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Majstangsfesten på Marjatta

Redaktionen kunne ikke stå for disse herlige billeder fra majstangsfesten på Marjatta, og synes heller ikke bladets læsere
skal snydes for dem.

Når livet er slut

Når vi mister en af vores beboere, er det en
særlig opgave for Marjatta at få de efterladte
pårørende, til at blive ved med at føle sig velkommen på Marjatta, og at de har mulighed
for at engagere sig sammen med andre forældre og pårørende, som de har kendt gennem mange år, så længe de ønsker det.
Af Renate Gregersen, forstander

Når jeg får mulighed for at fortælle
om Marjatta »ude i byen« forsømmer jeg aldrig at berette, at Marjatta
bestræber sig på at være et livslangt
tilbud, og at det er noget specielt og
givende at være med til at påtage
sig ansvar for et menneskes trivsel
og udvikling fra ung til »gammel«,
med alle de fælles oplevelser og erfaringer, der følger med.
Skoleelever kan efter 10. klasse
vælge Marjattas Ungdomsuddannelse, og derefter at bo og arbejde
på Marjatta i deres voksenliv.

Individuelle løsninger

Nu er de første beboere, som kom
til Marjatta, i sådan en alder, at arbejdslivet kalder på mere individuelle løsninger. Nogle har skiftet fra
produktionsværkstedet til aktivitetsværkstedet, andre er gået ned i tid.
Bosteder, aktivitetshusene og til
dels produktionsværkstederne er
ved at indrette sig med en ny fleksibilitet i forhold til dem, som er oppe i årene, eller af andre grunde må
trappe ned, uden at glemme opgaven
overfor de unge beboere, som har et
stort ønske og lyst til at prøve kræfter med arbejdslivet.
Glæden ved at kende og følge beboerne og deres pårørende over et
langt livsafsnit, og nogle gange næsten et helt liv, er et særligt privilegium, som mange på Marjatta værdsætter og arbejder for.

Når livet slutter

Falder tanken på det livslange tilbud, så indebærer det også bevidstheden om, at livet har en afslutning.
Når en beboer dør, så følger der
stor sorg med for familien og vennerne, men også de medarbejdere,
som har fulgt vedkommende, særlig dem i vedkommendes bosted og
værksted bliver meget berørte af at
miste en, der på trods af det professionelle forhold, stod deres hjerter nært.
De nære relationer, som er bygget
op over mange år, sætter deres dybe spor, og medarbejderne må bearbejde dette tab.
Når en beboer går bort, så mister
familien den naturlige forbindelse
til Marjatta. En forbindelse, som ofte har varet mange år, og været en
del af familiens liv. Dermed bliver
ikke kun båndet til et familiemedlem, men til en hel omgangskreds,
revet over.

Renate Gregersen
Renate Gregersen
tænkt sig at blive ved med at holde
kontakt med bostedet, og at de gerne ville blive ved med at engagere
sig ved de begivenheder, som kommer i årets løb.

Det skal føles naturligt

For Marjatta er det en særlig opgave
at få pårørende, som kommer i samme situation til at blive ved med at
føle sig velkommen på Marjatta, og
at de har mulighed for at engagere
sig sammen med andre forældre og
pårørende, som de har kendt gennem
mange år, så længe de ønsker det.
Det kan være, at båndet løsner sig
med tiden, men så sker det i en takt,
som de pårørende føler er passende
for deres videre liv, og Marjattas opgave er at støtte op om dette.


Kontakten kan fortsætte

I april var jeg til bisættelse af en af
Marjattas beboere, som døde efter
kort tids sygdom. Da vi sad i kirken,
tænkte jeg, at familien ikke kun havde mistet en bror og farbror og Marjatta en kær beboer, men dette kunne være afslutningen på et årelangt
engagement fra begge sider.
Derfor var det glædeligt at høre
familien sige, at de sandelig havde
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Referat fra årsmødet 2010

Formandens beretning
Finn Skovbo Pedersen bød velkommen til de mange fremmødte samt
bestyrelsens nye medlem Anne Grete Kamilles.
Torben Anker Sørensen blev valgt
som dirigent.

Beretningen (uddrag)

Indledningsvis takkede formanden
Lisbet Kolmos for hendes mangeårige virke, hvor hun har formået at
sætte sit personlige præg på Marjatta med en kæmpe udvikling.
Lisbet har med sin sjældne kombination af lægelig kompetence, pædagogiske evner, samt sit ledelsesmæssige og forretningsmæssige tæft, rustet Marjatta godt til fremtiden, og
bestyrelsen var glad over fortsat at
kunne gøre brug af hendes evner.
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Formanden berettede om ledelsesskiftet. Renate Gregersen har søgt
stillingen på lige fod med eksterne ansøgere, og har nu overstået de
første 100 dage. Gennem hendes år
på Marjatta kender hun til den specielle ånd, der får Marjatta til at fungere på en unik måde. Samarbejdet
er forløbet positivt, og Renates tætte samarbejde i hverdagen med lederen af administrationen Tommi
Strandgaard er særlig godt.
Formanden takkede Torben Anker Sørensen for hans store indsats
som bestyrelsesformand gennem 14
år. Torben har trukket sig fra posten
pga. af sit nye job som koncerndirektør og medlem af direktionen med
særlig fokus på områder indenfor
sundhedsområdet i Region Sjælland.

Heldigvis er Torben stadig medlem af bestyrelsen, så Marjatta fortsat kan trække på hans store erfaring.
Torben Anker Sørensen har i mange år bidraget meget til Marjattas udvikling. Han har med sin utrættelige
optimisme og evne som igangsætter,
der konstant kan se muligheder, formået at inspirere andre og føre de
mange ideer ud i livet.
Torben Anker Sørensen har sammen med Lisbet Kolmos også været
den drivende kraft til at søge midler til Fonden. I Torbens periode som
formand, er der blevet hentet mere end 40 mio. kroner hos forskellige fonde, som bl.a. er årsag til at
Marjattas beboere bor under unikke forhold.

Vedtægter

Det vigtige og store arbejde med de
nye vedtægter er nu bragt på plads.
De nye vedtægter for Drifts- og
Støttefonden gør det tydeligt, at der
er to fonde, og det er først nu, det er
blevet tydeliggjort.
Vedtægterne godkendes af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vidarslund Gartneri

Renoveringen af gartneriet er afsluttet med et fint resultat. De to
træ-drivhuse er blevet taget ned på
nær stålkonstruktionen, som er blevet brugt igen til at lægge aluminium og glas på.
Varme og el er blevet udskiftet og
giver gode energibesparelser.
Beboere og medarbejdere på gartneriet har fulgt byggeriet nøje, og de
er meget glade for det.
Der er lagt nyt tag på bygningen
ved siden af gartneriet.

Sofiegården

Det nye byggeri forventes at stå klar
til indflytning i september 2011. Der

er fundet gode løsninger til at imødekomme de forskellige behov.
Marjatta har fået lov til at købe
mere jord, så der er plads nok til
gode udenomsarealer. Lokalplanen
skal udarbejdes af Næstved Kommune.

Bredeshave

Finansieringen til første fase af byggeriets kulturhus er på plads, så byggearbejdet kan gå igang, når byggegodkendelsen er i hus.
Byggeriet bliver finansieret ved,
at Bikubenfonden har doneret 5
mio., Augustinus Fonden har doneret 6 mio. og Jacha Fonden har givet 1 mio. endelig har Nordea givet
50.000 kr. til belysning.
Støttefonden har bevilget 3 mio. i
december og 3,5 mio. lånefinansieres. Fonden vil få indtægter via husleje (ca. 260.00-330.000).
Fonde mhp. mere konkrete sager
(indretning osv.) kan søges.
Det er et særdeles vigtigt skridt
ikke kun for Marjatta, men også for
den lokale befolkning. Kulturhuset

Efter årsmødet var der som sæd
vanlig kaffe, kage og hyggesnak
i spisesalen.

vil kunne bruges til forskellige arrangementer. Et eksempel kunne
være »Musik over Præstø Fjord«,
som af holdes den 12.-15. august
2010 på Bredeshaves område.

Tak

Formanden takkede for det gode
samarbejde med Lokalrådsformændene, og det store engagement på lokalt niveau.
Ligeledes var der en stor tak til alle dem, som gør en indsats på basaren, Åbent Hus og salg af lodsedler.
Til sidst takkede formanden bestyrelsen, samarbejdet i FU og Daglig
Ledelse for det hjertelige og ærlige
engagement.
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Marjattas boligforhold
… formelt set
Af John Bay Sørensen
Marjatta har gennem tiden bygget
boliger og renoveret og vedligeholdt
tilkøbte boliger.
Støttefonden har sørget for at det
kunne lade sig gøre, og børn, unge og de voksne har glædet sig over
de gennem tiden forbedrede boligforhold.

To boligformer

Ved etableringen af boliger gør sig
også andre faktorer gældende og
i Marjattas voksencentre er der to
boformer.
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 Den ene boligform er, hvor den
enkelte borger bor enten i egen lejlighed eller bofællesskab og modtager støtte og hjælp efter servicelovens § 85.
Alle har en huslejekontrakt og
modtager boligydelse.
Alle andre udgifter, som vi alle har
til kost, varme, el, vandafgift osv.
betales af den enkelte borger.
Den enkelte borgers støttebehov
udregnes i ATA (ansigt til ansigt)
tid fx 26 timer om ugen og betales
af betalingskommunen med en fast
pris pr. time.

 Den anden boligform er det vi
kalder § 108 boform eller boliger.
Disse boliger er kendetegnet ved,
at borgeren af kommunen skal visiteres til denne boform, og det er for
de borgere, der har behov for megen
støtte og hjælp i dagligdagen.
Borgeren betaler også her for faste
udgifter såsom husleje, varme og el.
Kost, rengøring og tøjvask tilkøbes af borgeren i såkaldte servicepakker.
Betalingskommunen betaler en
fast takst til denne boform. Taksten
kan I se på Marjattas hjemmeside fx

Sofiegården (Odiliegård) med 1.549
kr. pr. døgn.

Bokravene ændrer sig

Historisk set har Marjattas § 108 boliger været gamle plejehjem, fx Odiliegård og Lærkegården, som Marjatta har købt af de respektive kommuner og så bygget om.
Vidarslund var en gammel gartneribolig og lager, som blev ombygget.
Det var godt dengang, men ikke
tidssvarende i dag. Derfor har det
været Fondens strategi at tilbyde
bedre boligforhold for disse beboere.
Ved udbygning af SampoVig flyttede § 108 ind i nye boliger Svalebo
og Tranekær. Den gamle bolig Lærkegården blev ombygget, og er nu
bofællesskab.

Det samme er sket på Vidarslund,
hvor den gamle bolig nu er ombygget til bofællesskabet Idunhuset,
mens der er bygget nyt § 108 bolig
Breidablik.
I Ristolahaven er Damgårdshus §
108 bolig for 6 beboere. Den er indenfor de senere år udvidet og større badeværelser er kommet til, således at boligen er mere tidssvarende.
Nu er turen kommet til Sofiegården, hvor det er § 108 Odiliegårds
beboere, der får bedre boligforhold.
Som I sikkert kan se af tegningen,
bliver der plads til 14 i den nye bolig,
og samtidig bliver boligen mere fleksibel med opdeling i små enheder.
Her vil det være muligt at spise i
mindre grupper eller i egen lejlighed, hvis det store fællesskab bliver

for meget. Det vil give flere valgmuligheder for den enkelte i det daglige, alt efter humør. Det vil samtidig
være muligt at indrette en lille demensafdeling, da hver lille bolig bliver på ca. 40 m2 med eget stort bad
og forberedt til lift i loftet.
Vi glæder os alle meget til det står
færdigt, og »de gamle« kan flytte ind.
Hvad Odiliegård skal bruges til
er der endnu ikke truffet beslutning om.
Måske kan den ombygges til mere
selvstændige boliger for unge, hvis
det altså er økonomisk realistisk,
men det må tiden vise.


Billeder fra »store havedag« på skolehjemmet
… læs selve artiklen på næste side!
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Alle fik jord
under neglene!
Af Lisbet Schmitz

Den 5. maj havde skolehjemmet den
helt store havedag. Det er nu andet år
i træk, at vi afholder en sådan fælles arbejdsdag, og det er en tradition,
som er kommet for at blive.
Rundt om skolehjemmet vokser
der mange blomster og planter; også mange, som ikke lige burde være der, nemlig ukrudtet, og det skal
jo fjernes.
Det er af stor pædagogisk betydning for skolehjemmets børn og unge, at være med til at værne om det
sted, hvor de opholder sig, og det er
en stor tilfredsstillelse selv, at have
været med til at gøre et stykke fornuftigt og vigtigt arbejde sammen
med andre.
I dagene op til selve havedagen
havde de forskellige grupper gjort
sig tanker om, hvad der skulle laves på denne arbejdsdag. Da vi havde fået set os omkring viste der sig
faktisk, at være rigtig mange opgaver, som skulle løses, så det var bare
med at smøge ærmerne op og komme i gang.
Der skulle hentes havemøbler
frem, og de skulle renses og eventuelt også repareres.
Der skulle stables brænde så det
lå tørt og godt.
Alle cykler skulle ses efter, repareres og sættes i system.
Der skulle renses ukrudt mellem
fliser, graves roser op og flyttes, rives, køres jord i højbede, plantes, fejes og meget mere.
På legepladsen var de mindste
børn med til at slæbe pilegrene ud på
græsplænen, hvorefter nogle medarbejdere gik i gang med at lave en lille pilehytte.

8

Hele legepladsen blev fejet og der
blev fjerne gamle grene og blade,
sandkasselegetøjet blev efterset og
sorteret.
Overalt herskede en glad og munter arbejdsstemning, og skønt alle ikke formåede at være aktive hele tiden, ja, så blev der udrettet rigtig meget.
For mange af eleverne var det en
stor fornøjelse at få brugt en masse
energi, og mange nød at køre trillebør, feje og grave. Det arbejde mange af os andre måske ikke ligefrem
elsker, og som mange af os er rigtig dygtige til at udskyde »til i morgen«, det er netop arbejde vores elever elsker. Det er nemlig, overskueligt og til at forstå, og så giver det
jo et synligt resultat. Det er også af
uvurderlig værdi, at være med til at
gøre noget til glæde og gavn for alle.
Eleverne er stolte af deres arbejde, og nu kan de hver dag se resultaterne af alle anstrengelserne, når
de bevæger sig rundt på Marjatta.

Mon ikke alle de unge som knoklede for at flytte de mange roser uden
for kontorbygningen, nu med stolthed og gode minder vil følge med i,
hvordan roserne vokser videre bag
Nimah Naust huset.
Som medarbejder må man aldrig
glemme, at det praktiske arbejde er
af stor pædagogisk vigtighed, for
gennem hændernes arbejde kan vi
alle være med til at forandre verden
i det små og i det store.
Det handler ikke om kvantiteten
af arbejdet, men om kvaliteten, selv
den mindste indsats er af stor betydning. Man må heller ikke glemme,
at det er i efterligningen af den meningsfyldte handling barnet udvikler sig, det lyder stort, men kræver
faktisk så ganske lidt.
Dagen indeholdt selvfølgelig også
et godt måltid mad lavet over grill,
og som afrunding på en vellykket
havedag, var der is til alle.


Hestehåndtering
… et afgangsprojekt fra 2009
Af Charlotte Sverregaard

Indledning

Jeg har i en periode deltaget i undervisningen om heste håndtering.
På Marjatta har vi arbejdet ud fra
metoden naturel horsmanship. Dette går i grove træk ud på, at rytteren/hestepasseren tilegner sig et lederskab, der bygger på at forstå hestens naturlige adfærd som flokdyr.
I en undervisningsperiode op til
afgangsprojektet har jeg øvet mig i
forskellige færdigheder i forbindelse med arbejdet med heste. Min lærer har løbende taget billeder af dette. Ved hjælp af nogle af disse billeder vil jeg beskive, hvad jeg har lært.

Strigling af heste

Det er vigtigt at strigle hesten rigtigt. Det er fordi, ellers vil jord og

mudder kunne lave sår under sadel
og trense, når man sætter seletøj på.
Hvis hesten går på fold, er der ikke grund til at strigle hesten, da de
ruller sig i jorden for at holde hud og
pels i orden. Heste med dækken skal
strigles tit og grundigt, da de ikke
har mulighed for at rulle sig og dermed holde pelsen sund og ren.
Man starter med at bruge en gummignubber, som man masserer hesten med over det hele. Først bag ørene og derefter gnubber man hesten
på dens krop, undtaget på benene.
Bagefter bruger man en børste, og
igen børster man over det hele. Man
slutter med at børste benene med en
stiv børste. Hovedet børstes med en
blød strigle eller en klud.

Rensning af hove

Det er vigtigt at rense hestens hove
for sten og møg inden man skal arbejde med den. På billedet øver jeg
mig i at rense hove på Rollo. Det er
lidt svært fordi hesten ikke altid vil
holde benet stille.

Grime på

Når vi skal arbejde med hesten skal
de have rebgrime på. Det er en god
arbejdsgrime, når man skal øve sig

på at trække heste. Det kan godt være svært at give hesten grime på. Min
lærer må hjælpe mig lidt.

Fodring af heste på stald

Om vinteren når hestene er på stald
om natten, skal de have halm og fodres hver dag. Man skal også se efter
om deres vandkop virker og er ren.
De skal lukkes på fold hver dag, da
heste har brug for at bevæge sig.

Kramme med heste

Det er dejligt at være sammen med
hestene, jeg bliver i godt humør af
det. Jeg holder af at klappe og kramme hestene meget, og de bliver aldrig trætte af det.
Æslet er også dejligt at være sammen med. Det kan bare ikke lide at
blive klappet for hårdt. Man skal
være mere forsigtig og bruge langsomme bevægelser, når man kæler
med æslet.

Ridning

Jeg har prøvet at sidde og ride på
Rollo og Thor. Det er dejligt at sidde
på en hest. Jeg føler mig stolt, dygtig og glad.
Jeg kunne godt tænke mig at blive så dygtig at jeg kunne ride selv,
uden at blive trukket. Det er noget
jeg skal øve mig på længe endnu.

Afrunding

Det har været sjovt at prøve at arbejde med heste og jeg ville ønske
at jeg i fremtiden kunne forsætte
med at være sammen med heste og
gå til ridning.
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Fredagsprojekt
til forskønnelse af fællesområderne på SampoVig
Af Lidia Bjørndal Foustanou
Langt om længe, ser det ud til, at
foråret og sommeren er på vej til det
danske land.
Her på værkstederne i A-huset
SampoVig har vi indgået en aftale
om, at i 2010 skal vi bruge en masse god energi på forskønnelse af vores fællesområder.
Vi har valgt at lukke de fysiske
rammer i enkelte værksteder om fredagen, for så at være ude i området
og lave nogle forbedringer, der kan
glæde synet og sjælen.
Det er jo dejligt at kunne finde
små hyggelige kroge, hvor der kan
være plads til fordybelse og eftertænksomhed.
Det er meningen, at beboerne og
medarbejdere kan komme med forslag og ønsker om, hvorledes de tænker sig, det kunne komme til at se ud.
Der er blevet lavet et skema med
de hidtil indkomne ønsker. Her kan
man byde sig ind og være tovholder
for et enkelt projekt, som man samarbejder om at færdiggøre.
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Alle er velkomne med ideforslag.
P.t. har der været fokus på at færdiggøre det store drivhus.
Nu har vi fået et pragtfuldt sted
med små terrasser, hvor man bare
kan sidde og nyde planternes vækst
og siden indsnuse de mange duftindtryk og mærke varmen, som vi
sådan har længtes efter i den lange
kolde vinter.
Sammen har vi skabt en dejlig arbejdsplads, der beriger sanserne.
Der er indrettet planteborde til kultivering af nye planter og i drivhusets grupper er lagt en fin bund omkranset af sten og lavet planterækker med alskens ting, som hjertet
kan begære.
På sigt vil der komme lidt rislende vand drevet på solceller; vores
nymfeparakitter vil også få sig en
plads der.
Det som er meningen med stedet
er, at det skal kunne forlænge sommersæsonerne og tilfredsstille sanserne.

Der er blevet lagt et stort stykke arbejde i projektet og alle glædes derved.
Vi har nu afholdt et lille rejsegilde for drivhuset, for fest skal der
også til!
Derudover har vi fået lavet om på
vores affaldssortering. Vi var kede af at se på alle de mange affaldscontainere, der stod ved husene. Nu
har vi fået lavet en decideret affaldsplads nede bagerst på vores matrikel (ved vendepladsen) med 1 stor
container til pap, 1 til brændbart, 1
til papir og 1 til restaffald. Desuden
har vi lavet en lille affaldsplads ved
værkstedernes hovedbygning som
skal afskærmes af et plankeværk.
Ydermere fortsætter vi med vores kompostering af haveaffald o.a.
Det var også en god opgave med
planering og oprydning af området.
Alle kunne deltage.
Det var bare to opgaver, som visuelt giver en stor efterklang til videre forskønnelse.

På ønskesedlen står der mange bud
på kommende projekter. Bl.a. at få
orden på allerede eksisterende bede, samt at få lavet bænke til haven,
hvor man kan nyde omgivelserne.
Endelig vil vi jordforbedre om vores træer og lave små hyggelige terrasser rundt omkring.
Et andet stort projekt vil være at
forbedre hele stisystemet i skoven,
som støder op til vores matrikel.
Ejeren har givet tilladelse. Vi ønsker
at få beskåret og lagt et godt stabilt
underlag og lave 3 ruter - kort, mellem og lang.
Motion er jo noget som står højt
i bevidstheden, så hvorfor ikke få
glæde af, at benytte skoven i stedet
for vejen.

I skoven ønsker vi at der skal være diverse effekter, der kan stimulere og vække opmærksomheden. Det
kan fx være lyde i form af klangspil og naturens egne lyde, kunst
med skulpturer o.a., små lysninger
med bænke og meget andet. Skoven skulle gerne blive et frirum for
krop og sjæl.
Det er med stor glæde og begejstring vi fortsætter vores fredags
projekter i hele sommerhalvåret.
Vi ser frem til, at hele SampoVig
med tiden vil få sig et fantastisk personligt præg, hvor alle har deltaget
og gjort stedet til noget helt specielt.
SampoVig skal være et sted, som
vi med stolthed kan vise frem for
omverdenen.
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Lyrikcafé
Af Frode Nilstun
Lørdag den 24. april inviterede Niels Damm med alle
sine medskabere til lyrikcafé på Løvehuset.
Der var talekor og musik og det var beboernes
egne digte.
Selvfølgelig begyndte det hele med kaffe, saft og
kager, vi er jo i Danmark.
Temaet var påske:
Lidelseshistorie og opstandelse.
Jeg lader fem af beboernes egne digte illustrere
det hele, men jeg beder den opmærksomme læser
at lægge mærke til billedbrugen.
Hvordan lidelsen fremtræder som ensomhed, forladthed og død; og solen, blomsterne og kærligheden er billeder på opstandelsens under.
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Hvad vil det sige
at være voksen?
Af Sonny Ferm
At vokse op - og at tage skridtet fra
barndom til ungdom og fra ungdom
til voksen er ikke altid en let proces.
Vi må skridt for skridt begive os ind
i nye situationer og tage ansvar på
en måde, som ikke har været nødvendigt, da vi var børn, og der fandtes hjælpende hænder og forstående
omgivelser.
Det at vokse er et spørgsmål om
udvikling. At få og tage ansvar, og
at kunne se sine medmenneskers behov. For at det skal kunne lade sig
gøre, bliver opgaven, at kunne se
det enkelte individ dér, hvor han eller hun befinder sig i sin udvikling.

Erfaring og minder

Når man møder voksne mennesker
med udviklingsforstyrrelser, så bliver lige præcis spørgsmålet om,
hvad vil det sige at være voksen,
endnu mere aktuelt.
Hvornår er man voksen?
Er det når man bliver myndig, eller
når man flytter hjemmefra?
Findes der nogen egentlig alder,
hvor man kan sige »Nu er jeg voksen«?
Man sidder ofte fast i forestillingen om, at »børn er altid børn« eller
»han/hun opfører sig som et barn«.
Vi har alle et liv, som vi har levet
i et antal år. Og vi har i den tid samlet os erfaringer og minder, som vi
bærer med os.
Vi har ikke hver gang formået at
omdanne vores erfaringer til handling, men vi har trods alt fået os et
»minde for livet«, som må respekteres.
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Hvad bringer fremtiden?

SampoVig er, som alle andre virksomheder indenfor Marjatta, i en
konstant udvikling for at kunne
møde tidens og fremtidens opgaver og krav.
Før sommeren 2009 blev alle medarbejdere derfor stillet overfor opgaven at se på »SampoVig´s fremtidige arbejdsområder«.
Vi spurgte os selv: »at være voksen, hvad indebærer det?« og »fællesskabet, SampoVig, hvad indebærer det?«
Disse spørgsmål skulle stå levende
i os gennem sommeren, og i august
samledes så alle medarbejdere fra
værkstedet og boenhederne, kontor
og pedel, til en temadag.
Processen begyndte med, at vi
igen stillede os selv spørgsmålet:
»Hvad vil det sige at være voksen?«
Ud fra det prøvede vi at finde ud af,
hvordan det viser sig indenfor alle
livets områder.

De fem hovedpunkter

Efter et intensivt arbejde i forskellige grupper samledes vi igen for at
beskrive, hvad der kendetegner et
voksenliv med respekt for den enkelte og med interesse for det individuelle.
Fem overskrifter dukkede op:
Om at blive ældre
Vi så, at der var et behov for en tilpasning til voksenlivet. Kortere arbejdstid, flere terapier, specialuddannet personale, tryghed for at
kunne blive der, hvor man er …

Fælleskabet; samarbejde på tværs
Kurser for medarbejdere og beboere sammen, fælles arbejdsdage, infoblad, små interessegrupper…
Sproget
Fokus på hvordan vi taler til hinanden, respekt, humor, ligeværdighed…
Værdighed
Individuelle kurser, praktik, hvad
kan man vælge fra - og hvordan …
Kompetenceudvikling
Tale sammen, give ”positiv kritik”,
at sætte ord på, selverkendelse, kulturliv…

Værdigrundlaget

Under disse fem overskrifter blev vi
enige om at:
 Vi vil skabe flere fleksible, individuelt tilpassede arbejdstilbud, og
vi synes, at det er værdifuldt at beboerne kan blive boende i eget hjem
længst muligt.
 Vi vil skabe grundlag for et
godt samarbejde igennem god dialog, information og fælles projekter,
beboere, medarbejdere og pårørende imellem.
 Vi vil på en respektfuld måde
støtte og vejlede den enkelte beboer i at leve et værdigt liv.
 Vi vil arbejde med vores måde
at kommunikere på - udfra en bevidsthed om sprogets indvirkning
på det enkelte menneske.
 Vi vil skabe et miljø, hvor kompetence og læring er i konstant udvikling.

Arbejdsgrupper

Fem arbejdsgrupper blev dannet,
med en gruppeleder som »tovholder« for hver gruppe.
Hver enkelt medarbejder kunne
derefter tilmelde sig en af disse »visionsgrupper«, som gennem efteråret og vinteren herefter mødtes for
at fordybe sig i netop dette specielle
tema, samt arbejde sig frem til konkrete forslag - og handlingsplaner.
Da alle medarbejdere igen mødtes
i marts måned, blev det, som man
havde fundet frem til i de fem arbejdsgrupper, fremlagt.
Det var med spænding, at vi kunne høre alle de konstruktive forslag,
der var til at skabe et bevidst og udviklende miljø for alle – beboere såvel som medarbejdere. Og om hvordan disse spørgsmål og tanker ligesom på en måde havde »levet« inden i os alle sammen og var blevet
til konkrete handlinger.
Og uden at vi direkte har sagt »at
sådan eller sådan skal vi gøre«, så
er en hel del aktiviteter og handlinger blevet en del af det daglige liv
på SampoVig.

Vi er i fuld gang

Vi har i dag Beboermøder, vi har et
kursustilbud, som man kan tilmelde
sig, vi har fælles arbejdsdage, vi har
fælles foredrag for alle …
Vores arbejde med at skabe
»SampoVig´s fremtidige udvikling« fortsætter.
Vi er kommet et godt stykke på vejen mod at lade det blive et sted, hvor
vi allesammen, beboere, pårørende
og medarbejdere kan føle os hjemme, og hvor vi kan vokse og udvikle
os – og i ordets rette betydning blive »voksne«!
Ved vores sidste møde i marts
2010 indgik vi så en aftale med hinanden, som i dag findes i alle husene
og på værkstedeerne. Det lyder, som
man kan læse i den grønne ramme.

Folkedansen har gennem man
ge år været en fast del af voksen
tilbuddet på SampoVig, og man
deltager altid på det årlige folke
danserstævne ved Højeruplund.
Her hygges der i kaffepausen.

SPROG
Vi vil bestræbe os på:
»At møde andre som vi selv gerne vil mødes«

VÆRDIGHED
Vi vil bestræbe os på:
»At føre en åben dialog, præget af bevidst gensidig respekt«

ÆLDRE
Vi vil bestræbe os på:
»At dygtiggøre os for at imødekomme de ændrede behov«

KOMPETENCE
Vi vil bestræbe os på:
»At fremme information og viden mellen hinanden - og omverdenen«

FÆLLESKAB
Vi vil bestræbe os på:
»At styrke samarbejdet gennem
kommunikation og fælles aktiviteter«
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Sommerfestival i Sverige!
Af Sonny Ferm

Midt i den svenske højsommer vil en
festival, for Beboere og Medarbejdere, finde sted i en lille by, ca 400 km
nord for Stockholm. Der kan man
finde en socialterapeutisk virksomhed, Staffansgården, som har inviteret til en festival med sang, dans
och musik.
Staffansgården er blevet noget af
et »venskabssted« for SampoVig.
De har ligesom os, forskellige
værksteder som snedkeri, vævestue,
gartneri på stedet, samt også et lille
landbrug med køer og får.
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Flot program

Hvad er en »sommerfestival« så, i
detta folkemusikkens hjerte, hvis
ikke den er fyldt med sang, musik
og dans?
Når deltagerne, ialt ca. 120 personer, fra Norge, Finland, Estland, Letland, Litauen, Sverige – og os selv,
10 styk fra Danmark – ankommer
henimod aftenen torsdag den 1. juli, bliver der taget imod os med et
måltid, inden der bliver afholdt en
lille koncert, og der spilles derefter
op til dans, så vi kan få danset det
værste »rejsestøv« af os ...

Om fredagen bliver der mulighed
for at deltage i en lille »olympiade«
med forskellige konkurrencer.
Senere på aftenen mødes vi så for
at lære hinandens sange og lege fra
de forskellige lande. Også denne dag
afsluttes med »sociale bevægelser«
i form af dans.
Om lørdagen bliver der udflugter,
hvor vi kan vælge mellem forskellige aktiviteter.
Nogle vil måske tage en tur ud på
den smukke Dellensø i »kirkebåd«.
Både som i gamle dage blev brugt,
når folk roede til kirke, men også

når forskellige »byer« konkurrerede
med hinanden om, hvem som havde den smukkeste og stateligste båd,
samt hvem der kunne ro hurtigst.
Andre vil muligvis ride på Islandske heste gennem de mørke skove op
på de høje bjergrygge.
Vi kan også besøge en zoologisk
have med nordiske dyr som ulve, los,
ræve, bjørne, elge samt andre dyr,
som findes i haven, for derefter at
følge den fortryllede elv »Ljusnan«
som snor sig frem gennem landskabets dale.
De som har lyst kan også vandre
langs pilgrimsstien gennem gammel
urørt skov, hvor irske munke engang
har gået – eller hvorfor ikke besøge
»Glada Huddik« den nærmeste større by – eller måske tage en tur langs
»Dellensøernes« smukke strand op
på »Avholmsbjerget«, hvor der er en
vidunderlig udsigt.
Om søndagen bliver der så finale,
hvor den store og velkendte »Delsbostämman« finder sted.

Spillemænd fra hele Sverige mødes der for at spille sammen med og
for hinanden.
Smukke farverige folkedragter,
som i deres pragt overgår hinanden,
kan ses overalt – og toner fra violiner, harmonikaer, guitarer og sang
vil kunne høres overalt på stedet.
I en lille »lade« danser unge og
gamle. At smage på nogle af de lokale madretter håber jeg, at flere end
jeg vil gøre. Det er en fest, en oplevelse – og er sjældent set bedre!
Mandag morgen er det så afgang.
Og vi fra Danmark, som ligger
langt, langt væk fra Delsbo, standser på hjemvejen for at overnatte ved
samme sted, som da vi drog nordpå,
nemlig ved det gamle, smukke pensionat, Abborrebjerget som ligger lige ved havet. Der har vi to fine, gamle huse at disponere over.
Om tirsdagen den 6. juli kommer
Stine, Lasse, Karen, Stefan, Gitte,
Martin, Anette, Lone, og Georg så
tilbage til SampoVig.

Selv sidder jeg nok »fast« i Sverige et eller andet sted, fyldt med nye
indtryk og oplevelser, og med mange nye venner fra nær og fjern, som
vi sikkert vil mindes og holde kontakt med.
»Verden« er kommet os lidt nærmere og også blevet lidt »større«!
Med forhåbning om en god rejse og en dejlig sommer!


Alle billederne på disse sider er
»arkivbilleder«, men du kan finde
andre billeder og andet spænden
de baggrundsstof på »nettet« på
www.staffansgarden.com
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Så er »Ulla Marie« klar
til at sejle for Humlebien
Af Renate Gregersen

Sidste år fik Marjatta en henvendelse fra en borger, som havde en sejlbåd på 18 fod, som han gerne ville
forære til Marjatta.
Borgeren, der ønsker at være anonym, fortalte, at han bor i nærområdet og ofte ser Marjattas beboere.
Da han besluttede sig for at købe en anden båd, »ja, så kunne han
lige så godt give den gamle båd til
Marjattas beboere i stedet for at sælge den«.

Et stort ansvar

Det er altid dejligt at få en gave, men
det forpligter også. Derfor blev det
først undersøgt, om Marjatta kunne bruge den, og om der var nogen,
der ville påtage sig ansvaret for at
passe båden.
Heldigvis slog Snesere Værkstedet
til, og det passer godt sammen med
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at lederen af værksstedet, Niels Jakobsen, er en garvet sejler med den
nødvendige viden.
Niels har gennem mange år selv
haft en sejlbåd, og tager på større
sommertogter i den.
Ulla Marie kommer til at ligge
i Præstø havn i sommermånederne, og om vinteren skal hun stå ved
værkstedet i Snesere. Hvor gammel
damen er vides ikke, men hun er i
meget fin stand.
Der er plads til 4-5 personer under dæk.

Sejlerkurser

Til efteråret og næste forår tilbyder
Aktivitetsskolen Humlebien 2 kurser for beboere, som ønsker at stifte
kendskab med sejlerlivet.
Niels Jakobsen vil undervise i
hvordan det forholder sig med sik-

kerheden ombord, hvordan man binder knob, og hvordan man i det hele taget kan nyde livet på en sejlbåd.
Der er dog ingen rom og guldskatte inkluderet.
Hvordan Ulla Marie ellers kommer til at sejle op og ned ad Præstø
Fjord er der ingen faste planer om
endnu, men der kommer sikkert
mange gode ideer.


Marjatta
Udviklingscenter
og Seminarium
Af Lisbet Kolmos

Lisbet Kolmos
Marjatta Udviklingscenter har ansvar for den kvalitative udvikling
og for forskning inden for Marjattas
forskellige enheder. Det er en opgave, der planlægges og udføres sammen med Marjattas ledelse.
Et aspekt er at have fokus på den
kvalitative udvikling i de enkelte
enheder inden for Marjatta, et andet aspekt er at stille uddannelser,
efteruddannelser og kurser til rådighed for Marjattas medarbejdere.
De to aspekter tilsammen er med
til at sikre, at medarbejdere har den
bedst mulige viden både teoretisk og
praktisk om det pædagogiske arbejde, og at Marjatta som helhed udvikler sin særlige pædagogik i takt med
udviklingen i samfundet.

Seminarium i 25 år

Marjatta har derfor et seminarium,
som tilbyder en pædagoguddannelse, efteruddannelser samt en række
kurser – herunder også kurser for
beboerne.
Pædagoguddannelsen på Marjatta har eksisteret i 25 år.
Tidligere var det som en grunduddannelse, hvor uddannelse skulle færdiggøres i udlandet, men siden
2003/4 har det været muligt at tage
hele pædagoguddannelsen på Marjatta Seminarium.

Afslutningsfest

Seminariet har netop holdt afslutningsfest, hvor 27 studerende fik diplomer. Det var en festlig dag, hvor

familie og venner var inviteret med,
der var knap 200 i Marjattas sal.
Formiddagen blev indledt med
korsang ledet af Jette Rymer Thostrup. Det var smukt og intenst med
både klassiske og moderne numre.
Derefter fulgte en sketch med komiske situationer fra undervisningen i løbet af året, hvor der blev leet hjerteligt af tilskuerne.
Dernæst fulgte dimissionstalen
til de studerende og diplomoverrækkelsen.
Efter smukke taler fra de studerende til seminariet gik alle over i den
gamle lade på Bredeshave, hvor 5.
årgang, dvs. det hold, der afsluttede
deres helsepædagogiske uddannelse,
viste »Det gamle spil om enhver« af
Hugo von Hofmannsthal.
Stykket, der var instrueret af Paul
Klarskov, var både imponerende og
dybsindigt og gjorde indtryk på alle.
Dagen blev afsluttet med en festlig reception, som Café-holdet havde fremtryllet. Det var smukt anrettet og smagte fantastisk.
Bredeshave og Marjatta var dermed igen ramme om en spændende
begivenhed, hvor beboerne og seminarister samt medarbejdere, familie
og venner kunne glæde sig over de
skønne omgivelser.
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Birken
Skolehjemmets nye ungdomsgruppe
Af Sonja Aagaard
Det hele begyndte en onsdag morgen, nærmere betegnet den 23. september 2009.
Børnehuset sydede af aktivitet og
spænding lige fra morgenstunden.
Alle vegne stod der flyttekasser,
poser med legetøj og sovedyr, samt
tasker med tøj. I dag skulle der flyttes rundt i alle fire grupper, både
børn/unge og medarbejdere.
Der var lidt nostalgi over det hele, men også en stor forventning til
alt det nye, som skulle ske. Nogle
enkelte blev i deres »gamle« gruppe, men de ville jo så få mange nye
mennesker omkring sig.

Ny ungdomsgruppe

Før middag var medarbejderne i
gang med at flytte de tunge ting
rundt, som senge, skabe og lignende. Efter middag fik de fleste fri fra
skole, så alle kunne være med til at
flytte egne ting og sager rundt, og
sætte dem på egne værelser.
Birken, som her skal fortælles om,
er blevet en ungdomsgruppe.
Der bor 13 unge, og desuden er der
to dagelever. Der er tilknyttet 11 faste medarbejdere samt nogle vikarer.
Vi har fået hele første sal, så der
går noget tid med at finde ud af,
hvilken retning de forskellige værelser ligger i, så de første dage tages der mange forgæves skridt i forkert retning.

Nye navne skal læres

Da vi nåede aftensmadstid den første dag, var der noget forvirring, for
nu skulle der pludselig dækkes bord
til rigtig mange, ja helt op til 19 ad
gangen, så det var godt at der kunne tælles på fingre!
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Men hvad med navnene?
For det var jo ikke helt let at huske
så mange nye mennesker med det
samme. Derfor måtte vi tage dørskiltene i brug og gå rundt og tælle efter flere gange, før vi blev enige om, hvem der nu boede i Birken.
Det gør vi stadig, selvom vi nu har
været der i over et halvt år.
Der er mange, og det gør det lidt
nemmere både for unge og »gamle«
(altså medarbejderne) at huske alle
på den måde.

Det tager tid

I starten var der mange skridt for alle, for havde man glemt noget i vaskeriet, ja, så måtte man jo gå en ekstra gang, og kunne maden ikke få
plads i køleskabet i den ene ende af
gruppe, ja, så måtte vi jo bruge køleskabet i den anden ende.
Det hjalp dog gevaldigt, da Mikael
satte et større køkken op i juleferien
sammen med Poul.

Tak for det, drenge!
I forbindelse med det nye køkken
har vi vores spisestue med to lange
borde, hvor der er plads til alle, og
der er lavet en voksdug med navne på bagsiden, så tøjet kan lægges
i de rigtige bunker, når det skal sorteres. Det er en opgave, som Mikkel
gerne vil, og bagefter går han rundt
med »tøj-post« og lægger det på de
andres senge.
I den anden ende har vi vores stue,
hvor der er sofaer, som vi kan samles
i til ro, hygge, sang, spil, strikkerier,
historielæsning, guitarspil og fløjtespil, eller det omdannes til »well
ness«, hvor der er fodbad, nakkemassage eller dejlig creme på hænderne. Desuden er der et bord, hvor
En rask gåtur til gården kan sag
tens ende i et lille malkekursus.
Jakob ser ud til at have forstået
hvordan man gør.

Det er skønt at tage guitaren med
på shelterpladsen når der skal
hygges.

der ofte findes kreative ting frem, så
der kan laves perlekæder til gaver eller til en selv, hvis man nu selv bliver for glad for den.
Der klippes og klistres til de forskellige årstidsfester.
Der lægges også mange puslespil,
men i en størrelse, så de ikke fylder
hele bordet.
Desuden er der lige kommet bordfodbold, og når det går i gang, kan
der høres hurraråb både fra spillere
og tilskuere.
Vinteren er gået med at falde til
i Birken.
Vi kommer stadig til at kalde den
ene ende for Rønnen eller os selv for
Børnehuset, men egentlig så er vi jo
en ungdomsgruppe nu og det hele
hedder Birken, men sådan er det jo
med gamle vaner. Det tager sin tid
at komme af med dem.

Store udfordringer

Desuden har vinteren også budt på
mange timers leg og forhindringsbane i gymnastiksalen, og alle har efterhånden fået billeder af dem selv,
når de har vovet noget nyt.
Der skriges næsten af fryd, når
man tør noget nyt, som fx Simone, der første gang stod på den høje
gymnastikhest uden at holde ved og
rakte armene ud til siden. Der blev
smilet stolt og alle tiljublede hende,
så hun næsten blev genert.

Det var også en svær tid

I starten var det vanskeligt for mange, at det hele var nyt, så for at være sikker på de ting, man gjorde, var
der flere som trak sig fra det ukendte.
Det gjorde også, at nogle af de
ting, som de unge måske lige hav-

de lært eller var i gang med at lære,
det kunne de pludselig ikke mere.
Der har derfor været mange ting,
som skulle læres igen eller på ny, fordi tingene nu skulle gøres i en anden
sammenhæng.
Det er der blevet arbejdet meget
på fra alle sider, så de fleste nu er
på »omgangshøjde«, samt nogle også har taget ekstra skridt, og det er
jo bare alle tiders at være med til for
både unge og »gamle«.

Nye muligheder

Nu er vi så den 4. ungdomsgruppe på
Marjatta, og det giver nogle dejlige
muligheder for at lave ting på kryds
og tværs blandt de mange unge, så
der er nu større mulighed for at kunne se på den enkeltes mere specifikke interesse.
Der har været tur til Gavnø. Der
har været tur til operaen for at se
Tryllefløjten, hvor der var 3 eller 4
fra hver gruppe.
Onsdag eftermiddag har vi danseundervisning efter skoletid.
Om aftenen er der mulighed for at
samle sig nogle gange ud fra interesse, så nogle gange sendes en »stafet« rundt, om nogen vil være med
til fodbold, rundbold, cykelture og
lignende. Det kan også være hygge
ved et af bordene udendørs eller en
slentretur langs Strandvejen eller til
Bredeshave.

Hvem ved, det kan jo være, at der
kommer en gruppe, som skal følge
VM i fodbold, og måske selv lave
lidt småtræning først på græsset, før
de skal sidde i sofaen og kigge på, at
de professionelle spiller i Sydafrika.

Ny viden

Når der gås ture, bruges der masser
af tid til snak, og man kan jo få sig
en snak om de fine gule marker, og
at der kommer senneppen fra.
Hvad skal man så svare, når Mathilde med et glimt i øjet spørger:
»Jamen, hvor kommer ketchuppen
så fra?«
Vi bruger meget humor i gruppen,
og det nydes af alle.
At lære hvordan humoren bruges
på en god, positiv og stemningsfuld
måde, kan være svært altid at forstå, men hvis tingene karikeres lidt,
og der lægges godt med grimasser
og blinkende øjne oveni, så kan der
være en livlig trafik af små hyggeligheder hen over bordet, og det er
bare super dejligt.
En hyggelig hilsen til jer alle fra
Birken.
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Min cykel
Af Bo A. Jensen & Mette Vangsgaard

Jeg er så glad for min cykel,
Jeg kommer hurtigt langt omkring,
Og det er fordi på en cykel,
Der går det let som ingen ting.
Bo i Svalebo på SampoVig har det
lige sådan med sin cykel, og vil gerne fortælle om det.
SampoVig får mælk og ost fra gården på Marjatta. Det er Bo’s arbejde
at samle mælkejunger ind fra Lærkegården, Vibehuset, Tranekær og
Svalebo og det foregår med cykel
og cykeltrailer og når bussen kommer hjem fra gården og gartneriet, er det Bo’s opgave med uddeling
af ost, mælk og grøntsager på hele
SampoVig.
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Hver dag er det også Bo’s opgave
i middagsstunden at køre affald fra
Svalebo ned til container pladsen.
Cyklen bliver også brugt til at køre
tomme papkasser, paller og glas til
containerpladsen.
Her på værkstedet handler vi i
Brugsen i Store Heddinge, som ligger en km herfra. Varerne bliver bestilt per telefon, og Bo henter dem
med cyklen, og det er vi meget glade for, for det er tit tunge ting. Det er
også en stor hjælp for os, at Bo kan
køre på biblioteket og aflevere bøger.
Om fredagen efter en svømmetur
i svømmehallen, cykler Bo til Fakta
og køber blade til sine kammerater
og sig selv, så der er læsestof til he-

Bo A. Jensen
le weekenden, og i fritiden, når vejret er fint, tager Bo på længere ture
rundt om Sigerslev Mose.
Bo er glad for sin cykel både til arbejdskørsel og fornøjelsesture.


Kommende aktiviteter

Der sker mange spændende aktiviteter på og omkring Marjatta og omkring
det helsepædagogiske og antroposofiske område.
Her er to spændende aktiviteter, men der er med garanti endnu flere!
Mennesket i Midten

I dagene 17., 18. og 19. september
præsenterer Antroposofisk Selskab
frugterne af 100 års antroposofi i
Danmark.
Festligheden præsenteres ved en
bred vifte af arrangementer rundt
omkring i København.
Se mere på www.antroposofi.dk

Musik over Præstø Fjord

I dagene fra 12. til 15. august er der
igen Nordisk spille-danse-synge
træf på Bredeshave ved Tappernøje.
Du kan få yderligere oplysninger
på www.folkemusik.com

Åbent Hus

Der er Åbent Hus på SampoVig søndag den 7. november 2010 fra klokken 10 til 15, med bl.a. stor julestue,
loppemarked, værkstedsudsalg, lotteri, fiskedam samt salg af diverse
kulinariske tilbud.
En rigtig hyggelig dag for beboere, pårørende, venner og andre interesserede – der er også plads til dig
og din nabo!

Åbent Hus

Marjatta, Strandvejen 15, har Åbent
Hus lørdag den 14. maj 2011.

Åbent Hus
Arkivfoto fra Åbent Hus på SampoVig 2009

Sofiegården har Åbent Hus lørdag
den 14. maj 2011.
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Fakta
Du kan på alle Marjattas
værksteder købe de produkter, som bliver produceret de
enkelte steder.
Besøgende på værkstederne
bedes naturligvis respektere
åbningstiderne.

Åbningstider
på de forskellige
værksteder

Værkstedet i Snesere

Sneserevej 73 • 4733 Tappernøje
Mandag – torsdag: 8.15 –16.00, fredag: 8.15- 14.15
Keramik, glas, smykker, sølvbestik, trædyr og Choroi instrumenter.

Strandhøj

Sjoltevej 25 • 4733 Tappernøje
Mandag – torsdag: 7.00-15.00, fredag 7.00-12.00
Økologisk/ biodynamiske mejeriprodukter og kød (på bestilling)
Økologisk/biodynamiske grøntsager sælges på Bækkeskovstræde 26A

Gartneri, Vidarslund

Vinndbyholtvej 6C • 4640 Faxe
Mandag – torsdag: 8.30-15.30, fredag 10.00-14.00 (eller aftale)
Stalddørssalg af økologisk/biodynamisk grønt, frugt, æg og kolonialvarer

Aktivitetshus, Vidarslund

Vindbyholtvej 6D • 4640 Faxe
Mandag – torsdag: 13.00-15.00, fredag 13.00-14.00
Lampeskærme, mobiler, skåle, fade, vaser og krukker af papir

Aktivitetshus, Sofiegården

Holmevej 26B, Næstelsø • 4700 Næstved
Mandag – torsdag: 10.00-15.30, fredag 10.00-14.00
Forskellige ting fra væve-, træ- og lysværkstedet (fx taburetter, vindfigurer og bivokslys).

Aktivitetshus, SampoVig

Trommeslagervej 14 • 4660 Store Heddinge
Mandag – torsdag: 9.00-16.00, fredag: 9.00-12.00
Forskellige ting fra væve-, træ- og metalværkstedet fx foderbrætter,
redekasser, lysestager, bordskånere, viskestykker, tæpper og metalophæng samt te og urtesalt fra gartneriet.

