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Lige om lidt er det jul, men inden vi er kommet så 
langt, har vi alle forberedt os i adventstiden.  Selve 
ordet ”Advent” er latin og betyder ”komme”, og det der 
kommer og børnene venter på er julen og Jesus fødsel.

Børnene elsker adventstiden, en tid som er fuld af for-
ventninger på det der skal komme. Trods den moderne 
tids almene travlhed og hastværk fejres adventstiden 
på Marjatta hvert år med en række af traditioner.  Vi 
tænder lysene i adventskransen, vi har adventsspiralen 
for de mindste og adventshaven for de store, og herefter 
kommer paradisspillet og Kristi fødselsspil. Alt dette 
indrammes af mange stemningsfulde stunder med sang, 
musik og levende fortællinger. 

Adventstiden er noget alle ser frem til, det er en tid 
som giver plads til at kunne undres, det skaber nærvær, 
lydhørhed, og troen på forvandling. Alt sammen evner 
og grundstemninger som vi alle både børn og voksne 
kan næres af og glædes ved. 

Dagene inden juleaften er også årets korteste dage, 
hvor sollyset er svagt og kun bryder igennem nogle 
få timer i døgnet. Men det er samtidig også årstiden, 
hvor dagene igen bliver længere og vi kan på ny glædes 
over at det atter bliver forår og sommer, skønt det kan 
være svært at begribe når kulden bider og sneen måske 
dækker alt. Mange har sikkert glemt hvorledes som-

merens varme føles, og minderne om de lange lune 
sommeraftener ligger fjernt. Men i denne udgave af 
Marjatta Bladet er der rig mulighed for at få opfrisket 
sommerminderne, idet der er flere rejsebeskrivelser og 
gode ferieoplevelser. 

Denne udgave af Marjatta Bladet giver også et lille 
indblik i, hvad det vil sige at være autentisk. Autenti-
citet kommer fra græsk og betyder noget i retning af 
at være ”ægte”, ”egentlig” eller at være ”herre i sit eget 
hus”. Ansvar, indflydelse, medbestemmelse og socialt 
fællesskab er noget vi alle søger og har brug for, hvis vi 
skal kunne udvikle os som mennesker. I bladet har vi 
længe haft tradition for, at lade vores beboere komme 
til orde, og give læserne et lille indblik i deres hverdag, 
drømme og syn på livet, og denne gang åbner Randi i 
Fjordhuset sin dør for os. 

Denne udgave rummer mange fine små og store 
historier. Jeg kan ikke nævne dem alle sammen, men 
vil dog gøre opmærksom på særlig tre artikler, som viser 
den mangfoldighed og aktivitet der kendetegner Mar-
jatta. Artiklen af Lisbet Kolmos giver et vigtigt indblik i, 
hvorfor netop uddannelse, kultur og forskning er af stor 
betydning for det pædagogiske arbejde.

Fra den anden side af Atlanten fortæller Jens Hegli, 
forstander på Vidarlsund og p.t. på orlov om sit arbejds-
liv i Camphill Copake USA.  Jens´ beretning giver et 
spændende indblik i lighedspunkter og forskelligheder 
inden for det specialpædagogiske arbejder som er inspi-
reret af Rudolf Steiners tanker.

Og endelig vil jeg gøre opmærksom på den kom-
mende kunstudstilling med værker af Grethe Bagge på 
kunstmuseet Rønnebæksholm ved Næstved. Marjattas 
Støttefond har i 2013 arvet alle Grethe Bagges fantasti-
ske værker, og takket været et enestående samarbejde 
mellem kunstmuseet Rønnebæksholm og Marjatta, er 
det en stor fornøjelse at kunne være med til at åbne 
udstillingen for offentligheden i begyndelsen af januar 
2016. Jeg håber, at mange af jer vil benytte lejligheden 
til at se udstillingen og stifte bekendtskab med Grethe 
Bagges værker. 

 
På vegne af alle bidragsydere til denne udgave af Mar-
jatta Bladet ønskes hermed god fornøjelse med bladet. 
Glædelig jul, og godt nytår. 

Leder Jul 2015
Af Bernhard Schmitz
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Der var 7.000 idrætsudøvere med udviklings-
handicap som repræsenterede 170 lande. De 
konkurrerede i 21 idrætter, fik hjælp af 30.000 

frivillige og der var en halv million tilskuere i løbet af 
begivenheden.

Den amerikanske præsidentfrue Michelle Obama 
åbnede ceremonien, der også bød på koncerter med 
bl.a. Becky G, Stevie Wonder og reggaeton-kunstneren 

J. Balvin fra Colombia. En olympisk fakkel var der også, 
transporteret den lange vej fra Grækenland, som tradi-
tionen foreskriver.

Louise, der har redet siden hun var fem, deltog 
selvfølgelig i ridning. Hun har gennem flere år redet i 
Fladså Rideklub hos Harriet Frandsen.

Louise præsterede at vinde guld i disciplinen stafet.

Special Olympics i Los Angeles 2015
Mens de fleste i Ristolahaven var ovre på Mols til KIK festival, drog Louise Laursen fra Pilehuset i 
Ristolahaven, sammen med en flok andre udviklingshæmmede sportsfolk den lange vej til 
Los Angeles, hvor Special Olympics Summer Games blev afholdt. Det var én af de største multi-
sportsbegivenheder i verden i 2015. 

Her er guldet hjemme.

Af John Ryom-Røjbek
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Da Louise vendte tilbage efter den storartede præstation, blev 
hun bl.a. mødt af Bernhard, som hun stolt viste sin medalje, 
men også alle vennerne strømmede til for at ønske Louise 
tillykke med den store indsats hun havde gjort i Los Angeles.

En 4 plads i dressurridning blev det også til

Og en 5 plads i forhindringsridning.

Selv når man deltager i en Olympiade, skal der noget mad til:

Morgenmad og amerikansk frokost

 Louise mødte også en vaskeægte ”cowgirl”.

Også en Bjørn mødte Louise 

De danske 
ryttere og de 
2 trænere
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Randi sidder allerede parat på værelset da jeg an-
kommer en sen oktober eftermiddag. De andre 
beboere er kommet hjem fra arbejde, nogle er 

i køkkenet og andre kommer mig i møde for at høre 
lidt nyt fra skolehjemmet, men også for at genopfriske 
gamle minder, og de kan huske rigtig mange detaljer. 
Jeg finder Randis værelse og er ikke et øjeblik i tvivl om, 
at jeg er landet det rigtige sted. Randi er og har altid væ-
ret en bramfri dame, hun sidder i sengen med korslagte 
arme og hilser mig med ”Nå, det var da også på tide”, 
hvilket jeg ved betyder, ”dejligt at se dig”.

Randi har fået indrettet sig rigtig hyggeligt, hun fortæl-
ler, at de fleste møbler er kommet med fra værelset på 
skolehjemmet, og så har hun investeret i en ny reol. 
Hylder og vægge er prydet af heste og hunde, for Randi 
har en særlig tilgang til heste, og hunde har hun altid 
været glad for. Hun rider på Askov rideskole, og hun 
syntes heste er nogle dejlige dyr. Da jeg fortæller, at 
jeg faktisk er lidt bange for heste, så syntes hun jeg er 
en værre pjevs og griner højt. Randi sætter sig godt til 
rette i sofaen, og rundt om hende sidder bamser i alle 
afskygninger på rad og række. Randi elsker bamser og 
andre nussedyr, og selv om hun nu er voksen, så skiller 
hun sig ikke af med dem. ”Jeg har næsten fået dem alle 
sammen af min far, den bedste er den store tiger, og 
den sover sammen med mig i sengen” og Randi hiver 
en kæmpe stribet tiger op fra gulvet, den sættes i sofaen 
og stirrer på mig med åbent tigergab og store øjne. 
Randi griner og klør den lidt bag ørerne ”ja, den er godt 
nok stor den her fætter”.

Samtalen falder naturligt på gamle dage, og dengang 
Randi var lille, ”ja, og møg umulig” som hun selv siger. 
”Jeg kom til Marjatta da jeg var 6 år, og så kom jeg i 
Birken, jeg havde boet på Glostrup børnehjem, men 
skulle i skole på Marjatta. Min kontaktperson var Anne, 
og nu er hun min gruppeleder her i Fjordhuset, mær-

keligt. Jeg var ret vild da jeg var lille, og jeg bandede 
meget. Jeg fik venner i skolen, og Gertie var min lærer”. 
Da jeg spørger ind til, hvad hun syntes hun så har lært i 
skolen er svaret ”ikke en skid” efterfulgt at en herlig lat-
ter. ” Nej, det er pjat jeg tror jeg har lært meget, jeg har 
lært bogstaver. At tegne og at spille fløjte”. At Randi er 
god til at tegne ses tydeligt på de smukke julekort, hun 
er i gang med at fremstille. Vi taler lidt om de gamle 
dage, og sammen konkluderer vi, at Randi virkelig har 
lært meget, og frem for alt har hun lært at få venner og 
at være en god ven for andre, og det er det vigtigste af 
alt. Randi fortæller, at hun har mange gode venner der 
hvor hun arbejder. To dage om uger er hun i butik Pilti, 
og der ordner hun hylder, gør rent og laver kreative 
ting. Det der med rengøring er nu ikke lige det sjoveste, 
hun vil hellere lave håndarbejde. De andre dage er hun 
i Snesere, og så kører hun med værkstedsbussen. Når 
hun skal i Pilti går eller cykler hun på arbejde. Vi taler 
videre om det der med venner, og hvad man kan gøre 
for at pleje venskaber, og så kom¬mer vi også omkring 
emnet kærester og kærlighed. Randi har nemlig en fast 
kæreste og det er Rasmus. ”Nu har vi været kærester i 
over et år, og vi besøger tit hinanden. Vi lærte hinan-
den rigtig godt at kende, da Rasmus var i praktik i Sne-
sere, han kyssede mig på kinden, først tænkte jeg, hvad 
har han lige gang i, men så blev vi kærester. ” Randi for-
tæller, at hun er glad for Rasmus og for sin nye sviger-
familie. I år skal hun fejre jul sammen med Rasmus og 
hans familie, og det glæder hun sig rigtig meget til. Mit 
blik glider hen over det lille sofabord hvor jeg sidder, og 
jeg opdager, at bordet næsten forsvinder i lutter negle-
lakflasker. ”Dem har jeg da fået af Rasmus, han har altid 
en gave med til mig når han kommer på besøg. ” Vi 
tæller og der er ikke mindre en 32 flasker neglelak, en 
prægtig samling, og et bevis på ægte kærlighed. ” Han 
giver mig da også smykker og meget andet, jeg køber 
mande parfume til ham, nu skal jeg finde en julegave 
til ham, han vil have en dyr gave”, og Randi griner atter 

Herre i eget hus

Af Lisbet Schmitz

For at være helt præcis burde der stå frue i eget hus, for vi er på besøg hos Randi som for nylig 
flyttede fra skolehjemmet til nye omgivelser og udfordringer i Fjordhuset Ristolahaven. Her bor 
hun sammen med 4 andre, og Randi syntes i den grad, at hun har et godt liv og masser af gode 
venner. Jeg har sat mig for, at høre lidt om Randis hverdag og hvad hun forstår ved det gode liv.
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højt. Nu kommer vi så til at tale om det der med penge, 
og Randi ved, at hun tjener penge og mener også, at 
hun faktisk har ret mange penge på kontoen, og lige nu 
sparer hun sammen til kaniner. ”Jeg skal købe kaninbur 
og kaniner som jeg skal have her ude i haven. Det skal 
være dem der hedder løvehoved”. Jeg aner absolut intet 
om kaniner, men Randi giver en udførlig forklaring om 
alt fra foder til pasning, rengøring osv. ”Jeg har kigget 
på min iPad sammen med Heidi, og hun har hjulpet 
mig med at finde en masse om kaniner, så nu ved jeg 
nærmest alt”. Der er ingen tvivl om, at Randis kaniner 
nok skal få et godt liv i haven her i Fjordhuset.  Randi 
viser mig sin iPad, hun har også en mobil telefon og 
hun har 72 venner på Facebook. På Facebook er hun 
venner med familie, venner fra rideskolen og venner fra 
Marjatta. ”Jeg kender også nogle som har fået børn, det 
er lidt mærkeligt” Jeg spørger hende om hvad hun tæn-
ker i forhold til det at få børn. Randi fortæller, at det er 
hun helt afklaret omkring, hun vil på ingen måde have 
børn, og hun har taget sine forholdsregler, så det ikke 
sker. ”Jeg skal ikke have børn, for det er alt for meget 
arbejde for mig”. Samtalen går nu på løst og fast, og 
jeg spørger ind til hvorledes Randi synes hun klarer 
problemer og når noget måske bliver svært. Vi taler 
om, at dengang hun var lille, der kunne hun godt blive 
hidsig. ”Det kan jeg da stadig, men så går jeg op på mit 
værelse, og så er der ingen som skal forstyrre mig. Jeg 
bliver hurtig god igen, bare jeg lige får lidt ro”. 

Vi bliver enige om, at det er ret flot af hende, at hun 
nu har fået styr på temperamentet og selv ved hvad 
hun har brug for hvis det bliver svært. Tusmørket har 
nu sænket sig, og duften fra aftensmaden spreder sig i 
hele Fjordhuset. Vi afslutter den hyggelige samtale med 
at tale lidt om fritidsinteresser. Randi fortæller, at hun 
fremover gerne vil spille blokfløjte sammen med Per og 
male med Mette. Hun syntes der er mange gode ting 
man kan lave her i Ristolahaven, og hun har endnu 
ikke helt styr på alt det der med fritidstilbud, men det 
skal hun snakke med medarbejderne om. Hun nyder 
også samværet med de gode venner, særlig Louise fra 
Pilehuset, som også er Randis kollega i Pilti.  De to ser 
gerne film sammen og favoritten er Twilight serien, for 
den er rigtig spændende og handler om vampyrer. 

Som afslutning på samtalen spørger jeg Randi, om hun 
syntes hun har et godt liv, og hun svarer. ” Det syntes 
jeg, jeg bor jo godt, udenfor er der naturen det kan 
jeg godt lide, så har jeg et godt arbejde, altså ikke hver 
dag er god, du ved det kan jo også være træls at gå på 
arbejde. Jeg har min kæreste og gode venner, det er nok 
det bedste og jeg keder mig ikke” Randi rejser sig griner 
og går ned i køkkenet hvor aftensmaden venter, i dag er 
det fisk, ikke Randis favorit ” Jeg glemte da lige at sige, 
at jeg bare hader fisk, og det får vi ikke når jeg laver 
mad, basta”.
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 De arbejdende værksteder – café, havehold og butik 
– er det bærende fundament. Der er 40-50 Marjatta-
borgere på værkstederne og i ungdomsuddannelsen 
tilsammen og et tilsvarende antal medarbejdere, hvis vi 
også tæller de faste undervisere på uddannelsescenteret 
med. De udgør den faste stab, og har et godt og ligevær-
digt forhold til hinanden.

Dem, der kommer udefra og går ind i miljøet, er 
unge, der søger viden om Rudolf Steiner-inspireret pæ-
dagogik som f.eks. pædagogstuderende og kursister eller 
gæster og forskere til konferencer og symposier. 

Alle bliver taget imod med stor venlighed, særlig af 
Marjatta-borgerne, som gerne fortæller om deres arbej-
de og i det hele viser, at de oplever sig selv som resurse-
personer. Det vækker respekt og også en vis forundring, 
for det mærkes tydeligt, at der er et særligt nærvær eller 
’ånd’ på stedet, der er båret frem af brugerne i værkste-
derne. Marjattas menneskesyn kommer derigennem 
indirekte til syne.

Kulturhus og kulturelle aktiviteter

Som kulturhus for Marjatta og omegn er stedet meget 
brugt, der er fester til årstiderne, skuespil, koncerter, 

foredrag og ofte møder og konferencer. Det største ar-
rangement er basaren, som samler flere tusinde menne-
sker fra nær og fjern. 

I Marjatta-sammenhæng siger vi, at det, man som 
barn lærer gennem kreativ udfoldelse, forvandler sig til 
sociale færdigheder i voksenalderen. Det er vores erfa-
ring, at børn og unge udvikler sig gennem kreative og 
legende læreprocesser. Det giver færdigheder og vækker 
interesser, der er med til at gøre livet rigere som voksen. 

Når kunstnere kommer til Marjatta med opvisninger, 
undrer de sig ofte over, at elever og beboere er gode 
som publikum. Det er dog ikke så mærkeligt, for de er 
lydhøre og åbne, netop fordi de har lært at værdsætte 
kunst og kunstneriske udtryk igennem hele livet. 

Kreativ udfoldelse er således en væsentlig del af 
pædagogikken på Marjatta, og står derfor også centralt i 
pædagoguddannelsen. 

Fysiske rammer

På det bygningsmæssige område er hovedhuset og 
kalkstensbygningen sat i stand til undervisningslokaler 
i perioden fra 2004-7. Kulturhuset kom til i 2011 og 
orangeri-bygningen med butik og ungdomsuddannelse 

Uddannelses- og kulturcenter Marjatta
– et inkluderende fællesskab

For godt 10 år siden erhvervede Marjattas Fond ’Bredeshave’ med en vision om at 
skabe et sted, hvor Marjatta-kulturen på en naturlig måde inviterer verden indenfor. 
Med hjælp fra mange beboere og medarbejdere og med assistance fra almennyttige 
fonde er der skabt et mødested og kulturhus for Marjatta.

Af Lisbet Kolmos. På vegne af lærerkollegiet 
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i 2013. Visionen er endnu ikke helt udviklet, så der ar-
bejdes i øjeblikket intenst på at tilvejebringe flere fonds-
midler til at ombygge den gamle landvæsenselevfløj, 
kaldet ’dyrlægeboligen’, og garageområdet mod syd. 
Der er brug for moderniserede værelser, flere undervis-
ningslokaler og møderum. Vi ønsker også at anvende 
de nye rammer til selvstændig bo-træning for de unge i 
overgangen fra barn til voksen.

Uddannelse 

Den helsepædagogiske og socialterapeutiske uddan-
nelse, som er en del af en international pædagoguddan-
nelse, blev startet af Albert Eman i 1985, da han trak sig 
tilbage som forstander for Marjatta. Han fortsatte med 
at undervise til han var højt oppe i årene. Det er en 
uddannelse for medarbejdere, der er ansat på Marjatta 
eller andre steder i landet. Uddannelsen blev godkendt i 
1995 som en privat pædagoguddannelse. 

I 2004 flyttede uddannelsen til de nye rammer på 
Bredeshave, der blev åbnet for flere studerende med 
ansættelse andre steder i landet. Uddannelsen tager 4 år 
med en ansættelse på deltid og teoretiske kurser 8 uger 
pr. år. Der er plads til 60-65 studerende, oftest er 2 hold 
på uddannelse (20-35 studerende) samtidig.

Uddannelseskonceptet for pædagoguddannelsen i 
Danmark og resten af verden har forandret sig meget 
de senere år. Det udspringer af et ønske om at uddan-
nelserne skal være sammenlignelige, så det er lettere at 
bevæge sig fra land til land. Det har ført til en opdate-
ring også af den helsepædagogiske og socialterapeutiske 
uddannelse på Marjatta.  Der er nu taget hensyn til de 
nye krav samtidig med at det bedste af det oprindelige 
indhold er bevaret. 

Steinerpædagoguddannelse med fokus på mennesker 
med særlige behov. Der er det nye navn på uddan-
nelsen, der er rettet mod medarbejdere fra Marjatta og 
andre lignende steder i landet samt steinerbørnehaver. 
Vi håber, at denne uddannelse også i årene fremover 
kan samle mange studerende. 

I 2014 lykkedes det at få en samarbejdsaftale i stand 
mellem Marjatta og University College Sjælland (UCSJ) 
både om pædagoguddannelse, efteruddannelse og 
forskning. Året før var Marjattas uddannelseskoncept 
blevet drøftet med evalueringsinstitutionen (EVA), der 
opfordrede os til at kontakte UCSJ, fordi der var en ny 
pædagoguddannelse på vej, som Marjattas uddannelse 
måske kunne passe ind i. Det var et stort og krævende 
skridt. 

Navnet blev ændret til ’Uddannelsescenter Marjatta’, 

fordi alle gamle seminarier nu er fusioneret til et fælles 
uddannelsessted i hver region. Uddannelsescenter Mar-
jatta er nu en selvstændig enhed med tilladelse til at 
undervise i Rudolf Steiner-inspireret pædagogik. De stu-
derende modtager SU, og Uddannelsescenter Marjatta 
modtager et taxametertilskud. Betingelsen er at studie-
ordningen overholdes og at undervisningen evalueres 
efter samme kriterier som andre uddannelser.   

Pædagoguddannelsen i samarbejde med UCSJ tager 
3½ år og er opbygget, så der skiftes mellem teori og 
praktik. De teoretiske moduler er af 7 ugers varighed og 
med 10 ECTS-point. I løbet af uddannelsen kan de stu-
derende vælge 3 moduler efter egne interesser, resten af 
modulerne ligger fast. Der er 3000 pædagogstuderende, 
hvilket svarer til 350 og 450 hvert semester. 

I 2016 udbyder Uddannelsescenter Marjatta 5 
valgmoduler, som har fokus på pædagogik og sund-
hedsfremme, pædagogik og kunst samt pædagogik i 
naturen. Vi håber, at der melder sig 18-20 studerende 
på hvert modul. Holdene er ikke er tilstede samtidig. 
Vi håber, at de studerende på deltidsuddannelsen, kan 
få glæde af at være sammen med de nye studerende og 
omvendt.  

Der er netop nu et hold, der skal vælge moduler her i 
december, så i slutningen af denne måned ved vi, hvor 
mange der ønsker et Marjatta-modul i 2016. Det er 
spændende. Vi tror, der er en del, der ønsker et Mar-
jatta koncept, men det er en udfordring at blive synlig 
i blandt så mange studerende. Der arbejdes i øjeblikket 
på at tilbyde moduler i social- og specialpædagogik, og 
dette arbejde er langsomt ved at tage form. Læs i øvrigt 
om studieordningen på uddannelsescenterets hjemme-
side www.uddannelsemarjatta.dk 

Nyt skridt

Der er således opstået nye muligheder for at formidle 
Rudolf Steiner pædagogik. Spørgsmålet er så hvordan 
man griber det an. Det er omtrent 100 år siden Rudolf 
Steiner kom med sine inspirerende impulser til pæda-
gogik, landbrug, lægevirksomhed og kunst. Tiden er 
meget anderledes i dag, begreberne, som vi anvender, 
har en anden nuance, fokus er også anderledes. 

De overordnede værdier har ikke ændret sig og er 
først og fremmest menneskesynet, hvor hvert individ 
- uanset sygdom eller handicap - har en indre kerne 
eller kilde, som er frisk, og som kan bringes i spil under 
de rette forhold. Denne holdning medfører et positivt 
engagement hos medarbejderne, som glæder sig over 
hvert lille fremskridt. 

Uddannelses- og kulturcenter Marjatta
– et inkluderende fællesskab



MARJATTA BLADET NR. 30 201510

For det andet, at æstetiske læreprocesser og kreative ud-
tryksformer sammen med en bevidst opmærksomhed 
på rytmer i tid, rum og ’mellemrum’, er en undervis-
ningsmetode, der fremmer den pædagogiske faglighed 
og den personlige udvikling. Det bidrager til et højt 
energiniveau og fremdrift. 

Et tredje vigtigt element er en helhedsorienteret eller 
holistisk tilgang der inddrager og ikke afgrænser. Som 
eksempler kan nævnes, at det sundhedsfremmende er 
koblet til det pædagogiske, ligesom en bevidsthed om 
natur og miljø, arkitektur og farvesætning. Det indre 
univers med den ydre gennem nærværs-øvelser og 
sanseiagttagelser. 
Det kan studeres nærmere på 
www.uddannelsemarjatta.dk.

Målgruppen er afgørende for hvordan indholdet og 
processen skal tilrettelægges. På deltidsuddannelsen, 
hvor alle netop har valgt en uddannelse med steinerpæ-
dagogik kan formidlingen være mere direkte, medens 
der skal arbejdes på en anden måde i de moduler, der 
udbydes i samarbejde med UCSJ, hvor de studerende 
ikke i forvejen kender meget til steinerpædagogik, men 
har valgt et Marjatta-modul ud fra helt andre forudsæt-
ninger. 

Det er en udfordring at undervise på flere niveauer, 
og det er samtidig meget spændene og udviklende. 
Opgaverne er fordelt mellem de faste lærere og dygtige 
gæstelærere.  

Udvikling gennem forskning

Forskning skaber innovation og er med til at formidle 
viden. Marjatta har været så heldig, at sundhedsfrem-
mestuderende fra RUC i en årrække kom på studiebe-
søg, som en del af deres uddannelse. Det var med til at 
udvikle Marjattas tanker om at der er mange sundheds-

fremmende elementer i steinerpædagogik for menne-
sker med særlige behov. 

Det førte til, at RUC sammen med Marjatta tog 
initiativ til et forskningsprojekt: ’Sundhedsfremmende 
pædagogik i hverdagskulturen’ på 3 social- og special-
pædagogiske institutioner, hvoraf Marjatta var det ene 
sted. Marjatta valgte at forskerne skulle have fokus på 
kreative processer og rytmer i denne undersøgelse. Det 
førte til en rapport med titlen ’Sundhedsfremmende 
pædagogik i hverdagslivet’, der på en seriøs og smuk 
måde belyser væsentlige elementer i Marjattas pædago-
gik. (se rapporten på hjemmesiden).

Der er flere interessante forskningsprojekter i gang 
i øjeblikket. Et af projekterne er netop afsluttet og har 
titlen: ’Bæredygtig inklusion gennem community-dan-
nelse’. Det er et projekt i samarbejde med RUC og UCSJ. 
Både medarbejdere og beboere er blevet interviewet 
om deres ønsker for fremtiden, særlig i forhold til deres 
beskæftigelse. Rapporten, som er kommet for få uger 
siden (se hjemmesiden), belyser forskellige aspekter 
omkring inklusion. Hele processen har været med til 
at skærpe Marjattas holdning til inklusion, og det er 
blevet tydeligt, at beboerne først og fremmest ønsker at 
være en del af et fællesskab, men også gerne vil prøve 
sig selv af i nye sammenhænge. 

Forskningsprojekterne har betydning på flere måder. 
De er med til at forme et steds udvikling, og er også 
med til at formidle det Marjatta står for til omgivel-
serne. Det blev  tydeligt i forhold til samarbejde med 
UCSJ. I forhandlingerne kom det frem, at de opfattede 
forskningen som relevant og interessant. De ønskede 
ikke at tage stilling til steinerpædagogik, det havde de 
ikke forstand på, det var vores sag. De havde tillid til, 
at samarbejdet hvilede på et seriøst grundlag. Forsknin-
gen var i denne sammenhæng med til at vise Marjattas 
ansigt udadtil. 
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Butik Pilti har nu eksisteret i godt to år, og har fra 
første dag været en kæmpe succes. Konceptet at 
kombinere en arbejdsplads for Marjattas beboere 

med salg af dagligvarer og kunsthåndværk har vist sig 
at være en rigtig god ide. Beliggenheden kan for nogen 
forekomme lidt afsides, men netop det har vist sig at 
være positivt. Kunderne kommer nemlig for at finde 

ro til at handle, og kunderne kommer fra nær og fjern. 
Mange kombinerer indkøb med en tur i skoven, eller en 
kop kaffe med kage I den lille tilhørende cafe i Oran-
geriet, og cafeen er som butikken også del af arbejds-
tilbuddet til beboerne. Pilti er blevet et mødested, og 
et sted hvor kunderne gerne kommer igen. Som kunde 
fornemmer man i den grad den gode stemning som 

Slowshopping i Butik Pilti
Af Lisbet Schmitz

I denne hektiske tid hvor det at handle hurtig skal overstås, eller ligefrem bliver gjort 
over nettet, så er det en ren fornøjelse at være kunde i Butik Pilti. Her er ingen lange 
køer, fortravlede kunder og rod på hylderne. Her er derimod tid, altid et venligt per-
sonale og sanserne vækkes i den grad ved synet og duften af alle de skønne varer på 
hylderne.
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hersker blandt de ansatte, og at her er skabt en inklude-
rende arbejdsplads.

 Navnet Pilti stammer fra det finske folkeepos Kale-
vala, og den unge pige Pilti er tjenestepige for Marjatta. 
Navnet passer perfekt til butikken, for man føler sig 
virkelig betjent når man handler her. I Pilti fås stort 
set alle dagligvarer, og alt er af bedste økologiske og 
biodynamiske kvalitet. Skulle der være noget man ikke 
kan finde på hylderne, ja, så er de ansatte altid parate til 
at gøre deres bedste for at skaffe det. Kød og mælkepro-
dukter er fra Marjattas gård på Sjoltevej og grøntsagerne 
kommer fra gartneriet på Vidarslund, og det som ikke 
produceres af Axel og Sjak sammen med deres medar-
bejdere købes af andre økologiske avlere. Varesortimen-
tet er baseret på udbud og efterspørgsel, og man undgår 
madspild ved at cafeen i Kulturhuset aftager eventuelle 
rester af grøntsager til madlavning. Butikken har haft 
særlig stor succes med salg af kød og hjemmebagt brød, 
og det er ikke så sjældent at der er udsolgt at de popu-
lære varer.

Ud over fødevarer sælger butikken også kunsthånd-
værk fra Marjattas mange forskellige værksteder. De 
ansatte gør meget ud af at præsenterer produkterne 
indbydende, og der reklameres løbende på Marjattas 
Facebook side når der er nyt og spændende i butik-
ken. Derudover byder butikken også gæstekunstnere 
velkommen, og der er derfor løbende salg af diverse 
smukke håndlavede ting lige fra kurveflet til smykker, 
strik og papirarbejde. Pilti er på alle måder et besøg 
værd, hvis man står og mangler en unik og smuk gave 
til venner og bekendte. Hanne og Bente er de daglige 
”chefer” i butikken, og de har netop besluttet sig for 
at lave en brugerundersøgelse, der skal give et overblik 
over hvem der handler i butikken, hvor kunderne kom-
mer fra, hvad de handler, tilfredshed osv. Dette gøres 
ikke kun af nysgerrighed, men også for at gøre Pilti 
endnu mere brugervenlig og imødekomme kundernes 
behov. I Pilti kan man ligeledes samle bonus. Hver gang 
man som kunde køber for 400 kr. udløser det et rabat 
stempel, har man samlet 10 stempler så får man i alt 
300 kr. rabat, en ordning der gælder for alle kunder, 
og som mange er rigtig glade for. Ud over at være et 
par kreative og energiske damer fulde af gode ideer, 
er Hanne og Bente kolleger til Louise, Randi, Morten, 
Anette, Amalie, Camilla og Emilie som alle arbejder i 
Pilti og sætter en ære i at gøre deres bedste, for Pilti er 
som de alle siger, verdens bedste arbejdsplads.

Jeg har sat mig for at høre lidt om arbejdslivet i Pilti, 
og har derfor aftalt at mødes med Camilla og Emilie 
over en kop kaffe i Orangeriet. Netop som vi har sat 
os til bords kommer varevognen fra Vidarslund med 

grøntsager. Nadja stikker hovedet ind og hilser hjerte-
ligt på os, og fortæller om alt det hun har med i bilen.

Camilla på 41 fortæller, at hun arbejder i Pilti to 
gange om ugen, og de andre dage er hun i Snesere. Hun 
bor i Næstelsø og kommer med værkstedsbussen. Hun 
er rigtig glad for a være her i PIlti, for her er der også 
tid til at hun kan lave håndarbejde. Camilla er nemlig 
god til at strikke, og hun strikker b.la. tasker som sælges 
i butikken. ”Jeg har lært at strikke af Jutta, for hun var 
min håndarbejdslærer da jeg gik i skole på Marjatta. 
Hos Jutta syede jeg en pude i korssting, den blev flot. 
”Camilla fortæller, at hun bedst kan lide at stå ved 
kassen og trykke tallene på kasseapparatet. Det er også 
sjovt at sætte nye varer på hylderne og sætte priser på 
varerne, men det værste er dog at gøre rent, siger hun, 
med en smil om læberne. ”Der skal jo være rent, for 
der er ingen som gider kigge på støv og skidt på gulvet, 
men det kan godt være kedeligt at gøre rent, vi har også 
et rengøringsskema”.  Camilla fortæller, at hun skal 
flytte, og de glæder hun sig til. Hun skal flytte i Pile-
huset, det har hun selv besluttet, og Emilie syntes det 
er en strålende ide og siger ”Der bor jo Alex og Louise, 
og Louise hun arbejder også her i PIlti ” Camilla griner 
højt, og der er ingen tvivl om, at d hun glæder sig til de 
nye omgivelser.

Emilie sørger for at jeg løbende har kaffe i koppen, 
og tilbyder at hun sagtens kan lave mere hvis jeg ønsker 
det.  ”Jeg elsker mit arbejde her i Pilti, her er meget at 
lave. Ind i mellem er her travlt, så skal jeg være hurtig, 
og så kan jeg godt blive forvirret. Hanne hjælper mig, 
så jeg ikke trykker forkert på kasseapparatet”. Emilie 
fortæller, at hun tidligere arbejdede i Snesere, det var 
også godt, men Pilti syntes hun passer bedst til hende. 
Emilie er nu blevet 25 år gammel, og hun vil bestemt 
fortsætte med at arbejde i Pilti så længe hun kan. ”På 
Marjatta er Bernhard min chef, men her i butikken 
bestemmer Hanne og Bente, de kan også godt være 
skrappe. Jette laver vores løn, og jeg tror vi bruger pen-
gene til husleje, tøj og ferier, jeg har lige været på ferie 
i Spanien. I Pilti sælger vi mel, brød, ost, is, slik, bøger 
og grøntsager fra Sjak. Nogle gange får vi kage i pausen, 
men vi skal ikke blive for tykke. Min mor handler også 
her i Pilti”. Emilie fortæller, at hun også serverer kaffe 
og kage til kunderne, og at hun har lært hvorledes man 
taler til kunderne. ”Man siger, goddag, hvad skulle der 
være, og så skal man huske, at sige farvel ha´ en god 
dag eller weekend, det husker jeg altid”. Emilie har styr 
på hvad både kaffe og kage koster og hun er ferm til at 
betjene kasseapparatet.   Hvis der ind i mellem er stille 
i butikken, så laver Emilie håndarbejde. ”Jeg fletter på 
en Komihimo”. Da jeg ikke aner hvad dette er, henter 
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Emilie fluks dimsen, og hun gør virkelig sit bedste for 
at forklare hvorledes den fungerer. Det er en rund skive 
med riller i, her løftes tråden ned i rillerne og skiven 
drejes. Det ser legende let ud når Emilie gør det, og hun 
får lyn hurtigt flettet en flot snor. 

Nu triller der en kæmpe lastbil op foran døren, og de 
to unge damer ved, at nu er der kommet nye varer, og 
det betyder arbejde. Vi runder samtalen af, og Emilie og 
Camille går ud til Hanne for at bære de mange kasser 

mm. ind i butikken. Der skal tages fat, for om lidt er 
det også frokost. Madpakkerne står på rad og række i 
kølerummet og frokosten den springer man ikke over 
her i Pilti. 

Det har været en fornøjelse at møde de glade og 
meget tilfredse ansatte i Pilti, og inden jeg smutter vi-
dere, så bliver der lige tid til at handle lidt godt med til 
aftensmaden, og så skal jeg da lige prøve den nymalede 
kaffe der dufter så vidunderlig godt.
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Fra billedhuggeri til maleri

Grethe Bagge (1925-2012) var billedhugger, grafiker og 
maler og viede hele sit liv til kunsten. Igennem sit virke 
vandt hun mange priser for sine værker, som spænder 
fra portrætter, landskaber og modelstudier til mere 
mytologiske temaer.  

Grethe Bagge er klassisk uddannet billedhugger hos Ei-
nar Utzon-Frank og Johannes Bjerg. Hun modtog i 1951 
Eckersberg-medaljen for sine skulpturer, der rummer en 
særlig livlighed, og hvor figuren er modelleret op stykke 
for stykke, og overfladen står rå tilbage.

Trods den store succes, hun opnår med sine skulpturer, 
skifter hun retning, da hun møder den østrigske eks-

pressionist Oskar Kokoschka på en rejse til Grækenland. 
Fremefter bliver det malerier, hun hengiver sig til. På 
Kokoschkas malerskole i Schweiz lærer hun at gennem-
bryde farvemuren, og arbejder med farvens løsrivelse 
fra de genstande, hun afbilder. 

Viden og erfaring fra sin billedhuggerbaggrund tager 
hun med ind i maleriet, hvor motivet modelleres op i 
farven.

Et farvespil løsrevet fra virkeligheden

Grethe Bagge bliver dybt optaget af farveteori, og med 
både skitselignende- og solidt placerede penselstrøg 
skaber hun portrætter, som spænder fra klassiske men-
neskeskildringer til mytologiske abstraktioner, hvor 
personskildringer opbygges af farver. 

Prisvindende, uopdaget kunstner 
udstiller livsværk
Rønnebæksholms kommende udstilling Grethe Bagge – Ånd og form viser for første gang 
spændvidden i kunstneren Grethe Bagges værker. På trods af at have modtaget utallige priser 
for sin kunst er hun hidtil uopdaget i kunsthistorien. Udstillingen byder på indblik i Bagges 
livslange rejse fra billedhuggeriet til maleriets farver og former. Velkommen til fernisering 
lørdag d. 9. januar 2016. 

Grethe Bagge - Les Gateaux (to robåde)

Pressemeddelelse:
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I maleriet Mand i blåt og rødt, u.å., ses en siddende 
figur blandt blå og røde klæder og på trods af, at figuren 
har ryggen imod beskueren, fremstår en udtryksfuld 
personskildring, idet farver og nuancer skaber stoflig-
hed i maleriet og i kroppen.

Hos Grethe Bagge ligger der et engagement i virkelighe-
den bag arbejdet. Malerierne bliver til i et møde mellem 
den sanselige virkelighed og indre kræfter af eksistentiel 
og kunstnerisk karakter. 

Grethe Bagges placering i kunsthistorien 

Grethe Bagges værker favner bredt fra billedhuggerarbej-
der til sitrende landskabsmalerier, og fra farvemættede 
registreringer af hverdagsobjekter som radioer og biler 
til spirituelle abstraktioner. Hun er svær at indplacere i 
gængse kunsthistoriske rammer og var da også en del af 
de eksperimenterende tressere såvel som en fremragende 
fornyer af den klassiske landskabsmaleritradition i Dan-
mark. Hun skabte eksempelvis en lang række smukke og 

stemningsfulde naturskildringer fra de svenske skove.
Samtidig indgik hendes skulptur Margrethe Schanne, 
1951, i det progressive kunstbibliotek i Nikolaj Kirke, 
hvor den for ganske få kroner kunne udlejes til private.

Første udstilling

Grethe Bagge havde tæt tilknytning til skole- og be-
handlingshjemmet for udviklingshæmmede børn og 
voksne, Marjatta, som hun testamenterede hele sit værk 
til. Gennem et samarbejde mellem Marjatta og Røn-
nebæksholm vil Grethe Bagges livsværk for første gang 
blive vist frem for offentligheden i udstillingen Grethe 
Bagge – Ånd og form på Rønnebæksholm. 

Information

Rønnebæksholm slår dørene op for fernisering på ud-
stillingen Grethe Bagge – Ånd og form d. 9. januar 2016 
kl. 14.00-17.00, og udstillingen kan ses frem til d. 13. 
marts 2016. 

Grethe Bagge - 
I altelieret - 1976 - Olie 
på lærred - 92x131 cm. 
Marjatta – Foto Lea 
Nielsen

Grethe Bagge - Svensk skov med mos 
- 1970 - Olie på lærred - 144x118 cm 
- Marjatta –Foto Lea Nielsen

Grethe Bagge - Mand i blår og rødt - uå - olie på lærred - 
104x105 cm - Marjatta – Foto Lea Nielsen

Grethe Bagge - Radio - 1970 - Olie på lærred - 76x63 cm - 
Marjatta – Foto Lea Nielsen
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Ferie glimt
Af Lone Svenningsen

Rom blev ikke bygget 
på 1 dag, – men 
Lærkegården så det 

bedste af det hele på 2 dage.
Hele Lærkegården tog en 

lille tur til Rom i september. 
Vi boede på et to stjernet 
hotel på 4. sal midt i Rom 
tæt på Tiberen.

At se nogle af de mest 
spændende romerske efter-
ladenskaber (som de fleste 
havde hørt om i 6. klasse) 
og opleve pavestatens 
prompt og pagt efterlod 
et stort indtryk for alle 
deltagere af en vellykket og 
oplevelsesmættet lyn tur ud 
i kulturlandskabet.

Marjatta rykker ud i den store verden. Vi viser her på de næste sider glimt fra Lærkegårdens 
ferierejse til Rom Skovbrynet i Spanien og Svalebos ferierejse til Mallorca.

S e m i n a r i u m

Lærkegården i Rom
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Torsdag d. 20 august.

Når man normalt er lidt morgentræt og har lidt svært 
ved at komme op af sengens varme og hygge, ja så skal 
man da bare tage på ferie. Denne morgen gik det raskt 
med at komme op og i tøjet og gøre morgen toilette. 

Morgenmad i skovbrynet inden turen til lufthav-
nen. Den eneste der ikke havde prøvet at flyve før, var 
Emilie, men det tog hun da helt oppe fra og ned som 
Emilie sagde ” Jeg kan da altid holde Louise og Anette i 
hånden. 

I Malaga blev vi hentet med bus og kørt til Hotellet. 
Køreturen gik langs med Kysten og der var palmer, sand 
og strand og en masse boder/butikker. På Hotellet, som 
var mega stort, fandt vi hurtigt vores værelser. Da vi 
havde fundet restauranten var det også tid til at snakke 
om hvordan flyveturen var gået og også hvordan skulle 
vi planlægge de kommende dage. Emilie syntes det al-
lerbedste var flyveturen. Efter en sen spisning gik turen 
i Baren, vi fik altså Cola, og derpå på hovedet i seng for 
alle var meget trætte efter den dag med udfordringer og 
oplevelser.

Fredag d. 21 august.

Morgen vækning kl 8.00. Ned restauranten og få den 
første morgenmad på hotellet. Så var det tid til at finde 
poollen og få den første dukkert. Efter poolen gik turen 
til det arabiske marked. Alle små shoppede lidt og Peter 
bliv så optaget af at der var fodbold tøj over alt at han 
næsten blev væk. 

Da vi lige skulle lære området at kende gik vi tur 
langs med havnen og strandpromenaden som var 

mange kilometer lang. Der fandt vi et stort supermar-
ked og så blev der provianteret til værelserne. Turen gik 
tilbage til hotellet for at hvile/høre musik eller hvad nu 
man havde brug for inden vi skulle i restauranten.

Om aftenen gik turen ned på strandpromenaden 
hvor der var gadesælgere og musik og det var en stor 
fest. Vi fandt hurtigt en Bar hvor der var Live musik, 
man var i hvert fald i gang med at stille op til musik, 
og så blev der serveret drinks. Der var sugerør og stjerne 
kastere, samt diverse spid. Og selvfølge var drinksene 
alkoholfrie. Vi ventede og ventede på musikken men 
måtte pga træthed opgive for sengene kaldte på hotel-
let.

Lørdag d 22 august.

Turen om formiddagen gik til et stort markedet som 
kaldes et tyvemarked. Efter at have besøgt dette havde 
de unge besluttet at de ville ud at sejle. Så turen gik 
til havnen, hvor der lige var tid til en gang Blæksprut-
ter til frokost. Færgen ankom og vi kunne komme om 
bord. På vej til færgen langs med havnen så vi en masse 
fisk der svømmede rundt lige under vandoverfladen. 
Sejlturen til Benalmadena gik med lidt meget vuggen 
og Sarah blev lidt små søsyg, men klarede turen og med 
blæksprutterne i maven i behold. Byen Benalmadena er 
helt klart arabisk inspireret bygningsmæssigt. På vores 
vej gennem denne smukke by så der var Fiskespa, så det 
måtte prøves. Turen tilbage til vores hotel forgik i bus 
og da dagen var meget varm så kaldte poolen.

Skovbrynet på ferie i Spanien
Af Anette Christensen

Skovbrynet i Spanien
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Aftenen forløb med at mærke stemningen på prome-
naden og da vi endnu ikke havde prøvet at køre med 
hestevogn, så det blev prøvet. Vi kørte byen rundt og 
fik en fornemmelse af hvor det forskellige attraktioner 
lå i forhold til vores hotel . Dernæst var der fest i de 
unge mennesker så turen gik til en bar med live musik 
hvor der blev spillet 70-80 musik. Og kl 24.00 var vi 
godt trætte så tilbage til hotellet og i seng.

Søndag 23 august.

Efter opvågning og morgenmad gik vi tur hen til en 
park midt i byen. I Parken var der en forunderlig ro og 
små grønne papegøjer pilede rundt mellem blomster og 
buske og der var skaller fra græskarkerner, som de gamle 
mænd havde efterladt til papegøjerne og de små dyr 
havde meget travlt med at finde dem og spise dem. Der 
var citrus træer med de flotteste grønne frugter på.” 

Tilbage til hotellet og slappe lidt af. ” Vi gik hverdag 
mellem 10-13 km ” Aftalen var at nu var det tid om 
eftermiddagen at prøve stranden og bade i havet. Dog 
var sandet noget mere groft ” det satte sig fast mellem 
tæerne og på benene ih altså ” mere end vi er vant til, 
så de unge var enig om, at det nok var bedst at benytte 
poolen fremover….

Eftermiddagen var til lidt hygge og afslapning. Vi 

havde set at der var musik i Baren på hotellet om afte-
nen så det skulle vi opleve. En musiker spillede og så 
helt fortabt ud så vi gik op til dans og inden vi så os var 
der mange ældre damer med os på gulvet og der blev 
danset Flamingo, step, ballroom, tango og meget mere 
og musikeren, ja han var glad. Det var vi også.

Mandag d. 24. august 

Vi gik fra hotellet og hen til en lille zoo som ligger 
midt i byen hvor vi bor. Der ligger den, som en fredelig 
lille oase midt i byens larm, men hvilken ro der hviler 
over stedet fantastisk. Der er bananpalmer og smukke 
blomster og man føler sig hensat til en Azteker by i 
junglen med søjler, statuer og små grotter. Der så vi en 
masse eksotiske dyr blandt andet flagremus, aber, tigere 
og en masse andre dyr. Peter blev bange for aberne i 
den grotte hvor vi var inde, så der måtte loves Burger 
før han kom videre. Og heldigvis var der midt i zoo en 
lille restaurant, hvor der blev serveret Burger. Det var 
en meget varm dag, så tilbage til hotellet for at hoppe i 
poolen. Aftenen forløb med fælleds spisning og hygge 
og da var alle godt trætte, så det blev en aften hvor vi 
gik tidligt i seng. PS da var klokken ca. 22.30.

S e m i n a r i u m

Skovbrynet i Spanien
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Tirsdag d 25 august. 

Vi tager bussen op af snoet bjergveje til Mijas. Det er 
en lille hvid by med smukke blå blomster krukker og 
der går æsler rundt med turister og der er en masse små 
forretninger som tilbyder alt mellem himmel og jord. 
Denne smukke lille by er bygget på en gammel borg, 
hvor ringmuren går rundt om hele byen. Der er små 
stier, hvor man kan gå rundt om hele byen og ned af 
bjerg siden er der små oaser med vand, som kommer af 
naturlig nedsivning af vand fra bjerget. Det har dannet 
små søer og blomster så smukke og farverige. Konstant 
høre man insekterne summe. Pizzaen, som Peter var 
blevet lovet, blev indtaget på en restaurant, som lå 
oppe på bjerget med udsigt over Fuengirola. Byen Mijas 
var utrolig stille og fyldt med små hyggelige gader, hvor 
Æslerne gik rundt med turister. Vi tog igen bussen tilba-
ge til Fuengirola og så var det en tur i poolen . Puha der 
var godt nok varmt på bjerget. Efter aftensmaden havde 
Emilie et stort ønske om at køre med et lille tog som 
viste byen og alle dens lys ved nattetid, så det gjorde vi. 

Onsdag d 26 august.

Turen i poolen efter morgenmaden var dejlig frisk og 
opkvikkende efter turen i går på bjerget.Efter frokost gik 
vi til bydelen Meides, hvor der ligger et stort borganlæg 
som vi bare måtte besøge. De som ikke var trætte i be-
nene fra i går tog turen op af bjerget og det var Emilie, 
Sarah og Anette, de andre hyggede i skyggen nede ved 
foden af bjerget. 

 Bagefter gik vi i indkøbs center hvor der blev købt tør-
ret frugt og andre lækkerier. Godt trætte i benene tog vi 
bussen, selv om der ikke var så langt at gå. Aftenen bød 
på underholdning i den Spanske sal hvor der var cirkus 
show. Der var flot optræden af klovne, dansepiger, 
sabelslugere og meget mere. Inden showet startede var 
der opvarmning med instruktørerne som dagligt lavede 
zumba ved pollen sammen med alle dem der havde 
lyst. Alle pigerne dog, ikke Ida sprang op på scenen og 
deltog i løjerne.

Torsdag d 27 august.

Øv så skal vi hjem i dag. Emilie spurgte ” Kan vi ikke 
blive en uge mere ” Nej det kunne vi jo ikke. Efter mor-
genmad så gik alle i gang med at pakke og få plads til 
de indkøbte souvenirer. Efter vi havde tjekket ud, med 
lidt sørgmodighed, så gik turen hjem til Danmark og 
familien.
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Af Susanne Petersen, Dorthe Linnet & 
Bo Astrup Jensen, Svalebo, Brian Frederiksen og 
Rikke Ackermann

D. 25 August kl. 03.15 er hele Svalebo på den anden 
ende, regnen sigler ned udenfor alt mens kufferterne 
slæbes op til den store bus som skal køre os i lufthav-
nen, lige nu er det svært at tro på at vi er på vej på 
sommerferie…… kl. 11.30 lander vi i Palma lufthavn, 
og vi skulle da lige love for at her var sommer puh.. tæt 
på 35 grader

Vi boede på et hotel som hed Viva Sunrice. Vi var 
yderst privilegerede, for vi havde nemlig fået pent-
house lejligheden som lå øverst oppe, sikke en udsigt 
og sikke et privatliv! Vi var fire som delte denne skønne 
lejlighed, her var både fin lille stue og flere tilstødende 
soveværelser, et køleskab så vi kunne lægge vand, nå ja 
det var måske egentlig nok cola der blev lagt på køl, og 
ja så hyggede vi ind imellem med lidt chips, når vi lige 
sådan trak os lidt tilbage og skulle hvile eller gøres lidt i 
stand til middagen om aftenen.

På hotellet var vi indlogeret med all inklusive, det 
var en fest kan i tro for vi gik selv i baren og hentede 
drinks, og der var kæmpe buffet, både morgen, middag 
og aften, alt var bare så lækkert, og uh mums hvor var 
der mange forskellige slags kager, vi nåede næsten dem 
alle sammen igennem. 

Hele dagen lang hvis vi kunne komme til det lå vi og 
slangede os på hver vores solvogn, lige ud for poolen 
som vi så lige hoppede i når det blev lidt for varmt, der 
var masser af underholdning ved poolen, fitness i 

vandet og hver aften var der underholdning på scenen 
det var en fest.

Den ene af dagene tog vi på en privat guidet tur, tværs 
over hele øen hvor vi hørte en masser om hvem der 
havde reageret i landet hvornår, vi hørte om hvor 
mange turister der besøger landet hver år. Vi hørte om 
palmerne, som der jo bare er så mange af, men fik at 
vide at de faktisk slet ikke oprindelig stammer der fra 
men er blevet importeret hertil gennem tiden, vi så 
olivenlunde, og hørte om perlefabrik, portvins fabrik 
og noget meget specielt nemlig drypstenshuler. 

2 dage senere tog vi rent faktisk på den tur som guidede 
os til drypstenshulerne i Porto Christo en meget særlig 
oplevelse, vi gik ned under jorden af små svært frem-
kommelige gange, vi skulle gå forsigtigt, der var lidt 
glat, og pludselig gik det stejlt ned med mange, mange 
trapper, her var så uendeligt smukt, næsten som i et 
eventyr. Det der skaber dette smukke univers er den 
blanding af stalagmitter og stalaktitter, formationer 
af forsteninger af noget som kommer ned oppe fra og 
noget der ligner at det ”gror” op fra undergrunden, det 
gør det nu ikke det er når smeltevandet drypper ned 
så laver det en form for kalk aflejring, som så på rigtig 
mange år vokser op i en anselig størrelse. Hele grot-
ten blev smukt oplyst med forskellige farver lys, da vi 
nåede ind i midten af hulen var der ligesom en lille 
sø, hvor der blev spillet et smuk stykke Mozart musik 
hvor der blev vist smukke billeder oppe på drypstens 
vægende og pludselig ud af hulens dyb kom en mand i 
en slags gondol sejlende, det var altså så rørende at det 
var svært at løsrive sig da koncerten var overstået.

Turen gik videre ned til en eget celeber havn, hvor vi 

S e m i n a r i u m

Svalebo på Mallorca

Ferie med egen penthouse lejlighed!
Al`Cudia på Mallorca



MARJATTA BLADET NR. 30 2015 21

blandt andet hørte at Kirk Douglas har købt store dele 
af øen, vi gik tur i de små gader, ude at køre med en 
sporvogn og var ude at spise men det var altså næsten 
for varmt, guiden meddelte os der var 38 grader det 
er vi jo slet ikke vandt til hjemme i vores skønne lille 
Danmark.

Vi var inde og se perlefabrikken, hvor de fremstil-
ler Majorca perler, ikke ægte perler, men Perler som er 
meget specielle da de på Mallorca er de eneste der kan 
fremstille perler af dette unikke og meget hemmelige 
materialer, der blev dog løftet et slør for at der vist blev 
brugt nogle særlige fiske skæl fra Norge.

Den sidste dag tilbragte vi ved stranden, en skøn strand 
med helt azur blåt vand, Susanne fortæller her om hen-
des mandoms prøve, vi havde flere gange fra stranden 
iagttaget, de mange aktiviteter der forgik på vandet og 
i et kæk øjeblik fik Susanne sagt ja Tak til en lille tur ud 
på en vand sofa, trukket af en speedbåd, og ja når man 
sådan tænker sofa, ja så må det da være lidt vel mage-
ligt, MEN hold da nu op, der skulle holdes fast Susanne 
var da lige ved at blæse af flere gange på trods af at der 
var en personale der holdt fast på hende med arme og 
ben. Ja der skal ikke herske nogen tvivl om at vi i Sva-
lebo bare syntes at Susanne var temmelig ”sej”

En tur vi meget sent vil glemme, en helt igennem 
fantastisk tur
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Inden sommerferien gik vi i gang med at høre om 
Bornholm, vi havde netop haft en geologi periode 
og vidste alt om granit, gnejs, sandsten og rullesten. 

Vi havde lært om forskydninger i jordpladerne gennem 
millioner af år, om vulkaner, jordskælv osv. Istiden der 
bar de store vandresten med sig og dannede sprække-
dale. Dem er der mange af på Bornholm.

Og så var der jo klipperne, rundkirkerne, hellerist-
ninger, Middelalderborge, granitbrud og tusinde andre 
ting som vi nok ikke kunne nå på 5 dage. Men vi nåede 
da at opleve mange af de ting vi havde talt om hjem-
mefra og lært nye ting som vi ikke vidste i forvejen. Nu 
var den største bekymring bare om vi mon ville blive 
søsyge på vejen derover?

Efter morgensang mandag, pakkede vi vores bil og 
vinkede farvel til resten af skolen. Turen til Ystad var 
lidt lang og nogle af os var lidt nervøse for den kom-
mende sejltur. Ingen af os havde været på Bornholm 
før, kun vores lærer som er opvokset på Bornholm. Vi 
havde også vores vikar Vibeke med, hun havde heller 

aldrig været på Bornholm. Pludselig var der en hveps 
inde i bilen, det var ikke rart og vi måtte stoppe for at 
finde den og få den ud af bilen. Vi havde frugt og kager 
med som havde lokket den derind.

Sejlturen gik fint, ingen blev søsyge. Der var tu-
sindvis af skolebørn med færgen som også skulle på 
lejrtur og nogle af dem mødte vi igen i løbet af ugen på 
Bornholm. Vel ankommet til den dejlige bondegården 
fandt vi vores huse med lækre lejligheder, pakkede ud, 
hyggede og kom tidligt i seng.

Tirsdag gik vi en lang tur på Hammerknuden. Det 
var smukt vejr og vi så Salomons kapel, store fyr, og de 
gamle stenbrud: Krystalsøen og Opalsøen. Da vi skulle 
ned fra toppen var trappen væk og vi måtte kravle ned 
af en skrænt. Det var udfordrende men vi klarede det 
alle sammen. Modige unge mennesker.

Efter frokost i det grønne skulle vi til stenbrudsmuse-
et Moseløkken. Her skulle vi lære hvordan man flækker 
en granitsten. Og tænk at Cecilie ved hjælp af 8 små 
kiler som hun slog på med en hammer lykkedes med 

Lejrtur til Bornholm 2015. 10 klasse på 
Marjattaskolen
Af Andreas, Cecilie, Niklas, Maria, Katrine, Nanna, Emil, vikar Vibeke og klasselærer Michael



af flække en blok på flere tons! Sejt! ”Den skal du tage 
med hjem” sagde mændene i stenbruddet, ”Du har selv 
flækket den”! Vi kunne ikke engang løfte den…

Onsdag tog vi til Naturbornholm hvor vi fik en 
guided tur med naturvejleder Michael. Michael startede 
med at byde os en levende orangemyre som vi kunne 

spise. De modige smagte en og den smagte af appelsin! 
Tænk at spise et levende dyr, det var lidt mærkeligt. 
Rundt i området så vi flere vandresten og vi gik i et om-
råde som engang havde været et jordskælvsområde. På 
den ene side af os var der grundfjeld og på den anden 
side fladt med sand og ler. Michael fortalt at Bornholm 
var det eneste sted i Danmark hvor der er grundfjeld. 
Inde på museet mødte vi Dinosaurer og levende kroko-
diller og skildpadder.

På vej hjem kørte vi forbi Østerlars rundkirke, som er 
den største af de 4 rundkirker på Bornholm. En gammel 
middelalder fæstning og forrådskammer som senere er 
blevet brugt som kirke.

Da vi kom hjem var vi endnu en gang mættede af 
indtryk og fik slappet lidt af på bondegården. Der var 
mange dyr på gården som skulle fodres og Line, som 
var vores vært var sød til at tage os med ud når dyrene 
skulle fodres. Så var der lasagne, skrive postkort og i 
seng.

Den sidste dag på øen tog vi til Hammershus. En 

middelalderborg med mange spændende historier. Vi 
oplevede 2 grupper skolebørn der lavede rollespil på 
ruinen, de skulle kæmpe mod hinanden. Det var sjovt 
at følge med i. Vi havde vores skolehæfter med og 
skulle finde et sted hvor vi kunne sætte os og tegne et 
parti af ruinen. Det gik der en time med og så var vi i 
gang med det hæfte der skulle blive til vores skrapbog 
når vi kom hjem.

Vi spiste frokost i skoven med udsigt til Hammershus 
og derefter besøgte vi Vores klasselærers forældre som 
bor i Allinge. Vi fik blommesaft og chokoladekage.

Nu var vi efterhånden også mætte af indtryk og 
oplevelser og det sidste vi skulle denne dag var at pakke 
vores ting. Fredag var der hjemrejse og vi fik sagt pænt 
farvel til vores værtsfamilie og på gensyn.

Hjemturen gik fint og nu var det bare at fordøje alle 
de dejlige indtryk og oplevelser vi havde fået, og flere 
af os var enige om at det ikke var sidste gang vi ser 
Bornholm.
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I forbindelse med Marjattas 60 års fødselsdag 
forærede Lisbet og Hans Jørgen Kolmos et 
bistade til ungdomsuddannelsen. Gaven blev 
modtaget meget positivt af brugere og medar-
bejdere, som gik i gang med at sætte stadet i 
stand, anskaffe det nødvendige udstyr til biavl 
og i det hele taget sætte sig ind i, hvad der kræ-
ves for at være biavler.

Som ansvarlig for projektet meldte lærer Benjamin 
Poulsen sig og under hans ledelse blev brugerne 
indført i biavlens spændende verden. Over en pe-

riode blev der undervist et par timer om ugen, brugerne 
lærte om biernes liv i stadet, om dronningens betyd-
ning, arbejdernes flid, yngelens pasning og meget mere.

De fleste børn og unge på Marjatta er meget glade for 
honning, som er en naturlig del af deres kost og de var 
derfor meget interesserede i at lære om, hvordan denne 
dejlige substans egentlig bliver til.

Det var da også en lettelse, at få at vide, at bier i 
almindelighed er fredelige dyr, som kun benytter sig 
af deres brod til at stikke med, når de føler sig klemt 
eller angrebet. (De forveksles ofte med hvepse, som kan 
være temmelig nærgående og aggressive, særlig hen ad 
sensommeren, hvor de ikke har så meget at tage sig til). 
Men man skal selvfølgelig have respekt for bierne og 
omgås dem med hensynsfuldhed.

Sommeren 2014 var der dannet et hold på 5-6 bru-
gere, som havde vist særlig interesse for hele ideen og 
projektet var nået så langt, at der kunne anskaffes en 
bifamilie, som blev indlogeret i den ene halvdel af sta-
det (som er et såkaldt dobbeltstade). Der var anskaffet 
beskyttende biavlerdragter med tilhørende slør, røg-
pustere, vokstavler og andet nødvendigt udstyr og det 
spændende arbejde kunne begynde.

På dette tidspunkt hændte der noget ganske interessant. 
Kun et par uger efter at bifamilien var blevet indhuset, 
ankom en sværm, som satte sig i et højt træ kun 30-40 
meter fra bistadet. Benjamin kravlede op på en stige og 
fik børste bisværmen ned i en papkasse, hvorefter han 
fik den anbragt i den ledige del af stadet: lige pludselig 
havde ungdomsuddannelsen 2 bifamilier at passe.

Mange mennesker bliver forskrækkede, når de ser en 
bisværm, men i virkeligheden er bierne interesserede i 
alt andet end at genere mennesker. En bisværm består 
af en dronning og hendes arbejdere, som har forladt et 
overfyldt bo for at finde et nyt sted at slå sig ned. Som 
alle der bryder op fra kendte omgivelser for at begynde 
et nyt liv, er en bisværm stærk og fuld af virkelyst. I 
gamle dage sagde man, at en bisværm var lige så værdi-
fuld som en ko!

Sommeren 2014 høstede ungdomsuddannelsen ikke 
noget honning, da man lod bierne selv beholde det 
som vinterfoder, men sommeren 2015 har den lille 
bigård beriget ungdomsuddannelsen med 20-30 kg. 
honning. Høsten kunne have været større, men Ben-
jamin Poulsen fortæller, at de lader bierne beholde en 
del af honningen som vinterfoder, hvilket jo er biernes 
oprindelige ide med at fremstille honning. På denne 
måde begrænser ungdomsuddannelsen vinterfodring 
bierne med sukker, hvilket ellers er normal fremgangs-
måde blandt biavlere. I det hele taget går Benjamin 
Poulsen og hans hold, meget op i at bierne trives og har 
det godt. 

Hele sommeren flyver bierne rundt og samler nektar 
fra blomster, buske og træer. Da det er vigtigt, at der 
inden for biernes aktionsradius, er planter de kan 
trække på, udvider biavl sig naturligt til også at omfatte 
interesse for hvilken vegetation, der findes i nærområ-
det. Derfor er ungdomsuddannelsen gået i gang med at 
så og plante vækster, der er særligt gunstige for bierne.

Det summer af aktivitet i ungdomsuddannelsen
Af Torben Olesen
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Som nævnt bliver der spist en del honning på Mar-
jatta og Marjattas voksensteder, og en del af Benjamin 
Poulsens visioner for fremtiden, er da også, at ung-
domsuddannelsens bigård vil kunne bidrage væsentligt 
fremover. Dette er også betydningsfuldt på den måde, 
at man fra gammel tid har hævdet, at den honning vi 
mennesker spiser, helst skal være indsamlet i naturen 
omkring de steder vi bor. I de hele taget er der ingen 
ende på lovprisningerne af honning, som et vigtigt 

næringsmiddel og en kilde til sundhed op gennem hele 
menneskehedens historie. For ganske nylig kunne man 
i radioudsendelsen Eksistens høre Jazzguitaristen Svend 
Asmussen fortælle om sit lange liv, han er 99 år og selv 
mener han, at den lille portion honning han hele sit liv 
har spist hver morgen, har bidraget til at han er blevet 
så gammel. 

Ungdomsuddannelsens bigård er et rigtigt spænden-
de tiltag, som det bliver spændende at følge fremover.

Boganmeldelse Af Torben Olesen

Humlen ved det hele 
– mit eventyrlige liv 
med bier 
Af David Goulson

Oversat af Birgitte 
Steffen Nielsen. 
Udgivet på forlaget 
Don Max 2015.

Læsningen af nogle 
bøger kan have den 
virkning, at de 
ændrer vores opfat-
telse af og syn på 
omverdenen. David 
Goulsons bog om 
humlebier er en af 
den slags bøger. Når 

man efter at have læst bogen, første gang hører en hum-
lebis dybe brummen, vil man automatisk spidse ører og 
prøve at lokalisere den. Hvis dette lykkes, finder man sig 
selv med næsen ganske tæt på humlebien, selvforglem-
mende iagttagende hvad humlen har gang i. Sådan er 
det i hvert fald gået undertegnede.

David Goulsons bog er en lystig blanding af forskningsre-
sultater, anekdoter, citater, pudsige indfald og erindringer 
fra barndommen. Ind imellem kan den virke lidt nørdet, 
når forfatteren virkelig gå i detaljer, men med 25 000 

kendte biarter, er det også et omfattende emne.
Det der blandt andet gør bogen så læseværdig, er forfat-
terens smittende entusiasme og beundringsværdige 
optimisme. For i virkeligheden er der ganske god grund 
til bekymring på humlebiens vegne, og dermed god 
grund til bekymring for miljøets tilstand som sådan. 
Det man blandt meget andet bliver klogere på ved 
læsning af bogen, er den utrolige sammenhæng der er 
mellem insekternes liv i naturen og hele det miljø, som 
omgiver os.
Forfatteren citerer den berømte biolog E.O. Wilson for 
udsagnet ”Hvis alle mennesker forsvandt, ville jorden 
vende tilbage til den frugtbare tilstand, der herskede for 
10 000 år siden. Hvis insekterne forsvandt, ville miljøet 
bryde sammen i kaos.”

Men som antydet er bogen på ingen måde en domme-
dagsprofeti, den giver et dybt fascinerende indblik i de 
forskellige humlearters tilværelse, deres livsbetingelser 
og deres betydning for bestøvningen af en lang række 
vækster. 
Et eksempel er historien om hvordan humlebien (mørk 
jordhumle) kom til Tasmanien fra  Storbritannien i 
1992 og hvilken betydning det fik for de australske 
tomatproducenter. 
Et andet eksempel er den fascinerende beretning om, 
hvordan det lykkedes at genindføre den forsvundne 
jordhumle fra Sverige til Storbritannien.

David Goulsons entusiasme og stædige kamp for at 
skabe livsbetingelser for humlebierne, hans fortælle-
glæde og smittende gode humør, gør bogen til en helt 
unik læseoplevelse og er grunden til at bogen længe har 
ligget på den engelske bestsellerliste.
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I sidste udgave af Marjattabladet var der en artikel 
om, hvorledes en lille gruppe af Marjattas skolebørn 
trofast besøger Marjattas gård en gang om ugen. 

Her blev beskrevet hvorledes børnene tager del i det 
daglige arbejde, og hvordan de opbygger et tillidsfuldt 
forhold til dyrene, og hvordan arbejdet med dyrene er 
af stor pædagogisk betydning. Bogen her er i den grad 
med til at bekræfte, at lige netop koen og omgang med 
køer har stor værdi for mennesket. 

For et par år siden blev den schweiziske bonde 
Martin Ott spurgt, om han ikke kunne skrive en bog 
om køer, sådan som han oplevede dem. Han mente, 
at det havde han slet ikke tid til, og derfor blev han 
udstyret med en diktafon, som han kunne have med sig 
under sine mange rejser, foredrag, når han var i stalden 
osv. Efter et år var bogen færdig, og er blevet en smuk 
fagbog om alt fra koens blik, dens maver, hale, horn, 
klove, hvorledes den kommunikerer og hvad køer bety-
der for mennesker. Bogen er blevet en succes i Schweiz 
og oversat til flere sprog. Det er en anderledes og smuk 
bog, saglig og usentimental. I dag presses koen i den 
grad til hele tiden at producere mere mælk, samtidig 
med at koen anklages for at belaste klimaet negativt. I 
denne bog viser Martin Ott, at hvis vi behandler koen 
rigtigt er den uundværlig i arbejdet for en sund, retfær-
dig og global levnedsmiddelproduktion. Hvad kan man 
så gøre for at forandre koens vilkår? Man kan begynde 
med at forstå hvilken unik skabning koen er, og derfor 
starte med at læse bogen ”Fornemmelser for køer”.

Gården som Martin Ott driver hedder ”Gut Rheinau”, 
og beskæftiger mere end 150 mennesker inden for 
økologisk landbrug. Her produceres grøntsager samt 
forædling af frø. Her er en stor gårdbutik, bageri, slag-
teri, vinproduktion, biavl, får, grise og heste. Integreret i 
gårdens drift er der en del forskellige terapier og arbejde 
med udviklingshæmmede mennesker.

Ud over at være bonde er Martin Ott også social-
pædagog, og han er virksom som rådgiver inden for 

økologisk landbrug. Han har siddet i parlamentet for 
de Grønne, han er musiker og han har mere end 30 
års erfaring med køer, heste, landbrug og udviklings-
hæmmede. Martin Ott siger ” Never leave the normal 
people alone”. Med det mener han, at det er vi såkaldte 
normale mennesker der har skabt den verden vi nu be-
finder os i, og som en del af denne effektivisering har vi 
forvandlet koen til at være et rent produktionsanliggen-
de. Han har tidligere startet landsdækkende kampagner, 
for at landets køer skulle få lov til at beholde deres 
horn, for som han siger ”Hornene er ikke et kampred-
skab, hvilket mange tror, det er koens kommunikations 
redskab til at undvige kamp. En flok køer uden horn 
må udvikle helt andre strategier for at kunne mindske 
denne stressfaktor. Hornene giver køerne mulighed for 
at løse konflikten inden det kommer til kamp, det giver 
dem mulighed for gennem bevægelse at skabe et mere 
differenceret socialt sprog”.

Område for område giver Martin Ott læseren nye 
inspirerende og helt uventede indblik i koens liv. Om 
køernes forhold til hinanden, om deres indbyrdes 
venskab, om koens relation til bonden, til kalven og til 
tyren. Man får indblik i hvorledes koen forvandler græs 
og kløver til mælk, og hvorfor koen ikke skal fodres 
med kraftfoder. Man får en forståelse for koens betyd-
ning både historisk og kulturelt og koens symbiose med 
jorden. Koen er det eneste dyr som kan forblive samme 
sted uden at udpine jorden, jorden bliver derimod beri-
get af koens næringsrige gødning. Martin Ott udtrykker 
det således ” Bonden må lære at forstå, at han har koen 
for gødningens skyld, og at mælken bare er en af de 
mange bonusgaver man får fra dette fantastiske dyr”.

Efter at have lært denne vidunderlige bog at kende 
vil jeg for altid se på køer med helt nye øjne. Jeg vil 
krydrer min bøf og drysse min yoghurt med respekt for 
dette mageløse dyr og dets mission her på jorden.

Bogen er udgivet på forlaget Balder, ISBN 978-91-
981140-0-3. God fornøjelse.  

Boganmeldelse af Lisbet Schmitz

Fornemmelse for køer
Bladrer man i bogen fornemmer man duften og varmen fra stalden der blander sig med lyden 
af gumlende køer og svirrende fluer. Bogen er fuld af smukke fotografier af køer taget fra vinkler 
der gør koen både smuk, skulpturel og helt unik koen både smuk, skulpturel og helt unik.
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Vi kan glæde os 
over at have køer 
på Marjatta.

Forsiden på 
bogen.
Svensk udgave
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Det er ikke første gang at der her i bladet er en 
rejse hilsen fra Camphill Village Copake USA, 
sidste gang var det Erik og Annemette der 

havde taget hele familien med til USA. Denne gang er 
det så Ingegjerd og jeg der har slæbt hele familien med 
til Camphill i USA.

Årsagen til at vi tog herover var at vi, efter at have 
arbejdet på Marjatta i 20 år, tænkte at det nok ville 
være rart med lidt afveksling og ny inspiration men 
også at det ville være rart og spændende også for vores 
tre børn. Og det er dæleme dejligt med et sabbat år og 
skønt at vi kunne få muligheden for at tage et. Tak til 
John Bay, Gertie og Bernhard så det blev muligt.

Det er ikke fordi vi bare ligger og driver den af her i 
Camphill Village Copake. Vi arbejder skam hårdt. Vi er 
det der hedder husforældre eller husansvarlige. Vi bor i 
Russet House sammen med fire beboer og to medarbej-
der der også går på den Social terapeutiske uddannelse. 
Vi er en husholdning på 11 mennesker, så vi sidder 
mange med ved bordet.

Tilbage til årsagen hvorfor vi tog til Camphill i USA? 
Det rette svar er at vi er taget tilbage til Camphill og at 
det var her Ingegjerd og jeg mødtes for 22 år siden og at 
det kunne være rigtigt interessant at komme tilbage og 
vise børnene hvor vi mødte hinanden, men også at det 
findes mange forskellige måder at bo på.

Jeg havde også glædet mig meget til at se hvordan 
Landsbyen havde udviklet sig og forandret sig. Marjatta 
har jo forandret sig rigtig meget de sidste 20 år og der 
har været mange fantastiske udfordringer undervejs 
også nogle der har været mindre fantastiske. Men det 
som jeg lagde mærke til som det første var, at Admini-
strationen var vokset. For 20 år siden arbejdede der 5 

mennesker i administrationen, hvoraf flere var internt 
fra landsbyen. Nu er der blevet bygget et nyt kontor der 
rummer 30 medarbejdere og de fleste af dem bor uden 
for landsbyen. Administrationen er blevet professionel 
og man kan bande den øgede administration langt væk 
men det får jo ikke de udefra kommende krav til at 
forsvinde. I landsbyen ses det som et gode at der bliver 
lavet så meget som muligt af det administrative arbejde 
på kontoret som muligt af professionelle administra-
torer da det ude i landbyhusene giver tid til at vi der 
kan være sammen på en god måde og have beboerne i 
centrum.

20 års sætter også sine spor på beboerne, de er blevet 
ældre og har brug for mere pleje. Camphill Village Co-
pake blev grundlagt i 1961 i tre gamle huse og en gam-
mel stald og med 5000$ i banken men behovet for et 
alternativ til Statens åndsvage forsorg var stor, så i løbet 
af de første 10 år blev 75% af landsbyens huse bygget 
og antallet af beboer kom hurtigt op på de nuværende 
100. De beboer er ved at være gamle og de huse der 
blev bygget i starten er ved at være slidte. For 20 år 
siden byggede man de første plejehuse og siden hen er 
der blevet bygget endnu to. Samtidig hyrer vi udefra-
kommende plejepersonale ind i plejehusene for bl.a. At 
tage de vågne nattevagter. P.t er der en fundraising kam-
pagne i gang med at samle midler ind til at istandsætte 
de gamle og bygge nye huse. Målet er 15 millioner $ 
og det er tæt på at være nået. Et andet initiativ der har 
været sat i gang for at imødekomme behovet for flere 
ældre boliger er opførelsen af en ny Camphill for ældre 
og plejekrævende beboer. Camphill Ghent ligger kun 
½ time fra Copake. Alt er moderne, masser af plads, 
området er smukt. Men beboerne ønsker ikke at flytte 

Efterårs hilsen fra USA
Af Jens Hegli
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derhen. De vil blive 
boende i Copake. De 
vil bo der, de altid har 
boet og der hvor deres 
venner er.  Den nye 
Camphill er stort set 
finansieret af Staten 
N.Y. men Staten øn-
sker ikke at give den 
en drifts aftale, hvilket 
lyder lidt underligt. 
Som noget nyt er der 
åbnet en afdeling af 
Copake i den nærlig-
gende by Hudson. Der 

er 6 beboer fra landsbyen der har valgt at flytte til byen 
og de arbejder i den lokale giftshop der sælger landsby-
ens produkter og en dag om ugen laver mad til byens 
fattige.

Det kan selvfølgelig også mærkes i arbejdslivet at 
beboerne er blevet ældre og at de nye landsbyboer der 
kommer til, har en anderledes tilgang til arbejdslivet 
end for 20 år siden. Værkstederne er stort set de samme: 
Bogbinderi, væveværksted, lysværksted, glasværk-
sted, træværksted og et stort bageri der forsyner hele 
landsbyen med biodynamisk/ økologisk brød og som 
også sælger brød ud af huset. Vi har vores lille køb-
mandsbutik hvor alle fra landsbyen kan gå og handle 
og alle varerne er bæredygtige. Den største forandring 
der har været i arbejdslivet er at der er kommet meget 
mere fokus på det biodynamiske landbrug og gartneri. 
Der er blevet købt mere jord til, så landsbyen nu råder 
over 250 hektar (marker, skov, klipper, sump og eng) 
landbruget er blevet større og forsyner landsbyen med 
mælk, ost, svinekød, lam og oksekød af prima kvalitet. 

Grønsagshaven, hvor jeg arbejder, sørger i høj grad 
også for en hvis form for selvforsyning. Healing Plant 
Garden, Lægeurte Haven er kommet til siden sidst, der 
bliver der lavet over 20 forskellige teer, urteblandinger, 
diverse bordsalte, cremer, salver, tinkturer og anden me-
dicin til husapoteket. Produktionen kan ikke følge efter-
spørgslen og salget foregår mest fra egne butikker.   Den 
helt store nyhed er, at der er blevet lavet et frøforæd-
lingsværksted, Turtletree Seed, hvor der bliver arbejdet 
med at fremstille biodynamiske grønsags og blomster 
frø. Der bliver dyrket mere end 325 forskellige sorter og 
det blev sidste år til mere end 42000 pakker frø der blev 
solgt til mere end 40 landbrug og til over 4000 private. 
Det er et stort arbejde og der er mange både beboer og 
andre medarbejder der arbejder i værkstedet. Frøværk-
stedet har været med til at vise Camphills ansigt udad 
til og være med til at øge fokus på det biodynamiske 
impuls.

 Antallet af biodynamiske jordbrug er steget støt de 
sidste 20 år i USA, og det har bl.a. været Camphill be-
vægelsen der har været årsag til dette. De bæredygtige 
landbrug trives i øvrigt herovre der er masser af øko-
logiske og biodynamiske småbrug og masser af CSA ( 
Community supported Agriculture) og de tjener penge. 
Så det kan vi måske lære noget af i Danmark. De land-
brugs baserede værksteder er eftertragtede og beboerne 
sætter en stolthed i at arbejde i enten en af haverne 
eller på Gården.

Camphill bevægelsen vokser fortsat herovre og der 
er nu 11 camphills i Nordamerika og der er mange små 
initiativer undervejs. 

Copake´s 4 årige Social pædagogiske uddannelse 
har indgået en aftale med det lokale collage, Columbia 
Greene, så det er muligt at tage en statsgodkendt BA, 
der tilmed også er godkendt i Europa.

Men der er ugler i mosen. Staten New York´s Social 
afdeling har besluttet at trække støtten til de Camphills 
der ligger uden for bymæssig bebyggelse. Der er i den 
nye og nuværende administration i Staten den opfat-
telse af at folk med udviklings hæmning ikke trives 
på landet uanset at samtlige beboer i interviews med 
Statens inspektører siger at de gør. Det drejer sig årligt 
om små 35 mio. kr.  Så på ægte amerikansk facon skal 
det afgøres i retten. 

Copake er et dejligt sted, det er dejligt at der findes et 
sted hvor mennesker uanset tro, nationalitet, køn, alder 
og arbejdsevner kan leve sammen i fred og fordrage-
lighed og det kan selv Staten ikke lave om på og det er 
dejligt at vide at der findes mange steder kloden rundt 
der er ligeså vidunderlige som Marjatta.
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H. C. Andersens eventyrlige verden

Morgensolen blændede os næsten, da Susanne stilede 
mod en vinduesplads i spisesalen. Vennerne fra Skov-
huset bød os et friskt ”godmorgen” ellers lå der en blid 
summen af stemmer som en let sommerdyne over sa-
len. En fin blanding af stemmer; øverst lå den nordske, 
underst en jyske - vores midt imellem. Der var travlhed 
og glade smil ved ta-selv-bordet. 

Vi havde aldrig nogensinde spist morgenmad sam-
men med 700 mennesker før og havde nogen fortalt os 
inden, at vi skulle, så havde vi nok aldrig købt billetten. 
Men det var bare den skønneste oplevelse. Uanset hvor 
man kiggede hen blev der hilst og smilet, man følte sig 
i den grad velkommen. Tænk at 699 mennesker bød 
MIG varmt velkommen.

Efter morgenmaden kom vi forbi et lækkert sofa-
område med en automat som viste sig var klar med 
varm kakao 24-7! Da var vi bare så parate til at blive en 
uges tid. 

I den skulpturelle forhal fik vi udleveret hver et 

specielt venne-smykke med vores stjernetegn. Vi var 
lige kommet og straks fik vi en gave, et smykke vi måtte 
beholde. Warw.

I forhallen skulle vi skrive os på de aktiviteter, vi 
havde lyst til at prøve kræfter med. Louise valgte straks 
lyrikværksted og maling. Susanne var mere i tvivl, for 
hun havde jo sit dårlige ben at tage hensyn til, så vi gik 
ned i teatersalen for at få en god plads til formiddagens 
eventyrfortælling med Inger Lise og sangtime med Jette 
Rymer. 

Det var meget festlige sange som knyttede an til 
dagens eventyr. Vi sang:

”Hej kongedatter, her kommer jeg, med krage og 
pludder og koge-grej….” (fra Klodshans)

”Jeg vil ha’ kys, kys, kys, kys, kys, kys…” (fra Svine-
drengen)

”Nok om høns og andegård, vi det hele helt forstår 
…” (fra Den grimme ælling)

En smuk Skt. Hans aften med bål, blomsterkranse i hå-
ret og folkedans. (Paul Klarskov dansede altså ret fjollet) 

Nordisk Allkunst Danmark
Fuglsøcenteret 22 – 26 juni 2015

Af Lilli Bech Jensen
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Efter en fuld besat uge med masser af sofa-hygge, teater, 
foredrag, spontan scenekunst, musik, lyrik, fest og blå 
drinks sang vi: ”Alle veje fører hjem…” og det gjorde 
de, med mange minder og måske et lille savn i maven 
(ikke sandt Louise)!

Det var første gang vi fra Gyldenkam deltog i All-

kunst også kaldet KIK-festival, som viste sig at være alt 
andet end ”kig-på-festival”, som Susanne fejlagtigt kom 
til at kalde det. 

Tusind tak til alle for fornøjeligt samvær. Louise, Susanne, 
David og Lilli fra Gyldenkam
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Sommeren 2015 samledes i alt 425 mennesker fra 
Norge, Sverige, Island, Danmark, Rusland, Litauen 
og Skotland til en ”allkunst” festival som fik 

navnet KIK (Kunst – Idræt – Kultur). Dette ”Sociale All-
kunstverk” er en festival for beboere og medarbejdere 
og nu var det den 7. gang det blev afholdt. Tre gange 
har festivalen været i Sverige og tre ganger i Norge og 
nu kom den så til Danmark og Fuglsøcentret på Mols. 
Fra Marjatta var der i alt 114 deltagere, så det har fyldt 
og fylder mange med oplevelser fra de intensive dage 
sammen med nye og gamle venner fra nær og fje
rn.                                                                

Hele festivalen blev planlagt ved tre sammenkomster 
af en inspirationsgruppe med repræsentanter (beboere 
og medarbejdere) fra forskellige virksomheder i Norden. 
Et ønske var at finde noget som var typisk ”dansk” og 

det mest danske vi fandt var H.C. Andersen som mange 
ønskede lære kende. H.C. Andersen var et særligt men-
neske og på en måde ”anderledes” end andre, men det 
var for ham ikke til en begrænsning men en begavelse.                                                                                                

Et synge-spil voksede frem med musik af Jette Rymer 
og tekst af Torben Olesen. Morgen foredragene behand-
lede temaer som ”Anderledeshed” og ”Forvandling”. 
Workshops med forskellige aktiviteter som fodboldstur-
nering og sangøvelse i den store sal fyldte vores dage 
og da vi den sidste dag havde en eventyrlig afslutning 
gik alt op i en ”højere enhed”. Vi er mange som glæder 
os til næste festival som er planlagt til sommeren 2017. 
Der vil også blive flere inspirationsmøder hvor det 
inkluderende og delagtiggørende på tværs af sprog, bag-
grund, arbejde, begavelse, interesse, handicap vil være 
i fokus.   

Nordisk Allkunst Danmark 2015
Kunst – Idræt – Kultur KIK
Af Sonny Ferm / Projektleder 2015      
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Der var engang en prinsesse, der hed Johanne, 
og hun skulle en tur på KIK Festival. Men KIK 
Festival’en var helt ovre på Mols, så derfor 

måtte hun ud på en lang rejse. Rejsen var heldigvis rig-
tig hyggelig for prinsesse Johanne sad sammen med sin 
veninde prinsesse Inge-Lise fra Tranekær på hele bus-
karet-turen. Da hun nåede frem til ”slottet” Fuglsøcen-
teret, viste det sig, at hun var så heldig, at hun skulle 
bo på værelse sammen med prinsesse Lis fra Vibehuset. 
Johanne glædede sig rigtig meget, og i løbet af de næste 
par dage fik Johanne rigtig mange gode oplevelser. 
Prinsesse Johanne sang en masse skønne sange, hun fik 
fortalt en masse spændende eventyr, hun dansede fol-
kedans og så malede Johanne både på pair og på sten.

Prinsesse Johanne hyggede sig dag og aften sammen 
med alle de andre prinser og prinsesser fra SampoVig, 
og hun mødte også en masse nye mennesker. Prinsesse 
Johanne hyggede sig især dén eftermiddag, hvor hun 
mødte prinsesse Louise fra Gyldenkam, og på den aller-
sidste aften var der bal-diskotek på slottet, og prinsesse 
Johanne dansede og festede næsten hele natten. 

Næste morgen vågnede prinsesse Johanne til en overra-
skelse: Johannes far, kong Jørgen, ville komme på besøg 
og se prinsesse Johanne optræde på scenen, og derefter 
følges med prinsesse Johanne hjem i buskareten. Så der 
kan I nok tro, at prinsesse Johanne blev glad – og hun 
levede lykkeligt til sine dages ende.

KIK Festival – en eventyrlig oplevelse
Af Mette Linde og Johanne Bencke



En årlig tilbagevendende begivenhed på Stevns 
er ”Åbne Atelierdøre” den sidste weekend i 
august.

Her inviterer kunstnere indenfor i deres værksteder og 
fortæller om arbejdsmetoder og inspirationer.

For første gang i år var SampoVigs beboere med i 
kataloget.

Salen på SampoVig var i anledningen omdannet til 
udstillingslokale og dannede rammen om en flot og 
farverig udstilling af tegninger, keramik og grafik, 
fremstillet af beboerne på deres seneste kunstprojek-
ter.

Der var værker fra Fugleflokprojektet, som resulterede 
i den flotte udsmykning ved Stillelunden, og der var 

værker fra grafikprojektet ”Træer og blade i vintersko-
ven”.

I løbet af weekenden fandt ca. 100 mennesker 
vej til udstillingen.

Der var sørget for kaffe og hjemmebagt kage, og de 
mange besøgende fik mulighed for en snak med 
beboerne om hvad der rører sig på SampoVig, om glæ-
den ved de kunstneriske processer, om dagligdagens 
gøremål og ikke mindst om alle de flotte billeder der 
hang på væggene.

”Åbne Atelierdøre” viste sig at være en god anled-
ning for beboerne på SampoVig til at slå dørene op og 
vise deres tegninger og malerier for de mange interes-
serede, som havde sat weekenden af til en kunstnerisk 
rundtur på Stevns.

Kunstudstilling på SampoVig
Af Torben Olesen
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Det første der møder mig på denne efterårsdag, 
da jeg åbner glasdøren til Aggershus, er lyden 
af eksotiske fugle. Vejret til trods, får jeg en il-

lusorisk tanke om, at jeg rejst sydpå og synet af støjen-
de kakaduer og papegøjer og skrig gule fugle i et voliere, 
understøtter den ferielette følelse. Stedet er som et stort 
behageligt tempereret drivhus; en atriumgård med højt 
til glasloftet. Jeg kommer ind i et opholds-område, der 
ser sydlandsk ud, med caféborde og rislende små vand-
fald. Straks føler jeg mig velkommen og godt tilpas.

Jeg finder Annie som er leder af stedet og vi finder et 
roligt hjørne og begynder at sludre. Annie fortæller lidt 
om Aggershus. Der er 29 lejligheder og 29 beboere og 
dagligt kommer der ældre borgere, som benytter stedets 
aktivitetscenter, hvor der bla er gymnastik, små koncer-
ter, banko o.lign. 

Jeg spørger hende om, hvordan det er at have en 
så ung kvinde som Trine til at komme og arbejde på 
stedet. Annie lyser op i et varmt smil på spørgsmålet 
og fortæller, at det er et rigtig godt arrangement for 
alle. Hun fortæller at Trine er blevet en vigtig del af de 
ældres liv og de er meget glade for at hun kommer. Hun 
fortsætter; da Trine havde et hospitalsforløb i som-
mers og ikke kunne komme, spurgte de jævnligt ind til 
hende og fulgte med i, hvordan det gik hende. Og ikke 
mindst glædede de sig til, at hun kunne begynde på ar-
bejde igen. Trines jobfunktion formes af, hvad der nu er 
behov for den enkelte dag. Hun hjælper beboerne med 
forskelligt håndarbejde, slår måske masker op, hjælper 
med en strikkeopskrift, er med til gymnastik. Det kan 
også være at købe et blad for en beboer eller læse højt. 
Annie ser tænksom ud og siger; det som Trine i særlig 

grad har og som er svært for os andre som fast persona-
le at have, det er tid. Tid til at lytte, tid til bare at være. 
Tid til at fortroligheden kan opstå og der bliver tid til 
at sætte ord på de følelser og tanker, som kræver netop 
tid og ro at fortælle om. Annie forklarer, det er en særlig 
kvalitet, at kunne give vores beboere, og fortsætter; vi 
har jo som personale mere end travlt og mange gøremål 
og der bliver tit hevet i os med telefoner og beskeder og 
praktiske gøremål. Det kan være svært at få alle enderne 
til at gå op. Trine kan på en helt anden måde være til 
stede, fordi hun kan være den der lytter, men ikke den 
der ”handler” på det der bliver sagt. Og netop det, er 
der også brug for. Det er mere neutralt at fortælle Trine 
noget og i og med hun kommer ”udefra”, gør det mere 

Tid til tid
Et meningsfuldt arbejde

Af Dorthe Vedel

På en kølig, grådiset formiddag kører jeg en 
tur mod Bårse ved Præstø for at besøge 
Aggershus Plejehjem. Jeg skal have for en 
snak over en kop kaffe med Annie, der er 
daglig leder af stedet. Årsagen er, at vi i bo-
enheden Skovvænget på Marjatta, har en 
ung kvinde Trine, der det seneste års tid har 
haft en ugentlig arbejdsdag på Aggershus. 
Det vil jeg gerne høre noget mere om.



MARJATTA BLADET NR. 30 2015 37

trygt og ”ufarligt”. Der opstår nogle fine bånd mellem 
hende og beboerne. Annie fortsætter; jeg synes også 
Trine vokser med opgaven og bliver mere selvstændig, 
jo mere fortrolig hun bliver med at komme her. Og jeg 
synes jeg kan mærke, at Trine er meget bevidst om sin 
rolle her. Hun er fuldt klar over, at hun har tavsheds-
pligt og er dermed sin opgave voksen. Annie slutter 
og siger; jeg tror også, at hun er klar over at hun rent 
faktisk gør en vigtig forskel. Og at det også er gavnligt 
for hende selv at gøre en forskel.

Jeg tænker over Annies ord, og kan mærke at jeg 
bliver meget glad indvendig. Det er en rar tanke at 
tænke på, at selvom man måske er født ind i livet med 
nogle udfordringer og har nogle andre behov for støtte 
end de fleste, så er det alligevel reelt muligt, at gøre en 
gavnlig og glædelig forskel i samfundet. At være med til 
at bidrage på en meningsfuld måde og selv blive beriget 
positivt.

Annie ler og fortsætter; og så inspirerer hun jo i 
øvrigt os alle med de flotte og fine ting hun laver.  Jeg 
er selv  kommet i gang igen med at hækle efter at Trine 
er kommet. Annie viser mig på I-paden nogle flotte 
hæklede nisser.

Vi går en tur ind i et andet rum, hvor de ”kreative 
damer” holder til. Her er materialer til alskens kreative 

udfoldelser; symaskiner, uld til filtning, garn og hækle-
nåle, strikkebøger, staffelier, farver, lærreder og pensler. 
Jeg hilser på damerne og fortæller hvor jeg kommer fra 
og straks spørger de ind til Trine og de fortæller mig 
næsten samstemmende, hvor dygtig hun er. Jeg kan 
godt høre hun høster mange velfortjente roser fra bebo-
erne og er meget vellidt.

Jeg takker for snakken og kører hjemad. I bilen 
tænker jeg over den snak jeg et par dage forinden har 
haft med Trine. Jeg spurgte hende ind til hvordan hun 
havde det med at arbejde på Aggershus og være sam-
men med de ældre beboere. Hun fortalte mig, at de 
altid blev så glade når de så hende. Hun fortalte at det 
var hyggeligt at lære nogen at hækle eller læse højt og 
at hun tit oplevede nogen der bare gerne ville have at 
man lyttede. Da Trine fortalte det, satte hun hovedet 
lidt på skrå og fik et meget tænksomt udtryk og sagde; 
”på en måde er det som at få bedsteforældre og det har 
jeg jo egentlig aldrig rigtig haft.”

Det var en rørende kommentar fra Trine. Ingen tvivl 
om det arrangement med Trine og Aggershus er til gavn 
og glæde og dybt meningsfuldt for begge parter.
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Det er en begivenhed som alle de voksne be-
boere i Marjattafællesskabet ser frem til. En 
dag hvor man møder gamle venner, får nye 

bekendtskaber, leger med hinanden og hygger sig med 
de udfordringer som dagen indeholder.

I år blev der kæmpet i disciplinerne: bide til bolle, 
petanque, forhindringsbane, bueskydning, oriente-
ringsløb/gang og ikke mindst den store finaledisciplin: 
tovtrækning, efterfulgt af den ikke mindre interessante 
lagkagespisning.

Vejrguderne deltog på fornemste vis: solen skinnede 

fra en skyfri himmel. Vinden og regnen havde en aftale 
et andet sted, så de holdt sig pænt væk.

Efter en fantastisk dag i dejligt selskab med alle ven-
nerne, nye og gamle, sjove lege og lækre lagkager, er det 
godt at blive hentet af en stor bus der kører os hjem, 
hvor vi kan nyde en behagelig træthed og glæde os til 
næste år hvor der igen er idrætsdag ude hos vennerne 
på Sampovig. 

Tusind tak for en dejlig dag.

Idrætsdag på Sampovig
Traditionen tro blev der igen i år afholdt idrætsdag på Sampovig ude på Stevns 
– denne gang den 19. august.

Af John Ryom-Røjbek

Her gåes der til biddet.
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En ny Robin Hood? Interessen for bueskydning er stor, så der bliver også øvet disciplinen tålmodighed.

Den store 
finale, tovtræk-

ning. Her var 
der en del med-

arbejdere der 
gerne trådte til 

med en hjæl-
pende hånd.

Engagerede 
tilskuere til 
tovtrækningen.

Og så kom lagkagerne 
frem. De søde mennesker 
på Sampovig er også 
fantastiske til at lave 
lagkager – tror der var 
mindst 50 af dem og de 
var alle særdeles lækre.

I pausen, hvor 
den medbragte 
mad indtages, 

deler man 
gerne en plads 

i skyggen.
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Forventningerne var høje, da 10 kursister satte hin-
anden stævne i Løvehuset en sensommer lørdag 
i august. Alle havde meldt sig til Humlebikurset 

Haikudigtning og Land Art. Flere af kursisterne har 
mange års erfaring i at skrive digte og syntes, det var 
dejligt, at der var nye på holdet, man kunne dele sin 
glæde for lyrikken med.

Det skulle hurtigt vise sig at blive udfordrende og svært, 
at skulle tænke digtningen ind i den stramme form, et 
Haikudigt har. Et Haikudigt er bygget op af 3 linjer med 
5 stavelser i første linje, 7 stavelser i anden linje og 5 
stavelser i 3 linje.

Haikudigte er små naturdigte, der stammer fra Japan.
De foregår i nuet og beskriver en begivenhed, som 

når man “fanger en situation” med sit kamera.
Haikudigte beskriver dybe stemninger og livets for-

gængelighed med få ord og beskriver, det man oplever 
med sine sanser på en højst simpel måde ved brug af 
meget få ord. Det er det, der gør Haikudigte så utroligt 
dybe og på samme tid simple.

Kursisterne var på vandring i naturen, hvor sanser og 
nærvær blev vækket. Her fandt de inspirationen til de-
res Haikudigte, hvorefter der blev arbejdet koncentreret 
med Haikudigtets form.

Refleksioner fra kurset Haikudigtning 
og Land Art
Af Heidi Sallerup

10 kursister fra Ristolahaven deltog i kurset over 6 formiddage i weekender i august 
og september.
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Men det stoppede ikke her. Nye udfordringer blev givet, 
da kursisterne blev bedt om at udvælge deres bedste 
digt. Dette digt blev nu grundigt gennemarbejdet. Hvor 
mange bogstaver og mellemrum er der i hver linje? 
Hvor meget må bogstaverne fylde på et banner, der er 
120 cm langt? Der blev talt og regnet og øvebannere 
af papir blev fundet frem. Bannerne blev målt op med 
lineal og delt ind i felter, hvor bogstaverne blev skrevet 
med store sorte tuschpenne.

Efter at have lavet 3 øvebannere kom turen til at vælge 
hvilke farver, stofbannerne skulle have og herefter få 
overført teksten til dem. Der blev brugt mange meter 
tape til at holde stoffet på plads. Ikke kun tape men 
også fingrene måtte til hjælp for at holde det levende 
stof udstrakt, når der skulle skrives med den store fede 
tusch og der var dyb koncentration og sved på panden.

Da alle havde fået lavet deres 3 stofbannere med det 
udvalgte Haikudigt, var tiden kommet til at bringe Hai-
kudigtet ud i den natur, hvor inspirationen var kommet 
fra og for at kunne dele og glæde andre med de smukke 
digte.

Alle kursister fandt deres helt specielle sted i naturen, 
hvor deres banner med Haikudigtet kunne hænges op 
til glæde for dem, der har deres gang i området og som 
en smuk, dekorativ, æstetisk gestus til naturen.

Land Art er en kunstform, hvor naturen spiller en cen-
tral rolle, enten i selve kunsten eller som kulisse. 

Land Art er ikke bare en skulptur eller installation, der 
er placeret i naturen. Det er at opbygge et æstetisk rum, 
der spiller op til flere sanser og refleksion. 

Kurset sluttede med en fernisering, hvor alle fra Ri-
stolahaven var indbudt. Kursisterne skulle, som værter, 
finde ud af, hvad de ville fortælle til gæsterne og der 
blev øvet og repeteret.

Til ferniseringen fortalte kursisterne begejstret om, 
hvad de havde lært og hvordan et Haikudigt laves. De 
fremsagde deres digte og viste efterføgende gæsterne 
rundt i området, så de kunne se de smukke bannere, der 
vejede lystigt i vinden.....og regnen!

Ved den afsluttende evaluering af kurset var nogle af 
kommentarerne: 

Det har været sjovt af have nogle nye med og at alle 
kunne blive inspireret. 

Vi har haft det så sjovt sammen og det har været 
dejligt at lære noget nyt.

Det var rigtig godt, da vi sad to overfor hinanden og 
skulle skrive på stoffet.

Der er stor forskel på almindelige digte og Haiku-
digte, det har været svært men også sjovt.

Det var meget flot at se, da digtene kom op og 
hænge i træerne.

Til ferniseringen havde jeg sommerfugle i maven 
men jeg klarede det.

Alle var enige om, at de havde haft et godt kursus.

Jens Peters Haikudigt:

Lange strå danser

Jordvejen bugter i blæst

Nu brunes kornet



MARJATTA BLADET NR. 30 201542

Peter er 52 år og bor i Ristolahaven

Interesserne er mange. Han elsker historie og legender 
fra helt gamle dage, fodbold, poesi men især musikken 
fylder meget i Peters liv. I hans reol står der masser af 
cd’er. Johnny Cash, Gnags, Kim Larsen, Michala Petri, 
Wagner, Beethoven og så Elvis.

Peter fortæller at han har været glad for Elvis siden han 
var en stor dreng. Der er blevet samlet en hel del plader 
og cd’er i tiden der er gået og en enkel koncert er det 
også blevet til, da han i 1999 var i Forum og så Elvis op-
træde på storskærm mens hele det gamle band, kor og 
orkester spillede live på scenen. Det var uforglemmelig 
oplevelse, siger Peter, en man sagtens kunne gøre om.
Højdepunktet i Peters ”Elvis-karriere” var nu da han 
året efter tog til Memphis i USA med sin far for at be-
søge Graceland. Stedet hvor Elvis levede det meste af sit 
liv og hvor han nu ligger begravet.
”Elvis har betydet meget for meget for mig i mit vok-
senliv. Der er ingen andre sangere der kan måle sig med 
ham, siger Peter og forsætter - Det var en stor oplevelse 
at se Graceland, at se hans historie og stedet hvor han 
har boet. Selvom det er flere år siden tænker jeg stadig 
på det.

Peter spille også selv musik. Flere gange om ugen finder 
han sin blokfløjte frem og går ned i Løvehuset for at 
øve sig med nogle af de øvrige beboere i Ristolahaven.
”Det fanger noget inden i mig, som enten gør at jeg bli-
ver rigtig glad, eller gør mig ked af det. Jeg kan godt lide 
at det veksler mellem dur og mol. I musikken finder jeg 
både indtryk og udtryk.

Før sommerferien optrådte vi for over 400 mennesker 
på et stort stævne i Jylland Det var bare så skønt og da 
de begyndte at klappe føltes verden bare vidunderlig. 
Vi har også lige været nede og spille på pædagog-semi-
nariet i Nykøbing F. Vi spillede flere af de sange som 
jeg rigtig godt kan lide og mange af de studerende kom 
bagefter over og takkede os og fortalte hvor godt det 
havde været – så bliver man både rørt og glad.

Men jeg kan nu også spille for mig selv, siger Peter. 
Nogle gange når jeg er alene så spiller jeg ”Love me 
tender”…helt uden ad. ”Men hør lige her” siger Peter. 
Der er jo altså andet end rock’n’roll. Vivaldi betyder 
også utrolig meget for mig, især hvis det bliver spillet af 
Michala Petri. Hun er helt speciel. 

Efter han havde oplevet hende ved flere koncerter, både 
på Marjatta og i København, skrev Peter et brev og for-
talte om sin hverdag, sine oplevelser og hans kærlighed 
til musikken. Dette blev starten på et længere venskab.

Da Peter skulle fejre sin 50 års fødselsdag, havde han 
lang tid forinden haft det ønske, at Michala Petri og 
hendes mand Lars Hannibal skulle komme og optræde, 
hvilket resulterede i en lille intim koncert på Marjatta – 
kun for Peter og hans gæster.

I næste uge vender Michala Petri og Lars Hannibal 
tilbage og giver koncert på Marjatta. Peter vil helt sikker 
være at finde på første række. – Jeg glæder mig rigtig 
meget, fortæller Peter, både til at hilse på dem igen, 
men også til bare at nyde den dejlige musik, hvis ikke 
jeg havde den, kunne jeg ligeså godt grave mig ned.

Et liv med musik
Af Per Frederiksen

I september måned havde Marjatta fornøjelsen af en smuk koncert 
med Michala Petri og Lars Hannibal. Koncerten var planlagt af Sofie 
som er elev på ungdomsuddannelsen og Hanne Hansen, vores man-
geårige kontordame. De to havde mødt musikerne til en koncert i 
Næstved. Michala Petri og Lars Hannibal har mange fans på Marjatta. 
Ud over Sofie er Peter Gammelgård også en mangeårig trofast fan og 
ven af Michala og Lars, og Peter har et helt specielt forhold og stor 
kærlighed til musik og kunst. 
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Masser af spændende fugle
I Vidarslunds selvgjorte fuglekasser

På Marjatta er børnene, de unge og de voksne beboere omgivet 
af natur, og gør stor brug af den. At gå på opdagelse i naturen, 
gøre nye erfaringer og få vækket sanserne er af stor pædago-
gisk betydning. På Vidarslund har man haft fokus på det rige 
fugleliv der er på stedet, og mange har fået skærpet opmærk-
somheden og fået en helt ny tilgang til naturen og ikke mindst 
til fugle.

Af Jesper Petersen, Fotograf: Bo Tureby
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I flere omgange har denne artikels forfatter haft for-
nøjelsen af at fremstille og opsætte fuglekasser ved 
gartneriet og bostederne i Vindbyholt sammen med 

beboere herfra.
Falke- og uglekasser samt kasser til småfugle såsom 

stær, musvit, blåmejse, sumpmejse, rødstjert, vipstjert 
m.fl.

Ejeren, Niels Larsen, gav i 2003 tilladelse til at vi 
opsatte en ugle/tårnfalke-kasse i den lille lund ved 
renseanlægget. Beboere fra Gyldenkam hjalp en kold 
vinterdag ved årsskiftet 2003/04 til med opsætningen, 
men da jeg var kommet cirka 16 meter op i en stor eg, 
med den store kasse under den ene arm, og begyndte at 
vandre ud på en vandret gren, råbte Troels Rasmussen, 
at hvis jeg ikke snart blev færdig, så ville han gå hjem 
for han var ved at få ondt i maven af at kigge på min 
klatring.

Også ved bækken nord for Vindbyholtvej ud for Gyl-
denkam satte vi en uge/falkekasse op, der efterfølgende 
flyttede tårnfalke ind i.

I foreløbigt sidste omgang opsattes i foråret 2015 en 
håndfuld mejsekasser rundt om Gyldenkam, hvoraf for-
mentlig alle blev beboet umiddelbart efter. Af Musvit, 
blåmejse og sumpmejse.

Næsten alle kasser blev ophængt så de kunne beskues 
indefra Gyldenkam. Og flere samtidig tæt ved stien til 
Vindbyvold, så Vidarslunds beboere med arbejdsplads 
på Vindbyvold, får de ynglende mejser at se på helt tæt 
hold, når de går til og fra arbejde i fuglenes ynglesæson.

De første kasser blev fabrikeret i Gyldenkam kæl-
der, hvor vi dengang havde en høvlebænk stående i et 

forsøg på at engagere beboerne bl.a. med fuglekassepro-
jektet. 

I 2004 opsattes en flot, mørkegrøn uglekasse som 
David Griffith havde bygget og det blev starten på en 
mindre ornitologisk sensation. Vi fik hængt kassen 
perfekt op i toppen af et elletræ ved bækken udfor det 
sydligste af drivhusene. Allerede den kommende yngle-
sæson flyttede et uglepar ind. Men i de følgende år var 
kassen vist mest beboet af alliker, der som disse fugle 
gør, fyldte den ret dybe kasse godt op med grene. 

I 2013 flyttede en helt uventet, sjælden fugl ind.
Henrik Bredegaard opdagede som den første den 

specielle fugl i maj. Og beskrev det sådan her:
”Jeg så den flyve ind i kassen. Det var godt nok et 

imponerende syn. Den er jo ret stor og flyver hurtigt, 
men må trods alt kunne bremse på en eller anden 
måde. Jeg havde ventet et brag, da så den flyve lige 
mod kassen. Men det kom ikke, i stedet forsvandt den 
hurtigt ind i hullet. Jeg blev  stående og kiggede. Efter 
en tid kom den så til min overraskelse helskindet ud 
igen og fløj bort.”

Hvad var det for en fugl? Spurgte jeg nysgerrigt. 
Efter et stykke tid kunne jeg på Henriks beskrivelse 
konstatere, at det kun kunne dreje sig om een fugl: den 
fiskespisende andefugl, den store skallesluger. Dansk Or-
nitologisk Forening seneste opgørelse, fra 2013, opgør 
Danmarks samlede bestand af denne fugleart til blot 
70-79 ynglepar.  (Tallet skal korrigeres til 71-80 par!). 

En stor overraskelse og en mindre sensation, at 
havde stor skallesluger ynglende ved Orupbækken.  
Men desværre ikke bare en succeshistorie.
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Gyldenkam-medarbejder Christiane Klehr så i juni  
2013 skalleslugerhunnen svømme i bækken ved Gyl-
denkam med fire mindre unger. Et bevis på, at det dette 
år lykkedes at få skalleslugerunger ud af Davids ugle-
kasse otte meter oppe i en rødel i åbrinken. Lidt af en 
start på livet, at tage springet herfra lige efter man har 
prikket hul og mast sig ud af ægget.

Men ingenting i forhold til hvad skalleslugerhunnen 
i de følgende to år valgte at byde sit afkom. Davids ugle-
kasse blev nemlig fravalgt, og i stedet rykkede fuglen op 
i falke/uglekasse i den lille lund ved renseanlægget, 16 
meter oppe i en eg. En fordobling af ungernes hop mod 
vand lige efter klækningen. 
Samt også en mangedobling 
af den efterfølgende gåtur til 
bækkens vand, sikkerhed og 
føde.

Tidligt om morgenen i  
april 2014 og 2015 sås en 
stor skalleslugerhun flere 
gange flyve fra kassen og vi-
dere ud mod fjorden for efter 

en halvtimes at returnere med to hanner (der håbede 
på at få lov til at parre sig med hende) tæt efter sig. 

Og begge de nævnte år sås hunskalleslugeren i maj 
flyve rundt og rundt om lunden, samt næsten lande i 
kassen, utvivlsomt i et forsøg på at få de nyklækkede 
unger i kassen til at hoppe de 16 meter ned. Desværre 
lykkedes dette næppe, da kassen aldrig var tiltænkt 
skalleslugere, men falke og ugler, hvis unger kan flyve, 
når de forlader reden, og således ikke er afhængige af at 
de som dununger skal kunne kravle eller klatre ud. Skal-
leslugerunger yngler naturligt i hule træer, hvor veddet 
typisk er trøsket, så en ælling kan presse sine små negl-

besatte svømmefodstæer 
ind og komme op og ud. 
Den kunstige kasse, deri-
mod, bygget af limtræ, 
er uforcerbar for de små 
unger. Rigtige skalleslu-
gerkasser har indbyggede 
trin på indersiden.

Og selvom det var 
lykkedes de nyklækkede 
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skalleslugerunger at springe ud af kassen, ville det ikke 
have hjulpet dem meget. For Orupbækken er reguleret 
og opdæmmet. Få hundrede meter nedstrøms gart-
neriets sidste drivhus blokeres åen således af et større 
betonanlæg, der pumper (grund)vand op fra det for-
henværende fjord/moseområde mellem Lindersvold og 
gartneriet, og ikke kan passeres af hverken svømmende 
fugle eller fisk. Åreguleringsanlægget betyder derfor 
også, at skalleslugernes hovedføde ikke kan komme op i 
bækken, der derfor - beklageligvis - er en dødsfælde.

Selvom Christiane så fire søde skalleslugerunger i 
2013 i bækken er det stort set udelukket, at de kan have 
vokset sig store og overlevet.

Hvordan det forhindres at skalleslugeren også til 
næste år spilder sine reproduktionskræfter arbejdes der 
p.t. på at finde ud af.

                                                                



Grethe Bagge udstilling på Rønnebæksholm 
10. januar – 13. marts 2016
Foromtale fra Rønnebæksholm

Som omtalt tidligere i Marjattabladet, testamenterede billedkunstneren Grethe Bagge en stor del af sit 
livsværk til Marjatta. Grethe Bagge døde 2012 i en alder af 87 år. Siden har der pågået et arbejde med 
at registrere de mange værker og skabe tilfredsstillende opbevaringsforhold.

Kunsthistorikere fra Rønnebæksholm ved Næstved har gennemgået samlingen og udvalgt en række værker, 
som udstilles i begyndelsen af det nye år. I introduktion til udstillingen skriver Rønnebæksholm:

Grethe Bagges lange kunstnerkarriere har fuldt ud gjort hende fortjent til en plads blandt det 20. århun-
dredes mere virtuose og interessante kunstnere på dansk jord, men den bredere anerkendelse har hidtil la-
det vente på sig. Takket være et samarbejde mellem de to lokale kultur- og uddannelsesinstitutioner – Røn-
nebæksholm og Marjatta – vil en større del af hendes livsværk langt om længe blive vist for offentligheden.

Grethe Bagge (1925-2012) var billedhugger, grafiker og maler. Hun viede sit liv til kunsten og vandt mange 
priser for sit værk. Grethe Bagge havde et særligt blik på verden og en evne til at skabe værker, der vokser 
sig større i mødet med beskueren.. Hendes motiver spænder fra portrætter, landskaber og modelstudier, 
til mytiske, spirituelle og kristne temaer. I udstillingen præsenteres hendes rejse fra billedhuggeriet ind i 
maleriets farver og former, og den forunderlige verden som her åbenbarer sig. Har man nogensinde haft 
fornemmelsen af, at der må være noget mere, noget andet, eller noget, der endnu er uforklarligt, bag det, 
vi umiddelbart ser og mærker i verden, er Grethe Bagges værker en mulighed for at få et blik på en spirituel 
dimension i kunsten, som ellers har haft tendens til at blive marginaliseret, ikke bare i kunsthistorien, men 
også i vores generelt mere og mere fortravlede og materialistiske samfund.

Grethe Bagge havde en nær tilknytning til Marjatta, et skole- og behandlingshjem for udviklingshæmmede 
børn og voksne baseret på antroposofisk medicin, - terapi og –pædagogik. Hun udførte flere udsmykninger 
og værker til Marjatta, og mange af de ansatte har mødt kunstneren på hendes ældre dage. Det nære for-
hold til institutionen betød også, at Grethe Bagge valgte at testamentere hele sit værk til Marjatta.

Helfigursportræt af 
kgl. solodanserinde 
Margrethe Schanne


