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Leder
Af Bernhard Schmitz

I

en tid hvor ”Inklusion” står øverst på dagsordenen fejrede Marjatta sidste år sin 60 års fødselsdag.
Jubilæet blev fejret året igennem med forskellige
aktiviteter, et lyrikværksted, udgivelsen af en digtsamling, kunstudstilling på SampoVig, et jubilæumsskrift,
indvielse af kulturcenteret Bredeshave med det nye
Orangeri. Men ikke mindst med et flot skuespil ”Den
Grimme Ælling” som omkransede dagene omkring
jubilæet. De mange arrangementer bar præg af høj
kunstnerisk kvalitet og blev båret igennem af et stærkt
samarbejde mellem medarbejdere, beboere og elever på
Marjatta. Lokal samfundet har fået øget opmærksomhed på hvad der foregår på Marjatta, og den nyåbnede
butik Pilti, er blevet en stor succes, og Orangeriet et
populært mødested.
Inklusion er ikke en statisk størrelse men en vedvarende proces, hvor den enkelte inviteres og er aktiv
deltagende i et levende fællesskab. I et inkluderende
samfund gøres op med begreber som normal og unormal. Alle er specielle. Enhver har forskellige forudsætninger for at kunne mestre livet og forskellige behov
for støtte. Inklusion uden specialpædagogisk viden og
kunnen og uden levende fællesskaber er utænkelig og
giver ingen mening.

Mange søger Marjatta, fordi de søger et fællesskab, et
inkluderende fællesskab. Skrækscenariet er ligegyldighed og ensomhed. At skabe fællesskaber kræver mod til
at have et menneskesyn og et levende værdigrundlag,
hvor der kan opstå noget nyt og noget der er større end
en selv. Sunde fællesskaber giver både tryghed og skaber
rum til udvikling, hvor uforudsigelighed kan håndteres.
Selvom man livet igennem har behov for beskyttede
rammer, må man ikke ekskluderes og miste sin ret til
deltagelse i et fællesskab. Inklusion og beskyttede fællesskaber er ikke hinandens modsætning.
I dette perspektiv er den kunstneriske proces ikke en
ligegyldig beskæftigelse og tidsfordriv, men en vedvarende proces - ligesom inklusion - som skaber udvikling, fornyelse og sammenhænge i en verden som er i
konstant forandring, og hvor tingene truer med at falde
fra hinanden. Kunsten kan udvide vores syn på virkelighed.
Det er ikke tilfældigt, at der lige nu er en øget interesse for Marjatta. Inklusion kræver, at man søger nye
veje. I august sidste år blev resultaterne af forskningsprojektet ”Sundhedsfremmende pædagogik i hverdagskulturen” fremlagt på en offentlig konference på
Roskilde Universitet. Der var mange interesserede deltagere fra andre specialinstitutioner samt embedsmænd
og politikere. Marjatta Uddannelscenter har nu taget
initiativ til nye forskningsprojekter om nærværende
pædagogik og bæredygtige fællesskaber.
Som noget nyt har Marjattas Uddannelsescenter
indledt et samarbejde med University College Sjælland
(UCSJ) om pædagoguddannelsen og forskellige efteruddannelser b. la. diplomlederuddannelse og praktikvejlederuddannelse. Der er øget interesse for en pædagogik
som netop har afsæt i kunstneriske processer, og som
skaber personlig udvikling og nærvær i relationer. Der
efterspørges en helhedsorienteret pædagogik med individet i centrum, og netop dette har Marjatta stået for
gennem de sidste 60 år.
God læselyst og med ønske om en god sommer
		Bernhard Schmitz
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Marjattas nye butik

på Bredeshave

Af Renate Gregersen

Til Basaren 2013 slog Pilti butikken dørene op for første
gang. Ved den lejlighed fik mange et første indtryk af
den kommende forretning, ikke mindst Piltis medarbejdere selv. I december blev butikken indrettet og efter
nytår blev dørene åbnet for anden gang uden det store
ståhej. Vi skulle lige øve os på Marjattas medarbejdere.
De var nogle søde og nemme forsøgskaniner og så tog
vi springet med avisomtale, tv-besøg og annoncering
den 31. januar. Siden er der kommet flere og flere kunder til, for at handle kolonialvarer grønt, frugt, brød og
kage fra Bredeshave café og mælk fra gården.
Butikken er bygget op omkring værkstedernes egne produkter og alt det en velassorteret øko butik skal have.
Og vi er stadig ved at finde nye spændende ting til Piltis
kunder. Nogle kommer med ønsker, andre med gode
forslag til nye varer. Til hverdag, men især om lørdagen,
serverer Pilti kaffe, te og kage for besøgende, der kombinerer det, at handle med at hygge sig i Orangeriet.
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Det har været overraskende, hvor godt Pilti er blevet
taget imod af kunder fra nær og fjern, som ikke har noget med Marjatta at gøre. I øjeblikket er der 5 ivrige og
glade brugere i Pilti, godt understøttet af en medarbejder og frivillige, der gør det muligt, at Pilti holder åben
om lørdagen. Til august får Pilti status som selvstændigt
værksted og efterspørgslen efter, at komme til at arbejde
i Pilti har været stor blandt Marjattas beboere. Derfor
vil der være nogle deltidsstillinger, så flere kan få job i
butikken.
Pilti vil udvide åbningstiden fra august, således at der
også vil være åbent om mandagen og alle er indstillet
på at arbejde sent til kl. 17.00 og tage nogle lørdagsvagter. Det er helt fantastisk med sådan en opbakning fra
Marjattas beboere.
Pilti er at finde på facebook under Marjatta butik Pilti
og man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på E-mail:
rig@marjatta.dk
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Helsepædagogisk og socialterapeutisk
stævne 2014
Af Lisbet Schmitz

Inklusion….at finde vejen til det specielle og individuelle i mennesket”

”

Således lød temaet til det helsepædagogiske og socialterapeutiske
stævne, der blev afholdt i dagene 28. 29. og 30. maj i Kulturhuset på
Bredeshave. Traditionen tro afholdes disse stævner hvert andet år og
denne tradition har eksisteret siden sidst i 80èrne. Ved disse stævner
mødes medarbejdere fra alle helsepædagogiske og socialterapeutiske
institutioner og skoler i hele Danmark. Gennem de mange år har vi efterhånden været overalt i landet, og på den måde mødt mange forskellige mennesker og set mange forskellige steder, både små og store, men
alle med det til fælles, at de skaber nogle specielle rammer for en masse
specielle mennesker.

I

nitiativet og forberedelserne til stævnet ligger hos
”Det danske forbund for helsepædagogik og socialterapi” et forbund bestående af repræsentanter fra
hele landet, og forbundet har ligeledes kontakt til det
Nordiske forbund samt til den Medicinske Sektion i
Dornach Schweiz, så på den måde er Marjatta del af et
stort internationalt samarbejde.

Til stævnet kom der ca. 100 mennesker, og Kulturhuset
samt hele Bredeshave var som skabt til sådan et arrangement. Vejret var med os, og med udsigt ud over
Præstø fjord var den perfekte kulisse sat til tre spændende dage. Da alle deltagerne var samlet bød Marjattas kor alle velkommen med skøn korsang. Man kan
vist roligt kalde Marjattakoret for inkluderende, idet
det består af både elever, beboere, medarbejdere samt
tidligere medarbejdere, hvoraf mange nu nyder pensionisttilværelsen. Efter korsangen blev vi alle ført tilbage
til det gamle Grækenland, idet beboere og medarbejdere fra Sampovig gav os en fantastik oplevelse. På en
sublim, enkel men meget udtryksfuld måde fremførte
de Odysseus´ hjemkomst fra den Trojanske krig. Stykket
er skrevet af Torben Olesen og musikken er skrevet af
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Jette Rymer, og der er kun at sige, at man virkelig er
blevet snydt, hvis man er gået glip af denne oplevelse.
Bernhard Schmitz holdt det indledende foredrag fredag
aften. Her kom han ind på temaet inklusion fra helt
andre vinkler end man umiddelbart ville forvente. En
af de tanker han berørte var, hvorledes vi hver især kan
træne vores bevidsthed og opmærksomhed, og derigennem blive inkluderende i vores umiddelbare møde med
et andet menneske. At vi gennem denne træning af
opmærksomheden og bevidstheden bliver langt mere
anerkendende i vores pædagogiske arbejde. Med dette
foredrag kunne alle deltagerne gå til ro, og måske vågne
op næste dag med nye tanker og spørgsmål til temaet.
Torsdag morgen startede med fællessang under ledelse
af Jette Rymer, og hun kan virkelig få alle til at syntes,
at sang er dejligt og i den grad fællesskabsdannende.
Der blev sunget flerstemmigt, og allerede efter få minutter lød det rigtig godt. Efter sangen var det Lisbeth Zornig Andersens tur til at holde foredrag. De fleste kender
sikkert Lisbeth Zornig, både fra medierne og gennem
den selvbiografi hun har skrevet ”Zornig – vrede er mit
efternavn”. Lisbeth Zornig er opvokset i en dysfunk-

tionel familie med vold og druk, hun blev fjernet, kom
på institution, blev student og siden Cand polit. Har
arbejdet som systemudvikler i Codan, i Danske Bank,
KMD og været direktør for Specialisterne Aps og har
nu egen konsulentvirksomhed. Lisbet Zornigs foredrag havde titlen ”Inklusion eller tålt ophold”. I dette
foredrag fortalte hun mange episoder fra egen opvækst,
og hun satte fokus på alle de områder hvor hun mener,
at samfundet fejlbehandler og ekskluderer den svage og
marginaliserede del af samfundet, og at fattigdommen
blandt samfundets svage er en stor hindring for inklusion. Lisbeth Zornig er bestemt ikke bange for at sige
sin mening, og hun er meget konkret og klar i mælet.
Hun mener der skal et ændret menneskesyn til inden
noget kan forandre sig. Unge marginaliserede har brug
for domæner, hvor de kan få lov at vise hvad de kan og
ikke bedømmes ud fra kognitive færdigheder. De skal
møde rollemodeller, autentiske voksne og pædagoger,
som tør vise kærlighed og omsorg og frem for alt skal
de voksne brænde for det de gør. Børn og unge gøres alt
for ofte til ”en sag” og man glemmer at finde frem til
det menneske der gemmer sig bag ”sagen”. Men for at
inklusion skal kunne lykkes må vi være vågne overfor

det vi ser og oplever, vi må turde stille spørgsmål, reagere på det vi ser og ikke vente til det er for sent. Hun
brugte selv ”Hylleholt” som eksempel. Her kom hun til
som ung teenager, og netop her mødte hun kærlighed,
omsorg, naturlige forventninger hun kunne leve op
til, ligeværdighed, interesse og frem for alt blev hun
ikke mødt med tvang og sanktioner. Lisbeth Zornig er
meget bevidst om, at hun har en ganske særlig evne til
at kunne begå sig i flere miljøer, og som en kamæleon
kan hun lynhurtigt veksle mellem miljøerne, og på den
måde kommer hun ind på livet af mange forskellige
mennesketyper. Hun afsluttede sit foredrag med at gøre
opmærksom på, at hun også har en vis magt, idet hun
både er offeret, debattøren og direktøren, og at hendes holdninger og meninger derfor ofte vejer tungt på
vægtskålen i samfundsdebatten.
Det var på alle måder interessant, provokerende men
også lidt skræmmende at høre et foredrag af et menneske, der har haft virkelighedens barske realiteter så
tæt inde på livet som Lisbeth Zornig har, og hendes
synspunkter har uden tvivl givet stof til eftertanke. Eftermiddagen bød på forskellige workshops der i blandt
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oplevelsespædagogik og bueskydning, samtalegrupper
med fokus på inklusion, sprog og bevægelse mm. I
arbejdsgrupperne blev der lavet øvelser, udvekslet erfaringer og mange fik helt ny viden om mangt og meget.
Undertegnede vidste f.eks. ikke at bueskydning rent faktisk er både krævende og yderst udfordrende. Beviset på
uvidenheden var at se på undertegnedes arm som var
prydet af et gigantisk blåt mærke. Holdes armen ikke
i den rigtige vinkle når piles slippes, ja så får man et
ordentligt dask over armen når pilen slipper strengen.
Oven på en herlig eftermiddag med arbejdsgrupper, blå
mærker, latter, alvor og helt sikkert mange erfaringer
rigere, kunne vi alle nyde en fantastisk middag, kreeret
af Kim fra Skolehjemmet, og her manglede intet.
Aftenen bød på underholdning, og denne gang var det
noget ganske særligt, idet Marjatta havde fået besøg af
tre Steinerskolelærere fra Nairobi, Kenya. Dagen forinden havde de optrådt for alle børnene på skolehjem-
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met, og taget alle med storm. De tre musikere sang og
spillede forskellige traditionelle sange fra Kenya og de
forsøgte at lære os en Kenyansk dans. Det var noget af
en udfordring for en flok stive europæere at svinge hofterne til afrikanske rytmer, men alle morede sig. Gruppen kalder sig ”Mila Zetu” det betyder ”vores rødder”
på swahili. Gruppen er blevet opfordret til at optræde
med deres program, og alene i Kenya har de været vidt
omkring. Siden har gruppen fået kontakt til foreningen
”Sanduko”, en international hjælpeorganisation, der
støtter socialt baserede initiativer indenfor undervisning og uddannelse, særlig initiativer med baggrund i
Steinerpædagogikken. Gennem ”Sanduko” var de tre nu
i Danmark for at samle økonomiske midler til arbejdet
på deres skole i Kenya. Ud over at optræde på Marjatta
havde de også været rundt på flere Steinerskoler og
optræde. Trods det at vi kommer fra forskellige kulturer, så var det tydeligt at vores fælles pædagogik skabte
kontakt, og de tre kenyanere havde nydt deres ophold

på Marjatta. Skuespillet om Odysseus havde gjort særlig
stort indtryk, og som en af dem sagde ”this is the best I
have ever seen, who is the director of this play? Ønsker
man at vide mere om ”sanduko” og det flotte arbejde
organisationen laver kan det kun anbefales at kigge på
www.sanduko.dk

ninger og være nærværende i det pædagogiske arbejde.
Seminariet har fået en ny hjemmeside, og her kan man
læse om alle de nye tiltag omkring seminariet. Der vil
løbende blive lagt nyheder ud på Facebook, og alle som
har lyst opfordres til at dele og like alle nyheder fra
seminariet. Se www.uddannelsemarjatta.dk

Fredag formiddag fortalte Lisbet Kolmos, leder af Marjatta udviklingscenter, om de mange nye udviklingsplaner for seminariet. Fremover vil seminariet samarbejde
med UCSJ og dette har skabt nogle nye muligheder.
Lisbet fortalte om den ”Triale metode”, dette er kort fortalt en ganske særlig måde, hvorpå seminaristerne lærer
at fordybe sig, betragte fænomener, komme frem til løs-

Med dette foredrag som afrunding kunne vi alle takke
hinanden for tre gode dage med mange nye input,
tid til fordybelse, tid til samtale, socialt samvær, nye
bekendtskaber, skøn mad i perfekte fysiske rammer men
frem for alt øget bevidsthed om, at den pædagogik og
det menneskesyn vi står for er af meget stor værdi.
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Cykling 2014
Af Frode Nilstun
I 2013 har jeg fået muligheden for at cykle meget med forskellige medlemmer af
Marjattafællesskabet. De har til sammen cyklet 2390 km som vil sige en strækning
fra Marjatta til Nordkapp. Eller modsat vej, fra Marjatta til Spanien. De længste af
dagsturene har været til Vordingborg.

Per 1. maj
Skovbrynet
Nihma Naust/Kastanjen
Birken
Skovvænget
Lærken/Linden/Bøgen

de unge medarb.
1113
68
895

79

1052
127
385

143
0
118

I september opdaget jeg at tandemcyklerne kunne bruges og det har virkelig været en succes.
Frisk luft, kraft i benene og vinde i håret har således
flere kunnet tage del i.
Vi hade diplomuddeling på skoleafslutningen og det
var populært.
I 2014 forsøger vi at registrere al cykling. Og ofte setter
jeg op lister som viser hvor langt de ulige har cyklet.
Januar måned blev kold, med vind og snefygning, men
mange av de unge menneskene ville med på listen og
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allerede i januar måned hade de sammen cyklet 651 km
som er længere end nogen måned i 2013.
Vi laver også en konkurrence mellem de ulige grupperne og da jeg lørdag morgen 22.2 kom til Skovbrynet og
meddelede den ”triste” nyhed at Birken havde passeret
dem blev det kollektiv mobilisering og den dagen cyklet
de unge menneskene til sammen 92 km som svarer til
afstanden fra Marjatta til midten av Øresundsbroen
over til Sverige!

Vi laver ulige ”klubber” som eleverne kan komme i:
Først har vi 100-klubben (rød gruppe).
250-klubben hvor 2 ivrige cyklister er medlemmer.
500-klubben
og året er langt og sommeren varm så mon ikke vi
kan få nogle med i 1000-klubben også?
Fire måder å cykle på:
1. Komme ud og få lit frisk luft. Nogle av dem der
sidder på med tandemcykel arbejder ikke meget
selv. Men lit er mere end ingenting.
2. Cykle så man får lit pust og lit varme. For eksempel til gården og tilbage, 3 km.
3. Cykle så man bliver ordentlig varm og træt. For
eksempel en time i godt tempo. Det som de fleste
kalder træning.
4. Sprænge grænser. En hel dag med forviklinger
undervejs. Slik at man synker i seng om aftenen og
kender det fremdeles i kroppen dagen etter.
Motion:
Marjatta er dygtig på mangt. Rytme på dagen. Godt
med søvn. Rigtig ernæring, gode kunstneriske og
religiøse oplevelser.
Med motion har vi et stort forbedringspotentiale.
Dansk folkehelse er klar på at ”vi” dansker bevæger
os generelt for lille. Og når vi tænker på at med våre
unge mennesker skal de ikke bare overvinde sig selv
men også overtale en medarbejder til at gi dem lov
til at gå ud eller ville blive med dem ud. Ansvaret for
de unges motion ligger så helt på vores skuldre…
Motivation:
Hvordan motivere de unge menneskene ”med særlige behov av støtte”?
Kanske kan man spørge sig selv: Hvordan motiveres
jeg at komme ud? Op av sofaen, bort fra fjernsyn og
computer? Næsten altid man har været ude bliver
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Her i marts kom Anders fra Skovvænget til mig med
en seddel der han hade skrevet op sin cykling der
hjemme i vinterferien med nøjagtig beskrivelse av
hvor og hvornår han hade cyklet og til samen blev
det 43 km!!!
Medarbejdernes cykling sammen med de unge bliver
også registreret. Per 1.maj viser det sig at Birken er
i føringen med 143 km. Her kan det blive kamp…
Blandt de unge er det Skovbrynet som har en lille
ledelse. Se tabel ved foto på forrige side.
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man glad og opfrisket, og næsten altid man sidder der
i sin varme stol kommer tusind av argumenter for at
forblive der?

per i seng om aftenen er livsforandrende. Men gang på
gang må jeg tænke at disse erfaringer kan de unge vennerne kun gøre med vor støtte!!

Min første regel er:
Lidt er meget mere end ingenting!
Mine erfaringer med at være i god form kan bringe mig
ud også næste gang.
Mine erfaringer med lange ture der man næsten stup-

Ansvar:
Og uden at den voksne bringer sig selv i bevægelse
bliver det sjælden opbyggende bevægelse hos de unge
mennesker.

12

MARJATTA BLADET NR. 27 2014

Film- og boganmeldelser
Af Lisbet Schmitz
FILM – PÅ DVD

The challange of Rudolf Steiner
er titlen på en ny og meget informativ dokumentarfilm om Rudolf
Steiners liv, og om, hvordan hans
mange ideer stadig lever og trives
i det nutidige moderne samfund.
Filmen sætter fokus på mange interessante emner, og den beskriver
hvorledes Rudolf Steiners tanker
og ideer også er med til at udfordre vores opfattelse af livet, på
en måde som gør, at vi som mennesker bliver medansvarlige og tager stilling. Filmen viser mange eksempler
fra forskellige steder i verden, og beskriver hvorledes
Rudolf Steiners tanker har haft stor indflydelse på både
landbrug, medicin, bankvæsen, pædagogik, arkitektur,
kunst og specialpædagogik. Der er mange smukke optagelser, og man bliver hurtigt opslugt af filmen da den
på alle måder er et meget livsbekræftende værk.
Filmen er engelsk men har danske undertitler, og spilletiden er ca. 1 time og 90 minutter.
Filmen kan købes i Butik Pilti på Bredeshave og prisen
er 225.- kr.
BØGER
Butik Pilti har hun fået flere bøger på hylderne og
derfor er det oplang at anmelde et par af bøgerne her i
Marjattabladet.

De tolv sanser
af Albert Soesman
Bogen er skrevet af en hollandsk
læge som havde sit virke i gennem
flere år i Den Haag. Bogen udkom
i Holland i 1994 og er oversat til
dansk og udgivet af Nerthus forlaget i 2011. Bogen tager udgangspunkt i Rudolf Steiners sanselære,
og Soesman giver læseren en på en

gang letforståelig men også dybtgående gennemgang af
vore tolv sanser. Gennem sanserne møder vi omverdenen, og derfor er det af stor vigtighed, at vi ved noget
om disse sanser. Bogen er spændende og er uundværlig,
ikke bare for undervisere og pædagoger, men for alle,
der interesserer sig for mennesker og udvikling.
Bogen Bogen koster 199 kr. og kan købes i butik Pilti

Inklusion – et socialtpolitisk indspark
Dette er en helt ny bog udkommet
her i 2014 på forlaget Frydenlund.
I bogen beskrives 16 innovative inklusionsprojekter rundt
om i Danmark. Marginaliserede
grupper, som i praksis har været
opgivet af systemet, lykkes det
projekter, institutioner og enkelt
personer at inkludere, så de får
socialt netværk, en meningsfuld
hverdag og et personligt ståsted i det danske samfund.
Et af de 16 beskrevne projekter er Hertha Levefællesskab ved Herskind i Jylland. Hertha er et landsbyfællesskab bygget op omkring tanken omvendt integration.
Hertha består b. la. af et bofællesskab for 20 voksne
udviklingshæmmede mennesker og værdigrundlaget er
baseret på Rudolf Steiners menneskesyn.
”De 16 helt konkrete eksempler giver mennesker mulighed for at udfolde sig som mennesker og viser derved i
praksis, hvordan man kan skabe et samfund med plads
til og brug for alle, og hvor alle har rum til at udfolde
deres potentialer som mennesker”. Knud Aarup, direktør for socialstyrelsen.
”inklusion burde være en selvfølge. Men det er det ikke.
Og derfor må nogen gøre en aktiv indsats for at sikre,
at eksempler levendegøres og informationer og argumenter formuleres og formidles. Det sker med denne
fremragende bog. Det er et referenceværk, hvis mage
ikke findes.”
Af Steen Hildebrandt, ph.d., professor
Bogen koster 299 kr. og kan bøbes i butik Pilti
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Om at lave et skuespil
Af Sara Reppel Andersen

”I alt det kunstneriske arbejde forholder man
sig til noget, som er usynligt.”
				Citat: Paul klarskov

N

år jeg vil lave en drejebog til et skuespil over et
bestemt emne, må jeg opnå absolut ro og finde
min indre balance, så vil billederne og ideerne langsomt dukke op. Jeg kan gå i lang tid og tænke
over at lave et drama over et bestemt emne, som vi har
arbejdet med i klassen, og når så jeg sætter mig ned i ro
kommer ideerne. Ideerne skal have tid til at modne sig
i det underbevidste, hvorefter de tager form i tankerne
og kan skrives ned.
Ved at lave noget kulturstof om til et skuespil, bliver
”stoffet” visuelt for eleverne og kulturstoffet bliver til
virkelighed for dem på en anden måde, end hvis de
bare hører om det i den almindelige undervisning.
De bliver selv en del af det. Jeg har altid elsket at lave
skuespil med børn og unge og har efterhånden 15 års
erfaring på dette område. Jeg har tidligere været medinstruktør af flere skuespil og også arbejdet med drama
med noramle børn. Det er spændende og inspirerende
at forme sit eget spil til sine elever ud fra noget kulturstof vi har arbejdet med i klassen.
Når jeg laver en drejebog til et skuespil, arbejder jeg på
at uddrage essensen af ”stoffet”. Hvad er det spillet skal
handle om, og hvad er det vigtigste at få frem? Hvad
er det for elever jeg har til rådighed, hvor mange er de,
hvad kan jeg forlange af dem, hvordan er det med deres
sprog og hvem kan magte selvstændige replikker? Er der
nogen der kan synge og hvem kan måske være med i
musikken?
Alle klasser og elever er forskellige. Hver klasse har en
særlig ”klasseånd”og det er ud fra denne, man først og
fremmest må forme sit spil. Derefter hvad den enkelte
i gruppen klarer. Det er rigtig fint, hvis man også kan
give noget terapeutisk til enkelte personer i gruppen,
ved at opøve særlige ting som gavner. Det kan være
særlige øvelser via sprog, sang, rytme, eller for nogles
vedkommende, at komme ud over scenekanten med
sprog og ageren. Hver elev har noget at kæmpe med og

kender man dem godt, kan man give dem særlige roller
og opgaver, som giver dem noget særlig gavnligt.
Jeg har stået med klasser med meget svagt begavede
elever og elever med meget begrænset sprog. Som lærer
kan man som regel godt forstå hvad eleven siger, men
publikum kan ikke forstå ordene, og for meget går da
tabt i et skuespil, hvis der skal uddeles replikker til alle
og enhver. De elever, der har sprog, kan få replikker, de
der mangler, må enten agere på scenen, eventuelt tale
sammen med en anden eller deltage i kor.
Jeg har altid lavet mine tekster på versefødder for
at visualisere de billeder, der går over scenen i form af
skuespillernes ageren. Jeg selv eller en hjælper har så
været fortælleren, for at forhindre at skuespillet ikke går
i stå mellem de enkelte replikker. Denne metode ligner
den man brugte i de gamle græske tragedier, hvor der
var en fortæller eller et kor, der fremsagde handlingen,
mens skuespillerne agerede med masker på. På denne
måde kommer man det faktum i møde, at mange af
eleverne har begrænset sprog, og ikke altid formår at
fremsige forstående replikker. Samtidig skal man øve
godt med dé enkelte elever, som kan bære små replikker, så de taler så tydeligt som muligt.
Jeg har ligeledes altid brugt små tekster som eleverne
skulle sige i kor, specielt til at starte og slutte skuespillet
med.
Eksempel fra Peer Gynt spillet; start og slutkor:
”Peer Gynt er en gut på tyve år han lyver og praler så det forslår,
Han vil ej ære og hjælpe sin mor, hans far er rejst
hen hvor pebberet gror.
Hans venner de tænker, han er dog et skvat, han
vil intet lave, tager aldrig fat.
Men kysse på pigerne tykkes ham vel, han er dog
en ensom, enfoldig sjæl.”

Fortsættes på side 16
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”Så endte vort spil om Peer og hans liv,
Trods modgang fik han dog Solvejg til viv,
Han endte med at blive god igen.
Og ikke en trold, men en menneskeven.”
Der er ligesom tre faser i at indøve et skuepil:
Den første fase, startfasen, er altid anstrengende og fuld
af kaos. Eleverne bliver taget ud af deres faste rammer og
rutiner. Nu skal de øve skuespil hver dag og lære processen og handlingen at kende. Det er svært for mange. Der
opstår usikkerhed, og de elever der er særlig ”fastlåste”
i dagligdagens rutiner reagerer ofte med fustration og
vrede. Da må man som lærer udvise stor forståelse og
tålmodighed, og langsomt guide dem igennem processerne på en visuel og konkret måde, så de kan følge med.
Alt tager tid, og man må som lærer beregne lang tilvænnigstid for eleverne og holde de pauser der skal til. Selve
drejebogen, som jeg har lavet er en skabelon, et skelet,
over skuespillets handling og replik muligheder. Jeg har
derfor altid måttet ”skrælle” meget af. Ofte er spillet lidt
for langt, replikkerne for svære, og jeg må forvandle og
lave om på mange ting undervejs. Et er jo at lave spillet
i tankerne og på skrift, et andet er, når det skal laves rigtigt. På den anden side opstår der mange gode nye ideer
undervejs og eleverne har ofte også selv ideer eller gør
noget overraskende, som man godt kan bruge.
Anden fase bliver nemmere. Nu har eleverne vænnet
sig til at vi skal øve hver dag, og de er begyndt at lære
spillet at kende, der er opstået sikkerhed, de forskellige
scener er blevet kendte, og nu kan vi begynde at arbejde
på det sjælelige udstryk i scenebillederne. Nu kan man
langsomt begynde at kræve lidt mere af eleverne.
I fase to kommer det gode sammarbejde i gang, elever og lærere imellem. Man arbejder i fællersskab frem
til højdepunktet, hvor spillet skal vises. Læreren skal
elske sit arbejde og gå foran med et godt eksempel på at
ville lave et rigtig flot spil, brænde for sagen og være villig til at knokle. Gennem lærerens entusiasme og gode
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vilje bliver spillet til, hvilket smitter af på eleverne.
Den tredje og sidste fase er også hård. Efterhånden er
alle ved at være trætte. Når vi endelig skal opføre skuespillet, er lykken stor. Alle er spændte og glæder sig til
at vise det til venner og familie. Når det så er overstået,
er det hele sliddet værd, eleverne er lykkelige, - ”Se vi
kan godt, vi gjorde det, selvom vi var trætte og havde
fået nok af det hele”.
Det er på grænsen mellem fase to og tre at man
oplever det usynlige bag det synlige. Der opstår pludselig en særlig stemning i scenerne, eleverne begynder
at arbejde mere koncentreret og alvoren bliver større.
Man kan se, at der opstår en særlig engageret stemning
imellem eleverne. Nu hjælper de hinanden, hvis noget
ikke lykkes og arbejder frem mod højdepunktet, at opføre spillet. Der opstår en særlig ro og alvor på scenen,
kunsten kommer op på et højere plan - vi skaber noget
sammen og øver til det lykkes. Af og til kan det virke
helt meditativt, noget usynligt fint opstår. Men dette er
kun muligt gennem hårdt arbejde og dagligt slid. Man
kan som alle ved, ikke nyde udsigten fra en bjergtop,
hvis man ikke er villig til at kravle derop.
Efter et færdigt skuespil kan man mærke på eleverne,
at de er vokset med opgaven. Eleverne har fået styrket
deres sociale evner, styrket viljeslivet og selvværet. De
har skabt noget betydningsfuldt, noget sjæleligt lever
videre i dem selv og publikum.
Det er rigtigt som Rudolf Steiner sagde: ” Man er
mest menneske når man skaber”.
Jeg har lavet drejebog og instrueret følgende skuespil:
”Et juleeventyr” af Charles Dickens, ”Frans af Assisi”,
”Trojas fald” om den trojanske krig, ”Odysseus hjemrejse”,
”Tornerose”, ”Thors brudefærd” fra den nordiske mytologi,”
Trolden som ville være menneske” over et gammelt svensk
eventyr, ”Afrika kalder” om Stanley og Livingstone og ”Peer
Gynt”.

Peer Gynt
Min kollega Dorte Bak Hansen og jeg lavede et brudstykke af Peer Gynt af Henrik Ibsen med to 9. klasser
i april 2014. Jeg lavede drejebogen og Dorte stod for
musikken, fra Edw. Grieggs Peer Gynt Suite 1. og 2.
Morgenstemning, Dovregubbens hal og Solvejgs sang.
Vi havde 10 elever i alt, hvor nogle af dem ikke tidligere havde lavet skuepil, samtidig med, at det var meget
sprogsvage elever vi havde til rådighed.
Vi havde talt en del om det og havde begge to hovederne i ”blød” i flere uger.
Da ideen kom, havde jeg haft geografi med min klasse. Emnet var de nordiske broderlande, Sverige, Norge,
Island og Finland. Vi var lige blevet færdig med Sverige,
og jeg sad hjemme en søndag eftermiddag og forberedte
perioden om Norge. Jeg læste en masse om Norge, og
blev mere og mere betaget af den smukke natur, som
jeg så i bøger og på nettet. Jeg så smukke malede nisser
og trolde i en bog, og læste at man i gamle dage troede,
at de boede i fjeldene. Så læste jeg om digteren Henrik
Ibsen, en af Norges største digtere. Han har jo også
skrevet om trolde, bl.a. i Peer Gynt. Pludselig satte min
mand tilfældigt Edward Griggs musik til Peer Gynt på
inde i stuen. Da opstod tanken i mit hoved: ”Gud, vi
kan da lave noget fra Henrik Ibsens, Peer Gynt.”
Så fandt jeg hans skuespil på nettet, læste det godt
igennem og blev i den grad inspireret til at lave et spil.
Efter nogle dage med intenst arbejde fik jeg lavet
en drejebog. Det var selvfølgelig ikke hele Peer Gynts
historie, da den ville være alt for lang og krævende,
men jeg tog et brudstykke af historien. Omdrejningspunktet er Peer Gynts besøg i Dovregubbens hal, hans
møde med den grønklædte, dvs. troldkongens datter
og troldene hos Dovregubben, kong Brose. Til sidst i
spillet vender Peer Gynt hjem til sin mor og sin elskede
Solvejg, som synger sin sang for ham.
Spillet blev en naturlig del af geografiundervisningen
om Norge, fjeldene og troldene. Temaet om at vælge

mellem at være menneske eller trold, kom vi selvfølgelig også ind på. Er vi mennesker eller er vi trolde?
Vi er mennesker, vi tænker på hinanden, hjælper
hinanden og opfører os ordenligt. Vi har ikke kastet
vore kristenklæder bort. Som trolden kong Brose siger
i spillet: ”Hos menneskene hedder det:” Mand vær
dig selv! Herinde hos troldene hedder det: ”Trold vær
dig selv nok!” Eleverne syntes godt om spillet, morede
sig over det, men kunne også godt opleve den dybere
morale i det, nemlig at ingen af os har lyst til at leve og
være som trolde. Vi er menensker og lever som mennesker så godt vi kan.
Peer Gynt blev et fint skuespil. Eleverne gjorde et flot
stykke arbejde, selv de der ikke havde lavet skuespil før,
klarede det flot. De sprogsvage elever var med i koret
og blev gode til at agere. Dorte havde øvet musikken
med eleverne på klangstave, xylofoner og lyrer, mens
hun selv spillede klaver til. Undervejs kortede vi ned og
omstrukturerede, så essensen i spillet kom frem. Jakob
Kruse som spillede Peer Gynt spillede Morgenstemning
på blokfløjte og Natasha Rokatis, der havde rollen som
Solvejg, sang hendes sang.
Skuespillet endte med at blive en stor succes, forældrene var stolte af deres dygige børn og alle fik megen
ros. Jeg har stor respekt for Dortes dygtighed med musikken og har nydt vores gode samarbejde. Vi er meget
forskellige, men sammen fik vi lavet et fint skuespil. En
stor tak til håndarbejdslærer, Stine Jensen, som hjalp til
med kostumer og som scenehjælper. Tak til talepædagog Annelise Juul, der øvede replikker og hjalp til bag
scenen. Tak til Frode Nilstun for hjælp med belysning.
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Bothmer gymnastik
Af Harmen van der Brug
I hele Marjatta fællesskabet, men specielt på skolehjemmet, arbejdes der rigtig meget med
bevægelse. Som gymnastiklærer på skolehjemmet, og ny udklækket Bothmer gymnast, vil
jeg gerne fortælle lidt om denne for Steinerpædagogikken specielle form for gymnastik.

M

in gode kollega Marianne Hoelgaard (som
er afspændingspædagog) og jeg lavede for et
år siden en liste over hvor der arbejdes med
motorik på Marjatta; og det er ikke så lidt:
Sanserne
Herunder først og fremmest de kropsbaserede (såkaldte
viljes-) sanser.
Følesans (=taktilsans), Livssans, Egenbevægelsessans
(=Kinæstesisans/muskel-led sans), Ligevægtssans (=balance-, labyrint-, vestibuler sans).
Reflekser
(Grund) Motorisk træning.
Kende din krop og udforske den, blive tryg i de motoriske grundøvelser som er udgangspunkt for al bevægelse.

18
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Sanglege
Legegymnastik
Stadig nogle sanglege, motoriske fantasilege, og en
legende tilgang til gymnastik redskaberne.
Gymnastik. Her skal man noget bestemt. Sammensatte
bevægelser i spil og lege, atletik og redskaber.
Bothmergymnastik
Bestemte gymnastiske øvelser som er udviklet til steinerskolens læreplan. Som passer nøje sammen med
barnets psykiske udvikling og er bygget op omkring de
tre rumretninger, tyngde og lethed, sving, hop og at
”gribe sig selv”.
Formkræfterne udefra virker indad.

Eurytmi
Her virker indre (sjælelige) kræfter udad. Man udtrykker
den sjælelige oplevelse af sprog og musik i bevægelse.
Sindsstemninger m.m.
Folkedans.
Individuel træning
Ud fra motoriske problemer, kropslige skavanker eller
sanseintegration.

som kaldes Bothmergymnastik. Nogle af forældrene
har set udtrykket i revisiterings rapporterne og har nok
undret sig over hvad der forstås med dette begreb. Jeg
vil her forsøge i korthed at fortælle lidt om det.
Bothmergymnastikken er udviklet ved den første
Steinerskole. Den findes stadigvæk og har hjemme i
Stuttgart i Tyskland.

I hovedfag

Fritz von Bothmer udviklede Steinerskolernes gymnastik i samarbejde med Rudolf Steiner.

Bevægelse i forhold til rytme og krop.
Bevægelse med redskaber.
I forhold til det faglige (f.eks. brug af motorisk hukommelse ved indlæring af tabeller).

Bevægelsesglæde og bevægelsens betydning for mennesket, var det der førte ham, når han sammen med
eleverne skabte øvelserne til de forskellige alderstrin.

I gruppen
Alt daglig læring ift. påklædning, spisning, rede seng,
legeplads, legetræning, sanglege, gåture, svømning,
ridning, dans.
Og så er der helt sikket nogen, som kan fortælle mig, at
der er noget jeg har glemt!
Alle disse tiltag er jo et udtryk for, at vi synes det er
vigtigt for børnene at arbejde med motorik og sanseintegration. Og det er det jo også!! Alle børn og voksne på
Marjatta har brug for hjælp på disse områder.
Som gymnastiklærer arbejder jeg sammen med Marianne og klasselæreren i de mindste klasser omkring
grundmotorikken. Her øves der målrettet på de grundmotoriske færdigheder som gå, løb, hinke, hoppe,
kravle, krybe, rulle, balance og taktile øvelser.
Når børnene kommer i 3. klasse starter de med legegymnastik. Her bliver de grundmotoriske færdigheder
brugt (og ofte stadig øvet) i sjove lege som har udgangspunkt i temaer fra dyreverden og eventyr lignende
historier. Det er vigtigt at børnene oplever glæde i selve
det at bevæge sig. Det er et bevidst valg at vente med
”sport” og konkurrencer, da det ikke svarer til børnenes
emotionelle udvikling endnu.
Langsomt over årene bygges der mere og mere udfordringer i timerne og først ved 14 års alderen begynder
der at komme elementer af at dyrke sport.
En del af undervisningen består af gymnastiske øvelser

I Bothmergymnastikken er grundholdningen det oprejste menneske. Bevægelserne udgår fra retning og mål,
og griber ind i omgivelserne. Rummets tre dimensioner
bevidstgøres i øvelserne. Tydelige bevægelsesforløb, rytmen mellem centrum og periferi, leg mellem tyngde og
lethed forvandles til aktiv, dynamisk balance i rummet
og i legemets egen rytmiske bevægelse.
Bothmer øvelser har en helbredende kraft.
Bothmergymnastikken tager udgangspunkt i den
særlige arkitektur i den menneskelige krops form. Tre
rumlige kvaliteter præger allerede i løbet af de første
dage i foster udviklingen menneskets krop.
Tredelingens princip finder vi hele vejen igennem, når
vi betragter menneskets udvikling. Det viser sig på det
fysiske plan, det sjælelige plan og det åndelige plan.
Fysisk har vi at gøre med nervesansesystemet, det
rytmiske system og stofskifte- lemme-systemet, som er
bærere af de tre sjæleevner tænkning, følelse og viljen.
Disse tre evner sættes i gymnastikken i forbindelse med
de tre dimensioner i rummet.
Der er tre planer som deler rummet omkring os på tre
måder.
•D
 et sagitale plan som deler rummet i højre-venstre,
forbindes med tænkningen.
•D
 et vertikale plan som deler rummet for-bag, forbindes med viljen.
•D
 et horisontale plan som deler rummet i op-ned,
forbindes med følelsen.
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Når vi bevæger os ”i planerne” har vores bevægelser et
andet forhold til rummet;
• I det sagitale plan bevæger vi os frem-tilbage.
• I det vertikale plan bevæger vi os op-ned.
• I det horisontale plan bevæger vi os omkring os,
højre-venstre.
Derfor taler vi om øvelserne, som f.eks. er stærk præget
af retningen frem-tilbage som øvelser som forbindes
med tænkningen, oppe-ned med viljen og højre-venstre
med følelsen.
Barnet griber sin krop gradvis; først fysisk, så følelses
mæssigt og til sidst bevidst. Den motoriske udvikling
foregår i det 1. år fra hovedet og ned. Derefter gennem
grundmotorikken nedefra og op.

Bothmer gymnastik hjælper barnet, med glæde og
fantasi, til gradvist at blive bevidst om sin krop, at
beherske den. I hver udviklingstrin lærer det sine nye
muligheder at kende og lærer at bruge dem.
Der er hele tiden et bevidst arbejde med sammenhængen af den fysiske balance og den psykiske balance, den
fysiske ligevægt og den psykiske ligevægt, den fysiske
tyngde/lethed og den psykiske tyngde/lethed osv. Ved
at arbejde med disse ting i Bothmergymnastik øvelserne
bliver der arbejdet helbredende ind på den psykiske del
også.
Ikke blot under barnets udvikling er øvelserne i Bothmer Gymnastik nyttige, men også for voksne mennesker. Gennem visse omstændigheder kan balancen
mellem højre / venstre, op / ned eller for/bag blive
forstyrret. På alle alderstrin, kan disse ubalancer med
hjælp af Bothmer gymnastik bringes i balance igen.

Vores uddannelse i Bothmergymnastik
Af Lee Page og Harmen van der Brug
Vi startede vores uddannelse i år 2010. Her havde Birte
Kjær lagt al sin energi i at starte et Nordisk samarbejde
for en uddannelse i Bothmergymnastik. (Som dog
senere blev til Dansk Bothmergymnastikforening. www.
nbfd.dk). Uddannelsen er bygget op som 5 blokke på
en uges varighed (mandag-fredag) om året og varer 4 år.
Når vi kigger tilbage, er det egentligt utroligt at tænke
på alt det, vi har opnået og oplevet gennem bothmergymnastikens rigdom og mangfoldighed.
Det var fra starten meningen, at vi skulle få bekendtskab med undervisning i friluftslivet, som man kender
det i Sverige, som en del af idrætsundervisningen og
vi startede således med en tur til Vårdinge, hvor den
svenske uddannelse har hjemme og lærte at sejle i kano
og overnatte i det fri på en lillebitte ø. Det var en skøn
og lærerig uge! Desværre blev den svenske del af uddannelsen nød til at trække sig fra samarbejdet og dermed
forsvandt også friluftslivet fra skemaet.
Vi har arbejdet hovedsageligt med Bothmergymnastikken. Her blev vi undervist af Birte Kjær og Martin Baker.
Martin er idrætslærer på Michael Hall Steinerskolen
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i England og er drivkraften bag Bothmer Movement
International – BMI. Han er en stor del af mange uddannelser rundt om i Europa og rejser flittigt rundt og
underviser. Deres undervisning har altid været intensivt, krævende, forbavsende sjovt, ofte stimulerende og
hver gang inspirerende!
Dernæst har vi beskæftiget os med Steinerskolernes
undervisningsplan for faget gymnastik. Her fik vi
undervisning i spil og lege samt gymnastiske redskaber,
jonglering m.m. Det var Gyrd Ernstsen fra Steinerskolen i Århus som underviste os i det. Det har altid været
meget aktive dage med fart på og en masse sjov og
latter.
Så har vi lært om kroppens og organernes opbygning og
funktioner. Rent fysisk men også de kosmiske skaberkræfter som ligger bag. Vi var på øen Hven hvor Tycho
Brahe havde sit observatorium og hvor man kan se
dette billede som som viser forbindelsen mellem dyrekredsen og mennesket.
Og i april måned vil vi tage til Chartre og se på katedra-

er meningsfuldt også i vores arbejde.
Fra Freiburg har vi også fået redskaber til teambuilding,
som vi arbejdet med i medarbejdergrupperne på Marjatta.
Noget som er særlig for vores hold, er at vi alle sammen
arbejder med helsepædagogikken. I de fleste uddannelser i Europa er det skolelærere for ”almindelige” børn.
Birte uddannede sig som terapeut i embodyment (også
kendt som Rota terapi) hos Ingrid Ruhrmann og så med
det samme dets potentiale for vores arbejde i helsepædagogikken. Derfor har vi de sidste halvandet år af
uddannelsen arbejdet intensivt med denne terapiform.
Det er første gang det er en del af Bothmer uddannelsen, men passer godt ind i arbejdet med barnets
motoriske udvikling.
Alt motorisk udvikling starter med reflekser, som bliver
til motoriske færdigheder, som barnet udforsker verden
med og er basis for grundmotorikken. Hvis disse reflekser mangler at blive integreret, virker de forstyrrende
ind i motorikken. Så kan man via embodyment arbejde
på at integrere dem.

len, hvor forbindelsen mellem det åndelige og mennesket viser sig i arkitekturen. En anden god grund er
at guiden dernede er uddannet Bothmergymnast. Så
måske skal vi lave lidt gymnastik sammen.
Vi har gennem årene beskæftiget os med mange forskellige emner. Dagene startede altid med eurytmi, vi har
sunget, danset, lavet sprogformning, fortælling, terapier
som male-, massage, hus apotek og embodyment. Fysiologi, anatomi, barnets udvikling, you name it, we’ve
done it!
Der er to emner vi vil nævne særligt her. Det er vores
oplevelse i Freiburg hos EOS-centret og arbejdet med
embodyment.
Først EOS (www.eos-ep.de) i Freiburg. Her har man
udviklet en ”oplevelsespædagogik” som har sine rødder
i steinerpædagogikken. De vil gerne give børn mulighed
for at opleve gode meningsfyldte sjælelige oplevelser,
gennem en sammensætning af natur med sport og pædagogik frem for hurtige sensationelle oplevelser, som
man kender dem mange steder fra. Vi lærte kunsten at
skyde med bue og pil og stok fægtning. To ting vi synes

Afgangsopgaverne til Bothmer uddannelsen handlede
om vores arbejde med embodyment terapien. Der er
blevet arbejdet med voksne i Marjatta fællesskabet og
en voksen på Fyn, og efter sommerferien startes der
med at arbejde med embodyment på skolehjemmet.
Fredag den 9. maj blev vi, som det første danske hold,
færdig med uddannelsen. Vi var 6 på holdet hvorfra 5
der arbejder i Marjatta fællesskabet og en som arbejder
på Fyn. Om mandagen i samme uge fremlagde vi vores
opgaver og brugte resten af ugen på at finpudse vores
gymnastikopvisning, som blev vist på Sofiegården om
torsdagen og på Bredeshave om fredagen for skolebørnene. Vi viste lidt eurytmi, sang nogle sange fra undervisningen og lavede en gymnastik opvisning.
Nu er 4 års uddannelse slut og vi er stolte over at kunne
kalde os Bothmer gymnaster og samtidig embodyment
terapeuter! Og vi glæder os til at bruge vores uddannelse i det fremtidige arbejde, både med voksne og børn
i Marjatta fællesskabet (og på Fyn!).
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Den sakrale kunst – portalen
– vejen til det indre
Af Mette Arvad
Fra første til sidste dag betrådte vi vejen fra det ydre, gennem
portalen til det indre. En spirituel lysende vej som viser langt
ind i fremtiden. En vej som åbnede vores hjerter, vores legemer og alle vores sanser. Det skete ved iagttagelse og dialog
med den fantastiske katedral ”Notre Dame de Chartres”, og
dens indre kunstværker.
Katedralen er bærer af den åndelige arv fra Skolen i
Chartres, og de antikke mysterier. De gennemtrænger/
lyser kunst, videnskab og religion og viser fremtidsvejen
i kristendommen.
For middelalderens bygmestre var bygning af katedraler
det samme som indre opbygning.
Ved Skolen i Chartres blev de studerende undervist i de
syv frie kunster. De blev kaldt for frie fordi skolens mål
var at uddanne det frie menneske. De studerede syv
grundlæggende fagområder: grammatik, retorik, aritmetik, geometri, musik og astronomi. De tre første er knyttet til sproget og de fire sidste til tallenes lovmæssighed,
sådan som de kommer til udtryk i formernes verden, i
musikkens opbygning og i stjerneverdenen.
For middelalderens tænkere var livets mening forbundet med en udvikling mod noget højere, - mod det guddommelige. Franz af Assisi (1182-1226) kaldte naturens
væsener sine brødre og søstre, og var medvirkende til at
skabe grundlaget for den moderne økologiske måde at
tænke på. I Chartres blev kimen lagt til kundskaben om
menneskets samspil med naturen. Ingenting i naturen
eksisterer uden en sammenhæng med en økologisk
helhed. Set med Chartres-lærens øjne er naturen ikke
en platform som mennesket lever på, men naturen
indgår i en højere helhed, sammen med mennesket.
Sammenhænge som virker helbredende på naturen og
forædlende på mennesket.
Gennem inderlig iagttagelse lod vi arkitekturen, skulpturerne og farvelyset fra glasmalerierne tale til vores
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indre. I katedralens skiftende lys på forskellige tider af
døgnet, oplevede vi hvordan katedralens tidløse urbilleder stadig taler til det moderne menneske.
Opbygningen og metodikken i iagttagelserne fører til
en helbredende helhedskomposition, hvori vi selv kunne føle os som mursten i den menneskelige katedral.
Christophe Rogez var en formidabel formidler og guide
gennem denne proces.
Den gotiske arkitekturs forkærlighed for store vinduesåbninger gav mulighed for en bemærkelsesværdig
udvikling af glasmaleriet, der nåede et højdepunkt i
første halvdel af 1200-t. Katedralen i Chartres er særlig
rig på glasmalerier, bl.a. den berømte Notre-Dame de la
belle Verrière, et tidligt arbejde fra ca. 1150.
Glasset i Chartres
vinduerne har dybe,
rene farvekvaliteter.
En farvekvalitet som
ingen glaskunstner
har kunnet eftergøre.
Lyset har altid været
brugt til at beskrive
bevidsthed. Tænkning, indre erfaringer,
tilegnelsen af viden
og kundskaber kan
beskrives med lys og
klarhed.

I religionen viser det guddommelige sig, som lys.
I middelalderens kristne verdensbillede var lyset udtryk
for Guds åbenbaring i verdenen. Det himmelske udtryk
på jorden var lyset, og ved at erobre sit eget indre lys
kunne mennesket nærme sig det guddommelige. Lyset
danner bro fra himmel til jord. Ikke det stærke sollys,
men lys forædlet gennem mødet med mørket. Først i
dette møde forvandles det usynlige rene lys til farver,
som kan iagttages.
Både den græske og nordiske mytologi har regnbuer,
som forbindelse mellem det guddommelige og det
jordiske. Regnbuen viser sig på himlens mørke side, og
kan kun ses hvis iagttageren har solen i ryggen.
Denne bro, i form af en lysende billedverden, har
fundet sit fuldkomne kunstneriske udtryk i de 175
glasmalerier som gennemlyser katedralens mure. 152
vinduer er originale og bevaret med det oprindelige
glas fra 1100  1200  tallets glasværksteder. Der er lavet
mange analyser af vinduerne, for at kunne genskabe

det samme levende lys som i disse tidlige mesterværker,
men uden held. Dette glas bærer på lys-hemmeligheder
som ikke er afsløret.
Iagttagelsen af Notre-Dame de la Belle-Verriére  Den blå
Madonna - er en fantastisk lysoplevelse. Studerer man
madonnaens hænder oplever man at hun ikke holder
barnet i et beskyttende favntag, men rækker barnet ud
til os. Efter at have iagttaget forskellige vinduer gennem
dagene, gjort Bothmergymnastikkens geometriske øvelser i katedralen, i det hele taget levet stærkt med inspirationen fra Skolen i Chartres, var det en meget stærk
oplevelse at fordybe sig i dette vindue og opleve denne
højt guddommelige blå farve. Det var bevægende og
stærkt, men også en oplevelse som præger dagligdagen
fremover. På den måde at få rakt noget fremtidsbærende, fik os til at blive ydmyge, med et stort ønske om
at arbejde videre indenfor vores fagområde, men også
personligt med arven fra Skolen i Chartres.
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Kulturhuset
Af Lisbet Schmitz

Kommer man kørende langs fjorden, kan man ikke
undgå at få øje på det store smukke kulturhus som rager
op mellem de andre bygninger på Bredeshave. Den i øjnefaldende bygning passer smukt ind i landskabet og til
de omkringliggende bygninger. Kører man op ad alleen
til kulturhuset, ser man den lille sø foran bygningen,
rhodendron der blomstrer, og skinner solen får mosset og lavet på taget et næsten kobberfarvet skær. Ofte
vil man støde på gartnerholdet som har travlt omkring
bygningerne, der bliver slået græs, kørt affald væk eller
savet brænde. Nogle hilser på og vil gerne sludre og
andre er fordybet i arbejdsopgaverne og vil bestemt
ikke forstyrres. Kommer man ind i kulturhuset dufter
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der ofte af kaffe og nybagt brød, og alle i Serviceuddannelsen holder gerne øje med hvem der kommer og går,
og de er stolte af deres arbejde i køkkenet, og fortæller
gerne hvad der er på dagens menu. I dag strømmer der
en flok seminarister ind i husets cafe, det er pause og tid
til at nyde den fantastiske udsigt over fjorden mens der
drikkes te og kaffe. Snakken går lystigt, alt imens Louise
fra Serviceuddannelsen stille og ubemærket sætter en
skål med frugt på bordet. Døren til den store sal går op,
her har Paul Klarskov med flere travlt med at opsætte
lys til et nyt skuespil, og ned af trappen kommer andre
som har holdt møde i konferencerummet på første sal.
Der er ikke tvivl om, at dette hus virkelig bliver brugt,

og at der foregår meget spændende i og omkring Kulturhuset.
Kulturhuset er et multihus, et mødested, og et knudepunkt men frem for alt et samlingspunkt for alle på
Marjatta. Her har vi mulighed for at mødes på tværs af
vores daglige fysiske rammer, og alle elever og beboere
føler sig forbundet med stedet.
Kulturhuset har efterhånden skabt den fysiske ramme
om mange arrangementer, vi behøver blot at tænke
tilbage på 60 års jubilæet og ”Den Grimme Ælling”,
her var huset fyldt til bristepunktet flere aftener i træk.
Basaren er blevet en kæmpe succes, og allerede en
begivenhed mange lokale ser frem til atter at besøge.
Lokalbefolkningen har taget utrolig godt imod Kulturhuset, og mange kommer jævnligt forbi, både for at
handle i ”Pilti” butikken, gå en tur i skoven og samtidig
nyde synet af Kulturhuset. Vi har haft en lang række af
koncerter, både klassisk, rock og folkemusik. Der bliver
danset zumba, holdt temadage, stævner, sommerhøjskole, årstidsfester og sangaftener. Ved ganske særlige
lejligheder kan Kulturhuset lejes ud til medarbejdere,

elever og beboere, og er bl. a. blevet benyttet til konfirmationer og runde fødselsdage. Cafeen bruges ind i
mellem til forskellige foreninger f.eks. Lions Club og
Rotary, som mod betaling bespises hvorefter de får en
rundvisning, og alle er overvældede af begejstring over
de fantastiske faciliteter. Ind i mellem må vi knibe os i
armen, for det er ikke en selvfølge at vi har fået dette
Kulturhus. Mange års flittig forberedelse, fondsansøgninger, en kreativ arkitekt, dygtige håndværkere og en
ukuelig tro på, at det ville lykkes har båret frugt. Det
er noget ganske særligt, at være på en arbejdsplads,
hvor der er et så rigt og varieret kulturliv som der er på
Marjatta. Så kan man diskutere hvad kultur er, og det er
der jo mange holdninger til, for kultur er ofte uhåndgribeligt. Generelt er kultur forstået som noget man
har, noget man er og noget man gør noget med, og det
syntes jeg vi formår ret godt på Marjatta.
Der er hele tiden nye spændende ideer i ”støbeskeen”
og der er ingen tvivl om, at der fremover vil komme til
at ske endnu flere spændende kulturelle begivenheder i
Kulturhuset, til glæde for alle på og omkring Marjatta.

Rygestop!
Har naturen mon
indført rygestop i
Kulturhuset?
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Teaterstykket Odysseus vender hjem
Af Torben Olesen

I

gennem et års tid har vi på SampoVig arbejdet med
et teaterstykke over emnet Odysseus.
I dette oldgræske heltedigt, som tilskrives Homer,
berettes historien om Odysseus hjemrejse efter kampene ved Troja.
Stykket har fundet sin form ud fra princippet: Vejen
bliver til mens vi går!
Med udgangspunkt i en række billeder fra fortællingen,
krystalliserede scenerne sig med de muligheder, der var
til stede.
Denne arbejdsform stiller krav om medleven og deltagelse af alle involverede; hvor langt kan den enkelte
strække sig og hvilke skjulte evner kan vi vække i
hinanden?
Fra starten var det meningen at alle beboere, som
ønskede at deltage, skulle kunne være med, enten som
skuespillere eller som musikere i orkestret. Det er lykkedes på den måde, at en stor del af SampoVigs beboere er
aktive og at alle er med i den store afslutningshymne.
I denne tid, hvor der tales så meget om Inklusion, er
det nok værd at hefte sig ved de muligheder, et sådant
teaterarbejde giver, for at den enkelte kan vokse ud over
sig selv og ind i et dynamisk, levende fællesskab.
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Resultatet er blevet rigtig spændende, ikke mindst
takket være Jette Rymers kompositioner og musikalske
ledsagelse. Sangene og musikken er en stor del af forestillingen; vekselvirkningen mellem handling, dialoger
og sange, skaber en rytme i processen, et åndedrag, som
igen danner rammen for, at det kreative kan bryde igennem; mange gange forbavsende uforudset og stærkt.
Handlingen udspiller sig på følgende måde: Fortælleren, den blinde seer, træder ind på scenen og begynder
beretningen om Odysseus, der på rejsen hjem fra Troja,
må gå så meget igennem, før han igen kan sætte foden
på sit hjemlands kyst, på Ithaka.
Han lander med sit mandskab på de enøjede kyklopers ø.
Her bliver de spærret inde i Polyfemos klippegrotte
og undslipper kun med livet i behold, fordi Odysseus
finder på en listig plan.
Videre sejler de over havet til troldkvinden Kirkes ø.
Hun byder dem velkommen, men bedst som de sidder
bænkede og gør sig til gode med mad og drikke, trækker
Kirke sin tryllestav og forvandler mandskabet til svin.
Men guderne står Odysseus bi og hjælper ham ud af
kniben.

Atter sætter de sejl og kommer forbi Sirenernes øer,
hvor den forførende sang lokker søfolk i fordærv, så
deres skibe knuses mod de skarpe klipper. Men igen
finder Odysseus på råd: Han stopper sit mandskabs ører
til med voks og lader sig binde fast til skibets mast. På
denne måde får han hørt Sirenernes underfulde sang og
slipper alligevel uskadt forbi.
Efter mange farefulde dage lander Odysseus endelig på
Ithakas kyst.
I paladset festes der, fordi hans dronning Penelope er
blevet overbevist om, at han aldrig vil vende tilbage,
og har besluttet at gifte sig igen, så riget kan få en ny
konge.
Odysseus deltager i festen, forklædt som en fattig tigger,
der sidder i støvet ved døren.
De mange bejlere, der er opstemte af vin og spise, bryder ud i jubel, da Penelope bekendtgør, at hun vil gifte
sig med den mand, der kan spænde Odysseus gamle
bue.
Imidlertid viser det sig, at ingen af bejlerne er i stand til
at spænde den. Den går fra hånd til hånd, til den ender
ved tiggeren på gulvet.
Som en spas lader bejlerne ham prøve og pludselig er
alt forvirring: Pilene flyver gennem hallen og fæller bejlerne en efter en, Odysseus søn Telemakos springer frem
ved sin faders side, og sammen vinder de sejr.

Den sande konge over Ithaka; Odysseus, er vendt tilbage!
Øst og vest
og syd og nord
havet sletter alle spor
nu stiger solen op
nu bryder lyset frem
alle veje fører hjem
Stykket havde premiere d. 28. maj på det Helsepædagogiske Stævne på Bredeshave.
Det var en spændende oplevelse, at spille i kulturhusets
store sal. Der havde kun været mulighed for at øve en
enkelt gang, men alligevel gik alt som det skulle og der
var stor begejstring blandt beboerne for at møde dette
store publikum.
Efter premieren blev stykket spillet 4 gange i SampoVigs
sal for venner og pårørende.
I denne noget mindre ramme, med kun ca. halvanden
meter mellem skuespillere og tilskuere, opstod en særlig
intens atmosfære, hvor de medvirkendes præstation
rigtig kom til sin ret.
En tak til alle medvirkende, skuespillere og musikere, og
til personalet bag scenen, som har stået for lyssætning,
kostumer, logistik og meget mere.
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Det røde hus
Af Tine Bay Sørensen

I

gennem mange år har Skolehjemmet haft den røde
barak. Den har været brugt til mange forskellige
formål. Den første og ældste del var i tidernes morgen det første væveværksted, da Albert og Karla Eman
flyttede ned med den første gruppe af unge beboere fra
Holte. Udover sølvværkstedet som dengang havde til
huse i et ombygget hønsehus (I dag Lind Einarsdottirs
hjem Svalereden), var det og væveværkstedet de første
værksteder.
Karla Eman vævede med de unge mennesker, tæpper,
gardiner, viskestykker m.v.
Siden hen blev den medarbejderbolig for Birte Reppel og hendes to opvoksende piger Sara og Ingrid.
Dernæst havde den igen en periode som væveværksted for en gruppe voksne beboere, som havde behov
for et eget lidt mindre overskueligt værksted.
De sidste mange år har ungdomsuddannelsen brugt
den, dels som trykkeri, maleværksted, systue, samtalerum og så et stort filte og syværksted.
Da de flyttede på Bredeshave i 2012, stod den et
stykke tid lidt tom, uden egentlig funktioner.
Fra sommeren 2013 er den blevet indrettet igen, dels
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som konferencerum i Det røde hus. Her bliver alle store
møder holdt, behandlingsmøder med forældre og sagsbehandlere og andre lignende møder. Det er dejligt at
have et møderum, som kun er indrettet til det. Et rum
uden telefoner og andet, så alle helt kan koncentrerer
sig om selve mødeaktiviteten.
I de to midterste mindre rum er der dels Klangmassage og i det andet har vores psykolog sit kontor og
samtale rum.
Det sidste rum med køkkenet og toilet adgang er
indrettet som et mindre møderum, men også som et
rum, hvor børn og unge kan få besøg af deres forældre.
Det skaber mulighed for at der kan bages, hygges på en
anden måde, end i selve døgngruppen.
En af de mindre piger, som modtager besøg der af
sine forældre har ændret navnet fra barakken, til dette
mere smukke klingende navn ”Det røde hus”. Trods
tanker om nedrivning huser det i dag mange vigtige og
væsentlige funktioner.
Har du endnu ikke været der glæder vi os til at byde
dig velkommen.

Ny Sofiegården
Af Thomas Crone

K

ører man i disse dage forbi Sofiegården i Næstel
sø, vil man opleve en hektisk aktivitet af gravemaskiner, betonkanoner og håndværkere i fuld
gang med at forandre området øst for Sofiegården fra et
lille tilgroet husmandssted til 14 nye moderne boliger.
Byggeriet har p.t. arbejdsnavnet Ny Sofiegården,
og vil føre til nye boliger for 14 af Marjattas beboere.
Bygningen og omgivelserne er tegnet af vores sædvanlige arkitekt Olav Skovsted. Marjatta har i dette tilfælde
forladt den byggestil, som vi har brugt til byggerier som
Breidablik m.fl. Ny Sofiegården er lidt mere traditionelt
byggeri, men stadig med Skovsted gode udnyttelse af
rum, lys og ønsket om at skabe rammen om større og
mindre fællesskaber.

Byggeriet har været i licitation på baggrund af Skovsteds tegninger, og den vindende totalentreprenør blev
B. Nygaard Sørensen, der har mange års erfaring med
byggeri af institutioner og plejeboliger.
Totalentreprenøren har gjort et godt arbejde for at
instruere alle håndværkerne om de særlige situationer,
som byggeri tæt op af Marjattas beboere kan give, og
hvordan håndværkerne skal håndtere dette.
Fundamentet er støbt. Det ser p.t. ikke ud af så
meget, men vent bare – snart står der også vægge og
taget kommer på. Så kan man bedre se formen på de 14
moderne boliger, det store fælles køkken- og opholdsrum og de mindre grupperum. Bygningen udnytter det
skrånende terræn mod sydøst, og havearkitekten udnytter dette.
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Vejen til voksenlivet
Af Dorthe Vedel
At “klippe navlestrengen” og flytte hjemmefra er et stort skridt for
alle. Tre af beboerne på Skovvænget har taget en forsmag på det
voksenliv, der venter.

E

fter sommerferien sidste år, var det tid for Skovvængets tre unge mænd, Anders, Lars Bo og
Simon at begynde at klippe navlestrengen og
så småt få deres eget sted. En mellemstation blev en
“sattelit” til Skovvænget. Tre kontorer og terapirum på
glasgangen mellem Skovvænget og Salen, blev forvandlet til tre fine klubværelser, med thekøkken og kombineret soveværelse og stue. Det blev rammerne for en vej
mod selvstændiggørelse, en vej til at stå mere på egne
ben og alligevel med en livline fysisk tæt på deres gamle
bo-enhed.
Med den nye frihed fulgte i sagens natur også et ansvar og nogle nye udfordringer. De unge herrer fik til
opgave, at stå for Skovvængets morgenmad. Der skulle
laves the, hentes mælk, boller og havregrød og diskes
op med honning og marmelade. De fik opgaven fra den
ene dag til den anden, ingen glidende overgang. Og de
greb bolden, uden slinger i valsen. Der blev fra første
dag sørget for at opgaverne blev løst, og det var tre meget stolte herrer, som i den grad voksede med opgaven
og blev næret af, at deres kammerater nød at kunne
komme ned til et velfungerende morgenbord.
Det var en succes på flere fronter; særligt var det flot at
iagttage, at fra at det havde været rigtig svært for nogle
af de unge mænd selv at stå op og ikke bare ignorere
vækkeuret om morgenen, til selv ved egen drivkraft at
stå op og udføre sine opgaver. Og det fra den ene dag til
den anden.
Men det var ikke den eneste udfordring. De havde nu
hver deres eget klubværelse, som de selv skal holde rent
med lidt hjælp. Men badeværelset skulle de deles om,
og dermed også pligterne omkring at holde det rent.
Det var en noget sværere proces. Her krævede det en
struktur og et system, hvor de på skift fik en uge, hvor
hver enkelt stod for rengøringen. Nu kom deres forskel-
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lige grader af ansvarsfølelse tydeligt til udtryk. En fin
læringsproces; for når man står til ansvar overfor sine
kammerater bliver det meget klarere, hvis man svigter,
og det er jo ikke til at bære. Så efter lidt tid og med
noget støtte, lykkedes det at få rengørings,- og ansvarssystemet til at fungere.
På spørgsmålet om, hvordan det har været at flytte fra
kvisten til sin egen “lejlighed” svarer Anders: Det har
været en god forandring. Det har været rart at få et
større værelse med eget thekøkken, og kunne servere
the og kakao for sine gæster. Det har også været dejligt
at få mere ro, så når kæresten er på besøg, kan man ikke
høre andre elever og bliver ikke forstyrret og der er også
mulighed for at låse døren og få fred og ro.
Anders beskriver, at det var en spændende proces
selv at vælge nye ting til værelset og selv bestemme
indretningen uden forældrenes indvirken. Han føler
sig tydeligt hjemme blandt sine fine ting, som han dels
selv har lavet og selv købt samt de nye smarte unge
møbler i friske farver.
Da jeg spørger ham om hvad der har været det sværeste ved at flytte i sin egen “lejlighed”, så synes han
at det ikke var let at få samarbejdet til at fungere, med
at huske hvem der har opgaven med at ordne badeværelset. Ingen tvivl om, at for Anders var det meget
frustrende, når badeværelsesdelen ikke fungerede, og
medarbejdergruppen måtte på et tidspunkt gribe ind
og få støttet op omkring det, så det kunne komme til at
fungere systematisk og være et ligeligt fordelt opgaveområde.
I en samtale med naboen Lars Bo, fortæller han, at han
er rigtig glad for at have fået sit “eget” for sådan føles
det fortæller han. Han fortæller med glæde i stemmen,
at nu kan han selv stå op og lave morgenmad til de
andre og det er han rigtig stolt af. Han er også meget

glad for, at nu har han fået sit eget fjernsyn og kan
spille rigtig høj musik uden at det forstyrrer nogen, og
han tilføjer; “skriv lige, at det er Rasmus Seebach for det
kan jeg jo godt lide! Det er også rart selv at kunne lave
en kop the”.
Han fortæller, at han drømmer om engang at flyve
ud i sin egen lejlighed sammen med sin kæreste. Det er
tydeligt at mærke, at han har fået luft under vingerne af
at flytte og er blevet mere selvstændig.
Genboen Simon, har fået to sammenhængende og hyggelige tidligere terapirum til klubværelse. Her bliver ofte
serveret en god kop kaffe fra hans espresso-maskine, når
man kommer som gæst og der er god plads i den nye
sofa.
Simon fortæller, at han er så glad for sin lejlighed.

Simon blev først intern elev efter sommerferien, og da
han fik at vide, at nu var det faldet på plads og han
kunne få sit eget på Marjatta, så var han ellevild af
glæde. Det havde længe været hans helt store ønske, og
nu ikke alene lykkedes det at blive intern elev. Han fik
også sit eget, som han selv kunne indrette helt efter sin
egen smag. Simon nyder sin ungdomshybel, med alt
hvad der hører sig ungdomslivet til af i-pad og i-phone.
Han er meget dygtig til alle de nye medier og jonglerer
med lethed i det univers. Det talent nyder de andre
elever rigtig godt af (- for slet ikke at tale om medarbejdern, når teknikken driller), så ofte har han gæster, som
kan være med på hans elektronik og både lære og nyde
alle de muligheder, der ligger der og som han mestrer så
sublimt.
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Lidt historisk fra Ristolahaven
Af Lisbet Schmitz og John Ryom-Røjbek

R

istolahaven startede i 1985 med byggeriet af
Damgårdshus; efter sigende det første hus der
blev bygget til at være bofællesskab for udviklingshæmmede på Sjælland. Indtil 2013 var huset et
rigtigt bo - og arbejdsfællesskab, hvor voksne udviklingshæmmede og medarbejdere boede under samme
tag og delte hverdag og fest. Lisbet Smitz, en af de to
seminarister der boede i huset dengang fortæller:

Lærerige minder
1986 er længe siden, og umiddelbart husker jeg ikke
særlig meget fra den tid, det er jo næsten 30 år siden!
Men idet jeg bladrer i mine gamle fotoalbum, så vælter
minderne frem, nærmest som om det alt sammen
var sket i går. De gamle fotos er fra den tid, hvor man
havde rigtige papirfotos, og billederne blev klistret ind
i albums, og med sirlig skrift blev der skrevet ved hvert
foto hvad det forestillede, og hvor og hvornår det blev
taget. Mange fotos er efter nutidens standart elendige,
men med deres grumsede motiver, skæve vinkler og
falmede farver, er de uerstattelige og bliver gemt til evig
tid som en del af mine minders skattekammer.
Billederne er fra mine to skønne år på Damgårdshus,
to år jeg ser tilbage på med glæde, da det var to år
som i den grad prægede mig, og gav mig mod og lyst
til at fortsætte i det pædagogiske arbejde. I 1986 var
Damgårdshus i sin spæde start, alt i og omkring huset
var nyt, og efter datidens indretning meget moderne.
Ideen med Damgårdshus var, at det skulle ledes af den
daværende gartnerfamilie som boede i gartnerboligen
ved siden af. Der skulle så bo et par seminarister i Damgårdshus sammen med beboerne, men hovedansvaret
lå primært hos gartnerfamilien. Ideen var rigtig god,
men gartnerfamilien flyttede i mellemtiden, og så var
det de to unge seminarister der fik ansvaret. Den ene
seminarist var undertegnede, og den anden var Marie
Jakobsen, vi var begge midt i tyverne, havde erfaring fra
andre Rudolf Steiner institutioner, og vi var ikke et øje-
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blik i tvivl om, at den opgave kunne vi da sagtens klare.
Vi flyttede derfor ind i Damgårdshus med de få ejendele
vi havde og boede dør om dør med de 5 beboere. Vi
delte bad, køleskab og vasketøjskurv med dem, det var
et rigtigt bofællesskab. De fem beboere var dengang
Peter Gammelgård og Per Jacobsen som nu bor i Pilehuset, det var Lise Flade som nu bor i Blomsterhuset,
Kirsten Pedersen fra Vidarslund og Marie Petersen som
nu bor på Lolland. Som seminarister var vi ansat i en
stilling der hed 24 timer om ugen, dette var symbolsk
for vi boede og levede der døgnet rundt, men følte os
på ingen måde indskrænkede eller overbebyrdede. Vi
havde kun os selv, havde ingen bil, ingen flexlån, ingen
kassekredit eller noget af alt det der kan tynge. Vi havde
derimod stor frihed, mulighed for at fordybe os, tid til
at gå på seminariet, tid til at være klassehjælpere på
skolehjemmet, tid til at gå til foredrag, deltage i skuespil, arrangere årstidsfester mm. Det lyder måske lige
vel voldsomt, men det var sådan det var, og vi sørgede
til enhver tid for ikke at gå glip af noget som helst.
En af fordelene ved at arbejde og bo på denne måde,
var selvfølgelig at vi kom meget tæt på de fem beboere,
og vi kunne involvere dem i rigtig mange aktiviteter.
Jeg tror de følte sig inkluderet, ligeværdige og medansvarlige. Den allerførste majstangsfest blev bl.a. holdt
på Damgårdshus, og vi inviterede alle børnene til at
være med. Denne fest var de fem beboere dybt involverede i, de spillede musik til dansen, og havde bagt kager
og flettet kranse.
Vi var på mange skønne udflugter og ferierejser, og
taler jeg med Lise eller Kirsten, så husker de mange
detaljer fra turene til Ellens hus i Sverige, fra grillaftener
på terrassen, fra hyggestunder hvor gartner Niels kom
forbi og læste højt af ”Hobitten”, eller når vi alle blev
inviteret op på Kirstens værelse for at se Matador, hun
var nemlig den eneste som havde tv dengang. Men ofte
handlede det bare om at være, at nyde huset, at være
sig selv blandt andre, at finde ro og være privat, og det
var de fem beboere rigtig gode til. For at bo mange tæt
på hinanden kræver det, at kunne finde egne grænser
og at kunne accepterer andres - gode egenskaber man

kommer langt med her i livet. Der blev lavet meget
dejlig mad, og der kom ofte gæster på besøg. Dels de
venner vi havde, men også familie og venner til de fem
beboere. Med jævne mellemrum kiggede Lisbet Kolmos
og Henny Petersen forbi, nok for lige at tjekke om de
der to unge jyske piger havde styr på tingene, men helt
sikkert også fordi det var et rart hus at komme i. Meget
er sket i og omkring Damgårdshus siden 1986, men
følelsen af fællesskab lever fortsat, og har man en gang
være tilknyttet Damgårdshus, så vil man altid føle sig
dybt forbundet med stedet.

I august 1994 boede der 19 beboere, 4 medarbejdere, 2
medarbejderbørn og en gartnerfamilie med to børn.

Det vil blive for kompliceret at nævne navnene på alle
de mennesker der gennem årene har boet i Damgårdshus – men det er mange. Medarbejdere har boet der i
kortere og længere tid, inden de drog videre til andre
opgaver. 3 af de 5 beboere der flyttede ind i 1985, bor
stadig i Ristolahaven.
Løvehuset
Da der igen var brug for udflytninger fra Marjatta – i
1992, blev Pilehuset bygget og nogle beboere fra Damgårdshus flyttede derind. Fra Marjatta kom der så nogle
glade, spændte unge mennesker der var klar til at flytte
”hjemmefra” til begge huse, så der nu var 12 beboere i
Ristolahaven. Pilehuset var bygget med en lejlighed til
medarbejdere, og der flyttede John og Tine Bay ind.

Nu var vi så mange, at vi ikke længere kunne være hos
hinanden når der skulle fejres fælles årstidsfester o.a.
Derfor gik vi i gang med at renovere/ombygge den store
garage der hørte til Fjordhuset. Med finansiel hjælp fra

Lions Club, fik vi det dejligste fælleshus – Løvehuset,
der har lagt rammer til mange glade, festlige stunder.
				
Med Fjordhuset fulgte en kæmpestor have, næsten
en park, hvor vi har bygget et
bålhus der bliver flittigt brugt om
sommeren. Der grilles, synges,
leges, holdes fødselsdage og andre
fester.
Udviklingen gik stærkt nu – efter bare 2 år, var det igen
nødvendigt at udvide. Fjordhuset blev købt og bygget
om, så der blev plads til 6 beboere, Damgårdshus blev
udvidet så der kunne bo 7 og en lejlighed blev bygget
til - så var der også var plads til en medarbejderfamilie.

En lille pilehytte, hvor man kan
sidde og filosofere over livet, eller
drikke en kop kaffe, har vi også
lavet.

MARJATTA BLADET NR. 27 2014

33

Både Løvehuset, bålhuset og pilehytten blev lavet i
fællesskab – dygtige beboere og medarbejdere arbejdede
sammen på disse projekter. Opgaven med Løvehuset bestod i at rive den gamle bygning ned, så håndværkerne
kunne komme til. De tre projekter var rigtig gode til at
få de forskellige menneskelige kvaliteter hos beboere og
medarbejdere frem – begge parter lærte af hinanden.
Mens vi gik der og havde travlt med alt muligt, bl.a. en
mindre til -og ombygning af Damgårdshus i 2003, for
at skabe bedre rammer om beboerne, voksede behovet
på Marjatta for igen at udflytte beboere der var blevet
færdige med skolen. Løsningen blev at bygge – igen. I
2005 blev Bøgehuset bygget og 6 beboere rykkede ind i
det nye hus.

Denne gang blev der mulighed for at opfylde et stort
ønske hos nogle beboere, der gerne ville bo mere selvstændigt, men ikke flytte ud af fællesskabet. Det blev
løst ved, at der i Bøgehuset blev indrettet to selvstændige lejligheder – en i hver ende af huset. Det var de
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første beboerlejligheder i Ristolahaven. Dette ønske om
at bo mere selvstændigt blev næret af andre i Ristolahaven, så da gartnerfamilien flyttede væk, blev der i deres
tidligere bolig indrettet yderligere to lejligheder i 2009.
Nu var Ristolahaven vokset til 24 beboere. Den interne
udflytning til lejlighederne og en medarbejderfamilie
der flyttede ned på Marjatta, skabte plads til yderligere 4
unge mennesker, så beboerantallet steg til 28.
Her i skrivende stund (maj 2014) er der fuld gang i næste udbygning af Ristolahaven.
Der blev skabt plads til en beboer mere i Damgårdshus,
da medarbejderfamilien flyttede væk i september 2013.
En større renovering i huset er lige blevet færdig og

boligen står klar til indflytning.
Sideløbende dermed har Marjatta købt en ejendom
mere på Bækkeskovstræde 15. En rigtig luksusbolig,
hvor de 6 beboere fra Bøgehuset flytter op sammen med
en beboer fra Marjatta. I Bøgehuset er der så plads til 6

beboere fra Marjatta. Hvis jeg regner rigtigt bliver det
en udvidelse på 8 beboere i Ristolahaven.Side
Så når alle brikkerne er faldet på plads vil der bo 36
skønne, dejlige mennesker i Ristolahaven.
Gennem årene har Ristolahaven vist sig at være en ”organisk” størrelse, der ændrer sig efter de behov og krav
udviklingen stiller, for at beboerne kan have det godt
og være aktive mennesker.

De andre voksencentre er udvidet i stort set samme
takt, og sideløbende dermed er der oprettet værkstedspladser, seminar, bygget kulturhus, orangeri o.m.a.
En udvikling skabt med hjælp af engagerede forældre
og pårørende, engagerede medarbejdere, Marjattas fond
og de dejlige mennesker der giver os lov til at hjælpe
dem gennem alle livets aspekter.

Samtidig viser denne lille gennemgang af Ristolahavens
historie, hvor stærkt det egentlig er gået. På bare knap
tredive år, er 5 beboere blevet til 36! Og det er jo kun i
Ristolahaven.
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Artikel fra Dagbladet Stevns februar 2014. Bringes med tilladelse af journalist Henrik Fisker

Martin leverer kunst til borgmesterkontoret
DONATION:
Mogens Haugaard
faldt pladask for
en trækulstegning,
da han i sidste
måned deltog
i SampoVigs
fernisering på
Kulturloftet. I går
forærede kunstneren billedet til
borgmesteren.
STORE HEDDINGE: Borgmester
Mogens Haugaard
har stadig god
plads på de hvide
vægge på sit kontor. Der er tradition for, at en ny borgmester har en beskeden sum penge
til at købe kunst for, og indtil videre er det blevet til to
fotografier af Stevns Klint taget af Rudy Hemmingsen
fra Højerup samt at par af keramikeren Anne Vejtorps
karakteristiske hvalfinner med et stykke drivtømmer på
tværs, som nu står i vindueskarmene.
I går modtog han så endnu et kunstværk fra en lokal
kunstner. Han er ikke lige så kendt i offentligheden som
førnævnte fotograf og keramiker, men talentet fejler
utvivlsomt ikke noget.
Martin Jensen er beboer på opholdsstedet SampoVig
på Trommeslagervej uden for Store Heddinge.
Her har han boet siden august 2002, hvor han sammen med de øvrige mentalt handikappede beboere
modtager undervisning efter Rudolf Steiners pædagogiske principper.
I december var Martin således en del af holdet, der i
en temauge lavede kunstværker til udstillingen: ”Som
træer og blade i vinterskoven”, der blev ferniseret på
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Kulturloftet lørdag d. 4.
januar. En af gæsterne
ved den lejlighed var den
nytiltrådte borgmester,
som tog sig tid til at studere værkerne og tage en
snak med deres ophavsmænd af begge køn.
-Jeg faldt helt for et
bestemt billede, og vi var
begyndt at forhandle om,
hvad det skulle koste.
Men beskeden fra Martin
var, at det slet ikke var til
salg, forklarede borgmesteren.
Martin var ret smigret
over, at borgmesteren
kunne lide hans billede.
Så derfor ringede de fra
bostedet til rådhuset og fortalte, at han havde besluttet
at forære sit billede til borgmesteren.
Således kommer trækulstegningen med Martins træ
nu til at hænge på borgmesterkontoret side om side
med andre gode kunstnere fra Stevns.
- Jeg er meget stolt af, at mit billede skal hænge her,
sagde Martin i en tilsyneladende meget velforberedt
tale.
Forstander på SampoVig: Sonny Ferm var også en
glad mand i går:
– Vores beboere er vældigt produktive, og vi glæder
os over, at det, som startede som en pædagogisk terapi,
nu har løftet deres værker op på et niveau, som gør dem
værdige til at blive udstillet offentligt, sagde han.
Efter at Martins værk var præsenteret, blev det imidlertid pakket ned igen og kørt væk fra rådhuset. Det skal
nemlig med på den nye udstilling, der åbner på Stevns
Fyrcenter.

Artikel fra Dagbladet Stevns januar 2014. Bringes med tilladelse af journalist Henrik Fisker.

Når processen er det vigtigste

man forvisse sig om ved at studere en fotocollage, som
medarbejderne på SampoVig havde lavet fra den temauge i december, hvor værkerne blev fremstillet. Her
ses med al tydelighed den glæde og det engagement,
som lyser ud af beboerne – travlt optaget af at skabe
noget spændende med deres hænder.
Ud af hæmningerne
UDSTILLING: Beboerne på SampoVig strålede alle som
en sol, da deres værker blev ferniseret på Kulturloftet.
STORE HEDDINGE: En fernisering af en kunstudstilling
er som regel en festlig begivenhed med taler og små glas
med spændende drikke. Men lørdagens sammenkomst
på Kulturloftet var noget helt særligt, for her var udstillerne identisk med de 31 beboere på handikapbostedet
SampoVig uden for Store Heddinge.
Ingen af dem er professionelle kunstnere eller scenevante kendisser, der har det med at møde op på de
rigtige receptioner for at se og blive set. Men de havde
glædet sig som børn til juleaften til denne dag, og
ventetiden indtil klokken faldt i slag, og ferniseringen
kunne begynde, blev fordrevet med at uddele kram og
varme håndtryk til de fremmødte.
Måske bliver deres værker ikke optaget på de kendte
censurerede udstillinger, selvom den lokale kunstner:
Ulla Thornberg faldt pladask for et maleri malet af
Andreas fra SampoVig på grund af dets enkle stilistiske
gengivelse af et træ i skoven med en todelt stamme.
Pointen er, at produkterne – altså kunstværkerne – i
dette tilfælde overskygges af processen. Det kunne

– Det er her, at de træder ud af deres hæmninger.
Viljen til at skabe er vakt, forklarer værkstedsleder
Lidia Bjørndal Foustano, der sammen med faglærer og
kunstner Torben Olesen stod for temaugen. Han talte
i sin velkomst om ”begejstring som forudsætning” for
skabertrangen.
- Det er ikke nok at fylde rummet med pensler og
maling. Der skal også hjerterum og skabertrang til, siger
han og peger på en kultegning med sort-hvide kontraster. Den har nærmest Rembrandtske dimensioner, siger
han.
Udstillingen har fået titlen: ”Som træer og blade i
vinterskoven”. Ud over beboernes personlige værker
har de fleste af dem bidraget til et fælles træ i vinterdragt. Bladene hænger slapt ned fra grenene i form af
selvhærdende ler, og på en plade under træet ligger
andre blade, der er ”faldet ned” og nu udgør en mosaik.
Hver af bidragyderne har lavet sit eget blad – de optræder i henholdsvis okker og terrakotta på træet og i natur
og sort på pladen nedenunder.
– Det er et livstræ, som ikke kun giver næring til beboerne, men også til os medarbejdere. Vi har en fælles
stolthed over det træ siger Lidia Bjørndal Foustano.
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Mere end genbrug – anderledes kvalitet –
levedygtig bæredygtighed
Af Nina Ganneskov, Værkstedsleder Vidarslund

I

denne artikel vil jeg slå til lyd for en udviklingstendens, som synes at have taget styringen i samfundet
i et tempo og på en måde, som jeg finder dybt foruroligende. Som de fleste sikkert har bemærket, bliver vi
dagligt udsat for et tiltagende støjende bombardement
af materialistisk og forbrugsbaseret livssyn. Det støjer på
en paradoksal til tider lydløs forstyrrende måde! Vi har
fået svært ved at skaffe os ørenlyd til vort eget indre.
Vi har derfor, i ren og skær overlevelse, vendt det døve
øre til! Problemet er, at det er selve den materialistiske
indstilling og tankegang, der støjer på denne lydløst
diffust forstyrrende måde! Selve beskaffenheden af det
ensidige og monotone i den støjende livsindstilling
burde få alarmklokkerne til at ringe! I stedet er vi endt
op med at lade os bedøve af støjen! Vi har ladet den
lydløst støjende ensidighed og monotoni spinde os ind
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i sit net, hvor den nu i ro og mag æder sig videre ind på
os og dræner os for dyrebar livsenergi.
Denne form for udvikling synes at sprede sig på alle
områder og planer af samfundslivet! Den trænger dybt
ind og skaber forstyrrelser langt ind i den sjælelige
balance hos det enkelte menneske. Den virker ødelæggende ind i vores forhold til sproget, ind i vores evne
til at danne tanker, få ideer og danne billeder. Det er,
som om en fundamental balance i os er blevet skubbet
umærkeligt men absolut ud af kurs. På den ene side
lader vi os, blæse bevidst løse af ”støjen”! På den anden
side forekommer vi at være blevet alt for overgearet
vågne på en – nervøst, kontrolleret, overanstrengt intellektuel måde. Vi er ligesom gået hen og blevet ofre for
en materiel udvikling, som vi selv har været med til at

sætte i værk - en gang for længe siden. Jeg har stillet
mig spørgsmålet: Hvordan vågner vi op igen, hvad
skal der til og hvad kan vi hver især gøre for at stoppe
denne alvorligt ødelæggende udvikling?
Der er mange veje til Rom og jeg har valgt den, som jeg
kender fra mit daglige virke i aktivitets huset. Jeg har
holdt den kunstneriske indfaldsvinkel og herunder den
sproglige billedside op som forstørrelsesglas! Jeg har
brugt det til at kigge især tre begreber: genbrug, bæredygtighed og kvalitet - nærmere efter i sømmene. Alle
tre begreber er meget oppe i tiden og diskuteres spalte
op og spalte ned i medierne. Man kunne umiddelbart få
den tanke, at de kunne fungere som overskrift for vores
arbejde i aktivitetshuset. De virker ved første øjekast
meget tilforladelige, endda af den nytænkende art! Og
hvor eventyret om ” Kejserens nye Klæder ” nu skulle få
en klokke til at ringe, lader vi os stadig føre bag lyset,
bare de nye ord eller begreber kalder sig nytænkende.
Vi magter ligesom ikke at tage os tiden til at tænke
selv, tage ordentlig stilling, fordi vi er under konstant
tidspres og fordi der hele tiden er nye tiltag og alle mulige andre ting, som kræver vores opmærksomhed! Jeg
har til hensigt at vise, hvad de også er, udover hvad de
foregiver at være! Der er to sider af en medalje og jeg vil
trække den side frem i lyset, som længe har været tvunget i knæ og som vi derfor ikke har hørt så meget til!
Aktivitetshuset har ganske rigtigt beskæftiget sig med
genbrug, kvalitet og bæredygtighed. Vi har dog anskuet
begreberne fra en væsentlig anden synsvinkel. Vi er
blevet godt hjulpet på vej af de helt særlige mennesker,
som vi arbejder med i det daglige. Brugerne har under
samarbejdet lært os vigtigheden af at benytte usædvanlige indfaldsvinkler både til hinanden, til begreber og
til alting overhovedet. Sammenfattende kan man sige,
at vi har arbejdet med mere end genbrug og anderledes
med både kvalitet og bæredygtighed.
Udover disse helt særlige mennesker har jeg også ladet
mig inspirere af vores store eventyr forfatter Hans
Christian Andersen. Han besad en forunderlig evne til
at benytte vort sprog som redskab til at formidle sine
værdier og sit livssyn. Han forstod, om nogen, kunsten
at male billeder med ord. Han formåede at berøre sin
læserskare både dybt og bredt på et følelsesmæssigt og
sjæleligt plan. Jeg byder hermed op til dans med begreberne: genbrug, kvalitet og bæredygtighed.
I aktivitetshuset arbejder vi kunstnerisk med især pa-

pir og gummi. Men hvad vil det egentlig sige? Det første,
der har slået mig er, at vi på mange måder tænker ud af
skabet – en cykelslange forbliver ikke bare en cykelslange
– vi giver den nye muligheder – vi går vejen sammen
med brugerne og viser, at en cykelslange kan blive til et
stolesæde, et armbånd. Traktorslanger kan forvandles til
tasker, punge og pennalhuse. Gamle konvolutter og papkasser er ikke bare affald, men kan ved hjælp af tålmodig
bearbejdelse forvandles til lamper og krukker.
Vise omhu og omsorg – forbinde sig – opleve et
tilhørsforhold på ny!
Vi har arbejdet ihærdigt på at åbne døren til fantasiens
verden igen. Som nøgle til døren har vi tænkt i paradokser, stillet spørgsmål og vendt ting på hovedet. Vi
har brudt de vante forbrugersamfunds styrede forestillinger ved at stille spørgsmål! Forestillinger, som har
forekommet så fastlåste, at de i sig selv har virket som
låsemekanisme!
Fantasiens verden har været låst inde så længe, at vi
helt synes at have glemt dens sande kvalitet – låst inde
bag døren af den gængse forestilling og forventning om
- hvordan ting skal bruges, hvornår de skal kasseres og
hvordan vi skal forholde os til dem.
Vi har tænkt og handlet i paradokser. Vi har gjort det
ved at fokusere på netop at arbejde ude af fokus. Vi
har stillet os selv spørgsmål – Hvad er det egentlig, vi
har handlet inde bag selve handlingen? Hvad er det
egentlig, vi har set, når vi ser - har vi virkelig set eller
tror vi bare, at vi har set? – Vi har også stillet tingene på
hovedet - i både bogstavelig og billedlig forstand. Det
er i øvrigt en almindelig yndet arbejdsmetode indenfor
kunstnerisk arbejde, når man ønsker at opleve verden
omkring sig fra en ny vinkel.
Når vi har låst op og skubbet døren åben, har vi kunnet
bane os vej ind gennem forventninger og forestillinger
ind i fantasiens verden. Fantasiens verden forstået som
dette åbne rum, hvor vi har kunnet opleve og undres på
ny i mulighedernes landskab.
Det har været en rejse, som både medarbejdere og brugere har begivet sig ud på i fællesskab – en rejse, under
hvilken, vi har lært at opleve på ny – og ganske vist er
det, at alle er blevet rigtig glade, når deres personlige
aftryk, via medarbejder guidet bearbejdning, har gennemgået en forvandlings proces og er endt med at blive
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værdsat, som værdifuldt bidrag til en papirkrukke eller
en gummi taske. Et bidrag, som har kunnet ses, berøres
og være til glæde både for en selv og for andre mennesker. Når vi har arbejdet således, har vi forbundet os
på ny med vores følelser, med tiden, med tingene og
verden omkring os!
Æstetik og limbo!
Vi har stillet spørgsmålet om en æstetisk vej ind til
genbruget, til forskel fra almindeligt genbrug? Det
almindelige genbrug er jo velment i sig selv, umiddelbart! – plastik, der bliver smeltet om, papir der bliver
til genbrugspapir og så videre – problemet har været
synsvinklen – den er fortsat alt for ensidigt materiel,
produktionsstyret og kræver mange tilsætningsstoffer.
Måske har I lagt mærke til at pap og papir, der har været genbrugt mange gange, lugter ganske forfærdeligt,
især når det bliver vådt? Jeg taler af erfaring, da vi ofte
har arbejdet med hænderne i vådt genbrugs papir.
De cykelslanger og konvolutter, som vi møder i aktivitetshuset, er overgået til et særligt stadie af deres
eksistens. Et stadie, hvor der ikke længere stilles forventninger til dem fra samfundets side. De er gået hen
og blevet forventningsløse, kunne man sige. De har
allerede en gang været gennem menneske hænder. De
er blevet brugt i deres dertil producerede funktion og
deres tid er udlevet i denne funktion. Konvolutten er
åbnet, avisen læst, papkassen tømt for indhold, traktor
og cykel slangen hullet og udtjent. Vi møder cykelslangen og konvolutten, når de befinder sig i denne form
for limbo. Ordet limbo betyder etymologisk mellem
himmel og helvede - vi møder dem lige der mellem ”
himmel og helvede” inden de ender i skraldespanden,
overgår til almindeligt genbrug eller ender på genbrugspladsen.
Vejen fra forventnings pres til at være løst af forventningens pres!
Cykelslangen og konvolutten har altså fungeret og
eksisteret fastlåst under en bestemt forbruger orienteret
forventning og forestilling om deres formål i samfundslivet. Set gennem samfundets briller har de tjent og
betragtes nu som udtjente. Set med vores øjne bliver de
først nu interessante og vor medfølelse vågner, fordi de
virker så håbløst forladte. De er ligesom blevet efterladt i stikken, på samme måde, som samfundet også
på andre måder, vender ryggen til bestemte grupper af
mennesker, dyr, ting og materialer.

Dette sted ” i mellem” er et meget interessant sted. Et
sted, som vi kender rigtig godt fra vores daglige samarbejde med brugerne. Brugerne har en ganske særlig
evne til at gøre og forstå alting på en lidt anderledes
måde end forventet! Man kan sige, at de gennem årene
har holdt os medarbejdere i ånde og lært os kunsten
at have et øje på hver finger. Dette har vist sig at virke
meget inspirerende ind på det kunstneriske arbejde.
Brugerne har på den måde været med til, at holde os
årvågne for det usædvanlige, det, der har været anderledes. De har hjulpet os medarbejdere i arbejdet med
at bryde de vante forestillinger og sædvaner. De har
hjulpet os til at flytte vores fokus til ” i mellem” som
jo er det sted, hvor oplevelsen af al ting har sit afsæt.
Det hele har gået ud på at komme ind i en oplevelse af
tingene på ny – få øjnene op for mulighederne i konvolutter, cykelslanger, aviser, papkasser og traktorslanger. Vores univers i Aktivitetshuset er på mange måder
startet, hvor andres er sluttet.
Konvolutten og cykelslangen har været underlagt en
form for følelsesmæssigt forventnings pres. Forstået på
den måde, at forventninger kan virke som pres på vores
følelser på forskellig vis – afhængig af hvor sensitive
vi er. I forventningen ligger skuffelsen siger vi, hvilket
også refererer til forbindelsen mellem følelser og forventninger.
Forventningspres kan også påvirke os i arbejdet med det
kunstneriske. Vores evne til at føle og udtrykke os frit
kan indsnævres helt ufatteligt, når vi udsættes for pres
i form af forventninger. Det gælder både de forventninger, som vi kan have til os selv og de forventninger vi
møder fra andre! – måske kender I det, at have købt et
nyt stykke fint farvet og rigtig dyrt betalt silkepapir –
der ligger jo en lyst til at udtrykke sig skjult i de fleste
mennesker – man kan jo blive helt handlingslammet af
præstationsangst, for ikke at få det bedste ud af det - og
det er helt sikkert det dårligste udgangspunkt overhovedet, for at noget kan lykkes – jo, man kan måske
strække sig til at lave en god kopi af, hvad Panduro
hobby bladet tilbyder. Men kopiering er ikke vores
ærinde her.
Vi møder også fænomenet forventningspres i det daglige pædagogiske arbejde med og blandt andre mennesker – om hvorvidt vores forventninger til hinanden og
til dagen udøves med eller uden følelsesmæssigt pres.
Når vores forventning udtrykkes med følelsesmæssigt
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pres bliver resultatet derefter. Der skabes en fastlåst
situation, som kræver opblødning, hvilket medfører
ekstra arbejde og ekstra pædagogisk indsats, som indebærer forbrug af følelsesmæssig energi, som kunne have
været brugt på anden vis.
Det kræver en form for ” indre mod ” kunne man kalde
det – at overkomme dette præstations og forventningspres. Man må kunne slå koldt vand i blodet for at nå
frem til at vise den rette form for omsorg for ting, som
samfundet og dets tilhørende forestillinger har dømt
ude. Det kræver indre mod at bevæge sig ” i mellem” og
gå mod strømmen! Man skal først og fremmest vove at
lave ”fejl”! Det er min erfaring, at de bedste guldfund
bliver gjort, når vi vover at bevæge os ind i limbo – med
andre ord vover at fejle!
Her kommer den gamle konvolut og cykelslange jo som
sendt fra Guderne. Vi kan lave ligeså mange fejl, det
skal være, for der er masser, hvor de kommer fra - og
vigtigt - de koster ingen penge. Det vil sige præstationspresset og forventningen er væk og fantasien får mulighed for at baske frit med vingerne. Vi får mulighed for
at opleve og afsøge muligheder i konvolut og cykelslange, netop fordi det samfundsmæssige forventningspres
har sluppet sit jerngreb i dem.
Det er jo bare en ting, siger vi til hinanden, i bedste
mening, når vasen, som vi holdt af, falder på gulvet og
knuses! Vi kan købe en ny og dette gælder også for cykelslangen, når der er gået hul på den. Vi adskiller os fra
tingene og verden, når vi tingsliggør verden omkring
os på den måde! Prisen ved at gøre dette er meget høj
på et indre følelsesmæssigt plan i os. Vi mister forbindelsen og efterlades fremmed gjorte overfor tingene og
verden omkring os.
Konvolutten er blevet produceret med det formål at
indeholde breve primært. Den bliver respekteret så
længe den lever op til forventningen og den ydelse
den forventes at levere. Cykelslangen forventes at være
brugbar – den skal holde luft og udfylde et cykeldæk
– man kan sige, at livet er tilrettelagt og målrettet for
cykelslangen. Når den afviger, bliver vi utilfredse, fordi
vi har betalt for, at den skulle virke og så videre.
Vi efterlader den ikke blot i skraldespanden – vi vender
den også ryggen følelsesmæssigt. Vi efterlader ”den
stakkels cykelslange” som værende uden betydning og
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gyldighed. Ved denne handling, adskiller vi os samtidig
fra noget værdifuldt i os selv. Vi adskiller os fra vores
evne til at forbinde os, se muligheder og drage omsorg.
En essentiel værdifuld evne som dybest set hjælper os
i arbejdet med at forbinde følelser og tanker indadtil i
oplevelse og tanker og følelser udadtil i handling! Presset fra vort arbejdsliv og samfunds prægede liv i øvrigt,
har således bevirket, at vi risikerer at kaste barnet ud
med badevandet. Barnet her, forstået som det sjælelige.
Det er en udvikling, som jeg ser ske ganske umærkeligt, uforvarende og uden at vi tillægger det synderlig
betydning.
Nu er det jo ikke sådan, at jeg taler for, at man ikke må
kassere og smide ting ud. Det er mere den hensynsløse
måde det sker på, som jeg ønsker at henlede opmærksomheden på. I den forbindelse vil fortælle om en
iagttagelse, som jeg har gjort, når jeg har ledt efter ting
i storskrald. Jeg er ind imellem støt på ting, som har
været stillet ud til storskrald, på en meget omsorgsfuld
måde. Forstået sådan at for eksempel en tagbagagebærer
til en bil har været stillet ud med dertil hørende skruer
og gevind – pænt pakket ind i gennemsigtige plastikposer, som har været tapet fast i forhold til, hvor de skulle
bruges. Jeg forstiller mig, at det især er ældre mennesker, som lader deres omsorg række helt ud til skraldespanden. De tilhører måske en generation, som har
oplevet 2. verdenskrig, har lært sig sparsommelighedens
dyd og drager nu denne form for omhu og omsorg for
ting, som de skiller sig af med. I sparsommeligheden,
som den kommer til udtryk her, ligger der faktisk en
form for afskedsritual en respekt og klargørelse til den
næste bruger skjult. Jeg vil lade det op til den enkelte at
efterstræbe dette ideal ud fra devisen ”lidt har også ret”!
Sproget og ordene som et værdifuldt værktøj i en
opvækkende arbejdsmåde!
Vi har givet os tid til at arbejde med ordene og sproget.
Vi har slået både gamle og nye ord op i ordbogen, når
vi ikke har forstået dem. Vi har gjort det, for at forstå og
mærke den forstærkede virkning ord kan få, når deres
betydning afdækkes og genopdages. Vi har oplevet
ord på ny, når vi har brugt dem i en anderledes sammenhæng eller har skilt dem ad på en ny måde – for
eksempel et ord som ” lige gyldig” benyttes betydningsmæssigt i det daglige sprog, om noget man ikke
tillægger værdi. I virkeligheden betyder ordet, at to ting
har lige stor gyldighed, altså ligeværdig stor værdi. Det
har været en slags leg med ord, hvor vi har forsøgt at
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genmærke den energi, følelse og betydning ord oprindeligt har været udtryk for. Når vi behandler vort sprog
lemfældigt bliver resultatet derefter! Vi er godt i gang
med at miste den værdifulde indflydelse ord og deres
betydning kan have på os – bare tænk på den stemning
man kan og kunne hensættes i under læsningen af det
billedmættede sprog i et eventyr af H.C. Andersen.
Den samfundsmæssige udvikling har bevirket, at både
sprog og ting er blevet reduceret på en ensidig materiel
og indsnævret måde. Der er sket en slags forhærdende
materialisering af sproget i den måde vi tænker tanker,
bruger sproget og taler til hinanden. Den poetiske billedside i både tanke og ord har trange kår. De tidskrævende metaforer er erstattet af billedfattige, nøgterne
målbare kvantitets ord, piktogrammer og funktionsbegreber. Min pointe er, at når vi lader os låse fast af
denne ensidige måde at betragte tingene på, fastlåser
vi samtidig tingene selv. Vi skiller os fra ting, frem for
at forbinde os med dem. Vi er blevet fremmedgjorte
overfor det nære og det sker blandt andet, fordi vi som
tendens ikke har tid til at lappe vores sokker længere,
men smider dem ud og køber nye.
Jeg har ønsket at beskrive de usynlige, bløde værdier,
som ikke kan måles og vejes. Det er de værdier, som vi
blandt andet arbejder med i aktivitetshuset. Billedfyldt
sprog har vist sig bedst egnet til dette formål. Billedsprog virker bedre, fordi billederne i sproget formår at
berøre os sjæleligt, inkludere os følelsesmæssigt, vække
vores medfølelse på et dybere plan. Vores sprog har som
tidligere nævnt længe været udsat for indholdsmæssig
inflation og er blevet presset fattigt på billeder. Sproget,
som sådan lider under logisk tænkning, tidspres og rationalisering. Betydningerne i sproget udpines og glemmes! Alt skal jappes og zappes igennem. Problemet understreges yderligere ved at alting udelukkende forstås
intellektuelt mekanisk med forstanden. Dermed lukkes
der af for en meget værdifuld, faktisk uundværlig, kilde
til oplevelse. Jeg mener, at det er essentielt vigtigt, at vi
bliver opmærksomme og finder vejen tilbage til denne
oplevelse, som sprogbilleder og metaforer er kanaler for
– der, hvor vi kan undres på ny og hvor vi bliver berørt
og næret på det sjælelige område.
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Bæredygtig - gøre noget levedygtigt!
Jeg har slået ordet bæredygtig op i forskellige ordbøger.
Jeg har valgt at arbejde videre med den franske og engelske udlægning af ordet, som har været ”levedygtig”
Levedygtig refererer, som ordet siger, til noget levende –
noget der dygtigt til at leve. Det synligt levedygtige ved
vores arbejde har bestået i, at materialerne har været
gratis. Det usynligt leve dygtige har bestået i at vi har
opsøgt, transporteret, renset, klargjort og bearbejdet
konvolutter og cykelslanger. Sagt på anden vis, at vi har
stillet tid, vilje og levende menneske kræfter til rådighed for arbejdet.
Mere end genbrug, anderledes kvalitet og levedygtig
bæredygtighed
Cykelslangen og konvolutten er genopstået som levedygtige via den tid, de billeder, den omsorg og opmærksomme fordybelse, som vi har tilegnet og bearbejdet
dem med. Man kan sige, at vi har arbejdet os langsomt
og omhyggeligt ind på dem. Vi har iltet og varmet materialet igennem, ved vore hænders æltende bearbejdning. Vi har hen ad vejen bygget en art forståelse op
indbyrdes og der har fundet en energiudveksling sted.
Vi har skænket konvolutten og cykelslangen vores fulde
opmærksomhed og har derved inkluderet dem på ny.
Vi har taget vores arbejde alvorligt, forstået på den
måde, at vi har tillagt vore hænders handling i materi-

Denne arbejdsmåde har krævet noget ganske særligt
af os. Vi har måttet lære os at tænke i paradokser og
formulere spørgsmål! Vi har måttet træne fokus på at
arbejde ude af fokus og har måttet stå på hovedet i
billedlig forstand! Dette har været nødvendigt, for at
holde tingene og os selv rytmisk levende, for at bryde
løs af de fastlåste forestillings lænker, som ingen kan
strukturere eller planlægge sig ud af! Dette er blevet
vores måde at genopvække evnen til at opleve igen!
H.C. Andersen var jo en mester i at opleve, formidle
sin oplevelse og besjæle sine karakterer og figurer. Han
besad denne evne til at male med ord og opbygge
stemningslandskaber. Han pustede liv og sjæl i tingene
omkring sig – uanset om de var af glas eller af kød og
blod. Han skrev sine eventyr i et sprog fuld af billeder.
Hans eventyr formåede og formår stadig at vække vores
dybeste indlevelse og medfølelse.

alet betydning. Belønningen har været, at mulighedernes døre har åbnet sig. Vi har lært materialet at kende
gennem sanserne - øjne, ører, berøring og lugt. Vi er
gået ind i en fordybende arbejdsproces - på vej hen
imod noget. Derfor har vi kunnet spinde eventyrlige
fortællinger ind i vores papirkrukker og gummitasker og
er således blevet formidlere af oplevelser til andre mennesker. Levedygtighed er på denne baggrund i bedste
fald blevet til en æstetisk oplevelses dygtig kvalitet i
den færdige papirkrukke og gummitaske.
Materialet har undergået noget, som jeg bedst kan
betegne som en poetiseret forvandling. Det har handlet
om hændernes aktivitet i materialet, om at føle sine
tanker og oplevelser, krydret med en anelse ”musisk”
faglighed. Det er lykkedes os at frembringe leve dygtige
produkter anskuet fra en menneskelig synsvinkel. Vores
levedygtighed i aktivitetshuset er karakteriseret ved
unik kvalitet.
Vi er trådt væk fra følelsen af ligegyldighed i ordets
almene, men også dårligste betydning. Hver gang vi har
mestret og tilegnet os noget nyt, har vi vundet terræn
og bygget videre på det værn af styrke, som i dag er
med til at give os identitet som Aktivitetshus. Vi har
ikke ønsket at gå på kompromis med de ”høje” krav til
kvaliteten – for det ville være, at kaste barnet ud med
badevandet – vores sjæl ville tørre ud, vi ville blive mekaniske og til sidst syge i både tanke, følelse og krop.

I aktivitetshuset har vi på lignende vis pustet liv i og
ladet de ånds forladte cykelslanger og konvolutter genopstå som besjælede væsener – som krukker og tasker.
Vi har poetiseret arbejdsmåden og synsvinkelen, hvilket
har hjulpet os til at forstå begreber som bæredygtighed
fra en mere sjælelig levedygtig synsvinkel. Læsningen
og fordybelsen i H.C. Andersens eventyr har inspireret og tjent som vejviser. Undervejs er vi også blevet
opmærksomme på den dybere sjælelige mission hans
fortællerkunst tjente og stadig tjener både læst og hørt
af små og store mennesker.
Når vi har formået at træde ind i den fordybende oplevelse under arbejdet, har vi på inderlig måde forbundet
os med cykelslangen og konvolutten. Jeg nærer tiltro
til, at en indre sjælelig evne til at forbinde sig med
arbejdet, potentielt fører hen imod en levedygtighed i
det ydre! Når det lykkes, vil denne forbindelse stråle ud
som synlig æstetisk kvalitet i den færdige gummitaske
eller den færdige papirkrukke. Dette udsagn kan ikke
måles og vejes – men vi kan mærke en overensstemmelse i mellem det, vi har ønsket at give udtryk og den
respektfulde og anerkendende ånd vores produkter er
blevet modtaget i af andre mennesker. Det har virket
som om vores papir krukker og gummi tasker har været
i stand til at vække oplevelse, forundring og genkendelse hos både små og store mennesker, som har fået
øje på, er blevet tiltrukket og har købt dem.
Hermed er den potte ude af øje – men forhåbentlig ikke
af sind og tanke….
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Nyhedsbrev, maj 2014:

Uddannelsescenter Marjatta

– tidligere Marjatta Seminarium

Se den nye hjemmeside på www.uddannelsemarjatta.dk
Uddannelsescenter Marjatta har en række alsidige tilbud om uddannelse,
videreuddannelse og kurser til dig, der ønsker at få et større kendskab til
det pædagogiske arbejde med mennesker.

D

er inddrages kunstnerisk fordybelse og spirituelle temaer som indgang til udvikling af
en kompetent faglighed. Undervisningen er
inspireret af Rudolf Steiners filosofi og værdier, hvilket
er med til at danne en rød tråd igennem de forskellige
uddannelses- og kursustilbud.

og læringen i praksis. Du er under hele uddannelsen
ansat på et praktiksted som pædagogmedhjælper eller
omsorgshjælper og du har en vejleder tilknyttet både på
seminariet og i praksis.

På Uddannelsescentret kan du vælge mellem en pædagoguddannelse på deltid eller en professionsbachelor i
pædagogik i samarbejde med University College Sjælland med opstart til september 2014. Det første studieår
er fælles og foregår på et af landets University Colleges.
I den nye studieordning er der lagt vægt på længere
praktikperioder. Hvis du ønsker at fordybe dig i steinerpædagogik kan du søge om at få din praktik på Marjatta
og de teoretiske undervisningsmoduler på Marjatta
Uddannelsescenter.
Du kan søge flere oplysninger på
www.uddannelsemarjatta.dk
og www.ucsj.dk

Efter et års pause, hvor vi har brugt kræfterne på at
arbejde med visioner for uddannelsescenterets fremtid,
er vi nu på banen igen med et 5. år
Vi har glæden af at kunne meddele, at Michael Brinch
er tilbage som underviser med sin store viden om
Rudolf Steiners menneskesyn. Bernhard Schmitz fører
an på studieturen til de gamle mysteriesteder og til det
Helsepædagogiske stævne i Dornach. Paul Klarskov
tryller kunsten frem i jer alle, så I opdager og udvikler
jeres skjulte evner. Lisbet Kolmos viser vejen til sindets
dybder gennem fordybelsesprocessen og Tomas Johansen fortæller jer om antroposofisk medicin og embryologiens hemmeligheder og meget mere.
Det starter til august 2014

Du kan også vælge mellem flere videreuddannelser og
kurser (Se hjemmesiden).

Marjatta uddannelsescenter har indgået partnerskab
med University College Sjælland

Meld dig til pædagoguddannelsen på deltid, der er
stadig ledige pladser
Den 4-årig pædagoguddannelse fortsætter som hidtil.
Der er sket en opkvalificering af indholdet, men ellers
er alt som tidligere. Uddannelsen giver dig kompetencer
til praktisk og teoretisk at arbejde med pædagogfaglige
problemstillinger på et højt fagligt niveau. Uddannelsen er almen og har samtidigt fokus på mennesker
med særlige behov. Udgangspunktet er Rudolf Steiners
pædagogiske impuls.
Hvert studieår er bygget op omkring 8 intensive
studieblokke. Undervisningen veksler med arbejdet
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Nyt fordybelsesår i Steiners helsepædagogiske
metode. Meld dig til det nye 5. år

Marjatta uddannelsescenter udarbejdede i 2012/2013
en rapport for at blive akkrediteret på niveau med en
professionsbachelor. I den forbindelse henviste Evalueringsinstitutionen - EVA – os til at kontakte University
College Sjælland (UCSJ), som er en af udbyderne af den
nye pædagoguddannelse med henblik på at samarbejde
omkring specialiseringen inden for special- og socialpædagogik.
Reaktionerne fra USCJ er meget positive og vi arbejder
nu på at kunne udbyde en steinerpædagogisk, eller som
de kalder det ’Marjattatoning af specialpædagogikken’.
Marjatta Uddannelsescenter og UCSJ er derfor ved at
indgå en aftale om samarbejde på følgende områder:

• Professionsbachelor i pædagogik med specialisering
inden for special- og socialpædagogik
• Videreuddannelser
• Forskning
Se hjemmesiden for University Collage sjælland
www.ucsj.dk
Professionsbachelor i pædagogik
På den nye pædagoguddannelse, som træder i kraft fra
sommeren 2014, lægges der stor vægt på specialiseringen i tre arbejdsfelter, hvoraf du vælger én fordybelsesretning:

Det er den første specialisering, som du kan vælge på
Uddannelsescenter Marjatta efter et års grunduddannelse på UCSJ – altså fra sommeren 2015.
Den nye pædagoguddannelse består af to dele: Pædagogens grundfaglighed og specialiseringen. Den nye pædagoguddannelse varer stadigvæk 3 ½ år, hvor perioder
med undervisning og praktik skifter, som det kan ses af
skemaet her til venstre.
Vi arbejder sammen med USCJ på at udforme den nye
studieordning. Mere information følger.
Videreuddannelser i samarbejde med UCSJ

Grundfaglighed

gik
Special- og socialpædago

Dagtilbudpædagogik (0-5 årige
Skole- og fritidspædagogik (6-18 årig
e)

Der er nu indgået aftale om et samarbejde med USCJ
omkring en praktikvejlederuddannelse, der starter til
efteråret og om en diplomuddannelse i ledelse. Endvidere arbejder vi på et samarbejde omkring en helt
ny ’fleksibel diplomuddannelse’, som er målrettet ikke
faglærte, der ønsker et kompetenceløft uden at tage en
egentlig uddannelse. Nærmere oplysninger følger.

For alle 3 retninger er det samlede forløb
over 3 ½ år:
1. år: Undervisning og 1. praktikperiode
2. år: Undervisning og 2. praktikperiode
3. år: Undervisning og 3. praktikperiode
4. år: Bachelorprojekt det sidste halve år
+ mindre praktikperiode

MARJATTA BLADET NR. 27 2014

47

– Marjattas butik på Bredeshave
Butikken, som er det nyeste tiltag inden for værkstedsområdet, ligger dør
om dør med det lille smukke orangeri i den nybygning, hvor også ungdoms
uddannelsen, har til huse.
I butikken sælges produkter fra Marjattas øvrige værksteder; kunsthåndværk, kolonialvarer, frugt & grønt, mælk & kød, kort sagt alt hvad der hører
til i en fin butik med et sortiment af økologiske og biodynamiske varer.
Velkommen!
www.facebook.com/butikpilti
Følg os på

