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Leder
Af Bernhard Schmitz

Hvornår er man syg, hvornår er man rask? 
Hvorfor vi holder fast i den traditionelle tanke 
om sundhed og sygdom? Og hvorfor er der så 

meget fokus på dette i vor tid?”

I denne udgave af Marjatta Bladet belyses blandt andet 
de mange forskellige aspekter som knytter sig til emnet 
sundhed og sygdom og sundhedsfremmende pædago-
gik.

Hvorfor er vi i vores tid så stærkt optaget af sundhed 
og sygdom? Hvorfor anses udviklingshæmmede gene-
relt som værende syge?

I min daglige kontakt og arbejde med eleverne og 
de voksne på Marjatta, oplever jeg dem ikke som syge, 
men som medmennesker, som på grund af deres fysiske 
konstitution og handicap har behov for hjælp, støtte, 
terapi, speciel undervisning og en særligt tilrettelagt ud-
dannelse og arbejdstilbud. Eleverne ønsker ikke at blive 
betragtet som værende syge, langt de fleste oplever 
sig selv som værende aldeles sunde og raske. De synes 
de har et godt liv, og de ser sig selv som værende som 
alle andre. At have f. eks Downs Syndrom betragter de 

bestemt ikke som en sygdom, men derimod som del af 
deres personlighed, noget som gør dem anderledes end 
alle andre. Netop det at være anderledes, at have andre 
evner og kvaliteter, det oplever vores børn og unge som 

en ressource.
Der er heldigvis mange forældre til udviklingshæm-

mede som blander sig i den offentlige debat ang. syg-
dom og udviklingshæmmede, de mener holdningen er 
diskriminerende, og at debatten er alt for ensidig. Jeg 
kan kun opfordre til, at man tager kritisk stilling, og at 
man fortsat giver sin mening til kende i denne debat.

Som de fleste ved, har vi på Marjatta haft et 
spændende projekt med RUC omkring sundhedsfrem-
mende pædagogik. Her har vi haft mulighed for at 
sætte ord på det vi laver i vores dagligdag, og vi har 
fået konstruktiv kritik, en kritik som har gjort os langt 
mere bevidste om vigtigheden af netop vores specielle 
pædagogik i forhold til emnet sundhed og sygdom.

Natur-rum og Sjæle-rum og det som holder os 
sunde

Vi er i dag meget optaget af det perfekte menneske, 
og vi vil så gerne designe vores liv. Der forventes af os 
at vi er online, at vi hele tiden er til rådighed, og at 
vi fysisk og mentalt er i balance. Dette er ressource- 
krævende, og i værste fald kan det sætte os i konflikt 

situationer.
For at skabe balance i daglidagen, har vi alle brug for 

små pauser, for fri rum hvor vi kan puste ud, lade op og 
få ny inspiration. Et sådan frirum kan findes i naturen, 
og Marjatta har haft fornøjelsen af, at kunne være med-
skaber af netop sådan et frirum. Regionen har vedtaget 
at der skal laves forskellige Naturrum rundt omkring, 
og et af disse Naturrum ligger ved Kapellet på Strand-
vejen. Marjatta har stillet et stykke af æbleplantagen 
til rådighed, og regionen har sørget for en ny trappe 
og en kikkert. Stedet blev indviet søndag den 13. maj, 
hvor borgmesteren fra Næstved klippede den røde snor, 
og der blev holdt taler. Nu kan alle nyde den smukke 
udsigt ud over Præstø fjord, og for en stund finde ro i 
dette lille naturrum.

Men der kan skabes rum til fordybelse, inspiration 
og ny energi på rigtig mange måder. På Marjatta har 
vi altid vidst, at det kunstneriske og det at være i en 
skabende proces, er et ganske særligt ”rum” at bevæge 
sig i. Derfor var det en stor oplevelse for alle som deltog 
i Skolehjemmets musikalske projekt. Alle elever fra 1-10 
klasse var aktive, og alle var dybt koncentrerede. Mu-
siklærer Torben Hansen havde komponeret musikken, 
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og sammen med skolens øvrige lærere formåede han at 
bringe alle som deltog ind i et ”rum” af fordybelse og 
musikalsk glæde, en glæde som smittede af på alle, som 
var til stede. 

Marjatta fylder rundt i 2013

På Stevns har SampoVig i år kunnet fejre 30 års jubi-
læum, og dette blev markeret med et festligt arrange-
ment på Bredeshave. SampoVig kunne dermed indlede 
det store jubilæumsår som venter os alle næste år, hvor 
Marjatta fællesskabet kan fejre 60 års fødselsdag. 

Hvem er det så vi fejrer, når vi holder 60 års fødsels-
dag? Vi fejrer alle de børn og unge og voksne vi hver 
dag har fornøjelsen af at skabe et godt liv for. Vi fejrer 
de medarbejdere, som engagerer sig i Marjatta, og som 
fremover er med til at udvikle stedet, og vi fejrer alle de 
forældre og venner, som trofast støtter os alle i vort dag-
lige arbejde. Marjatta har gjort det godt i rigtig mange 
år, og skønt 60 år lyder gammelt, så må Marjatta aldrig 
”gå på pension” der skal hele tiden findes energi, glæde 
og nye udfordringer i det daglige arbejde. Men vi skal 
samtidig også forstå de impulser der ligger bag alt det 
Marjatta står for, og vi skal værne om vores pædagogik. 
Den umiddelbare glæde og at værne om minderne, det 
er noget vores beboere formår. I denne udgave af Mar-
jatta Bladet har Katrine og Ulrik ladet læserne få et lille 
indblik i det, at være voksen på Marjatta.

Basar 2012

De fleste læsere af dette blad har allerede haft fornøjel-
sen af at bevæge sig rundt i det nye kulturhus på Brede-
shave. Bygningen rejser sig i landskabet, og det er som 
skabt til at stå med blikket ud over Præstø fjord. Mange 
forbipasserende drejer bilen op ad alleen, for med egne 
øjne at se nærmere på det fantastiske hus, og mange 
naboer, forbipasserende og venner af Marjatta spørger 
spændt ind til, hvornår de kan få lov til at se huset. Det 
er derfor en glæde, at kunne fortælle, at alle er hjertelig 
velkomne til julebasar på Bredeshave søndag, den 25. 
november.

Basaren vil kræve en kæmpe indsats af alle, det er 
altid krævende at lave om på noget, men ved fælles 
hjælp, er der ingen tvivl om, at det bliver en rigtig god 
basar.

Men inden vi kommer til julebasar og den mørke 
vintertid, kan vi heldigvis alle glæde os over sommeren 
som venter forude. Med denne udgave af Marjattabla-
det ønsker jeg hermed alle en dejlig sommer.
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Forår 
– så skal der synges!
Af John Ryom-Røjbek

I vores dejlige, nye kulturhus foregår der rigtig 
mange ting. Seminaristerne øver skuespil, Sct. 
Michael fejres, cafeen sørger for lækker mad til alle, 

Ristolahaven holder temadag, der holdes adskillige 
møder og konferencer, Pinsesøndag samles beboere og 
medarbejdere til dejlig brunch og fællessang, pt. er der 
en kunstudstilling med dejlige fotografier o.s.v. Ja der er 
et leben af mange mennesker med alle mulige ideer og 
projekter. Det er allerede svært at forestille sig hvordan 
vi har kunnet klare os uden dette fantastiske hus.

En af de mange begivenheder der har fundet sted var 
en: ”Forårs-syng-sammen”, et initiativ fra Jette Rymer. 
Hun har gang i adskillige kor i Marjattafællesskabet, og 
hun fik den ide at samle disse kor til en ”syng sammen 
dag”. Selvfølgelig var alle i fællesskabet inviteret og der 
var et stort fremmøde – ca. 200 mennesker, beboere og 
medarbejdere i skøn samdrægtighed og stemningen var 
dejlig let og glad.

Først optrådte seminaristerne fra 1 og 2 årgang med 
sange de havde arbejdet med i seminarsammenhæng, 
derefter var det Marjattakorets tur. Dette kor består af 
beboere og medarbejdere der deler en fælles glæde ved 

at synge. Under Jette Rymers kyndige og varme ledelse 
er det lykkedes dette kor at blive ret habile udi i kun-
sten. Der synges firstemmigt, kanons, klassisk, folkevi-
ser, årstidssange o.a.

SampoVig mødte op med en pragtfuld og livsglad 
udgave af visen om Abelone. Også ungdomsuddannel-
sen havde et skønt indslag.

Men publikum skulle ikke snydes, så der var skrevet 
sangtekster på en stor flipover og en skøn fællessang 
blev arrangeret på stedet hvor alle med stor entusiasme 
deltog. Det er en utrolig stemning der breder sig når så 
mange mennesker synger sammen. Uden tvivl helse-
bringende.

Efter denne omgang motion for både mave -og 
lattermuskler, kunne man gå ud i cafeen hvor der var 
stillet saft og kage frem.

Det er meget svært at beskrive den stemning der 
hersker ved et sådant arrangement, det skal opleves. 
Udover at se/høre dejlige sange og synge sammen, er 
det en lejlighed for alle, beboere som medarbejdere, at 
hilse på og snakke med gamle venner man ikke har set 
et stykke tid og blive ajourført med det sidste nye.

Samtidig er alle de aktiviteter der foregår i huset med 
til at ”forme” husets sjæl, belive det og skabe et fælles 
rum hvor alle føler sig velkomne og tilpas. 

Kulturhuset er begyndt at leve.
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Sampovigs 30 års 
jubilæumsfest
Af Torben Olesen

Lørdag d. 14. april fejrede SampoVig 30 års fødsels-
dagsfest.

Det foregik i det nye kulturhus på Bredes-
have, da gæsternes antal langt oversteg, hvad salen på 
SampoVig kan rumme.

Samtidig var det en anledning for pårørende og 
gæster, til at se kulturhuset. Den festlige dag startede da 
også med en rundvisning for alle interesserede.

Kl. 10.30 blev dørene til den store teatersal slået op og 
forstander Sonny Ferm bød velkommen. SampoVigs 
beboere og personale indledte festlighederne med at 
synge  SampoVig-hymnen, som var skrevet til lejlighe-
den.

Derefter fremførtes et talekor: Sammen med persona-
let trådte beboerne i hvert af SampoVigs huse frem og 
gav, i versform, et lille øjebliksbillede af deres daglige 
liv.

Formiddagen forsatte med en række taler, der hver på 
sin måde, bidrog til at tegne billedet af SampoVig.

Der blev  fortalt om Lærkegårdens første år, om hvor-
dan det hele startede med ganske få medarbejdere og 
under ret primitive forhold, med værkstederne placeret 
på Lærkegårdens første sal, og om de første eventyrlige 
ferier til det fjerne eksotiske Jylland i lejede folkevogns-
rugbrød.

Enkelte af de første beboere på Lærkegården tog også 
ordet og bidrog med anekdoter fra ungdomsårene.

Grete Clausson-Kaas, der som forældre også var med fra 
starten, bidrog ligeledes med erindringer om samarbej-
det med Albert Eman og Stevns kommune, da de unge 
mennesker skulle flytte fra Marjatta til Lærkegården.

Med tonen således slået an, forsatte rækken af talere. 
Tidligere forstander Jørn Rasmussen fortalte om, hvor-
dan de forskellige huse havde fået deres navne.

Formand for SampoVigs lokalråd, Jørgen Svendsen, 
fortalte ud fra et forældre/pårørende synspunkt og 
kunne slutte sit indlæg med at overrække Sonny Ferm 

de pårørendes gave, som viste sig at være en gavecheck 
på 11 000,- kr. øremærket til et kunstværk placeret i 
SampoVigs Stillelund.

Lisbet Kolmos berettede i sin tale, om hvordan Lær-
kegården blev forvandlet  fra et gammelt mørkt alder-
domshjem med gulnede tapeter, til et lyst og venligt 
hjem for beboerne, og som sådan blev centrum for den 
udvikling, der har ført frem til det, der er SampoVig i 
dag. 

Renate Gregersen mindedes sin tid som værkstedsleder 
på SampoVig, det gode samarbejde og mange sjove 
oplevelser fra værkstedsarbejdet.

Således tog den ene tale den anden og forsamlingen fik 
mange fine glimt fra de forgangne 30 år.

Sonny Ferm rundede af med at tale om det kunst-
neriske arbejdes betydning. Han beskrev de senere års 
tiltag og fremhævede særligt den ”højeste” kunstart; 
den ”sociale kunst” der lever stærkt på SampoVig og 
med sine kræfter virker ind i fremtiden.

Formiddagen sluttede med mere sang og musik, hvor-
efter beboere, medarbejdere og gæster begav sig til det 
festligt dækkede middagsbord. På vejen kunne alle stop-
pe op og besigtige udstillingen af fotografier, som viste 
et bredt udsnit af livet på SampoVig gennem alle årene.

Det var en rigtig dejlig dag, som på alle måder bekræf-
tede de gode relationer, der er mellem beboere, medar-
bejdere og pårørende på SampoVig.

Tak til alle som bidrog til at festligholde 30 års jubi-
læet.
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Ledelsen på Marjatta havde i længere tid haft øn-
sker om nogle omrokeringer, bl.a. en anderledes 
fordeling af lokaler, og en intern rokade blandt 

nogle børn, unge og voksne på skolehjemmet. 

Det hele stod en tid lidt i stampe da alle rum var i brug. 
Der skal, som bekendt, være nogen der rykker sig før 
noget nyt kan komme til... Ideen med at flytte Ung-
domsuddannelsen til Bredeshave havde været en del 
af en langsigtet plan som først kunne realiseres når det 
nye smukke kulturhus stod færdigt. 

Da Caféholdet på Bredeshave var flyttet over i Kultur-
huset, kunne U.U. overtage faciliteterne i kælderen, 
køkkenet og den lyse havestue m.m. Efter en lettere 
renovering af kælderen, pakning af omkring 101 flyt-
tekasser, samling af flere vognlæs Ikea-møbler, ”køren” 
ting og sager igennem skoven på trillebøre og vores 
flade gule vogn, flyttede vi ind midt i februar.

Så langt så godt, men så begyndte anden etape, nemlig 
selve indretningen af de nye lokaler og udpakningen af 
de 101 flyttekasser. Når man flytter så meget værktøj, 
og så mange materialer fra 5 undervisningslokaler på en 
gang, føler man ingen trang til at anskaffe noget nyt de 
næste mange år! Pyhh.

Alle 17 elever har følt sig meget opsatte på at få pak-
ket og få os flyttet. De har, alle som én, været utroligt 
engagerede og meget hårdtarbejdende og dygtige til at 
hjælpe med alt, hvad der skulle gøres. Det har været 
helt rørende at opleve den dybe ansvarlighed, og det 
engagement de unge har udvist, der skal lyde en stor 
tak til dem alle og til lærerne på U.U. for deres store 
indsats.

Et nyt tiltag, der fulgte med i kølvandet ved flytningen 
var, at lærerne nu spiser varm mad til middag sammen 
med eleverne 4 dage om ugen. Det flinke og dygtige 

køkkenpersonale på Marjatta pakker mad i varmekasser 
til os og lærerne henter på skift maden i pedelbussen.

Vi er nu kommet godt på plads. De nye lokaler er alle 
taget i brug og vi befinder os rigtig godt i vores nye 
omgivelser. Ligemeget hvor vi kigger ud af vinduerne, 
møder der os i øjeblikket en næsten overjordisk skøn-
hed fra parken og skoven. Syrenerne dufter, majroserne 
blomster med deres små mættet gule ponponer, udsig-
ten til vandet, og den høje, lysende blå himmel med 
hvide lammeskyer er fantastisk på solskinsdage.

Når vi som mennesker af den ene eller den anden årsag 
flytter til nye omgivelser, og i den forbindelse bliver 
tvunget til at få ryddet op i alle vores gemmer, kan det 
være en hård proces at tage hul på. Dog opdager man 
som regel undervejs, en vis lettelse over at få lejlighed 
til at sortere i sine ting, og vælge til og fra. Hvad skal 
med? Hvad får vi aldrig brug for? Det samme er også 
sket for Ungdomsuddannelsen, for både elever og 
lærere, i vores lange flytteproces. Det har kun ført gode 
ting med sig på det fysiske plan, men der er også sket en 
indre” rengøring” som gør, at vi ser med friske øjne på 
vores hverdag og rutiner, der i visse tilfælde er gået hen 
og blevet gamle vaner. Det er helt enkelt sundt at skulle 
gribe dagligdagen an på en ny måde, fordi de fysiske 
rammer kræver det.

Vi savner jo at møde alle vores venner fra Skolehjem-
met, men er heldigvis med til morgensang, så vi stadig 
kan ønske hinanden en god dag, og som en bonus har 
vi fået nye venner, der har deres daglige arbejdsplads på 
Bredeshave Café, på haveholdet og på seminariet.

Vi har fået plantet et pilehegn i skovkanten med pil 
sponsoreret af Anja Marcussen fra lønkontoret, som vi 
glæder os til at høste pil fra og flette alverdens nytteting 
af. Og vi har plantet geoginer i haven, så også udendørs 
er vi ved at føle os ”hjemme”.

En laaaaaaaang flytning
Af Susan Green Johansen

Ungdomsuddannelsens flytning fra Marajtta til nye omgivelser på Bredeshave
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Den mere end 100 år gamle trykmaskine, Fluesmækkeren, kan stadig præstere fine tryk. Ikke mindst når Peter betjener den.



Marjatta bladet nr. 25 2012 11

For nogle år tilbage fik Peters forældre begge ar-
bejde i Jylland hvilket betød, at hele familien flyt-
tede til Egå. Peter havde været elev på Marjatta fra 

han startede i 1. klasse, og han var og er en person med 
en helt speciel personlighed. Peter er født med Downs 
syndrom, han har en stor interesse for tal og bogstaver. 
Peter elsker bøger, men helst kun en kategori af bøger, 
men hans store lidenskab er IT og TV, og her er han 
virkelig en specialist.

Da familien flyttede, var det vigtigt for dem, at Peter 
kunne fortsætte sit skoleliv i de samme rammer, som 
han havde haft på Marjatta. Derfor besluttede familien, 
at Peter skulle bo og gå i skole på Hadruplund, et skole-
hjem baseret på Rudolf Steiner pædagogik. Hadruplund 
ligger i det østjyske, ikke langt fra Peters familie.

  Som tidligere klasselærer for Peter, er det dejligt at 
kunne følge lidt med i hans udvikling, og det er altid 
sjovt at få en mail eller et postkort fra Peter, for han 
er rigtig god til at holde kontakt. Peter er nu voksen 
og bor i et bofællesskab. Han har arbejde på trykkeriet 
”Håndtryk”, et arbejde han er utrolig glad for, og hvor 
hans særlige evner kan videreudvikle sig. I denne lille 
artikel fortæller Peter lidt om sit liv i det jyske. 

”Ude af øje, men bestemt ikke ude af sind”
Af Lisbet Schmitz

Peter flyttede med sin familie til Jylland, men heldigvis han har bevaret kontakten til
Marjatta, og her fortæller han med egne ord fra sin hverdag og fra sit arbejde.

Hej Lisbet.
Efter jeg har boet på Hadruplund i nogle år, er jeg nu 
flyttet ud til en gammel gård, hvor jeg bor sammen 
med fem andre unge mennesker. Her er rigtig mange 
egetræer, derfor har vi valgt at kalde stedet Egehuset. 
Jeg har fået et fint værelse på første salen, lige under 
loftet. Vi er så heldige at vi bor lige op til skoven, og 
for ikke så lang tid siden fik vi vores eget Shelter, som 
er tæt på Egehuset. 

Ude på vores gårdsplads har vi en basketball kurv. 
Jeg kan godt lide at spille basketball, og jeg er faktisk 
rigtig god til det. Jeg rammer næsten altid kurven, når 
jeg kaster bolden. 

Når jeg er på mit værelse kan jeg godt lide at gå på 
interneret med min egen bærbare computer. Her gå jeg 
på Youtube og ser sjove film. Hvis nu ikke jeg er i gang 
med min computer så sidder jeg måske og studerer 
en af de mange sangbøger jeg samler på. Dem kender 
jeg efterhånden næsten udenad. Jeg går altså også 
meget op i mit tøj. Men det er mit løbetøj, og ikke mit 
hverdags tøj jeg taler om. Hvis det var helt op til mig, 
så vil jeg faktisk altid gå rundt i løbetøj og kondisko. 
Selvfølgeligt kan jeg også godt lide at løbe en tur en 
gang i mellem, men det er ikke den eneste sport jeg 
dyrker, for jeg elsker faktisk også at svømme. Når jeg 
tager ud og svømme en gang om ugen, tager jeg min 
kæmpe badering med, den holder mig oppe når jeg er 
i vandet.

Jeg er rigtig glad for min mormor, og jeg har givet 
hende hendes helt eget navn, jeg kalder hende nemlig 
for ”Momse”. Momse kommer nogen gang i weeken-
den og henter mig med hendes røde bil. Vi kører så 
sammen til Århus i den røde bil. Momse er rigtig god 
til at lave mad, og jeg elsker når hun laver kartofler 
med brun sovs. Det er faktisk mit yndlings mad. Når 
jeg er hjemme hos mine forældre i Egå, kan jeg også 
godt finde på at spille Nintendo Wii Sports, sammen 
med min lillebror Lars.  

 
Kærlig hilsen fra Peter
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Peter på arbejde

I baggrunden kan man høre lydene fra en lille trykpres-
se, der bliver brugt til at trykke linoleums- og træsnit:

En farvevalse føres frem og tilbage over en glat sten 
med trykfarve, derefter hen over trykpladen. Næsten 
lydløst bliver et stykke japan-papir og derefter et ’mel-
lemlægspapir’ lagt på. Så spændes trykcylinderen og 
trækkes hen over det hele og standser med et bump. 
Cylinderen bliver ført tilbage igen og standser igen med 
et bump. Ind imellem et hårdt ét af slagsen. Så bliver 
det trykte papir fjernet og lagt i en kasse.

Men alt dette anfægter ikke Peter. Han er ved at 
stemple afsender og sætte adresselabels og frimærker 
på kuverter til tidsskriftet Nerthus, som er et af mange 
blade i mindre oplag, som vi i ’Håndtryk’ har påtaget os 
at trykke og sende ud til abonnenterne.

Og alt bliver udført pænt og ordentligt. Peter holder 
meget af den type opgaver, som der er en del af i vores 
værksted. I et trykkeri er det i modsætning til mange 
andre steder en fordel at være lidt pedantisk.

Også de færdige linoleumstryk bliver behandlet re-
spektfuldt. Dem sorterer han og forsyner med nyt, tørt 
’mellemlægspapir’. Når Peter har haft fat i trykkene, 

vender de alle den samme vej, hvilket er en stor fordel, 
når de skal trykkes igen med 2. eller 3. farve.

Han kan dog meget andet end at ordne og sortere. 
Han trykker også gerne selv, her hjælper han ofte en 
kollega, der ikke besidder helt de samme færdigheder 
som han selv. Også ’fluesmækkeren’, en hånddrevet 
digelpresse, der bruges til visitkort, kuverter, brevpapir 
o. lign., betjener han med stor fornøjelse og omhu.

En vigtig del af bestræbelserne for værkstedet er at 
give mulighed for, at man kan påtage sig et ansvar. Alt 
hvad der vedrører madpakker er Peters ansvar. 

I løbet af de nu tre år, han har arbejdet i ’Håndtryk’ 
har han udviklet en stadig større fornemmelse for, at 
det er vigtigt, at arbejdet ikke bare bliver udført om-
hyggeligt, men af og til også bliver færdiggjort til et 
bestemt tidspunkt.

Peter er en skattet medarbejder i værkstedet, hvor vi 
ser frem til at byde på nye udfordringer efter en forestå-
ende ombygning.

Bjarne Toudahl
Håndtryk
86577445
haandtrykkeri@mail.dk
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Hvordan ser den helsepædagogiske praksis ud, 
hvis den beskrives af en forsker fra RUC, som 
bruger de gængse begreber indenfor pædago-

gik, psykologi og sundhedsfremme? Det fandt skole-
hjemmets medarbejdere ud af, da de midt i april holdt 
temadag om den forskningsrapport, som er skrevet om 
deres egen pædagogiske praksis med rytme og kunstne-
riske processer.   

Marjatta Udviklingscenter har i samarbejde med RUC 
og Region Sjælland taget initiativ til et forskningspro-
jekt, der undersøger den bedste sundhedsfremmende 
praksis fra tre specialpædagogiske tilbud på Sjælland 
- heriblandt Marjatta Skole- og Behandlingshjem. Efter 
undersøgelsen af alle tre skoler skabes et udvekslings-
miljø, som kan være gensidigt inspirerende for viden- 
og praksisudvikling blandt deltagerne. 

Projektet er nu inde i den fase, hvor den sidste skole 
er ved at blive undersøgt, og i løbet af efteråret be-
gynder processen med gensidig udveksling for alvor. 
Projektet afsluttes i foråret 2013 med en samlet formid-
lingsrapport om de særlige kvaliteter ved de special- 
og socialpædagogiske miljøer. Denne viden vil blive 
formidlet på et større seminar og gennem en række 
artikler.

Ny viden om sundhedsfremmende pædagogik og 
inspiration til næste praksis 

Projektet er temmelig enestående i Region Sjællands 
regi, idet der hverken er tale om en evaluering, der skal 
teste hvor godt noget virker, eller en målrettet udvik-
ling, der skal forbedre den bestående praksis i en mere 
effektiv retning. Projektet har derimod en mere åben 
karakter, hvor man vil undersøge og synliggøre, hvad 
tre specialpædagogiske institutioner, selv mener de er 
bedst til. Derigennem er det håbet, at hvert sted får 
styrket deres egen pædagogiske identitet, og projekt-
gruppen sammen med forskerne fra RUC får skabt ny 
viden om de særlige kvaliteter ved det sundhedsfrem-

mende arbejde, som gøres indenfor det specialpædago-
giske område. 

Gennem denne synliggørelse og kvalificering af det 
bestående arbejde, banes vejen for, at de tre institutio-
ner kan lære af hinandens praksis. Da der er tale om tre 
forskellige pædagogiske kulturer med forskellige mål-
grupper og vidt forskellige værdigrundlag, giver det ikke 
mening at stile direkte mod en fælles “bedste praksis”. 

Den ene skole - Himmelev Behandlingshjem - er såle-
des et døgntilbud med en lang pædagogisk tradition 
indenfor området med autistiske børn. De har valgt at 
fokusere på anerkendende forenkling og stressdæm-
pende faktorer i det daglige arbejde med at skabe trivsel 
- blandt andet gennem brug af Marte Meo-metoden. 
Specialcenter Sigrid Undset er en dagskole, der modta-
ger børn og unge med generelle indlæringsvanskelig-
heder, og har valgt at sætte fokus på deres arbejde med 
netværksdannelsen omkring det enkelte barn. Marjatta 
Skolehjem udmærker sig ved at have et tydeligt ud-
gangspunkt i helsepædagogikken, og har som nævnt 
valgt at sætte fokus på rytme og kunstneriske processer. 

Meningen med projektet er ikke at ensrette disse 
forskelle, men snarere at lade forskerne fremhæve den 
bedste praksis fra hvert sted og lade de tre medarbejder-
grupper indgå i en levende udveksling med hinanden. 
Derigennem skabes der en fælles platform, hvor man 
kan lade sig inspirere af de andres praksis. Men projek-
tet forpligter ikke til udvikling i en bestemt retning. 
Målet er, at hvert sted efter projektet står med en tydeli-
gere bevidsthed om sit eget udgangspunkt og impulser 
til udviklingen af deres egen “næste praksis”.

Arbejdet med rapporten om Marjatta Skolehjem

I begyndelsen af november 2011 afholdt Marjatta en 
workshop over halvanden dag, hvor Kasper Kristensen 
fra RUC diskuterede sit første udkast til en undersøgel-

Hvordan ser helsepædagogikken ud i 
andres øjne?
– status fra forskningsprojektet: Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen

Af Henrik Sørensen, seminarielærer og projektmedarbejder ved Marjattas Seminarium
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sesrapport med seks medarbejdere fra Marjatta Skole-
hjem. En måned senere dannede den reviderede rapport 
udgangspunkt for en samtale om Marjattas sundheds-
fremmende pædagogik med de to andre skolehjem. Her 
fik medarbejderne fra projektgruppen lejlighed til at 
fortælle om deres pædagogiske praksis i lyset af beskri-
velsen fra rapporten, og kollegaerne fra de andre to 
skoler spurgte undersøgende og kritisk til denne praksis. 
På en temadag i april 2012 blev alle medarbejdere på 
skolehjemmet så inddraget i læreprocessen. 

Det har generelt været en ny oplevelse for skolehjem-
mets medarbejdere at få deres pædagogiske praksis 
beskrevet så indlevende og nøgternt, men med andre 
grundbegreber end de selv plejer at bruge. Flere gav 
udtryk for, at det var berigende at opleve, hvordan en 
udenforstående kan tegne så tydeligt et billede af livet 
på stedet, som viser mange af skolehjemmets gode 
sider. Men først og fremmest har rapporten vist sig at 
være et godt redskab til at diskutere de pædagogiske 
valg blandt medarbejderne. 

Læring i medarbejdergruppen

For det første var det lærerigt at få spejlet sine egne 
mundtlige udtalelser fra interviews tilbage på skrift, 
så medarbejderne oplevede, hvordan de faktisk forkla-
rer deres egen praksis til udenforstående: “Sagde jeg 
virkelig det?”, lød det flere gange på den første work-
shop. På samme måde var det ifølge flere medarbejdere 
afklarende at skulle præsentere og diskutere deres egen 
pædagogiske praksis med fagkolleger, som arbejder efter 
andre værdisæt.  

Rapportens spejling af den pædagogiske praksis satte 
også gang i en diskussion om den rette balance mellem 
individuel udfoldelse og pædagogisk rammesætning.  
Hvordan forvalter man den magt, som ligger i alle 
pædagogiske relationer - men særligt i relationen til ud-
viklingshæmmede? Hvordan kan man som medarbej-
der være sikker på, at terapeutiske valg rammer rigtigt? 
Fylder medarbejderne for meget i de unges liv i forhold 
til deres venner, hvordan kan man arbejde videre med 
at give dem større mulighed for selvstændighed? 

En leder fra Himmelev behandlingshjem bemærkede 
på den fælles workshop, at Marjattas pædagogik lægger 
særlig vægt på fællesskabet og lader individualiteten 
træde frem på baggrund af en fælles kultur. Han opleve-
de selv Himmelevs tilgang som mere individorienteret, 
hvilket kan være en styrke men nogle gange også kan 

gøre det svært for dem at skabe fælles samlingspunkter 
for børnene. Både Marjattas og Himmelevs pædagogiske 
valg har således deres egne udfordringer. 

Det blev også et vigtigt omdrejningspunkt for diskussio-
nen, at helsepædagogikkens centrale begreb om rytme 
kan være svært at kommunikere til medarbejdere, 
myndigheder og forældre. Rytme beskrives ofte som en 
levende polaritet mellem modsætninger som f.eks. ro 
og bevægelse, eller som den levende puls, som gerne 
skulle leve i hverdagens strukturerende elementer. 
Nogle medarbejdere kan dog have tendens til at redu-
cere rytme til struktur. For at modarbejde den tendens 
er man endt i et sprogbrug, som ofte værdisætter rytme 
højt og struktur lavt, så forskellen bliver så tydelig som 
mulig. Men arbejdet med rapporten har netop været 
med til at skabe bevidsthed om en tydelig sprogbrug 
blandt medarbejderne, hvor både struktur og rytme kan 
træde tydeligt frem med hver deres kvalitet. 

Endeligt var det afklarende for flere medarbejdere at få 
sat tydelige ord på den pædagogiske og psykologiske 
gavn ved det kunstneriske arbejde. Det er en praksis, 
som stikker dybt i den pædagogiske kultur på skole-
hjemmet, men efter medarbejdernes eget udsagn har 
en tendens til at blive en selvfølgelighed. Alle har en 
personlig erfaring af, at den kunstneriske praksis virker 
berigende for børnene og de unge, men det er sjældent, 
at man tager sig tid til at begrunde sin egen praksis i en 
psykologisk sprogbrug, som det sker i rapporten.  

Hvad står der så i rapporten? 

Kasper Kristensens rapport tager udgangspunkt i et 
bredt sundhedsbegreb. I dette perspektiv handler 
sundhed ikke blot om fravær af sygdom samt at styrke 
motion og sund kost. Det handler også om positiv 
livskvalitet og oplevelse af meningsfuldhed gennem en 
evne til at mestre sit eget liv. I bredeste forstand kom-
mer sundhed dermed til at dreje sig om kvaliteter ved 
det menneskelige liv som sådan. 

“Når vi bruger begreber om sundhed eller forståelser af 
sundhed i praksis, så handler det om, at vi bruger en 
viden til at gøre noget for at skabe kvalitet i menneskers 
liv og vurdere om der er tilstrækkelig kvalitet i disse 
liv.” (Kristensen, s. 14) Da specialpædagogiske instituti-
oner arbejder målrettet med at skabe passende rammer, 
hvor den enkeltes evner kan komme til udtryk indenfor 
de begrænsninger, som handicappet giver, så er det 
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rimeligt at forvente, at disse miljøer rummer særlige 
evner til at skabe sammenhæng mellem subjektivitet, 
livsproces og miljø. For alle tre specialskoler handler 
det om at skabe et passende miljø, med en tilstrækkelig 
tilpasset handlekapacitet indenfor dette miljø, hvor det 
enkelte individ har realistiske mål og ønsker. 

Rapporten om Marjatta Skolehjem ønsker dog især, 
at belyse de særlige kvaliteter, som er udviklet på stedet 
gennem den konkrete praksis. Således er meningen at 
bringe børnenes og de professionelles erfaringer med 
hvad der skaber trivsel til orde. Det sker ud fra de to 
selvvalgte fokusområder med rytme og kunstneriske 
processer.  

Rytmen som ramme for individets egen livsførelse

Rapporten beskriver arbejdet med rytme som en dob-
belthed. På den ene side handler det om, at hverdagsli-
vet indeholder tydeligt strukturerede forløb, der organi-
serer dags-, uge- og årsforløb, så der skabes genkendelige 
former i hverdagskulturen. Her er der bestemte historier 
og traditioner, som gentages på nogenlunde samme 
måde i bestemte tilbagevendende mønstre, som følger 
årstidernes skiften.  

På den anden side understreges det, at rytmen netop 
er karakteriseret ved at være det dynamiske princip, 
som lever i denne struktur. Rapporten citerer fra et 
interview: “Man kan nemt forfalde til at tænke at det 
rytmiske dagsforløb er et struktureret dagsforløb, men 
hvad er det egentlig? Det er rytmen, der lever i den. Det 
er den der giver den åndedræt - og struktur er noget 
andet. Så det har vi talt om, fordi fra tid til anden så 
forfalder ting, hvis ikke de bliver impulseret.” (Kristen-
sen, s. 23).

Medarbejdernes ansvar og rolle bliver tydelig i dette 
arbejde: “Det rytmiske princip implicerer en kontinuert 
professionel opmærksomhed på at skabe nogle rammer 
og forhold i hverdagslivet, som virker sundhedsfrem-
mende. Det kommer til udtryk ved at der tilstræbes 
forskellige sammenhænge og balancer i hverdagslivs-
kulturen. Man kan sige, at der er tale om en særligt de-
signet hverdagslivskultur, som er doseret og balanceret 
på bestemte måder, således at den samlede balance og 
dosering af aktiviteter, konsumption og oplevelser vur-
deres at være passende overfor børn og unges særlige 
handicap.” (Kristensen, s. 21) 

Hverdagen adskiller sig således fra mange andre miljøer 
ved at tilstræbe stor grad af genkendelighed for både 

brugere og medarbejdere: “Brugernes individuelle 
erfaringer er ikke så forskellige som de ofte kan være i 
et traditionelt børne- og ungdomsliv. Deres erfaringer 
har rod i en fælles organiseret og italesat social virkelig-
hed, hvor man ser hinanden, bevidner hinandens liv 
og er fælles om flere ting i løbet af dagen og over tid.” 
(Kristensen, s. 27) Denne forudsigelighed i hverdagen 
er med til at støtte udviklingshæmmede, så de får en 
oplevelse af at kunne mestre de krav, som dagligdagen 
byder på. Dermed gives der mulighed for en grundlæg-
gende oplevelse af mening. Det ville sandsynligvis ikke 
være tilfældet, hvis de skulle tilpasse sig den kulturelt 
fragmenterede og stressede virkelighed, som er de fleste 
børns virkelighed i dag. Men indenfor den tydelige 
ramme er der netop mulighed for, at udviklingshæm-
mede børn får overskud og handlekompetence til social 
udvikling på deres egne præmisser.       

Rapporten lægger således også vægt på beskrivelsen af, 
hvordan rytmen kan forstås som en mulighed for, at 
særligt de unge kan støttes til at blive mere ansvarlige 
for deres egen livsførelse: “Det rytmiske kunne måske 
også begribes ud fra et begreb om livsførelse. Her tæn-
kes der på hvordan børnene og de unge selv er medvir-
kende til at skabe deres dagligliv og livssammenhæng i 
de konkrete sociale sammenhænge, som de deltager i…. 
Så de fleste børn og unge er optaget af at orientere sig 
og få indflydelse på det, de skal lave i løbet at dagen, og 
de oplever at medarbejderne, hjælper og kommunikerer 
med dem om det. … 

Men deres oplevelse af deres egen livsførelse er dog 
erfaret i en horisont, der er større end Marjattas setting 
og hverdagskultur. De har erfaringer fra før de begyndte 
på Marjatta, ligesom en stor og betydningsfuld del af 
deres liv er knyttet til deres familie derhjemme… Derfor 
oplever de også kontraster i deres livsførelse i forhold 
til de forhold, de har derhjemme eller i andre sammen-
hænge og så på Marjatta, som de må forholde sig til og 
lære at tackle, og som fremtræder som betydningsfulde 
i interviewene og observationerne.”

Hvorfor det stærke fokus på kunstneriske processer?  

Rapporten tegner et billede af de kunstneriske proces-
ser i det pædagogiske arbejde, der peger på tre gavnlige 
formål med denne praksis:
• At producere æstetisk/etisk kvalitet i hverdagskulturen
• Anerkendende identitetsarbejde
• At lære at udtrykke sig
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For det første er kunsten med til at skabe en æstetisk/
etisk kvalitet i hverdagskulturen. Det hænger sammen 
med skolehjemmets intention i værdigrundlaget om at 
give mulighed for “et rigt indre liv”, der blandt andet 
kommer til udtryk igennem opbyggelige og harmoniske 
elementer i valget af musik, billeder og fortællinger. 
Fokus ligger på, at kunsten skal have et helbredende 
sigte, så derfor lægger man ikke vægten på provoke-
rende eller kontrastfyldte elementer. Kunstneriske 
processer “kan anskues som måder at tale til en dybere 
sanselighed og spiritualitet, som kan være svær at sætte 
ord på.” (Kristensen, s. 38) Netop derfor kommer den 
bedre til udtryk gennem historier, vers, fester, udsmyk-
ning og musik. “Medarbejderne beskriver det spirituelle 
som meget afgørende, men også svært at italesætte. 
Det kredser især om situationer, hvor man kan føle sig 
i berøring med hinanden og med naturen på et dybere 
indre plan.” (Kristensen, s. 38) 

Den anden dimension ved de kunstneriske processer 
handler om, at de kan blive et redskab i det anerken-
dende identitetsarbejde. Når hvert barn f.eks. tegner 
sin egen udgave af Ask Yggdrasil i skolen, så handler 
det ikke blot om at komme tættest på “det korrekte” 

udtryk, som viser at barnet har forstået myten: “Barnet 
producerer med tegningen også et udtryk, som ud-
trykker hvem barnet er, hvad barnet kan, hvad barnet 
vil, og hvordan barnet ser på træet og på verden. … 
Børnene fremviser således et udtryk og bliver mødt med 
en interesse og et ønske om at forstå dette udtryk på en 
dybt anerkendende måde…. Det handler om at få øje 
på hinanden og sig selv i de kunstneriske opførelser på 
en måde, der anerkender det særlige ved barnet eller 
den unge, og de særlige kvaliteter, der er bundet til det 
barns individualitet – også til den del af individualite-
ten som fremstår som et handicap.” (Kristensen s. 35)

I den forbindelse kommer rapporten med et forslag 
om at eksperimentere med at forskyde vægten i indhol-
det: “Her kan man dog også diskutere, om ikke flere af 
de kunstneriske processer på Marjatta kunne udspringe 
af børnenes stemmer og erfaringer om at være ung med 
et handicap. Fx gennem kritiske sange og teater, der 
siger noget om deres forhold, deres problemer, og deres 
oplevelse af at være til i verden. I stedet for primært at 
hente sit indhold i gamle eventyr og sagn?” (Kristensen, 
s. 36)

Den sidste dimension handler om, at arbejdet med 
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kunstneriske processer lærer børnene at udtrykke sig: 
“Et centralt forhold i alle disse former for kunstneriske 
processer er, at man lærer at udtrykke sig, og at man 
lærer at udtrykke sig på forskellige måder og ved hjælp 
af forskellige materialer. Det kan være særlig vigtigt for 
børn og unge med fysiske og psykiske udviklingshan-
dicaps, som pga. af disse kan have svært at udtrykke 
sig. Enkelte børn og unge har fx slet ikke talesprog, og 
andre har svært ved at formulere deres behov på en ty-
delig måde. De har som oftest særlig behov for hjælp og
støtte i forhold til at kunne mestre forskellige udtryks-
former. 

De kunstneriske processer hjælper børnene og de 
unge med at træne sig i at udtrykke sig på forskellige 
måder. De kunstneriske processer åbner også for nogle 
andre former for udtryk end det talte sprog. Som vi ser i 
eksemplet er der også – som det i en af workshopperne 
blev kaldt - en ekspressivitet af dybere følelsesmæs-
sige og måske også knap så bevidste forhold, som når 
et træ skal tegnes på en særligt uhyggelig måde af en 
pige. De former for udtryk giver også lærerne en bedre 
mulighed for at få indsigt i, hvad der rører sig i barnet 
eller den unge. Således inddrages børnenes tegninger og 
kunsthåndværk også i vurderingen af børnenes trivsel 
og udvikling, når der holdes pædagogisk konference om 
et barn.

En anden erfaring, som er kommet frem, er, at de 
kunstneriske aktiviteter også hjælper medarbejderne 
børnene og de unge til at løsne op for konflikter og 
svære situationer. Her var der i observationerne fx et 
eksempel på, at en ung der var sur og ophidset, blev i 
godt humør igen efter hun efter opfordring fra sin lærer 
havde siddet og tegnet i noget tid.” 

Projektets næste fase

Efter denne proces med at tydeliggøre og begrunde den 
bedste praksis på de tre skoler, går projektet til efteråret 
ind i en fase, hvor det handler om at lægge kimene til 
ny pædagogisk praksis og samtidig skabe et tydeligt bil-
lede af de særlige kvaliteter ved det special- og socialpæ-
dagogiske arbejde.  

Litteratur:

Kristensen, Kasper A.: Internt udkast til forskningsrap-
port. (Ikke-publiceret manuskript.)    

 

Fakta om projektet:  
Sundhedsfremmende pædagogik i 
hverdagskulturen 

Forskningsprojektet er delt op i fire hovedfaser:

1.  Identifikation af fokusområder: Hvert sted afklarer 
gennem to værksteder, hvilke områder de ønsker at få 
undersøgt.

2.  Tre undersøgelser og rapporter: Hver sted får besøg af 
en forsker, som gennem interviews og observationer 
undersøger de valgte områder og forfatter en rapport 
om hvert sted. Rapporterne valideres og diskuteres først 
internt og derefter mellem alle tre skoler.

3.  Udviklingsværksteder: Med udgangspunkt i de tre un-
dersøgelsesrapporter udfoldes der kvalificerede samtaler 
om den fælles, sundhedsfremmende pædagogik, der 
giver mulighed for nytænkning og måske åbner for ny 
praksis på tværs af institutionerne.

4.  Analytisk bearbejdning og formidling: Resultaterne 
bearbejdes i en fælles rapport, et seminar og mindre 
artikler rettet mod den brede offentlighed samt enkelte 
artikler i videnskabelige tidsskrifter. Desuden skal det 
på længere sigt resultere i formidling til pædagogiske og 
sundhedsfaglige studerende samt kommunale sund-
hedscentre på Sjælland.

Projektet er nu ved afslutningen af den anden hovedfase, 
hvor de første to interne forskningsrapporter om hen-
holdsvis Marjatta Skolehjem og Himmelev behandlings-
hjem er afsluttet, og rapporten om Specialcenter Sigrid 
Undset er i gang med at blive skrevet hen over sommeren. 

Fra Center for sundhedsfremme på RUC deltager:
• Lektor Jesper Holm som projektleder
•  Adjunkt Kasper Kristensen undersøger Marjatta Skole- og 

Behandlingshjem
•  Phd Ditte-Marie From undersøger Himmelev Behand-

lingshjem og Specialcenter Sigrid Undset 

Marjattas projektgruppe består af:
• Daglig leder Bernhard Schmitz
• Stedfortrædende forstander Tine Bay Sørensen 
• Skoleleder Gertie Sparholt Rasmussen
• Lærer Annerose Stokholm
• Leder af ungdomsuddannelsen Susan Johansen
• Gruppeleder Susanne Rahbjerg
• Gruppeleder Lind Einarsdóttir

Fra Marjatta Udviklingscenter deltager:
• Lisbet Kolmos som initiativtager
• Henrik Sørensen omkring afvikling af udviklingsværk-
steder og formidling 

Initiativ til forskningsdprojektet er taget af Marjatta Semi-
narium.

Projektet er støttet af Region Sjælland med 1 mio. kr. og af 
Tryg Fonden med 600.000 kr.  
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Stævnet blev afholdt i weekenden den 16-18 maj 
på Hadruplund, og stævnet var planlagt af sam-
menslutningen af alle danske helsepædagogiske 

og socialterapeutiske institutioner, og hvad er så lige 
det?

Her i Danmark eksisterer der en lang række af 
skolehjem, specialklasser og bofællesskaber for udvik-
lingshæmmede, og de bygger alle på Rudolf Steiners 
pædagogiske tanker. Der er pt. hele 15 forskellige steder 
spredt ud over hele landet. Alle disse steder samarbejder 
i det der kaldes den helsepædagogiske sammenslutning, 
et forum som efterhånden har eksisteret i rigtig mange 
år. Sammenslutningen mødes flere gange om året, og 
her arbejdes der med mange forskellige aktuelle emner, 
og de forskellige steder støtter og vejleder hinanden. 
Sammenslutningen gør meget for at være aktiv i sam-
fundsdebatten omkring udviklingshæmmede, og tager 
stilling til og kommenterer i forbindelse med forskellige 
etiske og moralske dilemmaer. Sammenslutningen har 
gennem flere år udgivet bladet Nerthus, et tidsskrift 
for helsepædagogik og socialterapi, nerthus@mail.dk 
her belyses forskellige emner, og Nerthus udgiver også 
forskellige bøger.

Siden 1987 har sammenslutningen af alle steder her 
i landet løbende afholdt stævner. I år var det blevet til 
det 13 stævne i rækken, og denne gang blev det afholdt 
på Hadruplund som ligger ved Hundslund i Østjylland.

Vi var omkring 100 mennesker som mødtes til en 
række foredrag, samtalegrupper og arbejdsgrupper. 
Stævnets emne er aktuelt i vor tid, da sundhed er noget 
der skrives og tales rigtig meget om i medierne. Alle 
kulørte blade har alverdens fantastiske råd til, hvorledes 
vi kan holde os sunde, der gives tips til slankekurer, mo-
tionsformer, aktivferier m.m., og i det hele taget er der 
en enorm fiksering omkring sundhed, og vigtigheden 

i ikke at blive syg. Vi lever længere, vi skal også kunne 
arbejde længere, og debatten om sundhed er meget 
fikseret på det fysiske, og vi advares hele tiden om alt 
det som kan skade os på det fysiske. På Marjatta har vi 
også haft et samarbejde med RUC omkring sundheds-
fremmende pædagogik, så emnet syntes at være meget 
aktuelt for alle.

Et af hovedforedragene blev holdt af Rüdiger Grimm, 
han er bl.a. helsepædagog og speciallærer, og har siden 
1995 været den internationale sekretær for helsepæda-
gogik og socialterapi med base i Dornach, Schweiz.

 Rüdiger Grimm kom ind på Antonovskys forskning 
og den salutogenetiske tanke, og her kom der mange 
spændende aspekter frem. Et aspekt i den salutogeni-
tiske tanke er, at vi som mennesker skal kunne finde  
sammenhæng i tilværelsen. Vi skal kunne forstå vor 
livssituation, vi skal kunne møde modstand og overvin-
de denne, eller vi skal kunne se modstand og krise som 
en del af tilværelsen, som en udfordring vi også kan 
lære noget af. Som mennesker skal vi have mulighed for 
at tage aktiv del i vores liv, vi skal kunne opbygge et sta-
bilt forhold til familie, venner, kolleger og andre i vor 
omgangskreds. Mennesket skal kunne udvikle de rigtige 
evner og kompetencer for at kunne klare sig i livet, og 
vi skal gøre os bevidst, at sundhed men også sygdom er 
en del af livet, og at vi skal finde balance mellem disse 
to poler. Foredraget indeholdt selvfølgelig mange andre 
aspekter, og Rüdiger Grimm kom også ind på, hvorle-
des vi som pædagoger skal hjælpe og tage ansvar for, at 
det udviklingshæmmede menneske får mulighed for at 
håndtere livet bedst muligt. 

Paul Klarskov som er tilknyttet Marjatta startede sit 
morgenforedrag med at få alle deltagerne ud på gulvet. 

Det der gør sund og rask – salutogense
Af Lisbet Schmitz

Langt ude på landet mellem små grønne bakker ligger Hundslund.
Når man kommer kørende forventer man næsten at møde Orla Frøsnapper og alle de 
andre figurer fra Ole Lund Kirkegårds bøger, for Hundslund ligger nemlig midt
i det landskab som gav forfatteren inspiration til bøgerne vi alle kender. 
Ved Hundslund ligger også Hadruplund, en helsepædagogisk institution som var vært 
for det danske stævne, og emnet var ”Det der gør sund og rask – salutogenese”.
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Her lavede vi forskellige øvelser med sprog og bevæ-
gelse, og alle deltog med stor begejstring. Det at bevæge 
sig og at bruge sproget på forskellige måder falder ikke 
svært for helsepædagoger og socialterapeuter, man 
mærker at netop kropssprog og et velartikuleret sprog er 
redskaber vi alle bruger i det pædagogiske arbejde.

Inden Paul Klarskov gik i gang med foredraget blev 
vi alle sendt ud i mindre samtalegrupper. Med os fik vi 
spørgsmålet ” Har du mødt modstand i dit arbejde, og 
har du kunnet integrere den og formået at bruge mod-
stand til noget konstruktivt?”

Dette har alle vel oplevet i større eller mindre måle-
stok, og den samtalegruppe jeg selv deltog i havde en 
meget livlig samtale. Paul Klarskov holdt et levende 
foredrag om sprogets liv. Han kom med mange ek-
sempler på sprogets mangfoldighed, men skabte også 
øget bevidsthed omkring misbrug af sproget. Vi har på 
mange måder fået et fattigt og udtryksløs sprog, vi må 
værne om sproget, og vi må være bevidste om, hvor og 
hvordan vi bruger vort sprog. Han kom ind på hvordan 
sproget kan bruges i kunstneriske og pædagogiske sam-
menhænge.

Under stævnet var der mulighed for, at forskellige 
initiativer kunne præsenteres, og nogle af dem var 
følgende.

Carsten Ørting som har rødder i det biodynamiske 
landbrug holdt et lille oplæg om foreningen ”Grøn 
Omsorg” www.Groenomsorg@gmail.com  Grøn omsorg 
er metoder, der anvender natur og landbrug som bag-
grund for udvikling af pædagogik, terapi og behand-
ling. 

Per Clausson Kaas fra Hertha Levefællesskabet for-
talte om nogle spændende initiativer Hertha har med 
forskellige forskere. Hertha står for omvendt integra-
tion, og er et stort levefællesskab som hvert år har op 
mod 4000 besøgende, som er interesserede i det arbejde 
som foregår på stedet. Hertha er nu gået sammen med 
forskere fra RUC og Århus universitet, og der er bevilli-
get fondsmidler til at forske i inklusion og rammerne og 
forudsætningerne for inklusion. Vi glæder os til at høre 
mere fra dette spændende projekt. 

Lisbet Kolmos fortalte kort om Marjatta seminariet, 
forskellige nye tiltag i forbindelse med uddannelsen, 
samt at der som mange ved, løbende afholdes kurser 
under Marjatta seminariet, blandt andet er der som-
merhøjskole i august på Bredeshave med en vifte af 
spændende workshops og foredrag www.marjattasemi-
narium.dk 

Men når man nu er på stævne så sidder man meget, og 
derfor var der budt op til dans en af aftenerne. Dansen 
blev introduceret af Jeremy Newton en tidligere Mar-
jatta medarbejder, som Hadruplund nu har fornøjelsen 
af. Jeremy fik rigtig mange ud på gulvet, vi fik sved på 
panden, og vi fik lært en række nye og sjove danse, som 
vi skal lære videre til de unge på Marjatta.

I løbet af stævnet blev der tid til refleksion og 
minder, idet Lisbet Kolmos holdt en meget smuk 
mindestund for Albert Eman, Marjattas grundlægger. 
Lisbet fortalt levende og humoristisk om Emans liv, og 
på hvilken dedikeret måde han gav sit liv til og for de 
udviklingshæmmede. Næsten alle som var til stede har 
på et eller andet tidspunkt været i kontakt med Albert 
Eman,  og derfor blev mindestunden meget levende og 
nærværende. Albert Eman var en rutineret cellospiller, 
og han dyrkede sin musik hver eneste dag, og min-
destunden blev på smukkeste vis indledt og afrundet 
med dejlig cellomusik.
Det sidste foredrag blev holdt af Tomas Johansen som 
mange sikkert kender, da han er tilknyttet Marjatta 
fællesskabet som læge. Tomas sendte alle ud i samtale-
grupper med spørgsmålet ”Hvad er egentlig sundhed?” 
Et spørgsmål som på ingen måde kan besvares kort, 
men som gav masser af gode samtaler, da opfattelsen 
af sundhed er lige så forskellig som vi mennesker er 
forskellige.

Tomas kom ind på det antroposofiske menneskebil-
lede, at vi som mennesker er legeme, sjæl og ånd, og 
at der skal være balance mellem disse tre områder. I 
det hele tage handler sundhed og sygdom om balance. 
Sundhed er ikke bare noget som er, men det er noget 
som hele tiden skal skabes på ny hver dag. For at der 
skal være balance, må vi ind i mellem kunne ændre 
vores liv radikalt, og dette kan være rigtig svært. For at 
det skal kunne lade sig gøre, skal der være forskellige 
faktorer tilstede. Vi skal kunne forstå den situation vi 
står i, vi skal være motiverede (have en indre parat-
hed) og vi skal have muligheden/evnen til at lave en 
forandring. Disse faktorer er ikke altid til stede hos det 
udviklingshæmmede menneske, og derfor er det vores 
opgave som pædagoger at gribe ind og hjælpe, så det 
udviklingshæmmede menneske også kan skabe foran-
dring. Tomas kom også ind på, at det kan være afgøren-
de hvordan man ta`r det (hvilken indstilling man har) 
frem for hvordan man har det, altså hvordan tackler 
vi sygdom, modstand og krise. Dette var selvfølgelig et 
meget kort referat af et spændende foredrag som kom 
omkring mange andre aspekter i forbindelse med sund-
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hed og sygdom.
Da disse stævner kun afholdes hvert andet år er de 

altid meget intensive, og eftermiddagen var sat af til 
forskellige arbejdsgrupper, og denne gang var der 10 
forskellige at vælge i mellem. Arbejdsgrupperne er altid 
en blanding af kunstneriske, praktiske og teoretisk/pæ-
dagogiske emner.  Grupperne var følgende ”Iagttagelse 
og fordybelse” v. Lisbet Kolmos,. ”Meditation og hånd-
tering af stress” v. Rüdiger Grimm. Meditationens kraft 
i en hverdag med pædagogisk arbejde” v. Anders Høier. 
”Bøn og meditation” v. Mette Lane Nielsen. ”Drama” 
v. Paul Klarskov. ”Hvordan kan vi udvikle en bevidst 
pædagogisk praksis, der tager højde for vores viden om 
natur og helse?” v. Carsten Ørting Andersen. Hvordan 
er det muligt at optimere livskræfter selv om man er 
kronisk syg?” arbejdsgruppe med eurytmi v. Susanne 
Iversen. ”Kærneværdier i vort arbejde” v. Sonny Ferm. 
”Kursus i grafik” v. Sidsel E. Jensen og Annett Schlo-
bohm.  ”Salutogenese-har det noget med gymnastik at 
gøre?” v. Birte Kjær.

Der er ingen tvivl om, at alle som deltog i dette stævne 
har fået en masse inspiration med sig hjem. Det er 
vigtigt for det helsepædagogiske og terapeutiske arbejde 
i Danmark, at vi mødes og hele tide forsøger at finde 
ny inspiration til vort daglige arbejde, men de sociale 
relationer der plejes og knyttes medarbejderne imellem 
er også af stor vigtighed. På stævnet netværker deltager-
ne i stor stil, og der hersker altid en munter stemning 
blandt alle. Munterheden blev bestemt ikke mindre 
denne gang, hvor vi havde fornøjelsen af pragtfuld 
mad, og et stævne som på alle måder var velorganiseret, 
så tak for denne gang til alle på Hadruplund.

Elisabeth 
sørger for at 
gøre morgen-
bordet klart. 
Et meget 
vigtigt job, der 
bliver værdsat 
af de andre.

Klaus støvsuger i brygger-
set, efter at han har sat en 
kogevask over i vaskema-
skinen.

Morten og David er hurtige til at ordne 
deres morgenjobs, så de har tid til en ekstra 
slapper inden morgensamling, hvilket især 
Morten nyder.

Jens-Peter når også at ryge en 
smøg, inden morgensamlin-
gen og morgenmaden.
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Morgenstund har guld i mund – 
også i Damgårdshus
Af John Ryom-Røjbek

Nå ja, måske ikke ligefrem guld, men i hvert fald gyldne stunder. Her i huset er morgenen 
fyldt op med mange gøremål som beboerne hver især tager ansvar for.

Gitte reder sin seng….og dækker bord

Mens der spises morgenmad, går snakken om 
alt muligt: hvad skete der i går, hvad sker der 
i dag, er der nogen der snart har fødselsdag 
og hvad skal vi lave i weekenden o.s.v. Gitte 
spiser sin morgenmad inde i sin hyggelige 
stue sammen med en medarbejder, det passer 
hende bedst.

Så ryddes der op efter morgenmaden.

Klar til at køre på arbejde.

Endelig i bussen…

Vi mangler bare Gitte.

Sådan går de fleste morgener her i huset om hverdagen. I weekenden er det lidt anderledes. Der 
soves lidt længere og tempoet om morgenen er sat lidt ned.
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I 1987 var bofællesskabet Damgårdshus ganske nyt, 
og det samme var vi to unge medarbejdere som ar-
bejdede og boede sammen med de 5 beboere. Hver 

morgen når beboerne var taget af sted på arbejde, og de 
huslige pligter var gjort, var der god tid til at få mange 
nye og spændende ideer. Det skal lige siges, at vi som 
arbejdede i Damgårdshus også boede dør om dør med 
beboerne, det var en helt ny ordning, og det udløste 
lange arbejdsdage, men også overskud til mange andre 
ting. Vi gik begge på Marjattas seminar, var klassehjæl-
pere, deltog i skuespil, foredrag og meget andet, jo mere 
jo bedre. Arbejdslivet var på en måde udskiftet med en 
form for levefællesskab sammen med beboerne, et liv 
som passede til netop de unge mennesker vi var. 

Vi havde begge boet og arbejdet i det man kalder en 
Camphill Village i Storbritannien, så udfordringer og 
meget arbejde det var vi vant til, og for os var det den 
optimale måde at leve og arbejde på.

En dag fik vi den, syntes vi selv, geniale ide, at vi 
ville lave majstangsfest på Damgårdshus. Vi havde 
begge oplevet denne årstidsfest i Camphill, og syntes 
den manglede på Marjatta. Blandt vores venner var 
flere musikere, og de ville gerne spille op til dans om 
majstangen. Vi fandt en lang rafte, fik den afbarket. 
Vi købte metervis af lange kulørte silkebånd, og vi fik 
bundet en krans med blomster og bøgegrene. Da vi 
skulle montere krans og bånd på stangen, endte vi med 
at stå oppe på taget, og vi havde et værre besvær med 
at få det hele til at hænge lige, men det lykkedes dog til 
sidst.

Da der kun var fem beboere i Damgårdshus, var det 
ikke muligt at danse rundt om stangen, så vi måtte 
finde flere som kunne deltage. Det var oplagt, at det 
skulle være børn, så derfor inviterede vi alle børnene 
fra Marjattas børnegruppe, som i 1987 talte mere en 20 
børn. Dagen stod for døren, og det samme gjorde store 
tunge regnskyer, og da alle børnene kom gåede op ad 
Demetervej stod regnen ned i tykke tove. Men intet 
skulle få lov at ødelægge den gode stemning og Marjat-

tas første Majstangsfest. Vi fik hurtigt sat en kæmpe 
parasol op, og herunder stod orkesteret og spillede, og 
alle børn var heldigvis mødt op i regntøj og gummi-
støvler. Det samme var Lisbet Kolmos og hendes mand. 
Vi havde fortalt om dette nye initiativ, og som forstan-
der tror jeg Lisbet lige skulle have tjek på, hvad det nu 
var for noget vi to unge piger havde fundet på. Men 
der gik ikke længe inden både Lisbet og hendes mand 
dansede muntert rundt om Majstangen, og de to unge 
medarbejdere var glade, for at den første Majstangsfest 
var en succes trods regn og rusk.

Heldigvis var alle meget begejstrede for Majstangsfes-
ten, og der var ingen tvivl om, at denne lille årstidsfest 
passede perfekt til vores børn og unge, og at initiativet 
var kommet for at blive. Da det året efter atter, var tid 
til at planlægge festen, blev vi enige om, at flytte den 
til skolehjemmet, og rejse majstangen i skoven ved det 
lille skovhus. Her blev festen fejret i det skønneste sol-
skinsvejr, og nu var succesen en realitet. Det er så blevet 
til 25 skønne Majstangsfester siden da, og selv om de 
umiddelbart syntes ens, så er hver Majstangsfest dog sin 
helt egen. Vejret er aldrig det samme hvert år, musikken 
forandrer sig, og det samme gør de børn og unge som 
deltager. De, som var med til den allerførste Majstangs-
fest, bor nu alle i forskellige bofællesskaber, og hvert 
bofællesskab har efterhånden hver især indført deres 
egen Majstangsfest, som præges af de beboere og med-
arbejdere som i fællesskab planlægger festen. I år var 
de to unge ( nu efterhånden gamle ) medarbejdere som 
lavede den første Majstangsfest inviteret til Majstangs-
fest i Ristolahaven. Sammen med beboerne opfriskede 
vi alle minderne fra den dag for 25 år siden, og sammen 
dansede vi endnu engang omkring Majstangen, og det i 
det skønneste solskinsvejr.
 Den Majstang vi laver i Marjattafællesskabet har sit 
helt eget præg, og det lader til at være en sammenblan-
ding af mange forskellige traditioner. Det at rejse en 
stang er en gammel tradition, og en skik man stadig 
dyrker særlig i det sydtyske, her er der ligefrem gået 

25 år med Majstangsfest
Af  Lisbet Schmitz

På Marjatta er vi glade for at fejre både fødselsdage og jubilæer. Da vi fandt ud af, at 
Majstangsfesten havde 25 års jubilæum, var det derfor oplagt, at mindes den allerførste 
Majstangsfest i 1987
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sport i at rejse den største mast overhovedet, og alle 
landsbyer forsøger at overgå hinanden. Blomsterkran-
sen kommer fra det svenske, hvor vi kender det fra mid-
sommer, og de mange kulørte bånd menes at være fra 
det engelske. I Danmark har man vist også en gammel 
tradition med at pynte stangen med bånd og snore, ja, i 
det hele taget alt som kan sætte lidt kulør på livet efter 
en lang og mørk vinter. Herfra stammer udtrykket ”at 
maje sig ud”, for man pyntede stangen til majfesten. 
Men ligegyldigt hvordan man end vælger at udsmykke 
Majstangen, er en ting dog altid fælles, vi fejrer at 
foråret er kommet, at bøgen atter springer ud, og at den 
dejlige og lyse sommertid står for døren. 

Så kan man jo spørge sig selv om sådan en gammel 
tradition stadig er tidssvarende, skal der ikke noget nyt 
og moderne til? Og hvilken værdi har det at lave den 
samme årstidsfest om og om igen? Og gider børnene og 
de voksne beboere overhovedet denne årstidsfest?

Alle som har den fornøjelse at kunne deltage i Maj-
stangsfesten vil helt sikkert svare, at selvfølgelig har 
årstidsfesten sin berettigelse, og der er ingen som vil 
undvære festen. Hvad er det så som gør, at Majstangs-
festen og alle andre årstidsfester har så stor betydning i 
Marjattafællesskabet?

Vi mennesker har altid været forbundet med årets 
løb, solen og lysets kraft har haft stor indflydelse på 

vores liv, og før i tiden var man afhængig af naturen 
for at opretholde livet. Det blev derfor helt naturligt for 
mennesker at fejre de forskellige årstider, som en tak for 
naturens gaver, og som en markering af årstiderne. Alle 
disse fester har forandret sig gennem menneskets udvik-
ling, nogle er helt forsvundet og nye er kommet til. Vi 
kender nu alle til Halloweeen, en fest vi aldrig tidligere 
har fejret her i Danmark. 

Men årstidsfesterne er ligeledes med til at skabe 
en rytme i livet og et tilhørsforhold. Mange fester er 
kulturbærende, og er med til at præge vores liv. Års-
tidsfesterne er særlig vigtige for netop det udviklings-
hæmmede menneske. Her kan barnet og den unge 
opleve ganske særlige stemninger, som plejer og nærer 
sjælelivet. Festerne er tilbagevendende begivenheder 
som skaber tryghed og et overblik og tilhørsforhold til 
årets gang, men også en skærpet bevidsthed, for hvad 
der sker i naturen. Der er ikke nogen tvivl om, at alle de 
mange årstidsfester får det udviklingshæmmede men-
neske til at føle sig som en del af noget større, noget 
som giver mening og skaber tryghed i livet, fundamen-
tale værdier som vi gerne fortsat vil værne om her i 
Marjattafællesskabet.
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Nu er der endnu en grund til at gå en tur derned.

Vores æblehave er nemlig nu en del af et stort projekt 
der involverer Næstved, Vordingborg og Fakse kommu-
ne + adskillige lodsejere rundt om Præstø fjord: Natur-
rum Præstø Fjord. Formålet har været at udvikle steder 
langs med fjorden, som er åbne for alle og som egner 
sig til ophold og oplevelser.

Fjordens størrelse og beliggenhed gør den oversku-
elig – og indbydende. Og for at gøre fjorden endnu 
mere tilgængelig, er der etableret 8 såkaldte fjordposter, 
hvor både natur, kultur og landskabet kan opleves på 
nærmeste hold. Her er mulighed for at se på fugle og 
planter, gå på opdagelse i det lave vand der karakteri-
serer fjorden mange steder, spise sin medbragte mad 
ved opstillede borde med bænke, overnatte en enkelt 
nat ved nogle af posterne, se små udstillinger om livet 
ved fjorden, høre historier og se film på den medbragte 
smartphone o.s.v.

Søndag den 13. maj klokken 12.00 indviede borgme-
ster Carsten Rasmussen fra Næstved Kommune, Natur-
rum Præstø Fjord ved Sct. Peders Kapel, og der var ad-
skillige deltagere fra fjern og nær. Vi her i Ristolahaven 
havde sørget for at stille to pavilloner op til indvielsen. 
Der serverede Marjatta lækre smagsprøver på gårdens 
oste, tomater og agurker ude fra gartneriet og Næstved 
kommune serverede sandwich, most og sodavand

Naturrummet består både af en formidlingspost 
nede ved strandvejen og et udsigtspunkt i vores Æb-
lehave. En helt ny trappe fører fra strandvejen op til 
udsigtspunktet der er udstyret med en virkelig god 
landskabskikkert, så man kan se ud over fjorden og 
følge fuglelivet tæt på. I æblehaven er der også opsat 
et bord-bænkesæt, hvor man kan nyde den medbragte 
mad, mens man ser ud over fjorden

”Vores” fjordpost har navnet, ”Skt. Peders Kapel”, 
hvis man vil finde den på 

www.naturrumfjord.dk 

Naturrum Præstø Fjord
Af John Ryom-Røjbek

Her hos os i Ristolahaven, er vi så heldige at have en meget smuk æblehave, med de  
skønneste æbletræer. Når de springer i blomst er det som at gå rundt i Paradisets have, blot 
med adskillige flere fristelser.
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Hej Niels Erik.
Her beder vi dig sætte noget info ind fra den brochure du har lavet om 
sommerhøjskolen. Det må gerne fylde 2 sider hvis muligt. Der skal 
være lidt generelt info, programmet skal ind og så info om tilmelding 
mm. Du behøver ikke ændre i tekst mm.

SOMMER 
PÅ 

HØJSKOLE
MARJATTA

Menneske og natur er forbundet med hinanden, men i vor 
tid mister vi ofte forbindelsen. Vi ser på naturen udefra. I 
arbejdsgruppen lærer vi at se på en ny måde, så vi oplever 
naturens stemninger og fortætter dem til farveop levelser. 
Vi arbejder med akvarel / gouache-teknik. 

Ved enkle iagttagelsesøvelser søger vi ind til dybere 
lag i sindet, og øver os i at skabe rum for de billedska-
bende kræfter i os, og i at lade hjertet tale. 
Vi følger den metode, som Rudolf Steiner har anbefalet, 
først med objektiv iagttagelse, dernæst med indlevelse, 
og til sidst med fokus på det væsentlige. Vi deler vores 
er faringer med hinanden og oplever derved ikke alene 
en mangfoldighed af facetter, men også et helheds-
billede.
Denne proces skaber fællesskab, glæde og energi. 

Scenearbejde er arbejde med sig selv. Ud fra en for-
tælling skaber vi billeder, og fi nder de knudepunkter, 
som frisætter vore egne kræfter. Der bliver bl.a. 
arbejdet med indre billeder, kropsligt udtryk og brug 
af stemmen. Det hele ender med en lille opførelse.

RU

NDT OM

M
EN NESKE

T
 

5.-11. August 2012

FORDYBELSEBILLEDE SCENE
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Hej Niels Erik.
Her beder vi dig sætte noget info ind fra den brochure du har lavet om 
sommerhøjskolen. Det må gerne fylde 2 sider hvis muligt. Der skal 
være lidt generelt info, programmet skal ind og så info om tilmelding 
mm. Du behøver ikke ændre i tekst mm.

Mennesker skal mødes, når noget nyt skal opstå. Marjatta inviterer til en uges 
sommer møde med fokus på spiritualitet, kunst og menneskelig vækst

Fremtiden skabes i nuet. Engagerede mennesker skaber 
interessante synsvinkler. Dem skal vi dele med hinan-
den, hvis vi skal være med til at skabe fremtiden. Derfor 
er der sommerhøjskole i Marjattas nye kulturhus, som 
ligger lige ved Præstø fjord. 

•  Om formiddagen er der meditation, foredrag og  
workshops 

•  Om eftermiddagen er der grupper med billedkunst  
og scenekunst

• Om aftenen er der panel, kunst og samtaler. 

Sommerhøjskole på Marjatta

 

8.30

Fordybelse Fordybelse Fordybelse 9.30 Fordybelse Fordybelse Fordybelse

Menneskets væsen– 
indre udvikling
Lisbet Kolmos

Kommunikation–  
En global udfordring
Christian Have

Levende processer – 
Naturens dynamik
J. O. Andersen

10.00
Jordens stoffer– 
Menneskets ernæring
Helle Kofoed

Menneskets kerne –
Menneskets skæbne
Tomas Johansen

Plenum

11.00

Menneskets væsen– 
indre udvikling
Lisbet Kolmos

Kommunikation–  
En global udfordring
Christian Have

Levende processer – 
Naturens dynamik
J. O. Andersen

11.30
Jordens stoffer– 
Menneskets ernæring
Helle Kofoed

Menneskets kerne –
Menneskets skæbne
Tomas Johansen

12.30

Billedkunst-Scenekunst Billedkunst-Scenekunst Billedkunst-Scenekunst 14.00 Billedkunst-Scenekunst Billedkunst-Scenekunst

15.30

Billedkunst-Scenekunst Billedkunst-Scenekunst Billedkunst-Scenekunst 16.00 Billedkunst-Scenekunst Billedkunst-Scenekunst

18.00

Panelsamtale: Hvordan 
kommer vi videre? 20.00 Et blad fra himlen

Resultater fra work-
shops i billedkunst og 
scenekunst. Fest

Tomas Johansen, 
Læge, underviser

Christian Have, 
Adj. Professor ved CBS 
og Ålborg Universitet, 
kommunika tionsrådgiver

Jens Otto Andersen
ph.D. Forsknings   -
koordinator  
Biodynamisk 
Forskningsforening

Lisbet kolmos, 
Læge Leder af Marjatta 
udviklingscenter

Helle Kofoed,
Kostvejleder,
homøopat

Mandag den 6. Tirsdag den 7. Onsdag den 8. Torsdag den 9. Fredag den 10.Søndag den 5.

Præsentation

Ankomst

pro
g

ram

Lørdag den 11.

Afrejse

Moderation: 
Elisabeth Wirsching,
kunst- og idehistoriker

Jytte Abildstøm 
og Tine Rehling

pro
g

ram

Af Paul Klarskov

Velkommen til alle!

For flere praktiske oplysninger, kontakt seminarium@marjatta.dk 
Eller Paul Klarskov på telefon 50 40 12 98
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Katrine og Ulrik har begge haft deres skole og 
ungdomsliv på skolehjemmet, men nu hvor 
de er voksne, bor de dør om dør i Pilehuset, og 

denne skønne majaften har de afsat et par timer af de-
res kostbare fritid til fordel for en lille samtale om deres 
hverdag, drømme, tanker, venskaber m.m.

De er rigtig glade for at få besøg, og straks kan de 
begge huske en hel masse fra dengang jeg var deres 
gymnastiklærer. Minderne vælter frem, ”jo, Dorte 
var vores klasse lærer, men allerførst havde vi Susan”. 
Katrine mindes at de lavede et skuespil om Noahs ark, 
og at de havde dyrekostumer på, og der var vist noget 
om, at Rikke fik ondt i sit knæ mens de øvede, ” ja og 
vi spillede musik med Torben”. I løbet af et split sekund 
er vi alle tre tilbage i minderne, og Ulrik og Katrine er 
rigtig begejstrede over at få lov til at fortælle, og det er 
imponerende hvor mange detaljer de kan huske.

Katrine og Ulrik er begge 27 år, og de er begge ret nye 
beboere i Pilehuset. Katrine mener hun nok har boet 
der i ca. 2 år, og Ulrik i godt et halvt år. De mindes beg-
ge da, de blev spurgt om de ville flytte til Pilehuset. Det 
var en stor nyhed og Katrine kan huske hun var meget 
nervøs, for alt var nyt og anderledes, men nu er hun 
rigtig glad for at bo der. Ulrik savner ind i mellem sko-
lehjemmet, og han savner at spille fodbold om aftenen 
sammen med de andre gutter, men nu overvejer han at 
cykle til Marjatta en gang i mellem og spille lidt. Ulrik 
er nemlig stor fodboldfan, og jeg har lovet at skrive, at 
han er FCK fan, og tit er i Parken for at se fodbold.

Katrine vil også gerne se fodbold, men er ikke så 
tosset med det som Ulrik. Katrine er derimod stor fan 
af Bee Gees, og nu er en af brødrene lige død, og det 
syntes hun er trist. Katrine viser stolt sine CDér frem, 
for dem samler hun nemlig på.

På spørgsmålet om de nogensinde drømmer om at få 
deres egen lejlighed, svarer Katrine meget velovervejet, 
at det kunne hun bestemt ikke tænke sig. Hun ville føle 
sig meget ensom, og hun ville kede sig, Katrine fortæl-

ler, at hun altid har ønsket sig at bo i et bofællesskab. 
Ulrik mener derimod, at det måske kunne være dejligt. 
Han har nemlig besøgt Vibeke, som har fået en lille 
lejlighed i Brøderup. Ulrik er god til at lave mad, syntes 
han, så det ville ikke være et problem, hvis han boede 
alene. Dog mener han, at det der med vennerne godt 
kunne være lidt svært, for Ulrik er kæreste med Randi 
og alle hans bedste venner bor på Marjatta, så hvis han 
får egen lejlighed, skal det ikke være langt væk.

Samtalen kommer så til at handler lidt om venska-
ber, og her er det tydeligt, at både Ulrik og Katrine har 
knyttet nogle nære og betydningsfulde venskabsbånd, 
som de begge lægger stor vægt på. Ulrik kan fortælle 
om alle de skønne aftener han har haft med Anders og 
Lars Bo, når de sammen ser fodbold eller ”Stjerne for en 
aften ” i TV. Katrine taler varmt om sin veninde Louise, 
og at de sammen har set ”Twilight” i biografen, den 
bedste film Katrine nogen sinde har set. Så vi er alle tre 
enige om, at det er vigtigt, at have gode venner og at 
passe godt på venskaberne.

Men hvad så med familien, er familien også vigtig? 
Katrine fortæller, at hun har to yngre tvillingebrødre, 
og dem ser hun også, og hun besøger også sin far, ” 
ja, jeg har jo også et værelse hjemme”, kan Katrine 
fortælle. Hun fortæller også med stolthed, at hendes 
far er i Ristolahavens bestyrelse, og så kommer han til 
møder, og nu er der snart årsmøde, og der skal bebo-
erne optræde.

Ulrik viser fotos af familien, og han fortæller, at de 
laver mange ting sammen, og de rejser på ferie sam-
men. Nu hvor Ulrik er blevet voksen, er han ikke så me-
get hjemme som tidligere, men det synes Ulrik er helt 
fint, for som han siger ”nu bor jeg ikke hjemme mere”. 
Han fortæller, at kæresten Randi ofte kommer og besø-
ger ham, og ind i mellem sover hun også hos ham. Hvis 
Ulrik fik sin egen lejlighed ville han også gerne bo sam-
men med Randi, så kunne de nemlig hjælpes ad med at 
lave mad og gøre rent. 

To unge med mod på livet
Af Lisbet Schmitz

Katrine har travlt med at pakke kufferten, for om nogle få dage skal hun til Harzen 
sammen med de andre fra Pilehuset. Ulrik sidder på værelset, han har sit eget 
keyboard, og han spiller gerne, men en god musical på DVDèn er også godt.



Marjatta bladet nr. 25 201232

Samtaler kommer også ind på emnet job og penge. 
Katrine elsker at shoppe, og kan godt lide alle tøjbu-
tikkerne i Præstø. Da Katrine bliver spurgt om, hvor 
hun får penge fra, griner hun og siger, at hun da tjener 
penge når hun går på arbejde. På spørgsmålet om hun 
får pension griner hun højlydt og siger, ”Jeg er da ikke 
sådan en gammel en som skal på pension”. Ulrik lader 
til at have et noget mere afslappet forhold til, hvor 
pengene kommer fra. Han hæver lidt i banken når han 
mangler penge, og han drømmer om at købe sig en 
computer, en man kan høre musik på.

De to unge mennesker vil gerne tale om deres ar-
bejde, og det mærkes, at netop det at have et arbejde er 
en meget vigtig del af Ulrik og Katrines identitet. Ulrik 
arbejder på træværkstedet i Snesere, og han tager bus-
sen til og fra arbejde, hvilket betyder han skal gå til og 
fra busstoppestedet, men Ulrik syntes det er rigtig godt 
at gå, det er motion, siger han.

På værkstedet laver Ulrik skeer og skåle, men han 
er allermest glad for at arbejde ude. Ulrik elsker at 
save brænde, fortæller han, men han kan også klippe 
hæk, og så laver han kaffe til de andre, det er en vigtig 
opgave syntes Ulrik. Når Ulrik går frem og tilbage fra 
bussen, husker han altid den gule vest, han ved nemlig, 
at man skal passe godt på i trafikken. Ulrik kunne også 
godt tænke sig at arbejde på Bredeshave, hans drøm-
mejob er at få lov til at gøre rent og vaske gulve, for det 
mener Ulrik han er rigtig god til.

Katrine har også arbejdet i Snesere, på sølvværkste-
det, men det gik ikke helt som hun havde forventet. 
Katrine fortæller, at hun syntes der var rigtig meget 
brok på værkstedet, og der var nogen som ofte skænd-
tes. Hun siger selv, at hun fik talt med personalet om 
det på en god måde, og at de lyttede til det hun sagde, 
så nu er hun i serviceuddannelsen på Bredeshave, et job 
hun syntes passer bedre til hende. Katrine elsker at lave 
mad og hun kan allerbedst lide at bage, ynglingskagen 
er ”Bedstefar med skæg”, den er rigtig god, og hun me-
ner, at den burde alle prøve at bage. Katrine fortæller at 
hun går til og fra arbejde, og at der ikke er så langt. Hun 
vil dog gerne lære at cykle dertil, men skal lige øve lidt 

først og kende trafikken. 
Da de to unge mennesker bliver spurgt om, hvad de 

laver i fritiden, bliver jeg selv helt forpustet, hold da op 
hvor har de gang i mange ting. Katrine går til Zumba, 
til Eurytmi, til musik og så er der lige ridning i Askov. 
En gang om ugen har hun aftenskole hos Sara Reppel, 
her hører de en masse spændende om Christian den 4., 
og de har været i København og set Rundetårn og Bør-
sen. Men der skal også være tid til hygge på værelset, 
og her elsker Katrine at danse til de elskede fyre fra Bee 
Gees, og så er Katrine rigtig glad for samvær med de an-
dre beboere i Pilehuset. For som hun selv siger ”Jeg er jo 
følsom, og kan bedst lide at være sammen med andre”.

Ulrik har også mange aktiviteter han dyrker, og det 
er alt fra musik, ridning og Zumba, til sprog hos Niels 
Damm, og det er alt sammen spændende syntes Ulrik. 
Men der er også tid til at dyrke hygge på værelset med 
keyboard og dvd film, det sætter Ulrik stor pris på. 
Måske kunne Ulrik godt tænke sig en romaskine, så 
kunne han få muskler og blive stærk, men Ulrik syntes 
lige han skal finde ud af hvad sådan en maskine mon 
koster. I weekenderne skal man slappe af, mener de to 
unge, og Ulrik vil gerne bage og lave mad, hans speciale 
er lige pt. fyldte pandekager med rejer eller tun, og jeg 
er hjertelig velkommen til at smage, hvis jeg kommer 
forbi. 

Det har været rigtig dejligt at besøge Ulrik og Ka-
trine, og de har nydt at vise deres værelser frem, og for-
tælle lidt fra deres hverdag. Der er ingen tvivl om, at de 
to syntes, at de har et godt og indholdsrigt liv. De har et 
arbejde de trives godt med, de har venner og nære ven-
skaber, som de sætter stor pris på. De har drømme og 
visioner for fremtiden, og de føler, at de bliver lyttet til 
og taget alvorlig.  De får lov at tage ansvar, og de ved, at 
der altid er nogen som kan hjælpe dem, hvis de får brug 
for det. Katrine husker lige at sige, at det allervigtigste 
er, at man aldrig er ensom. På det sidste spørgsmål, om 
de kunne tænke sig at komme på plejehjem, når de 
engang bliver gamle, svarer Katrine, ” Nej aldrig i livet, 
jeg vil altid være sammen med mine venner”.
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I en samtale er der mange ord, ord, ord

Nogle gange kommer der gode ideer frem mellem alle 
ordene.

Nogle ideer har en chance for at blive til ’noget’.
De ideer skal have en grad af mulighed for at kunne 

realiseres; det skal heller ikke være for nemt. Det skal 
nok også være sjovt, og der er også nogen, som skal 
gøre det!

Der er noget, der skal klinge sammen til et ’vi gør 
det!’

Sådan en ide opstod da Torben og jeg havde medarbej-
derudviklingssamtale i foråret 2011. Vi skulle egentlig 
tale om og planlægge ’at gå på pension’, men jeg tror 
vi begge ubevidst bevægede os over til noget, der var 
sjovere, motiverende, udfordrende, ja måske ligefrem 
mere skabende!

Herudaf kom denne ide; ideen om et musikprojekt for 
hele skolen. For alle elever og alle lærere.

Torben kunne skrive musikken så alle kunne være med 
og vi kunne opføre det for forældrene til næste forår! 
(vi havde åbenbart så meget realitetssans, at vi indså at 
sådan et ambitiøst og storslået projekt i bedste fald ville 
tage tid) – 
Vi gør det! – og så kan du jo gå på pension bagefter!

”Hvad er herligere end guld?” Spurgte Kongen.
”Lyset,” svarede Slangen.-
”Hvad er mere livgivende end lyset?” spurgte han.-
”Samtalen,” svarede hun.
 (fra Goethes: ’Eventyret om den hvide lilje og den grønne slange’).

Lærerne blev præsenteret for projektet, og med fare for 
at min hukommelse spiller mig et puds, husker jeg kun 

Fra ord til handling – Den store Koncert!
Af Gertie Sparholt
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at alle lærere var begejstrede for ideen! (Inderst inde ved 
vi, at det er godt en gang imellem at lave store projekter 
sammen!)

I skoleårets skema blev indlagt fællestimer som 
kunne bruges til øvning.

Inspireret af en ægyptisk skabelsesberetning gik Torben 
i gang – måske var han allerede for længst i gang – og 
med udgangspunkt i sit indgående kendskab til ele-
vernes og lærernes kunnen og musikalske muligheder 
hørte (tror jeg) Torben musik, der passede og skrev det 
så på noder til alle os der ikke bare kan høre det. 

Efter jul kunne vi komme i gang, sådan i virkeligheden. 
Skabelsesberetningen blev fortalt og gennemarbejdet i 
klasserne. Musikken blev øvet klassevis i musiktimerne, 
senere blev to klasser bedt om at mødes i timerne så 
Torben kunne høre om det nu også lød som det skulle 
og om det passede sammen. Efterhånden kom flere 
klasser sammen, flere lærere, flere timer, flere instru-
menter…Og det kom til at klinge sammen. Den sidste 
måneds tid var vi alle klasser, alle lærere, alle instru-
menter og der blev brugt mange flere timer end de 
planlagte fællestimer…

D. 25. maj i år inviterede vi det ultimative publikum, 
nemlig: Forældrene! – og den eftermiddag blev en gan-
ske særlig eftermiddag. Salen var fyldt af Skole-symfoni-
orkestret i hvide bluser og scenen og gymnastiksalen 
var fyldt af Mor og Far, Søskende og Bedsteforældre og 
mange andre gæster.

Sådan et publikum lytter på en ganske særlig måde 

og derfor tror jeg alle kunne høre hvad Torben havde 
hørt!

 ”Farvel,” sagde ræven, ”og nu skal jeg betro dig min 
hemmelighed. Den er ganske ligetil: Kun med hjertet 
kan man lytte rigtigt. Det væsentlige er uhørligt for 
øret.”
(frit efter Saint-Exupèry’s: Den lille Prins. Det rigtige citat: Kun med hjertet 

kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet). 

Tak! Torben for din smukke og geniale musik og ikke 
mindst din tålmodige direktion!

Tak! alle elever fordi I er så herlige og særlige, og 
gjorde jer sådan umage!

Tak! alle lærere for jeres engagement og begejstring 
og udholdenhed, når det gjaldt!  

Tænk at få lov til at være med til sådan noget!
Tænk at få lov til at føre ideer ud i livet!

Faktabox – (fra Gyldendals røde ordbøger): 

Symfoni (græsk symfo’nia – samklang, harmoni. 
Sym- + fo’ne – stemme, lyd) Større orkesterværk 
i flere satser; samklang af forskellige lyde, farver 
o.a. Symfoniskdigtning – orkesterværk der i én 
sats frit udformer et digterisk emne.
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Efter indflytningen på Bredeshave havde vi lovet 
eleverne på 1. år på Ungdomsuddannelsen, 
Sarah, Laura, Rasmus, Christian og Nikoline at 

de skulle have lov til at bage og åbne en lille bagerbutik 
ude i vores entre.
Da vi samtidig med at projektet skulle løbes i gang, fik 
Sabine og Jeanett, henholdsvis studerende til pædagog 
assistent og social og sundheds assistent i praktik, var 
det så heldigt at de to dygtige damer indvilgede i, at 
ville være primus motorer i det lille projekt.
Først skulle der tales om personlig hygiejne og køkken-
hygiejne i forhold til at bage til andre mennesker, som 
gerne skulle købe brødet og kagerne senere, når bageriet 
åbnede. Dernæst skulle der findes opskrifter og købes 
stort ind af råvarer. Kvitteringen blev kopieret til alle 
på holdet, for nu skulle der regnes ud hvad de forskel-
lige varer skulle koste for at få tjent udgifterne ind igen. 
Så skulle der produceres masser af lækkert bagværk fra 
pizza til kager m. sukker og chokolade. Alle arbejdede 
flittigt, der blev rullet knækbrød ud, hakket chokolade, 
pyntet muffins og pakket ind i cellofanposer, så alt 
kunne se fint og indbydende ud i Ungdomsuddannel-
sens bageri. 

Åbningen af bageriet blev naturligvis en succes, fordi så 
mange elever og medarbejdere var forbi og støttede fint 
op om projektet. Efter bageriet havde udsolgt, blev der 
talt penge op og alle var stolte af deres egen og hin-
andens indsats. Så var det tid til at dokumentere hele 

forløbet. Meningen var, at hver elev skulle lave deres 
egen bagebog med opskrifter og en beskrivelse af de 
forskellige processer. Her var Jeanett og Sabine også en 
stor hjælp, de printede fotos ud til eleverne som klip-
pede, klistrede og skrev i deres bøger. Et fint lille sluttet 
projekt på en måneds tid, som gav mening for hver 
enkelt elev samt øgede selvværdet og initiativkraften 
hos alle som var med.

Elevers udtalelser om bageperioden:

RASMUS: ”Jeg synes det har været rart at have bage-
projekt, fordi jeg har fået opfrisket nogle ting man skal 
huske, når man er i køkkenet. Det bedste har været da 
vi åbnede bagerbutikken og fik lov til at sælge kager og 
brød”.
LAURA: ”Det bedste var da jeg fik lov til at stå i bager-
butikken og sælge kager”.
TRINE: ”Jeg synes det har været stressende at skulle 
nå så mange ting, selv om det også har været sjovt og 
hyggeligt. Det bedste ved projektet var, at jeg nåede at 
smage en masse forskellige ting”.
SABINE, ansvarlig for projektet: ”Jeg synes, det har væ-
ret spændende at arbejde så tæt sammen med de unge 
mennesker og se deres engagement og gåpåmod. Spe-
cielt nogle elever er blomstret op i denne proces, og alle 
har været gode til at samarbejde om at få tingene gjort 
færdige. Som afslutning på projektet lavede bageholdet 
middag til hele holdet på U.U. som bestod af brænde-
nældesuppe m. hjemmebagt flute og lasagne.

Projekt bageri
Af Susan Green Johansen
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Billeder stammer fra rejser til Huanshan og 
Yungang i Kina, Monterosso al mare i Italien, 
Kerala i Indien, Yukon i Kanada, Kyoto i Japan 

og sidst men ikke mindst fra Sverige
Mats Ola forsøger at indfange og formidle det kon-

plemplative  møde med naturen i sine fotografier og 
tilskueren bliver umiddelbart berørt og indfanget af det 
stemningsfulde udtryk i billederne.

Lidt om Kunstneren:
Mats Ola Ohlsson har gennem 40 år arbejdet som hel-

sepædagog i Sverige, de sidste 26 år  på Nørbyvälle gård 
i Järna. I 80erne var han klasselærer på Örjanskolen i 
Järna. Han har været meget aktiv i mange udviklings-
projekter i både Rusland og Georgien.

Mats Ola Ohlsson er generalsekretær for det svenske  
antroposofiske selskab.

Udstillingen kan ses i Kulturhuset indtil sommerferien 
begynder – billederne fra Sverige kan ses i salen på vok-
sencentret SampoVig. 

Fotografier fra nær og fjern i Kulturhuset
Af Renate Gregersen

Den 23. maj åbnede Kulturhuset dørene til en vellykket fernisering af Mats Ola Ohlssons 
billeder, taget mellem 2006 og 2011. 
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De 8 studerende på Bothmergymnastikud-
dannelsen afsluttede 10. maj deres toårige 
grunduddannelse. Det har været to intense 

arbejdsår. At stemme sin krop til at blive gymnast er 
hårdt arbejde. De har været ømme, trætte men også 
meget entusiastiske, og har formået at skole deres 
bevægeapparat, så de nu er blevet dygtige gymnaster. 
De har arbejdet med det teoretiske pædagogiske stof 
for skolebarnets udvikling, og med den grundlæggende 
anatomi og fysiologi. 

De kunstneriske fag har de også haft grundigt fat 
i. Eurytmi har startet hver dag, korsang, storrytelling, 
folkedans, projektiv geometri og meget andet.

I løbet af ugen fremlagde de deres teoretiske opgave, 
som primært var en uddybning af undervisningsplaner-
ne i gymnastik, idræt og friluftsliv for Steinerskolerne, 
samt undervisning i de valgte øvelser, lege osv.

Efter endt afslutning på Sofiegården, tog gruppen på 
turne til de helsepædagogiske hjem de studerende kom-
mer fra. De gav deres afslutnings opvisning hvert sted. 
Dette program havde de studerende sat sammen af årets 
arbejde. Den indeholdt både eurytmi, sang og et omfat-
tende gymnastik forløb. Vi besøgte Marjatta skolehjem, 
Midgård på Fyn, Herta levefællesskab og Hadruplund. 

Det var en stor oplevelse. Børn, unge og voksne rundt 
om blev glade og stolte, når de kunne genkende nogle 
af øvelserne. Det viser, at disse studerende nu er med 
til at udbrede kendskabet til denne unikke bevægelses-
form.

De to næste år skal disse studerende bruge på at fordybe 
sig yderligere i systemets øvelser. De skal arbejde med 
øvelsernes terapeutiske side. De skal beskæftige sig med 
oplevelsespædagogik i forhold til barnets udvikling. Et 
stort tema bliver motorik, lige fra menneskets fostertil-
værelse, til hvad vi terapeutisk kan gøre for det ældre 
menneske. Dette kræver et stort fordybelsesarbejde i 
menneskets sanser, den bevægelsesteoretiske udvikling 
lige fra de første igangsættende reflekser, og disses mod-
ning til gavn for mennesket.

Et andet stort tema er gymnastens egen iagttagelse 
og indre udviklingsvej.

Vores kunstneriske fag fortsætter og uddybes

Med disse 8 studerende, som alle kommer fra helse-
pædagogiske hjem, synes jeg der tegner sig en meget 
lovende fremtid, hvor stederne kan nyde godt af disse 
gymnasters intense studier.

Bothmergymnastik

Grunduddannelsen

Af Birte Kjær
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Siden årsskiftet har de unge mennesker på Skole-
hjemmet mødtes hver anden tirsdag aften og lavet 
basar ting. Salen ved Skovbrynet er ofte fyldt til 

bristepunktet af de unge og deres medarbejdere. Der 
strikkes, flettes, filtes og der dukker grydelapper og 
skovtrolde op af anstrengelserne. Der sættes perler på 
snor, der klippes og klistres – der dukker de herligste 
kæder og decoupage-æsker frem.

Vi glæder os alle over, at basaren skal være på Bredes-
have i år og har allerede nu fået flere idéer til arbejdet 
efter sommerferien.

Det er vigtigt, at vi laver nogle fine og salgsbare ting, 
men det vigtigste er sammenholdet. Det at vi alle 
kommer og giver vores bidrag til noget fælles, det at vi 
gør noget sammen, som ikke handler om os selv, men 
handler om at skaffe penge til veje til fondens arbejde. 
Bo-muligheder og vedligeholdelse af vore huse; ”må-
ske” – som én af de unge siger – ”så bliver det også for 
mig en dag, når jeg flytter ud”!

Der er en god stemning, Anders sætter sig af og til 
hen til klaveret og spiller lidt for os. Nogen synger og 
fortæller noget. Vi arbejder for basaren, men vi skaber i 
processen et fællesskab.

Basar – Basar – Basar
Af Tine Bay Sørensen



Marjatta bladet nr. 25 201242

Men, det kræver engagement og en aktiv ind-
sats fra alle!

Basaren er en kæmpe indsats, men pen-
gene vi tjener denne dag går til et væsentligt formål; 
nemlig at fremtidssikre Marjatta.

Udover penge skabes der også værdifulde netværk 
mellem forældre og medarbejdere. Vi kæmper og arbej-
der for den samme sag.

Vi har lige haft møde i basar-udvalget. Der er frem-
kommet mange spændende idéer, men vi mangler hæn-
der både før, under og efter basaren.

Er du endnu ikke involveret, kan du kontakte en af 
de nedenstående personer.

Kramboden mangler spændende ”Loppeguf” og 
hænder: Helle Friis og Claus Jørgensen claus-gerhart@
firma.tele.dk

Forældreboden mangler strikkede, hæklede eller 
andre hjemmelavede ting. Er du ikke selv til de kreative 
sysler, så sæt bedstemødre, mostre og tanter i sving: 
Birgit Kryger bk@harlekin.eu eller Karin Hansen karin-
hansenhk@gmail.dk 

Tombola-boden med vin, chokolade mm. har også brug 
for sponsorgaver og ekstra hænder, kontakt Carsten 
Thomsen carsten@stataf.dk  eller Kim Borrit på mail 
kim@borrit.dk 

Kim Hemmingsen og John Bay mangler folk til deres 
udendørs pølsegrill m.v.: khem@marjatta.dk 
eller jbso@marjatta.dk   

Har du ideer til sponsorgaver til tombola, lodseddel 
eller lignende kontakt: Jens Hegli eller John Bay mail 
jphe@marjatta.dk eller jbso@marjatta.dk eller kim@
borrit.dk 

Cafeen og køkken har altid brug for ekstra hænder 
kontakt Børge Jensen bibor3@gmail.com 

Vi har brug for, at alle medarbejdere engagerer sig 
sammen med børn, unge og voksne i at fremstille ting 
til fællesskabets boder, det er fællesskabsdannende. For 
koordination står Tine Bay Sørensen mail tws@marjatta.
dk

Til slut er der blot at vi ønsker hinanden rigtig godt 
engagement, og at alle kommer godt ud af starthul-
lerne.

Marjattas julebasar 2012

Som alle ved afholdes julebasaren i år på Bredeshave Søndag den 25. november 2012.
Dette ser vi alle frem til og glæder os til, at se og opleve basaren i de nye rammer.

Af Tine Bay Sørensen

Sådan ser Kulturhuset ud i det tidlige 
forår. Nu glæder vi os til at se 

det på alle årstider.
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Maleri af Nicklas Madsen, 6. klasse


