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Leder
Af Bernhard Schmitz
billede af de mange aktiviteter og nye tiltag, der foregår
rundt omkring både på skolehjemmet og ude på de
forskellige bosteder.

D

enne udgave af Marjatta Bladet er en samling
af mange forskellige artikler, som i sin helhed
viser den mangfoldighed og brede vifte af forskellige aktiviteter, som præger dagligdagen.
Vi kan starte med at sige et stort tillykke til alle medarbejderne på Café Bredeshave, som har vundet Regions
Sjællands ”Medarbejdernes Sundhedspris 2014”. Endnu
et tillykke skal snart lyde til Kaare Wahl Nielsen som
fylder 70 år næste år. Kaare føler bestemt ikke alderen
tynge, han holder sig sund og rask, og han giver læserne et levende indblik i sit aktive liv. I en anden lille
artikel fortæller eleverne fra Ungdomsuddannelsen om
sammenhængen mellem ”Golfbil” og ”Diner Transportable”. Fra et helt andet hjørne af verden får læserne en
fin stemningsbeskrivelse fra en tidligere medarbejder,
som sammen med hendes familie har valgt at bo og arbejde et år i USA på et sted, som på mange måder ligner
den hverdag vi har på Marjatta.
Men denne udgave af Marjatta Bladet kommer vi også
ud i mange af vore egne hjørner og giver et levende

En anden artikel har fokus på forældresamarbejde, et
tema vi ønsker at skabe øget bevidsthed om, da det
gode samarbejde er forudsætningen for at skabe og udvikle de fælles rammer, som både børn, beboere, medarbejdere og forældre skal fungere i. Marjattas uddannelsescenter afholdt i november et kursus med dette tema,
og to forældre indrammede kurset ved at skildre deres
meget personlige erfaringer omkring det, at være forældre til et barn på Marjatta. Der blev sat ord på mange
dilemmaer, svære beslutninger og store følelser, og frem
for alt stod det klart for alle, at det gode samarbejde er
og bliver fundamentet for en god trivsel og udvikling,
ikke bare for barnet, men også for forældrene.
Samarbejde er ikke en given størrelse men en dynamisk
proces med mulighed for at fejle. Hvordan rollerne fordeles mellem forældrene og Marjatta, må altid beskrives
på ny og ingen familier er ens.
En medarbejder som deltog i kurset har skrevet en
kort artikel om kurset, og hvorledes de forskellige dilemmaer blev omtalt. Forældrenes personlige beretninger og hele kurset har i den grad skabt stof til eftertanke
hos deltagerne, og det blev tydeligt, at der her er et
område, som fortjener megen opmærksomhed.
På kurset om forældresamarbejde blev det klart, at hvert
barn og hver familie er unik og den enkeltes udvikling
står i centrum. Men for at kunne udvikle sig optimalt,
må hver enkelt have mulighed for at være del af et
større fællesskab, og netop det sociale fællesskab er af
stor betydning. Det er min oplevelse, at forældre søger
Marjatta fordi de netop her finder et socialt fællesskab, hvor deres barn kan få rigtig gode muligheder for
at udvikle sig og danne relationer. Men et fællesskab
skal plejes og impulseres og udvikles. På Marjatta er vi
meget bevidste om dette, og vi ved, at lige som mange
er afhængige af os, er vi også afhængige af de mange,
som søger vores fællesskab. Den netop overståede basar
som atter blev en stor succes, står som et bevis på, at
fællesskabet på Marjatta er stærkt. Her opleves et stort
engagement fra forældre, medarbejdere, børn, unge og
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voksne, og alle som deltog, følte sig som en del af et
stærkt fællesskab. De mange gæster som kom fra nær
og fjern, kom ikke kun for at handle, men kom også for
netop at mærke denne særlige livsbekræftende stemning af fællesskab, glæde og engagement.
Samtidig er basaren også med til at generere en betydelig indtægt til Støttefonden, som er en nødvendig
indtægt til fremadrettet at kunne løse nye opgaver.
Indtægterne fra julebasaren, Tips- og Lottomidlerne,
mange donationer og ikke mindst forældrenes engagement i Marjattas Støttefond og i mange andre sammenhænge, gør det muligt, at visioner kan bliver til
virkelighed.
Orangeriet på Bredeshave kunne indvies sidste år i
forbindelse med Marjattas 60 års jubilæum, butikken
”Pilti” åbnede dørene i januar i år, samtidig med at
Ungdomsuddannelsen flyttede ind i de nye undervisningslokaler.
Dette forår kunne Støttefonden erhverve en ny bolig
til 7 beboere på Bækkeskovstrædet i forbindelse med
Ristolahaven. De stolte beboere fortæller med egne ord
om deres nye omgivelser i denne udgave af bladet.
Endvidere færdiggøres et nyt byggeri på Sofiegården,
og 14 nye topmoderne boliger står klar til indflytning
til foråret 2015. Dernæst skal der gennemføres en total
renovering af de eksisterende boliger på Sofiegården og
flere nye byggeprojekter venter forude.
Alt dette er kun muligt fordi mange støtter op omkring
Marjatta, og de værdier Marjatta står for.
Med denne udgave af Marjatta Bladet ønskes alle en
glædelig jul og et godt nytår.
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Cafe Bredeshave vinder Sundhedspris:
”Region Sjællands Medarbejder Sundhedspris 2014”
Af Torben Olesen
Sundhedsprisen, som i år uddeles for 3. gang, falder i 2 kategorier:
Sundhedsprisen og Medarbejdernes Sundhedspris

K

økkenleder Maja Bech og Cafe Bredeshave var
indstillet til Medarbejdernes Sundhedspris, og i
indstillingen hed det bl.a. ”Maja Bech står som
leder af Aktivitets og Samværstilbuddet Cafe Bredeshave
for en meget sund og varieret menu til alle, der kommer og køber mad i cafeen. Alle råvarer er biodynamisk
eller økologisk produceret, mange af dem på Marjattas gartneri, gård og mejeri, alt sammen produceret
af mennesker med udviklingsforstyrrelser. Maja Bech
fortjener anerkendelse for hendes meget store indsats
for at have skabt en cafe, hvor omdrejningspunktet er
meningsfuldt arbejde med at lave sund mad til gæsterne, samtidig arbejder
Maja Bech intenst
med sundhedsfremUdover køkkenleder Maja
mende pædagogik,
Bech og assistent Jette
og det ses og mærkes
Mistarz deltog holdet,
tydeligt, hvordan
som har sit daglige arhendes ansatte trives
bejde i cafeen:
med opgaven og
Claus Lupnaav
hinanden.”
Louise Hansen
Sune Møller
Malou Hoffmann
Katrine Nielsen
Katrine Køie
Birger Arnlot Gjestland
Thomas Dreier
(Solveig Pleng Rasmussen
var forhindret)
Derudover deltog forstander Bernhard Schmitz,
som repræsentant for
Marjatta.

Traditionen tro var
der til afstemningen
nomineret 3 kandidater i hver kategori.
I kategorien Medarbejdernes Sundhedspris 2014 var
følgende nomineret:
Psykiatrisk Klinik,
Næstved – Urologisk
Afdeling, Roskilde –
og Cafe Bredeshave,
Marjatta.
Da cafeen var blandt

de nominerede, var hele cafeholdet naturligvis inviteret
til prisoverrækkelsen i Rådss salen i Regionshuset i Sorø.
Og stemningen var da også høj i bussen på vej til Sorø,
på en lidt grå og råkold eftermiddag d. 1. december.
Vel ankommet og bænket i den store lyse Rådssal sammen med repræsentanter for de øvrige nominerede,
både til selve Sundhedsprisen og til Medarbejdernes
Sundhedspris, bød medlem af Regionsrådet Kirsten
Devantier velkommen:
”Regionens Sundhedspris uddeles i år for tredje gang
og interessen har været stigende år for år” sagde hun,
og forsatte ”I år er 36 afdelinger fra Region Sjælland
indstillet og kandidaterne kommer fra alle områder
i regionen. Den store interesse er udtryk for, at sundheden trives i hele regionen og de indstillede repræsenterer kun toppen af isbjerget, vi har en lang række
eksempler på ildsjæle, som går foran i arbejdet med at
fremme sundheden.”
Efter Kirsten Devantiers velkomst var der foredrag ved
Rene Nielsen, forfatter til bogen Halv mand-helt menneske. Han er i dag 47 år og mistede som 22 årig begge
ben i en ulykke.
Det var en dybt gribende beretning om, hvordan det
kan lade sig gøre, at holde fast ved sine drømme og nå
sine mål på trods af stor modgang i livet. Foredraget var
krydret med sjove anekdoter og hele vejen båret af en
dyb og ægte humor.
Efter foredraget skulle den store spænding endelig udløses; hvem ville få 1. pladsen i præmieuddelingen?
Og spændingen steg da også mærkbart.
Først tildelte Kirsten Devantier Urologisk Afdeling Roskilde 3. pladsen med 31% af stemmerne.
MARJATTA BLADET NR. 28 2014
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Derefter gik Ellen Thomsen, ligeledes medlem af Regionsrådet, på talerstolen: 2. pladsen tilfaldt Psykiatrisk
Klinik Næstved med 33% af stemmerne.
På dette tidspunkt stod det klart, at så måtte Cafe
Bredeshave jo være selvskrevet til 1. pladsen og smilene
og uroen bredte sig blandt cafeholdet på de forreste
rækker.
Regionsrådsmedlem Nicolai Nicolaisen overtog mikrofonen: ”Region Sjællands Sundhedsprisen er ikke en
konkurrence, men en kåring og i afstemningen har der
været et meget tæt forløb. Jeg er glad for at kunne tildele Cafe Bredeshave Medarbejdernes Sundhedspris 2014
med 36% af stemmerne.” Og han forsatte: ”Maja Bech
og hendes medarbejdere har lavet en cafe, som jeg ikke
tror findes andre steder. Det der bl.a. er specielt er, at
institutionen selv producerer hovedparten af råvarerne,
at der på menuen er en suppedag og en vegetardag og
at de tilknyttede brugere, som laver maden og sørger for
gæsterne, har et helt unikt aktivitets og samværstilbud.
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Det var vel nok en overraskelse: foran de andre nominerede, var det cafeen der fik prisen! Hele holdet måtte på
scenen, hvor der var overrækkelse af det smukt indrammede diplom og en stor buket blomster.
At caféen skulle få prisen, var der vist ingen der havde
regnet med, for de to andre kandidater repræsenterede
langt større personalegrupper, men som Bernhard sagde
i bussen på vej hjem: ”Der må jo have været mange
ansatte i regionen, som har stemt på Marjatta”.
Som afslutning på en oplevelsesrig og spændende eftermiddag i Regionshuset i Sorø, blev der serveret en lille
anretning med udsøgte delikatesser. Derefter vendte det
glade cafehold næserne hjemad og i bussen var stemningen høj, og stemningen steg yderligere i takt med
at lykønskningerne begyndte at tikke ind på Bernhards
mobiltelefon.
Et stort TILLYKKE til Maja Bech, Jette Mistarz og hele
cafeholdet med Sundhedsprisen og de
30 000,-kr. der følger med.

Mit aktive liv
som pensionist!
Af Kaare Wahl Nielsen
D. 6 august 1945 blev jeg født,
derfor er jeg nu blevet pensionist.
Jeg er en aktiv herre og det vil jeg
gerne fortælle om

I

vintertiden arbejder jeg forsat i Snesere værkstedet og laver sølv skeer og hvad der ellers kommer
af opgaver som knapper til museer mm. I sommer halvåret arbejder jeg på gartneriet, hvor jeg helst
arbejder friland, når det kniber i drivhusene hjælper jeg
gerne til der.
Jeg har dog fri kl. 12.00 tirsdage og torsdage, hvor jeg
har hjælp af Sussie til forskellige dagligdags ting og en
god snak, jeg er jo en ældre herre.
I min fritid, som er meget aktiv, synger jeg forsat i Holmegårdskoret om mandagene og om torsdagen spiller
jeg trompet i Næstved byorkester, hvor vi øver på kassernen. Jeg er med til alle de koncerter der er muligt.
Jeg er også med i Marjatta koret hver anden tirsdag,
hvor jeg nyder samværet med de andre beboere og
medarbejderne.
Jeg har siden jeg var ung redet og i nogle år havde jeg
min egen hest på Marjatta, det var dengang Eman også
boede der. I mange år og forsat, rider og hjælper jeg hos
Svend Paulsen, på naturrideskolen, der ligger på samme
vej, som jeg selv bor. Da jeg for 9 år siden flyttede til
Ristolahaven, red jeg sammen med min plejer Lisbeth
M. og senere blev det med ridelærer Svend Paulsen og
min ven John G. som bor i Fjorhuset. Vi rider mest
ture i skoven, hvis ikke lige vi skal øve baneridning til
ridestævner.
Mine seneste bedrifter er urtehave og årstidsbord. Urtehaven ligger tæt på Bøgehuset og sammen med min
ven Palle, har vi gravet og plantet jordbær, hvidløg og
kartofler.

I Binderiet i Ristolahaven, har jeg fået ansvaret for årstidsbordet, det er helt nyt, at have årstidsbord i Binderiet og for mig er det en ny hobby, som jeg glæder mig
over. Det næste år, vil jeg male billederne og lave de
figurere der høre sig til. De forskellige farvet stof mm.
har Binderiet købt hjem, så jeg kan bare skifte farver og
indhold som årstiderne kommer.
Nogle gange om lørdagene maler jeg med Mette Ryom
i det fine maleværksted, der har til stede på førtesalen i
Binderiet.
Gennem årene har jeg været mange gange hos Grethe
Bagge, det inspirerede mig til at male og i min stue
hænger et af hendes malerier.
Noget af året går jeg til Eurytmi i Løvehuset, det er hos
Frode og der er musik af pianist Birthe Rebbel min tidligere underviser i Eurytmi, så det bringe mange minder
frem om hvordan vi lavede bogstaver som eurytmi
øvelser på Marjatta.
Jeg glæder mig over, at være så frisk, at jeg kan bo i min
egen lejlighed. Jeg er også forsat selv transporterende,
enten på min knallert eller hollandske cykel, som jeg er
meget glad for. Som pensionist skal jeg dog være ekstra
opmærksom på hvilke aktiviteter jeg vælger, da pengene ikke rækker så langt. Jeg er glad for, at det er muligt
at forsætte med at arbejde og deltage i aktiviteter, selv
om jeg nu er pensionist og til sommer bliver 70 år.
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Jeg lærer at blive rigtig voksen
Af Susanne Hessner

Louise elsker at ordne grøntsager. Udsigten til at skrælle ti kilo kartofler sammen med kollegaen Tia, regner hun ikke for
noget. Hyggesnak over kartoflerne får tiden til at flyve af sted.

23-årige Louise Borello fra Skovvænget elsker at lave
mad, gøre rent og møde nye mennesker. At få tilbudt
praktik i Præstø Madmarked, var som at få opfyldt en
stor drøm. Her kan hun to gange om ugen få lov til at
gøre det, hun holder så meget af - at stå i et køkken og
lave mad med masser af liv omkring sig.
Da jeg træder ind i det hyggelige køkken i Præstø
Madmarked på På Præstø Havn, bliver jeg hilst velkom-
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men af en smilende Louise og to af hendes kolleger
Susanne og Tia. Det viser sig, at jeg er dumpet lige ind i
dagens første pause.
’Kom indenfor. Jeg sidder lige her med med en bolle
og min yndlings te´, siger Louise.
Jeg bliver budt på en smagsprøve. Mens teen trækker, får vi en snak om, hvordan det hele startede, hvad
praktikken i Præstø Madmarked går ud på, hvad Mad-

marked egentlig er, og hvordan det er pludselig at have
to jobs, dels på Marjattas gartneri tre dage om ugen,
og nu også være i praktik hos Præstø Madmarked hver
tirsdag og onsdag.
En blanding af en økologisk Superbrugs
og en restaurant.
’Da Susanne, min gruppeleder på Skovvænget kom
og fortalte mig, at hun havde snakket med min far og
mor om, at det måske lige ville være noget for mig at
komme i praktik i Præstø Madmarked, blev jeg først
helt forvirret. Jeg fik nogle billeder inde i hovedet af et
rigtigt marked, og kunne ikke forestille mig, hvad jeg
så skulle lave der’ , fortæller Louise.
Efter et besøg sammen med Susanne på Madmarked
og en snak med den daglige leder Tine og indehaver
Birgitte Escherich , var Louise meget klogere.
’Det viste sig, at det slet ikke er et marked, men en
butik. Man kan nærmest sige, det er en blanding af en
Superbrugs og en restaurant. Men alligevel er det også
noget andet, for vi har kun økologisk mad. Lige så snart
jeg trådte ind af døren første gang, tænkte jeg ’ Wow,
det er lige mig’, husker Louise.
Samtalen gik godt. Louise ville rigtigt gerne i praktik
dér. Da Birgitte og Tine fra Præstø Madmarked også
følte, at Louise ville passe perfekt ind, ja så var det bare
en aftale at Louise skulle være i praktik hver
tirsdag og onsdag.

veninder. Her på Madmarked lærer jeg andre ting, og
jeg har nogle rigtigt gode kolleger, lige så gode som dem
på gartneriet. Jeg synes faktisk mit liv er blevet helt perfekt, efter jeg startede i praktik her. Nu har jeg alt det,
jeg har drømt om’
Louise fortæller, at hun var lidt stille og genert de
første dage, men at det hurtigt ændrede sig.
’Jeg skulle lige finde ud af, hvad det her er for et sted,
og lære mine nye kolleger at kende. Men jeg er jo en
meget åben og positiv person, der godt kan lide at være
sammen med mange mennesker hele tiden. Nu er jeg
helt mig selv, den glade Louise, der også godt kan lidt at
lave lidt sjov med andre’.
Seebach til arbejdet
Dagen jeg besøger Louise på Præstø Madmarked er dagen efter hendes 23 års fødselsdag. Kollegerne var med
til at gøre dagen helt speciel og i Louises ånd.
’De havde gaver til mig. Jeg fik en drømmefanger,
og en pose med forskellige lækre ting her fra Madmarked. Der var også musik til arbejdet, fordi det var min
fødselsdag’, fortæller en storsmilende Louise, som er en

Louise og Susanne sætter stor pris på deres morgenhygge. Dagens
opgaver planlægges allerbedst til en hjemmebagt bolle og en kop
yndlingste.

Jeg laver de samme ting som andre
voksne
Pausen er slut. Louise skal i gang med dagens næste opgave. At skrælle kartofler sammen med kollegaen Tia. Vi snakker videre
over kartoffelskrælningen.
’Jeg får lov til at lave mange forskellige ting her. I går støvsugede jeg over hele
madmarkedet, også ovenpå i restauranten.
Bagefter satte jeg etiketter på rødebedeglas.
I dag skal jeg skrælle kartofler og selleri.
Jeg elsker at gøre rent, og jeg elsker at lave
mad. På Skovvænget er jeg køkkenhjælper
en gang om ugen, men her kan jeg lave
mad hele dagen. Det er jeg rigtigt glad for.
Og der er så meget liv hele tiden, fordi der
også er kunder i butikken, som jeg hilser
på. Jeg lærer at blive rigtigt voksen. Jeg gør
ting, som andre voksne gør. Jeg har allerede
lært meget på Marjatta på Skovvænget,
hvor jeg også har mine bedste venner og
MARJATTA BLADET NR. 28 2014
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dedikeret fan af både Rasmus Seebach og hans far
Tommy Seebach. Henrik, som var på arbejde sammen
med Louise på hendes fødselsdag tog lidt fusen på
hende.
’De sagde jo, at jeg måtte bestemme musikken. Jeg
spurgte Henrik, om han havde noget med Tommy
Seebach på sin Ipad. Han sagde nej. Men så satte han jo
den der ’Hip Hurra, det’ min fødelsag’ på. Så han drillede mig bare. Så tog jeg jeg vandslangen og sprøjtede
vand på ham’, fortæller Louise med et stort grin.
Henrik gav hende en ekstra fødselsdagsgave. Han
tog et stort stykke bagepapir, hvor han skrev adressen
og et link til hjemmesiden til en kirkegård for kendte
danskere, herunder Tommy Seebach. Louise vil helt
klart besøge den kirkegård og se, hvor hendes store idol
ligger begravet.
Kig ind på Præstø Madmarked tirsdage og onsdage
Min snak med Louise efterlader ingen tvivl om, hvor
meget det betyder at være startet på et ’rigtigt’ praktiksted, og hvor godt hun er blevet taget imod.
Hun vil gerne komme med en opfordring:
’Jeg vil gerne sige til alle, jeg kender, at de bare skal
komme forbi Præstø Madmarked, og sige hej til mig.
Man kan tage sig en kop te eller kaffe eller spise frokost
i restauranten bagefter, og jeg vil gerne fortælle, hvad
jeg laver, og hvad Præstø Madmarked er’.

Louise med adressen på den kirkegård, hvor Tommy Seebach
ligger begravet. Skrevet på et stykke bagepapir af en god kollega fra Præstø Madmarked.
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Golfvognen – Diner transportable
Af Ungdomsuddannelsens elever og medarbejdere
Historien om ungdomsuddannelsens golfvogn

D

a ungdomsuddannelsen flyttede til Bredeshave,
var vi så heldige at ”arve” en golfvogn fra Sofiegårdens værksted. Det er blevet en succes og
meget eftertragtet fra starten at få lov til at hente den
varme middagsmad i Marjattas køkken. Når noget er
for tungt at bære igennem skoven, er det rart at kunne
læsse traileren som vi tilkøbt med alskens sager fra
Marjattas lager. Vi bruger den også når vi har havedag
og der skal ryddes op i skoven. De unge, både piger og
drenge, synes det er et sjovt indslag i hverdagen at få
lov til både køre og sidde ved siden af, men det med
at køre med en medarbejder ved siden af er nu kun de
færreste der får lov til, der skal man virkelig vise at man
har styr på trafikreglerne og formår at køre sikkert.
Hvorfor har vi golfvognen?
Buster: ”Det er så vi kan hente mad fra Marjattas køkken. Så kan vi køre hen med vognen, og hjem igen med
mad til alle på ungdomsuddannelsen og tilbage til køkkenet med tomme kasser”.
Hvad bruger vi den til?
Sussi: Sussi er enig i at vi henter papir, sæbe, servietter,
mad og andre husholdningsting med golfvognen, når
vi løber tør på STU.

Fortæl om golfkørekortet?
Sofie: ”Vi får undervisning af lærer Henning, og så fortæller Henning os, hvordan vi skal køre med den. Det
bliver ens baner vi kører på i parken ved Bredeshave.
Man får” kørekortet”, når man har været til eksamen
med Henning”.
Kan I lide at køre i den? Hvorfor?
Mikkel: ”Ja! Jeg elsker at køre den sammen med Henning om fredagen. Om mandagen så er det Mads, der
kører i den med Lisbeth og henter maden. Om tirsdagen er det Mie der kører med over og henter mad
med Mathilde. Om torsdagen er det Sofie, Simon og
en medarbejder, som henter mad. Om fredagen er det
Mikkel og Buster, der er med til at hente mad med en
medarbejder”.
Hvem må køre sammen?
Mikkel og Buster: ”Det er lærerne og eleverne sammen.
Eleverne må ikke køre alene! Der skal en medarbejder
eller lærer med hver gang”.Jeg er også dygtig til at køre,
for jeg har øvet mig hjemme hos mine forældre i at
køre havetraktor.
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Bagom Marjattas julebasar
Af John Ryom-Røjbek

12
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G

ennem mange år har Ristolahaven systematisk
arbejdet med at fremstille smukke ting til Marjattas julebasar. Et kreativt og stemningsfyldt
miljø der starter hvert år i september. Hver mandag
aften klokken 19, mødes en skøn blanding af medarbejdere og beboere i Løvehuset til det vi kalder: basaraften.
De første mandage snakkes der om hvad der skal laves
i år, og alle kommer med kreative indslag og ideer, og i
fællesskab skabes der enighed om hvad der skal satses
på dette år.

Klar til basaren.

De nye ideer i år har bl.a. været knager lavet af juletræerne fra sidste år. En anden ide udsprang af en uldtrøje,
der desværre var kommet i det forkerte vaskeprogram.
Den blev klippet op og syet sammen til et dejligt cykelsadelbetræk:

En stolt Louise fra Pilehuset ved at sy sadelbetrækket.
Her er så det færdige betræk:

Solvej fra Skovhuset får en sidste briefing
inden hun går i gang med at lave et uldhjerte.
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Færdige uldhjerter.

Her kan man måske ane teknikken i det der hedder
nålefiltning. Der bruges en speciel nål der er opbygget
ligesom en skindnål med tre skær der ender i en spids.
Skærene er forsynede med skrå indsnit, der virker som
modhager og derfor tager fibre med ned igennem materialet når man stikker
den gennem uldlaget.

Her er Jens-Peter i gang med at nålefilte et hjerte

Der er også tid og plads til at lave skæg – her er det
Dennis fra Skovhuset som julemand.

14
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En vigtig detalje i at arbejde med filtenålen er at sørge
for at den ikke ender i fingrene. Den er nemlig skarp og
spids. Derfor laves der ”skabeloner” og et underlag af
skumgummi beskytter bordet (nederst side 14)

En erfaren og dygtig nålefilter kan dog sagtens klare sig
uden disse remedier og sikkerhedsforanstaltninger og
det er kun fantasien der sætter grænser for hvad der kan
laves:
Når forskellige teknikker og gode ideer kombineres
kan der laves de mest fantastiske ting.

Den sidste uge op til basaren, lukkes Løvehuset af for
alle aktiviteter, for derved at skabe plads og rum til den
sidste vigtige aktivitet - Granugen. Denne uge er det
hovedsagelig de kreative medarbejdere der får plads til
at udfolde sig med at skabe smukke juledekorationer,
færdiggøre større arbejder, sortere i den store mængde
af ting der er lavet - så kun det bedste kommer til
basaren, sætte priser på de skønne sager, klippe gran og
bundte det, binde adventskranse – både i mos og med
gran, sætte lys i adventskranse o.s.v.
Fredag før basaren er der et stort arbejde med at sætte
pavilloner op nede på Bredeshave, det kan vi hurtigt få
en eftermiddag til at gå med.
Lørdag inden den store dag, skal alle de smukke ting
transporteres ned til Bredeshave, boden skal stilles op,
der skal pyntes og dekoreres og alle de flotte ting skal
stilles op så de præsenterer sig så fint som muligt – der
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har vi heldigvis dygtige og engagerede medarbejdere,
der er eminent gode til det.
Og så går det ellers løs om søndagen, og det plejer jo –
som I alle ved – at gå over al forventning.
Ligeledes i år, hvor der var godt 3000 gæster der oplevede en herlig og skøn stemning, hvor alle var glade og
nød Basarens mange aktivitetsmuligheder.
Her har jeg kun skrevet om de tiltag vi gør her i Ristolahaven – alle de andre voksensteder, ungdomsuddannelsen, skolehjemmet og ikke mindst de mange forældre,
pårørende og venner knokler for tiden også på med at

gøre klar til alle mulige aktiviteter som krambod, cafe,
håndarbejde, syltetøj, vintombola, honninghjerter
o.s.v.
Alt dette arbejde, der udføres af de engagerede mennesker, endte i år op med at tilføre Marjattafonden ca.
264.000. En sum der sætter fonden i stand til yderligere udbygning af bofællesskaber, arbejdspladser for
de udviklingshæmmede, og her i de sidste år, også et
specialiseret plejehjem for de udviklingshæmmede, der
jo heldigvis bliver gamle og derfor har brug for ekstra
pleje og omsorg inden for de rammer de kender og er
vokset op i.

Den 7. himmel... et julebazar projekt
Af Dorthe Vedel

E

n meget varm sommerdag holdt personalegruppen på Skovvænget et personalemøde. Det var
lige op til sommerferien, som lå lige forude og en
lang række praktiske ting i den forbindelse skulle arrangereres. Og så var der jo også lige emnet julebazar. Hvad
skal vi i år lave til julebazaren? Midt I heden virkede det
mildt sagt meget langt væk, at det overhovedet kunne
blive jul igen!
Men tankerne gik i gang. Så talte vi om, at vi i løbet
af året havde lavet nogle små badeprodukter som vi
brugte til vores elever i dagligdagen. Skovvænget har
et stort og skønt bed med lavendler foran huset, som
vi har plukket og tørret og lavet tilsat kropsolier og
bodyscrubs. Vi har også i løbet af året haft nogle små
wellness dage for eleverne, særligt pigerne. Her har vi
lavet ansigtsmasker og hænderne har fået en kærlig
behandling med bodyscrub og blevet bløde og skønne
af det.
Nu begyndte en idé at tage form. Hvorfor ikke lave et
projekt hvor vi “producerer” kropsolier med tørrede
blomster og æteriske olier samt bodyscrubs? Hvorfor
ikke give den gode følelse af velvære videre til de mennesker, der kommer til Marjattas julebazar? Så kom der
gang i brainstormingen. Vi ville lave en bod med mulighed for at få lidt let massage/indsmøring med vores
kropsolier, i en stemning af lethed og velvære med duft
af lavendeler og roser, afstressende musik, masser af

16
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levende lys. En mulighed for at komme i den 7. himmel
midt i juletravlheden for en stund og tage stemningen
med hjem og forkæle sig selv eller sine nærmeste med
dejlige håndlavede produkter.
Over sensommeren tog projektet form. Eleverne plukkede mange lavendel buketter og ligeså mange roser, og
bladene blev plukket og tørret. Der var mange skønne
eftermiddage, hvor eleverne møjsommeligt pillede de
tørrede blomster fra lavendlerne og roserne og samlede
det i skåle. Vi satte afslappende musik på og tændte røgelse med lavendelduft. Alt sammen gav en herlig, beroligende virkning. Det er netop lavendels kvalitet; den
beroliger og afbalancerer. Og vi fik skabt den skønne
stemning, som også var vores mål at skabe til bazaren.
Nogle elever med god finmotorik plukkede blomsterne,
mens andre hjalp med at male akvarelpapir op som
skulle bruges til etiketterne til olierne. Der blev klippet
og klistret i de arbejdsprocesser. Så var der elever der
var med til at få fyldt olien på flaskerne og tilsætte de
forskellige æteriske olier og tørrede blomster til mandelolien. Bodyscrubsene skulle også gennem arbejdsprocesser med at få fyldt salt i krukkerne, tilsætte tilpas olie og
æteriske olier samt røres nænsomt og så tilsidst få tilsat
blomster.
Endeligt var der et stykke arbejde med at lave gavesæt

med både olie og bodyscrub, med celofan og silkepapir
og bånd. Eleverne arbejdede hårdt på at få det til at se
smukt ud.
Det blev et rigtig godt forløb. Der var mange gode pædagogiske processer i det, og det allerbedste var at alle
kunne deltage og bidrage på den ene eller anden måde.
Det skabte glæde og stolthed, når de kunne se hvor
vores fælles bestræbelser førte hen. Vi havde efter sommerferien fået en ny elev, som rigtig gerne ville hjælpe
og være med og arbejdsproceserne åbnede op for at han
let gled ind i arbejdsfællesskabet, hvilket gjorde både
ham og alle andre i teamet rigtig glad.
Vi fik stablet vores “Den 7. himmel” bod på benene.
Også her var eleverne i fuld sving. En elev hjalp med at
få ryddet lokalet og slæbe ting hen til boden. Han tog
også fat i kosten, som blev flittigt svunget og bagefter
skulle bordene stilles op og produkterne på plads. På
bazardagen var det en af Skovvængets unge kvinder, der
hjalp i “butikken”. Hun tog imod penge og det varede
heller ikke længe, før hun fortalte alle de besøgende om
produkternes lyksaligheder. Hun var meget stolt over
dagens forløb og over at vi havde solgt alle flasker og
glad da kl. var 14. Hun ville slet ikke gå til frokost mens
det hele stod på, hun skulle have hele oplevelsen med
og bidrage med alt hvad hun kunne. Det må i sandhed
siges lykkedes.
Wellness produkterne afspejler noget væsentligt i vores
hverdag i vores bestræben på at bringe helse og skabe
gode rammer og pleje for vores beboere. Det er på
særlige badedage, hvor der er ekstra tid til den særlige
omsorg og hygge. At tænde et sterinlys, fylde vand i

badekaret og tilsætte lidt mandelolie, der gør huden
skøn blød. At få en tør hud bodyscrubbet og bagefter
blive smurt med kropsolie, mens huden stadig emmer
af varmen fra badet. Huden er et stort sanseorgan, der
skal berøreres og selvfølgelig plejes. Mange af vores
beboere har ekstrem tør hud og særligt brug for den
pleje. Men det er meget mere end bare daglig pleje og
hygiejene. Det er også omhyldning og omsorg og den
rene velvære.
Indsmøring med kropsolie er en arbejdsmetode, som
hænger nøje sammen med det menneskebillede vi
arbejder ud fra og som åbner nogle forskellige terapeutiske muligheder. Vi har eksempelvis elever, som
er særligt sensitive og hyperaktive og for hvem det er
udpræget vanskeligt at finde ro om natten. De får hver
aften ved sengetid en let indsmøring på benene med
lavendelolie, det afbalancerer, centrerer og beroliger.
Rosen har også sin særlige kvalitet. Den skaber omhyldning og favner, og kan give et lag af beskyttelse til
særligt sensitive mennesker.
De forskellige sæber vi i dagligdagen bruger til eleverne
er også valgt ud fra den enkeltes konstitution. Er det et
meget “tungt” menneske med et trægt væsen, så er det
kropssæbe med opkvikkende kvaliteter, er det et hyperaktivt menneske, så vælges det beroligende etc.
Wellness ideen var et lille pilotprojekt, som under sin
udfoldelse førte mange positive forløb med sig. Det gav
vores elever en vigtig oplevelse af at bidrage til helhed
og fællesskab. Forhåbentlig har alle anstrengelserne
også givet gode oplevelser af velvære til de mennesker,
der købte produkterne.
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En hilsen fra det store udland
Af Anne Mette Kristensen
For mange år siden arbejdede Anne Mette Kristensen på Marjatta, de første år som væver og
senere som gruppeleder på Sofiegården. Anne Mette mødte sin mand Erik på Marjatta, hvor
han arbejdede på gården, og sammen drog de til Jylland, hvor familien bosatte sig med deres
tre børn på Herning egnen. Anne Mette arbejdede som pædagog i Hertha Levefællesskabet,
og har gennem alle årene holdt tæt kontakt til Marjatta. Sidste år traf familien en stor beslutning, nemlig at tage et års orlov og sammen drage ud og opleve verden. Denne artikel er en
lille beretning om familiens hverdag i Camphill Landsbyen Copake i staten new York.

L

andsbyen ligger øde hen. Solen er her. Det er
lørdag eftermiddag. Stilhed. – Alene kodrivernes
evige råb høres i det fjerne. Langsomt kommer
de over bakken, utrolig langsomt. Måske fordi en ko på
dette sted får lov at være ko. Indelukket, melankolsk,
med store indiske horn bevæger de sig næsten…. Her
malkes med hånd. Og dog befinder vi os i USA.
Staten hedder NewYork. Min familie og jeg har taget orlov fra de hjemlige gøremål og bor i Camphill Copake,
hvor der er rigtig, rigtig langt til stress og effektivitet.
Vi bor og arbejder sammen med udviklingshæmmede, voksne er de og behandles som sådan, 24 timer i døgnet.
Alt i alt 350 mennesker i alle aldre. Selvforsyning er et plus
ord. Salat, løg kålrabi, blomkål, rødbeder, tomater, chili.
Alt fra egen have. Hertil høns, får og køer. Lille mejeri,
stort bageri og det sociale samlingssted cafeen.

Rammer bliver sat i væveværkstedet, form støbes i
lysværkstedet og samlinger findes i frøværkstedet, der
tørrer og lægger i pose til hele verden. 30 mennesker er
beskæftiget her og er vist det eneste værksted, der reelt
har et økonomisk overskud.
Økonomien er et fælles anliggende. Tag hvad du har
behov for, men ikke mere.
Langt over 50 mennesker er nye på stedet her, hvert år.
Hverdagen er konstant og dagens rytme er det egentlige
holdepunkt og for os forklaringen på, hvordan stedet
overlever så mange nye ansigter, hvert eneste år. De
udviklingshæmmede absorberes af rytmen, hvorefter
de ubevidst fører traditionerne videre. Det bliver meget
hurtig hverdag. 21 dage og du er absorberet.
Lørdag eftermiddag plukkes der blomster. Blomster er
>> Fortsat på side 20
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Camphill er en bevægelse med landsbyer i hele verden. Ide og
organisation blev udviklet af Karl König ud fra Rudolf Steiners
anvisninger og blev først i tresserne etableret i USA.
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en del af den terapeutiske virkelighed. Et smukt gode
til enhvers glæde, men dog lidt vanskelig at finde her
i november. Men enkelte stilke fremstår dog i al sin
pragt. Træer ses alle vegne og de visne blade i alskens
farver, kan også bruges i buketterne. – Det er meget
længe siden jeg har givet mig selv lov til at plukke vilde
blomster.
I begyndelsen var det blot en vild indskydelse. At tage
orlov og gøre noget helt andet, til inspiration og fælles glæde for familien. Vi skulle flytte og havde planer
om nyt hus. Men gældfriheden var en gave der måtte
udnyttes. Vi kunne tage til Afrika eller Bangladesh.
Men USA blev den reelle mulighed hele familien kunne
tilslutte sig, inklusiv vore tre teen age børn.
At blive frivillig i USA var administrativt en udfordring.
Frygten for immigration, frygter selv det land hvor
alle er immigranter. Men tålt ophold fik vi da og er nu
alle integreret med kost og logi. Waldorf Skolen fylder
meget i børnenes liv. Nyt sprog, nye kammerater, nye
skolefag og ny kultur kræver og giver energi.
Erik arbejder i købmandsbutikken. Hvad der ikke dyrkes
på stedet købes i økologisk kvalitet, fra det omkring
liggende samfund. Bulk, er hans svar på lave priser, så
hver dag kommer de udviklingshæmmede med dåser
og bøtter, som fyldes med olie, mel, honning, bønner,

”
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krydderier og endda tørret kød.
Jeg har fået tildelt huset: Arbutus, hvis navn betyder: jordbær træ. Her sørger jeg for at alle i huset har
det godt, både fysisk og psykisk. Udviklingshæmmede,
unge medhjælpere og familien. Om bordet i spisestuen
sidder vi elleve til hverdag, så der er mange opgaver
der skal fra hånden i løbet af dagen. Om eftermiddagen
har jeg tid til være i væveværkstedet. Hverdagen giver
mening.
Camphill er en bevægelse med landsbyer i hele verden.
Ide og organisation blev udviklet af Karl König ud fra
Rudolf Steiners anvisninger og blev først i tresserne
etableret i USA. Og har siden været et progressivt alternativ til det statslige sundhedsvæsen. Det giver mening
at alle har værdi og yder sit til fællesskabet. Camphill
Copake har eksisteret i godt 50 år og har indset nødvendigheden af at arbejde bevidst med tradition og fornyelse. Nye familiemønstre har fundet vej til landsbyen,
hvor flere unge enlige med børn deler husførelse. Matriklerne er i øvrigt åbne og fraværet af ligusterhække er
stærkt iøjnefaldende. Iøjnefaldende og åben er også vor
oplevelse af amerikanerne, der starter enhver konversation med et: How are you?

Iøjnefaldende og åben er også vor oplevelse
af amerikanerne, der starter enhver konversation med et: How are you?
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Det helsepædagogiske arbejde indenfor
Rudolf Steiners lærerplan
Af Sara Reppel Andersen

D

a Rudolf Steiner i 1919 skabte grundlaget for
Waldorfskolen i Stuttgard, var han i vide kredse
kendt for sin virksomhed indenfor næsten alle
samfundets områder.
Den lærerplan han udarbejdede, taler til hele mennesket: Kroppen, sjælen og ånden. Kroppen er menneskets
hus og hjem, der gør os i stand til at agere i verden og
forvandle den gennem handling og hændernes arbejde.
Sjælen er vore følelser, hvorigennem vi forbinder os
med tingene, via sympatier og antipatier. Ånden er
vores uforgængelige kerne, der gør, at vi kan bygge en
erfaringsverden op, dygtiggøre os og lære.
Hvert klassetrin har sit fortællestof - sit årstema, som
i de første år er hentet fra en mytisk, sagnagtig, urbilledrig verden. Denne verden af fortællestof spejler faktisk
en udviklingshistorie for hele menneskeheden. I årene
fremefter, forvandler det sagnagtige sig efterhånden til
det mere historisk rigtige, til kultuperioderne, opdagelsen af verdens lande, de store biografier, der giver
eleverne idealer, inklusive verdenskrigene og frem til
vor egen tid. Det er vigtigt at det kunstneriske element
inddrages i undervisningen.
Det enkelte menneske bærer i en del af sit væsen spor
eller frugter af tidligere kulturers indhold, og det er dette
indhold eleverne spejler sig i på de forskellige klassetrin. Vi skal som mennesker lærer at bruge os selv helt
og fuldt ud. Der skal ikke bare puttes viden ind i vores
hoveder, som når man hælder mælk i en kande. Nej!
Vi skal forvandle det vi får lært, vi skal bruge det, prøve
det af med både krop og sjæl. Viden til hovedet alene,
gør os ensidige og konforme. Vi skal gennem livet selv
forsøge at skabe, forme og arbejde med den krop, sjæl og
ånd vi er blevet givet. Vi skal finde vores vej, ikke gennem det ensidige, men gennem det alsidige og derved
det levende.
Dermed ikke være at sagt, at vi ikke skal dygtiggøre
os i en bestemt retning. Vi må alle, hver især, finde den
rigtige vej, og føle glæde ved det vi beskæftiger os med,
og arbejde oprigtigt fremad, så vi i vores indre oplever: ”Jeg gør det her, fordi jeg vil og derved finder det
rigtigt.”
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Det er ikke meningen, at eleven skal opdrages til at
møde samfundet på en bestemt måde, men at kunne
præge fremtidens samfund på en selvstændig og nyskabende måde.
Helsepædagogikken
Inden for specialundervisningen/helsepædagogikken,
handler det om, at læreren forenkler skolestoffet, uddrager essensen og tilpasser det til klassen.
De udviklingshæmmede børn har brug for at lære
med hele kroppen. De har ikke den logiske tankesans
og har derfor brug for at kunne forbinde sig med ”stoffet” på en mere fysisk og direkte måde. Det er lærerens
opgave at gøre undervisningen begribelig gennem store
visuelle billeder, gennem kunst og kreative aktiviteter,
som tegning, maling, skuespil og musik og håndarbejde.
Når der foreksempel fortælles eventyr for 1. klasse,
er det vigtigt, at læreren kan eventyret udenad, og ikke
sidder stille og læser op af en bog, men står levende
overfor børnene, så forbindelsen mellem børnene og
læreren bliver mere direkte og billederne formidles
umiddelbart gennem fortællingen. Det er også gavnligt,
at synge små sange, som omhandler eventyret, og lave
små skuespil over dem. På denne måde aktiveres børnene og får mulighed for at forbinde sig både følelsesmæssigt og fysisk med ”stoffet.”
I historien om fx ”Tornerose” kan der indrages både
sang, sangleg og spil. Det udvider barnets indre billedverden og fantasi, der senere kan udvikle sig til tænkning.
I min 8. klasse havde vi geografi og skulle høre om
Afrika. Jeg tog i denne forbindelse emnet op: ”Stanley
og Livingstone i Afrika.”
Om journalisten Henry Stanley, der drog til Afrika
for at finde missionæren og lægen David Livingstone,
som var taget dertil i flere omgange, for at udforske
landet og gøre de indfødte kristne.
På sin tredje og sidste rejse kom Livingstoen ikke
hjem igen. Hele England holdt vejret, hvor var han,
var han død eller levende. Stanley fandt ham efter en
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lang og farefuld rejse, hvor han mødte både menneskeædere, farlige dyr, blev ramt af febersygdomme. Til
sidst fandt han Livingstone i landsbyen Ujiji i Tanzania.
Livingstoen lå syg af malaria, udmagret og døende. Her
udtalte Stanley de berømte ord: ”Dr. Livingsone I presume?” – ”Dr. Livingstoen formoder jeg?” Stanley blev
hos ham til det sidste og et venskab udvikledes mellem
de to mænd. Efter Livingstones død fik Stanley bragt
ham tilbage til England igen, hvor han blev begravet i
Westminste Abbey. På denne måde fik vi sammenfattet
både geografi, opdagelsesrejsende og biografi.
Eleverne fandt emnet spændende og fulgte spændt
med på Stanleys rejse, som vi fulgte på et kæmpe stort
kort, der fyldte næsten hele gulvet i klassen. Det vi mest
hæftede os ved, var de forskellieg dyr, som Stanley så i
Afrika. Sidst i perioden, valgte hver af eleverne at tegne et
af de dyr Stanley så, og skrev en lille tekst med hjælp fra
mig. De små opgaver skiftedes de til at fortælle for resten
af klassen. Det blev en stor succes og hele klassen var
tapseret med billeder af dyrene, og billeder af Stanley og
Livingstone. Perioden sluttede af med et skuespil, ”Afrika
kalder”, om Stanley som finder Livingstone i Afrika.
Jeg skrev skuespillets handling op på rytmiske vers,
og var selv fortæller. Eleverne bidrog med små replikker, alt efter hvad de kunne magte. Jeg fik hjælp til
musikken af vores musiklærer, som kendte en Afrikansk
sang, ”Afrika Killæum”, som klassen sang mellem alle
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scenerne med klaver akkompangnement, samt rytmiske
håndtrommer, hvilket gav spillet sammenhæng. Spillet
blev vist for kammerater, grupper og forældre og var en
stor succes, som eleverne stadig taler om.
Afrika er nu et land de kender. De fleste af dem kan
pege det ud på en globus, kan måske huske nogle af
Livingstone og Stanleys store strabadser, og ved hvad
der skal til for at udforske et land og sætte sig nogle aftryk i historien. Når Livingstone og Stanley kunne klare
det de kunne, kan vi også magte de småting som livet
byder os, vi må ikke klage...
At udarbejde et skuespil over nogle af periodernes
emner, er en stor opgave, et kæmpe arbejde, men også
meget opløftende og de processer man gennemgår, er
noget man aldrig glemmer. At sætte ”stoffet” op som
drama er både opdragende, desciplinerende, socialiserende og fodrer sjælen med viden og kunnen. Alle
elever kan være med i et skuespil og have en rolle. Det
handler ikke om formåen, men om at være med. Vejen
mod premieren er lige så vigtig som det færdige resultat. Det handler i høj grad om lærerens entusiasme,
kreativitet og opfindsomhed for at finde en plads til alle
eleverne, uanset deres kunnen.
Nogle af mine bedste perioder i mit arbejde og virke
som underviser/helsepædagog, har været når jeg har
arbejdet med drama.

Kursus omkring forældresamarbejde med
Rüdiger Grimm
Af Lisbeth Kruse Marquardt
I november var der afsat to kursusdage til at tale om: Det fællesskabsdannende møde forældre og pædagoger imellem, som et vigtigt afsæt
i forhold til det fælles arbejde med det enkelte barn, unge eller voksne
handicappede menneske.
Forældreperspektivet
Kurset var bygget op på en fin måde hvor to forældre
fortalte hvordan de havde oplevet det at få et barn
med handicap. Senere at få det optaget på Marjatta og
den måde samarbejdet mellem hjem og bosted havde
formet sig og hvordan de havde oplevet det og stadig
gjorde.
Den ene mor har i dag en voksen søn på 34 år og hendes beretning tog sit afsæt i hendes møde med Marjatta
for 28 år siden, den anden mor har en datter på 12 år,
så hendes erfaringer var 6 år gamle. Alligevel var det
spændende at opleve, at fra de to beretninger var der
mange fælles træk.
De to forældre fortalte meget gribende, hvordan det
havde været at få deres børn. Deres egne og omgivelsernes forventninger, som ikke blev indfriet. Sorgen over
at få et udviklingshæmmet barn og ikke kunne magte
det. Hjælpeløsheden omkring hvem der kunne hjælpe.
De fortalte hvordan deres familiære situation havde
ændret sig. Ægteskabet holdt ikke hos den ene og den
anden mente at ægteskabet kun holdt, fordi barnet
kom på Marjatta.
De fortalte om hvilke vanskeligheder der havde været, inden de kom på Marjatta og om, hvordan hele
proceduren omkring optagelsen og indflytningen havde
været.
De fortalte om magtesløsheden, ved ikke at kunne
magte deres eget barn og skammen ved at aflevere deres
barn på en institution, og skammen ved at være lettet
over det. Og endelig kunne få en hel nats sammenhængende søvn og skamme sig over at være glad for det.

som voksede frem i hende over at hendes barn kom i
trivsel og begyndte at udvikle sig. At denne jalousifølelse medførte en, oplevede hun selv, måske alt for kritisk
røst til tider i forhold til det fantastiske arbejde der blev
gjort i forhold til hendes barn. Det var svært at ringe op
og få at vide at han havde det godt, når hun allerhelst
ville høre, at han skulle savne hende. Hun var dog hans
mor.
Jalousifølelse over ikke på samme måde at være inddraget i hendes søns liv, når han flyttede fra et sted til et
andet. Det som hun oplevede, at hendes egne søskende
brugte weekender på i forhold til nevøerne og niecerne.
Det kunne hun passivt iagttage, der var ikke brug for
hende i processen.
Den ene fortalte om hvor vigtigt det er, at der bliver
skrevet i kontaktbogen om hvordan hverdagen går, når
barnet er på Marjatta, for barnet fortæller ingenting.
Og, hvor vigtigt det er at medarbejderne lytter til og
giver videre, hvad forældrene siger omkring vigtige ting
i forbindelse med barnets anlæg for arvelige sygdomme
og kost og ernæring, som i det ene tilfælde kan forhindre epileptiske anfald.
De ville begge hellere spørges en gang for meget end
en gang for lidt.
Det var fra begge mødre nogle gribende beretninger,
den ene mor fortalte, at indtil nu havde hun aldrig
fortalt sine egne indre oplevelser til nogen. I forberedelserne til disse temadage, kom det hele til at stå i en klar
sammenhæng for hende. En sammenhæng, som gav
hende selv en tydelig oplevelse af hendes rolle og hvad
hun havde kæmpet for og stadigvæk gør i samarbejdet
omkring hendes i dag voksne søn.

Samtidig berettede den ene om en utrolig jalousifølelse,
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Forståelse for forældrerollen
Derefter holdt Rüdiger Grimm hver af de to dage sine
oplæg ud fra sin mangeårige erfaring og sit kendskab til
hvilke dilemmaer og problemstillinger, der kunne være
omkring samarbejdet mellem forældre og pædagoger.
Rüdiger Grimm har mange års erfaring omkring de ting,
der kan være svære i samarbejdet mellem forældre og
pædagoger/institution.
Man skal være sig bevidst om, at forældre der får et
handicappet barn bliver ”permanente forældre” Det vil
sige, at de forbliver i ansvaret, også når barnet bliver
voksen. Ved et normalt barn ændrer rollen sig gennem
livet og man giver gradvist slip på sit barn. Først kommer det i børnehave, så skole, så løsriver det sig omkring teenage alderen, for til sidst at flytte hjemmefra
og stifte egen familie.
Det får stor betydning for deres biografi, at de må skabe
sig et andet liv, end det de håbede på. Barnet kommer
ikke til at studere eller blive bankdirektør.
Forældrene må stille sig selv spørgsmålet: ”Hvad sker de
når jeg ikke er her mere?”
Som forældre til et handicappet barn er man uden
rollemodel og livssituationen er en stor belastning for
forældrene. For det meste især for mødrene. Ofte trækker fædrene sig tilbage og det belaster parforholdet og
kan ende i skilsmisse.
Er der bedsteforældre, som støtter op er det dejligt, men
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også her kan der være store belastninger, hvis de tillægger svigersønnen/-datteren skylden for barnets handicap. (generne eller deres levevis f.eks.)
Søskende til handicappede børn kan have det svært. De
oplever, at forældrene må kæmpe med noget og kan
ikke træde ubelastede ind i forholdet til deres søskende.
Det sker også at de holder op med at invitere venner
med hjem fordi de skammer sig.
Hvis 1. barn er handicappet træder 2. barn ofte ind i
rollen som barn nummer et og må blive tidligt modne.
Også vennekredsen er vigtig, hvis man har sådan en,
støtter de op eller tager de afstand?
Før i tiden så institutionerne ikke forældrene som partnere. De professionelle gjorde alting rigtigt og forældrene måtte ydmygt kigge på. Men vi lever i en verden
hvor alting ikke er enten sort eller hvidt. Der er mange
muligheder. Det gør det svært, men også spændende, at
finde den gode måde at gøre tingene på.
Forældrenes uendelige sårbarhed må ikke glemmes. De
afgiver det dyrebareste de ejer i andres varetægt.
Det at få et udviklingshæmmet barn kan sammenlignes
med at nogen dør. Sorgen bæres gennem livet og smerten bliver der, selvom det måske ender med at blive en
god situation.

Workshops og sang.
Om eftermiddagen mødtes deltagerne i workshops. Den
ene gruppe med forældrerepræsentanter og den anden
med Rüdiger Grimm. Næste dag skiftede grupperne.
Der var mange givende og dybe dialoger i disse workshops, de var meget lærerige og gav stof til eftertanke.
Dagene var omkranset af sang med Jette Rymer, en
meget smuk sang, hvor teksten var skrevet af Torben
Olesen til anledningen og sat i komposition af Jette
Rymer. (Skal sættes ind med tekst og node).
Afrunding
Vi kan stadig lære meget omkring betydningen af at
opbygge et partnerskab, som er gensidigt støttende ud

fra vores forskellige roller, som henholdsvis forældre
og professionelle omkring et fælles mål, hvor barnet
kan få et liv, hvor det kan leve og få en social omgang
med andre. Skabe livspladser, hvor det er værd at leve.
Enhver har sin ekspert rolle. Forældrene som kender
barnet bedst, inden det kommer på Marjatta . Og pædagogerne, som ud fra et professionelt synspunkt vil skabe
de bedste udviklingsmuligheder for barnet/ den voksne.
Det centrale omdrejningspunkt, som står tilbage efter
de to dage er, at vi som professionelle har en stor
opgave i dette partnerskab i at stille op med en dyb
forståelse og nogen gange lytte bagom det sagte, så
samarbejdet kan få de bedste betingelser.

Kor

”Lad os tage os tid...”
Musik: Jette Rymer (Oktober 2014)

Kort om sangen
Sangen ”Lad os tage os
tid”, blev til i forbindelse
med kurset ”Forældre
samarbejde”. Musikken
er skrevet af Jette Rymer,
der er lærer på Marjatta
Pædagog Seminariet
og teksten er skrevet af
Torben Olesen, tidligere gruppeleder på
SampoVig og medlem af
Marjatta bladets redaktion.

Tekst: Torben Olesen (Oktober 2014)

Humlebiens temadag
Af Lidia Bjørndal Foustanou

Humlebien er Marjattas kursustilbud til unge og voksne
beboere i hele Marjatta fællesskabet

D

en 29. oktober 2014 blev der afholdt en
temadag for alle interesserede unge og
voksne beboere. Arrangementet fandt sted
i Kulturhuset Bredeshave og temaet var Humlebiens
fremtidige kursustilbud. Ideen var at beboerne skulle
have mulighed for, at komme med idéer og ønsker til
indholdet af Humlebiens kursuskatalog.

Her følger et bredt udpluk af indkomne forslag og
ønsker:

Temadagen var tilrettelagt af ungdomsuddannelsens
leder Susan Green Johansen, værkstedsleder Kristoffer
Petersen og værkstedsleder Lidia Bjørndal Foustanou.
Temadagen blev til for, at delagtiggøre og give alle et
ejerskab af Humlebien.
Programmet for dagen startede med samling i cafeén,
hvor der var kaffe og the til alle.
Ledsagere og medarbejdere blev henvist til en introduktion og aktiv deltagelse i cafeéns daglige gøremål
(madlavning, oprydning, opvask etc.). Sammen med
værkstedsleder Maja Bech skulle de i løbet af formiddagen, klare bespisningen af de godt 70 deltagere.
Alle beboere blev samledes i Kulturhusets store sal,
hvor optakten var en forestilling om H.C. Andersens
verden, fremført af klovnen Birger. Dette skabte den
helt rette stemning til dagens fortsatte arbejde.
Der blev fremlagt mange ønsker i løbet af dagen, den
enkelte blev hørt i plenum og alle ønsker blev nedfældet på flipovers. Der kom virkelig mange spændende
og gode ønsker, som vi alle håber, kan virkeliggøres i
de kommende år.
Det største og nyeste input var et ønske om, at ”vores”
Humlebi kursuskatalog, også vil kunne tilbydes udviklingshæmmede i Marjattas nærmiljø for på denne
måde, at kunne skabe nye relationer til andre ligestillede, udenfor Marjatta fællesskabet.
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Det var dejligt, at opleve hvordan alle deltog aktivt og
hvordan alle bidrog med gode forslag.
En fantastisk dag, hvor vi i fællesskab indtog Humlebien og Kulturhuset med entusiasme og igen da
dagen var forbi, forlod Humlebien og kulturhuset med
begejstring.
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Fra Skovbrynet til Skovhuset
Af John Ryom-Røjbek
En mørk november aften ved 20 tiden ankommer jeg til Skovhuset i
Ristolahaven, hvor 7 unge mennesker flyttede ind i september 2014.
Jeg har fået lavet en aftale med Dennis, der som den eneste i huset er
flyttet fra Skovbrynet på Marjatta til Skovhuset.

D

e 6 andre flyttede ind i Bøgehuset i Ristolahaven for flere år siden, så de er vant til at bo og
leve i et af de fire voksenfællesskaber der er
etableret under Marjattas vinger. Men for Dennis er det
helt nyt og jeg er spændt på at høre ham fortælle om
hvordan han oplever voksenlivet.
En dejlig hjertevarme møder mig straks jeg kommer
ind fra det kolde mørke der hersker udenfor og Dennis
fortæller glad om sit liv.
Dennis arbejder i mejeriet på Marjattas gård, Strandhøj,
hvor Axel, Mette og Nanna styrer løjerne. Nogle af Dennis’s opgaver består i at rense de brugte mælkeflasker, så
de igen kan fyldes med frisk mælk. Han tapper yoghurt
på flasker og hjælper til hvor der er brug for det. Et
arbejde han er meget glad for.
Dennis siger at det er perfekt at bo i Skovhuset. Han har
et værelse der er meget større end det han boede i på
Skovbrynet og vi pjatter lidt om at det er så stort at der
kan danses folkedans i det.
Når Dennis har fri, kan han godt lide at bruge sin I-pad,
han går til eurytmi hos Frode hvor de har det rigtig
sjovt og så tegner han en del. Om tirsdagen er han med
til at lave mad hvor der er suppe på programmet – men,
fortæller han med begejstring i stemmen, i december
måned står tirsdagsmenuen på risengrød. Det glæder
han sig rigtig meget til at lære at lave fra bunden - som
han siger.
Fredag er den dag hvor Dennis rydder op og gør rent
på sit værelse, det klarer han stort set selv. Og ofte kommer kæresten, Sara fra Skovbrynet, på besøg i weekenden hvor de så hygger sig sammen.
Dennis vil gerne vise mig rundt, så vi går en tur op
ad en udvendig trappe. Heroppe på første sal bor Kim.
Vi banker på og spørger om vi må komme ind - det må
vi gerne. Kim sidder og leger med en lille fjernstyret bil.
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Han fortæller glad om sin ungkarlehybel heroppe under
taget. Der er både bad og køkken, en minihems hvor
han opbevarer mange af sine ting, et sovehjørne og
henover det hele ser man de smukkeste hanebjælker i
loftet. Kim synes at det er det bedste sted i hele Skovhuset og han er meget glad for at bo der. Her er meget
mere plads end i Bøgehuset, siger han. Kim arbejder
også på gården, så han og Dennis er kolleger.
Efter en kort snak, forlader vi Kim og går nedenunder,
hvor Eline bor ved siden af Dennis.
Hun er også glad for det store værelse hun bor i. Vi får
en lille snak om den næste besøgsweekend, hvor jeg er
den der kører dem til familien – hun glæder sig og skal
lige være sikker på at jeg ved besked om at hun skal
med.
Dennis fører an og vi går over gårdspladsen til
”hovedhuset”, hvor vi møder Amalie, der bor herovre
sammen med Christian. De har deres egen lejlighed
med egen indgang, bad, stue, soveværelse og et køkken
der er ved at blive installeret. De venter på de sidste
elementer. Komfur og køleskab er kommet. Christian
var i gang med at ordne noget med musik da vi fik lov
til at kigge ind og Amalie viste os rundt i den hyggelige
lejlighed.
Vi var også en tur oppe ovenpå, hvor Martin har det
værelse med mest udsigt. Han kan se ud af tre vinduer
der vender hver sin vej: mod syd udover fjorden, mod
vest og øst udover skov og marker.
Solvej fik vi ikke rigtig snakket med, hun var optaget af
at tale med sin familie i telefonen. Men jeg ved at hun
er rigtig glad for sit nye hjem – det fortæller hun ofte
når vi kører på besøgsweekender.
I mellemtiden er Kim stødt til os og han stiller gerne op
til et billede i deres store moderne fællesstue, hvor køkkenet fylder den ene tredjedel.

Et rigtigt samtalekøkken, hvor Dennis viser mig hvor
han laver suppe – og snart risengrød. I denne stue mødes de hver morgen, holder morgensamling og spiser
morgenmad sammen, mens de snakker om hvad der
skal ske og hvordan det går.
Martin kan godt lide sofamøblerne og sidder gerne i
dem, mens han kommenterer på hvad der sker omkring
ham.

t værelse

Dennis på si

Amalie kommer ind og spørger Kim hvad han er i gang
med at læse. Kim fortæller at det er et af Grimms eventyr om de fire brødre – det kunne han godt tænke sig at
lave til et skuespil.
Jeg takker Dennis og de andre beboere i Skovhuset for
at fortælle og vise frem og mens jeg kører hjem kan jeg
stadig mærke den varme og glæde der hersker i Skovhuset – det nyeste hus i Ristolahaven.

En glad ung mand

Kim

Amalie
Eline

Martin
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Inspirationsmøde
NORDISK ALLKUNST Danmark 2015
Af Sonny Ferm
Anderledeshed i H. C. Andersens verden
22. oktober – 24. oktober i år var der et inspirerende
møde med beboere og medarbejdere fra mange af de
helsepædagogiske og socialterapeutiske virksomhederne
i Norden på Gjerrild vandrerhjem i Grenå. Der blev indholdet for det næste Nordisk Allkunst mødet planlagt.
Festivalen er den 7. i rækken af “Allkunstværk” festivaler i Skandinavien. Der var omkring 40 deltagere i dette
3. og sidste “Inspirationsmøde” til festivalen sommeren
2015. Ved de tidligere forberedelsesmøder har vi kommet frem til at vi ville gøre en festival med fokus på;
Kunst – Idræt - Kultur. Derfor har vi kaldet festivalen
”KIK” festival.
Efter en introduktion til emnerne: Kunst - Idræt - Kultur, delte vi os op i tre arbejdsgrupper med opgaven,
at se hvordan disse tre temaer kunne udtrykkes på
festivalen. Vi fandt frem til, at denne første festival i
Danmark skal have et tema som belyser “Anderledeshed i HC Andersens verden”. Dette emne kommer
at gennemtrænge de kunstneriske udtryk, morgen
foredrag, historier, workshops, kurser og kunstneriske
og kulturelle bidrag. Under festivaldagene vil der være
mange forskellige sportsaktiviteter, både indendørs og
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udendørs. Festivalen ligger på Fuglsø, i ”molboland” et
smukt sted på østkysten af Danmark, hvor der er store
fine sportsfaciliteter og mange muligheder for forskellige fritidsaktiviteter.
”Inspirationsmøderne” har givet mulighed for at
beboere og medarbejdere kan være delagtige i at skabe
en ”stor ”kulturfestival” for mange mennesker (vi
regner med mellem 300 og 500 deltagere). Det vil være
af betydning i fremtiden, at det nye også er beboere,
som er ansvarlige og inspirerende i at forberede Nordisk Allkunst 2015, en festival som har stor betydning
på mange forskellige måder. Vi håber derfor, at vores
”ambassadører”: Henrik og Anja fra Sofiegården, Amalia
og Anjo fra Ristolahaven, Stina, Martin og Sanna fra
SampoVig, kan bringe inspiration videre til venner og
medarbejdere, så at det bliver et stort hold fra Marjatta
som ønsker at deltage i Nordisk Allkunst Danmark
2015.
Hilsen fra Inspirationsgruppen gennem
Sonny Ferm
Projekleder
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Travlhed på Sofiegården
Af Torben Olesen

Lyden fra gravemaskiner og traktorer hænger over Sofiegården i disse måneder.
Udenfor på byggepladsen er der travlhed, indenfor er
der novemberhygge med tændte stearinlys og duften af
nybrygget kaffe.
Leder af Sofiegårdens værksteder, Kristoffer Peterseen, fortæller om den forvandlingsproces, Sofiegården
som helhed står overfor: Når de nye bygninger tages i
brug, vil det betyde en række forandringer på ”gamle
Sofiegård”, både på værkstedsområdet og i bogrupperne. Værkstederne vil bl.a. få en ny stor kælder på
150 m2 med mulighed for at udvide deres aktiviteter, i
første omgang med en keramikovn, og i bogrupperne
betyder det, at nogle beboere flytter til nye lejligheder.
I kaffepausen, som holdes i den hyggelige stue på første
sal, går snakken livligt, Camilla fortæller, at hun glæder
sig til at skulle flytte ind i det nye byggeri og til de nye
kammerater.
Ida som har lavet kaffe og dækket bord fortæller, at
det er spændende, at der sker så meget. Selv bor hun
stadig på Marjatta skolehjemmet i Skovbrynet, men
kommer hver dag til Sofiegården, hvor hun både arbejder på vævestuen og i køkkenet.
Kristoffer fortæller videre om de tiltag, der allerede er
blevet til noget: Den gamle gymnastiksal fik for nogle
år siden en gevaldig ansigtsløftning og fremtræder i dag
lys og venlig med en række af Grete Bagges store malerier på væggene. En anden ting, som har stor betydning i dagligdagen, er den nye elevator som forbinder
etagerne. ”Færdslen i huset er blevet meget nemmere”,
siger Kristoffer, ”nu har vi den mulighed, at alle kan
være med i de aktiviteter, der foregår”.
Udendørs er der også taget hul på forandringerne; i
tilknytning til Kastanjehuset er der etableret en terrasse,
som gør det lettere for beboerne, at følge med i årstiderne. Der er plantet en del æbletræer, som udover at frugterne kan udnyttes, er med til at skabe et afvekslende
uderum. ”Nu får vi mulighed for at få mere samklang
i tingene” siger Kristoffer, ”nu er der også overskud til
det æstetiske, og ikke bare det praktiske”.
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”Vi skal lytte efter hvad beboerne efterspørger, jeg
kunne godt tænke mig, at vi fik etableret et cykelværksted, det er en ting, der er stor interesse for. En anden af
fremtidsdrømmene er et bageri, i det hele taget realisere
meget mere fra jord til bord, få tingene til at hænge
sammen”.
Kaffepausen er forbi og beboerne rejser sig for, at forsætte arbejdet og de forskellige gøremål.
Udenfor er der nok at se til for haveholdet, køkkenarbejdet skal passes og på værkstederne er der travlhed
med de sidste forberedelser til Marjattas årlige basar, der
skal holdes på Bredeshave næste weekend.
Pia som er gruppeleder i Hasselhøj, kommer til og
fortæller om, hvordan alle beboere har fulgt med i byggeriet, som foregår lige uden for vinduerne. ”Det har
haft stor trygheds skabende betydning, at vi har kunnet
følge med” siger hun, ”alle har set, hvordan de nye bygninger er vokset frem”. Også i Hasselhøj og Hybenhøj
vil der komme til at ske forandringer, vi regner med, at
vi allerede i 2016 vil have 5 nye lejligheder”.
Preben, som bor på Odiliegården, kommer forbi og
giver sit besyv med, for han er nemlig en af de, som
skal flytte ind i det nye byggeri og have sin egen lejlighed. Glad fortæller han om sine forventninger ”jeg får
mere plads, jeg skal have mit eget fjernsyn, så kan jeg
invitere gæster”. Man kan tydeligt se på Prebens ansigt,
hvor meget de nye muligheder betyder for ham. Han
nærmest hopper af begejstring, mens han fortæller om
alt det han glæder sig til.
Til sidst får jeg at vide, at det er planen, at alle beboere
og personale i Hybenhøj, Hasselhøj og Odiliegården, vil
samles i salen og snakke om, hvad navnet på det nye
byggeri skal være. ”Det er vigtigt, at alle er med til at
vælge det nye navn” siger Pia.
Ja, der foregår mange nye ting på Sofiegården og det
bliver spændende, at høre hvad det nye navn bliver.
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Helsecenter Marjatta
Af Tomas Johansen
– Marjatta pædagogik ”ud af huset”…....
Siden sommer har Helsecenter Marjatta givet vejledning og behandling ”ud af huset”.
Marjatta har gennem mange år fået henvendelser
om børn og unge som ikke trivedes eller havde særlige
udfordringer i f.eks. deres skoleklasse. Samt mange henvendelser fra mennesker rundt omkring i landet som
var forældre til børn med psykisk udviklingshæmning
eller udviklingsforstyrrelser og gerne ville have råd og
vejledning, selvom de ikke havde barnet på Marjatta.
Vi har altid gerne ville lytte og forsøge at give gode
råd om pædagogik eller behandling, hvor det har været
muligt. Men ofte var tiden knap pga. de mange opgaver
indenfor Marjattas egne rammer.
Fra foråret 2014 blev det muligt at begynde opbygningen af en egentlig rådgivningsenhed udgående fra
Marjatta og med rod i de mere end 60 års helsepædagogisk erfaring stedet har.
Helsecentret er fra august blevet åbent for henvendelser fra alle der har børn eller unge med trivselsproblemer og lignende. Vi tager ofte en orienterende samtale pr. telefon eller aftaler at mødes. Afhængigt af hvad
der søges hjælp til, kan vi også være til stede f.eks. i en
børnehave eller skoleklasse mhp. at observere et barn
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og give forslag til pædagogen eller læreren, samt evt.
terapeuter der arbejder med barnet. Også nogle forældre
har lyst til råd og vejledning eller har blot behov for at
vende en problemstilling de går med.
Helsecenter Marjatta har til huse på Bredeshave i
Kridthuset, men vi kommer ofte rundt til skoler og
institutioner. Fast tilknyttet er Lisbet Kolmos, Tine Bay
Sørensen og Tomas Johansen. Vi har endvidere tilknyttet en række fagpersoner indenfor mange områder, som
vi kan trække ind som rådgivere og medhjælpere, alt
efter hvad det enkelte barn har behov for – præcis som
det kendes fra Marjatta.
Da vi jo også tilbyder behandling med antroposofisk
medicin og terapi, er privat personer, som ønsker denne
form for medicin, også meget velkomne til at kontakte
os.
Helsecenter Marjatta arbejder efter etableringen uden
nogen form for økonomisk tilskud. Derfor er der også
egenbetaling.
Der er mere om hvad vi tilbyder på
www.helsecentermarjatta.dk
og hvordan man kan kontakte os.
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Hvad mener du om Marjatta bladet?
Marjattabladet er udkommet gennem en lang årrække
(ældre læsere vil kunne huske dengang det blev trykt
som fotokopi i sort/hvidt). Igennem årene har indholdet ændret karakter i takt med skiftende redaktioner,
men hovedsigtet har altid været at give et aktuelt
indblik i, hvad der foregår i Marjatta Fællesskabet, både
gennem skrift og billeder.
Målgruppen har altid været elever/beboere og pårørende, personale og samarbejdspartnere.
Som det er nu, udkommer bladet to gange om året;

henholdsvis inden sommerferien og inden jul.
Den nuværende redaktion vil gerne med dette tiltag,
prøve at skabe klarhed over hvorledes bladet modtages.
Bliver det læst? Er artiklerne de rigtige og relevante?
Bringes der stof nok om det, der interesserer dig? Osv.
Send eller aflever nedenstående til kontoret på Marjatta, meget gerne med uddybende kommentarer.
Du kan også gå ind på marjatta@marjatta.dk og give
din mening til kende.

Jeg læser alle artikler i Marjattabladet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeg læser kun det der umiddelbart interesserer mig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeg bladrer det igennem og ser billederne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeg synes at indholdet er relevant for mig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeg synes ikke at indholdet er relevant for mig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeg er glad for Marjattabladet, det er fint,
at det udkommer 2 gange årligt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derudover mener jeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................................
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......................................................................................................................

......................................................................................................................
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Udendørsmiljøet
Af Torben Olesen
Hvilepladser og tænkepauser
I Marjattafællesskabet er der gennem en årrække kommet mange nye bygninger til, med
spændende arkitektoniske løsninger. Her er
skabt rammer for den brede vifte af aktiviteter,
der tilsammen udgør Marjattas kultur. Børn og
voksne beboere færdes i et farverigt og kreativt miljø, som på mange måder er med til at
understøtte pædagogikken og i det hele taget
danne ramme for det gode liv.
Men børnene og de voksne beboere tilbringer jo også meget tid udendørs, og på
SampoVig er der taget et nyt initiativ, udsprunget af et langvarigt fokus på udendørsarealernes
praktiske og æstetiske udformning.
Der er tale om etableringen af et antal
bænke, fremstillet i beton og lærketræsplanker,
smukt placeret i forbindelse med beplantning
og udsigt. Tanken er at beboerne, der bl.a. som

et led i deres daglige arbejde færdes på den
store matrikel, med disse bænke har mulighed
for at tage en lille Time out, sætte sig ned og
slappe af, sludre med hinanden eller simpelthen bare sidde og lade tankerne flyve.
Samtidig er bænkene med deres enkle funktionalistiske udformning, nærmest landskabsskulpturer der harmonerer fint med bygningerne i øvrigt. Bænkene er designet og fremstillet
af Tobias Ferm, der har sit atelier i Jaerna i
Sverige.
De nye bænke falder smukt ind i rækken af
tidligere projekter på SampoVig bl.a. Fugleflokbænken og miljøet omkring den lille sø ved
gartneriet. De er et godt eksempel på, at det
uden de store omkostninger, kan lade sig gøre,
at skabe noget der hæver sig højt over byggemarkedernes massefremstillede samlebåndsvarer.
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