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Leder
Af Bernhard Schmitz

Hvorfor kunst?

M

ed denne udgave af Marjatta Bladet har vi
endnu en gang prøvet at give et indblik i,
hvad der rører sig på Marjatta, denne gang
med fokus på skuespilkunst. Der opføres løbende
større og mindre skuespil i skolen, ungdomsuddannelsen, voksenstederne, seminariet og i kulturhuset på
Bredeshave, og skuespil er en naturlig integreret del af
undervisningen på skolehjemmet. Et skuespil kan være
improviseret og opstå spontant ud fra situationen, andre skuespil er skrevet og instrueret til særlige lejligheder og kræver intens øvning over længere tid.
Man kan stille sig spørgsmålet, hvorfor alt dette? Hvorfor får netop kunsten en så stor betydning, og hvad
er sammenhængen mellem kunst og pædagogik? Der
findes nok ikke et entydigt svar, men det korte svar er,
at på Marjatta kan vi simpelthen ikke lade være.
I denne udgave findes der 2 artikler, som beskriver
hvordan et skuespil bliver til, og hvilke pædagogiske
overvejelser og værdier der er med til at forme processen. Artiklerne giver måske en del af svarene på, hvorfor
lige netop kunst og skuespil fylder så meget på Marjatta.
Rudolf Steiner har allerede for knap 100 år siden understreget kunstens generelle og specifikke betydning
inden for det pædagogiske arbejde. Han var af den klare
overbevisning, at kunst og det at være kreativ skabende
er en unik kraftkilde for ethvert menneske. Steiner var
inspireret af Goethe og havde i mange år studeret hans
værker. I tråd med Goethe var Steiner optaget af, at

kalde det skjulte frem i mennesket, og at møde mennesket i lyset af den kendsgerning, at ethvert menneske
er et skabende menneske. Kan vi som pædagoger se den
enkelte i dette, så er der skabt en grobund for udvikling.
Endvidere indeholder denne udgave en beretning om
det skandinaviske helsepædagogisk- og socialterapeutiske stævne i Järna, et stævne som afholdes hvert andet
år i nærheden af Stokholm. På stævnet blev der arbejdet
med, hvordan pædagogen kan hente inspiration til
det daglige arbejde, og hvilken betydning og i hvilket
forhold inspiration og motivation står til hinanden.
Artiklen giver et lille stemningsbillede af nogle inspirerende dage og vigtigheden af, at Marjatta også er del af
et skandinavisk og internationalt fagligt samarbejde.
Blandt flere artikler som fortæller om hverdagen på
Marjatta, vil jeg afslutningsvis nævne interviewet med
Hanne Hansen, som den 1. maj kunne fejre sit 40 års
jubilæum. Artiklen viser, at det at arbejde på Marjatta
for mange, kan udvikle sig til mere end hvad man
umiddelbart forbinder med et almindeligt arbejde. På
Marjatta er der mulighed for at knytte tætte bånd til
medarbejdere, elever og beboere, hvilket for mange,
ikke mindst for Hanne gør Marjatta til en ganske særlig
arbejdsplads.
På vegne af redaktionen og alle skribenter ønsker jeg
god fornøjelse med læsningen.
Med venlig hilsen
Bernhard Schmitz
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Majdage i Järna
Den individuelle indsats som grundlag for
helsepædagogik og socialterapi
Af Dorthe Vedel

Hvert andet år holdes der stævne i Järna, en metropol for antroposofi. Tre koncentrerede
nordiske studiedage midt i maj, hvor godt 400 mennesker fra antroposofiske institutioner
fra hele Norden kom og deltog.

K

ommer man til det der kaldes Ytterjärna bliver
man med et bjergtaget af de smukke bygninger.
De fremtræder både lidt mystiske og fascinerende men er også i harmoni med naturen, vandet og klipperne der omgiver det hele. Går man en tur på det store
område fornemmer man roen men også den aktivitet
der hersker på stedet, og har man en gang været i Järna
får man lyst til at komme tilbage.
Hvert andet år holdes der stævne i Järna, en metropol for en lang række af antroposofiske aktiviteter. Järna
ligger ca. 50 km. syd for Stockholm, og stedet startede i
1960´erne omkring det der dengang var Rudolf Steiner seminariet grundlagt af Arne Klingborg og Jörgen
Smit. Arne Klingborg var i mange år leder af antroposofisk selskab i Sverige, han var kunstner og i den grad
inspirator for stedets videre udvikling. Kulturhuset blev
indviet i 1992 og her findes café, konferencelokaler,
kontorer, butik og en stor smuk sal med plads til 500
mennesker. Her opføres alt lige fra opera og teater til
koncerter og danseforestillinger. Huset er tegnet af den
danske arkitekt Erik Asmussen, og den enorme udsmykning af loftet er håndmalet af netop Arne Klingborg. I
konkurrencen om at blive Sveriges mest moderne byggeri fik Kulturhuset en sølvmedalje i 2001.
Järna er et kulturcentrum for antroposofiske møder og
studier i Norden. Der findes et antroposofisk baseret
hospital på stedet, Vidarklinikken tæt ved kulturhuset,
Rudolf Steiner skole og i nærområdet en række boste-
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der. Der er beskyttede værksteder med biodynamisk
landbrug, gartnerier, mølle og malning af korn, butikker med plantefarver, litteratur, cremer, materialer til
årstidsbordet og meget mere. Også en butik med dagligvarer, biodynamiske grøntsager og mælkeprodukter,
frø, planter og blomster.
Området er ganske særligt med en vidunderlig natur,
den skønne park med strategisk smukt placerede bænke
til fordybelse i naturen og omgivet af smukke skulpturer og vand. Der er også fine vandtrapper, hvoraf nogle
bliver anvendt til rensning af vand.
Stævnet blev åbnet af Terje Erlandsen fra Marjatta
seminarium med spørgsmålet: Hvordan påvirker mødet med antroposofien min personlige udvikling? Med
denne røde tråd gik startskuddet til stævnet i gang.
Hver morgen blev indledt med en kunstnerisk optakt
og herefter begyndte mindre samtalegrupper. Den
første dags spørgsmål var: Hvordan kan uddannelse
bidrage til professionel og personlig udvikling? Der
kom spændende dialoger frem og en stor spændvidde
fra cases og erfaringer fra hverdagen til mere vidtløftige
filosofiske betragtninger, alt i et skønt sammensurium
af de nordiske sprog.
Senere på dagen kom Rüdiger Grimm på talerstolen og tog hul på spørgsmålet om, hvor aktuel er den
antroposofiske helsepædagogik og socialterapi set i et
globalt perspektiv. Her rejste han en række parametre
på, hvordan man kan forsøge at vurdere pædagogikkens relevans i dag.

En interessant dag blev afsluttet med et festfyrværkeri
af en koncert leveret af Stockholm Symfoniorkester.
Wagners ouverture til mestersangerne. W. A. Mozart og
til sidst J. Sibelius Finlandia. Dirigenten Nils Gunnar
Burlin var i sig selv et levende stykke musik; med en
boblende musikglæde, som sivede ud i alle hans lemmer og fik hans fødder til at danse. Hans indre glæde
over musikken og hans samarbejde med et dygtigt
orkester, forplantede sig videre til et ovenud begejstret
publikum.
En ældre kvinde, let krøllet sammen og med en
foroverbøjet, tillukket gang trådte ind på scenen. Hun
satte sig let besværet ved Steinway flygelet og så gik
hun i gang. Gæstepianisten Sylvia Karpe, fremførte Mozarts pianokoncert nr. 20 i d-mol, og så snart hænderne
nåede tangenterne, forvandlede hun sig til en virtuos,
levende ung pige, med en musisk inderlighed, der fik
min sjæl til på de underfulde toner, at vandre langt ud
i kosmos. Koncerten sluttede smukt af med Järnas Frie
Eurytmiensemble, der under symfoniorkesterets musikledsagelse fremførte en florlet, farvemættet eurytmiforestilling. En sand fryd for alle sanser.
Majdagene fortsatte med et spændende program. Dagens spørgsmål på andendagen: Hvordan kan vi styrke
virksomhedens indre liv? I denne tråd tog foredragsholderen Marie Wallin Carlbom fat på den antroposofiske
impuls og virksomhedens indre liv og de udfordringer,
der ligger i hverdagen, med at holde impulsen levende
i en travl, administrativt tung hverdag. Hun beskrev,
at impulsen er levende, når der er en ægte interesse
tilstede i mødet med de hæmmede mennesker. En ægte
interesse fra pædagogen, i et sandt ønske om at vække
det hæmmede menneskes interesse for livet og dermed
få individualiteten frem og fri af det hæmmede. For
hende er essensen af Rudolf Steiners helsepædagogiske
kursus: interesse. Det er medarbejdernes ægte interesse,
der holder et steds impuls levende.
Dagens sidste foredrag blev holdt af kunstneren Ulf
Wagner om Arne Klingborgs betydning for farve, miljø
og kultur. Han beskrev Klingborgs store interesse for
Goethes farvelære og hans proces med at udsmykke
loftet i salen i kulturhuset Järna.

bagt brød og man fristes til at købe det hele. Ved siden
af butikken er en lille Cafe og bageri og det var næsten
umuligt ikke at købe varme, smørduftende sukkerkringler til kaffen, der kunne nydes både inde og ude, tæt
ved en rislende bæk.
Aftenen blev i kulturhuset sluttet af med både
Bellman-viser, soulsang, rap sange fremført af en meget
talentfuld, ung autistisk mand og til sidst en festlig
rockkoncert med Dire Straits kopisange.
Sidste dag på stævnet blev afsluttet med paneldiskussion med udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan vi
skabe en bæredygtig, antroposofisk kultur?
Selvom vi var godt mætte og havde fået rigelig både
åndelig og fysisk føde. Og selvom hjemturen var lige
i sigte, så kørte vi alligevel forbi Virbela Atelje. Her
arbejder en kunstner med Flow Forms, vandtrapper. Det
var fascinerende at se hans skulpturelle vandtrapper
og mærke den beroligende lyd af vandet. Vi havde den
forgangne eftermiddag besøgt Vidarklinikken, stedets
antroposofisk funderede hospital og i receptionen var
der en af kunstnerens rislende vandtrapper, som med
det samme gav os en følelse af velvære og ro. Så rart, at
vi satte os ned og slappede af og faldt hen i behagelige
staver. Det samme skete nu, her i hans værksted; vi nød
skønheden i hans atelier og lydene. Vores begejstring
steg i takt med ideer om hvordan vandtrapper kunne
købes til vores bo-enheder og komme vores beboere
derhjemme til gavn. Med en stak brochurer og prislister
under armen, og en let konfus kunstner over de her
meget snakkesaglige danskere, fik vi sagt farvel til ham
og alle hans vandtrapper, hans skitser over vandets
bevægelser, konkylier, snoede dyrehorn m.m. og startet
bilen og sat kurs tilbage til Danmark. Alt i alt et par
intense, inspirerende og helt vidunderlige dage i Sverige
var nu slut.

Med så mange spændende input blev hovedet til sidst
fyldt godt op og vi var derfor en lille gruppe, som tog
en pause og kørte en tur ud i den svenske natur. Her tog
vi hen til Saltå Kvarn. Det er en mølle og fungerer som
beskyttet værksted for udviklingshæmmede mennesker.
I forbindelse med møllen er der en hyggelig butik og
når man træder ind, møder man en liflig duft af friskMARJATTA BLADET NR. 29 2015
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Teaterglæde
Mikkel: ”Jeg synes
drama er dejligt og jeg er
stolt af, at jeg har lært
at spille teater. Når man
spiller teater er det godt
at man skal bevæge sig
meget. Jeg har været
Josef og nu er jeg Kongen.
Han er en stor majestæt,
men han er lidt bange
for dronningen…og det
forstår jeg godt.”

At spille teater og være med i alle processer skaber engagement og ansvar, det
fik vi alle bevis for, da ungdomsuddannelsen opførte Prinsessen på ærten.
Af Camilla Vindeby

M

arjattas Ungdomsuddannelse har en lang og
god tradition for at arbejde med teaterforestillinger. De seneste mange år har alle lærere
og elever hvert efterår arbejdet sammen om at skabe og
fremføre en teaterforestilling på Marjattas fødselsdag.
Men i år har det været anderledes. Med indførelsen af
liniefaget ”Drama og Musik” er det blevet muligt at
oprette et hold af elever der hele skoleåret igennem
arbejder koncentreret med drama og teater. Det første år
med linjefaget har været et rigtig spændende år, hvor vi
har prøvet en masse og gjort os erfaringer, som vi glæder os meget til at bygge videre på i årene der kommer.
Fra skoleårets begyndelse og frem til oktober arbejdede og legede vi på holdet med en lang række dramaøvelser, som lige så stille har hjulpet eleverne til at
tilegne sig kompetencer, der er vigtige for en skuespiller
at have: At kunne koncentrere og indleve sig, at kunne
skabe og fastholde øjenkontakt, at kunne udtrykke
sig via stemmen, kropssproget og mimikken... og ikke
mindst at turde bryde grænser og improvisere.
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Med afsæt i øvelserne kastede vi os omkring midten
af oktober ud i arbejdet med at skabe et lille julespil.
Replikker og scenegang opstod i en skøn arbejdsproces,
hvor vi tog udgangspunkt i Astrid Lindgrens fine og
poetiske billedbog ”Jul i Stalden” og improviserede os
frem til det der endte med at blive krybbespillet ”Den
første Julenat”. Stykket blev opført for et lille publikum
i vores eget lille og hyggelige dramalokale til tonerne af
Benjamins harmonikaspil og i stearinlysenes skær. Både
elever og lærer elskede det!
Efter julespillet var alle klar til en større udfordring,
så I løbet af et par hyggelige og arbejdsomme juleferiedage (godt med te, brunkager og stearinlys) blev
syngespillet ”Prinsessen på Ærten” udformet og rollerne
defineret med hver enkelt elev for øje. Sammen har
elever og lærer siden arbejdet grundigt med karaktertegning og kostumer, og manuskriptet er blevet redigeret
og omskrevet hele tre gange for at give plads til alle de
skønne indfald, der er opstået hos de unge skuespillere
undervejs i prøveforløbet.

Lærke: ”Det er fint at
gå til drama. Jeg lærer at
spille teater. I vores krybbespil var jeg Hyrde 2 og
jeg spillede sammen med
Sofie. Jeg lånte også min
Odette-dukke til dramaholdet, så den kunne være det
lille Jesusbarn.”

Buster: ”Jeg kan
godt blive meget
nervøs, når der er
publikum… men så
tænker jeg på noget
andet og trækker
vejret dybt og slapper af. Det er også
noget man lærer, og
det er godt.”

Buster: ”Min drøm er at være sanger eller skuespiller og

Sofie: ”Det er rigtig godt at have drama og jeg har lært

optræde for mange mennesker. Når jeg har drama på UU får jeg
en teateruddannelse, som jeg kan bruge på Marjatta, når vi skal
spille skuespil, ligesom da vi spillede Den grimme Ælling sammen med Paul. Så jeg bliver faktisk Marjatta-skuespiller… og
min drøm går i opfyldelse!”

meget, - at give sig tid til at sige sine replikker…det er
vigtigt. Jeg synes jeg har lært at huske rigtig mange ord og
at tale med dyb og kraftig, voksen stemme. Det troede jeg
først ikke, at jeg kunne lære.”

Sussi: Fortæller med både alvorlige miner og store smil
med fagter og ord: ”Jeg er en rigtig prinsesse i stykket,
i smuk kjole og med krone. Jeg er meget sød og følsom.
Det gør ondt at ligge og sove på ærten, så jeg danser for
at fortælle det til prinsen og kongen og dronningen om
morgenen. Prinsen vil giftes med mig og jeg synes han er
dejlig, så jeg siger JA”

Dramaholdet har siden februar øvet hver mandag og
torsdag på den fine gamle kukkassescene i Marjattas
sal for at være klar til opførelserne i slutningen af
april. Gennem hele øveprocessen har en lang række
mennesker hjulpet til og på forskellig vis bidraget til
forestillingen: Benjamin har til vores store glæde sagt
ja til at være musikant på stykket og har sammen
med UU’s håndværkslinje fremstillet en miniatureudgave af prinsessens gyldne seng; Mette og Trine
har i spidsen for designlinjen og drama-musiklinjen
fremtryllet en imponerende bunke farvestrålende
edderdunsdyner; Per har givet os en kompetent og
kærkommen hånd med lyset; Mathilde har meldt sig
MARJATTA BLADET NR. 29 2015
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Karina: ”Det er mærkeligt at spille dronningen. Hun er anderledes end mig. Hun er skrappere end mig og vil bestemme over
kongen og prinsen…Det er også sjovt at spille en skrap dronning.
Jeg ved ikke helt, om jeg kunne tænke mig at være som hende i
virkeligheden. Måske… lidt.”

til at skabe tryghed og hjælpe til bag scenen; Tine, Sheena og Anders har storsindet leveret bidrag til kostumer
og rekvisitter og endelig har Kim i spidsen for køkkenet
sørget for en god kop kaffe til publikum. Stykket bliver
på denne måde båret frem med en varm vilje til samarbejde og hjælpsomhed som altid kendetegner Marjatta,
når noget skal stables på benene. Det bringer i den grad
smilet og glæden frem og giver stor lyst til at fortsætte!
Som vi i skrivende stund nærmer os afslutningen på
det første år med en drama-musiklinje på ungdomsuddannelsen, kan både lærer og elever blive enige om, at
det er skønt at arbejde så længe og koncentreret med
teater. At sætte et stykke op sammen og at arbejde på
det samme hold i så lang tid åbner for en fordybelse,
der er både krævende og givende. Der grines (meget)
og grædes (en smule) undervejs og eleverne arbejder
med en entusiasme, en alvor, en gensidig empati og en
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udholdenhed der er dybt imponerende og inspirerende.
Stemningen er intens og menneskemødet er i fokus
mellem eleverne og mellem lærer og elev i en sådan
grad, at alle fyldes med glæde og en følelse af at være
rigtig meget i live lige nu og her.
Ja, det er sjovt og skønt at arbejde med teater. Men
det er nu også hårdt. Og det kan ikke undgås at en
vis afmatning og træthed indfinder sig efter et langt
prøveforløb og en veloverstået række forestillinger for
et dejligt publikum. Alligevel lader erfaringen os ane, at
der næppe vil gå mange uger før en elev med forventning i stemmen spørger: ”Hvornår skal vi spille teater
igen?” Og da vil lærerens svar giver sig selv: ”Så snart
som overhovedet muligt!”

”Dancer”
Ny skulptur på
Bredeshave.
Et værk af kunstneren
Bo Karberg

Af Torben Olesen

K

ommer man til kulturhuset skal man lige huske,
at give sig selv tid til at sidde et øjeblik på bænken og lade blikket hvile lidt ved skulpturen der
danser på vandet.
Da billedkunstneren Bo Karberg deltog i indvielsen af
kulturhuset for år tilbage, så han for sig at hans lille
skulptur ”Dancer” kunne gøre sig rigtig flot i søen foran
kulturhuset.
Han kom til at tænke det højt og resultatet blev at
”Dancer” kom på besøg et halvt års tid. I løbet af denne
periode kom der så mange positive kommentarer til
skulpturen, at Marjatta besluttede at købe den til permanent placering i søen.
Her står den nu og spejler sig i det klare vand, mens
den i rolige sving drejer rundt om sig selv i yndefulde
bevægelser frembragt af vinden. For ”Dancer” er noget
så specielt som en Flydeskulptur.
Den er fremstillet af aluminium og anbragt på en korsformet sokkel af skum belagt med glasfiber, det hele er
forankret med en kæde til en sten på søbunden. Denne
konstruktion gør, at skulpturen kan bevæge sig inden-

for et afgrænset område, hele tiden påvirket af vind og
vejrforhold.
Resultatet er at denne lille fine figur, man fornemmer
en menneskeskikkelse med vinger, aldrig er helt i hvile.
I stille vejr drejer den langsomt og majestætisk som en
svane, i blæsevejr er den virkelig på arbejde og opfører
en uendelig varieret ballet af uforudsigelige bevægelser.
Selv udtaler Bo Karberg at hans intention har været, at
skulpturen skal udtrykke glæde og optimisme og at han
ikke kan forestille sig nogen bedre placering end her
ved kulturhuset. Og det må man give ham ret i, både
landskabsmæssigt i den lave sø med Præstø fjord som
baggrund, og med hensyn til hele ånden der hersker i
og omkring kulturhuset, passer skulpturen utroligt godt.
Stædigt rejser den sig op når vinden prøver at tvinge
den ned, ukueligt bliver den ved og ved, den danser på
vandet, nærmest som om den overvinder naturlovene.
Minder det lidt om hele det arbejde der foregår på Marjatta?

MARJATTA BLADET NR. 29 2015
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Fabler og legender i 2. klasse
Magnus åbner tavlen med ærefrygt og spænding, for her gemmer sig en historie som i
den grad fanger opmærksomheden og nærer fantasien

Af Annerose Stokholm
I 2. klasse har vi netop haft en periode, hvor vi har hørt
fortællinger fra den gode gamle rævebog.
Her finder man de fleste gamle fabler fra Esop og
Leonardo da Vinci, sammenskrevet til en lang fortælling om Mikkel Ræv og alle hans narrestreger. De fleste
kender fortællingen om storken, som inviterer ræven til
middag og serverer suppe i en krukke. Mikkel kan ikke
få en dråbe op og er lige ved at gå i raseri, men så får
han en idé. Han takker pænt for maden og roser den i
høje toner og beder så storken til middag næste søndag.
Så er gode råd dyre og Mikkel tænker på hvordan han
skal narre Storken. Da storken kommer, har Mikkel
serveret suppe på en flad tallerken og nu er det storkens
tur til at føle sig snydt.

10
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I den gode gamle rævebog har kong løve inviteret
alle dyrene til fest og sagt, at hvis der var noget de var
kede af eller bange for, eller vrede over så skulle de bare
fortælle ham det, så skulle han nok hjælpe dem. Alle
dyrene vandrer nu til kong løves slot i Lemvig, alle
undtagen Mikkel Ræv! Han skal ikke nyde noget, for
han har lavet så mange narrestreger og drillet de andre
dyr, og han er sikker på at de fortæller det til kong løve
og så er det slut med ham, for så bliver kongen meget
vred og måske kommer Mikkel i fængsel.
Da dyrene fortæller kongen alle deres historier om
Mikkel bliver han meget vred og sender hr. Brun, den
store bjørn af sted for at hente Mikkel op på slottet. Og
her begynder…eller fortsætter narrestregerne så, for

Mikkel vil ikke med. Til sidst er han ved at blive hængt,
men endnu engang bruger den snu Mikkel Ræv sin
rævelist og narrer kongen og slipper væk…

af Assisi. Og det er ikke os der lærer børnene dyderne,
vi går dem blot i møde med det de allerede kender til, i
deres forbundenhed med verden, som de endnu er i et
med før det tredje skoleår.

For det lille barn op til niårs alderen er det helt naturligt at alt i verden kommunikerer sammen. Alt er besjælet selv kopperne i skabet taler sammen. Slår det lille
barn sig på en stol siger det: av, dumme stol la`vær`. Og
vælter bolden en vase på gulvet siger det: det var ikke
mig, det var bolden der gjorde det.
For barnet før niårsalderen er det helt naturligt at
dyrene taler sammen på menneskelig vis, og igennem dyrenes egenskaber, temperamenter og karakterer
genkender og lærer det en masse om de menneskelige
karakterer, temperamenter og egenskaber. Den snu og
listige ræv, den stygge ulv, den majestætiske Løve, den
muntre hane osv. Dyrene har som regel kun et karaktertræk, mens et menneske kan have flere. I fortællingerne
fra Den gode gamle Rævebog lærer man om samspillet
mellem dyrene. Det er en god måde at lære om samspillet imellem mennesker på, her kommer det lidt på afstand. Det er ikke os det handler om, nej det er dyrene.
Og 2. kl. lærte at bruge nye ord. Pludselig sagde Victoria: ” hvor er han bare tarvelig, ham Mikkel Ræv”. Det
ord blev brugt mange gange siden ligesom: snyd, lyve,
narre, det passede slet ikke... osv. Samtidig følte vi med
de stakkels sårede dyr og alle deres ulykker… og stakkels
Morten hare som altid var så sød, rar og hjælpsom…
men Mikkels unger var jo også sultne... Der blev tegnet
og skrevet til.
Før sommerferien vender vi os mere indad med legenden om den hellige Frans af Assisi. Som karaktererne
er mere synlige i det ydre, er dyderne, som vi lærer at
kende igennem legenderne, noget vi oplever i det indre.
At føle ærefrygt er ikke længere en naturlig følelse som
alle kender. Og hvad med hengivenhed, opofrelse, kærlighed, ærlighed, trofasthed, sandfærdighed, medlidenhed, kyskhed, udholdenhed, tålmodighed, ydmyghed
og barmhjertighed? Hvordan lever man i trofasthed,
ydmyghed osv. Se bare på Frans som giver afkald på sit
jordiske gods og følger herren sin Gud. Han kysser og
helbreder de syge og lever i ensomhed i stille bøn for
at nærme sig Gud. Han bygger en kirke og taler med
dyrene.
Alle disse dyder vækker vores empati og åbner vores
bevidsthed for noget større end os selv. Det fylder os
med ærefrygt og glæde, frygtløshed, kærlighed og fred.
Alt det vil vi møde i legenden om den Hellige Frans
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Et engagement ud over det sædvanlige
”Kontor-Hanne” Hansen holder 40 års jubilæum og er
i den anledning blevet interviewet til Marjattabladet

Af Torben Olesen

sammen med ham, havde vi et godt forhold. Han
havde humor. F.eks. skete det tit at han kom ind på
kontoret og lige bad mig se efter et par børn. Når han
så hentede dem igen, kunne han sige til børnene: ”Der
kan I se, jeg laver ingenting, Hanne laver det hele!”.

Så du fik også andre opgaver end regnskaberne?

Først vil vi gerne høre lidt om hvordan det gik til, at
Hanne kom til at arbejde på Marjatta?
Jeg boede med min familie i et hus i nærheden af
Bredeshave mod Tappernøje. Jeg kendte til Marjatta og
børnene i forvejen bl.a. fra mit arbejde på politikontoret i Præstø, hvor jeg tit mødte dem på gaden. Min
svigerfar passede i øvrigt skoven mellem Skovvænget og
Bredeshave, så også på den måde havde vi forbindelse.
Kaare Wahl, som dengang var en ung mand, holdt
meget af at ride og havde sin egen hest. Han kom tit til
mine svigerforældre for at ride i skoven.
Jeg havde hørt at Marjatta manglede en regnskabsmedarbejder, så jeg ringede og sagde at jeg var interesseret. På den måde blev jeg ansat, jeg har aldrig skrevet
nogen ansøgning.
Da jeg startede i 1975 var vi halvanden medarbejder
på kontoret og bilag for et regnskabsår kunne være i fire
ringbind. I dag er der 12 – 13 medarbejdere på kontoret.

Det var Albert Eman der ansatte dig i sin tid?
Ja, Eman var jo forstander. I alle de år jeg arbejdede
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Ja, hurtigt blev jeg involveret i en del mere end kontorarbejdet. Den allerførste gang jeg blev vist rundt på
Skolehjemmet, sad Karina i aulaen ved børnegangen,
hun rejste sig spontant og gav mig et knus og et kys på
kinden. Det blev indledningen til en livslang relation.
I besøgsweekender og ferier var Karina hos lederen af
sølvværkstedet, Jørgen Brødegaard, men i takt med at
han blev ældre, kom Karina til at være mere og mere
hos mig og min familie. Det var en ordning, som både
min mand og datter blev utroligt glade for, vi har haft
rigtig mange fine oplevelser sammen. I mange år har
Karina fejret alle højtider inklusive sine fødselsdage
hos os. I dag er hun blevet 68 år og er ikke længere så
mobil, nu er det mest mig der besøger hende. Hun er
netop flyttet ind i en splinterny lejlighed i Mariahaven
ved Sofiegården i Næstelsø.

Forældre og pårørende?
Ja, jeg blev også meget involveret i kontakten til forældre og andre pårørende bl.a. gennem det årlige Basar
arbejde. I mange år har jeg været med i arbejdet med at
samle gevinster til lodsedler og distribuere dem.
Forældrene hørte jo også om mig gennem børnene,
som alle sammen kendte mig fordi jeg var den der udbetalte lommepenge til dem. Jeg kan næsten huske alle
børnenes fødselsdage og de er altid glade, når jeg kan
møde dem med et tillykke på dagen.

Man får indtryk af, at du kender de fleste børn og
voksne?
Ja, jeg har haft den glæde at kende alle børnene på
Marjatta, da jeg startede, var der endnu ikke oprettet
nogen voksensteder. Da det skete, først med Lærkegården i 1982, blev jeg også involveret i dette arbejde. Jeg
kørte f.eks. til Lærkegården to gange om måneden for at
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hjælpe med regnskabet og siden, da de andre voksensteder kom til, hjalp jeg også med regnskaberne her.

Er der sket mange forandringer i den tid du har
arbejdet på Marjatta?

Ja, dengang jeg startede var rytmen en anden. Børnene
gik i skole om formiddagen, så spiste de til middag og
holdt middagspause til skolen startede igen ved 14.00
tiden. Derfor blev pausen brugt til gåture og leg på
legepladsen. Hvis et barn ikke kunne komme ud, p.g.a.
sygdom, hørte jeg efter. Børnene vidste godt, at de bare
kunne gå ind til mig. Så var ikke sjældent jeg fik besøg
af et barn i nattøj og badekåbe.

Så voksede Marjatta jo, Støtteforeningen kom til og
der er jeg også engageret. Seminariet har jeg også haft
en del at gøre med. Det er klart, at der er sket ændringer hen ad vejen, jeg har jo faktisk arbejdet under fire
forstandere.
En af de store oplevelser jeg altid vil huske, var da
børnene opførte Tryllefløjten af Mozart. Jeg stod for alle
kontakter og aftaler, og det var noget af et puslespil. Jeg
kan for øvrigt huske, at beslutningen om at opføre Tryllefløjten blev taget meget spontant, nærmest henover
en dørtærskel.
De børn der var med til opførelsen, er jo nu blevet
voksne, men de kan godt lide at snakke om dengang,
når jeg møder dem. De kan godt lide, at der er nogen
”at huske sammen med”. I det hele taget synes jeg det
er vigtigt, at de bliver behandlet, som de voksne mennesker de er. Man skal ikke gå og holde dem i hånden.
Når man behandler dem som voksne, bliver de også
mere voksne.

Du har haft meget med børnene at gøre!
Ja, men jeg har også været meget glad for at arbejde
med tal og regnskaber. Jeg kan godt lide at få ting til
at stemme. Jeg har altid sat en ære i at regningerne
blev betalt til tiden og at vores lokale handlende bliver
behandlet godt.

Det er ingen hemmelighed, at du fylder 67 år til september og i den anledning stopper med at arbejde på
Marjatta. Hvad med fremtiden?
Jeg har altid været glad for at gå på arbejde. At gå på
pension har ikke været nogen nem beslutning, men jeg
håber at det er den rigtige. Gennem årene har jeg arbejdet med en del forskellige regnskabssystemer og for 2
år siden blev der indført et nyt program; Orakel, så jeg
føler det må være rigtige tidspunkt for mig at stoppe på.
Marjatta har fyldt så meget i mit liv og det håber
jeg, at det på en eller anden måde bliver ved med. Jeg
vil forsætte som Karinas pårørende og på anden måde
holde kontakten til Marjatta, deltage i skoleafslutningen, opvisninger, mm.
Men selvom Marjatta har fyldt meget, har jeg da også
haft tid til andre ting, familien f.eks. rejser med min
datter, svigersøn børnebørn. Derudover har en af mine
interesser i mange år været patchwork og nu regner jeg
med at få mere tid til det. Interessen for at arbejde med
patchwork har gennem årene ført mig mange steder
hen og jeg har lært mange mennesker at kende på de
internationale quiltetræf. Jeg har været i Alsace i Frankrig, Birmingham i England, i Wales, i Spanien, i Sverige,
i Norge og i Tyskland og fået gode kontakter overalt. Jeg
har også været i Amerika på quilterejser til Amish folket
i Pennsylvania, det er de sødeste og dygtigste mennesker man kan forestille sig.

Det lyder ikke som om du kommer til at kede dig?
Nej, jeg har aldrig kedet mig og jeg har altid holdt af
at stå tidligt op. Hvis jeg får tid tilovers skal jeg nok
finde på noget. Det er klart, at man ved sådan et 40års
jubilæum kommer til at tænke på mange ting. Men nu
vil jeg bare nyde tiden her på Marjatta, glæde mig over
hver dag at møde børnene og de unge mennesker og
glæde mig over alt det vi har sammen.
Tak for samtalen Hanne, vi kom jo ud i mange hjørner
af dit lange engagement, selvom der kun bliver plads
til en lille del af det i Marjattabladet……men det lyder
som om regnskabet stemmer?
Ja, regnskabet stemmer.
MARJATTA BLADET NR. 29 2015
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Vincent van Gogh:

”Jeg lever for at male”
Vincent van Goghs biografi har fascineret mange mennesker gennem tiderne, dette følsomme sind der formåede
at skabe så stor kunst. Sara Reppel Andersen har med stor
succes holdt foredrag om store kulturpersonligheder for
både beboere og medarbejdere, og van Goghs biografi fik
en ekstra dimension gennem teaterstykket om van Gogh.
Af Sara Reppel Andersen

V

incent van Gogh blev født den 30. marts 1853
i landsbyen Groot-Zundert i Holland. Han var
det ældste barn ud af en søskendeflok på 6.
Hans Far Theodorus var præst, moderen Anna en sød
og kærlig husmor. Vincent var hele livet meget forbundet med sin fire år yngre broder, Theo van Gogh. Fra
1861-64 gik han i den lokale skole. I 1864-68 kom han
på kostskole.
Vincent van Gogh er af de mest betydningsfulde malere
i europæisk kunsthistorie. Han producerede i alt 900
malerier og 1100 tegninger. Han var forud for sin tid
og udviklede sin helt egen maleteknik, inden for rammerne af de nye stilarter, Impressionismen og Pointillismen. Han begyndte på en uddannelse som kunsthandler i 1869 i Haag, men havde svært ved at indordne sig
og blev derfor forflyttet til en anden afdeling i London
i 1873. Han afskediges og prøver i stedet lykken som
hjælpelærer. Han begyndte så at studere teologi i Amsterdam, men bestod ikke sin eksamen. I 1878 bliver
han missionær i det belgiske kuldistrikt, Borinage. Han
ville leve som de fattige kularbejdere og prædike for
dem. Han mente, at man kun var en ret kristen, hvis
man selv levede i ydmyghed og fattigdom. Han magtede ikke arbejdet i længden, blev syg og flyttede hjem
til forældrene. Hans far ville have at han skulle blive
præst som han selv, eller kunsthandler, som hans bror
Theo og flere af hans onkler. Vincent ville dog hellere
tegne og male og lå derfor ofte i konflikt med sin far.
I denne periode tegnede han mest med kulstifter og
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malede akvareller i brunlige, grå, sorte, bronze farver.
Hans motiver var de arbejdende bønder og naturen.
Han startede på kunstakademiet i Antwerpen for at
studere malerkunst, men opgav det, da han ikke kunne
indordne sig under reglerne, samtidig med at han blev
uvenner med sine lærere.
Vincent var et vanskeligt menneske. Han led af depressive manier, havde forfølgesesvanvid og sandsynligvis
epilepsi. Han led af humørsvingninger og levede kun
efter sine egne regler. Han havde det svært i det sociale.
Den eneste der forstod ham og kunne styre ham i en
god retning, var broderen Theo.
I 1882 flyttede han til Haag for at starte på kunstakademiet der. Her mødte han den tidligere prostituerede
Kristine ”Sien”, som han boede sammen med et års
tid. Forholdet til denne kvinde resulterede dog i, at
hans nærmeste bekendskabskreds fordømte ham. Deres
forhold opløstes imidertid, da hun ikke ville give ham
ro og plads til malekunsten. I denne periode ændrede
hans tegnestil sig imidlertid. Mens det hidtil havde
været vigtigt for ham at gengive det sete så naturtro og
”korrekt” som muligt, blev det i Haag mere vigtigt for
ham at udtrykke og understrege følelser i de valgte motiver. Hans billeder blev mere fortællende og personlige.
Han onkel Mauve forærede ham en malekasse og gav
ham rådet, at begynde at male mere i oliefarver. Hans
far døde i 1885 af et slagtilfælde. Det var et chok for
Vincent, men kort efter begyndte han at male for alvor.

Det var som om, han efter faderens død først rigtig fik
mod og lyst til livet og kunsten. Hans malerier efter
1885 begyndte at få flere farver og karakter. Dog må der
tilføjes, at han så op til sin far, og at han senere havde
sagt, at han skyldte sin far alt, trods deres uoverenstemmelser.
I 1887 flyttede han til sin bror Theo i Paris og boede
hos ham et års tid. Der stiftede han bekendskab med
impressionismen og pointillismen. Her mødte han Paul
Gauguin, Paul Cessane, Henri Rousseau, George Seurat,
Henri de Toulouse-Lautrec, og Claude Monet. Han blev
inspireret af malerne, deres stil og overbevisninger.
Mest følte han sig forbundet med Gauguin. Lautrec rådede ham til at flytte til Arles og starte sin karriere der.

I maj 1888 flyttede han til Arles i sydfrankrig og lejede
et lille gult hus, som han indrettede til atelier og hjem.
Her malede han sine berømte solsikke billeder og
elskede de gyldne, solrige farver så karakteristiske for
denne landsdel. Den ”Gule” maleperiode.
Vincents bror Theo, der arbejdede som kunsthandler
i firmaet ”Bousson og Valadon”, der havde filialer i
London, Amsterdam og Paris, kom og besøgte Vincent. Han blev hos ham nogle dage. Desværre kunne
Vincent ikke sælge sine mange fine malerier - mange
holdt af dem, men der var ikke salg i dem - de var for
moderne og impressionistiske. Han malede hurtigt og
hektisk og sendte de fleste af sine billeder til broderen,
der forsøgte at sælge dem gennem firmaet. Theo sendte
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penge af egen lomme til Vincents ophold, som pant for
billederne.
I Arles fik han besøg af Paul Gauguin. De boede sammen i det gule hus, malede, tog på udstillinger og
havde det sjovt sammen. Gauguin boede hos Vincent i
flere uger. Vincent købte ind i byen og Gauguin lavede
mad. En aften ville Vincent lave mad. Det var en katastrofe, suppen var aldeles uspiselig og Gauguin drillede
lidt med det.
”Det er da lige meget”, sagde Vincent, dyppede sin
malerpensel i rød maling og skrev på væggen med store
bogstaver: ”Jeg er Helligånden, jeg er hel i ånden”!!
Efter denne periode blev Vincent mere og mere hidsig,
råbende, urolig og havde humørsvingninger. Om natten gik han ind i Gauguins soveværelse og stod og så
på ham, indtil Gauguin vågnede med et chok,” Du er
min abbed, jeg er din munk ”- sagde han til Gauguin.
Gauguin kunne ikke længere overskue venskabet med
Vincent og meddelte, at han ville rejse tilbage til Paris.
En dag efter et skænderi, gik Gauguin en tur, Vincent
gik efter ham og truede ham med en barberkniv. Da
Gauguin kom hjem, havde Vincent skåret sit højre øre
af og der var blodspor efter det i huset. Det var d. 23.
december. Vincent lå i sin seng og sov med hovedet
bundet ind i bandage. Herefter blev Vicent indlagt i 14
dage på hospitalet i Arles.
4. februar 1889 får Vincent et nyt anfald. Han tror folk
vil forgifte ham og tør ikke være i stue med andre. Han
prøver at tage sit eget liv ved at drikke terpentin, men
kaster op og bliver indlagt på sygehuset i Arles. Den 24.
februar udskrives han igen og flytter tilbage i det gule
hus. I marts 1889 bliver han igen dårlig, går ude på
gaden og råber af folk, virker truende og ude af koncepterne. Han vandrer rundt i al slags vind og vejr med sit
staffeli og sine farver og maler naturen i rasende tempo.
Folk omkring bliver bange for ham og laver en skriftlig
indsamling, for at få ham spærret inde igen. Politiet
henter ham og han bliver igen indlagt på hospitalet i
Arles.
I maj 1889 lader Vincent sig frivilligt indlægge på
sindssygehospitalet i Saint Remy. Her bliver han gode
venner med lægen, Felix Rey, der hjælper ham så godt
han formår, dog uden større virkning. Han malede også
Felix Rey. Her malede Vincent de smukkeste billeder fra
sit vindue på hospitalet. Han arbejder meget med de blå
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farver og maler mange billeder af udsigten fra sit vindue. Fx ”Stjernenatten” og ”Landevej med cypresser”.
Senere fik han lov til at male udenfor, men kun under
opsyn af sygehjælpere, da han kunne finde på at lemlæste sig selv. Han sagde: ”Der er kun alt for mange malere
der bliver sindssyge, det er et liv, som gør en mildt sagt
meget verdens fremmed. Godt at arbejde hårdt, men
jeg vil altid blive ved med at være sindsforvirret. Jeg er
mest rask når jeg maler. Om Vincent blev der i journalen skrevet: ”Patienten er blevet behandlet på hospitalet
i Arles af Felix Rey. Patienten lider af akutte manier og
syns og høre hallucinationer og skal holdes øje med, da
han kan finde på at lemlæste sig selv.”
I denne periode lykkedes det Theo at sælge billedet,
”Den røde vingård” på en udstilling i Bruxelles i 1890
for 400 franc. Theo skrev til Vincent: ”Dine billeder er
meget fint placeret og gør sig godt her. Folk beundrer
dig og spørger efter dig. Gauguin sagde, at dine billeder
var hovedattraktionen. Monet og Pissaro sagde, at dine
billeder var de bedste.”
Han skrev til sin søster Wilhelmine: ”Altid er jeg meget
støvet, altid er jeg meget strittende, som et pindsvin når
jeg går ud for at male naturen med mine lærreder, staffelier og farver.”
”Jeg bryder mig ikke om abstraktioner, jeg vil hellere
male naturen som jeg ser den, moddelerer den ud af
lærredet. Bedst med det konkrete, det er smukkest. Jeg
skræller naturen ud af mine billeder.”Citat van Gogh.
Vincent elskede naturen og malede den som han så
den. Han mente at det synlige, visuelle skulle opleves i
nuet og males mens det var. Gauguin malede efter sin
hukommelse og mente at det var sådan en kunstner
måtte arbejde. ”Man skal male det levende bag naturen.
Som landskabet således også mennesket. Sjælen bliver
et spejl før den bliver et hjem.” Citat van Gogh.
Brev til Theo: ”Her på hospitalet i Saint Remy er jeg låst
inde bag lås og slå og man vogter min gøren og laden.
Hellere ville jeg være død end at give så mange problemer.
Men, men, at lide under beklagelser må jeg dog i dette liv.
I vort samfund er vi kunstnere kun de ituslåede vaser.”
Lørdag den 17. maj 1890 besøgte Vincent sin bror Theo
hans hustru Johanna og deres lille søn, Vincent i Paris.
De havde opkaldt sønnen efter broderen.
Johanna: ”Vores hus i Paris var proppet med Vincents
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billeder, de var under skabe og lå i bunker under vores
dobbeltseng. I vore stue over spisebordet hang ”Kartoffelspiserne”, og over vores søns vugge hang ”Det
blomstrende mandeltræ”, som han havde malet specielt
til vores lille dreng.
Vincent så mere frisk ud end min mand Theo, da vi
hentede ham på stationen på Gare de Lyon.”
Vincent kunne dog ikke magte uroen og storby livet i
Paris, han fik det så dårligt efter få dage, at Theo kontaktede psykologen dr. Gachet i byen Auvers lidt uden
for Paris.
Gachet ville gerne prøve at hjælpe Vincent og de
indlogerede ham på et lille værelse på en kro i byen
ved siden af Gachets hus. Vincent blev glad for at bo i
Auvers, der var roligt, landligt og smukt. Her begyndte
han at male i mere lilla farver.
Dr. Gachet skrev: ”Når Vincent får sine anfald får han
stor angst, derefter forfølgelsesvanvid, bliver derefter
indelukket og deprimeret. Jeg tror også han til tider
lider af epilepsi.”
Vincent og Gachet blev hurtigt gode venner. Gachet
var selv amatør maler og depressiv til tider, hvilket Vincent havde opdaget. Gachet kunne ikke hjælpe Vincent
med hans sygdom, men de udviklede et varmt venskab
og malede sammen.
Vincent: ”Når man maler et piletræ, må det man maler
blive levende, det bliver det ikke før man selv har pustet
sin ånde ind i værket”. Når man maler portrætter, skal
de ikke males som tro kopier, men derimod indeholde
følelser, levendegøres med glød af personlighed fra den
man maler. Man skal male menneskets inderste væsen
ud i portrættet.”
Theos helbred begyndte at gå ned af bakke, han led af
en nyresygdom.
Samtidig gik hans firma dårligt, og han var frustreret
over ikke at kunne sælge Vincents billeder.
Hans kolleger i firmaet var imod den nye malestil,
Impressionismen og Pointillismen, som Vincent brugte.
De forstod ikke at det var fremtiden.
Mandag den 27. juli 1890 blev Theo kontaktet på sin
arbejdsplads af den hollandske maler Hirshing, som
afleverede et brev fra dr. Gachet.
Der stod: ”Vincent er meget syg, kom hurtigt, han
har såret sig selv!!”

En god ven og malerkollega til Vincent, den 22 årige
Emile Bernard skrev:
”Søndag aften gik Vincent ud i landskabet i Auvers,
satte sit staffeli op af en høstak og gik om bagved slottet, hvor han skød sig selv i maven med en revolver.
Han ramte lige under hjertet, faldt om og rejste sig flere
gange, gik tilbage til kroen hvor han boede og fortalte
ingen om episoden.”
Dr. Gachet ventede Vincent samme aften til en
samtale, men da han ikke kom, gik han selv til kroen og
fandt ham i sin seng, smurt ind i blod.”
Theo kom til og dagen efter den 29. juli 1890 døde
Vincent af indre kvæstelser efter skuddet.
Hans sidste ord var: ”Gid jeg kunne gå bort sådan.”
Dr. Gachet sagde: ”Vincent van Gogh var sådan en god
og ærlig mand, han var en god ven.”
Theo: ”Åh, han var min egen søde, gode bror.”
Vincent van Gogh blev 37 år gammel. Broderen Theo
døde et halvt år efter af sin nyresygdom, og brødrene
som fulgtes ad i livet – fulgtes også ad efter døden.
De ligger i dag begravet ved siden af hinanden på kirkegården i Auvers Sur Oise.
Theos enke Johanna rejste til Amsterdam med sønnen
Vincent. Hun bosatte sig i Byen Bussum med Vincents
billeder og fik i 1914 udgivet de 600 breve som Vincent
og Theo havde skrevet til hinanden gennem hele livet.
Hun åbnede et pensionat til livets opretholdelse og
forvaltede brødrenes arv ved at få udstillet de mange

dejlige malerier. I de følgende 10 år blev malerierne
udstillet i Holland, Frankrig, England og Danmark.
En journalist J. J. Isacsson skrev:” Hvem er det, der
former og farver og fortolker det mægtige liv for os, det
store liv som endnu en gang, i det nittende århundrede
er ved at blive bevidst om sig selv.”
van Gogh: ”Jeg maler for menneskeligheden i kraft
af det menneskelige. Jeg er så bange for at blive berømt,
jeg tror man straffes for det.”
I 1893 kom der 30 af hans billeder til København og
50 billeder af Gauguin til den frie udstilling ved Østerport station.
I dag hænger der malerier af van Gogh på Glyptoteket i København:
– Landskab ved Saint Semy
– Kvæder
– Bro over Seinen
I dag er han verdensberømt og hans billeder er ubetalelige.
Hans billede, Iriser, er vurderet til en pris på
720.000.000 kr.
Hans billede, portræt af dr. Garchet er vurderet til en
pris på 870.000.000 kr.
Hans ord da han levede var: ”Jeg er fattig, jeg er maler, jeg er menneske.”
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Fra ord til handling
Interview med Torben Olesen der har skrevet van Gogh skuespillet,
som i foråret blev opført af beboere og medarbejdere i Kulturhuset.
Af Sara Reppel Andersen
Torben Olesen
Hvordan oplever du, at en ide begynder at opstå i dig,
til at skrive et skuespil?
Det er forskelligt. Med hensyn til de skuespil jeg har
lavet for beboerne på SampoVig sammen med Jette
Rymer, har jeg tænkt mig frem til ideen. For eksempel
skuespillet Inanna, der ville vi gerne lave noget moderne og så endte vi med noget af den ældste litteratur
der findes, skrevet på lertavler. Det var simpelthen en
afsøgning og så fik jeg øje på Susanne Brøggers nyoversættelse, jeg opdagede at det i virkeligheden var en
moderne og vedkommende tekst og tog udgangspunkt i
den. I den forbindelse handler det jo om, hvad beboerne kan få ud af det.

Hvordan fik du inspiration til at skrive spillet om van
Gogh? Hvordan opstod ideen?
Med hensyn til skuespillet om van Gogh er det en
helt anden historie, som er svær at gøre kort. Men jeg
opdagede på et tidspunkt, at jeg skulle skrive om tre
individualiteter. Den første var Kaspar Hauser, jeg skrev
teksten omkring 2006- 2007 tror jeg, Paul Klarskov
instruerede og satte op. Det stykke blev vist ved flere
forskellige lejligheder med de samme skuespillere, og
var en helt utrolig præstation af alle medvirkende. Kort
tid efter skrev jeg stykket om van Gogh, det må have
været i 2008-2009, begge stykker blev skrevet på en
slags efterbilleder. Jeg prøvede at glemme alt hvad jeg
vidste og skrev på det indtryk disse skæbner havde gjort
på mig, det er altså slet ikke noget forsøg på objektivt
at genfortælle deres biografier eller lignende. Det er i
virkeligheden meget subjektivt, det er helt min egen
fortolkning.
Overordnet kan man sige, at det handler om mellemeuropæisk ensomhed.
Kaspar Hauser døde som en berømthed, han var
kendt i hele den civiliserede verden som Europas hittebarn, men han udrettede ingenting, det eneste han
gjorde var, at prøve at være et ganske almindeligt menneske.
Det var omvendt med van Gogh, han døde fuldstæn-
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dig ukendt, men han havde i sit liv udført et værk, som
efter hans død begyndte at vokse i omfang og indhold
og som placerer ham, som en af de betydeligste kunstnere i moderne tid. Altså to modsatte skæbner så at
sige.
Jeg begyndte tidligt i mit liv, at beskæftige mig med
disse to skæbner; lavede en række tegninger over Kaspar

Hausers liv i tyveårs alderen og rejste også på det tidspunkt på tommelfingeren til Amsterdam for at se det
nye van Gogh museum. Det er en historie for sig, som
jeg beskrev i en kronik i dagbladet Information, den
vandt jeg for øvrigt en pris for.
Da jeg så van Gogh museet kan jeg huske, at jeg
tænkte, at her ville van Gogh selv sikkert være blevet
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nægtet adgang på grund af sit aparte udseende.
I lange perioder af mit liv, jeg er jo selv billedkunstner, har jeg lagt van Gogh fuldstændig på hylden, for
det kan også blive for meget med ham. Han har malet
dårlige billeder og billeder der er svære at acceptere.
Men som helhed er hans værk jo overvældende og det,
der er med til at gøre det overvældende er jo, at der er
undertekster på billederne! Jeg tænker på hans breve
til sin bror Theo, hvori han næsten dagligt redegør for
sine tanker omkring de billeder han maler og om hele
sin situation. Man må give hans svigerinde en stor del
af æren for at verden har lært ham at kende. Det var
hende, som mellem sin mands efterladenskaber fandt
alle disse breve, begyndte at læse dem og så hvad de
indeholdt.
Min grundide med stykket, der jo som jeg antydede
er 2. del af en trilogi og som er bygget op fuldstændig
på samme måde som stykket om Kaspar Hauser, min
grundide er at synliggøre, at samtidig med at van Gogh
synker socialt, hvilket jo er en åbenlys kendsgerning, så
vokser hans kunstneriske udtryk, for at kulminere i den
tragiske konsekvens at han i selvmordet, hvor han har
nået grænsen for sin sociale formåen, efter indlæggelser
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på sindssygehospital m.m. dør omgivet af sine egne
værker, der udstråler en kraft af farverigdom, som var
fuldstændig unik på det tidspunkt.
For øvrigt boede Albert Eman jo på SampoVig de sidste år af sit liv. Jeg havde fornøjelsen af at drikke kaffe
sammen med ham og hans hustru Karla hver fredag
eftermiddag i nogle år. Da jeg havde skrevet stykket om
van Gogh, bad jeg Eman læse det, hvilket han gjorde.
Det betød noget for mig, at høre hans mening og han
påpegede forskellige ting, men ikke noget der gav mig
anledning til at ændre i teksten. Som hollænder interesserede han sig naturligvis for emnet. I øvrigt havde han
på det tidspunkt en hund, som han kaldte van Gogh, et
arrigt lille bæst.

Var du tilfreds med spillet, da du så det blive opført?
Jeg synes at det var fantastisk at se stykket. Jeg havde
på ingen måde været involveret i processen, det var
helt Paul Klarskov og skuespillernes værk. Sådan er det
jo, instruktøren har en tekst og ud fra den skaber han
sin forestilling. Teksten er selvfølgelig vigtig, men det
er instruktørens greb, som skaber forestillingen. Paul
og jeg har den aftale, at han kan gøre med teksten

fuldstændig, som han vil og i det her tilfælde, er det jo
en forkortet udgave. Det var formentlig, hvad der var
muligt. Jeg er fuld af beundring for, hvad Paul har skabt
med den forestilling.
Jeg synes at hver enkel medvirkende gjorde det helt
fantastisk, men særlig Frodes indsats var jo formidabel.

Var det din ide, at rollerne skulle besættes af både
beboere og medarbejdere?
Som sagt har jeg slet ikke været med i processen. Besættelsen af rollerne er fuldstændig Pauls bord. Men det
lå vel ligesom i konceptet, at der både skulle medvirke
beboere og medarbejdere, også ud fra erfaringerne med
Kaspar Hauser forestillingen, og det er måske der, hele
berettigelsen med sådan en forestilling ligger.
I van Gogh forestillingen yder Peter jo en indsats,
som man – om jeg så må sige – må tage hatten af for, og
samspillet med Frode var jo sådan, at man dårligt nænnede at trække vejret for ikke at forstyrre. Det var jo en
genistreg fra Paul, at der skulle være to van Gogh èr. Jeg
ved ikke hvordan man får sådan en ide.

Hvordan er dit samarbejde med Paul Klarskov?
Det bygger efter min mening på gensidig tillid. Han
ved, at jeg ikke på nogen måde vil blande mig i opsætningen, og jeg ved at han vil være trofast mod teksten.
Og det er jo fantastisk, hvad han får ud af det, tag bare
scenen på sindssygehospitalet, jeg har godt nok skrevet
replikkerne, men han udvider jo scenen helt utroligt
ved at give skuespillerne masker på.
Man skal heller ikke undervurdere skuespillernes
indsats med hensyn til at fylde rollerne ud, både forfatter og instruktør kan jo have alle de intentioner det skal
være, men hvis ikke instruktøren formår, at få skuespillerne til at leve i rollerne, så hjælper det ikke noget. Og
her viser det sig jo gang på gang, at Paul Klarskov har
nogle helt særlige evner for, at få skuespillerne til at
kunne meget mere, end de selv tror de kan.
Jo, jeg var meget glad for van Gogh forestillingen og
glad for, at så mange så den.
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Vild med dans
Salen er fuld af forventningsfulde forældre, mobilerne er tændt og ipad’en holdes i den helt
rigtige vinkel. Så går døren op, musikken starter og under rytmiske klapsalver marcherer top
stylede, forventningsfulde og koncentrerede elever ind for at give os alle et brag af en oplevelse.
Af Lisbet Schmitz

Gennem de sidste 5 år har man hver onsdag eftermiddag kunnet høre høj musik, latter og muntre tilråb
strømme fra salen på skolehjemmet. Bag døren har
Marie, bedre kendt som Danse Marie gang i undervisningen, og eleverne undervises i både standarddanse og
freestyle og det til tidens moderne toner.
Undervisningen har altid været populær og Marie
har en unik tilgang til alle elever og til dansen som
pædagogisk redskab. Marie Jylov som hun hedder, er indehaver af firmaet ”Dansedillen”. For ca. 5 år siden blev
hun kontaktet af Marjatta skolehjem angående muligheden for at undervise eleverne i dans. ”Jeg var ikke i
tvivl om, at denne opgave lige var noget for mig. Jeg er
utrolig glad for at undervise her på stedet. Børnene og
de unge er fantastiske, de vil alle gerne udfordres og de
har en positiv tilgang til tingene. Her er ingen fordomme, her skal man ikke leve op til normer og man bliver
ikke bedømt, og det er bare så livsbekræftende Man
kan ikke danse forkert, det har altid været ånden i mit
firma, det efterleves her, og det gør det super sjovt. Her
er det glæden ved musikken og samværet der står i centrum. Jeg sætter også stor pris på, at jeg her kan kombinerer min uddannelse som pædagog med dansen, og
jeg glæder mig altid til det bliver onsdag og jeg skal til
dans her på Marjatta”
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Denne eftermiddag i maj er der afslutning på sæsonens
undervisning, og traditionen tro afrundes det med en
lille danseopvisning, hvor forældre, venner og medarbejdere er inviteret. Der er en munter og forventningsfuld stemning i salen, og vi er alle spændte på hvad der
venter os.
De første der skal danse er de yngste elever fra 4 klasse til 10 klasse, og alle er i det stiveste puds, håret er sat
og der lægges ud med vals til musik af Rasmus Seebach.
Marie ligger vægt på, at der danses til tidens moderne
toner, dette gør at tante Grete, mormor eller kusinen
altid kan få en sving om på køkkengulvet, og det at
danse skal ikke være afhængig af klassisk dansemusik.
Denne eftermiddag spilles alt fra Nora Jones over Liga
til Rasmus Seebach, MGP og musik jeg grundet min
alder ikke rigtig kan benævne, men kun konstatere, at
det er svært at stå stille. Efter valsen kommer der både
cha cha cha og jive. Eleverne er koncentrerede, holder
fokus, men har også overskud til at vinke til mor og
far, og de stolte forældre retter ryggen i sæderne, og
sørger for at få filmet, da dette bestemt er et øjeblik der
skal foreviges. Som afslutning danses der freestyle, og
nu slår alle sig løs. Der vrikkes, hoppes og svinges med
arme og ben under kyndig vejledning af Marie. Alle giver den maksimum gas, og der er en livlig og smittende

stemning i hele salen. Selv kan jeg da ikke gøre mig fri
af at mærke gåsehuden på armene og en lille klump i
halsen. Det er en fornøjelse, at se med hvilken glæde og
intensitet eleverne griber udfordringerne, hvorledes de
nyder at bevæge sig og bruge kroppen, men ikke mindst
glædes man over den gensidige respekt der hersker
mellem dem og Marie. Bifaldet er stort og alle modtager
nu et velfortjent diplom og en lille opmærksomhed fra
Marie, godt gået!
Nu fortsætter danseopvisningen, og de næste der er
klar til indmarch er eleverne fra ungdomsuddannelsen
samt værkstedseleverne. Nye forældre og venner sætter
sig tilrette på tilskuerpladserne og musikken går i gang.
Marie fortæller, at vi nu skal se et spændende mix af
standdarddans og freestyle, og så er der lige overskud
til at joke lidt med eleverne, og den værste nervøsitet
er hermed væk. Det ses tydeligt, at her kommer de
erfarne dansere, blikket er koncentreret, men fanger
dog lige om mor og far sidder blandt publikum, og flere
af de unge damer er så rutinerede, at de kan danse med
hæl på skoene, respekt her fra mig. De unge mænd er i
nystrøgne skjorter slips og butterfly, og Trine er iført sin
smukke røde kjole som hun selv har designet og syet
som afgangsprojekt på ungdomsuddannelsen, smukkere
kan det ikke blive. De erfarne dansere har et udvidet
program hvor der udover vals, jive og cha cha cha også
er quickstep og tango på programmet, imponerende,
særlig når jeg tænker tilbage på dengang skolehjemmets
medarbejdere blev undervist i tango, der var der ikke
meget at prale af.
Eleverne har en flot rank holdning, og de unge
mænd fører damerne galant rundt på gulvet. Valsen
bliver danset til tonerne fra Tim Christensen, og det
harmonerer fantastisk rigtig godt sammen, og nu er der
ikke længere nogen undskyldning for ikke at danse, for
musik det kan man altid finde. Igen får vi en imponerende freestyle og publikum klapper taktfast og gynger
med i stolene. Alle får diplomer og Marie får en gave
som Randi har sørget for, hun arbejder nemlig i Butik
Pilti hvor hun har organiseret en dejlig kurv med alverdens lækkerier. Nu kommer der en lang og dejlig sommer, men til september vil der helt sikkert været booket
godt op på danseholdene, og forhåbentlig har endnu
flere fået lyst til at danse. Tak til alle og ikke mindst tak
til Marie for en uforglemmelig dejlig oplevelse, nu er vi
alle blevet vilde med dans.
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”Hist hvor vejen slår en bugt…
Af Lisbet Schmitz

E

”Ligger der et hus så
smukt”. Sådan står der i
den gamle sang af H. C.
Andersen, og det er netop
hvad der gør, der ligger
et hus som ikke alene er
smukt, det er også nyt
stort og fuld af glade beboere. Huset er selvfølgelig
”Mariahaven”, Marjattas
helt nye bofællesskab i
Næstelsø. Jeg havde fornøjelsen af at besøge stedet
en lun aften i april, hvor
lærken sang over markerne og beboerne var vendt
hjem efter dagens arbejde.

n flot nyanlagt sti fører op
til en smuk stor terrasse
med nye møbler og blomsterkrukker, og i døråbningen står
Johanne klar til at tage imod. Hun
smiler og glæder sig til at vise
mig rundt i sit nye smukke hjem.
Mariahaven er så nyt som noget
overhoved kan være, alt stråler og
står knivskarpt, nærmest uberørt
af menneskehånd. Mariahaven
danner hjem for 14 voksne beboere. Flere har tidligere boet på
Odiliegården, andre i Hasselhøj og
Hybenholt, og så er der Johanne
og Pernille som er flyttet dertil fra
Marjatta skolehjem. Jeg har kendt
Johanne i rigtig mange år, og har
haft fornøjelsen af også at være
hendes klasselærer gennem ti år,
og Johanne sætter stor pris på at pleje gamle bekendtskaber, så aftenens besøg har været planlagt længe.
Med i bilen har jeg en stor flyttekasse med alverdens
ting som Johanne ikke fik med sig, da hun forlod sit
gamle værelse i Skovbrynet. Her er tegninger, cd’er, tøj,
sko, sengetøj, cyklehjelm og meget andet. Alt bliver
pakker sirligt ud og gensynsglæden er stor. Vi bruger
lidt tid på at bladre det gamle fotoalbum igennem, og
alle på billederne får et kys og et par ord med på vejen
inden albummet ligges væk. Johanne mangler fortsat
de sidste møbler til værelset, så det kniber lidt med at
finde plads til alle de nyankomne ting, men ved fælles
hjælp lykkes det.
Vi taler lidt om gamle dage på skolehjemmet, og Johanne syntes det er spændende, at der nu flytter en ny
pige ind på det gamle værelse i Skovbrynet, men hun
savner ikke værelset for det nye er meget større, og så
får hun eget fjernsyn på værelset, det ser hun frem til.
Da jeg spørger ind til hvordan det går med kæresten, så
fortæller hun, at det er slut, men de er gode venner. Det
med mænd er ikke let konstaterer Johanne, de kan være
meget irriterende, så en kærestepause er helt i orden
syntes hun. De mødes stadig til bal, og Johanne overve-
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jer om hun så skal danse med ham når
de ses til bal.
Inden der er aftensmad viser Johanne
mig lidt rundt i det store nye hus. I
den del hvor Johanne bor er der i alt 6
beboere, og alle har store lyse og smukt
indrettede værelser. Johanne er nabo
til Camilla, som også er blevet hendes
nye gode veninde. De to drikker kaffe
sammen, og har hjulpet hinanden med
at lægge flot neglelak på finger neglene.
Camilla viser mig alle familiefotos på
hylderne, og vi taler om gamle dage,
hvor jeg arbejdede i børnegrupperne
på Marjatta, og husker Camilla fra
dengang. Da Camilla var lille var hendes værelse et fast samlingspunkt for
mange af børnene, her blev der leget,
og Camilla var altid en igangsætter som
kunne bruge sit værelse og skabe en
god stemning. Camillas nye værelse har meget af den
samme stemning, dog ser man tydeligt, at her bor en
voksen kvinde, og værelset oser af aktivitet, kreativitet
og gæstfrihed.
Jeg går gennem det store fællesrum hvor en medarbejder har travlt med at forberede aftensmaden.
Fællesrummet har et køkken der er enhver gourmetkoks
misundelse, og fællesrummet er ligeledes en form for
centrum og bindeled mellem de to bogrupper. Her er
der mulighed for at beboerne kan mødes til hygge og
forskellige fælles aktiviteter, og der er ingen tvivl om, at
det nok skal blive brugt flittigt. Fra fællesrummet kommer jeg nu ind i den anden del af Mariahaven. Her bor
8 beboere, Ulrik kommer mig glad i møde, og spørger
straks om jeg har nyt om hans gode ven Tomas Johansen. Jeg lover at hilse alle mange gange fra Ulrik og
fortælle, at det er dejligt at bo i det nye hus. Annemarie
sidder ved sit skrivebord og strikker, hun bliver glad for
at få uanmeldt besøg, og hun kan ligeledes fortælle, at
det er lykken at være flyttet ind i sådan et fint nyt hus,
og at hun nyder den fine udsigt over markerne.
Tilbage hos Johanne viser Preben mig sit værelse, og
han beder mig bemærke de luksuriøse badeforhold han

har fået. Preben påpeger, at der er hele to brusehoveder
på den funklende brusestang. Jeg må give ham ret i,
at det er flot og min egen bruser derhjemme blegner
fuldstændig sammenlignet med Prebens.
Efter maden går jeg med Johanne på værelset, og her
får hun ordnet de sidste ting som var med i den store
flyttekasse. Jeg spørger lidt ind til arbejde og fritidsinteresser. Johanne fortæller, at hun arbejder lige ved siden
af Mariahaven hos Kristoffer på værkstedet. Hun er glad
for arbejdet både på træværkstedet og på haveholdet.
Johanne overvejer dog at få et møde med Kristoffer,
hun kunne nemlig godt tænke sig at væve igen, det
syntes hun selv hun er ret god til, og har jo lært det
af Bente Høegh da hun gik i skole. Samtalen kommer
af gode grunde til at handle lidt om Bente Høegh som
døde sidste sommer, og Johanne får i den anledning

spurgt ind til mangt og meget, og det føles godt at få sat
ord på mange tanker omkring ikke kun Bente, men om
at miste dem man holder af og at savne. Hun fortæller
også at hun har haft besøg af sin mor, og at de sammen
spiste lasagne med Jonas som er Johannes storebror, og
han bor på Odiliegården, som ligger lige rundt om hjørnet i Næstelsø. Nu er Johanne ved at være træt oven på
dagens mange udfordringer, og hun ser frem til at Anja
som er på arbejde denne aften, kommer og får en lille
snak med hende på værelset. Vi bliver enige om, at jeg
skal hilse alle de gamle venner på Skovbrynet og sige, at
de endelig må komme forbi og se hvor dejligt hun har
fået det. Johanne følger mig ud til bilen, og vi er enige
om, at det har været en hyggelig aften, og at vi snart ses
igen.
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”Vi kommer nu, køer”!
Af Natalina Griffiths
At arbejde og være sammen med dyr er af stor pædagogisk betydning. Bondens liv og årets
vekslende gang på gården, har altid fascineret børn og unge på Marjatta. At få lov til selv
at være aktiv i stald, på lo og på loft udleves på bedste vis af en trofast gruppe børn fra
Linden. En gang om ugen arbejder de flittigt på gården, og de har alle tillært sig mange nye
færdigheder.

S

ådan lyder det når det bliver onsdag eftermiddag. Vi skal til gården for at arbejde. Vi er Peter,
Freja, Frederik og så mig. Gæve unge mennesker
fra børne bogruppen Linden og så helsepædagogen, der
hver onsdag smører madpakker og iklæder os passende
tøj til cykelturen til Marjattas gård, Strandhøj, for at arbejde og hjælpe Axel Bondemand og køerne. Vi er glade
for at have uldtøj, regntøj, skrig gule sikkerhedsveste og
shorts for vi vil af sted uanset vejrluner. Fra madpakkesmøring til hjemkomst går der omkring tre timer.
For enden af cykelstien, når vi har kigget til venstre,
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højre, venstre og krydset vejen sikkert, er vi endelig på
gården. Hvor langt mon Axel er nået med at malke?
Køerne er lige kommet ind i malkestalden. Vi hilser på
Axel, og vi ser lidt på køerne og spørger hvad vi skal
hjælpe med? Nu efter et par sæsoner har vi faste opgaver, som varierer lidt fra vinter til sommer. Børnene ved
hvad de skal. Vintersæsonen går med at flytte hø- og
halmballer fra loftet til stalden, fylde fodervognen med
valset korn, skrabe kokasser sammen i malkestalden
efter malkning og feje staldgulvet. Sommersæsonen har
gået med at samle gammelt hø og kokasser på marken
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med greb, hyppe kartofler, muge ud og køre med Axel i
traktoren, når han har harvet.
Vi starter gerne med at finde sækkevognene og køre
dem til malkestalden og så går vi op på høloftet. Om
vinteren er der mørkt, så skiftes vi til at holde lommelygten og lyse for hinanden. Trappen derop er stejl.
Nogle har kæmpet for at bestige den stejle trappe og
sejret, fra at kravle op og ned til at gå mere oprejst.
Nogle overvinder usikkerheden ved de meget bevægelige gårdkatte, som man ikke lige ved hvor er.
Så skal høballen bugseres ned, så den næste, og så
på sækkevognen og køres til den store stald og stables.
Sækkevognene slingrer ikke usikkert længere og koden
til at stable ballerne er også knækket. Vi øver at hjælpe
hinanden.
I stalden, hvor køerne bor om vinteren, bor også
kalve. Bent Tyrekalv bor der nu (han har nr. 326). Han
startede som hoplakalv hos gederne. Han sprang glad
omkring og blev noget af en kælepotte, det er han
stadig omend noget større. Vi lærer at ae kalvene og
killingerne. Det er sjovt og fascinerende, når kalvene
slikker jakkeærmerne rene. Vi hilser også på Bents mor
(nr. 275), hende med de store og flotte horn. Freja kan
godt genkende hende blandt alle de andre køer. Peter
har hjulpet med at malke, først skal patterne vaskes og
så håndmalkes for at se hvordan mælken har det og til
sidst skal maskinen på. Vi følger mælkens vej i rørerne
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under loftet, og vi har hjulpet med at gøre rent i malkerummet bagefter.
Køerne får aftensmad i malkestalden, valset korn,
men så skal fodervognen også fyldes, en opgave alle
er meget dygtige til. Hvis vi er nået på gården inden
køerne malkes kan vi nå at give dem aftensmad. Da skal
man kunne genkende tallet på skiltet over hver ko, for
at se hvor mange skovlfulde de hver især skal have. En
opgave Frederik er meget glad for og rigtig dygtig til.
Efter en times arbejde er vi sultne. I den kolde tid sidder vi i gårdens lune spisestue og spiser. Vi er ofte bare
os fire og der er tid til at snakke. Og tid til at lytte. Og
øve os i at interessere os for hinanden. Vi kan tale om,
hvad dagen bragte og bringer, om dengang en mistede
sin hund og hvordan det føltes og at andre også har oplevet det, og så de gode ideer, der kan opstå. Frederik fik
den ide, at vi kunne sove på gården. Måske på sofaen
i spisestuen, eller på høloftet! Jo, lad os det, hvis vi må
for Axel. Bare vi ikke ryger store cigarer på høloftet er
det iorden. Så det arbejder vi på, altså at overnatte, ikke
cigarerne. Og så kan vi spise morgenmad med køerne.
Måske de giver et glas varm mælk?
På den varmere tid af året spiser vi udenfor på
bænken under æbletræerne med nysgerrige geder ved
siden af. Ved efterårstid, når æblerne er modne, plukker
vi desserten. Det kan være rigtig sjovt, når pædagogen
hopper op efter et æble og det så falder ned i hovedet
på hende. Gok.

Når vi sidder og spiser kommer den rare bondemand
ofte og sidder lidt tid sammen med os og vi får os en
snak om gårdlivet.
Til jul, den sidste onsdag inden ferien, når vi er færdige
med at arbejde, synger vi for køerne. En julesang alle
kan: ’Et barn er født i Betlehem’. Og så ønsker vi dem
en rigtig glædelig jul og et hjerteligt nytår. Ofte står vi
og kigger på køerne, når de kommer ned i den store
stald fra malkestalden, når de kommer ind fra marken
til malkning og når vi har kørt høballer ned. Vi snakker
lidt med dem og takker dem gerne for mælken, og ja,
for spegepølsen, selvom det ikke er helt nemt at forstå.
På gårdturen bevæger vi os, anstrenger os, overvinder
frygt, driller hinanden og hjælper hinanden, arbejder
flittigt og koncentreret, griner og fjoller og så øver vi at
interessere os for omverdenen og bliver mere sikre på os
selv. Og når det ikke er nemt at løfte min stol hjemme i
gruppen kan man tænke det er en høballe og så er man
stærk alligevel. Vi er et fællesskab, vi øver os sammen
og vi kan ikke undvære hinanden. Køerne kan ikke
undvære os.

MARJATTA BLADET NR. 29 2015

31

Livsbekræftende kokkerier
Af Simon Højris Bendtsen

H

en over vinteren har 11 beboere fra SampoVig
været på kokke kursus på LOF’s aftenskole.
Gerda Just Hansen har undervist eleverne
hver tirsdag aften, hen over vinteren og det hele kulminerede i en afslutningspåske fest.
Det er svært at beskrive den glæde og entusiasme,
som eleverne, fra SampoVig har lagt i disse aftenskolekurser. Tirsdag aften, hvor damerne har kokkereret den
ene uge og herrerne den anden, har været et af ugens
højdepunkter.
Den sunde kost, som altid er i fokus på SampoVig,
har da også været en bærende værdi på disse kurser.
”Der er nemlig blevet arbejdet ud fra de 10 kostråd”
fortæller Stine, som er en af de 11 kursusdeltager, hvorefter hun begynder at remse dem op.

Her er Anne-Louise, Louise og Martin i gang
med at lægge sidste hånd på lagkagen.

1. Spis varieret og ikke for meget, og vær fysisk aktiv
2. Spis frugt og mange grøntsager
3. Spis mere fisk
4. Vælg fuldkorn
5. Vælg magert kød og kødpålæg
6. Vælg magre mejeriprodukter
7. Spis mindre fedt
8. Spis mindre salt
9. Spis mindre sukker
10. Drik vand
”Sådan lyder kostrådne”, fortæller Stine. Men der har
da også været plads til at kokkerere livretter, så som
Lasagne og tærte.

Stine fortæller at det
har været spændende
at arbejde og lære at
lave mad, ud fra de 10
kostråd, hun gør det
samtidigt klart at hun
fremadrettet gerne vil
deltage i flere kurser
med Gerda.
Stine har netop
modtaget diplom og
kokkehue.
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Lasse viser stolt sit
afgangsprojekt frem

Tillykke til
Marjattas køkken
Skolehjemmets køkken har fået tildelt
GULD SPISEMÆRKE ØKOLOGI.
Det er Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der
gennem Fødevarestyrelsen har tildelt Marjatta udmærkelsen, som tildeles i det niveau, der svarer til 90-100%
økologisk storkøkkendrift.
Dertil kan man lægge, at en stor del af de økologiske
fødevarer, så som mejeriprodukter og grøntsager, kommer fra Marjattas eget gartneri og gårdbrug, som drives
biologisk-dynamisk.
GULD SPISEMÆRKET ØKOLOGI er et markant skulderklap og videre inspiration til det Sunde Køkken.
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Cafe Birken
... hvad er pengene værd?
Af Dorthe Vedel
Ungdomsgruppen Birken inviterede en eftermiddag
skolehjemmet til at komme og besøge husets Cafe.
Cafeen var tænkt som et pædagogisk projekt, hvor de
unge mennesker skulle øve sig på pengenes værdi og
være med i den krævende proces det er, at stable en cafe
på benene.

Der blev arbejdet hårdt blandt eleverne med at bage
småkager, lave saltmandler og pakke dem fint ind i cellofan og med fine bånd. Der blev trillet skønne havregrynskugler med kokos, smukt arrangeret på fade, flotte
frugtspyd, saft, kakao, kaffe ... Ja faktisk alt hvad hjertet
begærer, når man træder ind på en cafe.

Projektet skulle sættes i gang, og de unge var med i hele
planlægningen. Hvordan skal det se ud? Hvad skal der
laves? Hvem gør hvad? Hvordan opfører man sig når
man arbejder på en Cafe?
Der skulle flyttes møbler, laves en disk, findes en
pengekasse og hentes byttepenge. En cafe skal være
hyggelig, nogen skal sørge for smukke blomster i vaser
og der skal være servietter og kopper. Det var mange
processer og mange bolde at have i luften, men de
unge gik i gang med stor entusiasme og glæde. Der var
elever, som stod for at lave plakater og inviterede til
Cafe eftermiddagen og fik plakaterne hængt op og delt
ud. Der skulle også laves plakater med prislister på alle
de lækkerier, der kunne købes. Og endeligt, så skulle
der planlægges, hvad skal man kunne købe i cafeen.

Når cafegæsterne kom, blev de budt hjerteligt velkommen af en venlig elev og alle følte sig godt tilpas
og velkomne i den hyggeligt indrettede cafe. Der var
smukke blomster i vaser og hyggelig belysning. Der blev
rakt mange lækre ting over disken, og med lidt hjælp
og guidning fra en medarbejder, blev pengenes værdi
tydeligere for eleven bag disken.
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Gæsterne fra de forskellige boenheder hyggede sig og
snakken og latteren hos eleverne bredte sig mellem bordene. Gæsterne lærte noget om hvor meget kan man
egentlig få for de mønter, der er i pungen og det dejlige
i selv at vælge og købe hvad man har lyst til.

Hvad mener du om Marjatta bladet?
I sidste nummer af Marjattabladet havde redaktionen tilføjet en ”brugerundersøgelse”.
Det drejede sig kort og godt om, at man opfordrede læserne til at udfylde et lille spørgeskema
og give sin mening om bladet til kende. Formålet var selvfølgelig at få et indblik i hvordan
bladet bliver læst og om det imødekommer forventninger og behov.
Fællesskabet, om skolegang, fritids- og arbejdsliv og alt
det der væver det hele sammen.

De indkomne svar var uden undtagelse positive og
udtrykker tilfredshed med bladet i den udformning og
med det indhold det har.
Det glæder naturligvis redaktionen, som tager ovenstående til efterretning.
Vi forsætter arbejdet med Marjattabladet og med at
berette om små og store begivenheder på Marjatta, om
tilværelsen for børn, unge og voksne i hele Marjatta

Som et eksempel på reaktionerne på svarene, tillader vi
os at anføre følgende og takker for den fine tilbagemelding:

Til redaktionen for Marjatta bla

det.

Da I i Marjatta bladet, der ko
m lige før jul, skrev, at I
ønsker tilkendegivelse af, hvordan
bladet modtages, vil vi gerne
skrive, at vi med stor glæde læse
r alle artikler og synes, det er
meget relevant med den orientering
om hele Marjattafællesskabet. Vi benytter det samtidig som
udgangspunkt for samtaler
med vores datter Stephanie, der
ellers ikke selv fortæller meget,
men med billederne fra bladet, ka
n hun langt bedre fastholdes i
samtale om alle de spændende tin
g, der er beskrevet i bladet.
Bladets meget fine kvalitet unders
treger indholdet og vi viser
det gerne til andre, der ønsker at
vide mere om stedet. Udmærket at det udkommer 2 gange
om året. Mange tak for jeres
store arbejde med det.
Mange hilsener
Karin Thanning og
Torben Hjuler Christensen
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Du kan på alle Marjattas værksteder købe de
produkter, som bliver produceret de enkelte steder.
Besøgende på værkstederne bedes naturligvis respektere åbningstiderne:

Åbningstider
På de forskellige værksteder:
Værkstedet i Snesere
Sneserevej 73 . 4733 Tappernøje
Mandag – torsdag: 8.15 -15.45 – fredag 8.15 -14.15
Keramik, glas, smykker, sølvbestik og trædyr.
Gartneri, Vidarslund
Vindbyholtvej 6 . Vindbyholt . 4640 Faxe
Mandag – torsdag 8.30 – 15.30 – fredag 10.00 – 14.00 (eller efter aftale)
Stalddørssalg af økologisk/biodynamisk grønt, frugt, æg og kolonialvarer.
Aktivitetshus, Vidarslund
Vindbyholtvej 2 . Vindbyholt . 4640 Faxe – Tlf. 5672 5402
Mandag – torsdag 13.00 – 15.00 – fredag 13.00 – 14.00
Kunstneriske udtryk og forvandlinger i gammelt papir, pap og cykelslanger
– krukker, tasker, rumdelere og smykker.
Aktivitetshus, Sofiegården
Holmevej 26 . Næstelsø . 4700 Næstved
Mandag – torsdag 10.00-15.30, fredag 10.00-14.00
Forskellige ting fra væve – træ og lysværkstedet (f.eks. taburetter, vindfigurer og bikokslys).
Aktivitetshus, Sampovig
Trommeslagervej 14 . 4660 Store Heddinge
Mandag – torsdag 9.00 – 16.00 – fredag 9.00 – 12.00
Forskellige ting fra væve-, træ-, og metalværkstedet fx foderbrætter, redekasser, lysestager, bordskåbner, viskestykker, tæpper og metalophæng samt
te og urtesalt fra gartneriet.
Butik Pilti – og Café med salg af kaffe/kage
Åbningstider. Mandag - Fredag 10.00-17-00, Lørdag 10.00-14.00
Strandvejen 11. 4733 Tappernøje
Økologisk/biodynamisk grønt, frugt, æg og kolonialvarer fra Marjattas
værksteder.
Haveværkstedet / seminar cafe.
Mandag - Torsdag 8.00-15.45, fredag 8.00-14.00
Salg af brænde ved aftale/Konference og kursus forplejning.

Velkommen
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