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Tak!
Da redaktionen som omtalt på 
side 9 har valgt at stoppe, vil vi 
sige tak for den opbakning, I har 
givet os i den tid, vi har redige-
ret forældrebladet.

Vi håber, bladet kan fortsætte, 
og henviser eventuelle skriben-
ter til Marjattas kontor for nær-
mere oplysninger.

Marjatta Bladet udgives af:

 Marjatta
 Strandvejen 15
 4733 Tappernøje
 Telefon: 5596 5119 (8-15)

Renate Gregersen
Renate Gregersen

FN handicapkonventionen er et ak-
tuelt emne at inddrages i diskussio-
ner om inklusion, retten til og mu-
ligheder for selvbestemmelse eller 
det ligeværdige forhold mennesker 
imellem. 

Konventionen er blevet vedtaget i 
marts 2007 og underskrevet af Dan-
mark i 2009. 

Den bygger på begrebet »menne-
skerettigheder«, som vi i dag for-
står som helt grundlæggende for 
vores liv. 

I menneskerettighedsdeklaratio-
nen fra 1948 står der i artikel 1, at 
alle mennesker er frie og lige, med 
samme rettigheder og værdighed. 

Handikapkonventionen tydelig-
gør, at dette gælder alle, også men-
nesker med handikap.

Konventionens formål er klart. 
Den vil »fremme, beskytte og sik-
re muligheden for, at alle personer 
med handikap fuldt ud kan nyde alle 
menneskerettigheder og grundlæg-
gende frihedsrettigheder på lige fod 
med andre, samt at fremme respek-
ten for deres naturlige værdighed«.

Med andre ord ligger der en for-
pligtigelse i for hvert menneske, 
samfund og stat at yde et andet men-
neske respekt uden betingelser, nem-
lig bare i kraft af, at vi har med et 
andet menneske at gøre.

Ingen selvfølgelighed
Når man kan tro, at det altid har væ-
ret en selvfølgelighed, så behøver 
man ikke at skrue tiden ret langt 
tilbage. 

Albert Eman, som sammen med 
ligesindede, grundlagde Marjat-
ta med netop dette menneskesyn 
om, at udviklingshæmmede børn 
har mulighed for udvikling gennem 
skolegang, uddannelse og deltagel-
se i samfundet, mødte dengang ik-
ke den store opbakning fra samfun-
dets side.

I en tid med store institutioner, 
hvor formålet var opbevaring frem-
for udvikling og hjælp til et selv-
stændigt liv, var dette et stort pioner-
arbejde og hans livsværk fortsætter 
i dag efter hans død. 

Nogle behøver »hjælp«
Samfundets syn og en etisk dialog 
gennem tiden har gjort, at børn, un-
ge og voksne med handikap har sik-
ret deres rettigheder på mange om-
råder. 

Mens fysisk handikappede har 
deltaget aktivt i debatten og udform-
ningen af handikapkonventionen, 
har mennesker med udviklingshæm-
ning haft brug for hjælp. 

Interesseorganisationer, pårørende 
og engagerede mennesker har væ-
ret med til at sikre deres rettigheder. 

Udviklingshæmmede mennesker 
har ikke kun brug for engagere-
de lobbyister, når det gælder deres 
formelle rettigheder, fx i henhold 
til lovgivning og kommunernes be-
slutninger. 

Der er især brug for mennesker, 
som inderligt føler, at et samfunds 
udvikling beror på medmenneske-
lighed, gensidig anerkendelse, og at 
vi kan hjælpe hinanden i en huma-
nistisk udvikling. 

Intet nyt
Udfordringen i dag kan på nogle 
punkter ligne de udfordringer Al-

Af Renate Gregersen

Leder
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bert Eman har mødt, fordi vi i dag 
skal arbejde mod en på nogle om-
råder bagstræverisk udvikling, som 
også viser sig ved en sproglig forrå-
et debat i medierne. 

Denne sproglige udvikling fjer-
ner debatten fra et menneskeligt af-
sæt til en »tingsliggørelse« af grup-
per i vores samfund. 

Denne »tingsliggørelse« - et be-
greb, som den tyske filosof Axel 
Honneth bruger - er en form for dis-
respekt og sker, når vi bevæger os 
væk fra en ægte anerkendelse af vo-
res medmennesker.

Alle skæres gerne over en kam, 
og betegnelse af nogle grupper som 
»byrde« bliver indlemmet i det dag-
lige sprog og bliver således til en 
slags realitet.

Her er der hjælp at hente i konven-
tionens § 8, som handler om bevidst-
gørelse og i afsnit b står der, at del-
tagerne forpligter sig til: 

»at bekæmpe stereotyper, fordom-
me og skadelig praksis i forhold til 
personer med handikap …«

Man starter med sig selv
Det begynder med en selv, og op-
gaven består i at være opmærksom 
og kritisk over de mange små foran-
dringer og såkaldte tilpasninger, der 
næsten dagligt sniger sig ind. 

Næste skridt kan være, at gøre an-
dre opmærksomme på forhold, som 
peger i en anden retning end kon-
ventionen lægger op til.

Det kan medvirke til, at den aktu-
elle debat om besparelser ikke til-
sidesætter individuelle hensyn og 
udviklingshæmmede menneskers 
ret til selvbestemmelse og anerken-
delse.



Tilfredshedsundersøgelse
Danske Regioner gennemførte i de-
cember 2009 en tilfredshedsunder-
søgelse blandt pårørende til beboere 
på de sociale botilbud i de fem regi-
oner. Denne undersøgelse er en del 
af regionernes kvalitetsudvikling. 
Marjatta har deltaget ved at 37 på-
rørende har stillet sig til rådighed i 
undersøgelsen. 

Den landsdækkende undersøgelse 
giver viden om de pårørendes ople-
velser og vurdering af kvaliteten i de 
regionale boformer for voksne per-
soner med handicap. 

Ved sammenligning med de an-
dre undersøgte tilbud i regionerne, 
ser det ud til at Marjatta kan glæde 
sig over at være blandt de allerbed-
ste tilbud i forhold til undersøgel-
sens temaer.

Rapporterne fra undersøgelsen 
blev publiceret i sommeren 2010. 
Der foreligger seks rapporter, dels 
en landsdækkende rapport, dels én 
rapport for hver af de fem regioner. 
Rapporterne kan læses på hjemme-
siden www.centerforkvalitetsudvik-
ling.rm.dk 

Resultater for Marjatta
Den gennemførte tilfredshedsun-
dersøgelse viser meget positive re-
sultater for Marjatta. 

Der stilles 23 specifikke spørgs-
mål indenfor følgende temaer:
• Personalets kontakt med beboer-
ne
• Beboernes kontakt med hinanden
• Aktiviteter og udfordringer i bo-
tilbuddet
• Sundhed og forplejning
• De fysiske rammer
• Beboer- og pårørendeinddragelse
• Samarbejde med pårørende
• Lydhørhed og forståelse blandt 
personalet og ledelsen

Til hvert spørgsmål er der fire 
svarmuligheder: Ja i høj grad, Ja i 
nogen grad, Nej kun i mindre grad 
eller Nej slet ikke. 

Ved alle spørgsmålene, på nær ét en-
kelt, er resultatet for Marjatta, at det 
samlede »Ja« udgør mere end 90 % 
af de afgivne svar.
• Ved 12 spørgsmål udgør det sam-
lede »Ja« 100 % af de afgivne svar
• Ved 8 spørgsmål udgør det samle-
de »Ja« 97 % af de afgivne svar
• Ved 1 spørgsmål udgør det samle-
de »Ja« 94 % af de afgivne svar
• Ved 1 spørgsmål udgør det samle-
de »Ja« 93 % af de afgivne svar
• Ved 1 spørgsmål udgør det samle-
de »Ja« 74 % af de afgivne svar

Det fremgår videre af rapporten, at 
ved 7 af spørgsmålene har 90 %-100 
% givet den bedst mulige bedøm-
melse »Ja, i høj grad«. 

Plads til forbedring
Marjatta kan være tilfreds med det 
gode resultat i undersøgelsen, men 
som altid er der plads til at forbedre 
sig. Når det gælder information ud-
gør det samlede »Ja« kun 74 % af de 
afgivne svar på spørgsmålet: »Får du 
løbende information om, hvem der 
er ansat på boformen?«. 

Marjatta vil forbedre denne infor-
mation til de pårørende ved løbende 
opdatering af Marjattas »forældresi-
der« på www.marjatta.dk  Læs me-
re om det i artiklen på side 20-21.

Sammenligning med 2007
Danske Regioner gennemførte en 
tilsvarende undersøgelse i 2007. Til-
fredsheden blandt de pårørende til 
voksne beboere i de regionale botil-
bud på Marjatta har kun ændret sig 
marginalt i den forgangne periode, 
på nær vedrørende det ene spørgs-
mål om information vedrørende, 
hvem der er ansat. 

På dette punkt er tilfredsheden fal-
det fra 93 % til 74 %, og det viser 
tydeligt, at dette drejer sig om no-
get, som Marjatta kan gøre bedre, 
og det vil Marjatta gøre, som om-
talt ovenfor.



De pårørende udtrykker tilfredshed
Af Renate Gregersen og Tommi Strandgaard
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Albert Eman havde et fuldt og rigt 
liv og blev næsten 90 år. Alligevel 
er det trist at tænke på, at han ik-
ke er mere. 

Baggrund
Albert Eman er født i 1921 i Hol-
land. Faderen havde en virksomhed, 
der solgte tapeter og tæpper og mo-
deren var sygeplejerske. Han hav-
de en stærk pligtfølelse med fra sin 
opvækst. Hans motto var, at havde 
man først startet på noget, så skulle 
det gennemføres. 

Allerede som helt ung blev han in-
troduceret til Rudolf Steiners tanker 
af en ældre mand, der boede i nær-
heden. Han fik også foræret en cel-
lo af ham. Han følte så dyb en ag-
telse for denne person, at både an-
troposofien og musikken kom til at 
gennemstrømme hans liv. 

Hans ungdom var præget af kri-
gen. Familien var aktiv i modstands-
bevægelsen, og han måtte i lange pe-
rioder under vanskelige forhold hol-
de sig skjult. »Jeg forstod jo ikke 
dengang krigens alvor, men jeg lærte 
at spille skak, for vi havde ikke an-
det at lave«, har han engang fortalt.  

Da krigen var slut, var Albert 
Eman 24 år, Europa lå i ruiner og 
fremtiden var usikker. 

Som flere andre dengang, lod han 
sig spå af en klog kone, som bl.a. 
sagde til ham, at han skulle forbe-
rede sig på, at han nok kom til at le-
de et større sted med børn. »Derfor 

har jeg benyttet enhver mulighed for 
at holde foredrag«, har han engang 
fortalt, »for jeg vidste, at det var vig-
tigt, at jeg øvede mig«. 

I 1947 søgte han til Mikaelgården 
- et af de første helsepædagogiske 
skolehjem i Sverige - hvor han var 
sløjdlærer og alt mulig mand. Det 
blev 5 gode år sammen med spæn-
dende og inspirerende mennesker. 
Der traf han også Henny Petersen, 
der havde en uddannelse som små-
barnspædagog. Dengang vidste de 
ikke, at de sammen ville starte et 
hjem i Danmark. 

En dag, da Albert Eman sad og 
hørte radio og glædede sig over li-
vet, så han pludselig for sig - som i 
et billede - den person, der havde sat 

ham i forbindelse med antroposofi-
en. Han fik en stærk fornemmelse 
af at have svigtet. Han havde jo in-
derst inde sagt ja til den store opga-
ve, og der sad han bare og hyggede 
sig. Nu kom pligtfølelsen op i ham, 
og han tog et voldsomt tag i sig selv. 

Derefter tog både Albert og Henny 
til Skotland for at uddanne sig til hel-
sepædagoger hos den berømte læge, 
Karl König. Han havde under krigen 
grundlagt det første levefællesskab 
for børn med behov for særlig støt-
te samt et seminarium. Dette initia-
tiv har senere udviklet sig til en ver-
densbevægelse. Karl König var flyg-
tet fra nazisterne til Skotland. 

I den tid Albert var der, følte han 
sig dybt berørt i sit inderste. Han har 

Af Lisbet Kolmos
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fortalt, at det var, som om de åndeli-
ge kilder strømmede til ham gennem 
undervisningen og arbejdet der. Han 
skrev alt omhyggeligt ned til senere. 

Det var også en tid med hårdt ar-
bejde. Han har fortalt, at et af de 
børn, som han havde ansvar for, næ-
sten på mirakuløs vis begyndte at ta-
le. Det gav håb for kraften i denne 
særlige pædagogik.

Marjatta grundlægges
Allerede medens Albert Eman var 
i Skotland skrev forældre til ham 
fra Danmark med anmodning om 
at starte et skolehjem. Dengang var 
der ingen skoler for handicappede i 
Danmark. 

Albert Eman kendte ikke Dan-
mark særlig godt, men efter nogle 
besøg her, hvor han mødte interes-
serede forældre og venner af det an-
troposofiske, besluttede han sig for 
at påtage sig opgaven. 

Et sådant nyt initiativ krævede stor 
entusiasme og en stærk vilje. 

Steiners tanker om pædagogik for 
udviklingshæmmede var næsten 
ukendt i Danmark. 

Der kunne ikke blive tale om en 
overenskomst med staten, så det 
måtte udelukkende bygge på pri-
vatøkonomi fra forældrene. Hans 
uddannelse var ikke anerkendt her-
hjemme. Han talte ikke dansk, men 
svensk. Med så mange odds imod 
sig, undrer det, at det lykkedes.

Da Marjatta blev grundlagt den 
1. november 1953 var Albert Eman 
32 år og Henny Pedersen var 28 år. 

De havde lejet sig ind på en gård, 
Rødbjerggård, ved Hornbæk. 

Der startede de med 4 elever og 2 
unge medarbejdere. 

Løn var der ikke tale om, kun lom-
mepenge, men det gjorde ikke så 
meget, sagde Eman: For vi havde jo 
ingen fritid«. 

De skulle klare alt fra undervis-
ning til madlavning og blevask. 
Der var ret stor søgning og allerede 
i 1955 flyttede hjemmet til en villa i 
Holte, der kunne rumme 20-25 børn.  

I 1957 blev Albert gift med Karla, 
som var ung medarbejder på stedet.

For at skabe plads til nye små børn, 
og for at de unge elever kunne fort-
sætte efter det 14. år, måtte der ske 
en udvidelse. 

I 1961 blev Skovvænget ved 
Præstø fjord erhvervet. 

Da Marjatta fik overenskomst med 
staten i 1970 var det en stor lettelse 
rent økonomisk. Det var nu muligt 
at samle det hele ved Præstø Fjord. 

I 1974 blev der investeret i værk-
steder til de unge voksne, og sølv- og 
træværkstedet samt landbruget kom 
til. I 1978 blev der bygget endnu et 
hus, Nimah Naust Huset, til de æld-
ste, således, at der stadig kunne bli-
ve plads til nye små børn i skolen. 
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25-års jubilæet  
- et højdepunkt
Tiden omkring 1978 var et højde-
punkt i Marjattas historie. 

Marjatta havde fundet sin gode 
dags- og årsrytme, som er med til 
at skabe den levende og trygge hver-
dag. I fællesskab arbejdede medar-
bejdere og elever på Tryllefløjten af 
Mozart. Et syngespil fuld af liv og 
dyb symbolik.  

Albert Eman havde skrevet en dej-
lig og levende bog med titlen: »Ru-
dolf Steiner, pædagogik for udvik-
lingshæmmede«. 

Et citat fra bogen viser hans var-
me hengivenhed for alle elever og 
beboere på Marjatta: »Med indsigt 
i antroposofien kan menneskets ån-
delige væsen ikke opfattes som sygt. 

Det er alene menneskets legeme, 
den biologisk-arvelige del, der er et 
dårligt instrument for sjæle, når et 

menneske er hæmmet. Vort arbejde 
går således ud på at tilvejebringe et 
bedre forhold mellem legemet, sjæ-
len og ånden. 

Det mål forsøger vi på Marjatta at 
nå for hvert barn ved hjælp af Ru-
dolf Steiners pædagogik – terapeu-
tiske og medicinske anvisninger«. 

Der var mange dygtige medarbej-
dere, flere med kunstnerisk begavel-
se og med stor frihedstrang, så det 
kan derfor ikke undre, at det var liv-
ligt i mange henseender. 

Det var i samme periode, at bille-
derne i Marjattas sal blev skabt af 
Grethe Bagge. 

Efter Albert Emans ønske var te-
maet fra Kalevala. Motivet med 
Marjatta, der først føder det lille 
barn, og derefter mister det. Hun 
søger råd hos sol, måne og stjerner 
for at finde det igen. En nordisk Ma-
ria skikkelse, der søger den kristne 

inspiration i det kosmiske. Det Ru-
dolf Steiner kalder en moderne jeg-
bevidsthed.

Generationsskifte
Marjatta var blevet et stort sted og 
med de prioriteter i forhold til bl.a. 
musik, foredrag, fordybelse i antro-
posofiens visdom, som Eman hav-
de, var det ikke let at holde sammen 
på det hele. 

Samtidig var det Emans drøm, at 
starte en uddannelse til helsepæda-
gog, så flere medarbejdere kunne få 
en uddannelse. 

Jeg selv var kommet regelmæs-
sigt på Marjatta siden 1974 og hav-
de mange lærerige stunder sammen 
med den kendte hollandske læge 
Frits Wilmar og medarbejderne. Det 
var derfor ikke unaturligt at spørge, 
om jeg kunne tænke mig at overta-
ge ansvaret. 
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Det var ingen enkel beslutning for 
mig og min familie, men efter man-
ge møder og store betænkeligheder, 
sagde vi ja. 

Der gik dog nogle år inden det 
kunne realiseres. 

Vi f lyttede til Marjatta i 1984, 
hvorefter jeg overtog ledelsen i lø-
bet af det efterfølgende år.

 I 1989 flyttede Karla og Albert 
Eman til Vidarslund sammen med 
10 af de ældste beboere. 

Der var ikke så mange penge den-
gang, så man måtte nøjes med det, 
man kunne få. 

Det var et nedlagt gartneri - ik-
ke særlig charmerende som bofæl-
lesskab. 

De gjorde begge en stor indsats, og 
i dag er dette sted jo et af Marjattas 
smukkeste voksencentre.  

Det er karakteristisk for de beboe-
re, som var omkring Albert og Kar-
la Eman, at de var høflige, venlige, 
humoristiske og imødekommende. 
Meget tæt på det, man med et gam-
meldags udtryk kalder »kultivere-
de«. Det var altid en fornøjelse at 
være sammen med beboerne.  

På skolehjemmet fik Eman tid til 
at hellige sig musikken, og sammen 
med Birthe Reppel og andre dygti-
ge medarbejdere opførtes hvert år 
flotte musikalske værker til fødsels-
dagen, som Eman havde kompone-
ret musik til. Han holdt også man-
ge foredrag om eventyr. og om mo-
tiverne i Kalevala.  

Tiden med seminariet
I 1986 tog Eman initiativ til at med-
arbejderne kunne få en helsepæda-
gogisk uddannelse. I de første man-
ge år var det som et proseminari-
um, hvor uddannelsen skulle fuld-
føres i udlandet. 

Han var en mesterlig fortæller, 
altid meget billedrigt. Det var ik-
ke meningen, at der skulle stilles 
spørgsmål, men derimod at man 
skulle åbne sig og suge billederne 
og meddelelser ind i sig. 

Det man ikke forstod, skulle man 
gemme i sit indre, og så når man selv 
var blevet vis nok engang, så havde 
man svaret på sine spørgsmål. 

Man så ofte Eman holde forelæs-
ninger med halvt lukkede øjne, som 
udtryk for dyb koncentration. Et an-

det læringsideal end det, vi har i dag, 
men spændende.

Samtidig med alvoren havde Eman 
en utrolig humor, og der var derfor 
ofte latter omkring ham. Beboerne 
elskede ham for hans sjove vid. 

Den sidste tid
De sidste 10 år boede Albert og Kar-
la Eman på SampoVig, hvor den æld-
ste bygning, Lærkegården, var ble-
vet købt i 1982. 

Der boede nogle af de ældste fra 
det tidlige Marjatta, bl.a. Merete Ha-
strup, som var den første elev, der 
kom til Marjatta i 1953. 

Det var Meretes mor, der hav-
de skrevet til Eman i Skotland, og 
hendes far havde støttet Marjatta 
igennem alle årene som bestyrel-
sesmedlem. 

Albert fulgte med i beboernes liv 
og spillede bl.a. til morgensamling. 
Han var tjenende og aldrig påtræn-
gende. 

Da Karla blev syg for en del år si-
den, opfattede Albert det som sin op-
gave også at være sygepasser. Han 
udførte denne opgave med sin sæd-
vanlige trofasthed.

Efter Karlas død for godt et år si-
den, blomstrede Albert op og havde 
igen tid til at se sine gamle venner. 

For nogle måneder siden blev han 
ramt af kræft. 

Mens han blev stadig svagere, blev 
han passet i sit hjem til det sidste af 
mange kærlige mennesker.

 Afslutningsvis vil jeg fremhæ-
ve det, som blev sagt ved bisættel-
sen af Kristensamfundets præst, 
Dan Lerche-Petersen: »Albert Eman 
sagde altid: Man bliver menneske, 
når man skaber noget. Albert Eman 
skabte meget. Albert Eman var me-
get menneske«.

Albert Eman vil leve længe i min-
det hos mange.
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Stig Nielsen: 
Sådan husker jeg Albert Eman!

Jeg kom til Marjatta dengang det 
startede, ikke på Havreholm men 
lidt senere i Holte. Jeg var ikke så 
gammel dengang, jeg kom også til at 
barbere mine øjenbryn…. Jeg kun-
ne ikke rigtig finde ud af barberma-
skinen.

Jeg vævede hos fru Eman, Karla, i 
Holte og det gjorde jeg sammen med 
Kirsten Petersen.

Jeg spillede julespil sammen med 
Eman, det var sjovt og han skæld-
te ud hvis jeg ikke kunne huske mi-
ne replikker. Birthe Reppel har lært 
mig at synge.

Jeg kan huske, da vi flyttede Mar-
jatta til Tappernøje, og der arbejdede 
jeg sammen med Holger Lykkebo.

Albert spillede cello, det kunne 
jeg godt lide.

Da Eman boede på Vidarslund 
havde han et æsel, der spiste noget 
forkert og døde, hun hed Meggi, det 
var ikke så godt.

Vi rejste meget med Eman, vi 
var i Holland, Italien og Græken-
land og vi har øvet hele Tryllefløj-
ten med Eman.



Mindeord om
Albert Eman

Inge Lise Holmgren:
Andreas mor.

Albert Eman døde hen under afte-
nen fredag, den 19. november. 

For alle os, hvis børn har deres 
hjem på SampoVig, var Eman det 
faste omdrejningspunkt på Marjatta 
og den eneste, der havde fulgt dem 
fra den første dag på Skolehjemmet 
ved Præstø Fjord til nu, hvor de som 
voksne var flyttet til bofællesskabet 
ved Store Heddinge. 

De unge mennesker levede deres 
dagligdag sammen med Eman, og vi 
forældre så ham som garant for, at 
hvor højt end tanker og idealer fløj, 
blev det aldrig glemt, at kun én ting 
var altafgørende: Vor børns tryghed.

Andet steds i bladet fortæller 
Jens’ mor, Grethe smukt og bevæ-
gende om sit første møde med Al-
bert Eman. Jeg tror, netop dette før-
ste møde for de fleste har prentet sig 
ind i sindet og står lyslevende for os 
hele livet igennem. 

Og nu, da Eman ikke længere er 
iblandt os, fyldes vi hver især af et 
utal af minder, og næsten lige så 
mange følelser. 

Sorg og vemod dæmpes lige så 
stille ned af en dyb og varm glæde 
og taknemmelighed. Tænk, hvor var 
vi heldige, at dette menneske net-
op kom til Danmark og grundlag-
de Marjatta med alt, hvad det inde-
bærer, på samme tid, som vore børn 
voksede op!

Selv mødte jeg Albert Eman første 
gang, da Andreas var to år. 

Åh, hvor var jeg nervøs! 
Nervøs for at møde selveste Mar-

jattas grundlægger og forstander, 
og ængstelig for at se dette sted, der 
måske skulle blive min lille drengs 
fremtid. 

Det første var der slet ingen grund 
til; Eman bød mig indenfor i sit pri-
vate hjem, og dér sad vi med te og 
snakkede om Andreas første leveår, 
familiens hverdage og årstidstraditi-
oner – og så naturligvis om Marjatta. 

Som nybagt mor til et mongolbarn 
vidste jeg af bitter erfaring, hvor ud-
marvende sådan en samtale var, men 
sådan var det ikke her. 

Tværtimod. 

Den tunge byrde, der siden fødslen 
havde hvilet på mig, blev umærke-
ligt løftet og delt ud på flere skuld-
re. Der var nogen, der var parat til 
at tage hånd om mit lille barn og el-
ske ham, som den han var! 

Omvisningen på skolehjemmet 
var bevægende; en lille pige tog min 
hånd og viste stolt sin seng frem: 
her bor jeg! 

Det var svært, og heldigvis kun-
ne jeg – da tiden kom – få lov at be-
holde Andreas som hjemmeboende 
de første skoleår. Så fik jeg tid til at 
forberede mig langsomt på indflyt-
ningen – ja, faktisk var Andreas klar 
til skiftet fra ekstern til intern elev 
længe før jeg. 

Forleden var søndagens tekst i kir-
ken noget om byrder. 

Da præsten i sin prædiken brug-
te udtrykket: »Kun ved at bære hin-
andens byrder, er vi rigtige men-
nesker«, måtte jeg tænke på Albert 
Eman. 

Han lettede byrdeåget for os foræl-
dre, men vore børns byrder bar han 
simpelthen sammen med dem hele 
livet. Og det pudsige var, at han tog 
dem på sig – ikke som en byrde, men 
som en gave.

Hvor er vi heldige! Albert Eman 
skabte ikke blot Marjatta; han om-
gav sig også med mennesker, der ejer 
samme entusiasme og livsindstilling 
som han selv, og som kan føre hans 
livsværk videre på betryggende vis.

En stor og dybfølt tak til Albert 
Eman - og til alle jer unge medar-
bejdere, der bærer Marjatta ind i 
fremtiden.

Matt 11, 28-30:
Kom til mig alle I, som slider jer 
trætte og som bærer tunge byrder, 
og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg 
på jer og lær af mig, for jeg er sagt-
modig og ydmyg af hjertet, så skal I 
finde hvile for jeres sjæle. For mit åg 
er godt og min byrde er let.
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Kirsten Petersen:
Jeg ankom til Havreholm den 2. maj 
1952 som 14 år gammel. 

Jeg var ikke den første, det var 
Merete, der var kommet året før. 
Men jeg kan huske de første: Peter 
Adam, Carsten, Jensemand og Rig-
mor, men hun kom vist nok først til 
i Holte. Men vi var der sammen med 
ungkarlene. Jeg var foderpige og jeg 
var malkepige. Vi havde 4 heste, 15 
køer, 15 kalve og mange grise, og jeg 
var med til når der kom små grise til. 

Jeg gik i skole om dagen, men når 
jeg ikke var i skole, var jeg altid i 
stalden. Jeg elskede stalden.

Mit første møde med Eman var på 
Havreholm, min far og jeg var kom-
met derop med tog og bus, det var 
noget af en tur. 

Jeg havde først fået afslag af 
Eman, da han syntes, at jeg var for 
gammel. Men så skrev jeg min egen 
ansøgning, og derefter kom jeg på 
prøve. 

Efter et års tid fandt Eman villa-
en i Holte og jeg fulgte med og nu 
blev jeg køkkenpige, når jeg ikke 
gik i skole.

Eman og Birthe underviste mig 
i musik. Eman lærte mig at spil-
le klaver, og han lærte mig at spil-
le skuespil og teater. Jeg havde også 
eurytmi og musik hos Agathe Hoff-
stedther og Henny Petersen undervi-
ste mig i regning og dansk.

 Eman var et godt menneske, altid. 
Når han var humoristisk, sagde han 
altid »Jeg ved ingenting, Karla ved 
alt«. Efter jeg holdt op med at gå i 
skole arbejdede jeg mere i køkkenet.

Jeg fik en hund, da jeg var på Hav-
reholm »Tanja«. Hun var en hvid 
Samojede spids, som jeg havde al-
le årene i Holte, og jeg tog den med 
til Tappernøje. 

Hun blev 13 år og boede til sidst 
i Svalereden. Der boede Karla og 
Eman også. 

Ja, Eman var god og kærlig, og 
han var et meget tappert menneske. 

»Tak for alt, hvad du har gjort, det 
har været et utroligt stort arbejde. Og 
du har været trofast og god til at læ-
re ting fra dig«.



Tak!
Vi vil hermed sige alle læsere, skribenter og 

 andre samarbejdspartnere tak for den tid, vi 
har været  redaktører på Marjatta Bladet.

Da der på det sidste er opstået uenighed  
med hensyn til, hvem der skal have lov til  

at skrive i bladet, har vi valgt at stoppe med 
udgivelsen af dette nummer.

Til sidst vil vi ønske alle en rigtig Glædelig Jul 
samt et Godt og Lykkebringende Nytår!

Kærlig hilsen

Leif & Inge Lise
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Min søn Jens kom til verden den 
9. november 1961. Han vejede kun 
2.200 gram og var 49 cm lang.

Fødslen var hård ved Jens. Det 
skulle senere vise sig som en hjer-
neskade.

Det første døgn blev han lagt til 
brystet. Desværre var der ingen 
tegn på at han ville kunne sutte. De 
prøvede flere gange, men desværre 
uden resultat.

Jeg havde på det tidspunkt ikke  
meget forstand på, hvordan det hele 
skulle være, men  håbede at det vil-
le ændre sig.

Næste dag kom min huslæge til 
klinikken (i Charlottenlund). 

Bemærk, at det dengang var me-
get almindeligt at føde på en klinik.

Han fortalte os,  at Jens måtte sen-
des til Dronning Louises Børneho-
spital, for at blive undersøgt, da han 
ikke var tilfreds med hans tilstand. 
Jens’ temperatur var på dette tids-
punkt 34 grader.

Jeg var selvfølgelig dybt ulykkelig 
og fik lov at komme ind på et enevæ-
relse, da det var en stor belastning at 
se de andre mødre med deres babyer.

Jeg havde på dette tidspunkt så 
meget mælk, at brystet blev bundet 
op. Det var så bare at vente.

Dagen efter kom der besked om, 
at nu var Jens̀  temperatur oppe på 
36 grader. 

Han var lagt i »varmekasse« og 
skulle nu sondemades. 

Jens̀ s far kom hver morgen og 
hentede nyudmalket modermælk, 
der så blev kørt til Dronning Loui-
ses Børnehospital.

Jeg har senere fået at vide, at Jens 
havde vædske i hovedet. 

Hans hovede skulle måles døgnet 
rundt. Det var nogle kritiske dage – 
men det gik gudskelov godt.

Jeg fik besked hver dag, at Jens’ 
temperatur steg, og han var begyndt 
at indtage føde. 

Men først, når han vejede 3000 
gram, måtte jeg få ham med hjem.

... historien om 

Dette er historien om min 
søn, Jens Thomas Juhl, 
der bor på Tranekær.

Af Grethe Clauson-Kaas, mor til Jens 
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Efter en uge kom jeg så endelig 
ind på hospitalet for at se min dreng. 

Det var et meget stort øjeblik for 
mig. De første gange var det dog 
kun muligt at kigge på ham gen-
nem en rude. 

I favnen
Men så en dag sagde sygeplejersken, 
at jeg nu måtte holde ham. Jeg var 
lykkelig!

Den 6. januar 1962 fik jeg ham 
så med hjem. Da vejede han 3000 
gram, og var stadig meget lille.

Min modermælk var på nuværen-
de tidspunkt ved at være på retur, så 
det var i gang med flaskerne.

Jens̀ s hoved var stadig tungt, så 
han behøvede meget støtte i nakken. 

Sundhedsplejersken kom jævnligt, 
og hun var tilfreds med udviklingen, 
selv om det gik langsomt.

Da Jens var 7 måneder, fik han sin 
første tand, uden store problemer. 

Han tog fortsat på i vægt og veje-
de nu, hvad han skulle for sin alder.

Den første diagnose 
Da Jens var 12 måneder, kunne han 
stadig ikke rigtig holde sit hovede og 
måtte have støtte i ryggen, når han 
skulle sidde op.

Jeg konsulterede Dr. Brandt på Or-
topædisk Hospital.

Han fortalte mig, hårdt og brutalt, 
at Jens var spastiker, og at han aldrig 
ville komme til at gå.

Meget ulykkelig fik jeg dog stor 
opbakning fra vores egen læge,  Dr. 
Prip i Rungsted. 

Jeg skulle ikke tage det for givet. 
Han havde oplevet tilfælde tidligere, 
hvor det var endt lykkeligt.

Senere fik jeg besøg af en børne-
psykolog, som kunne fortælle mig, 
at Jens nok var psykotisk.

Efter anbefaling fra bekendte, fik 
jeg nu en tid hos Professor Plum på 
Rigshospitalet. 

Han var fantastisk.  Han studere-
de Jens̀ s adfærd og ville gerne ha-
ve ham indlagt til observation i ca. 
14 dage på Rigshospitalets børne-
afdeling. 

Jeg blev spurgt om jeg ville have 
foretaget en »hjernepustning«. 

Men da dette kun var af hensyn til 
forskning og ikke ville kunne gøre 
nogen ændring for Jens, udover se-
nere i livet måske give ham kram-
per, sagde jeg omgående nej til det.

Efter 14 dage fik jeg Jens hjem 
igen. Der blev ikke stillet nogen 
diagnose, men vi skulle holde kon-
takten, og komme tilbage til Profes-
sor Plum efter et stykke tid. 

I mellemtiden fik Jens rettet sit ene 
øje, som han skelede på. Det blev 
ordnet på Militærhospitalet.

Tiden gik
Jens kravlede stadig rundt på gulvet. 
Han var vågen og aktiv. Men hans 
ben ville ikke bære ham. Han hav-
de i mellemtiden haft sine børne-
sygdomme og fået fjernet polypper. 

Herudover var han sjældent syg. 
Jens var nem at få renlig. Han sad 

tidligt på potten (med støtte) og kla-
rede det fint.

I mellemtiden var Jens blevet tung 
at slæbe på, så min ryg fik nok et lil-
le knæk.

Da Jens var godt 3 år gammel, 
konsulterede vi Professor Plum igen. 

Vi fik den glade nyhed, at Jens nu 
kunne komme til Spastikerhjemmet 
Kildehøj i Nivå (10 minutter fra hvor 
vi boede), for at få trænet  sine ben. 
Der blev intet lovet om, hvorvidt det 
ville lykkes.

Jens skulle bo på stedet i ca. 3 må-
neder, men jeg kunne komme hver 
dag og made ham og pusle om ham. 
Det syntes jeg var dejligt.

Nu kunne Jens gå
Jeg glemmer aldrig den december 
eftermiddag, hvor min lille dreng 
kom stavrende mod mig, i sine spe-
cialsyede støvler, med armene ud-
strakt.

Professor Plum var også til stede 
og så, at det nu kun kunne gå frem-
ad med motorikken, og Jens skulle 
hjem. Jeg skylder fysioterapien og 
Professor Plum stor tak.  

Jens kunne nu køre sin klapvogn 
selv og han var pavestolt. Vi gik 
mange ture.

Hans ben var tynde og uden musk-
ler. Men hans vilje var stærk, og han 

var nysgerrig omkring alt, hvad der 
skete udenfor.

Min søde, rare, varme, tålmodi-
ge mor var gudskelov meget hos os 
disse år. Hun var en stor hjælp. Hun 
elskede selvfølgelig sit barnebarn 
og havde som sagt, en engels tål-
modighed.

Dagpleje
Jeg havde selvstændigt arbejde den 
tid, og kunne indrette mig som 
bedst var.

Jeg fandt en god dagplejemor, som 
tog sig godt af Jens. 

Men han krævede også mere og 
mere opmærksomhed.

Jens fik nu lov at komme i en bør-
nehave i 3 timer om dagen, sammen 
med normalt udviklede børn.  Dette 
gik udmærket indtil vi i 1965 flytte-
de til Fredensborg.

Fredensborg var dejlig, med stor 
have som omgående fik sikret ad-
gangene, for Jens gik virkelig på op-
dagelse. Huset var med 1. sal, så og-
så det blev sikret.

Der var mange søde, unge piger i 
Fredensborg, som gerne ville passe 
Jens. Men jeg var altid lidt nervøs, 
for jeg vidste jo, at han var lynhurtig. 

Så jeg sagde til dem »slip aldrig 
hans hånd, uanset hvad der sker på 
jeres vej«.

Vi havde jo den store, dejlige Fre-
densborg Park at gå tur i. Jens holder 
i dag, som voksen mand, stadig me-
get af at gå tur i Fredensborg.
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Jeg skulle jo have passet Jens sam-
men med andre børn og fik at vi-
de, at der var en lille gruppe med 
5 evne svage børn, som blev passet 
fra klokken 9 til klokken 15 nede 
ved stationen. 

Vi kom dertil og der var ét rum 
med  kakkelovn i hjørnet og et bord 
med nogle stole omkring. 

Legetøj var der meget lidt af og da-
men, der skulle passe disse 6 børn, 
var midaldrende og alene.

Jens var på dette tidspunkt blevet 
tilmeldt åndsvageforsorgen, gen-
nem Professor Plum, som stadig ik-
ke kunne stille en fast diagnose. Men 
for at få hjælp blev vi nødt til at bli-
ve tilmeldt.

Der var ikke særlig spændende 
og opmuntrende i denne børnehave.

Jeg mødte dem oppe i byen en-
gang. De hang alle sammen sam-

men i en lang snor, og det var jo det 
eneste, dette menneske kunne gøre. 

Bedre havde det nok været, hvis 
turen var gået til Fredensborg Park, 
hvor der var god plads.

Nye udfordringer
Året gik og Jens klarede det fint. 
Men udviklingsmæssigt set, stod det 
meget stille.

Ved et besøg hos nogle gode ven-
ner, i Rungsted, mødte jeg et ægte-
par der selv havde en retarderet pige. 

Vi talte selvfølgelig sammen om 
vores fælles problemer og glæder 
og jeg blev anbefalet at kontakte »en 
Fru Jerikov«, der selv havde to retar-
derede børn, og som delvis drev en 
børnehave i Holte.

Jens og jeg tog afsted og mødte 
et positivt og pragtfuldt menneske. 
Hun havde desværre ikke plads til 

Jens, men sagde at jeg skulle prøve 
på Marjatta-Hjemmet i Holte.

Jeg vandt i lotteriet!
Jeg fik arrangeret et møde på Mar-
jatta-Hjemmet i Holte med frk. Hen-
ny Pedersen og Albert Eman. 

Nervøs var jeg jo. Men det skul-
le vise sig, at det slet ikke var nød-
vendigt.

Vi mødtes på kontoret. Jens var 
alle steder hele tiden, og jeg svedte.

Eman sagde, at jeg bare skulle la-
de ham være. Han ville meget ger-
ne iagttage hans adfærd. 

Alt blev undersøgt af Jens, både 
højt og lavt.

Jeg fik nu at vide, at han var lidt for 
lille. Vi skulle komme tilbage om et 
år. Men jeg blev ved!

Til sidst ville de så prøve fra klok-
ken 9-15 hver dag for at se, hvordan 
han klarede sig.

Jeg sagde, at de endelig måtte hol-
de den store havelåge låst. Men da 
sagde Henny, at den slags plejede de 
ikke at gøre. Og tænk, Jens løb al-
drig væk.

De første måneder gik fint. 
Jens blev mere og mere stimuleret 

i sin adfærd og senere fik vi lov til at 
komme fra klokken 9-17.

Nu startede en ny tilværelse
Livet på Marjatta  (i Holte) var sjovt 
og udviklende for vore børn. 

Bl.a. spillede de skuespil og jeg 
husker tydeligt, at de opførte Sne-
hvide og de syv dværge (Jens var en 
af dværgene). Snehvide blev spillet 
af Gitte Hansen. 

Jeg husker,  da vi tog hjem, at Jens 
mente, at Gitte var død. Hun havde 
jo spist det forgiftede æble.

Så Jens forstod jo, hvad der skete 
i skuespillet. Fra dag til dag opleve-
de vi positive ting med Jens.

Et stort spring
Vi fik nu at vide, at der var ved at 
blive bygget på Marjatta i Tapper-
nøje, og når det stod færdigt skulle 
alle børnene flytte derned.

Så kom dagen (i 1972), hvor byg-
geriet var færdigt, og afskedens ti-
me med Jens var tæt på.
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Det var rigtig hårdt at sige farvel. 
Nu skulle han jo bo og sove et andet 
sted, end han var vant til. 

Der gik  nogle lange uger, før Jens 
fik mulighed for at komme hjem på 
besøg.

Børnene skulle lige falde til på det 
nye sted. 

Men snart var alt, som det skul-
le være. Ingen gråd ved busafgan-
ge; glade og trygge tog de tilbage 
til Marjatta. 

Og der skete jo en masse nye ting. 
Rigtig skolegang, tegning, håndar-
bejde, værkstedsaktiviteter.

Jens gennemgik en stor øreope-
ration, da han var 14 år gammel. Så 
han er i dag totalt døv på det ene øre 
og svagt hørende på det andet øre. 

Dette har resulteret i, at han i dag 
bærer høreapparat (usynligt han-
dicap). 

Det er ikke nemt for Jens at følge 
med, men hans synssans er skær-
pet, så han iagttager i stedet for, 
hvad der sker, og kan også mundaf-
læse det meste. 

Dette kan selvfølgelig føre til nog-
le nederlag, men Jens har godt hu-
mør og gåpåmod, så han klarer sig.

Skovvænget og Tranekær
Jens kom senere til at bo på Skov-
vænget Marjatta (i Tappernøje), da 
skoletiden var overstået.

Årene gik hurtigt. En dag skul-
le der »udsluses« nogle af de unge 
til det nye hjem Lærkegården i Sto-
re Heddinge.  

Jeg var meget bekymret over, at 
han nu skulle flytte fra alt det, han 
kendte, og som havde givet ham så 
god en start i livet. Men efter nog-
le gode samtaler med vores Albert 
Eman, blev jeg overbevist om, at det-
te var det rigtige. 

Jeg så Lærkegården første gang 
i februar måned 1982, i snestorm. 

Jeg havde i starten svært ved at 
forestille mig, at det kunne komme 
til at se ud, som det gør i dag.  

I første omgang skulle 5 beboere 
flytte. Og plejere og pædagoger gik 
i gang med stor energi. 

Jens var heldig
Jens har i alle disse år fået rigelig 
udfordring og stimulans. 

Ringen er idag sluttet på SampoVig, 
hvor i alt 31 beboere bor. 

Jens bor på Tranekær. Der er god 
pleje, omsorg og forståelse fra hu-
sets leder Torben og medarbejderne. 

I dag føler jeg kun tryghed og tak-
nemmelighed for min søn.

Jens fik appelsinen i turbanen.
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Når Drøm bliver 
til virkelighed
Her på Sofiegården er efteråret kom-
met, og jeg har hen over sommeren 
sammen med mine kolleger og be-
boere fået Salen gjort færdig.

Men jeg vil starte et helt andet 
sted; nemlig den dag, hvor vi fik vo-
res sal indviet. 

Blandt de mange gæster var Mar-
jattas Grundlægger Albert Eman. 
Han sad og glædede sig over rummet 
og jeg gik hen til ham for at snak-
ke med ham. 

Fugl Fønix
Eman kiggede på mig og sagde 
blandt andet, at der fandtes et kunst-
værk som forestillede Fugl Fønix, 
og at et flygel ville passe godt til 
rummet. 

Eman mente, at ingen mere brug-
te det kunstværk af Fugl Fønix, som 
tidligere havde hængt i Marjattas 
spisesal. 

Da man for nogle år siden skulle 
renovere spisesalen på Marjatta, var 
der ikke blevet plads til kunstværket 
af Fugl Fønix.

Jeg undersøgte sagen og ganske 
rigtigt; der var ingen, der havde det 
hængende, det var gemt væk i en 
kælder på Marjatta. 

Jeg forelagde idéen for mine kol-
leger her på Sofiegården, og de syn-
tes godt om den. Derfor kontaktede 
jeg Marjatta og fik at vide, vi bare 
kunne hente kunstværket. 

Det gjorde vi og hængte det op i 
salen, og jeg må sige, at Eman hav-
de ret: Fugl Fønix kom til sin pomp 

og pragt her i vores smukke nye sal, 
så jeg kan kun opfordre læserne til 
at komme forbi og se den med deres 
egne øjne: Den er rigtig flot!

Sådan fik vi »fuglen«
Historien bag Fugl Fønix kender de 
fleste nok, men hvordan Marjatta fik 
den, er en anden historie, som jeg li-
ge vil dele med jer, for jeg synes den 
er så smuk. 

I halvfjerdserne havde man på 
Marjatta ikke så mange penge til det 
ene og det andet, så man satte en ind-
samling igang for at skaffe penge til 
udsmykning af spisesalen. 

Det er vigtigt for mennesker, at de 
sidder og spiser i omgivelser, der er 
smukke og etiske. 

Det blev gjort ved at forældre-
ne gav et bidrag til en kakkel og på 
den måde opstod kunstværket, idet 

Af  Kristoffer Petersen
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der kom penge ind til alle kaklerne 
så Fugl Fønix kunne opstå.

Herudover kom vi i den heldige 
situation, at en pårørende til en af 
beboerne på Sofiegården tilbød os 
et flygel, da vedkommende skul-
le flytte. 

Det eneste vi skulle gøre, var selv 
at sørge for transporten til Sofie går-
den. Det fik jeg arrangeret og nu er 
det her. 

Film, popkorn og sodavand
Jeg har nu endelig fået mulighed for 
at realisere en drøm, jeg har haft i 
alle de mange år, jeg har været på 
Marjatta; nemlig at kunne invitere 
vores beboere i biografen. 

Da jeg kom til Marjatta tilbage i 
1991, var der fredagsfilm i spisestu-
en, hvor der blev stillet et 28 tom-
mers farvefjernsyn op, så alle fra 
skolehjemmet kunne komme ned 
og se en film.

Men sad man på bageste række, 
kunne man ikke se så meget.

Det er der nu lavet om på, for her 
på Sofiegården har vi fået en rigtig 
biograf! 

Vores lærred er 2,6 x 2,10 meter, 
så alle kan se.

Brugerne har mulighed for at be-
stemme, hvad de gerne vil se, for 
man må jo sige, at muligheden for 
at se en Morten Korch film i eksem-
pelvis Næstved Bio, er meget lille. 

Nu kan vi gøre det herhjemme. Og 
vi har også købt en brugt popkorn-
maskine, som en medarbejder sam-

men med brugerne har istandsat, så 
det er muligt at komme i biffen med 
popkorn og sodavand.

Indvielsen
Fredag, den 8. oktober 2010 var en-
delig den dag kommet, jeg havde set 
frem til i snart 19 år; Marjatta hav-
de fået sin egen Biograf! 

Jeg havde inviteret alle bosteder og 
fik at vide, at der nok ville komme 
20-30 personer, så jeg glædede mig 
næsten mere end beboerne. 

Klokken 19 begyndte de første 
gæster at komme, og da filmen skul-
le starte klokken 19.30 var der kom-
met langt flere end jeg havde turdet 
håbe på - nemlig ca. 60 personer; de 
ville alle sammen hen og se »Olsen 
Banden går amok«.

Alle var glade, der var en fanta-
stisk stemning den aften, og da den 
var slut, tog de hjem - glade og fyldt 
af den gode oplevelse.
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Biografisk
Jeg heder Frode, kommer fra Norge 
og kalder mig kompostsjef på Mar-
jatta, skolehjemmet.

Jeg er uddannet indenfor landbrug 
og siden uddannet jeg mig til euryt-
mist og vært lærer i Steinerskolen i 
mange år. Som nygift i 1975 var jeg 
på Vidaråsen, landsbyfællesskab 
for mennesker med psykisk udvik-
lingshæmning og efter at have mødt 
væggen på 90 tallet var jeg igen næ-
sten 10 år på Vidaråsen før jeg sam-
men med min kone drog til Marjat-
ta i 2009 for at hun skulle gå 4. året 
på seminaret. Vi kunne godt lige os 
så godt at vi har købt hus og bestemt 
os for at blive her.

Historisk
Da jeg kom til Marjatta, høsten 2009 
og begyndte å arbejde i Birken var 
en av mine første tanker: Jeg ønsker 
å kompostere alt affaldet fra køkken 
og hushold. Jeg klarede næsten ik-
ke at se på at de kastet alt i skrælde-
spandet sammen med alt andet af-
fald. Jeg havde i mange år haft an-

svaret for dette på Vidaråsen som er 
omtrent lige stort som Marjattas sko-
lehjem. Men alt var nyt og jeg vil-
le ikke presse mig på første tiden. 

Etter knapt et år fik jeg tilbud om 
nogen timer til grundlæggende til-
rætelægning av forholdene ude for 
børnene og de unge. Om det var mu-
lig å få til kompostering indenfor 
denne rammen ville det vært supert!

Hurra! Sagde jeg da!

Læreprocessen
Jeg begyndte forsigtig i juni, med 10 
kompostbeholdere vi fik fra kommu-
nen. Jeg tænkte som så at hvis det 
tager en uge å fylde en beholder, ca 
300 liter affald, så har jeg til 10 uger. 
Da er det sunket så meget sammen 
at jeg kan slå sammen to og to og så 
har jeg 5 uger til. Da er processen 
kommet så langt at jeg kan lægge det 
åbent ud på marken. Man var redde 
for skadedyr, (men min erfaring fra 
tidligere var at hvis man har en le-
vende proces kommer ikke rotterne). 
Og her ble det liv. Jeg fik købt kom-
postcontainere med hjul som skul-

Går man en tur rundt på sko-
lehjemmet, vil man ikke kun-
ne undgå at bemærke, de man-
ge kompostbeholdere som står 
rundt omkring. 

De er alle mærket med et num-
mer, og de er ligeledes udsmyk-
ket med farver og mønstre, hvil-
ket fanger blikket og vækker 
nysgerrigheden. 

Så er der også kommet en lil-
le køkkenhave, og her ligger der 
også sirlige bunker af kompost, 
nogle i stabler og andre dæk-
ket med plastic. Vidste man ik-
ke bedre kunne man tro, at det 
var en afdeling af et eller an-
det jordbrugs forskningsinsti-
tut, som var flyttet til Tapper-
nøje. Men det er langt mere en-
kelt end det, det er nemlig bare 
Frode og de unge fra Birken, der 
har haft travlt med at arbejde og 
undersøge alt omkring kompost. 

De unge tømmer spande med 
køkkenaffald, henter hestemøg, 
river, graver, sorterer og meget 
andet, og det er en ren fornøjel-
se at se den aktivitet de lægger 
for dagen. 

Jeg er selv blevet lidt interes-
seret i det der kompost, hvad er 
det egentlig for noget, og hvor-
ledes funger det. Det er jo fak-
tisk utrolig enkelt og miljørig-
tigt, »gem dit køkkenaffald, lav 
kompost og brug det igen i din 
have«, Voila! Hvor svært kan 
det være? Det er vel heller ikke 
uden grund, at Rudolf Steiner 
holdt lange foredrag for de bio-
dynamiske gartnere og bønder 
om lige netop emnet kompost, 
han pointerede dog, at noget så 
enkelt som kompost faktisk in-
deholder en lang række spæn-
dende og komplekse processer.

Her for tæller Frode alias 
»Kom postchefen« om alle hans 
kompostprojekter, hvem ved, 
måske får en eller flere nu mod 
på selv at gå i gang med et lille 
kompostprojekt hjemme i haven.

Lisbet Schmitz

Alt om Marjattas

Af Frode Nilstun

Kompostsjef
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le være første station. Alle afdelin-
gerne fandt kompostbøtter de kunne 
sætte under vasken. Kompost-tøm-
mere ble udvalgt.

Fra kompostcontainerne var det 
mit ansvar å få det videre. Jeg blan-
det hele tiden ind lagvis med heste-
møkk og halm, og etter kort tid var 
det så høj temperatur at jeg spræng-
te termometeret. (over 70 grader). 

Nu har jeg holdt på i snart et halvt 
år og fundet ud at kompostbeholder-
ne ikke var det bedste i denne situa-
tionen. Jeg fik lag i bunden som ikke 
kom i god omsætning fordi det ble 
trykket for tæt sammen og dermed 
fik det ikke nok oksygen (syre) som 
er en vigtig ingrediens for mikro-
organismerne som jeg vil skal gø-
re det første grov arbejd. Siden kan 
ormene komme.

Kompostprocessen
Nu arbejder jeg som følger. Jeg har 
laget mig til i skoven med ulige sta-
tioner, eller afdelinger som har få-
et nummer. 

1. I den første tømmer jeg det nye 
fra kompostcontaineren, ca 80 liter, 
og blander det godt med lidt heste-
møkk og halm og noget fra kom-
postprocessen som allerede er fuldt 
av mikroorganismer (det ved jeg for-
di jeg har fået op temperaturen alle-
rede). Jo mindre bider jeg har, desto 
bedre. Jo oftere jeg blander det, jo 

hurtigere går omsætningen (beton-
blander ble dog lidt for heftig). Ef-
ter to til tre dage samtidig som det 
nye kommer, flytter jeg mestepar-
ten over til 

2. Den andre afdelingen. Her har 
jeg også mulighed for å blande det 
hver dag. Temperaturen stiger til 
mellem 40 og 60 grader. Ved at jeg 
blander det bliver det lidt afkølt og 
jeg ser om det trænges mere heste-
møkk og halm. Så, etter to til tre da-
ge går vejen videre

3. Til tredje afdeling hvor tempe-
raturen kan stige til over 60 grader. 
Endnu er det fint om det blandes hver 
dag. Før det igen etter to, tre dage 
fortsætter til næste afdeling.

4. Efter dette går temperaturen 
nedover igen. Man ser så å si ingen 
rester fra maten. Det hele kan nå ba-
re langsomt bevæges ned til den sto-
re kompostbunken hvor det hele kan 
ligge og vente på ormene. 

Jeg har lavet en plade under slik 
at det er let å komme til med kom-
postgreb. Jeg har stegetermometre 
som jeg kontrollerer temperaturen 
med. Jeg har lagt en duk over slik 
at det ikke lugter så meget og at det 
ser pænt ud og at ikke alt for meget 
væske damper bort. Jeg har tilgang 
på væn og må ofte vande fordi var-
men damper bort væsken.  Arbej-
det tager nu mellem 10 og 15 mi-
nutter her dag.

Lidt naturvidenskab
Komposten skal først og fremst ha 
balance mellem fugtighed og luft 
(H2O og O). Forholdet mellem N 
(kveve) og C (kuldstof) er vigtig. 
Madrester indeholder som regel me-
get N og hestemøkk og halm tilfører 
C og struktur som gør at jeg lettere 
kan regulere tilgangen på O. 

Pædagogik
Mange af de unge vil gerne hjælpe 
mig med komposten. Bevægelse og 
kraft skal til. Rasmus og jeg gjor-
de et lide eksperiment der vi lag-
de to æg ned i den varme kompo-
sten og de var næsten hårdkogt et-
ter tre timer. (men vi spiste dem ik-
ke). Desuden har Rasmus også i pe-
rioder hjulpet mig med å måle tem-
peraturen hver dag og skrive det op. 
Den færdige komposten skal vi for-
dele ud i vår køkkenhave til våren. 
Den er blevet udvidet i høst og må-
ler nu ca 300 m2. I køkkenhaven 
har jeg fundet mange som vil hjæl-
pe, også medarbejdere, men kompo-
sterne har jeg foreløbig ikke klart å 
gøre til et attraktivt arbejd for flere 
end de specielt interesserede. At Ja-
cob øver sig at skrive »KOMPOST« 
må betragtes som en uvænted bipro-
dukt fra komposten.

Sjælelige aspekter
Jeg har også studeret et år ved pre-
steseminaret i Stuttgart. Der lær-
de vi om »samtalens sakramente« 
at det kunne betegnes som menig-
hedens kompost. Et eller andet sted 
må vi gøre av det vanskelige. – Og 
i tiden etter at jeg havde mødt væg-
gen gik jeg i ulige terapigrupper og 
selvhjælpsgrupper og erfarede at vå-
re nederlag kunne forvandles til go-
de udgangspunkter for nyt livsmod. 
Disse to billeder har været vigtige le-
demotiver for mig i min fordybelse i 
kompostens mystiske væsen. Man-
ge ældre antroposofer er blevet dybt 
grebet av birøgtens mysterium, jeg 
fandt komposterne…
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Temadag
»Hvad vil det sige at være voksen« 
var det tema, som forældre, søsken-
de og andre nære pårørende fra vok-
sencentret SampoVig var samlet for 
at drøfte en lørdag i september. 

For at involvere alle pårørende i 
den proces, som længe har været i 
gang på SampoVig, havde lokalbe-
styrelsen inviteret til temadag på 
Bredeshave, og mange viste deres 
interesse. Ja, faktisk var der pårø-
rende til de fleste af beboerne.

Meningerne var mange og talely-
sten stor. Der er adskillige lejlighe-
der til at se hinanden på SampoVig, 
men vi er altid sammen med bebo-
erne. Dette var første gang, vi som 
pårørende havde lejlighed til at tale 
uforstyrret med hinanden og havde 
mange timer til det. 

De smukke omgivelser på stedet 
og den gode forplejning, som per-
sonalet havde sørget for, hjalp selv-
følgelig vældigt, men der var ingen 

tvivl om, at emnet også i sig selv 
kunne sætte mange tanker og følel-
ser i gang.

Almindeligvis betyder voksen at 
være selvbestemmende i juridisk 
forstand, at kunne stemme, at blive 
indkaldt til militæret, at kunne købe 
al den alkohol, man vil, se de film, 
der går i biografen etc., etc. 

Vi er alle »myndige«
Gælder det også vores børn? 

Ja, sådan er loven. I enkelte tilfæl-
de kan man ganske vist få et vær-
gemål, men som hovedregel er al-
le myndige. 

De udviklingshæmmede bestem-
mer selv, og det er i hvert fald ikke 
forældrene, der har det sidste ord. 

Det var vist noget, der kom bag på 
nogle af os.  
 Men giver det mening, at kalde vo-
res hæmmede pårørende »voksne«, 
selvom de er 30-40-50-60 år gamle? 
 Er de ikke bare børn hele livet? 
 Har de nogen mulighed for at træf-
fe selvstændige valg? 
 Ved de selv, hvad der er bedst for 
dem? 
 Skal de have lov til at have et sex-
liv? 

Ja, mange svære spørgsmål blev 
drøftet. Men da de små arbejdsgrup-
per, sammensat på tværs af husene, 
blev samlet i plenum, var der ganske 
god overensstemmelse mellem det, 
vi var kommet frem til og det, som 
medarbejderne tidligere var kommet 
frem til som væsentligt:

Sådan!
Selv om man er udviklingshæmmet 
og ikke har den samme intellektu-
elle kapacitet som andre, så er man 

Hvordan bliver 
vores børn voksne?
På SampoVig har man arbej-
det med temaet »At være vok-
sen« siden sommeren 2009. 

I første omgang blandt med-
arbejderne som beskrevet i 
Sonny Ferms artikel i sidste 
nummer af Marjattabladet 
(nr. 21, juni 2010). 

Her blev fælles værdier for-
muleret under fem hoved-
punkter: 
 Værdighed
 Fællesskab
 Sprog
 Kompetencer
 At blive ældre
Dette arbejde bygges der 

nu videre på ved at inddrage 
de pårørendes synsvinkel, og 
selvfølgelig også ved at ind-
drage beboerne i samtale om, 
hvad det vil sige at være vok-
sen – set fra hver enkelt bebo-
ers synsvinkel.

Af Elsa Bencke, mor til Johanne
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selvfølgelig voksen, når man har af-
sluttet skole og ungdomsuddannel-
se. Og det betyder, at der er forskel-
lige vigtige ting, som både vi foræl-
dre, men også bostederne skal prø-
ve at stile imod.

Et særligt tema for forældrene er 
den løsrivelse, som andre børn ple-
jer at klare selv. 

Den skal vores børn måske ha-
ve ekstra hjælp til, så de ikke bliver 
hængende i navlestrengen.

Som voksen har man brug for at 
blive behandlet med respekt og vær-
dighed, behov for at indgå i gode 
fællesskaber med mennesker, man 
harmonerer med, men også have 
mulighed for at være alene, at blive 
hjulpet til at udtrykke sig sprogligt 
og forstå andre så godt som muligt, 
at kunne træffe valg, der er afpasset 
ens kapacitet og få lejlighed til at ud-
folde de særlige interesser eller ev-
ner, som man har. 

At i størst muligt omfang bevare 
de ting, man har lært i barndommen 
og ungdommmen, og at blive mødt 
med forståelse og velvilje, når man 
på grund af alderdom eller sygdom 
mister evner og andre kvaliteter.

Men der var også stor enighed 
om, at Marjatta og Sampovig alle-
rede gør et utroligt godt arbejde for 
at tilfredsstille disse krav i arbejdet 
med de voksne udviklingshæmme-
de, og at vi oplever, at der løbende 
sker forbedringer og nye initiativer, 
som gavner beboerne på SampoVig 
og os som pårørende.

Det gør vi igen
Undervejs blev der selvfølgelig talt 
om andre ting også, og det blev klart, 
at det er så meget nemmere for os 
»handicappårørende« at føle os tryg-
ge nok til at udtrykke svære tanker 
og følelser, og især blive forstået i 
denne kreds af ligestillede, end det 
er i vores sædvanlige omgangskred-

se. Og derfor blev mødet da også af-
sluttet med en opfordring til Lokal-
bestyrelsen om at gentage det gode 
initiativ på et andet tidspunkt. 

Vi har meget mere at snakke med 
hinanden om! 

Selv gik jeg hjem med forskellige 
refleksioner over, hvordan jeg nok 
lidt har glemt, at vores »lille« Jo-
hanne ikke behøver at gå med mig 
i hånden. Selv om det er rart  og gi-
ver mig en fornemmelse af, at hun 
ikke bliver væk, og at hun ikke fal-
der, så er hun jo en voksen kvinde, 
der til daglig klarer sig uden en mor 
ved hånden. Men det er altså svært 
at huske!
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Det er nu snart 4 år siden, Marjatta 
fik etableret en ny flot hjemmeside, 
hvor der via forældresider er mulig-
hed for at give forældre og pårøren-
de endnu flere informationer og bil-
leder fra de begivenheder, som fore-
går rundt omkring i hele Marjatta 
Fællesskabet. 

Forældresiderne kan bruges til 
at følge med i ens barn/pårørendes 
hverdag, når man ikke selv er sam-
men med dem. Men de kan også med 
stor fordel bruges til at kigge på og 
tale med ens barn/pårørende om, når 
de er hjemme. 

På hvert Voksencenter samt på 
Skolehjemmet og Værkstederne, er 

Besøg Marjattas for-
ældresider på nettet!

Af Anja Marcussen

der en ansvarlig medarbejder, som 
sørger for at indsamle materiale, dvs. 
tekster og billeder, fra husene og be-
givenheder der foregår. 

Det har været et kæmpe arbejde 
for de enkelte medarbejdere, at få 
siderne opbygget fornuftigt og in-
teressant, men nu synes vi efterhån-
den, at vi kan være rigtigt stolte af de 
enkelte forældresider, som viser rig-
tigt mange dejlige billeder fra hver-
dagen og skønne fotos fra alverdens 
fester og ferieture.

Rigtigt mange forældre og pårø-
rende har fået øjnene op for, at de, 
gennem disse forældresider på hjem-
mesiden, kan få mere viden om hver-

dagen for deres barn/pårørende på 
Marjatta. Men det vil selvfølgelig 
være til stor glæde for alle, hvis end-
nu flere fik lyst til at besøge siderne, 
og følge med i hvad der sker. 

I de seneste år har vi gjort os man-
ge forskellige erfaringer med hjem-
mesiden, og én af disse er, at en e-
mail til forældre/pårørende, når der 
er nyt på siden, kan lokke endnu fle-
re ind forbi for at kigge.

Både Skolehjemmet og de 4 vok-
sencentre arbejder derfor på, at få la-
vet mail-lister til forældre/pårøren-
de, som ønsker en besked, når der er 
nyt på den pågældende forældreside. 

Hvis man er interesseret i at optræ-
de på en sådan mail-liste, kan man 
rette henvendelse til den hjemmesi-
de-ansvarlige for det bo-sted man er 
interesseret i. 

Se kontaktperson og mail-adresse 
i boksen nedenfor. 

Vi håber hermed, at vi har fået 
skabt endnu større lyst til at benyt-
te denne rigtigt gode mulighed for 
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at følge med i hverdagen på Marjat-
tas bosteder og værksteder. 

På skærmklippet til højre kan I se 
et eksempel på en side fra et af Mar-
jattas bosteder. 

Hvis I har spørgsmål eller kom-
mentarer i øvrigt, er I velkomne til 
at kontakte én af nedenstående med-
arbejdere. 

Vel mødt på www.marjatta.dk!


Fakta
www.marjatta.dk
Sådan kommer du ind på foræl-
dresiderne:

- Klik på forældre login på for-
siden eller klik på forældreside 
inde under fx »Skolehjemmet«, 
»Ristolahaven« m.v.

- Derefter skal der indtastes bru-
gernavn og kodeord. Bruger-
navn er det sted ens barn/på-
rørende bor, dvs. »Skolehjem«, 
»Ristolahaven«, »Sofiegården«, 
»Vidarslund«, »Sampovig«. 

Kodeord er hemmeligt, men 
kan fås ved henvendelse til Mar-
jatta eller en gruppeleder.

Bemærk at der skelnes mellem 
store og små bogstaver og bå-
de brugernavn og kodeord skal 
starte med stort.

- Uanset om man er logget på 
Skolehjemmets eller et af vok-
sencentrenes forældresider kan 
man finde værkstedets forældre-
side under menu-punktet »Værk-
steder« og så undermenupunk-
tet »Forældreside«.

Kontaktpersoner 
for de forskellige steder
Skolehjemmet – Mette Bach Christiansen – mbci@marjatta.dk 
Ristolahaven – Per Frederiksen – pfi@marjatta.dk
Sofiegården – Annette Stenfors – ahst@marjatta.dk
Vidarslund – Jørn Falk Rasmussen – jfrs@marjatta.dk
SampoVig – Lone Svenningsen – lsvi@marjatta.dk 
Værkstederne – Ulla Terkelsen – ukt@marjatta.dk
Seminariet – Winnie Hansen – wh@marjatta.dk
Officiel hjemmeside – Anja Marcussen – amc@marjatta.dk 

Vi kan kun opfordre til, at du går på opdagelse på Marjattas hjemme-
side www.marjatta.dk, hvor du kan finde mange spændende historier 
og nyttige oplysninger; og måske får du et lille glimt af Birthe Kjær ... 

altså hende »den anden« Birthe Kjær!
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At fejre Sankt Martin er oprinde-
lig en gammel katolsk tradition, og 
personen Martin eller Morten som 
vi kalder ham, er ikke nævnt nogen 
steder hos Rudolf Steiner. 

I vores tradition fejrer vi dagen 
med Mortens aften den 10. novem-
ber, men den 11. november er den 
egentlige Mortens dag. 

Hvem var Martin?
Men hvem var så denne Martin el-
ler Morten, og hvad knytter sig til 
traditionen. 

Martin blev født som søn af en ro-
mersk soldat i år 316, og han døde 
den 11. november år 397. Martin ses 
ofte afbilledet på ikoner og i anden 
religiøst kunst. 

Soldat
Kort fortalt fortæller legenden, at 
han i en ung alder mødte det kristne 
livssyn, og skønt han blev uddannet 
soldat, glemte han aldrig, hvad han 
havde set og hørt mange år tidlige-
re hos de kristne.

Efter et krigstogt kommer Martin 
til en by, hvor han og de andre solda-
ter skal overnatte. Ved bymuren sid-
der en fattig mand og tigger. 

Soldaterne rider forbi og mange 
håner og spytter på manden. Men 
som den eneste standser Martin, 
trækker sit sværd, deler sin varme 
kappe og rækker den ene halvdel 
ned til den fattige mand. 

Legenden fortæller videre, at Mar-
tin får et syn, en engel fortæller ham, 
at han skal aflevere sit sværd, sin 
rustning, sin hjelm m.m. og frem-
over tjene Gud.

Munk og bisp
Martin bliver munk og bliver sene-
re bedt om at overtage bispeembe-

det i Tours. Martin vil ikke og gem-
mer sig i gåsestien. 

Folk i byen leder efter Martin, og 
de finder ham, da gæssene alle be-
gynder at skræppe op (herfra tra-
ditionen med at spise gås Mortens 
aften). 

Nu bliver han bisp, og Martin er 
en from, klog og dygtig mand, som 
er elsket og æret af alle. 

Da Martin dør stilles hans kiste på 
en pram, som sættes ud på floden. 
Alle folk kommer nu ned til floden 
med lanterner for at tage afsked med 
deres elskede Martin.

Martin ses ofte afbilledet sidden-
de på sin hest, og den fattige mand 
knælende på jorden. 

Martin stiger ikke af sin hest, men 
rækker ved hjælp af sit sværd den 
halve kappe til tiggeren, og han ri-
der hurtigt videre.

Næstekærlighed
Dette var legenden kort fortalt, og 
der er jo ikke nogen tvivl om, at den 

handler om godhed, hjælpsomhed, 
og det at ofre sit liv for en sag. 

Martin var ikke i tvivl om, at det 
var hans pligt at hjælpe tiggeren, og 
han tvivlede aldrig på, at han skul-
le opgive sit forrige liv og hellige 
sig Herren. 

Martin vidste at han måtte tjene 
Gud, og han opgav sit forrige liv for 
helt at hellige sig Herren.

Det er indlysende, at Martins ger-
ninger er et billede på det kristne 
motiv, næstekærlighed i sin absolut 
reneste form.

Lanternerne
Når vi fejrer Sankt Martin får lan-
ternerne en central rolle, vi går ud i 
naturen med vores lanterner, som vi 
i de fleste tilfælde selv har lavet, og 
lagt en masse personlighed i. 

Ofte er lanternerne udsmykket 
med sol, måne og stjerner præcis 
som vi synger det i lanternesangene. 

Vinteren nærmer sig, alt i natu-
ren er afblomstret, bladene er fal-

Sankt Martin
Af Lisbet Schmitz
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det af træerne og nætterne er lan-
ge og mørke. 

Sankt Martin falder præcis mel-
lem Sankt Michael og julen, og er 
en rigtig fin måde at møde den mør-
ke og kolde tid på. 

Vi må tænde et »lys« inde i os selv, 
og det er dette »lys« vi symbolsk bæ-
rer ud i naturen med vores udsmyk-
kede lanterner. 

Så som indbyggerne i Tours gik ud 
i den mørke aften og lyste med de-
res lanterner for at følge Martin på 
hans sidste rejse, således går vi ud i 
naturen og lyser med vore lanterner. 

Siden april måned er vi ca. 10 be-
boere og 2 medarbejdere fra Risto-
lahaven, der har gået til spinning i 
»Dansk Fitness« i Præstø. 

Vi startede med en prøvetime, for 
at se, om det var noget, vi synes var 
sjovt, og om vi kunne klare det ... og 
det kunne vi. Det er sjovt! 

Siden prøvetimen i april er det kun 
få, der er faldet fra, men der er også 
hen ad vejen kommet nye interesse-
rede til. Til timen er vi kun os 10-12 
stykker fra Ristolahaven.

Til spinning har man behageligt 
løst tøj på, gerne cykelshorts. 

Vi bruger gummisko og nogle har 
købt rigtige spinningsko. Sådan et 
par sko koster ca. 500 kroner og er 
gode, fordi man sidder rigtigt fast på 
cyklen og får mere ud af motionen. 

Vi går under himlens stjerner og 
lyser med vores stjernelanterner, 
som en slags forbindelse mellem 
himlen og det jordiske om man vil. 

Et af hovedmotiverne i legenden 
om Sankt Martin er selvfølgelig 
medmenneskelighed, noget vi alle 
kan øve os på til alle tider. 

Vi lever i en tid, hvor mange har 
nok i sig selv, og hvor man kun gør 
noget for andre, hvis det samtidig 
også gavner en selv. Betingelsesløst 
at gøre det gode, det skal der værnes 
om, og her har Sankt Martins legen-
den stor pædagogisk virkning.  

Motivet kendes flere steder 
Ud over at fortælle legenden om 
Sankt Martin, kan man ligeledes for-
tælle om »Den hellige Franz fra As-
sisi« i legenderne om ham optræder 
mange paralleller til netop det, at of-
rer sit liv for en højere sag. 

For de mindre børn har Grimms 
eventyr »Stjernedalere« ligeledes 
mange fine motiver af samme ka-
rakter.



Spinning 

Og så har vi alle rigeligt med vand 
med, da det er vigtigt med væske i 
løbet af timen.

Vi hører høj musik under trænin-
gen, og vores træner sidder foran og 
viser os, hvad vi skal gøre.      

Man kan køre langsomt, hurtigt og 
med forskellige lette eller tunge gear. 

Det er rigtig god træning for hele 
kroppen, og alle får noget ud af det. 

Når vi kører hjemad igen er al-
le trætte i benene, men glade og 
springfyldt af energi.



Af Katja Aalborg
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Næstved lagde i weekenden 28.-30. 
maj faciliteter til en stor idrætsfesti-
val for udviklingshæmmede.  

Blandt de mange idrætter var og-
så ridning.

Ridningen foregik hos Askov Ri-
decenter/Fladså Rideklub i Tapper-
nøje, og det var en fantastisk ople-
velse. 

Lokale deltagere
22 tilmeldte ryttere fra hele landet, 
skulle dyste i forskellige discipliner 
efter først at have været gennem en 
såkaldt divisionering, som er en pla-
cering i konkurrencen alt efter, hvad 
den enkelte rytter formår.

Fra Ristolahaven deltog: Kaare, 
Palle, Peter, Martin, Vibeke, Ama-
lie, Eline, Flemming, John G. og 
Annemarie. 

Special Olympics

Deres faste ridelærer Svend fra 
Lille Fjordsted Ridecenter, var med 
i hele forløbet sammen med friske 
medarbejdere fra Ristolahaven, som 
ikke lod sig kue af, at man skulle so-
ve i et klasseværelse på et hårdt gulv.

Selvfølgelig var rytterne spændte 
og måske også lidt nervøse, men der 
var også en glæde og forventning, 
som fik rytterne til at stråle.

Alle havde arbejdet hårdt ude i 
klubberne og øvet sig på de pro-
grammer, som de skulle ride, og nu 
ville de bare vise alle, hvor dygti-
ge de var.

Alle red på »lånte« heste
Ridningen skete på lånte heste, og 
selv om hestene var valgt ud efter 
gemyt og evne, var det stadig nye 
heste for rytterne.

I forbindelse med stævnet skul-
le der udtages fire ryttere, som skal 

Af Lisbeth Marquardt

festival i Næstved 2010
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med til en stor festival i Grækenland 
i sommeren 2011. 

Tre ryttere var fundet ved stæv-
nets slutning. Og den sidste skul-
le udtages ved nogle efterfølgende 
træningssamlinger.

Vibeke fra Pilehuset, var en af 
dem. Så sidst på sommeren drog 
hun til Ikast for at deltage i den før-
ste træningssamling. Heldigvis fik 
hun kørelejlighed med Martin fra 
Præstø, som allerede var udtaget til 
at komme med til Athen.

Athen venter
Ved en senere træning på det hygge-
lige Lille Fjordsted Ridecenter ved 
Præstø fjord, hvor Vibeke har lært 
at ride, skete den endelige udtagelse. 

Vibeke er naturligvis meget stolt 
over at skulle afsted. Et af kravene 
er, at man skal kunne tage af sted 
uden ledsager. Men nu kræves der 
masser af træning, så Vibeke er be-
gyndt at ride i Askov en gang om 
ugen, og derudover rider hun en 
gang om ugen på Lille Fjordsted Ri-
decenter. 

Det er vigtigt, at hun rider på for-
skellige heste, da det jo også er lån-
te heste i Athen. 

Der er stadig planlagt nogle træ-
ningssamlinger i løbet af vinteren 
og forsommeren. 

Alt dette koster penge, og dem har 
Vibeke ikke for mange af. Så det er 
om at spænde livremmen ind. Når 
man brænder for noget, er det ikke 
så slemt at måtte spare andre steder.
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Kostumer
Af Mette Back

I arbejdet med opsætningen af årets 
teaterforestilling »Julerosen«, har 
elever fra Marjattas Ungdomsud-
dannelse været med i processer-
ne omkring kostumefremstillingen. 

Det er en helhed
Kostumet er, sammen med replik-
ker, lyd og lys, samt skuespillerens 
ageren, med til at danne karakteren, 
og er derfor en vigtig del af en tea-
teropsætning. 

Efterhånden som øvningen gik i 
gang efter sommerferien, og de for-
skellige karakterer i stykket begynd-
te at tage form, kunne vi stille og ro-
ligt begynde at gøre os tanker om, 
hvordan skuespillerne skulle være 
klædt i stykket. 

Vi syede både kostumer helt fra 
bunden, og anvendte kostumer fra 
kostumekælderen, der blev syet om 
og genanvendt på en ny måde.

Det startede med en snak
Først gik vi i gang med at tale om, 
hvordan kostumerne skulle se ud, 
hvilke materialer de skulle fremstil-
les af, samt hvilke farver og former 
de skulle have. 

Herefter blev der taget mål på 
skuespillerne og tegnet mønstre 
til de kostumer, der skulle sys fra 
bunden. 

Blandt andet skulle der fremstilles 
5 munkekutter med hætter og slag. 

I den proces er det oplagt at tale 
om, hvor på kroppen de forskellige 
mønsterdele hører til, og det kan væ-
re rigtig svært at forestille sig, hvor-
dan en flad mønsterdel, skal kunne 

blive til en rummelig form, der kan 
tages på kroppen, samt hvordan de 
forskellige mønsterdele skal sættes 
sammen. 

I processen er det også oplagt at 
tale om måleenheder og at introdu-

Julerosen
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cere eleverne til forskellige redska-
ber der anvendes i en designproces. 

I processen skulle eleverne også 
lære at sy på symaskinerne, hvilket 
ikke er nemt, idet det kræver stor 
koncentration at kunne koordinere 
både at styre stoffet igennem ma-
skinen, og træde på trykfoden med 
det rette tryk. 

Eleverne lærte også at tråde syma-
skinen og indstille den på den rette 
stinglængde og type. 

Flere af eleverne, som aldrig før 
havde syet på symaskine, blev un-
dervejs ret skrappe til det, og var en 
stor hjælp på systuen. 

Det er en stor glæde for alle, når 
kostumerne begynder at komme på 
til øvning, og alle trådene i styk-
ket begynder at samle sig og dan-
ne en helhed.

Ü
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Musik og orkester
Af Camilla Vindeby

Den musikalske side af årets teater-
opsætning er opstået stille og roligt 
undervejs i arbejdet med »Legenden 
om Julerosen«. 

Som udgangspunkt har vi arbej-
det med baggrund i temaet middel-
alder og fundet inspiration i netop 
denne tids instrumenter og foretruk-
ne tonearter. 

I den første lange tid med øvning, 
først af løsrevne scener fra stykket, 
senere med gennemspilninger af det 
samlede manuskript, har Camilla 
Vindeby siddet med ved flyglet og 
komponeret musikkens delelementer 
i et samspil med eleverne, hvor stem-
ninger fra musik og skuespil har på-
virket hinanden gensidigt. 

Hen mod midten af oktober lå det 
endelige partitur færdigt, og elever-
ne begyndte at indgå i både orkester 
og kor side om side med, at de hav-
de roller at spille på scenen. 

Vekselvirkningen mellem at spille 
en rolle og indgå i orkester og kor, 
gav en fin dynamik både for den en-
kelte elev og for stykket som helhed. 

Til vores store glæde tilbød Mar-
jattas nye sanglærer, Jette Rymer 
samt vores praktikant fra Italien 
Elizabetta Paustian at indgå i orke-
sterets besætning, og ved elever og 

medarbejderes samlede indsats lyk-
kedes det at sammensætte et musi-
kalsk akkompagnement til teater-
stykket, der spredte sig over violin, 
flygel, chimes, triangler, klangstave, 
fløjte, tamburin, pauke, solosang og 
endelig det fine elevkor.
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De unge fra ungdomsuddannelsen 
beskriver arbejdet med årets teater-
stykke fra den spæde start og til de 
endelige resultater således:  

Før sommerferien læste vi histo-
rien om »juleroserne« op for alle i 
ungdomsuddannelsen. Til sommer-
ferien fik vi hver især en cd med 
hjem, så vi kunne lære og huske hi-
storien bedre. Camilla, vores lærer, 
havde fået den gode ide, og hun hav-
de selv indtalt historien i sin mands 
lydstudie.

Da vi kom tilbage fra sommerferi-
en, gik vi straks på scenen  med det 
arbejdsmanuskript, som Susan hav-
de lavet til os i sommerferien. 

Vi lavede en slags workshop, hvor 
forskellige elever kunne afprøve, 
hvilken rolle de gerne ville spille, 
flere havde fx lyst til at spille rø-
vermor og andre store roller. Nogle 
fandt ud af, at det vist alligevel var 
for krævende at påtage sig en stor 
rolle med mange replikker, mens an-
dre havde mod på at skulle »knok-
le« med at lære mange ord.

Da vi havde øvet rollerne og he-
le spillet igennem mange gange, så 
gik det hele lidt i stå, og vi syntes 
alle sammen at stykket var lidt ke-
deligt (selv om vi var blevet dygtige 
til at sige vores replikker og huske 
at bevæge os derhen, hvor vi skulle). 

Men så kom musikken på, og så 
blev det hele meget levende og spæn-
dende igen, og alle kunne mærke, 
hvor meget lettere det var at få styk-
ket til at hænge rigtigt sammen. 

Musikken understregede med sine 
fine stemninger de billeder, vi alle-
sammen havde inden i hovedet, og 
hjalp os med at spille rollerne, og på 
den måde blev vores skuespil en hel-
hed, som vi glædede os rigtig meget 
til at vise for vores familie og venner.



Louise Borello: »Når man spil-
ler skuespil lærer man at spille 
en anden person end den man er, 
man spiller en rolle.«

Anders Pedersen: »Selv om re-
plikkerne er svære at lære, bliver 
man stolt af sig selv, når man har 
klaret det.«

Matilde Nielsen: »Man lever 
sig ind i rollen, det er spændende 
at leve sig ind i andres følelser«

Alex Jensen: »Jeg ville gerne 
have en stor rolle, selv om jeg ik-
ke helt troede, jeg kunne lære or-
dene, så blev jeg meget glad til 
sidst, når jeg havde lært det.«

At arbejde med skuespil er at flytte grænser indeni …
Af Susan Green Johansen

Legenden om juleroserne kan 
findes i »Den Store Julebog« fra 
Bibelselskabets Forlag.

ISBN: 9788775236053
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Den nystiftede Nordisk Bothmer-
gymnastikforening Danmark, har 
i samarbejde med Bothmer Move-
ment International Startet en ny ud-
dannelse i Danmark.

BMI er en stor Europæisk orga-
nisation som løbende formidler ud-
dannelseskurser i England, Tysk-
land, Holland, Schweiz, Ungarn, Is-
rael, Rusland og nu også Danmark.

Uddannelsen tager 4 år
Det er en fireårig deltidsuddannelse, 
som er bygget op med to basisår, og 
to uddybende år, hvor de sidstnævn-
te giver mulighed for at fordybe sig i 
øvelserne, også udfra en specialun-
dervisnings og terapeutisk vinkel.

Deltagerne kommer fra vidt for-
skellige livs- og arbejdssammen-
hænge. 

De mødes fem gange årligt i fem 
koncentrerede uger omkring be-
vægelse, idræt, friluftsliv og me-
get mere.

Det internationale kollegium af 
lærere består af eksperter på mange 
forskellige områder, og de bestræ-
ber sig på at integrere Bothmer be-
vægelse i deres daglige arbejde, og 
i arbejdet med uddannelse af kom-
mende bevægelseslærere. 

Vi har haft besøg af, og er ble-
vet undervist af Martin Baker fra 
England.

Vi er så heldige at Marjattafælles-
skabet har stillet Sofiegårdens dejli-
ge sal til disposition, og at semina-
riets lærere også stiller sig til rådig-
hed med deres store viden.

  
Historien bag
Grev Fritz von Bothmer udviklede 
de grundlæggende øvelser i samar-
bejde med Rudolf Steiner i 1920’er-
ne. 

Bothmer skabte disse øvelser ud-
fra en dybgående viden om rummets 

kræfter, som virker rundt om os, og 
hvordan disse rumkræfter også vir-
ker i mennesket. 

Bothmergymnastik formede 
grund laget for lærerplanen på den 
første Steiner Waldorf skole i Stutt-
gart. 

Øvelserne satte spor, forbedrede, 
højnede og udviklede bevidstheden 
omkring det opvoksende menneske 
og dets forskellige trin af udvikling.

Bothmer bevægelse understøtter 
skolens læreplan.

Rumopfattelsen
Rumopfattelsen hos et barn er ander-
ledes end hos det voksne menneske. 

Børn lever i forestillinger, de er 
lette og bevæger sig nemt i spil og 
leg. 

Der er glæde i deres bevægelser, 
de glemmer nemt tid og sted, de er 
helt optaget af aktiviteten. 

Langsomt og målbevidst rejser de 
fra denne paradistilstand, til mere 
formede og bevidste samspil med 
verdenen og rummet omkring dem. 

Medens de rejser forandres deres 
bevægelser. 

Den opmærksomme lærer støtter 
dem, med sin viden, i rette tid i de-
res udvikling, hjælper dem fremad 
gennem en målrettet og bevidst un-
dervisning.

Øvelserne er også en metode til 
at analysere bevægelse og rumop-
fattelse. 

Nye opnåede bevægelsesfærdig-
heder fører den udøvende til større 
forståelse af den dynamiske tilknyt-
ning der er mellem bevægelse, og 
hvordan mennesket står i verdenen.

Mange muligheder
Bothmer bevægelse har en bred vif-
te af terapeutiske muligheder. 

Bevægelserne er en dynamisk pro-
ces mellem den indre og ydre ver-
den. 

Bevægelsesproblemer, manife-
sterer sig med en forbindelse, der 
 responderer til denne indre og ydre 
verden.

Gennem Bothmer bevægelse ud-
vider vi vores forståelse af bevæ-
gelse, og af den fantastisk formede 
konstruktion, som vores organisme 
er, og samtidig oplever vi en harmo-

Ny uddannelse i Danmark
Af Birte Kjær
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Bothmer 
Bevægelse 
På Mennesket 

i Midten
På den meget flotte udstilling i 
Haveselskabets have på Frede-
riksberg i København, havde jeg 
den store glæde at være med i et 
projekt, sammen med Niels Dam 
og hans lyrikhold, Per Frederik-
sen og hans musikere, og så fire 
gymnaster, som jeg havde øvet 
med.

Overskriften på vores gruppe-
arbejde var: Lyrik, musik og be-
vægelse. 

Lyrikfolkenes meget flotte og 
følsomme vers blev omkranset 
af fin musik, og ind imellem vi-
ste gymnasterne nogle udvalgte 
Bothmergymnastikøvelser. 

Det var en fin lille fremvisning, 
med meget entusiastiske udøven-
de kunstnere. Det var der også 
mange af udstillingens besøgen-
de, som gjorde mig opmærksom 
på resten af dagen. 

Vi fik utallige positive tilken-
degivelser.

Birte Kjær

nisk integration ind i rummets pla-
ner. Dermed kan den levende, be-
vidst formede bevægelse, udføres 
i rummet. 

Den er et ideal for det sunde oprej-
ste menneske. Dette ideal er et mål 
for de terapeutiske processer. 

De bevægelsesstuderende opnår 
en forståelse af de principper der 
ligger til grund for menneskelig be-
vægelse. 

De tre planer og de seks rumret-
ninger og deres kvaliteter, samt for-
holdet mellem ydre og indre rum.

Sport og fritid er en stor faktor i 
den moderne livsstil. 

Uddannelsen har indføring i de 
mangfoldige muligheder der er på 
disse områder, således at den stu-
derende kan stå fortroligt med dis-
se kvaliteter efter endt uddannelse.

Startede i august 2010
Uddannelsen startede i august i år. 
Vi kom rigtig godt fra start. 

På første modul var vi i Sverige 
hos Nordisk Bothmergymnastikfor-
ening, som tog os med på en meget 
lærerig kanotur.

Andet modul løb af stablen i slut-
ningen af oktober, hvor menneskets 
skabelse og dets fantastiske legeme 
blev belyst fra mange vinkler. 

Alt indsvøbt i Bothmers fantasti-
ske øvelser.

Website
Vil du vide mere om Nordisk Both-
mergymnastikforening Danmark, så 
kan du besøge deres hjemmeside på
www.nbfd.dk - websitet er absolut 
et besøg værd!
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Humlebien er en del af Marjattas 
kunstskole, og tilbyder kurser til 
mennesker med psykisk handikap. 

Den har nu eksisteret i 4 år, og der 
har været tilbudt mange forskellige 
kurser. Fra overlevelseskurser til IT-
kurser, og kurser i husflid eller per-
sonlig udvikling har tilbuddet vari-
eret og forsøgt at imødekomme del-
tagernes ønsker.

Gennem alle sæsoner er der ble-
vet gennemført kunstneriske kur-
ser, som den røde tråd i Humlebien.

Deltagerne på kurserne med ma-
leri har for størstedelens vedkom-
mende været »gengangere«, som har 
en dyb og særlig interesse for at be-
skæftige sig med kunst.

Kursusrække
På baggrund af denne interesse har 
Humlebien i løbet af efteråret og 

vinteren 2009, og foråret og som-
meren 2010, afholdt en kursusræk-
ke med temaet »Kunst og dialog«. 

Kursusrækken bestod af 4 modu-
ler på 3 dage. Formålet med kursus-
forløbet var at give deltagerne mu-
lighed for fordybelse i maleriet. 

Det resulterede i, at deltagerne op-
nåede en større frihed i deres eget 
udtryk. 

Gennem hele forløbet var der lagt 
vægt på en legende, sjov og dog ud-
fordrende tilgang til beskæftigelse 
med kunsten.

Gennem dette år har deltagerne ar-
bejdet meget seriøst med de opgaver 
og udfordringer kurset bød på. 

Levende inspiration
Kilden til inspiration for malerierne 
og tegningerne har været en historie, 
der handler om Jan og hans mor, som 
bor i skoven langt fra den næste by. 

Denne historie er blevet skrevet 
af kursuslederen Robert Hogervorst 
specielt til formålet, og har også dan-
net grundlag for dialogen og sange-
ne, som har været en integreret del 
af forløbet.

Alle har kunnet forbinde sig med 
historien. Peter Jensen medbragte 
både sin fiskestang og en kaptajn-

Humlebien
Af Renate Gregersen

... kunst og dialog
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hue, fordi han levede sig så stærkt 
ind i historien.

En dampmaskine i aktion vakte 
stor fornøjelse både hos deltagerne 
og kursuslederne (ikke mindst hos 
mig selv, fordi det var et blik tilba-
ge til min barndom). 

Dampmaskinen anskueliggjorde, 
hvordan et gammeldags savværk 
fungerede. Savværket spiller en rol-
le i historien. 

At se en dampmaskine arbejde, 
se hvordan der sætters en sav i be-
vægelse, og derfra at kunne omsæt-
te det sete kunstnerisk, har været en 
udfordring for de fleste.

Afsluttende udstilling
Kursusrækken blev afsluttet med en 
udstilling af deltagernes malerier og 
tegninger på Bredeshave. 

Ferniseringen var den 29. okto-
ber 2010, og var meget festligt og 
godt besøgt. 

Udstillingen vises til slutningen 
af 2010, og derefter flyttes udstillin-
gen til Biblioteket i Store Heddinge. 

Da der var afsat et beløb til ind-
satsområdet »Kunst og kreativitet«, 
har det været muligt at få trykt hi-

storien som en bog, hvoraf mange af 
deltagernes billeder og tegninger er 
i, og som nu ligger til fri afbenyttel-
se i Marjattas bosteder og værkste-
der, forhåbentligt til stor fornøjelse 
for dem, som ser billederne, og har 
lyst til at læse historien selv eller læ-
se den højt for andre.
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Marjatta Udviklingscenter
Marjatta har samlet sine udviklings- 
og kvalitetssikringsaktiviteter i et 
udviklingscenter, som fysisk holder 
til på Bredeshave. 

Det er naturligt, at Marjatta med 
sin nuværende organisationsmæs-
sige størrelse og kompleksitet har 
etableret et sådant udviklingscenter. 

Formål
Formålet med Marjatta Udviklings-
center er at sikre en fortsat udvik-
ling og optimering af den pædago-
giske kvalitet i Marjattas helsepæ-
dagogiske og socialterapeutiske ar-
bejde med de udviklingshæmmede 
børn, unge og voksne. 

I takt med denne udvikling skal 
der desuden ske en løbende tilpas-
ning af Marjattas værdi-, mål- og 
handlingsgrundlag. 

Erfaring og dynamik 
Udviklingscentret er p.t. ledet af Lis-
bet Kolmos, som med sin erfaring 

gennem mange år, kan hjælpe Mar-
jattas daglige ledelse med at fasthol-
de den gode udvikling, og finde re-
levante udviklingsprojekter, der sik-
re en fortsat udvikling af Marjatta i 
samklang med den udvikling, der 
finder sted i samfundet.

Fysiske rammer
Udviklingscenteret holder fysisk til 
på Bredeshave. 

Bredeshave blev erhvervet af Mar-
jattaHjemmenes Støttefond i 2003 
med det formål at skabe et samlings-
sted og et kulturhus, hvor Marjattas 
elever og beboere kan mødes til fe-
ster, til kulturelle arrangementer, til 
kurser af forskellig art, til fælles ar-
rangementer som fx Michaelsfest, 
Marjattas fødselsdagsfest, foræl-
dre- og beboerarrangementer, fol-
kedans m.v. 

Bredeshaves lokaler bruges også 
til medarbejdermøder på tværs af 
Marjattas enheder og til humlebi-
kurser for beboerne.

Marjatta Seminarium lejer sig ind 
i lokalerne, og har stor glæde af de 
gode og smukke rammer.

Det er lederen af Marjatta Udvik-
lingscenter, der foreløbig har ansvar 
for den videre udvikling af Bredes-
have med bl.a. etablering af kultur-
huset. 

Daglig drift
Værkstederne på Marjatta servicerer 
stedet, idet der er en café og et have-/
pedelhold. I Caféen er der 7 bruge-
re og på haveholdet i alt 3 brugere. 

Caféen har en værkstedsleder, der 
er uddannet køkkenassistent og des-
uden en pædagogisk medarbejder. 

På have-/pedelholdet er der ansat 
en person 20 timer pr. uge, der kan 
håndtere »alt muligt«.

Caféen laver dejlig mad, som sæl-
ges til seminarister, kursister og til 
medarbejdere, der holder møder. 

Haveholdet og pedelfunktionen, 
der er helt nyetableret, tager sig af 
park og have og skal begynde at 
hjælpe med at holde bygningerne 
i orden.  

Det er en fornøjelse at se, hvor in-
tenst brugerne af værkstederne ud-
fører deres arbejder både i Caféen og 
på Have-/pedelværkstedet. 

Når kulturhuset bliver færdigt bli-
ver det et fantastisk samlingssted for 
hele Marjatta.

Aktiviteter og projekter
Udviklingscentret vil have ansvar 
for skiftende aktiviteter og projek-
ter indenfor de rammer, som følger 
af centrets formål, og med skiften-
de konkret indhold jævnfør udvik-
lingen i samfundet og de med tider-

Marjatta har nu sit 
eget udviklingscenter

Af Lisbet Kolmos i samarbejde med Tommi Strandgaard 
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ne skiftende interne og eksterne for-
ventninger og krav til Marjatta.

Udviklingscenteret er i skrivende 
stund rammen om følgende:
 Marjattas Seminarium med pæ-

dagoguddannelse, videreuddannel-
ser i special- og helsepædagogik, 
samt kurser i værdibaseret ledel-
ses-, organisations- og kvalitetsud-
vikling mv. 
 Udvikling og koordinering af 

arbejdet med Marjattas indsats-
områder i forhold til beboere, ele-
ver, brugere, forældre/pårørende og 
medarbejdere
 Marjattas Kunstskole, som med-

virker til at kunsten forbliver en be-
vidst og naturlig del af det pædago-
giske arbejde
 Deltagelse i samarbejde om fæl-

les udvikling med andre uddannel-
sesinstitutioner både nationalt og in-
ternationalt
 Samarbejde med eksterne part-

nere om forskningsprojekter mv.
 Fortsat udvikling af Marjattas 

pædagogik, så den i Danmark kan 
anvendes mere bredt og på flere om-
råder, eksempelvis indenfor ADHD, 
autisme (ASF) m.v.
 Opbygning af en rådgivnings-

enhed for institutioner, der arbejder 
med børn, unge og voksne med ad-
færds- og udviklingsforstyrrelser

Perspektiver for fremtiden
Marjatta Udviklingscenter er først 
ved at finde sin form i disse år og 
der er mange opgaver at tage vare på. 

Seminariet har det mål at få mel-
lem 70 og 75 studerende i alt på he-
le uddannelsen og det er en kon-
stant udfordring, der kræver en stor 
indsats. 

Efteruddannelsen: »Værdibase-
ret ledelse med spirituel baggrund« 
vækker interesse, hvilket er både 
glædeligt og samtidig krævende.

Marjattas Kunstskole, som humle-
bikurserne er en del af, har lige haft 
en smuk fernisering med malerier 
og tegninger, som er udført sammen 
med en gruppe af beboerne på Mar-
jatta. Renate Gregersen har haft det 
overordnede ansvar for dette vellyk-
kede projekt.  

Internationalt samarbejde
Der er livligt samarbejde internati-
onalt bl.a. har mange medarbejdere 
været til et stort internationalt stæv-
ne i Dornach i Schweiz, hvor der var 
samlet 800 deltagere fra 35 forskel-
lige lande. 

Det var meget interessant, og der 
blev dannet netværk på kryds og 
tværs. 

Der har igennem mange år des-
uden været et tæt samarbejde med 
de helsepædagogiske og socialtera-
peutiske steder i Norden. 

I år bliver der arrangeret et stæv-
ne i Sverige. 

Forskning
Marjatta deltager i forskningspro-
jekter med eksterne partnere. 

Marjatta Udviklingscenter har 
netop indledt et forskningsprojekt 
med titlen: »Sundhedsfremmen-
de pædagogik i hverdagskulturen 
– forskningsbaserede udviklings-
værksteder i specialtilbuddene«. 

Det er et samarbejde mellem Mar-
jatta og Himmelev Behandlings-
hjem beliggende ved Roskilde samt 
Specialcenter Sigrid Undset i Ka-
lundborg. 

Projektets formål er at fremme 
trivsel og sundhed for børn og unge 
i specialtilbuddene. 

Marjatta har taget initiativ til pro-
jektet og det gennemføres af Institut 

for Sundhedsfremme, Roskilde Uni-
versitet, med Jesper Holm som pro-
jektansvarlig. 

Det er en kvalitativ forsknings-
analyse, som gennemføres ved at de 
3 institutioner selv udpeger det, de 
ønsker at blive målt på, dvs. det de 
selv oplever som deres bedste prak-
sis i dagligdagens kultur. 

Resultaterne lægges til grund for 
udviklingsværksteder, hvor forske-
re og praktikere genererer fælles for-
ståelse og nye ideer til sundheds-
fremme i den pædagogiske hverdag.   

Det er et meget spændende pro-
jekt, som har vakt interesse flere ste-
der, bl.a. har Region Sjælland bevil-
get 999.000 kroner i økonomisk støt-
te til projektet, som går i gang først 
i det nye år. 

Vi glæder os til at fortælle mere 
om det i næste udgave af Marjat-
ta Bladet. 
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Jeg hedder Maja, og er leder af Ca-
feen på Bredeshave. 

Jeg begyndte at arbejde i cafeen i 
marts 2010 og tænkte, at det nu var 
på tide at skrive lidt om mig selv og 
cafeen. 

Jeg har arbejdet som køkkenle-
der i flere store private virksomhe-
der, men har altid haft et ønske om, 
at få mere ud af »den pædagogiske 
del« med i mit arbejde. Det får jeg 
her, og jeg stortrives.

En god stemning
I cafeen griner vi rigtig meget. For 
mig er det vigtigt, at der er en god 
stemning, at man både kan pjatte, 
men også være seriøs og klare de ar-
bejdsopgaver, der skal klares.

Nogle uger har vi vældig travlt, 
men der er heldigvis også uger, 
hvor vi kan forberede og klargøre 
til de travle tider, og hvor vi hygger 
lidt mere.

Gode råvarer
I Cafeen kommer der mange forskel-
lige mennesker, kursister og semina-
rister, derfor kræver det, at vi laver 
meget forskelligt mad. 

Vi lægger stor vægt på de biodyna-
miske og økologiske råvarer og føl-
ger årstiderne.

Noget andet vi også lægger me-
get stor vægt på er farver, smag og 
konsistens.

I Cafeen er arbejdsopgaverne delt 
op, så alle brugerne er med til at la-
ve mad en dag, og har en bagedag.

Vi har delt det sådan op, at Jette, 
som er medarbejder i Cafeen bager, 
og jeg laver mad.

Medbestemmelse
Når brugerne laver mad, taler vi 
om de råvarer, jeg har handlet ind 
til den dag. 

Jeg laver menuplaner for en hel 
uge ad gangen, men nogle gange vil 
brugerne hellere lave noget andet, og 
så gør vi ofte det.

Kagerne vælger brugerne også 
selv opskrifter på og bager dem. Det 
er altid et hit, at kunne fortælle gæ-
sterne, at det er dem, der har bagt 
denne skønne kage. Der er noget at 
være stolt af.

Vi bruger rigtig meget tid på at ta-
le om mad, det sunde måltid, og fin-
der mange sjove opskrifter. Ikke al-
le kan bruges, men vi sorterer i dem 
og afprøver dem.

En af brugerne er vild med Sushi, 
en anden skulle til Italien, og ville 
gerne lave frisk pasta. Så det prø-
vede vi at lave, og det blev en stor 
succes. 

Butik i Cafeen
I sommers forsøgte vi os med at la-
ve sæbe i en periode, hvor vi in-
gen gæster havde. Det synes vi al-
le var sjovt. 

En varm sommerdag, hvor vi hav-
de spisende gæster, fortalte Claus 
dem, at vi havde åbnet vores lille bu-
tik, og om de ikke ville købe vores 

Cafeen på Bredeshave
Af Maja Bech
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sæber. Det ville de rigtig gerne, og 
derfra kom ideen om at starte et pro-
jekt med en lille butik nede i Cafeen.

Tanken er, at brugernes forældre 
og de gæster, der kommer i cafeen, 
kan købe dejlige marmelader, chut-
ney, pickles og andre gode syltede 
varer. Der følger vi også sæsonen, 
så der hele tiden er nye varer på hyl-
derne. Det har været en stor succes.

Mange projekter
Vi har brugt tid på at bruge af natu-
rens skatkammer, så vi har indsam-
let nødder, blommer, æbler, hylde-
blomster og bær.

Her op til jul har vi tilbudt bru-
gernes bosteder, at købe dejlige ju-
lesmåkagedej med bagevejledning, 
så de selv bager kagerne, og får ju-
lestemningen og duft i huset. Det er 
blevet modtaget rigtig godt, og vi har 
gang i mange kilo julesmåkagedej.

Et dejligt sted
Cafeen er et dejligt sted at være, og 
der er en god stemning, og nogle dej-
lige mennesker at arbejde sammen 
med, og jeg glæder mig til, hvad det 
nye år bringer.
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Man kan spørge sig selv: Hvor i al-
verden er de 22 år blevet af?  Er det 
virkelig muligt, at de er forsvundet 
så hurtigt som en slags, kan men si-
ge, stjerneskud? 

Det rigtigt sjove er, at de natur-
ligvis stadigvæk findes!  Men hvor?  

De ligger lige så fint og pænt gemt 
væk i ens hukommelse, i oplevel-
ser og i et hav af planer og handlin-
ger, som har præget stedet gennem 
disse år!  

Mange arkitekter
Der har været rigtigt mange flittige 
hænder om at »modulere« gartneriet 
til det, det er blevet til i dag!  

Lige nu er det følgende gruppe 
som hedder: Troels, Stig og Tommy 
fra Breidablik, Katrine fra Idunhu-
set, John, Lise, Peter, Kaare og Pal-
le fra Ristolahaven, Morten og Mia 
fra Marjatta og medarbejderstaben 
som hedder: Grzegorz, vores Pol-
ske landbrugselev fra den Økolo-
giske Jordbrug skole Kalø, Therese 
som er i arbejdsprøvning, Birgitte 
som er vores vikar og udannet som 
væksthusgartner her på stedet, Hen-
rik som er værkstedsassistent, Ulla, 
som er omsorgsmedhjælper og har 
fået timer fra Breidablik, min kære 
hund Zoê, som er sammen med os 

hver dag, og har en vigtig rolle og 
undertegnede. 

På vores daglige arbejdsmøde har 
vi prøvet at remse alle de personer 
op, som har givet deres aftryk her: 

Vi tænkte på alle de langtidsle-
dige, væksthusgartnerelever, land-
brugselever, frivillige, wwoofere, ni-
ende klasses elever fra Rudolf Stei-
ner skoler rundt omkring og ja … 
jeg kan blive ved og ved! 

Men det er ikke det, jeg skal be-
rette så meget om. 

Renovering
Det var sidste år, på Marjattas 56-
års fødselsdag, at Gartneriets eksi-
stens under navnet: »Gartneriet Vi-
darslund« fyldte 21 - og derfor for 
alvor blev voksen. 

Sjovt nok, var det lige netop der 
omkring at planerne til en gennem-
gående renovering faldt på plads. 

Stedet gennemgik en slags ham-
skifte fra januar 2010 til proces-
sen var gennemført i slutningen af 
marts. 

Det var rigtigt meget, der skete i 
disse tre måneder.  Af de to gamle 
bageste trævæksthuse pillede hånd-
værkerne til at starte med alle ru-
der ud og fjernede alle træsprosser 
og planker. 

Til sidst stod den indvendige stål-
konstruktion, varme- og vandings-
anlægget tilbage. 

Ved genopbygningen begyndte 
håndværkerne at montere alumini-
umsprosser og -bjælker på den gam-
le stålkonstruktion, og større og tyk-
kere ruder blev til sidst placeret i de 
nye rammer igen. 

Det har som resultat givet et me-
get flot udseende. 

Det betyder meget bedre lys- og 
luftforhold. 

Det indre klima er blevet væsent-
ligt forbedret, hvilket har en stor og 
positiv effekt for først og fremmest 
medarbejderstaben - og ikke mindre 
for vores planter. 

Det betyder meget bedre trivsel for 
begge parter. 

Klimaet kan reguleres meget bed-
re, fordi udluftningspartierne er væ-
sentligt større og lysindfaldet mere 
optimalt. 

Det betyder for planternes ved-
kommende en bedre udvikling og 
derfor sundere planter. Det kan mu-
ligvis også medvirke til et mindre 
forbrug af biologisk bekæmpelse. 

I sæsonens forløb sætter vi for-
skellige snyltehvepse og rovtæger 
ud til at bekæmpe lus, trips og spin-
demider. 

Gartneriet 
Vidarslund
... med 22 år på bagen

Af Sjak Boot
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Det svære sprog
Jeg kan ikke lade være med at for-
tælle en lille anekdote i denne kon-
tekst: 

For mange år siden, da vi begynd-
te at bruge biologisk bekæmpelse, 
skulle jeg en gang hente rovtæger 
hos en mand, som jeg kalder for »Bio 
Eric« i Tappernøje. 

Mit dansk var dengang meget min-
dre udviklet end nu, og udtalelsen 
var heller ikke helt i top! 

Jeg kom til at udtale »rov« lidt an-
derledes end jeg skulle (der skal ikke 
meget fantasi til at finde ud af, hvor-
dan jeg gjorde!) og det fik vi meget 
sjov ud af! 

Vi handler stadigvæk med Bio 
Production og har et godt sammen-
arbejde med ham. 

Han er en meget dygtig fagmand 
og ved rigtigt meget om nyttedyr og 
skadedyr. 

Hans firma forhandler mange bio-
logiske produkter indenfor dette om-
råde og ligger rart lokalt, hvilket gør 

det nemt, når der skal analyseres, 
spørges og købes. 

Tilbage til klimastyringen
Grunden til, at klimaet i drivhuse-
ne styres meget bedre er, at hvert en-
kelt hus har fået nye klimacompute-
re, som styres i hvert hus for sig, men 
også centralt på gartneriets kontor. 

Det betyder, at det elektroniske 
styringssystem af drivhusene er 
kommet helt »up to date!« 

Men jeg skal love for, at jeg har 
benyttet mig jævnligt af Drivadans 
»hot line« til at komme frem til den 
rigtige indstilling. Der findes et hav 
af indstillingsmuligheder, og der er 
som regel kun en, der dur! 

Ud over det er nye pumper og ven-
tiler sat op, en del varmerør erstat-
tet, formeringsrummet modernise-
ret, og den gamle kedel er skiftet ud 
med en mindre og meget mere effek-
tiv af slagsen.  

Brænderen er genbrugt og kører 
på en miljøvenlig type gasolie. 

Elasticiteten i budgetrammen var 
spændt til det yderste, og derfor var 
der desværre ingen penge til et pil-
lefyr, som vi gerne ville have haft 
i stedet. Vores ønske er nemlig at 
undgå fossile brændsler i tider med 
klimaændringer. Det passer natur-
ligvis også meget bedre til vores på 
forhånd grønne profil! 

Hele renoveringsafslutningen har 
vi naturligvis fejret i fællesskab. 

Vi afholdte et beskedent, men me-
get hyggelig rejsegilde med musik, 
tale og lækker buffet! 

Denne dag huskes som den første 
rigtige forårsdag efter en lang og rig-
tig gammeldags vinter. 

Det skal lige nævnes at renove-
ringssjakket fra firmaet Drivadan 
har været rigtigt sejt! Vejret har væ-
ret hundekoldt i lige netop disse må-
neder, hvor det hele var dækket til 
med en tyk dyne af sne i lang tid. 

Arbejdet foregik naturligvis uden-
dørs, men jeg skal love for, at der 
blev arbejdet effektivt alligevel! 
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Gårdbutik, kølerum m.m.
Ellers er vi lige nu igang med at etab-
lere en gårdbutik i vores gamle sal, 
og her får vi hjælp fra Kristoffer og 
hans dygtige hold fra Sofiegårdens 
værksted.  

Det er vi rigtigt glade for. 
Danny fra træværkstedet har været 

så flink at lave rullestativer og præ-
pareret tønde til os, og jeg skal love 
for, at det er af super kvalitet. 

Tja, man kan sige, at der sker og 
er sket en hel del på det forhenvæ-
rende »Åløkke« gartneri! 

Arealet er blevet større gennem 
årene, og er vokset fra 3 til ca. 5 
hektar. 

Det er gården, som passer græs-
ningsmarkerne, og vi glæder os al-
tid, når køerne kommer ud - og ærg-
rer os, når de hentes igen!  

Økologisk - hvad ellers?
Ellers har det også betydet, at en om-
lægning fra konventionel fresialøg 
og blomster til biodynamiske/øko-
logiske grøntsager har fundet sted. 

Dengang vi begyndte at omlægge 
gartneriets drift, var alle væksthuse 
fyldt med velduftende og smukt ud-
seende fresiablomster. Nu dyrkes der 
biodynamiske grøntsager af et hold 
af pragtfulde mennesker, og samti-
digt foregår der også tilbagekøb af 
varer fra vores grossister. Disse va-
rer består af alle de grøntsager, frug-
ter og kolonialvarer, som supplerer 
vores egne producerede varer. 

Således giver det et bredt sorti-
ment og alsidigt udvalg til de go-
de kunder vi har - og der er mange! 

For det første er det naturligvis 
hele Marjatta fællesskabet, Faxehus 
Efterskole, som har været kunde hos 
os i mange år, Haslev privatskole, 
tre bofællesskaber fra Præstø, Din 
Baghave fra København og Konge-
lys, der er et nyt initiativ, som arbej-
der ud fra den tregrenede samfunds 
tankegang baseret på frihed, lighed 
og broderskab. 

Rudolf Steiner har tilføjet sine 
synsvinkler til idéen og lavet den 
komplet. 

Så leverer vi også til Ornebjerg 
Gartneri, som sælger på Valby Ting-
sted, Ventegodt Gård og Brinkholm 
Landbrugslauget. 

Ud over det, har vi et godt samar-
bejde med Bækvang økologi, Hvid-
løg og Vin fra Lotte Ravn Lei og 
Strandgaard Gårdbutik og Urtehave. 

Her træder bestillingsholdet eller 
pakkesjakket i karakter under vej-
ledning af Ulla. 

Det er tit at Peter, Katrine, Lise og 
Mia skiftevis er med på det, og der 
pakkes virkeligt mange bestillinger! 

Eksempelvis kan der hurtigt ryge 
180-200 kg kartofler og lige så man-
ge gulerødder igennem på en uge! 

Så har vi endnu ikke talt om alle de 
andre grøntsager og frugter! 

Når Ulla skal holde ferie, begyn-
der jeg simpelthen at ryste i bukser-
ne, for så er det mig, der er på og skal 
holde styr på alt det! 

Men jeg er alligevel heldig, for så 
bliver Sjak bare en del af sjakket, og 
så kører pakkeriet igen! 
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Ulla beretter
»Der er fart på, når alle bestillin-
ger skal nås. 

Telefonen ringer med nye bestil-
linger, og andre skal lige spørge om 
et eller andet, så opmærksomheden 
kan derfor hurtigt forsvinde fra en 
af medhjælperne på pakkeholdet! 

Så sker det, at nogle dage efter 
spørger et bosted, hvad meningen 
er med de mange granatæbler, de 
har fået leveret. Hmm, jamen, det 
må jeg hellere undersøge. 

– Peter, skulle du ikke pakke et ki-
lo æbler i går? 

Så kommer det for dagen, at det jo 
bare er pakkeren, der er gået vide-
re på egen hånd, og har taget fejl af 
æbler og granatæbler! 

Det er, hvad der hører med til at få 
varer fra os, og det løses på bedste 
måde med forståelse for det værdi-
fulde i at have brugerne med i disse 
arbejdsprocesser! 

Peter har for øvrigt været fast 
mand over en længere periode i pak-

keriet og skal nu lære Mia op, fordi 
han skal i praktik i Snesere.« 

God omsætning
Alle disse varer, vi taler om, giver 
på årsbasis en omsætning af ca. 1,5 
mio. kr. og kræver derfor gode op-
bevaringsmuligheder i den ønskede 
temperatur. 

Derfor er vi meget glade for, at re-
noveringen af kølerummet nu går i 
gang! 

Ca. 35 % af vores egne produce-
rede grøntsager sælges til interne og 
lokale kunder. 

De resterende 65 %  sælges igen-
nem grossistfirmaerne Solhjulet og 
Rønnely. 

Vi synes det er en god ting at hand-
le med Solhjulet, fordi de går meget 
ind for det biodynamiske. 

De er med til at udvikle det bio-
dynamiske gartneri og landbrug 
i Uganda, og har derfor en række 
produkter derfra på deres salgsli-
ste, som naturligvis også omfatter 

mange biodynamiske og økologi-
ske produkter af Dansk og Europæ-
isk oprindelse. 

Udover det får vi tit en lille mer-
pris afregnet, fordi vores produkter 
ikke blot er statskontrolleret ØKO-
LOGISKE, men også DEMETER 
godkendt. 

Vi får derfor hvert år besøg af 
to kontrolinstanser, nemlig Deme-
terforbundet for det biodynamiske 
og Plantedirektoratet for det Øko-
logiske. 

Med Rønnely har vi handlet i rig-
tig mange år, og de har også været 
Demeter godkendt engang. 

Rønnely producerer en lang ræk-
ke af forskellige grøntsager, og er 
kendt for deres Lammefjord Gule-
rødder og Kartofler. Udover det har 
de engrosfirma for alt i øko./bio.dyn. 
frugt og grønt.  

Miljøvenligt & bæredygtigt
Det erhvervsmæssige klima, som 
gartneriet i hele sin historie siden 
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tredverne har været præget af, har 
ikke forladt stedet. 

Det har vist sig, at lige netop det-
te element indeholder en vigtighed, 
som vores daglige brugere har me-
get gavn af. 

For det første har det vist sig, at 
det giver et betydningsfuldt stykke 
arbejde til enhver af os, således at 
der er mulighed for at bruge og ud-
vikle de kvaliteter, man har eller har 
latent i sig! 

For det andet er vi med i en me-
get vigtigt og nødvendig udviklings-
bølge, som kaldes miljøvenligt, bæ-
redygtigt og holistisk jordbrug. Det 
vender jeg tilbage til om lidt. 

Vi skal, som vejledende gruppe i 
vores dagligdag, således åbne for vo-
res fornemmelse, og der skal obser-
veres og stilles et konkret spørgsmål: 

»Hvilket arbejde kunne være godt 
for hvem i den produktion, vi lige nu 
har gang i - og hvordan i alverden 
kan alle på en fornuftig og nødven-
dig måde beskæftiges?«

Det kunne for eksempel være høst- 
og pakkearbejde til grossisten, som 
kommer for at hente varer om nog-
le timer. 

Det kræver i mange tilfælde, at en 
opgave deles ud i de »delopgaver« 
som den normalt består af. 

For eksempel: når vi høster agur-
ker er vi tit 5 personer om det! 

Under normale omstændigheder 
er der naturligvis kun en person, der 
udfører dette arbejde! Men ikke hos 
os, for vi er en smule mere end nor-
male, kan man sige! 

Jeg kan fortælle, at det er meget 
sjovere og også i langt de fleste til-
fælde meget hurtigere! 

Når der høstes alene udfører man 
mange handlinger. 

Der køres trillebøre, af grossisten 
kræves agurker på 300 gram, som 
giver bedst kvalitet og er bedst for 
planternes produktion – og de skal 
både findes og høstes, blomsterne 
pilles af frugterne og stables pænt 
op i trillebøren. 

Det er lige præcis fem handlinger, 
hvilket er perfekt til de fem personer, 
som kan have rigtigt meget gavn af 
denne proces! 

Det lyder måske umiddelbart me-
get nemt, men det er det absolut ik-
ke! 

For det første kommer man til at 
overse utrolig mange agurker, når 
der ikke ses rigtigt godt efter, men 
den store udfordring er at finde net-
op de agurker med den rigtige vægt 
i den store grønne, nærmest regn-
skovsagtige oase af stængler, blade, 
blomster og frugter! 

Samtidig er det meget vigtigt, at 
hele dagen ikke smutter med kun at 
høste agurker! 

Det er jo jobbet, at der skal hand-
les og klares en stribe af forskellige 
jobfunktioner. 

Vognmanden, som kommer for at 
hente varerne, kan jo ikke bare ven-
te en time og hygge sig med at drik-
ke kaffe eller gå tur imens, fordi der 
er en af os, som ikke har sovet alt for 
godt og derfor er med til at forsinke 
hele processen! 

Det er realisme, at vi bliver nødt til 
at forholde os til verden omkring os! 

Afhængighed
Vi er i det store sammenspil afhæn-
gige af hinanden og har også ansvar. 

Derfor er det meget vigtigt, at der 
udvikles tempo og rytme, og så får 
det hele et løft og bliver sjovt! 

Der ligger udfordringer i dette! 
Lykkes det at arbejde med dem, 

så vokser man på mange områder! 
Når vi alle er integreret i de for-

skellige opgaver, er det hyggeligt og 
sjovt, og arbejdet udføres i lyn fart! 
Så får vi nemt høstet 250-300 agur-
ker i timen! 

Men … der kan sommetider lige 
pludselig opstå en alvorlig forstyr-
relse i rytmen af sjakket! 

Når fx vores efterhånden dygtige 
chauffør ved navn Troels lige plud-
seligt har noget helt andet i sinde end 
agurkehøsten og trillebørskørslen! 

Der skal måske lige lukkes en dril-
lenisse ud af væksthuset, eller dø-
ren skal bare smækkes en ordent-
lig omgang! 

Det tager vi meget afslappet! 
Det giver en velfortjent lille pause, 

og han kommer som regel med det 
samme tilbage igen, hvorpå sjakket 
i lynets fart kører videre!  

I denne proces er der også lidt tid 
til undervisning og sjove historier! 
Det kan kaldes en multipakke af go-
de kvaliteter! 

Når vi tager årets forløb i betragt-
ning, har vi faktisk gang i rigtig 
mange forskellige projekter, hvor 
disse kvaliteter også findes. 

Det sure og det søde
Vi som gartnerigruppe arbejder tæt 
sammen med naturens forskellige 
sæsoner og vejrindflydelser, og det 
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giver naturligvis mange forskelli-
ge opgaver. 

Det kræver, at man har rigtigt gode 
evner til at kunne omstille sig uden 
samtidigt at gå i stå! ... det er der el-
lers masser af muligheder for; så er 
det for varmt; så er det for koldt; så 
regner det for meget; så blæser det 
for meget; så er alt frossent; så lig-
ger der for meget sne; osv ... 

Det kræver i mange tilfælde rigtig 
megen viljestyrke af os alle, at hol-
de bedriften og sig selv i gang på en 
værdig og god måde! 

Det er for eksempel nogle gange 
lidt tungt at høste porrer på en våd 
og pladret mark, som Palle engang 
har sagt: 

»Men jeg gør det alligevel, for 
man skal ikke for hurtigt give op, 
og kunderne vil gerne have vores 
dejlige porrer. 

Når man så først kommer i gang, 
er det slet ikke så slemt, som man el-
lers troede det var! Det er dejligt al-
ligevel at være i elementerne!«

Eller et andet eksempel kunne væ-
re, at køre 25 tons kompost i vækst-
husene med trillebør! Det er noget, 
der vil noget. Det er vi mange om, 
og det er en fælles opgave, som ro-
ligt glider frem. 

Den kæmpe bunke med kompost 
forsvinder lige så langsomt, mens 
jorden i væksthusene bliver beri-
get. Dette arbejde skal ikke betrag-

tes som hastearbejde, det skal tage 
den tid det tager, og vi har hele ef-
teråret til det! Men det klares i løbet 
af tre uger alligevel, og vore kroppe 
har fået helt gratis motion! 

Vi har nogle gange talt om at gi-
ve gartneriet i disse perioder et an-
det navn: Motionscenter Vidarslund!

Slavearbejde? 
Efter at have læst disse eksempler, er 
der måske nogen, der gerne vil spør-
ge os, om vi ikke har gang i udnyt-
telse og slavearbejde? 

Mit konkrete og enkle svar er: Nej, 
tværtimod! Vi har gang i social og 
produktiv terapi! 

Hvis det ikke kan ses, vil jeg ger-
ne invitere til en kop kaffe med ka-
ge, hvor sagen kan drøftes og stilles 
i et størere perspektiv. 

Det kunne være sjovt! 
Det er altid rigtig godt og hygge-

ligt at komme i dialog! 
Som Ejvind Nielsen, vores konsu-

lent siger: »Man skal ikke tale om, 
men tale med!« 

Det kan jo godt være, at der er no-
get, vi har overset her på stedet, og 
vi er altid parat til nye input!  

Planlægning af 2011
Lige nu arbejdes der meget med for-
beredelser til den nye sæson 2011, og 
den starter tidligt igen efter istand-
sættelsen af væksthusene. 

En stor del af de udplantningsplan-
ter, vi bruger, bestiller vi i Holland.  

Firmaet Grow Group har en me-
get stor afdeling for økologiske plan-
ter, og de er rigtig dygtige til at lave 
planter af høj kvalitet, som vi efter-
følgende får megen gavn af. 

Disse planter; tomat, agurk, auber-
gine, squash/courchette, melon, pe-
ber og chili, kommer allerede den 15. 
februar og er derfor længst bestilt! 

De er varmekrævende og får der-
for et opvarmet væksthus. 

Til den tid er øjeblikket kommet 
igen, hvor Henrik og hans sjak træ-
der i karakter. Han passer nemlig 
tomathuset, normalt sammen med 
Morten, John, Mia og Kaare, mens 
Lise passer marken. 

Det er hun rigtig god til. Hun har 
mange års erfaringer med den slags 
og har været med på daværende fri-
landsgartneri helt fra starten. 

Det begyndte med Per Clausen-
Kaas i sin tid, og efterfølgende over-
tog Niels Jensen det. 

Det beretter hun meget om. 
I starten, da hun kom til, syntes 

hun, at det måske var lidt pjattet med 
de ganske få knoldsellerier vi dyr-
ker! Hun var jo vant til at dyrke ti-
tusindvis af slagsen! 

Ingen faste pladser, men ...
Jeg tager mig som regel af agurke-
huset, koldhuset og marken sammen 
med vores praktikant og Kaare, Pal-
le, John, Stig, Lise og Tommy. 

Ellers er det naturligvis således, 
at vi alle sammen arbejder på kryds 
og tværs og er med i de arbejdsgan-
ge, hvor behovet er størst. Det giver 
en fin totaloplevelse. 

Frøene til de planter, vi selv laver, 
skal også snart bestilles - og det er 
mange! 

Her kommer listen: specielle to-
mater, meloner, auberginer og chili-
er, men også porrer, knold- og bleg-
selleri, salater, blomkål, spidskål, 
broccoli, hokkaido, knoldfennikel, 
basilikum, løg, hvidløg og så videre.

Et frø = 13 kg tomater!
Når vi kommer i gang med at prik-
le dem i januar/februar kommer vo-
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res specialister Peter, John og Lise 
for alvor i gang igen! 

Det er mange bitte små kimplan-
ter, der finder vej igennem deres 
hænder, og de nyder det, som de 
selv siger! 

Det er et rigtigt »Munke arbejde« 
fordi det skal gøres meget omhygge-
ligt, og det er noget de kan! 

De små planter skal absolut ikke 
tages fat på med for hård hånd, for 
så bliver de mast! 

Imens laver Stig kasser med pot-
ter i til disse miniplanter, og det er 
hans specialitet! 

På den måde har vi alle sammen 
vores specialer. Det er for os alle-
sammen hvert eneste år en fantastisk 
oplevelse, at et frø på cirka en mm 
vokser sig frem til en plante på om-
trent 7 meters med 25 klaser på; en 
plante som giver 12-13 kg tomater! 

I første uge af oktober var vækst-
husene stadigvæk fyldt med planter. 
Nu er de tomme bortset fra det hus, 
som allerede er plantet til igen med 
forskellige grøntsager. 

Årets høstresultat af tomater lig-
ger på ca. 6 tons, og agurker på ca. 
26.000 styk. 

Resultaterne ligger langt under 
gennemsnittet, fordi sæson 2010 var 
forholdsvis kort på grund af istand-
sættelsen. 

Vi har ikke gjort høstresultatet op 
endnu af alle de andre grøntsager, 
der også dyrkes. Der er mange for-
skellige, som jeg nævnte før. 

Vi deler dem op i varmekræven-
de, dem der plantes i vores uopvar-
mede væksthus, og naturligvis vo-
res frilandsgrøntsager. 

Frilandsafgrøder
Grunden til at vi for nogle år siden 
begyndte at dyrke frilandsafgrøder 
skyldtes Kaare og Palle! 

De mente helt bestemt, at når vi 
nu havde jord til rådighed, så skulle 
den i hvert tilfælde også udnyttes! 

Jeg prøvede at forklare, at det be-
tyder, at der skulle klares en hel del 
mere arbejde! 

Men jeg talte for døve ører, og de 
blev bare ved med at sige, at det ik-
ke kunne nytte noget! 

De blev bare ved og ved og ved at 
tale om det - og til sidst fik de deres 
vilje gennemført.

Dog under de betingelser, at det 
hovedsagligt er dem, der kommer 
til at dyrke frilandsgrøntsagerne, og 
hvis de ikke kan nå det, må de trop-
pe op en gang imellem i deres fritid. 

For det kræver arbejde, at få plan-
terne til at trives, ellers bliver det 
ikke til noget. Slaget vil så være 
tabt, og en masse ressourcer gået 
til spilde! 

Ja, ja det skulle de nok klare, som 
de sagde! De passer stadigvæk, tit 
sammen med Lise, frilandsstykket 
på bedste måde. 

Naturligvis med hjælp af os andre, 
for der ligger rigtig meget arbejde i 
projektet, og det er måske kommet 
lidt bag på dem alligevel. 

Men en god oplevelse har de fået!  
I det hele taget er gartneriet en me-
get spændende, men også krævende 
arbejdsplads, hvis man kan se vig-
tigheden i at være med til »at svare 
på« de efterspurgte biodynamiske/
økologiske produkter. 

Det kan og gør vi med de bedste 
vilkår! Men det har rent ud sagt og-
så sin omkostning, for det kan time-
mæssigt absolut ikke holdes inden-
for 37 timer! 

Det siges, at producerer man øko-
logiske produkter, kræver det 25 % 
flere arbejdstimer! 

Når man tager det biodynamiske, 
det socialterapeutiske og møder og 
kontorarbejde oveni, er det klart, at 
det bliver til langt flere timer!

Især at dyrke biodynamisk kræver 
langt flere timer! Det er jo en verden 
for sig, og det burde jeg også berette 
om i denne artikel! Men jeg vil næp-
pe blive populær, hvis jeg udfylder 
hele Marjatta bladet! 

Det må så blive en anden gang, 
hvis redaktionen synes om det. 

Vi burde egentlig gøre det, for jeg 
tror, der er mange indenfor Marjat-
ta, som ikke kender så meget til det 
biodynamiske. 

Det skal lige nævnes, at der er op-
stået en biodynamisk præparatgrup-
pe her på stedet, og vi mødtes første 
gang i oktober. 

Det var en hyggelig og frugt-
bar eftermiddag, hvor efterårssolen 
var fremme i fuld glorie. Vi mødes 
igen den første søndag i maj klok-
ken 1300. 

Pasning af området
Jeg har heller ikke talt om at pas-
se området! 

Det er jo også et kapitel for sig! 
Det fortjener i høj grad også en 

kærlig hånd! 
Det kunne sagtens blive til et lil-

le paradis her, hvis der var tid til at 
etablere bede med flotte blomster 
og buske. 
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Der trænger også til beskærings-
arbejde i det store og lange hegn, 
vi har. 

Det står på min ønskeliste at kun-
ne finde tid til alle disse opgaver, 
danne et lille sjak i sammenarbejde 
med gartneriet, og så tage fat på det. 

Og det skal nok blive smukt, når 
vi når så langt! 

Vi har talt lidt om det i vores lo-
kale visionsgruppe, som startede op 
i foråret. 

Et godt initiativ fra David; og Jens, 
Nina, Janne, Bettina og jeg selv del-
tager også. Det er jo meget vigtigt, 
at der findes et godt sammenarbejde 
på tværs af de forskellige enheder på 
voksencenter Vidarslund. 

Æret være mindet om Karla og Al-
bert Eman, som fik grundlagt stedet 
i 1988. Albert fik inspiration til nav-
net »Vidarslund« i lunden på det da-
værende gartneri Åløkke. 

Som gartnerigruppe prøver vi na-
turligvis så godt som vi overhovedet 
kan, at holde vores område i skak.

Troels Rasmussen fra Gyldenkam 
har en meget vigtigt rolle her, og det 
er vi og Troels selv rigtigt glade for. 

Han bruger nemlig tit sin fritid 
til at slå alle de græsmarker, vi har 
rundtomkring! Og det er mange! Et 
groft skøn siger at det er ca. et tøn-
der land! 

Arbejds- & fritid
Det må siges, at mange af de opga-
ver jeg taler om, kræver rent ud sagt, 
at det hele ikke opgøres i timer og 
udbetaling af overarbejde eller af-
spadsering! Så bliver det en tung og 
dyr fornøjelse! Det er inspirationen, 
overbevisningen, viljen og visioner-
ne, der driver værket! 

Det er derfor en stor hjælp, at ens 
arbejde er ens hobby og ens hobby 
ens arbejde, men naturligvis skal 
der være grænser og realisme i det.

Det er samtidigt også nødvendigt, 
at man kan se sit arbejde/hobby i et 
større perspektiv! 

Det er jo fantastisk at være del af 
et vigtigt og større fællesskab som 
»svarer« på en markant stigende ef-
terspørgsel på især biologisk-dyna-
miske, men også økologiske fødeva-

rer i det hele taget - på landsplan og 
ikke mindre på verdensplan. 

Og samtidigt skaffer Gartneriet ar-
bejde til alle de dejlige mennesker, 
som er integreret og gør et godt styk-
ke arbejde; hver på den måde og med 
netop det, som de kan bidrage med. 

Således går det hele op i en høje-
re enhed! 

Denne bæredygtige produktions-
metode fortjener endnu mere frem-
hævelse, og det er vi her på gartne-
riet alle sammen med til at give den.

Enhver har mulighed for at bidrage 
med lige netop sine personlige kva-
liteter og evner i forhold til produk-
tionsprocessen, og det styrker ens 
velvære i høj grad. 

Der ligger rigtig mange opgaver 
til enhver af os i vores produktion, 
og langt de fleste er rent håndværk. 

Man kan også kalde dem for »vok-
seværk!« 

Det vil sige, at det kræver tilste-
deværelse i nuet med åbent, afslap-
pet og positivt sind, fordi der arbej-
des med »levende væsener!« 

Det er vigtigt, at man har mulig-
hed for at vokse med opgaven, og 
der spiller vores planter helt natur-
ligt en væsentlig rolle. 

Det er spændende, at der er mulig-
hed for oplevelsen af processen fra 
frø til høst af det færdige produkt. 

Kontinuiteten i ens arbejde er der-
for et meget vigtigt element. For 

mange afbrydelser og fravær kan 
forstyrre integration af vores bru-
gere i de forskellige processer så 
meget, at der skal startes helt forfra 
med hele processen - og det er be-
stemt ikke rart! 

Integration kræver 100 % tilstede-
værelse - ellers kan det hurtigt bli-
ve til noget rod, og en stor del af ens 
flittige indsats går tabt. 

Dette skal helst ikke ske, for det 
ville jo være sørgeligt. 

Et godt sammenarbejde med bo-
stederne, god vejledning og arbejds-
klima på arbejdspladsen, ja sågar 
vores planter kan godt hjælpe en til 
at komme så langt, at der opnås de 
kvaliteter, jeg talte om!

Når foråret kommer 
Hvert år synes vi alle sammen efter 
en lang vinterperiode, at vores san-
ser trænger til opfriskning og vores 
kroppe til mere rytme igen! 

Det vil sige, at vi trænger til igen 
at opleve flotte grønne og blomstren-
de planter! 

Samtidigt bliver vores arbejdsgang 
igen sat mere i system. 

Den bliver atter mere rytmisk, så 
snart vores planter ankommer på en 
frisk og skøn februardag, mens natu-
ren stadigvæk har sit vintersmil på! 

Men februar kaldes også for en 
præforårsmåned, og det kan tyde-
ligt ses og opleves. Derfor kommer 
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smilene markant frem hos alle, og 
humøret begynder at blomstre igen!  

Især de agurkeplanter, vi får hjem, 
er af den slags, der vil noget! 

Fire til fem uger efter plantearbej-
det, begynder vi sågar igen at hø-
ste agurker! 

Det er ingen overdrivelse, at dis-
se planter på et tidspunkt i væksten 
vokser 7 til 9 cm i døgnet!  

Ja, det betyder at sæsonen igen er 
startet for alvor, og masser af ting 
skal ordnes. Således, at vores pro-
dukter er høstklare, når efterspørgs-
len for alvor kommer i gang, og det 
sker som regel rigtig tidligt på året. 

Det er blandt andet derfor, der 
plantes tidligt - men også fordi det 
giver god beskæftigelse tidligt på 
året. 

Selve vinterperioden kan være lidt 
hård at komme igennem. 

Derfor slår vi to fluer i et smæk, 
det vil sige beskæftigelse og pro-
duktion. 

Til at holde styr på alle de proces-
ser, vi har gang i, holder vi hele året 
igennem morgenmøde fra kvart i ni 
til halv ti, hvor hver enkelt kan bi-
drage med input til dagens gerning 
- og naturligvis er hygge og kaffe en 
væsentlig del af det. 

Vi afslutter med ugeverset, og om 
fredagen bruges der ekstra tid til at 
tale om verset, hvor der tages en run-
de, således at hver enkelt har mu-
lighed for at bidrage med sin syns-
vinkel. 

En gang om måneden, uanset om 
der er meget travlt eller ej, standser 

vi helt op i vores travle dag og gør 
noget andet. 

Vi samles i vores gamle sal og bru-
ger en time til halvanden på noget 
andet kulturelt. Vi står i kreds, mens 
en laver musik. Vi læser ugeverset 
og månedens meditation. 

Efterfølgende laver vi eurytmi, 
som Matthias har stået for, eller en 
anden form for bevægelse - og til 
sidst afsluttes med at tale og filoso-
fere om det, vi har læst. 

Det sociale aspekt
Det opleves som frugtbart! 

Det er dejligt at opleve hinanden 
på et andet niveau end i arbejdet. 

Her ligger også muligheder for at 
komme frem med oplevelser og tan-
ker, og jeg skal love for, at der bli-
ver deltaget aktivt. Det giver en god 
stemning og oplevelse af, at hver 
måned er specifikt anderledes. 

Vores sjæletilstand bliver påvirket 
af det og ligeledes af den store kos-
miske rytme. 

Det er nødvendigt og rart at stand-
se op en gang i mellem og nyde den 
verden, vi befinder os i på en ander-
ledes måde. Det gør også, at den op-
leves mere eller mindre bevist. 

Når vi for eksempel ikke gør en 
indsats for at nyde verden, bliver det 
hurtigt til, at den ene dag tager den 
anden, og den ene uge tager den an-
den og så videre. 

Så har vi måske slet ikke lagt mær-
ke til, at lærken synger lystigt igen, 
og at de flotte forårsfarver viser de-
res skønhed igen, fordi vi er så op-
taget af alt muligt andet! 

Den verden, vi befinder os i, er na-
turligvis først og fremmest den må-
ned den står på, men lige så meget 
vores arbejde, som er tæt og stærkt 
tilknyttet til den. 

Disse sæsonbetingede opgaver 
klares i fællesskab. 

Det er derfor også vigtigt at bru-
ge tid på det sociale forhold vi har 
med hinanden i disse processer set 
ud fra et mere filosofisk perspektiv. 

Arbejdet kalder
Nu vil jeg gerne afslutte mit bidrag 
til Marjatta Bladet, for Ulla har fe-
rie, og jeg skal have »mit Sjak« i 
gang med at pakke en hel række be-
stillinger. 

Jeg håber, at alle I, som har læst 
artiklen, har nydt det, og at det sam-
tidigt giver et billede af de ting, der 
forgår her på stedet. 

Det har taget mig mange timer at 
skrive artiklen, men det var rent ud 
sagt en fornøjelse. 

Det er altid rigtig godt at gøre klart 
for andre og for en selv, hvad det er, 
man går og laver i det daglige.  
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Så kom den endelig – liftbussen. 
Den har været længe ventet og hvor-
for? Jo, fordi den er med til at frem-
tidssikre, at også de beboere, som er 
blevet dårligere gående kan komme 
udenfor hjemmets fire vægge i for-
bindelse med arbejde, på ture og til 
arrangementer.

Da vi for et par år siden begynd-
te at tale om en lift bus, var det al-
lerede svært for nogle af beboerne, 
at stige op i de eksisterende busser. 

Dette kunne kun lade sig gøre ved, 
at medarbejderne nogle gange på-
tog sig meget uhensigtsmæssige ar-
bejdsstillinger og hvis man var til-
skuer, så det ikke altid særligt vær-
digt ud for beboeren, der skulle ind 
i bussen.

 Så det er helt klart en gevinst ved 
bussen, at medarbejderne har or-
dentlige arbejdsstillinger, og des-
uden kræver det også færre medar-
bejderressourcer. 

Ny bus
Af Anne-Grethe Jakobsen, Sofiegården

Nu kan en medarbejder tage til fx 
tandlæge med en beboer, da der ikke 
som før, er behov for to medarbejde-
re til at hjælpe ind i bussen. 

Det betyder samtidig, at er man 
alene på arbejde gives der nu mu-
lighed for at tage på tur. 

Endnu et plus skal med, for be-
boeren er det rent økonomisk og-
så en fordel, idet der ikke mere skal 
rekvireres taxa, hvilket jo er til en 
anden pris.

Er den god?
Lever bussen op til vores forvent-
ninger?  

Det må vi sige ja til; vi har haft den 
siden midten af oktober, og alle har 
været begejstrede. 

Medarbejderne har været på »kø-
rekursus« i brug af lift og bil og de 
tilbagemeldinger, vi har fået er, at 
den ikke føles som en stor bil, og 
at den er meget let at køre (hvilket 
selvfølgelig kan være en fare, da det 
er en stor bil). 

Beboerne, ja, de er så glade for 
den og meget stolte, som en af dem 
udtrykte.

Så konklusionen er klar, den le-
ver op til forventningerne og vi er 
fremtidssikret.





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 kolonial-
varer

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, vindfi-
gurer 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, 
rede kasser, lysestager, bordskånere, viskestykker, tæpper og metalop-
hæng samt te og urtesalt fra gartneriet.

Fakta
Du kan på alle Marjattas 
værksteder købe de produk-
ter, som bliver produceret de 
enkelte steder.

Besøgende på  værkstederne 
bedes naturligvis respektere 
åbningstiderne.


