. Der 
blev selvfølgelig også tid til en velfortjent kaffepause 
med velduftende hjemmebag.

Kl. 12.00 var der fællesspisning i salen med grillpølser 
og kartoffelsalat, og hvad dertil hører. Mætte og lidt 
trætte fortsatte arbejdsdagen til kl.14, hvor vi måtte 
konstatere, at det var helt utroligt flot, hvad vi med stor 
indsats fra alle som deltog denne dag havde udrettet; 
Tak til alle.

Jeg har fået lov at citere et brev fra Inge Lise Holmgren, 
modtaget den 1. maj:  

“Det blev bare alle tiders dag, hvor jeg fik lov at gå med 
Signe på haveholdet i drivhuset fra morgenstunden, at lave 
kaffe til Svaleholdet sammen med Andreas, og senere danne 
køkkenhold sammen med Susanne, Hans og Rikke! Det 
gav et varmt og positivt glimt af jeres hverdag, og en dejlig 
fornemmelse af, at selv sådan en gammel kone kunne bruges 
til noget fornuftigt på en arbejdsdag”.

Aktivitets-/arbejdsdag på SampoVig
Af Mogens Bjørk, medarbejder i Svalebo

Fælles indsats, der battede noget
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Papir når der er revet.

Hændernes formgivende arbejde i papirmassen.
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A  ktivitetshuset har i de sidste 2 år arbejdet intenst 
henimod, hvordan vi på bedst mulig måde kunne 

fremvise og dokumentere, både den pædagogiske og den 
æstetiske kvalitet, i Aktivitetshusets daglige arbejde med 
papiret. Det er blevet til denne udstilling, som handler 
om de muligheder og forvandlinger, der ligger gemt i 
gamle aviser og konvolutter, som ellers smides ud. Det er 
blevet til et arbejde i ”det kunstneriske Rum”. Som en art 
Berettelser fra en Mytisk tid, viser vi den æstetiske kva-
litet ved håndens arbejde i papiret. Det er en udstilling, 
hvor vi med fotos og Dias går tæt på hænder der river, 
ælter og former i Papiret. Med fotos går vi tæt på revet 
papir, tørt og vådt, mønstre, former, vaser og krukker. Vi 
stiller skarpt på Processen, som det nødvendige fordy-
bende sammenhængende arbejde, der går forud for, at vi 
kan forbinde os og komme i dialog med papiret.

Se indbydelsen til udstillingen på bagsiden.

Aktivitetshuset Vidarslund afholder 
udstilling i Vidarsalen 

onsdag, den 10. august til onsdag, den 31. august 2011. 
Alle hverdage kl. 13.00-16.00 og i 
weekenderne kl. 11.00-15.00

Af Nina Ganneskov, værkstedsleder i A-Huset Vidarslund

Papiret rives.
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En underlig overskrift, men det er navnet på den 
fiskeklub, der i sin tid startede her i Ristolahaven. 

Nogle beboere herfra er inkarnerede fiskere, og ville 
gerne være med til at arrangere fisketure. Det startede i 
det små ved, at man tog ud til de lokale ”put and take” 
søer, betalte for at få lov til at fiske, og hyggede sig med 
den medbragte mad og kaffe. Det var tre-fire beboere og 
et par medarbejdere. Nu er det fra alle voksenstederne, 
at man kan melde sig på, som deltager efter princippet: 
først til mølle. Efterhånden bredte ideen sig, og nogle 
udtrykte et ønske om at komme ud på det rigtige hav.

Konceptet er egentlig ganske enkelt: der ”shanghajes”, 
på civiliseret vis (vi er ikke pirater!) en fiskekutter, som 
regel fra Helsingør, og skipperen sørger for, at der sejles 
ud til de steder, hvor han ved, at der er størst mulighed 
for at fange nogle fisk. Derudover er der brug for nogle 
engagerede medarbejdere, der synes at det er spæn-
dende at komme ud og fiske. Dem er der heldigvis en 
del af.

Men inden man står på kutterens vuggende dæk, er der 
dog en del forberedelser. Alt efter årstid skal der findes 
egnet tøj, der skal sørges for mad og drikke (især varm 
kaffe er et absolut ”must”), fiskegrejet skal ses efter i 
sømmene, og det sværeste af hele forberedelsen, man 
skal stå op før en vis herre får sko på! Der er langt til 
Helsingør hernede fra Sydsjælland. Men så er man også 
sikker på at få en god oplevelse. 

Selve det at fange en fisk er egentlig den mindste del af 
det. Den største og vigtigste del drejer sig om at være 
sammen med de venner man har, de venner man er 
vokset op sammen med, og nu som voksne, bor andre 
steder end en selv. Nogle af dem ser man til de baller, 
der arrangeres, andre ved ridestævner, forestillinger i 
Det Kongelige Teater, begivenheder på Marjatta, kon-
certer i lokalområdet, fisketure o.s.v. Et netværk, som 
vi medarbejdere, sammen med beboerne, sørger for at 
holde vedlige og udbygge.

Til en sådan lille beretning hører da også en rigtig lyst-
fiskerhistorie: 

Denne her udspiller sig for en del år siden, og så vidt 
jeg ved, foregår den i Nordjylland. En flok af Marjat-
tas voksne beboere var på ferie, og nogle af dem ville 
gerne ud og fiske. Det blev arrangeret, og de sejlede 
ud med en kutter. Der var også andre turister med 
på denne fisketur, bl.a. nogle hollændere. Nå, men 
de kommer ud på vandet og begynder at fiske, de 
fisker og fisker, men intet bider på. Til sidst, da turen 
var ved at være forbi, er der dog en hollænder, der 
endelig får bid, og han haler en pæn stor torsk op af 
havet. Den eneste fisk, der fanges den dag. Hollænde-
ren sender stolt fisken rundt, så alle kan beundre den. 
Den sidste i rækken er en beboer, der kigger godt på 
fisken, siger: ”Hvor er den flot”, hvorefter han kaster 
den ud i havet igen. Hollænderen tog det pænt.

”Knæk og Bræk”
Af John Ryom-Røjbek, medarbejder i Damgårdshus

En lystfiskerhistorie



Fredag, den 6. maj 2011 fra kl. 14.30 til 16.30 var der 
mulighed for at høre advokat Henrik Høpner fra 

ADVODAN i Lyngby fortælle om værgemål og testa-
mente. Henrik Høpner har et mangeårigt samarbejde 
med LEV, hvor han har rådgivet forældre. Derfor har 
han et indgående kendskab til det, som forældre til ud-
viklingshæmmede har behov for at vide om værgemål, 
arv og testamente.

Det var 2 spændende og oplysende timer. Henrik 
Høpner var fuldstændig inde i stoffet, og gjorde det 
tørre lovstof interessant og vedkommende med sin 
humor, så latteren og smilene kom frem.

Først med værgemål. Hvornår er det aktuelt? På hvil-
ken måde adskiller lovgivningen om værgemål sig fra 
den gamle umyndighedslovgivning. Hvad er betingel-
serne for værgemål? Hvilke typer findes der? Og hvad er 
værgens opgaver, skal de bestemme, hvor tandpastaen 
købes?

For Henrik Høpner var det vigtigt at fastslå, at der 
skal være behov for værgemålet. Handler det om et 
personligt, økonomisk eller et samværgemål?

I forhold til arv og testamente er det vigtigt, at 
forældre til et udviklingshæmmet barn beslutter, hvad 
der skal ske, i forhold til arven efter dem selv. Få lavet et 
testamente, ikke bare i forhold til dem selv, men også et 

testamente, som beslutter, hvad der skal ske med arven 
efter deres udviklingshæmmede søn eller datter.

Det er vigtigt, at testamentet bliver underskrevet 
hos notaren på dommerkontoret. Så er der ingen, der 
bagefter kan stille spørgsmålstegn ved testamentets 
gyldighed, og det bliver naturligt opbevaret af myndig-
hederne.

Henrik Høpner stillede os alle spørgsmålet, om vi 
havde tænkt på et gravsted?

Flere trak på skulderen. Henrik Høpner påpegede, 
hvor vigtigt et gravsted er for de efterladte. At de har et 
sted at mindes den afdøde. Et sted at lægge blomster til 
jul eller ved andre lejligheder. Han opfordrede til at vi 
tænkte over, hvordan vi gerne hver især vil have det, 
når vi dør?

Det var et par meget spændende og informative 
timer. 

Hvis der er interesse blandt forældre og pårørende, 
vil vi invitere Henrik Høpner igen til næste år. Henrik 
Høpner kan kontaktes for mere personlig og individuel 
rådgivning på tlf. 45 88 05 55 eller mail henh@advo-
dan.dk

Værgemål og testamente
Af Tine Bay Sørensen, stedfortræder for forstander

En eftermiddag med advokat Henrik Høpner om værgemål og testamente

Boganmeldelser
Af Tine Bay Sørensen

”Kulturøyer” af Bente Edlund
Antroposofiske tiltag for mennesker med specielle  
behov 1924 til 1990. ISBN. 978-82-7940.090-5. 
hft. 394 s. kr. 340,00.

Bente Edlund underviser i specialpædagogik ved  
Rudolf Steiner Højskolen i Oslo.

Kulturøyer er en bearbejdet udgave af hendes dok-
torafhandling fra 2008, og skildrer hele grundlæggel-
sen af det helsepædagogiske arbejde med Rudolf Stei-

ner fra 1924. Hele pionerfasen. Bevægelsens skæbne op 
igennem årene. Hvordan det lykkedes at klare sig igen-
nem den nationalsocialistiske tid i Tyskland.

Hovedtemaet i bogen er særlig en belysning af ud-
viklingen i Norge. En levende skildring af initiativer, et 
vigtigt tidsdokument.

De danske og norske forhold minder meget om 
hinanden, så der er store ligheder i synet på det 
udviklings hæmmede menneske, og de forhold, der 
blev udviklet op gennem tiden til 1990.
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I forhold til den årlige revisitering af skoleeleverne på 
Skolehjemmet forlanges det, at der er en psykologud-

talelse på hver eneste elevplan.

Grundet lovkravet fik Skolehjemmet en udvidelse af 
deres budget, så det var muligt at ansætte en psykolog 
25 timer om ugen. Blandt ansøgerne faldt valget på 
Henry Drøscher. Henry har tidligere været ansat i PPR i 
Ny Stevns Kommune, og er vant til at lave revisiteringer 
og behovsvurderinger.

Vi er meget glade for samarbejdet med Henry, og det er 
dejligt, at psykologen er en del af den specialpædagogi-
ske dagligdag. Ved den megen skriftlige dokumentation 
er der meget, der synliggøres i forhold til behovsvurde-
ringer ved søgninger af særtakster, overgangen fra barn 
til voksen, test m.v.

Henry er blevet ansat 1. januar 2011 og har allerede 
været aktiv ved dette års revisiteringer.

Kristuslegender af 
Selma Lagerlöf

Disse fine fortællinger som alle børn, unge og voksne 
kender er i en ny oversættelse, og legenderne er illustreret 
af Esben Hanefelt Kristensen. Legenderne udkom første 
gang 1904.

Det er helt utroligt som disse illustrationer fremhæver 
legenderne og gør dem visuelle.

Ansættelse af psykolog Henry Drøscher på 
Skolehjemmet

Af Tine Bay Sørensen, stedfortræder for forstander
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Indbydelse
Aktivitetshuset Vidarslund udstiller i  
Vidarsalen

Det kunstneriske Rum –  
Forvandlinger i Papir –  
Berettelser fra en Mytisk tid

Onsdag, den 10. august – onsdag, den 31. august.
Alle hverdage kl. 13.00 - 16.00  
weekend kl. 11.00 – 15.00

Vidarsalen
Vindbyholtvej 2
4640 Fakse
tlf 56725402

Vi invitere jer vil på en rejse
en rejse som vi haver begået

en rejse i en mytisk indre verden
Et andet univers – et sted imellem
Hvor tiden snarere kommer end egentlig rigtig går.
En tid fra før Runerne så dagen dukke frem
hvor hvert skrift tegn endnu måtte tydes
Og var fulde af magi.

I tillid til vore hænders pejlen
har vi måttet finde vores vej
Blot ved håndens æltning rytmisk
i papiret
igen og igen
har vi dykket stedse dybere
Dybere – i den langsomme tid
En tid hvor ordene fattes og sanserne åbner
Før om længere end længe
til Erindringens Brønd
vi endelig nåede frem.

Her vi fik den ære
at måtte lære
at gøre fri på ny
Den Kærligheds Gudinde
måske I hende allerede kjende
Erindring er hendes Navn
Hun vide alt
om Livskræfter
indre Natur
og Oprindelighed

Bastet og bundet Erindringen var blevet
tøjret i Glemselens spændte Bånd
Siden dengang kristendommen
hærgende vandt frem
Alt slog for fode
Således har vi famlet os frem
af kringlede urgamle stier
på erkendelsernes vej
Forbundet vi har os
med os selv og hinanden
Og på ny med papiret

Papiret som udgøre
Materien helt ned i og udi den mindste fiber.
Vore hænder har revet og æltet
i gentagen rytmisk bevægelse
Vi heale måtte det gamle sår
Binde sammen på ny
hvad engang blev skillet ad og skillet ud.
Vi har måttet føre
en indre form for tale
en slags messende mumlen
over Papiret det er blevet.
Mens vore hænder
Energier har forvandlet
Til skrifttegn mønstre og former
Således med hånden
papiret Belivet
Ånden bliver vækket på ny.


