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Leder
Af Bernhard Schmitz

giver de mange gaver og donationer også nogle fantastiske arbejdspladser for de voksne beboere, samt nogle
optimale fysiske rammer for alle skolebørnene.
Vi er meget taknemmelige over for de mange, som
gennem årene har støtte op om de værdier Marjatta står
for, og som gennem donationer og gaver, har gjort det
muligt for Marjatta at kunne udvikle sig gennem årene.
I 2012 har der som tidligere, været mange som har
tænkt på Marjatta og har givet gaver, og her ikke
mindst de mange forskellige arve som er blevet tildelt
Marjatta. I efteråret døde kunstneren Grethe Bagge, som
havde været knyttet til Marjatta gennem en stor del af
sit liv, hun havde i sit testamente besluttet at tilgodese
Marjatta. Denne arv er vi utrolig taknemmelige for, og
vi har valgt at bringe en lille artikel om Grethe Bagge i
denne udgave af Marjatta bladet.

O

m lidt er det jul, og juletiden forbindes med
at give hinanden gaver. Det kan ofte være
vanskeligt, at finde den rette gave, til den man
har kær, men det kan også være svært, at skulle modtage en gave. For mange opstår der et “gaveræs”, man
skal huske, hvad man nu fik af hvem, så man kan huske
at give en gave igen næste år. Det kan virkelig være en
kunst, det at give og modtage en gave.
Marjatta har gennem tiden modtaget mange små og
stor gaver. Uden disse gaver, ville Marjatta ikke være det
sted, som det er i dag. Marjatta er afhængig af gaver og
donationer. Det giver os en unik mulighed for, at kunne
udvikle stedet, og gøre det til mere, end blot en institution for mennesker med udviklingsforstyrrelser. Det
giver os mulighed for, at skabe et hjem for børn, unge
og voksne, et hjem som gerne skulle kunne give alle, de
bedste muligheder for udvikling og trivsel. Ud over det,

Julebasaren er så afgjort af ubeskrivelig stor betydning
for Marjatta, og det økonomiske overskud er i den grad
med til at kunne forbedre forholdene for eleverne og
beboerne på Marjatta. Det store engagement forældre,
elever, beboere og medarbejdere ligger i basaren er ikke
en selvfølgelighed, og der skal lyde en stor tak til alle,
for den store indsats. Basaren i år blev en succes langt
ud over hvad vi havde håbet og forventet.
Dagen efter den vellykkede julebasar, spurgte jeg forskellige medarbejdere, hvad de syntes der havde været
det bedste ved basaren. Alle gav det samme svar, basaren er sammenhold, engagement, den gode stemning,
men også glæde og en vis stolthed over at være del af
de værdier og det pædagogiske arbejde Marjatta står for.
Disse motiver er så absolut også motiver vores elever
og beboere har behov for at opleve i deres hverdag, for
netop gennem glæde, engagement og den gode stemning kan mennesket udvikle sig.
Endnu engang hjertelig tak til alle, som var med til
endnu en gang at gøre julebasaren til en uforglemmelig
dag.
Glædelig jul og et godt nytår

>>
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Hej Marjatta Bladet

J

eg hedder Thomas Meyhoff Crone, og er startet som
souschef på Marjatta og leder af administrationen,
samt medlem af Daglig ledelse 1. september i år.
Siden jeg blev færdig med at læse jura, og indtil jeg
kom til Marjatta, har jeg arbejdet i 4 kommuner og
senest i Region Sjælland, de sidste 3 steder som sekretariatschef – hvilket betyder jeg har betjent byråd,
regionsråd og direktioner, samt været leder for en masse
forskellige afdelinger. Jeg har gennem det fået erfaringer
med stort set alt andet end socialområdet – så Marjatta
passer perfekt ind på mit CV, og jeg får samtidig erfaringer med arbejdet ”ude i den virkelige verden”. Mit
indgående kendskab til beslutningsvejene i det offentlige kan forhåbentlig komme Marjatta til gode.
Jeg elsker at gøre arbejdsgange så enkle som muligt og meget gerne digitale, så de varme hænder kan
bruges til beboere og elever. Sammen med de dygtige
medarbejdere i administrationen, vil jeg arbejde for at
det lykkes endnu bedre.

4
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Jeg er gift med Britta, der er chefkonsulent i en
nærliggende kommune, og sammen har vi Alexander,
der går i 3. g og Celine, der går i 8. klasse. Vi bor på
et husmandssted mellem Faxe og Haslev, som vi har
indrettet med folde, ridebane og stald til heste (jeg rider
nu helst ikke).
Der skal altid være gang i en række lettere uoverskuelige projekter i min fritid. Den totale ombygning af
huset nærmer sig sin afslutning (min kone er ikke helt
enig). Istandsættelsen af en meget gammel og ormeædt
hestevogn er afsluttet (og jeg kører lidt med hestevogn),
så nu har jeg kastet mig over ombygning af motorcykler. Ellers bruger jeg fritiden på at dykke, og underviser
unge i dykning.
Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle.

10. klasse på besøg på
Uddannelsesmessen i Roskilde
10. klasses beretning fra deres tur til Roskilde kongrescenter

T

orsdag den 20. september 2012 var vi (6 elever
fra Marjattas 10. klasse og deres klasselærer) samt
Sonja og Tine til uddannelsesmesse i Roskilde
Kongrescenter. Alle 6 elever regner med at starte på
Marjattas Ungdomsuddannelse, også kaldet STU, efter
10. klasse, men vi var ude for at orientere os om, hvad
der ellers er af tilbud for unge med specielle behov. Og
det viste sig, at der er et væld af ungdomsuddannelser,
efterskoler, produktionsskoler, fagskoler, erhvervsskoler,
kunstskoler mm. Der var over 80 forskellige boder eller
stande i den kæmpestore hal, men det var fint opdelt,
og der var en god atmosfære.

Ved alle standene var der lærere og nogle steder også
elever, som gerne ville præsentere deres uddannelsessted og besvare spørgsmål. Endvidere kunne vi prøve
forskellige ting for at få et indblik i skolernes aktiviteter,
f.eks. kunne man prøve at slå søm i, lave radio, tegnefilm eller køre i gokart; andre steder var der konkurrencer, hvor man kunne prøve at vinde (og heldigvis
var der flere steder gevinst hver gang); der blev uddelt
tasker (som var gode til at rumme alle de mange brochurer vi efterhånden fik samlet), kuglepenne, yoyoer
osv. Det vakte også stor begejstring, at der ved de fleste
>>
stande blev udbudt smagsprøver, som eksempler på
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hvad eleverne kunne lære at lave.
Det gjorde et stort indtryk at se, hvor mange forskellige muligheder der er. Simone var meget optaget af
en bod med en kæmpehest (der dog ikke var levende),
Sofie derimod kredsede om en skole, hvor man kunne
lære at sætte hår. På flere af drengene gjorde det stort
indtryk, at få lov at sidde i en kæmpe gokart med stor
styrthjelm, andre igen var mest optaget af de mange
spændende smagsprøver…. Busters store øjeblik var, da
han på Glad Fagskoles stand, fik lov at filme. Han stod
med headset og skulle med et kæmpekamera zoome og
filme et interview, som vi andre så direkte på tv-skærmen.
Mikkel var mest optaget af at finde Sussi, en tidligere Marjatta elev, der nu går på Efterskolen Østergård.
Hun var på messen, men det lykkedes ikke alle at møde
hende. Til gengæld mødte vi en anden tidligere Marjatta elev, ligesom vi oplevede boder fra flere skoler i vores
nærområde, bl.a. også Fanefjord hvorfra vi har set flere
teaterforestillinger. Og vi hilste på vores ”søsterskole”

6
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fra Fyn Elmehøjens STU, der havde en fin lille bod.
Buster var en ” lille smule skuffet” over at han ikke
kan tage sin STU på Roskilde festivalen; det havde han
lige sat sig i hovedet, når nu messen var i Roskilde. Og
David var fortørnet over, at der ingen boder var med
sodavand på messen, når der nu ellers var så mange
smagsprøver. Men ellers var der bred enighed om,
at det havde været en spændende dag med mange
indtryk. Og bare det, at se en masse andre unge mennesker, der skal vælge uddannelse – som Sofie sagde, da
der kom den ene fyldte minibusfuld efter den anden:
”Jeg har aldrig vidst, der er så mange andre 10. klasser”.
Til gengæld ramte Mikkel vist også klassens stemning,
da han i sin vurdering af dagen sagde ”Ja, det var meget
godt, men jeg skal nu på Marjattas ungdomsuddannelse og synge med Jette Rymer og lave skuespil med
Anders.”
Hilsen Simone, Mads, David, Buster, Mikkel, Sofie og Dorte

Skovvænget i Frankrig
Af Turisterne fra Skovvænget
Foto af Lars Bo Nielsen

I

begyndelsen af 2012, dukkede tanken om, at tage
til udlandet på sommerferie op. Først som en lidt
sjov ide, der ikke virkede helt realistisk, men da vi
begyndte at undersøge mulighederne nærmere, var det
slet ikke så urealistisk endda. Vi spurgte de ti unge over
18 år, som boede på Skovvænget, om de havde lyst til
at holde sommerferie i Syd Frankrig. Ni sagde ja tak, så
manglede vi bare at høre hvad forældrene syntes om
ideen. Samtlige forældre bakkede 100% op, ja faktisk
viste det sig, at en del af dem igennem flere år havde
ønsket, at deres unge skulle få mulighed for, at rejse
med jævnaldrende, så vi kunne gå videre med vores lidt
”vilde” plan.
Vi ville gerne give de unge mulighed for, at opleve en
anden kultur på nært hold og samtidig give dem mulighed for, at være sammen på deres måde, med respekt
for, at de kunne få behov for trække sig tilbage og have
lidt tid alene. Vi ville gerne leje et hus med swimmingpool, der lå i landlige omgivelser, så vi sammen med de
unge kunne handle på de lokale markeder og hygge os

med indkøb og madlavning. Valget faldt på et pragtfuldt landhus i Tour Tour med 9 sovepladser og en skøn
pool i en lukket have. Huset blev bestilt og billeder af
det blev sat op på opslagstavlen. Der blev mailet til
forældrene, der næsten var mere spændte end de unge
var. Vi skulle flyve til Nice, hvor der stod to lejede biler
og ventede på os, men inden vi nåede så langt, var
der en masse ting der skulle ordnes. De sidste uger op
til sommerferien blev noget hektiske for os alle, for
hvad med blå sygesikringsbeviser, rejseforsikring, pas,
medicin og tilladelser til at rejse med det, for slet ikke at
tale om indkøb af nyt badetøj og sommertøj, solcreme
og husapotek og ca. 1000 andre småting, som vi kom i
tanke om lige i sidste øjeblik.
Mandag den 2. juli lettede vi fra Københavns Lufthavn med kurs mod Nice, for nogle af de unge var det
første gang de skulle flyve, men alle havde mod på det,
og de klarede det så flot, inden vi fik set os om, var vi i
Nice. Gps’en blev indstillet til Tour Tour og så kørte vi
ud i solskinnet og nød turen med blomstrende nerier >>
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langs vejen og højt humør i bilerne. Da vi ankom til
vores hus, tog det ikke lang tid, før alle havde fået badetøjet på og hoppede i vandet, men inden havde vi lige
fordelt værelserne. Kæresteparret fik et dobbeltværelse
til deres meget store begejstring, og de andre fandt også
deres senge. De eneste der ikke var senge til, var os tre
medarbejdere, men det vidste vi hjemmefra. En måtte
sove på sofaen i stuen og en på en madras på gulvet,
selv sov jeg på en drømmeseng, udenfor på terrassen,
hvor jeg kunne nyde den smukke nattehimmel.
Inden vi tog af sted, havde vi aftalt, at vi ikke ville
lægge en fast plan for hvad vi skulle se, men vi havde
naturligvis orienteret os om, hvad der var af seværdigheder i nærheden. De første dage gik med at nyde
solen og finde os tilrette i de nye omgivelser. Den lille
middelalderby Tour Tour lå kun 800m fra huset, så vi
spadserede ind til torvet og fik en sodavand eller hvad
man havde lyst til. Hurtigt blev de unge fortrolige med
at færdes i den lille by, og med det meget søde personale på de forskellige små caféer. Der var også en del
små spændende forretninger som vi besøgte flittigt, der
blev købt mange ting til at tage med hjem til familie og
kærester.
Da vejrudsigten truede med regn, besluttede vi os for

8
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at tage på tur til et større marked og derfra til det Franske Grand Canyon. Vi skulle tidligt op om morgenen
for at nå markedet, der lukkede kl. 13, og alle var bare
super gode til at gøre sig klar og komme ud til bilerne.
Markedet var en stor oplevelse med mange sanseindtryk, krydderier og fransk nougat, dejlige madvarer og
fine ting i oliventræ, lavendelolie og tasker, alt muligt
spændende, som vi ikke var vant til at se. Vi havde
lidt udfordringer med at få købt gaver til alle dem der
hjemme, for hvad ville mor og far nu blive mest glade
for? På ægte fransk maner købte vi nogle Quiche på
pladsen og tog dem med hen til et fredeligt hjørne med
den skønneste udsigt over Larch du? Desværre viste det
sig, at netop dette sted var det lokale hundetoilet, så
resten kan man vel tænke sig til… Mætte og belæssede
med endnu flere gaver til familien der hjemme, satte vi
kursen mod bjergene, og sikke en smuk naturoplevelse,
der ventede os ude på de meget små bjergveje. Floden
der løb i bunden af den dybe kløft, måtte vi ud af bilerne for at se, og heldigvis var der mange små rastepladser undervejs, men hold da op, hvor vejer ansvaret
for de unges sikkerhed tungt, når man kører på små
smalle bjergveje og samtidigt forsøger, at rette de unges
opmærksomhed mod alt det fantastiske der er udenfor,

alt i mens en ung pige synger Postmand Per sangen for
mig. Heldigvis kunne vi få is og kaffe på en restaurant ,
der næsten hang på kløftens side, og så var vi to chauffører klare igen, klare til at køre den sidste krævende
strækning tilbage til ”vores” hus.
Alle havde nydt markeds stemningen, så de følgende dage fandt vi andre markeder der lå tættere på, som
vi så besøgte. Oplevelsen af at købe vore grøntsager der,
eller hos bønderne direkte og så tage hjem og tilberede
maden, var noget alle kunne deltage i og værdsætte.
Vi købte hele kasser med ferskner og kirsebær. Oliven
blev købt hos bonden direkte og spist til små hyggelige
mellemmåltider ved poolen. Vi levede sundt og godt af
de lokale fødevarer og et par gange spiste vi ude, så alle
kunne slappe lidt af, og hver gang var det en fornøjelse, at iagttage hvor dygtige de unge er til at begå sig,
selvom de ikke forstår sproget, overalt blev de mødt
med smil og venlighed.
Desværre kunne vi ikke få lejetiden af huset til at
passe med flybilletterne, hvilket kom til at betyde, at vi
skulle forlade huset en dag før vi skulle flyve hjem, derfor havde vi booket et hotel i Nice til den sidste overnatning, så vi pakkede og forlod ”vores” hus med lidt
vemod og for mange af de unge med et ”på gensyn”

og kørte til Nice. Som en overraskelse til de unge, der
gerne ville være blevet længere i huset, havde vi arrangeret et besøg i Sea World i Nice, der er det eneste sted i
Europa, hvor der er spækhuggere i fangenskab. Vi fik en
utrolig oplevelse ved at være så tæt på de store dyr, der
lavede et fantastisk show for et stort publikum. Flere af
de unge valgte, at gå ned til kanten af bassinet og lade
sig oversprøjte af vandet når hvalen slog med halen på
trænerens kommando. De fire hvaler der optrådte for
os, i et 8m dybt bassin, var magen til ”Willy” fra filmen
”Befri Willy” som en del af de unge havde set, men
meget dygtigere, og det at se dyret i virkeligheden, var
en helt særlig oplevelse for flere af de unge.
Den sidste aften i vores ferie, spiste vi på en fin
restaurant på Promenaden i Nice med udsigt over Middelhavet. Vi fik dejlig mad og flere af vores unge mennesker rejste sig for at holde tale. Anders der var den
første til at holde tale, udtrykte stor glæde og taknemmelighed over at have været på ferie med sine venner,
og takkede medarbejderne mange gange for at have
gjort det muligt. Jeg var næppe den eneste, der sad med
en klump i halsen og følte mig dybt berørt af hans taknemmelighed, og samtidig en flovhed over, at vi ikke
havde givet de unge den mulighed for længst.
Når vi i dag spørger de unge, hvad de husker bedst
fra vores tur til Frankrig, svarer de næsten alle, at
hvalerne i Sea World var noget særligt, det eneste der
overskygger den oplevelse var, da medarbejderne smed
de unge i poolen med tøjet på. . . . Ja det var en sjov
tur, og en dag hvor et par af pigerne for 117 gang kom
ned til morgenmad med strømpebukser og langebukser
udenpå, så endte de i poolen med det hele på. I løbet
af et øjeblik havde vi en pragtfuld leg, hvor alle kom i
vandet med tøjet på og fra den dag kunne alle finde ud
af at tage deres sommertøj på om morgenen.
Til næste sommer vil vi gerne rejse igen og gøre brug
af de erfaringer vi har gjort os. Nu ved vi, at alle kan
klare at flyve, at varmen er ok og at der skal være tid til
at lave ingenting. Vi ved også, at det er en fordel, hvis
der er rigtige senge og værelser til medarbejderne, og at
man er godt brugt, når man kommer hjem. Men også,
at man har oplevet nye sider af de unge mennesker,
man ledsager i det daglige og at det giver et endnu tættere forhold og større forståelse for hinanden. Så nu skal
vi bare finde ud af, hvor vi skal hen til næste sommer.
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De første måneder i mit nye job
Denne sommer forlod Anders ungdomsuddannelsen og var klar til nye udfordringer.
Han har nu arbejde i Snesere og fortæller her med egne ord, hvordan et sølvarmbånd skabes
Af Anders Pedersen, Skovvænget

J

eg hedder Anders og er ny på Snesere værkstedet. I
sommers blev jeg færdig med ungdomsuddannelsen.
Det var meget specielt, at begynde sådan et nyt sted.
Jeg skulle lære nye ting og vende mig til nye mennesker
og nye medarbejdere.
Jeg startede på træværkstedet og lavede en træske.
Det gik godt og det lærte jeg hurtigt. Så var jeg også
udenfor sammen med Alex og Ulrik. Der fyldte vi en
trailer og hakkede ukrudt og ordnede terrassen. Det var
ok, fordi det skulle prøves. Det er noget jeg gerne vil
gøre engang imellem, men ikke så tit.
Så begyndte jeg på sølvværkstedet. Der fik jeg en opgave, som jeg kunne prøve. Det var at lave et smykke.
Det var et murstensarmbånd.
Det var rigtig svært, indtil jeg fik øvelse, så gik det
bedre.
Først skar jeg nogle tynde sølvtråde på længde. De
skulle sættes op, i en række på et stativ, med bitte små

huller. Der skulle jeg bruge en pincet.
Bagefter skulle jeg sætte små sølvmursten, som Niels
havde forberedt, på de tynde tråde. De skulle sættes
forskudt på hinanden, så det ligner en mur. Især når
jeg begyndte på en ny række, så skulle man huske hvor
den første mursten skulle sidde hen. Alle sten skal sidde
rigtigt.
Jeg lavede også nogle fejl, så jeg har lavet det om
nogle gange. Men pyt med det, nu kan jeg det i hvert
fald. Jeg skal stadig væk holde tungen lige i munden og
koncentrere mig. Det er et kompliceret arbejde.
Jeg synes selv, det er helt vildt, at jeg har lært det og
at jeg ved, hvordan man laver et armbånd.
Jeg har ikke prøvet at være på glasværkstedet, men
det vil jeg også gerne prøve. Det er godt, at jeg kan
prøve flere forskellige ting på værkstedet, inden jeg ved
hvor jeg vil være og lære meget mere.
Men jeg kan godt lide arbejdslivet.
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Grundplan
Tegning: Olav Skovsted

Oversigtstegning over Bredeshave

12

Marjatta bladet nr. 26 2012

Nye værkstedslokaler på Bredeshave
Lisbet Kolmos

A. P. Møller Fonden har doneret 8 mio. kr. til et nyt hus
på Bredeshave, som kommer til at ligge parallelt med
kulturhuset. Der lå tidligere en ladebygning, så det nye
hus bygges på et tidligere fundament.
Den nye bygning er på 525 m2 i halvanden etage og er
til brug for Ungdomsuddannelsen, til en ny butik samt
til have-pedelholdet på Bredeshave. Midt i huset er der
lagt et orangeri. Ideen med Orangeriet er, at vi ønsker
at skabe et stille rum med smukke planter, hvor vi kan
gå ind og fordybe os og finde lidt ro inden hverdagens
aktiviteter igen griber os. Det vil også glæde beboerne
på Marjatta at kunne møde medarbejdere og besøgende
på denne måde.

Den nye butik skal sælge varer fra alle værkstederne og
bliver således et nyt ansigt udadtil.
Byggeriet går i gang i løbet af 1 mdr. og forventes afsluttet til sommer.
Det er en utrolig stor glæde, at Den A. P. Møllerske
Støttefond har ønsket at støtte Marjattas impuls med
kulturhuset og Bredeshave, hvor vi åbner for mennesker, der kommer for at opleve de værdier vi står for på
Marjatta. Beboerne i caféen og på haveholdet samt de
unge i ungdomsuddannelsen samt alle medarbejdere og
hele seminariet danner en fin ramme om denne impuls.

Facade mod nord

Facade mod syd
Tegninger: Olav Skovsted
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Kan du se årets gang
i haven?
Frode Nilstun har fotograferet årets
gang i haven på Marjatta. De har alle
fået et bogstav. Prøv at sætte nummer
på rækkefølgen og tjek derefter på side
17, om du har set rigtigt.

Frodes lille have
Af Frode Nilstun

N

år man går rundt på skolehjemmet, kan man
ikke undgå at bemærke den smukke frodige
have, som eleverne og medarbejderne på skolehjemmet har skabt sammen med Frode. Her slynger
bønnerne sig højt mod himlen, kål, rødbeder, porrer og
græskar vælter op af jorden, og der er et hav af farvestrålende blomster.
Haven er selvfølgelig lavet fordi det er sjovt, det
ser smukt ud, vi kan alle spise de skønne grøntsager,
men frem for alt er netop havebrug af stor pædagogisk
betydning.
Artiklen er på norsk og er skrevet af Frode og blev
bragt i tidsskriftet ”Steinerskolen” hvor temaet var
havebrug.

Sommeren 2010 fikk jeg muligheten til å lage en
liten have på Marjatta, et skolehjem for psykisk handikappede i Danmark. Den fikk en helt sentral plass
slik at alle gikk forbi den i løpet av dagen. Haven var
den gang på ca 100 m² men det ble plass til riktig
mange ulike vekster både grønnsaker, urter og blomster.
Samtidig med arbejdet i haven har jeg arbejdet med at
fastholde og øge interessen for haven hos både børn og
medarbejdere.
Fra begyndelsen viste mange interesse for haven og
det blev allerede i 2011 muligt at utvide arealet. Jeg
havde fra start komposteret avfallet fra kjøkkenet og
med god tilgang på hestemøkk sikret, at det ble til varm
og hurtig omsetning. Med god kompost i store mengder og biodynamiske preparater både til komposten og >>
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>> til å sprøyte homeopatisk utover, så har vi haft en flot
produktion.
I 2011 hadde jeg ca 200 m² og flere medarbeidere tok
ansvar for små stykker, der de sådde med beboerne inne
på bostedet og plantet ut. En liten pike hadde et nært
forhold til maisen og fikk høste tre kolber sammen med
mor og far da hun skulle hjem på weekend. En annen
hadde et særlig forhold til rødbetene hun hadde vært
med å så, så dem fikk hun høste og være med å lage en
salat til aftens for sine venner på bostedet.
Potetene viste seg å være meget populære. Mange
fikk seg gode smakebiter i løpet av sommeren. Så neste
år må vi ha mer poteter og ulike sorter som kan høstes
til ulike tider. Ja, hestebønnene var et fint prosjekt å
høste og pille ut. Alle som hadde vært med å høste dem
synes de smakte godt.

kjenner så alt for godt, men ”modningstiden”…
På kan du selv prøve, om du kan klare at lægge billederne i ret rækkefølge.
Memory-spil
Etter hvert laget jeg et memoryspill med doble bilder;
18 billeder av ulike blomster, 18 av ulike grønnsaker
og 18 med ulike mennesker som arbeider i haven. Jeg
printet ut med 9 billeder på et A4 ark, laminerte dem og
klippet ut og fikk således en passende størrelse og bilder
som tåler en støyt. Her kan vi lage ulike størrelser memoryspillet. Eller beboerne kan sortere bildene, finne
hvilke som er like. Sortere etter kategorier: blomster,
grønnsaker og mennesker. De kan også brukes som
grunnlag for samtaler eller små fortellinger, eventyr.
Målet er at øge interessen

En havebog
En av medarbeiderne foreslo at jeg kunne lage en liten
havebok, med bilder og tekst fra haven. Og da jeg dette
året har vært student på 5. året av den helsepedagogiske utdannelsen her på Marjatta tok jeg dette som min
praktiske oppgave. Gjennom begge somrene har jeg tatt
masse fotos. Og nå fikk jeg en anledning til å bearbeide
dem.
Først la jeg alle bildene og de små videoene inn i
MovieMaker og kunne sammen med barna og alene se
på havens utvikling gjennom årsløpet.
Til de minste har jeg nu laget pekebok med billeder.
”Kan du peke på solsikken? Kan du peke på de ulike
grønnsakene og de ulike menneskene som har hjulpet
til i haven?” Særlig å kjenne igjen sine venner ute i
haven er til stor glede for dem.
Årets gang i billeder
Oversiktsbildene tok jeg ut og laget noen større utskrifter og laminerte dem. Nå kunne de unge se om
de klarte å finne ut hvordan bildene skulle legges etter
hverandre. Det er ikke så lett verken for medarbeiderne
eller beboerne for mange av vekstene ble jo høstet i
løpet av sommeren og nye kom til, men de dyktigste
forsto hva det handlet om og jeg selv fikk ideer til hvordan jeg kan arbeide med billeder som uttrykker et tidsforløp. Hvordan en blomst utfoldes, hvordan en plante
vokser fra frøblad til moden frukt, eller hvordan et nytt
grønnsaksland utvikles fra den første fresingen, med
gjødsling og siden omgraving med beboerne. Neste år
skal den dyrkes og vi kan fortsette serien. En viktig del
av planten er tidsvesenet. Ikke ”hastverkstiden” som vi
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Målet med det hele er å øke interessen hos beboere og
medarbeidere for det levende. Plantenes formkrefter
kan oppleves og man nærmer seg underet og mirakelet
på en enkel og naturlig måte. Mange mennesker i dag
har ikke så mye med det levende å gjøre og de trenger
litt hjelp. Jeg forsøker her gjennom leken å gi redskaper
til å leve med haven, også gjennom vinterens mørke
tid. Mitt mål er at dette materialet kan brukes i de ulike
gruppene vi har på Marjatta, fra de minste til ungdommene som står på terskelen til å gå ut i arbeidslivet
og flytte over i voksenbostederne. Mitt håp er at også
skolen kan nyte godt av dette til leseundervisning og
begrepsdannelser. Og med den moderne teknologien
er det jo lett å lage ulike bøker ut fra hva som skal øves
(lekes).
Så når sommeren kommer med varme og all veksten
som vi nesten drukner i, vil det forhåpentligvis være
mange som kommer innom haven for å snakke med
blomstene de kjenner igjen, smake en reddik eller et
jordbær; eller luke et ugress… Eller bli tatt bilde av slik
at de kommer i boka til neste år!!!
Ofte brenner jeg et lite bål i bålskålen. Noen kan da
sage ved, finne små pinner eller bare sitte og nyte solen
og vekstene og varmen fra bålet.
 ivets mangfoldige former åpner for undring.
L
Hvordan er det mulig å ”lage” slikt?
Hvem skaper dem?
Som vi sier i aftenbønnen til de unge:
”Når jeg ser Gud overalt… gjør ingenting meg bange…”

Har du gættet rigtigt? Se side 14. Her er billederne nummereret i den rigtige årstids-rækkefølge.

Marjatta bladet nr. 26 2012

17

18

Marjatta bladet nr. 26 2012

Plant Pil dag på Bredeshave
Af John Bay Sørensen

I

efteråret holdt Lisbet og Hans Jørgen Kolmos et
meget inspirerende foredrag om biernes liv og deres
nytte. Men også hvor udsatte bier er i dag, hvor de
har svært ved at finde føde, og hvor de er særligt udsatte ved de dyrkningsmetoder som er fremherskende
med megen brug af pesticider og monokultur.
Foredraget blev holdt i vores nye kulturhus, og salen
var fyldt godt op med beboere, medarbejdere og andre
besøgende. Samtidig forærede Lisbet og Hans Jørgen et
dobbelt bistade til Bredeshave, dog uden bier som kommer senere. Med den fine gave ytrede Hans Jørgen og
Lisbet ønsket om, at vi alle er med til at gøre en indsats
for de trængte bier, ved at plante pil, buske og masser af
blomster, for bierne sulter. Tænk hvis vi, når vores nye
butik åbner kan købe honning produceret på Bredeshave. Herligt!
Ristolahaven tog opfordringen op, og organiserede en
”plant pil dag” lørdag den 10. november. Vi havde købt
100 gråpil til formålet, som ifølge Hans Jørgen Kolmos
er biernes madpakke når de blomstre i det tidlige forår.
Vi havde alle en rigtig god følelse, og viljen fejlede ikke

noget, men selv om vi var rigtige grundige, var vi hurtig
færdige. Det gik så stærkt, at fotografen ikke nåede at
tage et billede! Derfor udvidede vi vores projekt ved
at gøre noget for de tobenede, alle dem med hoved og
arme som går dejlige ture i skoven. Mange steder er
stierne smattede af den meget regn, så de fik et godt lag
træflis.
Vel overstået med alle vores gøremål var det herligt
at slutte af i cafeen med en dejlig frokost og smukke
efterårssange krydret med Henrik Nordbrandt meget
melankolske digt:

“Året har 16 måneder: November
december, januar, februar, marts, april
maj, juni, juli, august, september
oktober, november, november, november,
november.”

Pilemanden
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Sådan fletter man en Pavillon!
Bevæger man sig langs fjorden ved Bækkeskovstrædet, bør man lige standse op et øjeblik og
beundre den fantastisk smukke pilehytte, som står så smukt der i ”Fjorhusets” have. Mange
flittige hænder har flettet med stor omhu og kunstnerisk sans, og her fortæller skaberne selv
lidt om projektet.
Af Christina Højen

I

Ristolahaven er vi jo så heldige, at have den smukkeste udsigt til Fjorden nede i vores store have. Der
er æbler, bålhus, en labyrint, og så vores pilemark.
Vi har gennem årene altid afholdt pilekurser i Ristolahaven og sidste år, fik vi også vores eget pileværksted.
Det har naturligvis gjort, at vi er blevet endnu dygtigere til det med at flette.
Ristolahaven har efterhånden et fast pilefletterhold,
som aldrig går af vejen for nye udfordringer med pil!
Vi har længe haft en drøm om at få en pavillon,
så man kunne sidde og nyde udsigten udover fjorden
og den skulle naturligvis være i pil. Heldigvis har vi
opmagasineret en stor portion tørret pil, så derfor var
projektet også muligt. Der går nemlig rigtig meget pil til
en pavillon!
I sommerferien blev projektet muligt. Vi fik en smed til
at smede jernkonstruktionen til taget, hvor pilestager
skulle sættes på og derefter skulle der flettes rundt. Vi
samlede et hold af pileflettere, som ikke skulle af sted
på sommerferie og spurgte, om de ville være med at
lave dette projekt. Det ville de selvfølgelig gerne.
Katrine, Vibeke, Per, Palle, Lise, Martin N, Eline og Annemarie deltog som flettere, Jesper (vores handymand)
med de mange kræfter og Zdenek hjalp til med at banke
pæle, de solide ned. Ingrid og Christina, var ”Pilevejledere”, alle stod de klar, på en skøn sommerdag i juli.
Vi havde et badekar, et stort langt hul var gravet ved
Fjordhuset og begge dele var fyldt vand, hvor pilene lå
i blød, i alle længder og tykkelser, lige klar til at flette
med.
Først skulle der sættes stager på, som alle skulle ”Tungesnittes” (pilesprog!) i enderne. Som jeg husker det,
skulle der sættes over 140 stager på, så der skulle
arbejdes hurtigt og enderne skulle i vand, da de hurtigt

tørrede ud.
Derefter kunne sidefletten gå i gang, og der var langt
hele vejen rundt, så der skulle flettes fra fire steder på
cirklen på en gang. Mens Lise, Martin, Annemarie,
Katrine, Eline, Per, Vibeke skiftevis flettede rundt, arbejdede Palle, Jesper og Zdenek med at banke stolperne på
plads.
Det var et stort arbejde, for stolperne skulle langt ned,
så det også kunne holde til diverse fremtidige skybrud
og storme!
Da pælene var i, kunne fletterne deles i to hold og så
blev der med stor arbejdsiver flettet på pavillonens
nederste runde væg, med meget tykke grene. Et arbejde,
der krævede mange kræfter. Til sidst styrede Vibeke
fletningen med kyndig hånd, og hun hjalp mange, også
dem der lige skulle prøve, ex Jens en medarbejder fra
Pilehuset.
Lise og Ingrid knoklede til det sidste på hatten og da
kurset efter to dage var slut, var der stadig et stykke vej
tilbage til toppen. Lise blev utrolig dygtig til fransk sideflet og til tider med mange pil ad gangen. Det var som
om der i lang tid stod en stor væv på græsplænen, der
gradvist blev fyldt mere og mere ud. Jo nærmere toppen, jo sværere blev det at flette, så her måtte ”pilevejlederne” til sidst træde til, for det var ret svært at flette
og forme ind.
Til sidst skulle toppen op på højkant og spidsen kunne
endelig afsluttes. Hatten var kæmpestor. På toppen af
pavillonen, ser den nu så lille ud!
Jesper, Kim, Zdenek, John G., Palle og Per J. løftede hatten op på plads og fæstnede den på stolperne.
Nu mangler der lige det sidste finish, med lidt pyntepinde og buer. Til næste forår skal stolperne bejdses,
>>
men nu står den og skuer ud over fjorden.
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Ristolahavens beboere indviede den til deres årlige
æbledag med fløjtespil, Palles tale og lise, der klippede
snoren.
Med tiden, vil vi gerne have konstrueret en bænk
hele vejen rundt på indersiden og et lille rundt bord i
midten. Der er stole og bord nu, lidt store, så nu kan
Ristolahavens huse og beboere tage kaffekanden og
småkagerne med under armen og nyde Præstø fjord i
alt slags vejr. Den kan faktisk ses fra vejen, når man passere Bækkeskovstræde!
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Ingrid og jeg vil gerne sige tusind tak til Ristolahavens
dygtige pileflettere.
Det var en stor og dejlig oplevelse at lave det sammen
med jer.
Christina Højen, Fjordhuset
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Bevægelse er glædens moder
Karl König, der var antroposofisk læge og grundlægger af Camphill-bevægelsen, har engang
sagt, at ”Bevægelse er glædens moder”.
Af Zdenek Minha og Ingrid Kaufmann, i samarbejde med Christina Højen

H

er i Ristolahaven arbejder vi bl.a. med bevægelse som beliver, ordner og skaber glæde. Da
krop og bevægelse indgår i vores dagligdag på
mange måder, skaber det i os en øget bevidsthed om
vores eget fysiske legeme. Desuden får vi mulighed for
at styrke vores krop og dagligt bevæge os på forskellige
måder. Vi skal føle glæde og forståelse for vores krop og
have lysten til at bevæge os. Derfor har vi valgt sport og
motion, som en slags terapeutisk redskab, for at hjælpe
beboerne til at forbedre deres kropsholdning, og give
dem muligheden til at bruge deres energi på en god
måde.
Vi har forskellige aktiviteter som svarer til årstiden:
Når det er vinter så går vi, to medarbejdere og ca. 7
beboere, til svømning og hvis det er muligt, så siger vi
meget gerne ja til skiferie.
Når det er sommer så har vi havkajak, strandtur og
rulleskøjter.
I 2011 startede vi på spinning med stor succes, en
motionsform der foregår på kondicykler, inde i vores lokale fittnescenter. Efter sommerferien har vi ændret det
til fitness, hvor vi gennemtræner de vigtigste muskelpartier og holder vores kroppe velfungerende.
I 2012 blev der taget et nyt initiativ til et lille hold,
hvor rytmiske bevægelser og Bothmer- gymnastik blev
sat sammen i èt program. Ikke mindst som et ekstra
input, hvor der er plads til at grine og have det rigtig
sjov sammen.
Holdet består af Lee Page som er under uddannelse
til Bothmergymnast, Ingrid Kaufmann som er helsepædagog og har stor erfaring som helsepædagogisk
klasselærer. Og Mads fra Fjordhuset, John Christmas
Møller og Per Jakobsen fra Pilehuset. Fra Damgårdshus
Jens-Peter og Claus.
Hver mandag efter aftensmaden kører vi til Marjattas gymnastiksal, hvor der er rigtig gode gymnastiske
redskaber.
Udover at vi har haft det meget sjovt sammen på
holdet, har det været interessant at se beboernes glæde i
genkendelighederne.

Det som en gang er lært, findes altid i kroppens og
musklernes hukommelse. Det findes som kropslige erfaringer, som kan hentes op og aktiveres igen.
Så vores lille hold vil vi gerne fortsætte at arbejde
med.
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Næstved Byorkester på Bredeshave
Af John Ryom-Røjbek

Sidst i august havde vi fint besøg på Bredeshave, af
de dygtige musikere fra Næstved Byorkester. Det er
sådan at Kaare Wahl, en af Marjattas voksne beboere, i
mange år har spillet med i dette orkester. Orkestret har
flere gange trådt op på Marjatta ved forskellige lejligheder, bl.a. Kaares 50 års fødselsdag. Og nu syntes Kaare,
at de også skulle spille i vort nye kulturhus. En rigtig
god ide og en aftale om at spille den 29-8-2012 blev
lavet med orkestret.
Ca. 150 beboere og medarbejdere mødte glade op for
at få en god oplevelse og det fik de også.
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Det er et alsidigt program, som dette orkester stiller
op med, det spænder lige fra Dronning Margrethe
den 2dens honnørmarch over Elvis, Michael Jackson,
Beatles, Titanic, Muppetshows kendingsmelodi og
tilbage til Kronprins Frederiks honnørmarch og meget
mere. Selv ”I skovens dybe stille ro” spillede de, med
en trompetsolo så god, at alle blev helt ”høje”.
I næsten halvanden time, var vi alle svøbt godt og
dejligt ind i musikkens verden.
Det var en dejlig aften.

Stor opbakning til høstfesten
Fra lokalavisen Store Heddinge
Bofællesskabet SampoVig har skabt en ny tradition med høstmarked, hvor centret igen beviste, at selv om man er udviklingshæmmet, kan man sagtens præstere fine ting.
STORE HEDDINGE: Sidste år havde bofællesskabet
SampoVig – måske bedst kendt som Marjatta –hjemmene – på Trommeslagervej - premiere på et nyt høstmarked. Det afløste det mangeårige juleoptakts-marked
den anden weekend i november, så både beboerne og
personale var lidt spændte i fjor på, hvordan denne
omlægning ville blive modtaget.
Men alt gik fint, og der kom mange mennesker, og
det gentog sig, da det nye høstmarked blev holdt for
anden gang og nu allerede er ved at blive en tradition.

Personalet, familierne og beboerne havde pyntet op
til en dejlig dag. Forstander Sonny Ferm bød velkommen i SampoVigs sal, hvorefter beboerne gav en lille
blokfløjtekoncert. I sin velkomsttale kom Sonny Ferm
ind på, hvor meget det betyder for beboernes trivsel,
at der er denne store opbakning, både fra pårørende og
personale, men ikke mindst også fra omegnens befolkning.
Velkomsten sluttede med fællessangen ”Marken er
mejet”, og imens kunne de tilstedeværende nyde det
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>>

>> festlige opstillede høstbord, som var dækket, med et
væld af årstidens mange frugter.
I de efterfølgende timer, kunne de mange gæster,
fornøje sig med alskens lækkerier, lige fra hjemmelavet
økologisk is, friskbagte kager, grillede pølser, over dampende grønsagssuppe til kaffe med hjemmebagte kager.
Værkstederne på SampoVig, havde i dagens anledning slået dørene op og viste deres nyindrettede lokaler
frem. Arbejdslivet fylder meget for beboerne, og det er
med stolthed, at de fremviser de mange kvalitetsprodukter, som bliver fremstillet: professionelle tekstiler
fra væveværkstedet, alskens fine ting fra træværkstedet,
smykker og andet kunsthåndværk fra det nyindrettede værksted: Hjerterummet, gartneriets grønsager og
meget andet.
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I værkstedernes salgsboder gik handlen livligt, og
mange besøgende benyttede lejligheden til at få en
snak om materialer og arbejdsgange.
Midt på eftermiddagen, kunne beboerne vinke farvel
til de mange gæster.
Det var en rigtig dejlig dag, der sluttede med hyggeligt
samvær og megen glæde, og selv om vejret ikke helt
havde levet op til meteorologernes forventninger, så
var den fælles oplevelse, at det havde været en dejlig
solskinsdag på SampoVig, siger Torben K. Olesen fra
SampoVig.
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Forældredagen den 15. september
på Skolehjemmet Marjatta
Temaet i år var samvær, familierne og os som medarbejdere imellem. I invitationen var der lagt
op til, at formiddagen skulle bruges til, at forældrene i de enkelte grupper kunne lærer hinanden
at kende, at søskende kunne mødes og dele deres erfaringer med, at have en søster eller bror der
er udviklingshæmmet. Eftermiddagen skulle bruges til fælles samvær omkring aktiviteter.
Tine Bay Sørensen

D

agen begyndte kl.10 i Marjattas sal med fælles
velkomst, derefter førte vores nye musiklærer
Jimmi os igennem en fællesoptakt. Vi indledte
med ”klappe og trampe” øvelser, sang en afrikansk
sang. Hele salen gyngede, gjaldende kvinder, trampende og klappende mænd. Fantastisk opstart.
Fra salen gik forældrene ud i de grupper, hvor deres
børn hører til, fordelt i døgn eller dagtilbud. Resten af
formiddagen kunne forældrene i grupper lære hinanden at kende og tale om forskellige emner. Hvad slås
vi som forældre hver især med, i vores forældreskab til
et udviklingshæmmet barn? Af tilbagemeldingerne fra
grupperne, udspillede der sig nogle intensive og til tider
dybe dialoger.
For søskende under 9 år, var der arrangeret sang og
sangleg på legepladsen.
For de lidt ældre fra 9 år og op, var der arrangeret
mulighed for at tale sammen og lærer hinanden at
kende som søskende. Tilmeldt var 12 søskende, men da
vi stod i Skovbrynets sal var der 31 søskende i alt. Det
var dejligt med så mange engagerede søskende, hovedvægten aldersmæssigt lå fra 14 år og op.
Mathilde Thorning begyndte samtalegrupperne med et
lille oplæg.( Se, efterfølgende). Mathilde er lillesøster til
Mads Thorning, der går i 10. klasse og bor i ungdomsgruppen Birken.
Hendes oplæg åbnede op for en god dialog rundt om
ved bordene i salen. Det er helt tydeligt at søskende betyder meget for hinanden og de er knyttet til hinanden.
Samtidig er der mange følelser på spil, sorger og afmagt
som kun kan forstås i deres fulde omfang af andre, som
også har det inde under huden.

Mathilde Thorning havde inden forældredagen sagt til
mig, at hun glædede sig til at lærer andre søskende at
kende på Marjatta. For som hun siger ”jeg har mange
veninder, de kender alle sammen Mads og synes bare
at han er så sød og dejlig” - ” Det er han også, men
ingen af dem forstår, hvad det vil sige, det at være en
lillesøster der altid må bærer ansvar, altid skal støtte og
hjælpe mor og far. Hvor forfærdeligt det er, hvis Mads
er ked af det, og det ikke kan være anderledes. Hvor
ondt det bare gør indeni en, eller det modsatte, hvilken
jublende glæde der strømmer igennem en, når Mads
stråler og er glad”.
Det blev en fantastisk 1½ time, jeg måtte flere gange
minde om, at klokken nærmede sig 12.00 og at det
var tid at gå mod Bredeshave. Dejligt at høre, hvor frit
samtalen flød hen over bordene. Jeg sad ved et bord,
hvor der var mange søskende under 14 år, her støttede
jeg dialogen, men det var tydeligt at mærke, at det var
rart for alle, det at opleve sig genkendt og forstået i
deres følelser. Dilemmaet nogle gange, at det bare er så
irriterende, at ens bror eller søster ikke bare er normal
og som alle andres brødre eller søster. At der hele tiden
skal tages hensyn m.v.
Efterfølgende har en respons været:
Hej Tine, jeg er meget glad for at kunne deltage. Det var
en rigtig sjov oplevelse, også selv om jeg var meget nervøs. At møde andre unge mennesker, der også har en
søskende med Downs, eller andre handicaps, og høre
deres historie, synes jeg var fedt. Det fik mig til at indse
at der var mange andre, der havde det på samme måde,
og at det var mere ”normalt”, end jeg ellers havde troet.

Marjatta bladet nr. 26 2012

31

>>

>>

Vi vil fremad rettet have et større fokus på søskende
gruppen, de er et værdifuldt netværk, også for hinanden. Næste gang vil vi opdele grupperne mere efter
alder.
Efterfølgende mødtes vi alle sammen til picnic under
dansetræet i parken på Bredeshave. Her sad alle familier, medarbejdere blandt hinanden på tæpper og nød
den lækre mad køkkenet havde tryllet frem.
Da de fleste havde fået fyldt lidt i maven, blev der spillet op til dans under træet. Det var forskellige folkedanse, dejligt at kunne være med se på og nyde musikken
og den fælles stemning.
Eftermiddagens program bød på, at lære området ved
Bredeshave og skoven at kende. Der var arrangeret et
gåløb med 5 poster. Der var 3 poster i selve parken, en
ved naturlegepladsen og en ved Skovhuset. Familierne
gik nu sammen med grupperne af sted, rundt fra post
til post. Hvert sted var der forskellige opgaver.
• Et sted skulle der trækkes tov. Der lød en hujen igennem hele parken – især da forældrene og medarbejderne trak tov imod hinanden.
• Der var trillebør løb, hvis far eller mor kunne hurtigst
bringe barnet frem mod målet.
• Der blev blæst sæbebobler.
• Der blev fortalt om det ugentlige arbejde ved Skovhuset, børnene og de unge viste selv deres forældre
rundt.
• Der blev spillet om kap med kroketkugler.
Kl. 14.30 mødtes vi alle i kulturhuset til Zumba.
Kristina Grigart der til daglig er pædagog i Nimah Naust
Huset, men i sin fritid Zumba instruktør, førte os alle
med stort engagement igennem ½ time med den nyeste
musik og seje trin. Kristina har undervist de unge mennesker det sidste ½ år i hver anden weekend, det er en
time alle ser frem til. De unge ville denne eftermiddag
vise, hvad de kunne og samtidig invitere deres forældre
og søskende til at være med.
Det blev en dejlig ½ time og alle strømmede bagefter ud
til kagen, kaffen og saftevandet som dannede afrundingen på en dejlig og begivenhedsrigdag.
Dagen og efterklangen emmede for alle om, hvor dejligt
det er bare at kunne være sammen, både i strukturerede
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forløb, men også mere uformelle. Sikker på at alle tog
hjem med følelsen:
VI ER ET FÆLLESSKAB,
SAMMEN KLARE VI DET

Hej jeg hedder Mathilde og jeg er lillesøster til
Mads der bor i birken.
– Da Mads og jeg var små, var vi nærmest ligesom tvillinger. Vi legede sammen og jeg var ligesom den eneste
der rigtigt kunne forstå hans sprog, da jeg jo også var
ved at lære at tale.
Jeg begyndte at vokse fra ham, jeg fik mine egne
veninder i skolen, og ville ikke have ham med, når jeg
legede med dem. Dengang tænkte jeg ikke så meget over
det, men nu, i dag har jeg snakket med min mor om det.
Det gør mig meget trist og ked af det, at tænke på, hvor
ked af det han var, over at han ikke havde nogle venner,
han kunne tage med hjem og lege med, når jeg jo havde
venner.
– Da Mads kun var omkring 8 år, flyttede han ned på
Marjatta. Det var da hårdt, men det var også en stor
aflastning. Der blev meget mere plads til min søster og
jeg. Jeg havde i mange år tidligere, været sur over, at jeg
ikke bare fik lov til at være lillesøster. Det var altid mig
der skulle passe på ham.
– Jeg elsker Mads rigtigt højt, og jeg bliver så stolt over
at se ham, når han kommer hjem og vil vise mig en ny
leg eller fortælle mig omkring hvad han har lært. Samtidigt bliver jeg bare trist, for han kan godt mærke, når
folk griner af ham, eller stirre på ham. Han bliver rent
faktisk ked af det, for han ved godt at han er anderledes.
– Jeg tror, at man som søskende til et barn med handikap, lærer at accepterer folk som de er, også selv om de
er anderledes.
Mange hilsner Mathilde Thorning.
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Initiativ werden
Die Kunst des guten Handlens
Af Lisbet Schmitz

Denne titel var temaet til den internationale kongres for helsepædagogik og socialterapi den 8.-12.
oktober i Dornach, Schweiz. Men det blev en anden
sætning, som kom til at fylde i deltagernes bevidsthed. En sætning der blev sunget højt hver morgen,
når alle 800 deltagere startede dagen, og det blev en
sætning alle tog med sig hjem. Ordene lyder således:

”Es gibt nicht Gutes, ausser man tut es”
Ordene er af den tyske forfatter Erich Kästner, og
disse blev ved med at klinge, dels fordi det er en skøn
sætning at udtale, men også fordi netop den sætning
beskriver, hvad det er det hele egentlig drejer sig om.
Der sker ikke noget medmindre man gør noget, altså
intet kommer af sig selv, der skal vilje og handling til.
Præcis dette var temaet til stævnet, at tage initiativ, at
være initiativ og at udvikle og bevare initiativer.
Der var rigtig mange som havde følt sig inspireret af
stævnets titel, for der var mere end 800 deltagere fra
hele verden som havde fundet vej til Goetheanum.
Men hvad er dette for et sted, og hvad er denne kongres
for en størrelse?
Cirka 10 kilometer syd for Basel i Schweiz ligger
Dornach. Umiddelbart en lille, måske lidt kedelig by,
som ikke gør meget væsen af sig. Men den lille by
gemmer på ret så mange spændende ting der i blandt
den specielle bygning Goetheanum. Bygningen ligger
højt hævet over den lille by, og på afstand ville mange
nok mene, at den mest af alt kunne ligne en bunker
fra krigens tid. Men ved nærmere eftersyn åbenbarer
der sig noget helt andet bag de store grå betonmure, og
bygningen er i sig selv et kunstværk såvel udvendig som
indvendig. Nu er det jo med kunst sådan, at det altid
kan diskuteres, og derfor er det en god ide at google
ordet Goetheanum, så kan man med egne øjne danne
sig et indtryk af dette bygningsværk. Om man kan lide
det eller ej, afhænger af øjet som ser. Bygningen er
hovedsæde for den antroposofiske bevægelse, og her
er de mange forskellige sektioner samlet under et tag.

Derudover foregår der en lang række af kunstneriske
arrangementer i bygningen, lige fra foredrag, skuespil,
koncerter, udstillinger og altså også forskellige kongresser. Der er mulighed for at tage diverse uddannelser på
stedet, og der er løbende et hav af kurser og videreuddannelser.
Bygningen er i sig selv spændende og byder på mange interessante oplevelser, og for de som skulle være
interesserede, så er der en udmærket ”guide” omkring
Goetheanum på Wikipidea.
Rudolf Steiner lod bygningen opføre i 1920èrne, og
bygningen er som navnet fortæller inspireret af Goethe.
De forskellige sektioner som har deres hovedkontor
i bygningen er bla. den medicinske, den kunstneriske,
den matematiske, sektionen for biodynamisk landbrug,
den pædagogiske samt den helsepædagogiske og socialterapeutiske sektion, som Marjatta hører under. Goetheanum og de mange opgaver og initiativer som udspringer herfra, er finansieret gennem medlemskontingenter,
donationer og fondsmidler. På verdensplan er der
efterhånden mere en 10.000 initiativer, som udspringer
fra den antroposofiske impuls, det være sig alt lige fra
klinikker, Steiner skoler, landbrug, ambulante klinikker,
specialskoler, plejehjem m.m. Alene den helsepædagogiske og socialterapeutiske bevægelse repræsentere mere
end 600 steder fordelt på 42 forskellige lande.
Stævnet afholdes hvert andet år, og vi var 12 medarbejdere fra Marjatta som drog af sted til Dornach. Da vi
ankom, blev vi mødt af Bernhard og Hans Thiesen, som
havde 14 seminarister ”under deres vinger”. De var taget af sted nogle dage forinden på deres 5 års studietur,
og nu skulle stævnet i Dornach så afslutte kulturrejsen.
Vi var alle forventningsfulde og spændte på, hvad
der ventede forude. Flere havde været til stævne tidligere, og andre var med for første gang, men om man
er ”ny” eller ”gammel”, dette stævne er og bliver noget
ganske særligt.
Alle stævnedeltagere mødte hver morgen til fælles sang,
eller rettere til musikalsk oplevelse, for der blev eksperi- >>
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menteret med toner klang og ord. Det hele blev bundet
sammen af ordene ”Es gibt nicht Gutes, ausser man tut
es”, og i løbet af stævnet så lykkedes det faktisk at få det
hele til at gå op i en højere enhed, og det endte med
at blive til et flerstemmigt musikalsk eksperiment. Så
hver dag kunne denne sætning ledsage os alle igennem dagens mange spændende oplevelser, og dem var
der mange af, for stævneprogrammet var fyldt op med
foredrag, samtalegrupper, workshops og kunstneriske
indslag.
Hver morgen efter den fælles musikalske start var
der et foredrag. Foredragene var alle meget forskellige,
men tog alle udgangspunkt i det at tage initiativ og det
at gøre en forskel, men at handle ud fra viljen og ud fra
bevidsthed.
Begrebet initiativ og vilje blev belyst ud fra mange
forskellige vinkler, både ud fra det individuelle, men
også i forhold til det sociale, det medmenneskelige og
den tid vi lever i, og de udfordringer vi står over for. De
forskellige foredragsholdere var meget kompetente, og
havde alle mange års erfaring i det antroposofiske arbejde, og som tilhører fik man ny inspiration, men også
mod og lyst til netop at gøre en forskel og tage initiativ.
Når man nu er med til sådan et stort stævne, så kommer man i kontakt med mange mennesker. Måske
møder man gamle studievenner, eller folk man har
arbejdet sammen med tidligere, og man fornemmer, at
det pædagogiske arbejde udleves i alle afkroge af verden. Der tages initiativer overalt, og det er fascinerende
at fornemme det gå på mod og det engagement som
præger de mennesker, som kommer fra dele af verden,
hvor netop denne form for arbejde ofte har dårlige
vilkår. Der er mange ildsjæle som ikke lader sig bremse,
og som gør alt hvad de kan for at give de udviklingshæmmede de bedste betingelser. Derfor var det interessant at høre foredraget om ”Initiativkulturen”. Her blev
der givet et indblik i den historiske udvikling af det
helsepædagogiske og socialterapeutiske arbejde. Rudolf
Steiner gav en række foredrag i 1924, som blev samlet
i bogen ”Helsepædagogisk kursus”. Foredragene blev
holdt for en gruppe unge pædagoger, som ønskede nye
impulser og anvisninger til det pædagogiske arbejde
med udviklingshæmmede børn. Disse unge mennesker
blev pionererne inden for vores arbejde. De startede
det første hjem ”Lauenstein” og i løbet af få år havde
impulsen bredt sig, særlig i Tyskland og Schweiz. Da
Nazisterne kom til magten , havde det antroposofiske
arbejde ringe kår, mange skoler og hjem måtte lukke, og
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mange flygtede til England hvor Camphillbevægelsen
startede. I norden skete der også noget, for allerede i
1930 åbnede det første hjem i Island senere kom Sverige med, og i 1953 blev Marjatta grundlagt, og dermed
var impulsen kommet til Danmark. Mange af de værdier og initiativer som låg til grund for det daværende
pædagogiske arbejde, er værdier vi den dag i dag stadig
værner om. I 1960èrne og 70èrne blev der taget initiativ
til at starte det socialterapeutiske arbejde. Mange af de
landsbyer og levefællesskaber vi kender rundt omkring i verden, har rødder tilbage til denne pionerfase.
Grundtanken var at leve sammen som jævnbyrdige, at
danne familielignende enheder og styrke det sociale
og kulturelle i fællesskabet. Det daglige arbejde skulle
være meningsfyldt, og arbejdsprocesserne skulle tage
udgangspunkt i hvad der var nødvendigt for fællesskabet, og ikke blot være ligegyldig beskæftigelsesterapi. At
arbejde og leve på denne måde blev dengang anset som
værende revolutionerende, i dag ser vi det som noget
helt naturligt.
Men for at vi fremover kan udvikle og styrke det
helsepædagogiske og socialterapeutiske arbejde, er det
vigtigt, at hver generation er med til at tage nye initiativer, at forvandle, tage kritisk stilling, men også husker
at bevare de oprindelige værdier, og tilpasse dem den
tid vi lever i.
Når man fik lov at starte hver dag med spændende
foredrag, så fik man som deltager også energi og lyst til
at deltage i de mange samtalegrupper og workshops,
som foregik hver formiddag og eftermiddag, og der
var mange, hele 42 forskellige. Der var rig mulighed
for at fordybe sig i mange emner, og rig mulighed for
at netværke og få inspiration med hjem til det daglige
arbejde.
Af arbejdsgrupper kan bl.a. nævnes. Meditativ
forskning i det helsepædagogiske. Fordybelse i børnekonferencen. Helsepædagogisk diagnostik og terapi.
Posttraumatiske forstyrrelser hos udviklingshæmmede.
Situations-etik, at gøre det rigtige i det rigtige øjeblik.
Fra ide til handling. Fordybelse i Helsepædagogisk Kursus. At skole iagttagelsesevnen af barnets væsen.
Eftermiddagene var ligeledes fyldt op med arbejdsgrupper og igen var der meget at vælge imellem og
her skal blot nævnes nogle få. Musik, med fokus på at
se, bevæge og høre. Understøttende kommunikation.
Inklusion. At tage initiativ, eller flyde med strømmen.
Storytelling. Landbrug, og fællesskab.
Jeg havde gjort mig umage for at finde en samtale og

arbejdsgruppe som på en eller anden måde var aktuel
i forhold til mit daglige arbejde på skolehjemmet.
Derfor vakte emnet, ”Wege zur Kinderbesperchung”
min umiddelbare interesse. Samtalegruppen tog udgangspunkt i de børnekonferencer der afholdes rundt
omkring på de helsepædagogiske hjem og skoler, og
hvorledes vi fremover kan styrke og fordybe os i dette
arbejde. Samtalerne drejede sig hurtigt ind på erfaringer og metoder. Jeg følte mig rigtig godt tilpas i denne
gruppe, og syntes jeg kunne bidrage med egne erfaringer. De som var ansvarlige for gruppen fremlagde en
metode jeg straks kunne forbinde mig med, og som lænede sig meget op af den metode vi bruger på Marjatta.
Det er jo altid dejligt at føle man ”klinger” overnes med
det man møder og præsenteres for, og det viste sig da
også at have en særlig årsag. De to ansvarlige havde
nemlig selv deltaget i en lignende samtalegruppe nogle
år tidligere hos en Frau Doktor Kolmos von Marjatta,
som de kaldte hende, og hun havde været så inspirerende, at de straks var taget hjem og omsat det hele i
praksis. Det er da dejligt at vide, at de ideer og metoder
vi arbejder med på Marjatta kan inspirere andre i deres
daglige arbejde.
Eftermiddagsworkshoppen havde jeg valg at bruge
på ”Understøttende kommunikation”. Hvorledes kan vi
blive bedre til at bruge understøttende kommunikation
i det daglige arbejde med børn og voksne? Vi lavede
forskellige øvelser, hvor vi på egen krop skulle prøve at
gøre os forståelig uden at bruge sproget, og vi prøvede
at leve os ind i de situationer mennesker uden eller
med svag verbal sprog kommer i, og
hvor frustrerende det er ikke at blive
forstået. Vi talte om mange former
for understøttende kommunikation,
lige fra staveplader, piktogrammer
og til tegn til tale. Jeg kunne fastslå,
at jeg uden at kunne meget, var en
af de bedste til tegn til tale. Det blev
også klart for mig, at i Danmark er
vi langt mere opmærksomme på
vigtigheden af understøttende kommunikation. Mange måbende da jeg
fortalte, at de fleste børn som kom
til Marjatta havde lært tegn til tale i
børnehaver, og at forældre i Danmark har mulighed for at deltage
i tegn til tale kurser. På Marjatta
forsøger vi i fællesskab at styrke
brugen af tegn til tale ikke være

sagt, at vi er perfekte, men vi øver os. Mange andre
steder har man slet ikke en fælles holdning til dette, og
mange ved slet ikke hvad det er. Men jeg blev styrket i
min overbevisning om vigtigheden af tegn til tale, men
også om vigtigheden i, at vi som lærere og pædagoger
tør kaste os ud i andre forsøg når det gælder kommunikation. Piktogrammer og forskellige former for billedmateriale er også en oplagt form for kommunikation,
og vi må ikke lade os begrænse, men derimod afprøve
alle muligheder.
Det kunstneriske blev også plejet godt i løbet af stævnet. Hver aften var der en eller anden form for optræden på den store scene i Goetheanum. Vi fik fornøjelsen af en meget smuk eurytmiforestilling med musik af
b. la Bach og Grieg. En anden aften så vi et skuespil om
Kasper Hauser, opført af elever og medarbejdere fra en
socialterapeutisk institution i Frankrig, og så var der en
aften med teater og gøgl.
Konferencen fik skabt en øget bevidsthed om vores
daglige arbejde, og de mange spændende men også
krævende udfordringer vi møder. Der er ingen tvivl om,
at alle deltagerne tog fra Dornach med inspiration, nye
kontakter, energi og mod til at arbejde videre med at
styrke, forny og bevare det helsepædagogiske og socialterapeutiske arbejde rundt omkring i verden.
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Jeg støttende samtaler
Af Dorte Thagaard Hansen
Jeg- Støttende samtale er en samtaleform, som hjælper
den enkelte med at lukke op for følelsesstemninger,
hjælper til en i talesættelse af det der fylder inderst
inde, men som har svært ved at finde ord. Jeg- støttende samtaler har ikke en bestemt form, der anvendes
mange forskellige metoder og hjælpemidler. Det kan
være alt lige fra visuelle billeder, tændstikmænd der
tegnes undervejs i samtalen. Samtaler kan finde sted på
gåture, køreture, ved opvasken og i samtaleform. Det
væsentligste er at medarbejderen fornemmer og tilpasser sig det der skal til i forhold til, at hjælpe barnet, den
unge eller voksne med at åbne sig. Nedenstående er et
eksempel på alle de mange Jeg- støttende samtaler som
hver uge finder sted på Skolehjemmet.
Jeg var kontaktperson for en 9 årige pige, som havde
problemer med at sætte ord på sine følelser, hvis der var
noget hun ikke ville, samt havde svært ved at mærke
efter inden i kroppen. Efter en samtale med pigens
forældre samt gruppelederen, begyndte jeg på ”Jeg støttende samtaler”
Mine samtaler gik ud på at hjælpe pigen med at finde
nogle ”redskaber” der kunne hjælpe hende,
når hun ikke viste hvad hun skulle gøre, eller ikke forstod det der blev sagt. Så hun ikke bare blev sur og skreg
og ingen ting ville.
Jeg brugte lidt fra ”Katkassen” som er en mappe med
pædagogisk materiale, med en masse ideer til hvordan
man kan hjælpe andre til en større forståelse af sig selv
og andre. Jeg fandt en masse små ansigter, med forskellige udtryk: bange, ked, glad, overrasket, sur var nogle
af dem.
Vi snakkede om hvert enkelt, hvordan ser man ud når
man er sur og hvordan har man det
inden i. Jeg brugte mig selv meget, lavede meget tydelige ansigts udtryk, viste det med kroppen, og overdrev
så hun beder kunne forstå det. Hun skulle jo også prøve
det, hvilket var svært for hende,
men ved at vi ligesom leget det, kom hun også mere på
banen.

Vi sluttede hver samtale af med at jeg skrev i en bog,
om hvad vi havde lavet og snakket om og hun tegnede
ansigterne ind i bogen, hun var med til at sige hvad der
skulle stå. Og vi startede hver samtale op med at læse
det vi skrev i bogen sidst.
Efter at havde brugt nogle gange på at snakke om ansigterne begyndte vi at kikke efter ansigter i
ugeblade. Vi klippede dem ud og klistrede dem op på
A4 papir, bange for sig, sur for sig osv.
Hvorefter de blev lamineret. Herefter brugte jeg dem til
at lægge ud på gulvet som et redskab hun kunne bruge
når vi snakkede sammen.
•F
 .eks. Hun brugte ble om natten, men havde ikke
behov for den, da den altid var tør. Vi var flere som
havde snakkede med hende, om at den behøvet
hun ikke mere. Men hun blev bare sur /ked af det og
begyndte så at græde, hun ville ikke af med den og
ville ikke snakke om det. Nu spurgte jeg hende om
hvordan hun havde det inde i, hvis hun ikke skulle
bruge ble om natten. Hun peget på bange og efter lidt
tid fortalte hun at det var fordi, hun var bange for at
tisse i sengen. Vi fik snakket godt om det, og hun ville
gerne have at jeg snakkede med de andre medarbejder
om vores samtale. Hun bruger ikke ble mere og har
ikke været våd.

•E
 t andet eks. var at når hun kom med taxa om morgen så bar taxa manden hendes taske men når hun
skulle hjem kunne hun godt selv bære dem ud til taxaen, her skulle vi ikke hjælpe. Man havde snakkede
med hende om at hun selv skulle bære dem, men det
ville hun ikke. Da vi snakkede om det så peget hun
på bange og sagde at det var fordi hun ikke selv, ville
spørge taxa manden. Så blev der snakkede med taxa
manden og så bar hun selv sin taske om morgen.
Dette var nogle problemer som var hæmmende for
hende, problemer som vi troede var fordi hun
ikke gad, fordi hendes måde at udtrykke sig på tit
kunne se ud som om hun var ligeglad.
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Livshistorie- at arbejde med mennesker med
udviklingsforstyrrelses biografi
Tine Bay Sørensen

V

i har alle en historie. Vi er født ind i en familie,
og har haft en opvækst, som har formet os med
barndom, skolegang, venner, uddannelse osv.
Den baggrund, vores livshistorie, har været med til at
forme os som de individer, vi er i dag. Mennesker med
udviklingsforstyrrelser har nogle ubalancer, som man
i arbejdet med livshistorien kan nærme sig, og har et
menneske været udsat for svigt i barndommen, så kan
arbejdet med livshistorien blive en vej til at se og forstå
sig selv og sine handlinger på nye måder.
De fleste af os kan huske tilbage til omkring 3 års alderen. Men det kan ofte være svært at vide, hvad vi selv
husker og hvad vi har fået fortalt og set fotos af. Lige
omkring det 3. år begynder barnet at sige ”Jeg” om sig
selv. Indtil da betegner barnet sig selv med navnet ”Ole
ha” eller senere ”mig ha”. For endelig ud fra sig selv, på
en første ubevidst måde, at komme til oplevelsen ”Jeg
ha”. Intet andet væsen på kloden kan sige ”jeg” om sig
selv end mennesket.
De 3 første 7 års perioder er en udviklingsvej fra barn til
voksen, og samtidig en individualisering af det arvelige,
jeg har fået med fra mine forældre og min slægt. Det er
interessant at kigge på fotos af et barn igennem denne
periode. Særligt bliver det tydeligt, hvordan personligheden kommer mere og mere til syne helt ud i de
fysiske træk, især i 7 års perioden fra 14 til 21 år.
Vores oplevelser igennem barndommen og videre frem
i livet, husker vi. Vi kan genkalde os dem. Minder bliver
vakt til live i os ved sammenlignelige oplevelser, fordi
de ligger lagret i vores erindring, i vores krop. De fleste
af os bliver i mødet med særlige dufte eller smagsoplevelser mindet om oplevelser, vi har haft og måske
havde glemt. ”Åh, det var ligesom hos min bedstemor,
duften af storvask, når hun kogte tøjet i gruekedlen og
hele huset duftede af sæbe og kogt tøj.”
Det at kunne glemme og igen genkalde mig oplevelser
er en særlig menneskelig egenskab, som er med til at

opretholde vores menneskelige identitet. Ellers ville
vi som dyret leve her og nu, fra oplevelse til oplevelse
uden at have røde tråde i mellem dem. Vi ville være
drevet af instinktet og ikke ud fra motiver, mål og sammenhænge.
Står jeg i svære situationer i mit liv, genkalder jeg mig
uvilkårligt lignende situationer fra mit liv og finder afsæt i, hvorledes jeg dengang klarede situationen. Støder
jeg gang på gang ind i de samme problemer med mennesker eller livssituationer, kan jeg spørge mig selv eller
få hjælp fra andre til at finde sammenhænge. Det lyder
måske let, men ofte er det hårdt at arbejde med sig selv.
Vi har som mennesker ofte lettere ved at forholde os
til andre mennesker og deres liv, end til vores eget, og
vi bliver let blinde overfor de virkninger, vi selv har på
andre mennesker i arbejdsmæssige og sociale sammenhænge.
Ubalancer, som der skal hjælp til at håndtere
Mennesker med udviklingsforstyrrelser har ligesom alle
os andre en livshistorie – en biografi. Blot er det svært
for dem uden støtte at genkalde sig de røde tråde i livet,
genkalde sig det, kroppen husker. R. Steiner beskriver
menneskets sjælelige oplevelser af omverden som en
balance mellem to poler. På grund af den udviklingsforstyrredes ufuldstændige udvikling er det svært at finde
en balance i mødet med omverdenen. Nogle er ude af
stand til at huske episoder fra deres liv og sætte dem
ind i en sammenhæng. Det hele bliver spredt og fragmentarisk. De kan ikke genkalde sig noget, det er som
om deres erindring er forsvundet i glemslens dyb. Ofte
er de optaget af det, som skal ske lige om lidt, i morgen,
eller i næste uge.
Andre har svært ved at glemme; de husker alt. De
kan huske, hvad jeg præcist sagde for 10 år siden i den
og den sammenhæng. Det kommer ordret ud. Det er
ikke fordøjet eller bearbejdet, de holder det fast og det
afskærer dem fra at kunne være umiddelbart tilstede
i livet. De dvæler i fortiden og holder af at tale om de
gamle oplevelser, som foregik de lige nu. Man kan sige
den ene gruppe flyder ud på det tankemæssige/ kog>>
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>> nitive plan, mens den anden bliver holdt fast i punkt
oplevelser af livet og de andre.
På det følelsesmæssige plan kan man også se ubalancer,
som tendentielt går i 2 retninger. Nogle holder krampagtigt fast i følelserne, og mærker ikke omverdenen eller
andre mennesker omkring sig. Fokus er hos den enkelte
selv og vedkommende kan ikke indgå i ligeværdige
relationer uden støtte. Andre flyder ud og lever mere i
omverdenen og andres følelser end i sig selv.
Ligesom der hos det udviklingsforstyrrede mennesker er
problemer med tanke og følelseslivet, så kan viljeslivet
være præget af, at det er svært at komme fra tanke til
handling; man forbliver iagttagende, selv til sit eget liv.
Andre derimod handler og agerer så meget, at meningen forsvinder.
Vi har alle som mennesker disse poler i os. I vores liv
arbejder vi ved hjælp af vores ”Jeg” med at afbalancere
disse polare kræfter på det sjælelige plan. Nogle gange
kan vi have brug for hjælp.
Når mennesket med udviklingsforstyrrelse ikke kan
sætte ord på sine oplevelser eller sin angst, fordi hun
ikke ved, hvad den kommer af, så kan hun let reagere
enten sårbart og udadrettet eller resigneret og indadvendt, hvor hun ikke tør sige noget og i bogstaveligste
forstand kryber langs væggene.
I det specialpædagogiske arbejde er vores opgave
at støtte til en afbalancering af de polare kræfter, som
tvinger det udviklingsforstyrrede menneske ud i en for
tillukket/ tilbagetrukket eller en for åben, udflydende
eksistens. Begge tilstande kan skabe angst og manglende evne til at relatere sig til sig selv og sin omverden.
Hvordan hjælper vi den enkelte til at bevare kontrollen over eget liv og give forudsætninger for, at hun kan
forstå sit liv, opleve det som meningsfuldt og muligt at
handle i forhold til?
At arbejde med at sætte ord på det svære…
Man kan kun arbejde med livshistorier og biografi, hvis
der er et tillidsfuldt forhold og en gensidig lyst til at fordybe sig. Man kan kalde det ”Jeg – støttende samtaler”,
når jeg som medarbejder spejler og sætter ord på det
jeg ser og fornemmer i vores kontakt. Min opgave er at
skabe et rum, som den enkelte kan finde ro i og opleve
sig set i. Vi skal sammen skabe en stemning, hvor det
er okay at være ked af det, bange og sårbar, og hvor
der opstår en erfaring for, at det er bedre, at vi taler om
det, end at bruge trusler eller sparke, når livet bliver for
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svært. Målet er at støtte den enkelte til at finde frem
til andre strategier, som er mindre ødelæggende i det
sociale samspil og som hjælper til at tale om angsten,
vreden og sårbarheden.
Nogle af vores børn, unge og voksne har begrænsede
evner i at udtrykke sig med ord, så må vi i samarbejde
finde frem til billeder, som dækker de følelser og oplevelser vedkommende har. Vi kan også arbejde med
sociale historier, som jeg læser op og taler om så mange
gange, at der faktisk sker en meningsfuld adfærdsændring i hverdagen, når den situation, vi har læst og talt
om, dukker op.
At arbejde med biografiarbejde kræver af mig som
specialpædagog, at jeg i hverdagen følger barnet med
opmærksom interesse og mod til at italesætte det, jeg
oplever, i samspil med barnet og i barnets samspil med
andre. Jeg må tro på min intuition og være parat til at
handle ud fra den.
Samtidig er det vigtigt, at vi skaber en kultur i personalegruppen, så medarbejderne støtter hinanden i at
stille op i hverdagen. Relationsrummet kræver noget af
mig som medarbejder! Ind imellem har jeg brug for at
nogen lytter til mine egne subjektive følelser for dem
kan barnet, den unge eller voksne ikke bruge til noget.
De har behov for min ægte indlevelse og medfølelse.
Arbejde med ens livshistorie har især betydning,
hvis man har oplevet svigt
Nogle få af de børn og unge, som bor på Marjatta, er
vokset op i hjem, hvor forældrene ikke har været i
stand til at tage vare på dem. Forskellige former for
misbrug og vold har været og er en fast bestanddel af
børnenes opvækstbetingelser. Ofte har de været anbragt
udenfor hjemmet og de er vokset op på børnehjem
eller hos en plejefamilie. Disse børn og unge har en
baggrund, som de har brug for at bearbejde, når de er
modne til det. Her er et arbejdsredskab som livshistorien vigtigt.
Denne gruppe af børn og unge kræver stor støtte og
forståelse i det sociale samspil, fordi de – i et forsøg på
at beskytte sig selv og håndtere deres sårbarhed - agerer
problemskabende. Deres verbale udtryk er ofte grænseoverskridende, man undres over, hvor alle de udtryk
kommer fra. Samtidig er de ofte meget fysiske i deres
udtryk. Smækker med dørene, sparker til genstande og
små-tjatter til alt og alle konstant. Det er den ene side,

den lidt hårdkogte beskyttelsesfacade, som dækker over
et uhyre sårbart indre, som kommer mere og mere til
syne, jo mere de i hverdagen bliver mødt med tillid,
meningsfulde krav og respekt. Den sårbare side viser sig
ofte i en adfærd, hvor de bliver som et lille barn, der
har behov for at sidde på skødet og putte. En adfærd,
som hele tiden forløber i yderligheder, hvor deres behov for forståelse er stort, og ”Jeg- støttende samtaler”
kan gøre en vigtig forskel.
Lisbeth Zornig Andersen har skrevet en bog om sin
barndom og ungdom ”Vrede er mit mellemnavn”.
Hun er selv en mønsterbryder og det lykkes hende,
som den eneste i flokken af søskende, at bryde med sit
barndomsmiljø, få en uddannelse og skabe et andet
liv. I beskrivelsen af sin barndom, viser Lisbeth Zornig
Andersen tydeligt den afmagt, som et barn eller ungt
menneske kommer i, når det vokser op hos forældre
med ringe forældreevne. At hun klarede det skyldes, at
der i hendes barndom optrådte omsorgsfulde personer
i skolen og senere i hendes liv, som viste hende tillid og
gav hende et rum, at vokse i.
Blandt de børn og unge på Marjatta, som udover en
udviklingsforstyrrelse har tilknytningsproblemer, som
skyldes en barndom som den, Lisbeth Zornig Andersen
har beskrevet, har vi prøvet at arbejde med livshistorie.
Ofte har denne gruppe mange spørgsmål; ”Hvem er
min mor eller far? Hvorfor kommer de ikke på besøg?
Hvorfor kan jeg ikke besøge dem? Møde dem? Se dem?
Hvorfor skal der altid være en medarbejder til stede, når
jeg får besøg af min mor? Hvordan kan det være at min
far drikker og bliver så mærkelig?” De kan også have
oplevet andre brudte bånd; ”Hvorfor anbragte min plejefamilie mig på Marjatta? Hvorfor kunne jeg ikke blive
hos dem?” Og inde bagved ligger spørgsmålet og lurer
”Kunne de heller ikke lide mig, siden de afleverede mig
og jeg ikke siden har set dem? Og hvor er de?” Et utal
af spørgsmål, som det er vigtigt, at barnet og den unge
kan få hjælp til at sætte ord på og bearbejde sammen
med en støttende og omsorgsfuld voksen, som det har
tillid til.
Min erfaring siger, at det ofte er omkring puberteten,
at spørgsmålene for alvor melder sig. Barnet får her en
ny modenhed og kan selv reflektere med på en anden
måde end tidligere. Det er vokset ud over den umiddelbare efterligning og iagttager mere tydeligt omverdenen
og oplever mere gennem sine følelser. Derfor bliver

sårbarheden også større og tydeligere, og spørgsmålene
presser sig på.
En rigtig god måde at arbejde med spørgsmålene er
sammen at arbejde med en livshistoriebog. Der findes
forskellige bøger, hvor man kan finde inspiration og
vejledning ved at google på nettet, en af de gode er af
Ingrid Strøm og har titlen ”Livshistoriebøger”.
Medarbejderens egne forberedelser
At arbejde med livshistorie tager tid og der skal i hverdagen være et rum, hvor medarbejderen og den unge
kan være sammen uden forstyrrelse. Samtidig er det
vigtigt, at medarbejderen stiller sig selv en række etiske
og moralske spørgsmål.
Kan jeg selv rumme at gå ind i denne proces og hjælpe
den unge til en større forståelse af de livsvilkår, hun
har og har haft? Kan jeg håndtere, at jeg i processen
kan få en viden og indsigt, som kræver diskretion og
omtanke. Kan jeg finde ud af at lade den unge beholde
sin kærlighed til sin familie til trods for, at det kan
være svært? Den unge kan ikke bruge min kritik af
familien til noget, han eller hun rummer nok afmagt
selv. Jeg skal støtte barnet i at få en indsigt i sine egne
livsomstændigheder. Vi skaber noget fortroligt sammen,
som jeg eventuelt må spørge om lov til at dele med
andre medarbejdere. Livshistoriebogen er den unges og
vi taler sammen om, hvor den befinder sig, når vi ikke
arbejder på den.
Hvordan kommer jeg i gang?
Ud fra egne erfaringer er det godt at begynde med, at vi
sammen skaber et stamtræ. Hvem er min familie? Hvad
hedder de? Dernæst, hvilken relation har jeg? Er de i en
tæt relation til mig eller i en fjern? Lad den unge tegne
og skrive. Deltage i projektet. Herefter vil der næsten
altid vise sig en vej. En ung pige arbejdede med drømmen om at møde sin far i en ønske fortælling, som hun
malede til. Her blev en narrativ, fortællende tilgang måden at rumme svære følelser. En anden ønskede konkret
at møde sin gamle plejemor, som hun ikke havde haft
kontakt med siden hun var 5 år gammel.
Begge piger har både mens vi var i processen og
senere været mindre problemskabende og mere sociale.
Det har virket som om, at de fik mere energi til at tage
hånd om sig selv og derfor kunne være mere afbalancerede i deres adfærd.
For de fleste vil det være fint at mødes en gang om
ugen i en periode fra 3 mdr. til et ½ år. Så er der oftest >>
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>> brug for en pause. En livshistoriebog er ikke bare færdig, den skal løbende følges op. Livet er ligesom et løg,
det har mange lag og nogle lag ligger dybere inde og
kan først italesættes, når tiden er moden til det.
Biografiarbejdet kan følge efter livshistorien
Hos den voksne med udviklingsforstyrrelse kan det på
et tidspunkt være aktuelt at fortsætte arbejdet med livshistorien i et biografi-arbejde. Det kan fx være, når han
går fra en 7 års periode til en anden. Især omkring de
35 år har jeg erfaring for, at der er et stort behov for at
få hjælp til at standse op og kigge på sit liv. 35 år er livsmidten, og her opstår for de fleste af os dybere spørgsmål til livet. Både i forhold til, hvordan det har været
indtil nu, og til, hvordan det skal fortsætte. Måske har
jeg behov for forandring i mit arbejde, bolig m.v. Mærk
efter hos dig selv eller andre mennesker, du kender, som
er i den alder eller passerer den. Egne oplevelser kan
danne basis for en øget forståelse i arbejdet med mennesker, som har sværere ved selv at udtrykke sig.
I Nordtyskland arbejder man på nogle socialterapeutiske steder målrettet med biografiarbejde. Her har det
vist sig, at jo mere målrettet, man arbejder med oplevelserne i de tidlige barneår, de svære såvel som de
glædelige, desto friere står den voksne senere i livet. Det
mindsker brugen af antidepressive midler, måske fordi
arbejdet med biografien og livshistorien frigiver energi
og øger livskvaliteten.
Der findes mange måde at arbejde med en biografi på,
arbejdet skal formes efter det behov, det enkelte menneskes behov. Som den medarbejder, der skal støtte
processen er det vigtigt at forberede sig ved at beskæftige sig med 7 års perioderne. Hvilke motiver har de
enkelte 7 års perioder i livet? Hvad bringer biografien
naturligt til mennesket? Det er vigtigt at have øje for, at
udviklingshæmmede mennesker også gennemgår disse
7 års impulser, selv om de udviklingsmæssigt befinder
sig i nogle helt andre livsaldre.
Eksempler på arbejde med biografi
• Medarbejderen

har skabt et rum, hvor beboeren bliver
inviteret til en samtale. Medarbejderen har inden
forberedt de dele af biografien, som de skal tale om.
Arbejdet udspiller sig som en fortrolig samtale mellem
medarbejderen og den voksne.
• Den voksne inviterer alle de mennesker, som har haft
betydning i vedkommendes liv, til en biografiaften.
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De bliver bedt om at huske på særlige oplevelser, de
har haft sammen med den voksne. Det kan være en
tidligere skolelærer, det kan være den medarbejder,
som i tidernes morgen tog imod den voksne, da
vedkommende kom til institutionen. Det kan være
tidligere, betydningsfulde voksne som f.eks. taxachaufføren, som i årevis kørte den voksne til og fra
skolen. Det kan være nulevende familie. Personen
bliver denne aften centrum i sit liv, og oplever, at der
bliver sat ord på alle de røde tråde, der er i hans liv.
• I en gruppe arbejdes med kunstnerisk udtryk og samtale. Mette Ryom Røjbek, som er maleterapeut, og jeg
arbejdede over en periode med biografiarbejde i mindre grupper. Temaet var ”barndom”. Alle medbragte
billeder og fotos, og vi hjalp til at få ord på oplevelserne. Hvad huskede deltagerne selv? De valgte en
oplevelse ud, som de malede vådt i vådt. Næste gang
vi mødtes talte vi med dem om det at blive gammel.
Hvordan tænkte de deres liv ville forme sig? Hvem
ville de gerne blive gamle sammen med? Kæresten?
Vennerne? Det var en meget vanskeligere proces end
at huske tilbage til barndommen. En del tog barndomsbillederne frem igen. Men, vi forsøgte nænsomt
at fastholde samtalen og fik hver enkelt til at fortælle
om en situation, de kunne forestille sig. For en var det
at sidde på havebænken og holde kæresten i hånden,
kigge ud over blomsterne i haven. For en anden var
det en god stol på værelset og musik på radioen. For
en tredje var det at bage morgenbrødet til de andre.
Alle malede de deres forestilling, det var svært med
det grå hår eller at forstille sig, at man kunne få en
mere skallet isse. Men det lykkedes. Den 3. gang, vi
mødtes, talte vi om nutiden. Hvad var de hver i sær
optaget af i deres liv lige nu? Var det arbejdet, der
betød noget? Var det kæresten eller vennerne?
Det blev også malet. Deres 3 billeder blev efterfølgende
hæftet sammen og til hver situation, beskrev Mette eller
jeg deres fortælling. De fik deres mappe med hjem og
kunne nu selv med støtte i deres billeder fortælle om
deres oplevelser for de andre og medarbejderne i bo
gruppen og på deres arbejde. Vi ved, fra de tilbagemeldinger vi fik, at disse processer frigjorde meget energi.
Oven stående er nogen mulige forslag til, hvordan et
arbejde med biografi og livshistorie kan gribes an i vore
sammenhænge med mennesker med udviklingsforstyrrelser. Vi kan lade os inspirere af hinanden, men hver

samtale, hvert møde med den enkelte vil, hvis vi er
åbne, vise os den vej, vi skal gå i den enkelte situation.
Arbejdet med livshistorien / biografien vil øge den

enkeltes livskvalitet. Og det er dybt gribende og bevægende at få lov til at være den, der ledsager i erkendelsesarbejdet.
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Grethe Bagge har skænket sine
kunstværker til Marjatta
Af Lisbet Kolmos
Grethe Bagge og Marjatta
Grethe Bagge har fulgt Marjatta siden starten i 1953.
Hun kendte Albert Eman, Marjattas grundlægger, for
han kom i hendes forældres hjem, hvor der var et
kunstnerisk miljø og interesse for antroposofi. I 1972,
da det store hvide hus på skolehjemmet blev bygget,
bad Albert Eman hende om at illustrere Marjatta-legenden, som jo har lagt navn til ikke alene skolehjemmet
men alt, hvad der senere er vokset ud derfra. Det blev
til 8 store malerier i stærke, lyse farver med, hun med
stor intuitiv kraft har illustreret motiverne fra Kalevalaeventyret.
Grethe Bagge har hver eneste dag i de sidste 40 år, har
været en del af Marjattas liv. Hver morgen, når børn og
unge samles med medarbejderne i salen for at synge til
dagens begyndelse, står de i kreds foran Grethe Bagges
store billedserie. Det er med til at sætte en vis stemning
og kraft i rummet, selvom de fleste ikke er bevidste om
det.
Arven
For 6 år siden gav Grethe Bagge udtryk for, at hun
ønskede at skænke sine malerier til Marjatta og bad om,
at vi ville bevare en del af billederne samlet. Hun har
selv sat mærke på de billeder, som hun ønskede skulle
forblive samlet. De øvrige billeder kunne vi sælge over
nogle år.
Grethe Bagge var hele livet fuldstændig dedikeret til sin
billedkunst, hun var enebarn og havde ikke selv børn
og der var heller ikke anden familie, som var tæt på
hende. Hun ønskede at Marjatta skulle være enearving.
Arven kom derfor ikke som en overraskelse.
Grethe Bagge blev 87 år og døde efter nogen tids alderssvækkelse den 25. september 2012. Hun efterlod sig
mere end 100 billeder og tryk, som vi i øjeblikket er ved
at finde en god opbevaring for.
Det er hensigten at vi på Marjatta, løbende har udstillinger af hendes værker, og at vi senere vil begynde

at sælge nogle af billederne.
Grethe Bagge havde også en lejlighed på Frederiksberg og et hus i Småland i Sverige, som Marjatta har arvet. Lejligheden vil blive solgt og vi overvejer, hvordan
vi kan anvende huset i Sverige.
Glimt fra Grethe Bagges liv
Grethe Bagge er vokset op på Frederiksberg i en kunstinteresseret familie. Faderen var bagermester og moderen organist. Hun var selv meget musikalsk, men valgte
tidligt maleriet som udtryksmiddel frem for musikken.
Hun har rejst meget, særlig i Grækenland og Italien, og
har udstillet både i Paris, London, Wien og Zürich og
mange andre stedet. Hun har også haft en del udstillinger herhjemme. I de senere år havde hun ikke mere
kræfter til at holde udstillinger og fik ikke solgt så
meget. Hendes billederne var en del af hendes verden,
så hjemmet på Frederiksberg og huset i Sverige var fyldt
med hendes værker.
Hun er uddannet på Kunstakademiets billedhuggerskole, og hun fik i 1951 Eckersberg medaljen for en
skulptur af sin mor, hvor hun tydeligt viser, at hun har
fornemmelse for i formgivningen at indfange det karakterfulde i en person.
På en rejse til Italien i 1950’erne blev hun grebet af
farverne og lyset i de store maleres værker bl.a. Rafaels,
og hun begyndte at uddanne sig som maler. På en studierejse til Delfi i Grækenland mødte hun den berømte
østrigske maler, Oskar Kokoschka, og blev optaget på
hans malerskole. Samtidig blev hun en del af det internationale kunstmiljø. Hun debuterede i 1969 og havde
en række udstillinger i 1970-’er, 1980’er og 1990’erne.
Hun mestrede både skulptur, maleri, akvarel, tegning og
grafik. Hendes kunst spænder fra de naturalistisk opfattede landskaber mest som akvarel, til mere fabulerende
farvevisioner i olie.
I landskabsakvarellerne udtrykker hun direkte og sansende naturens stemninger i et samspil mellem varme >>
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>> og kolde farver. Og man får en fornemmelse af selv at
være til stede.
I oliemaleriet udtrykker hun ofte en indre billedverden,
hvor drømme og arketypiske billeder blander sig med
forskellige motiver hentet fra myter og digte. I mange af
billederne trænger en anden virkelighed uden for tid og
rum frem i motiverne og figurerne forsvinder næsten i
abstrakte farveflader, der glider over i hinanden.
Grethe Bagge har ofte malet serier af malerier, bl.a.
motiver fra Kalevala. I kulturhuset er der i øjeblikket en
udstilling af en serie malet til et digt af Gordon Walmsley: ”The Roses of Pierea”, som er malet i 1990’erne.
De er smukke og udtryksfulde og spænder fra et stille
forfinede udtryk til det meget dramatiske, næsten dæmoniske.
For at give et indtryk af Grethe Bagges følsomhed og
hendes måde at arbejde på, har vi valgt at lade hende
selv tale. Det er et udsnit af en avisartikel fra Fyns Stiftstidende 30. maj 1965. En journalist har mødt Grethe
Bagge på Fyns Hoved, hvor hun holdt til i nogle år for
at studere og male naturen.
Grethe Bagges egen stemme:
Der er i naturoplevelsen for os alle noget, som går langt
dybere, end hvad det ydre øje opfatter. Bag tingene ligger
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kræfter, som vi mere eller mindre beviste fornemmer. Kun
når vi mobiliserer al vor sansning, alle vore til rådighed
stående sanser – og har flere end de syv eller tolv, vi sædvanligvis tæller op, bl.a. en række sjælelige – når vi ind til de
hemmeligheder i naturen, som vi aldrig før har skimtet, og
naturen forsyner os på den måde med livskraft og livsinspiration og fylder os med underen i selve oplevelsen af at være.
Dette, på den måde helt bevidst at fatte samtidig naturens
væren i én selv, er noget ganske forunderligt og har gang på
gang fyldt mig med den koncentrerede livsfølelse, der umiddelbart foldede sig ud i mine billeder, vi kan godt sige som
en jubelsang. Men gi´r man sig ikke indre ro til den slags,
går man ram forbi.
Når man læser hendes måde at udtrykke sig på, kan
man tydeligt opleve hendes sensitivitet, og man bliver
fuld af beundring for, at hun også var i stand til at
udtrykke det i billeder, så vi andre kan blive inspireret
af det.
Vi vil hermed gerne udtrykke vor taknemmelighed for den
store gave, som MarjattaHjemmenes Støttefond har
modtaget.

Når knapperne begynder at drille

Af Jørgen Svendsen, formand for lokalrådet
Sampovig
Begynder knapperne at drille? Det kan være et af de
små tegn på begyndende demens, man skal være særlig
opmærksom på blandt Marjatta’s beboere. Det var blot
en af de mange oplysninger, vi gik hjem med fra temadagen om demens den 27. oktober 2012.
Marjatta har gennem flere år samarbejdet med
demens-konsulent Hanne Kousgaard, der blandt andet
har undervist Marjattas medarbejdere i, hvordan man
kan opdage demens og yde god omsorg til beboere med
demens. Og på en solrig lørdag i Marjattas sal, var turen
nu kommet til pårørende fra voksenfællesskabet, der

mødtes til en alvorlig, men også berigende temadag,
om demens hos Marjattas beboere.
Efterhånden som beboerne bliver ældre, ser vi også
flere tilfælde af demens. Det har stor betydning, ikke
bare får den pågældende beboer behov for en anden
omsorg, men det påvirker også livet og dagligdagen
for alle andre beboere. Og berører dermed os alle som
pårørende - mere eller mindre direkte. Det var baggrunden for at SampoVigs lokalråd, sammen med de øvrige
voksencentre, havde inviteret alle pårørende i voksenfællesskabet til temadag med oplæg, gruppesamtaler og
debat om emnet.
Det blev en både intens og bevægende dag, med
mange nyttige informationer. Ikke altid rart at høre, >>
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men Hanne Kousgaard gjorde os klogere på en ligefrem,
afdæmpet og meget kompetent måde.
Udover det med de drilagtige knapper, lærte vi om
mange andre advarselssignaler ved begyndende demens. Advarselssignaler, der langsomt sniger sig ind, så
man let kan overse dem i dagligdagen.
Her var det betryggende at vide, at Marjattas medarbejdere allerede er uddannet og forberedt, blandt andet
til at bruge et individuelt demens-skema, til at opfange
advarsels-signaler og forandringer så tidligt som muligt.
Vi hørte, hvorfor vi skal være særlig opmærksomme
på beboere med Downs syndrom, som har en høj risiko
for at blive ramt.
Hanne kunne også fortælle om de medicinske
behandlingsmuligheder, der desværre er begrænsede.
Derfor er den daglige omsorg så vigtig, det fik vi gode
eksempler på – og sluttede med en fin sang om hvad
man kan ønske sig af sine omgivelser, hvis man bliver
dement.
Sidst på dagen, havde vi i mindre grupper, lejlighed
til at dele vores tanker om, hvordan vi bedst hjælper
vores beboere igennem et demensforløb. Det blev en
god samatale og også en lejlighed til at møde andre
pårørende på tværs af voksencentrene.

Som opsamling på dagen, samlede vi de umiddelbare
ideer fra gruppesamtalerne om emnerne:
•h
 vad kan vi som pårørende gøre (hver især og som
gruppe)?
•h
 vad kan Marjatta gøre?
Disse ideer er nu givet videre til Marjattas demensgruppe og til voksencentrene, hvor vi håber de kan
være med til en fortsat udvikling af Marjattas demensarbejde.
I temadagen deltog medarbejdere fra voksencentrene,
der kunne fortælle om hvordan Marjatta møder demens
i det daglige pædagogiske arbejde. Men da dagen var
omme, måtte vi også konstatere, at det havde der slet
ikke været tid nok til – og i øvrigt skulle den information også gerne ud til alle pårørende.
Derfor sluttede dagen med en opfordring til, at de
enkelte voksencentre og lokalråd overvejer hvordan de
bedst kan informere og involvere alle pårørende i dette.

Hanne Kousgaards oversigt over advarselssignaler, specielt hos beboere med Downs syndrom

Ideer fra gruppesamtalerne

Pårørende

Tilpasse oplevelser til det demente familiemedlems behov for trygge
rammer, herunder begrænse antallet af gæster

✓

Være opmærksom på nye behov i forhold til ’vores’ behov som pårørende

✓

Huskekasse skal både opbygges og bruges

✓

✓

Tilpasse besøgs-weekender, skal de være kortere, måske erstattes af
udflugter

✓

✓

Søge viden og være åbne om demens, også over for andre

✓

✓

Være obs på (tidlige) symptomer

✓

✓

Tilpasse fysiske rammer i bostederne
Dialog medarbejdere-pårørende om forståelse af nye behov

✓
✓

✓

Bevare netværk og omsorg fra samboere så længe som muligt

✓

Overveje hvordan beboerne bedst kan involveres i Marjatta’s
demensarbejde

✓

Overveje hvordan alle pårørende bedst kan involveres i Marjatta’s
demensarbejde
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✓

✓

Konfabulation
Personen fortæller om hændelser på medrivende vis,
der digtes fordi hukommelsen svigter.

Forhindringer
Små ændringer som f.eks. mindre dørtrin, samlinger
i gulv, lapper på asfalt, gør at beboeren har problemer med at ’komme over’.

Problemer med sammensatte handlinger
Man har eksempelvis tidligere kunnet betjene en
kaffemaskine. Man glemmer nu dele af den sammensatte handling. Eksempelvis kommer man ikke vand
på maskinen, men husker kaffebønner og husker at
tænde for maskinen eller omvendt.
Problemer med knapper
Knapperne ’driller’
Overdrevne skridt ved trapper
Benene løftes 10-20 cm mere end, hvad der er nødvendigt/almindeligt, når man skal gå på trapper.
Let ændret gang
Gangen ændres til mere bredsporet gang.

Søvn
Beboeren tager en lille lur i ny og næ, ofte ved siden
af personalet/i trygge omgivelser.
Fortid
Opmærksomheden på hændelser tidligere i livet
øges. Man ’hygger sig’ med, ofte for sig selv, at
genopleve/genfortælle tidligere hændelser. Dette kan
forveksles med hallucinationer.
Irritation
Lettere irritation over ikke at kunne huske. Fortæller,
at man ikke kan huske.

Ændret gang
Benene virker mere stive ved gang
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Julebasaren på Bredeshave
Af Lisbet Schmitz

Biler så langt øjet rakte, mennesker med paraplyer som krumbøjede stred sig gennem regn
og blæst. Mudder, våde heste, gran, røg fra bål, børn, duften af kaffe, kaos op og ned af
trapper og travle mennesker. Det lyder måske umiddelbart som en tur i Bilka, men det var
Marjattas julebasar, og det var en helt fantastisk dag, trods regn, mudder og mange biler.
Tænk, det lykkedes at få flyttet basaren her til Sydsjælland, og det blev et tilløbsstykke
uden sammenligning, det gav et kæmpe overskud, og vi var alle trætte, glade ja, nærmest
euforiske da de sidst gæster gik og vi fik ryddet op.

M

en så stort en arrangement kommer ikke af
sig selv, der ligger måneders forberedelse forude, mange møder, planlægning, koordinering og måske også et par søvnløse nætter hist og pist.
Men det har været utroligt dejligt, at samarbejde med
de mange aktive forældre, og alle er gået ind i projektet
med ny energi og en ukuelig tro på, at det at flytte basaren til Bredeshave var den rigtige beslutning. De mange
basarforberedelser har i den grad været med til at styrke
fællesskabet medarbejderne i mellem, og det har været
en fornøjelse, at se med hvilken glæde både elever,
beboerne og medarbejdere har involveret sig i alverdens
kreative aktiviteter.
Mange bosteder har fremstillet basarting gennem
hele vinteren, og der er blevet gjort meget ud af at fremstille smukke ting af gode materialer. På skolehjemmet
har der de sidste mange måneder, været elever som har
strikket, filtet og syet alverdens ting, og eleverne har
haft en helt anden tilgang til basararbejdet, da de netop
kan forbinde sig med, at det hele nu foregår på Bredeshave, et sted de kender. Eleverne havde alle glædet sig
til at skulle stå i boder, til at vise deres nye kulturhus
frem, og til at hjælpe forældre og medarbejdere med at
gøre det til en dejlig dag.
Ja, gæster dem kom der virkelig mange af, og nok
langt flere end vi havde forestillet os. Mange lokale fra
Præstø og omegn havde taget vejen forbi, og mange
medarbejdere havde inviteret venner og naboer med.
Hvor end man så hen var der mennesker, der blev
handlet flittigt, både i de udendørs telte som bugnede
af grøntsager, ost, mælk, marmelade, gran, popcorn og

meget andet, og i de forskellige rum. I kulturhuset og
hovedhuset var der boder med kunsthåndværk lavet på
værkstederne og af forældre, elever og medarbejdere.
I kulturhusets sal var der travlt i cafeen, og ind i mellem var køen uendelig lang, men forældrene bag disken
mistede på intet tidspunkt det gode humør og overblikket. I glasgangen ved hovedhuset, var der en hyggelig
cafe med æbleskiver og gløgg, og herfra kunne man gå
til ungdomsuddannelsens bod og videre til kramboden,
som vist havde det bedste salg nogensinde.
I kælderen i hovedhuset huserede de glade nisser, her
var en hyggelig stemning og der var te på kanden. Her
kunne børnene få lov at rulle lys og lave dekorationer.
Mange nød en stille stund hos nissefar og nissemor, og
der blev også tid til en lille historie ved stearinlysets
skær.
De mange år med julebasar i Holte har været mange
gode år, men der er ikke nogen tvivl om, at det er langt
lettere for både elever, beboere, forældre og medarbejdere at engagere sig i basararbejdet i de nye rammer på
Bredeshave. Her høre vi hjemme, her kan vi vise hvem
vi er og hvad vi står for, og vi er rigtig mange som allerede glæder os til næste år.
Med hensyn til oprydning og sammenpakning af teltene så gik det jo helt af sig selv……se foto til venstre.
Journalisten fra ”Sjællandske” kom en smut forbi, og
hun syntes absolut også godt om basaren, og her bringer vi artiklen på næste side
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arked på Bredeshave ved Præstø Fjord.
JULEBAZAR: Tusinder kørte til Marjattas gigantiske julem
rk.
forgæves for sikke en julefest med gedigent kunsthåndvæ

9

Ingen kørte

Kunsthåndværk af højeste kvalitet
AF ANNA C . MØHL

A

llerede fem hundrede meter fra skolehjemmet Marjatta
på Strandvejen med udsigt
til Præstø Fjord holdt biler
i kø søndag formiddag. Og
det meste af eftermiddagen
også. Hjemmeværn og politi måtte hjælpe til med at
afvikle trafikken og forsøge
at finde egnede parkeringspladser til de mange
biler.
Marjattas hovedbygning
og ikke mindst skolens ny
kulturhus skulle for første gang være rammen
om årets store julebazar. I
mere end en menneskealder har Marjatta holdt sin
bazar i Gl. Holte, men efter
kulturhuset blev indviet
i foråret, har det været et
ønske blandt forældrene,
at julebazaren blev flyttet
sydpå til Strandvejen.
Det ønske er faldet i god
jord.
Bernhard
Skoleleder
Schmitz vurderer, at der i
3-4.000
var
dagen
af
løbet

gæster forbi Marjatta.
Ingen på skolen var på
forhånd klar over, hvor
mange, der ville besøge
markedet. Og der synes
ikke at være nogen ende på
mylderet.

ste pose med fine tegninger.
strikvarer,
Træfigurer,
julepynt, smykker, lampeskærme, uroer, småkager og
dekorerede vaser. Det hele
var der. Og næsten for det
halve.

Alt er håndlavet

Halløj i køkkenet

Skolehjemmet for udviklingshæmmede leverer et
yderst gedigent udbud af
varer, som kvalitetsmæssigt hæver sig et godt stykke
over de fleste julemarkeder.
Det er kunsthåndværk af
højeste kvalitet.
Alle tingene er lavet
fra grunden. Der er ikke
købt halvfabrikata i Panduro Hobby, fortæller Susan
Green, der er uddannet helsepædagog. Hun er på 30. år
ansat på Marjatta.
- Alt er håndlavet. Det er
dejligt at folk kan se, at der
er lagt sjæl i tingene, siger
hun.
Når man havde sluttet en
handel, blev varerne puttet
er. Selv poserne
papirpos
i
var der lagt sjæl i. Eleverne
havde dekoreret hver ene-

Alle varerne er lavet
helt fra grunden af
Marjattas elever. Det
er kunsthåndværk af
høj kvalitet. Foto: Jens
Wollesen

Det er forældrene, der står
bag julemarkedet. Det var
også forældrene, der baksede i køkkenet med at lave
mad til tusinder af sultne
gæster. I kulturhuset snoede en lang kø til buffetten
sig rundt om bordene, og i
køkkenet kunne de slet ikke
følge med.
Bente Opfermann fra
Næstved lavede lagkager i
lange baner. Mens hun dekorerede kagerne med flødeskum, sagde hun glad:
- Det er helt overvældende med så mange gæster.
Vi laver julebazaren igen
næste år. Vi skal bare lave
endnu mere mad.
Klokken 15 måtte køkkenpersonalet give op. Der
var ikke mere mad tilbage. ■

Det er dejligt
at folk kan se,
at der er lagt sjæl i
tingene

Susan Green, Marjatta

Fuldt hus til Marjattas julebazar søndag. Nåede man
Foto: Jens Wollesen

det ikke, må man vente et års tid.

OM MARJAT TA
◆ Marjatta er en selvejende institution for udviklingshæmmede med 75 børn og unge, 100 voksne og ca.
200 fuldtidsansatte medarbejdere.
◆ I 1953 blev Marjatta grundlagt som skolehjem.
Marjatta har siden udviklet sig til at være et livslangt
tilbud for beboerne. De ældste er godt oppe i 70erne.
◆ Afsættet er Rudolf Steiners ﬁlosoﬁ om, at kunstnerisk
aktivitet er en af de store drivkræfter i al menneskelig udvikling, uanset om man er handicappet eller ej.
◆ Skolehjemmet Bredeshave ved Præstø Fjord er den
centrale del af Marjatta med en boafdeling, skole og
ungdomsuddannelse. Derudover er der rundt omkring
i Sydsjælland etableret ﬁre centre, hvor voksne kan
bo i bofællesskaber eller egne lejligheder.
◆ Der er muligheder for beskyttet beskæftigelse med
landbrug, gartnerier, sølvsmedje og ﬂere værksteder.
Produkterne bruges indenfor Marjatta-fællesskabet
eller sælges til grossister og private.
◆ Marjatta har et seminarium, der kan tilbyde både en
basisuddannelse, uddannels som pædagog, samt en
videreuddannelse til specialpædagog.

Det er helt
overvældende med så mange
gæster

Bente Opfermann,
lagkagemager
i Marjattas køkken

Bente Opfermann
fra Næstved lavede
lagkager i lange
baner. Alligevel
kunne hun og de
andre Marjatta-forældre kunne slet ikke
følge med. Gæsterne
strømmede til. Og de
var sultne. Foto: Jens
Wollesen

Skolehjemmets julemarked har noget for enhver smag.
Foto: Jens Wollesen
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Glædelig Jul
Julen er en tid som er oplagt til hygge, og en god historie ved stearinlysets skær. Her bringer
vi et par små historier fra årstidskompendiet med ønsket om en god jul til alle

Hyrdedrengens fløjte
Fortælling af Dan Lindholm
Samme nat som vor frelser blev født, gik en fattig hyrdedreng i bjergene udenfor Bethlehem. Han ledte efter
et lam som var blevet borte. Det var sådan, at han ikke
var i følge med de andre hyrder vi hører om i evangeliet.
Drengen var i brødet hos en hård husbond, som kan
have været en af Bethlehems gæstgivere. Kom han ikke
hjem med hjorden i behold, vankede der skældsord og
hug. Derfor gav han sig ingen tid til at lægge mærke til
underlige tegn. Ej blev han klar over, hvordan vinden
lagde sig, ej hørte han at fuglene begyndte at synge, ej
så han at stjernerne skinnede med dobbelt glans. Op ad
bjerget gik stien, bag hver busk og sten ledte han. Til
slut stod han på det højeste og så ud over sletterne helt
til Bethlehem.
Da var det, at himlen åbnede sig, natten blev klar
som dagen, og en lovsang lød over jorden. Hvor stort et
under som i denne stund skete, har til denne dag knapt
et menneske fattet. Så det må være tilgivet, hvis en lille
hyrdedreng ikke med det samme forstod budskabet.
Han tænkte på sit lam, og at han måtte lede videre. Da
stod med et, en engel hos ham og englen sagde:
”Vær ikke længere bekymret for dit lam! I denne
stund er en større hyrde født. Gå til Bethlehem hvor
Verdenens Frelser ligger svøbt i en krybbe”.!
”Verdens Frelser”, svarede drengen. ”For ham tør
ingen komme uden en gave i hånden”.
”Tag denne fløjte med og spil for barnet”, sagde
englen og var i det samme forsvundet. Men på jorden
foran drengen lå en skinnende fløjte. Syv himmelrene
toner havde den og spillede, så det var et under at sætte
den til munden.
Drengen blev glad og sprang ned ad bjerget. Men det
var ujævnt, og da han skulle over et udtørret bækkeleje,
snublede han – og lå så lang han var. I faldet mistede
han fløjten, og kom sandt at sige til at bruge et ord som
hyrder af og til har for vane. Smukt var det ikke. Og da

han fandt fløjten igen, var den blevet en tone fattigere.
Men endnu var seks toner hele, og tid til at græde
havde han ikke. Nu var stien god, så han løb alt hvad
han kunne. Pludselig standsede han brat op, - der midt
foran ham på vejen, sad en stor ulv. Selve lammedræberen! Vreden for i drengen. - ”Vil du pakke dig!” råbte
han. Før han fik tænkt sig om, havde han kastet fløjten
efter bæstet. I det samme forsvandt ulven, men det
gjorde en tone i fløjten også.
Så var han kommet ned på sletten, hvor flokken plejede at græsse. Dyrene havde lagt sig til ro for natten,
alt var stille. Kun et enligt får løb rundt og brægede.
Drengen tænkte, at han måtte prøve at få dyret ind i
folden, før han skyndte sig videre. Han løb efter fåret
og glemte rent hvad han havde i hånden. For da fåret
ville stikke af, sendte han fløjten efter det. Fåret var som
sunket i jorden, men fløjten fandt han igen. Der lød
kun fire toner i den.
Men, hvor var de andre hyrder? At de knælede
foran barnet i krybben, det vidste drengen jo ikke. Han
tænkte nok snarere, at de sad bænket i et af Bethlehems værtshuse. For det hændte engang imellem, at de
ældre overlod nattevagten til den yngste, mens de selv
fordrev tiden med terning kast og en kande øl. - Forargeligt og så at dette skulle ske netop i nat. Han blev så
harm, at han gav vandkrukken, som stod ved det nedbrændte ildsted et spark. I det samme var det som om,
en usynlig magt slog fløjten ud af hånden på ham. Da
han samlede den op igen, var der kun tre toner tilbage.
Alligevel ville han til Bethlehem. Og nu gik alt godt,
til han var ved byporten. Der blev han omringet af en
flok gadedrenge, der alle ville have fat i fløjten. Jo, der
blev slagsmål og tumult. Fløjten beholdt han, men da
vægteren kom til for at skaffe ro og orden, var der kun
to toner som gav lyd.
Men nu så han stalden. Højt oppe over taget skinnede
>>
stjernen. I krybben lå Verdens Frelser.
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Og alligevel skulle det ske, at da han trådte indenfor,
var der kun en tone som gav svar. For idet han gik forbi
herberget, for den bistre lænkehund løs på ham og så
tænkte han ikke på andet, end at værge sig med det
han havde i hånden.
Der stod han indenfor døren og vovede næsten ikke
at gå frem til barnet. Han var så skamfuld over, hvor
lidt der var tilbage af gaven. I sin enfoldighed vidste

han ikke, at netop således er alle menneskers vej til
Verdens Frelser.
Så spillede han sin eneste, sidste tone. Mild og ren
lød den for barnets ører. Maria, Josef, oksen og æslet,
alle som var i stalden lyttede og undrede sig. Men barnet rakte hånden ud og rørte ved fløjten. Og i samme
stund blev den som da den faldt ned fra himmelen –
fuldtonende, hel og ren.

Hvordan nissen fik sin hue
Fortælling af Mogens Eilertsen
Det kan være du ikke ved det - men for mange år siden,
gik nisserne ikke med hue. De kendte dengang slet ikke
den røde nissehue, så jeg må nok hellere fortælle dig,
hvordan det gik til, at nissen fik sin hue.
Længst borte i Nisseland boede der en meget fin
nisse familie. Den havde et får, som hvert år gav uld,
masser af fin, blød og varm uld.
En kold dag gik nissekonen ud til fåret på marken,
for at se til sin uld. Hun frøs meget om fingrene og glædede sig ved tanken om, at hun snart kunne begynde at
strikke varme vanter til hele familien. Ulden var fin og
tyk. Derfor blev det gamle får klippet. Ulden blev kartet
og spundet til blødt uldgarn, og garnet blev til sidst
farvet i den store jerngryde ude i gården.
Farverne til alle de lange uldbundter, havde nissefamilien selv lavet sig af sommerens og efterårets planter.
Det røde garn blev der mest af, fordi der var mest af
den særlige røde farve. Men også fordi familien bedst
kunne lide rødt. Rødt passede jo så godt til vinterens
hvide sne. Og derfor blev det røde garnnøgle det stør-
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ste. Men det røde garn, skulle da også række til mange
par uldne vanter. Nissekonen havde bestemt, at i år
skulle det være fingervanter. Det var den nyeste modeog så skulle fingervanter tilmed være særlig gode og
praktiske. Men fingervanter havde konen aldrig strikket
før - så det var nok bedst, at hun begyndte med tommelfingeren. Og det gjorde hun så!
Efterhånden som dagene gik, blev tommelen længere
og længere, for nissekonen vidste ikke, hvordan man
begynder at strikke pegefinger. Derfor blev den røde
tommelfinger længere og længere og længere.
Den lå hen ad stuegulvet, og en dag nåede den langt
udenfor døren.
Her fandt nissedrengen den, da han kom hjem en
kold vinterdag. Han frøs så grueligt om ørene, at han
fandt på at trække den lange røde tommel på hovedet
og rigtig godt ned om ørerne…
Og sådan fik nissen altså sin hue - og derfor må alle nisser stadig gå med hænderne i lommen.

70 år
I anledning af Lisbet Kolmos’ 70 års fødselsdag,
inviterer Marjatta til reception.
Onsdag den 16. januar 2013 kl. 14.00-16.00 i Kulturhuset på
Bredeshave, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje.

Med venlig hilsen
Bernhard Schmitz
Forstander
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