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I vor tid er der mange ting, der er
vanskelige for os at tage stilling til.
Vi hører om en uforbeholden glæde og stolthed fra lægeverdenen fordi det nu er muligt at screene alle
gravide for Downs Syndrom, og så
derefter beklagelsen over, at der alligevel blev født næsten 30 børn sidste år med dette »problem«.
Vi hører også, at det er svært for
forældre at sige til læger og sygehusvæsnet, at de ikke ønsker en screening, men derimod ønsker at tage
imod det barn, der nu engang kommer. De møder stor modstand og
skepsis fra omverdenen, og det er
svært at holde til.
En »gendefekt« kalder man det.
Samtidig er man ved at erkende, at
mange af vore sygdomme kan føres
tilbage til gendefekter og mutationer
i genmaterialet.
Hvordan mon det ser ud om 25 år?
Da kan man sikkert identificere
mange flere sygdomme som gendefekter end nu!

Hvor er grænsen for, hvad
vi skal »regulere« os ud af?

Man kan jo blive testet for sine gener, men vi er sikkert mange, der
tænker: »Ups – mon jeg selv hører til dem, der har en lille genfejl.
Hvis jeg skulle fødes om 25 år, mon

så jeg ville blive accepteret som såkaldt normal?«
Til den tid kan man måske vælge, om man vil have en dreng eller en pige.
Det kan vi ikke forestille os vil ske
i Danmark, men inden for den sidste
måned har noget sådant været omtalt i pressen fra et andet land. Det
har altså fundet sted.
Så kan vi godt mærke, at vore
grænser er overskredet. Hov – hov,
siger vi, det er for groft.
Samtidig med at man »regulerer«
sig ud af problemet med Downs Syndrom, så bliver der flere og flere børn
med andre udviklingsforstyrrelser
og psykiske handicap.
Der er mange flere skolebørn, der
har opmærksomhedsforstyrrelser
og impulsiv adfærd (ADHD) og flere og flere får konstateret Tourette
Syndrom (hjerneskade med tics og
tvingende adfærd), desuden er børn
med autistiske træk blevet mere almindelige (autismespektret).
Årsagen til denne stigning er ikke kendt, men et aspekt, som flere
gange er blevet nævnt er, at kravet
til »normalitet« bliver snævrere og
snævrere, så stadig flere børn derved
kommer til at skille sig ud.
Gruppen af børn og unge, der har
behov for særlig omsorg og pleje,

Hvem mon man er før man bli’r til
et stjerneskud - et puslespil
en tanketorsk - en gulerod
man må for fa’en ha’ været no’ed

bliver blandt andet derfor større og
større.
Hvad nu hvis vi om nogle år kan
diagnosticere disse børn ud fra generne, hvor skal vi så sætte grænsen for abort?

Et er sikkert:
Det bliver svært!

Ser man på det ud fra Marjattas
synsvinkel, så er værdierne meget
anderledes.
Ikke at vi ikke kan forstå problemstillingen og acceptere forældrenes beslutning, men vi ser først
og fremmest på det indre potentiale
i et menneske.
Det er det, vi skal støtte og udvikle. Vi skal arbejde for, at vi hele tiden har denne dimension levende og
åben for os, så vi ikke forfalder til
at tænke i gendefekter, men træner
os til at opleve det sunde indre i ethvert individ.
Alle har ret til at leve og vor opgave i samfundet er at skabe det bedst
mulige liv for dem.

Det er et tema, som har været drøftet i Dansk Forbund for Helsepædagogik og Socialterapi i de seneste par år.
I år skal der være et stævne på
Marjatta fra den 11. til den 13. september med temaet »Etiske dilemmaer i tiden« med ca. 130 deltagere.
Der bliver mange arbejdsgrupper
om eftermiddagen og opvisninger
om aftenen.
En af formiddagene er der et indlæg af Birgit Kierkebæk, som fortæller om udviklingshæmmede menneskers livsvilkår set i et historisk-/
samfundsmæssigt perspektiv.
Birgit Kierkebæk har skrevet flere spændende bøger om de udviklingshæmmedes historie og de etiske dilemmaer, der har været igennem tiden.
Vi ser frem til at berette fra stævnet i næste nummer af Marjatta Bladet.


Moders barm var rød og hvid
til min far sagde hun: glid
vi var en kæmpe børneflok
og der var aldrig penge nok
Otte år så var jeg klar
til at gå på kaffebar
min ryg så ud som strivret flæsk
for dagens ret var tørre tæsk
Jeg voksed - og koksed
jeg fandt en plads i solen
i skolen lærte jeg at skrive De med stort
Men jeg ku’ aldrig bli’ til no’ed
trods mit store ordforråd
stod i kø på livets vej
mens andre overhalede mig
Jeg voksed - og koksed
jeg fandt min plads i skyggen
med ryggen op mod muren
hvorfor blev jeg født
Og hvad mon der sker når man skal bort
når livets skjorte bli’r for kort
hvor mon den er den røde tråd
man må for fa’en da blive til no’ed
»Shubidua«
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Liv og død
I MENNESKETS HÆNDER

I bogen Liv og død i menneskets hænder fører Ole J. Hartling os med skarphed og humor
gennem rigtig mange store etiske spørgsmål. Et af emnerne er
fosterdiagnostik, og vi har fået
lov at bringe et afsnit fra bogen
her i Marjattabladet.
Ole J. Hartling er ledende
overlæge på Vejle Sygehus og
var fra 2003 til 2007 formand
for Etisk Råd.

tling
Ole J. Har
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Fra en læges
dagbog
Fosterdiagnostik

En britisk praktiserende læge Marga
Hogenboom fortæller i den engelske
lægeforenings tidsskrift:
»Det var en almindelig dag på klinikken. Ikke noget særligt, de sædvanlige klager. Patienter kom og gik.
Men når jeg tænker tilbage, skilte tre
patienter sig ud. En patient gav mig
et knus. En anden fortalte mig, at jeg
var den bedste læge i verden, og en
tredje sang en sang for mig — med
stor omhu og følelse. Sådanne oplevelser er ikke almindelige; faktisk er
de unikke. Knuset fik jeg, uden jeg
havde forudset det; komplimenten
var ærlig ment og uden nogen skjult
dagsorden; og sangen — ja, det var
en helt speciel god oplevelse en grå
vintermorgen.
Nu var det sådan, at alle tre mænd
havde Downs syndrom [og altså var
’mongoler’], og enhver betænkelighed med hensyn til at have et for fortroligt forhold til deres læge strejfede ikke deres tanker. Et andet fællestræk var deres totale optagethed

af øjeblikket og glæde ved mødet.
Jeg ved, at de vil have den samme
grad af kvalitetsopmærksomhed og
ligefremhed over for det næste menneske, de møder, og den næste læge
vil også være den bedste nogen sinde. Disse tre mænd i alderen 22-60
år er alle sunde, har en sund livsstil,
har ikke så mange bekymringer og
er glade for deres familie og sociale liv. Kort sagt, det er en fornøjelse
at møde dem.
Ved nærmere eftertanke plager
det mig, at det er præcis de mennesker, som vi sundhedspersoner med
vore teknikker søger at forhindre i
at blive født. Hvad er det, som er så
forfærdeligt, så frygteligt ved deres
liv, at det ikke er værd at leve? Sandsynligheden for, at en af dem vil begå en forbrydelse eller blive stofmisbruger, er ganske lille. Alle tre behøver omsorg, som koster samfundet penge, men er de penge mindre
vel anvendt end for eksempel på militæret?« spørger den engelske læge.


Arkivfoto fra 2008

Ny leder af
administrationen
Af Lisbet Kolmos, forstander

Lederen af administrationen på
Marjatta har til opgave at hjælpe ledelsen med altid at være fuldt vidende om alt vedrørende driften af det
administrative i alle enheder, f.eks.
med budgetter og regnskaber, bygninger og meget mere.
Lederen af administrationen skal
have overblik og kunne samle trådene, skrive dagsordener og referater til ledermøder og være til rådighed for bestyrelsen.
Lederen af det administrative område er desuden leder for de medarbejdere, der arbejder med administrative opgaver som løn og regnskab m.v.

Tommi Strandgaard blev
ansat den 1. januar i år
Tommi er 49 år og uddannet som
cand.techn.soc.(Teknologisk-Samfundsvidenskabelig Planlægningsuddannelse) fra Roskilde Universitetscenter. Senere også en efterud-

dannelse i Ledelse og Personalejura. Han har været ansat i Carl Bro
Gruppen fra 1992-2003 fra 1997
som chefkonsulent - ikke i forbindelse med byggerier - men som underviser og formidler af udviklingsprogrammer i ledelse, økonomistyring, resultatopnåelse, strategiformulering og implementering.
Han har desuden flere års erfaring
i internationalt arbejde dels i Afrika, dels i Baltikum.
I de sidste 6 år (2003-2008) har
Tommi været direktør i Jobcenter
Østdanmark, som er skabt af 14 handicaporganisationer med det formål,
at hjælpe mennesker med handicap
ind på arbejdsmarkedet. Der var primært tale om etablering af og opfølgning på fleksjob til mennesker
med fysiske handicaps.
Dette jobcenter er blevet nedlagt
og Tommi måtte derfor se sig om efter et nyt arbejdsfelt.
Det var vigtigt for Tommi at blive inden for handicapområdet, så da

Tommi Strandgaard

han så den ledige stilling på Marjatta, skyndte han sig at søge den.
Vi er glade for samarbejdet med
Tommi.
I løbet af de første 6 måneder har
Tommi vist, at han er hurtigt til at
sætte sig ind i opgaverne, at han let
får kontakt med andre, og har et
godt humør.
Tommi er meget engageret og vant
til at arbejde selvstændig, så han er
allerede blevet en uundværlig del af
Marjattas samlede ledelse.


Tommi Strandgaard blev præsenteret for den store forældrekreds
ved Marjattas Årsmøde den 18.
april, hvor der traditionelt var
mødt ca. 75 forældre og medarbejdere for at høre om dagligdagen og især fremtidsplanerne for
Marjatta.
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25-års
jubilæum
Af Lisbet Kolmos, forstander

Her i juni er det 25 år siden, at jeg
flyttede til Marjatta med min familie.
Det har nok været et sært skue for
dem på Marjatta, der tog imod os,
blandt andet Karla og Albert Eman,
Henny Pedersen og Birthe Reppel.
Vi var 5 i familien, min mand og
jeg samt 3 børn på 11, 7 og knap 2 år.
Desuden en hund og en kat samt en
ung pige, til at tage sig af vore børn.
I de første 5 år boede vi i det lille hus, Svalereden, på gårdspladsen
på skolehjemmet.
Det var lidt trangt, men vi havde
det dejligt. Derefter flyttede vi til
forstanderboligen på skolehjemmet,
hvor vi boede i 13 år.
Min mand kørte hver dag til Hvidovre Hospital, det tog en del tid fra
os, men det gik godt i en lang årrække.
Det er derfor ikke kun mig, der
har 25-års jubilæum, men det er også familien, særlig den yngste, Marie, som igennem hele sin opvækst
har taget aktivt del i alt på Marjatta,

Det har været gode år

Jeg har altid glædet mig til at være sammen med eleverne, beboerne
og medarbejderne. Vi har haft det
sjovt sammen.
Det betyder noget særligt for mig,
at se at de små børn udvikler sig og
overvinder deres svagheder og efter-
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hånden udvikle deres potentialer, og
som voksne stå frem med selvtillid
og værdighed.
Det betyder også meget for mig,
at jeg er med til at arbejde for, at vi
altid ser den spirituelle kerne i ethvert menneske.
Jo mere vi kan åbne os for det, des
mere kan denne dimension også udvikle sig. Hos børn, unge og voksne med et psykisk handicap ser man
først og fremmest deres menneskelighed, medens man hos de fleste andre f.eks. en gruppe læger, først og
fremmest ser deres faglighed.
For mig giver det mening at være
med til at skabe gode rammer for, at
netop det menneskeværdige får lov
til at blomstre og udvikler sig.
En stor inspirationskilde var særlig Albert Eman, men også mange
af de andre dygtige medarbejdere.

En stor forandring

Jeg kom fra en børnepsykiatrisk afdeling, hvor arbejdsliv og privatliv
er helt adskilte verdener. Nu pludselig var vi nærmest en storfamilie
med alle Marjattas børn og medarbejderne.
Jeg husker tydeligt, at jeg synes
at både eleverne og medarbejderne
var så dygtige, de kunne spille musik og synge, de var åbne og hjertelige. De lo og morede sig med skuespil og dans.

Jeg kom fra en kultur, hvor alle
var høflige og formelle til noget helt
andet, hvor alle var direkte og meget involverende - uden de sædvanlige grænser, som ellers er fremherskende de fleste steder i samfundet.
Det lærte jeg meget af.
Jeg kom også fra et andet fagområde end det pædagogiske. Som læge kendte jeg ikke den pædagogiske
terminologi, den skulle jeg først lære. Alle hjalp til selvom mange i begyndelsen nok syntes, jeg var en lidt
fremmed fugl.
Efterhånden kunne jeg mærke, at
det jeg kunne bidrage med var en
stor hjælp for både elever og beboere. Det er jo altid en glæde.

At se tilbage men også
fremad

Nu er der gået 25 år. Det Marjatta jeg
kom til dengang var karakteriseret
af en høj pædagogisk standart, med
dygtige ledere og mange entusiastiske unge medarbejdere, men det stod
ikke så stærkt i samfundet.
Efter nogle år blev det mit mål at
skabe et stærkt fundament med en
transparent struktur og en stærk organisation, som også i fremtiden vil
kunne danne ramme for en pædagogik, hvor det spirituelle i mennesket
kan trives og udvikles.
Marjatta er nu stabil og stærk med
mange dygtige medarbejdere, som

Der er sket utroligt meget i løbet af de 25 år, der er gået siden
Lisbet Kolmos i juni 1984 overtog dirigentstokken fra Marjattas
grundlægger Albert Eman.

netop er i den alder, hvor de kan tage
over og sætte deres præg på Marjatta. Derfor oplever jeg det naturligt,
at ændre mit fokus.
Det, der ligger mit hjerte nærmest, er udviklingsafdelingen med
pædagoguddannelsen og kunstskolen. Der mener jeg, at jeg kan bidrage på en positiv måde i de kommende år. Samtidig kan jeg være til rådighed med min erfaring.

Marjatta har udviklet sig

I de sidste 25 år er mange børn blevet
optaget på skolehjemmet, og mange
har fundet sig en god tilværelse i et
af de fire voksencentre.
I 1984 – da jeg kom til Marjatta –
var der 60 pladser på skolehjemmet
og 21 pladser til de voksne, i Nimah
Naust Huset 10 og på Lærkegården
på Stevns 11 beboere. Af værksteder var der dengang sølvværkstedet, Choroi-værkstedet samt landbrug og gartneriet på Bækkeskovstrædet. Desuden et træ- samt tekstilværksted på Lærkegården.

I dag består Marjatta af:

 Skolehjem med 75 børn og unge
i alderen 6-25 år.
 Voksencentre med 100 beboere.
 Alsidige arbejds- og uddannelsestilbud til knap 140 unge og voksne.

 Udviklingscenter med pædagoguddannelse, kunstskole, efteruddannelser og kursusvirksomhed.
På skolehjemmet er der en skole til
knap 50 børn og unge i alderen fra
6-18 år, en 3-årig ungdomsuddannelse med 15 pladser samt plads til 60
boende og en del dagelever.
Voksencentrene omfatter Sofiegården med 22 beboere, Vidarslund
med 23 beboere, SampoVig med 31
beboere og Ristolahaven med 24
beboere.
I alt 380 pladser og godt 400 medarbejdere svarende til ca. 280 fuldtidsstillinger. Dertil kommer 75
pladser på seminariet og desuden efteruddannelserne og de mange kurser. Det er en stigning på 25 år fra
ca. 130 pladser til 380, hvilket er en
stigning på knap 200 %.
Det er derfor ikke så underligt, at
der har været behov for en ny struktur med nyt organisationsdesign.
Det har også været nødvendigt, at
beskrive de pædagogiske værdier og
den pædagogiske praksis for at bevare et højt kvalitativt indhold.

Et stærkt hold af stabile
medarbejdere

Marjatta er kendetegnet ved at mange af de unge medarbejdere fra de
første år stadig er aktive.

Det er bl.a. Gertie Sparholt, nu
skoleleder; Susan Johansen, nu leder af ungdomsuddannelsen; Lisbet
Schmitz, nu lærer; Anne-Grethe Jakobsen, nu leder af Sofiegården; Merete Hansen, gruppeleder i en ungdomsgruppe.
Bernhard Schmitz, leder af Skolehjemmet; Hanne Hansen, kontoret;
Torben Hansen, musiklærer; Torben Olesen, gruppeleder, SampoVig;
Bente Amdi Hansen, håndarbejdslærer; Bente Høeg, lærer.
Tine Wrona Bay Sørensen, nu
stedfortræder på Skolehjemmet;
John Bay Sørensen, leder af Ristolahaven; Niels Jakobsen, leder af
værkstedet i Snesere; Kristoffer Petersen, leder af værkstedet på Sofiegården, Jens Hegli, leder af Vidarslund; Renate Gregersen, leder
af værkstedsområdet.
Der kan nævnes mange flere medarbejdere, som har bidraget i mange
år til Marjattas udvikling.
Der er heldigvis også kommet
mange nye dygtige medarbejdere
til Marjatta igennem de mange år.
Det er altid spændende at opdage, hvilke styrker de bringer med
til stedet.

è
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Struktur, organisering og
ledelse

Som selvejende institution har Marjatta en bestyrelse. Den har altid været meget aktiv og arbejdet intenst
for stedets udvikling og stabilitet.
De første år var Ernst Larsen bestyrelsesformand.
Det var meget heldigt, da Ernst
Larsen tidligere havde været direktør i Storstrøms Amt. Hans mange
gode forbindelser og hans evne til at
åbne dørene til myndighederne, var
uvurderlig for Marjatta.
Senere kom Torben Anker Sørensen til. Hans erfaring fra erhvervslivet, og hans fokusering på struktur
og udvikling var lige, hvad Marjatta havde brug for på det tidspunkt. I
slutningen af 1990’erne havde Marjatta vokset sig så stort, at det voldte vanskeligheder at skabe sammenhold og gennemslagskraft.
De forskellige enheder blev samlet med en ny struktur.
Alle ledere kom på lederkurser.
Vi havde valgt Ejvind Nielsen som
konsulent, hvilket viste sig at være
rigtig godt. Med støtte fra Ejvind
Nielsen gik medarbejdere og lede-
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re sammen i et stort MED-udvalg
og skabte en værdibaseret personalepolitik.
Der blev skabt stillingsbeskrivelse for hver faggruppe og individuelle stillingsbeskrivelser til hver enkelt medarbejder.
Medarbejderne fik stor indflydelse
og ledelsen blev samtidig styrket, så
der opstod både en oplevelse af frihed og sammenhold.
Vi besluttede i fællesskab, at der
skulle gælde nogle særlige etiske
samarbejdsregler for alle medarbejdere. At være direkte og tydelig på
en venlig måde både som leder og
medarbejder, det skabte ny energi
og glæde i organisationen.

Det pædagogiske indhold

Marjattas kvalitative grundlag for
pædagogikken blev nedskrevet for
både børn, unge og voksne.
Det overordnede værdigrundlag
er fælles, medens målene og de konkrete handlinger er tilpasset til de
enkelte enheder. Alt blev beskrevet
for skolens klasser, for børne- og
ungdomsgrupperne for voksenlivet
og for arbejdslivet.

Det forløste meget energi hos
medarbejderne, at vi tvang os selv til
at beskrive handlingerne helt konkret. Det blev tydeligere, hvad vi
står for både for os selv og for andre.
Denne beskrivelse af værdi-, målog handlingsgrundlaget ligger på
Marjattas hjemmeside. Vi har netop gjort en indsats for at revidere beskrivelse af det kvalitative grundlag,
denne reviderede udgave kommer på
Hjemmesiden i løbet af nogle uger.

Forældresamarbejdet

Der er en stor kreds af forældre og
pårørende knyttet til Marjatta. I alt
formentlig 4-600, hvis vi regner søskende med.
»Udviklingen gør, at jeg oplever
det naturligt, at ændre mit fokus.
Det, der lige nu ligger mit hjerte nærmest, er udviklingsafdelingen med pædagoguddannelsen og
kunstskolen. Der mener jeg, at jeg
kan bidrage på en positiv måde i
de kommende år.«
Bredeshave er et naturligt omdrejningspunkt for arbejdet.

Familierne ser naturligvis mest det
sted, de er knyttet direkte til, men
ofte samles alle fra enheden til forældre- og familietræf … og til Marjattas fødselsdag samles 300-400
forældre og venner på Marjatta til
skuespil og præsentation af opgaverne med den kommende Basar på
Hawarthigården i Holte.
På basar og åbent hus arrangementer knokler alle for at skabe opmærksomhed om Marjattas arbejde og for
indtægtens skyld.
Det er noget helt særligt med dette forældresammenhold. Det blev
bevist igennem forældre-pårørende undersøgelsen foretaget af Regionerne, at Marjattas forældrekreds
er særlig aktive og glade for det tilbud, som deres barn har.

Bygningerne

Da jeg kom til Marjatta i 1984 havde Albert Eman allerede lovet forældrene, at Marjatta ville arbejde for at
børnene skulle kunne vælge at blive
inden for Marjatta også som voksne.
Der var derfor en dagsorden allerede.
Forældrene var flittige og samlede
penge, så det blev muligt at bygge.
For 15 år siden regnede vi ud, at
Marjatta ville være fuldt udbygget,
når der var mellem 100 og 120 pladser til de voksne. Så ville der være balance mellem dem, der kom
til Marjatta og dem, der faldt fra
bl.a. som følge af alder. Vi skønne-

de dengang, at det ville blive mellem 2013-2015.
Som vi redegjorde for på sidste
årsmøde i Støttefonden, er Marjatta
nok fuldt udbygget allerede i 2011.
På nabogrunden ved siden af Sofiegården, som det er lykkedes Fonden at erhverve, ønsker vi at bygge
en flot ny bygning, som skal give gode moderne boligforhold til beboerne på Odiliegård, og til en ny udflytning fra Marjatta.
Det er en bygning med lejligheder
fordelt på flere fløje, så der er god
plads til de unge og de ældre.
Dermed har Marjatta nået det mål,
som blev sat for mange år siden.
Marjattas fond har en stor bygningsmasse, som skal vedligeholdes

og renoveres, så der vil altid være
mange byggeopgaver også fremover.

Nationalt og internationalt
samarbejde

Marjattas pædagogik, der er inspireret af Rudolf Steiners tanker og
livssyn, findes mange steder i verden, så vi har mange venner både i
Danmark og i andre lande.
Det er inspirerende at mødes på
kryds og tværs til stævner, studierejser og arbejdsdage.
Dette internationale arbejde er
med til at give Marjatta et løft, så
vi ikke glemmer de overordnede
værdier.


Selv om vi forventer, at Marjatta
er fuldt udbygget allerede i 2011,
vil der til stadighed være behov
for at bygningerne skal vedligeholdes og renoveres - og så må
vi da heller ikke glemme, at der
fortsat bliver optaget nye elever i
skoleafdelingen.
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Om Arveloven
Når jeg er væk
Af Tommi Strandgaard,
leder af administrationen på Marjatta
Døden er en del af livet

Når livet kører derudaf, tænker vi
måske ikke så meget på døden, og
hvad der skal ske, når vi ikke er her
mere.
Døden er jo imidlertid en del af livet, og vil man have indflydelse på
hvad der skal ske med f.eks. ens formue, når man er død, er det en god
idé at tænke fremad og oprette et testamente.

Ske din vilje

Den nye arvelov giver større muligheder for at bestemme, hvad der
skal ske med din formue. Det kræver blot, at du skriver et testamente.
Hvis der ikke foreligger et testamente, fordeles arven efter reglerne
i arveloven.
Hvis du ikke har arvinger, og der
ikke foreligger et testamente, tilfalder hele din formue statskassen.

Hvordan oprettes et
testamente?

I princippet kan du selv skrive et testamente og dernæst få det underskrevet af en notar eller af to personer, som ikke selv er arvinger.
Der er imidlertid visse formkrav
til testamentets udformning, og lovgivningen kan forekomme kompleks. Marjatta anbefaler derfor, at
testamentet udformes af en advokat.
Det vil give dig størst mulig sikkerhed for, at din vilje gennemføres.

Hvad kan testamenteres?

Du kan testamentere til Marjattas
Støttefond og andre, som du måtte
ønske at tilgodese, ved at angive et
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konkret beløb, en bestemt procentsats eller f.eks. det beløb, som resterer efter tvangsarven.
Det er også muligt at testamentere ejendele med værdi eller nytte for
modtageren.
I særlige tilfælde kan du allerede nu bestemme, hvad der skal ske
med dit barns arv, når dit barn selv
dør – se faktaboks om den nye arvelov (heri betegnes dit barn »tvangsarving«).

Marjattas Støttefond

Alle arvinger betaler arveafgift, men
Marjattas Støttefond er som almenvelgørende organisation fritaget for
at betale arveafgift.
Marjattas Støttefond er taknemmelig for alle gaver, både store og
små beløb. Donationerne er med til
at skabe nye udviklingsmuligheder
og gode rammer for børn, unge og
voksne i hele Marjatta.

Livet er uforudsigeligt

Vi er mange, der har måttet sande,
at livet ikke er til at forudsige. Der
sker pludselig helt uventede ting,
som med stor kraft medfører store omvæltninger i vores tilværelse.
Tilværelsens ophør kan indtræffe ligeså pludseligt og uventet – et
splitsekund i trafikken kan for eksempel være afgørende.
Det er ikke sikkert, at vi har god
tid til at benytte vores mulighed for
indflydelse på, hvad der skal ske efter vores død.
Det kan være en god idé at træffe
et velovervejet valg nu.


Tommi Strandgaard

§

52 stk. 1 i den nye
arvelov lyder:

Justitsministeren eller den,
justitsministeren bemyndiger
dertil, kan tillade, at en arvelader ved testamente bestemmer,
hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsarvingens død, hvis
1) tvangsarvingen ikke er i
stand fornuftsmæssigt at oprette et testamente
2) denne tilstand må forventes ikke at være forbigående
3) tvangsarvingen ikke efterlader sig tvangsarvinger
4) tvangsarvingen ikke har
oprettet gyldigt testamente, og
5) den testamentariske disposition godkendes af en værge, der er beskikket for tvangsarvingen.
•••
Har du spørgsmål til artiklen,
eller ønsker du henvisning til
en advokat, så ring til Tommi
Strandgaard på 5596 0463 eller
send en mail til:
tstr@marjatta.dk

Far fik en køkkentjans
Af Søren Lindquist - far til Nicolai, 17 år (Rønnen)

Det var en ren »foræring«, da Mor
gav Far en køkkentjans til Marjatta’s
Åbent Hus arrangement!
I de indledende runder op til arrangementet, havde Mor i mit fravær
markeret ivrigt for, at jeg »sagtens«
kunne tage en tørn i køkkenet eller
hvor man nu i øvrigt kunne finde fri
anvendelse for »rå arbejdskraft« – og
som sagt så gjort.
Det viste sig at være en ren »foræring« – jeg modtog ikke alene den
positive udfordring, men også sidegevinsten ved i en god sags tjeneste
at have et samvær og hygge med de
øvrige forældre og et førsteklasses
køkkenpersonale.
Ikke at der var tid til andet end alt
det sjove, vi skulle i ny og næ også lige huske at servicere de mange fremmødte med et overflødighedshorn af lækkerier og lagkager,
kaffe ad libitum, almen afrydning
og såmænd også en forfriskning til
sig selv.

Vi ses om to år!

Jeg tror såmænd, jeg gør det igen
om to år – frivilligt – og denne gang
melder jeg mig selv til i god tid, forhåbentlig sammen med flere af de
andre mænd inden deres koner får
samme succesrige idé.
Prøv det før de andre …!
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Portræt af

Jens Påbøl Hegli
Af Inge Lise Holmgren

Det er tirsdag formiddag. Klokken er 10, solen skinner og på en
bred, flisebelagt sti møder to unge mænd hinanden. Jens kommer bærende på en kaffebakke
– han er på vej til dagens første møde – Thomas er på cykel
med anhængeren lastet af grej til
gartneriet; han hopper af cyklen
for en lille snak. Det er altid rart
at møde en ven; dagen bliver lige en tand lysere!
Jens er Jens Påbøl Hegli, forstander for Vidarslund og Thomas er en af de unge beboere
samme sted.
Begge udstråler harmoni og
indre ro, og begge har de taget
hul på endnu en dag fuld af aktivitet og meningsfyldte gøremål.

Jens Påbøl Hegli

Kirsten
Vidarslund

Vidarslund er et af Marjattas fire voksensteder og består først og
fremmest af beboelserne Breidablik,
Gyldenkam og Idunhuset.
Derudover er der på stedet et Ahus (værkstedstilbud/aktivitetshus)
med værkstedsleder Nina Ganneskov, og et gartneri.
Gartneriet, som tæller tre store
væksthuse og et betragteligt frilandsareal, leverer biodynamiske
grøntsager til alle Marjattas enheder
og er en selvstændig arbejdsplads
under ledelse af Sjak Boot.
I forbindelse med Marjattas køb
af det gamle Vindbyvold kom muligheden for at udvide med den store sal, og hele området dækker i
dag omkring fem hektar - utroligt
smukt beliggende med marker og
skove omkring sig og med udsigt til
Præstø fjord.
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Breidablik har status som plejehjem og huser nogle af Marjattas
aller ældste beboere, blandt andet
Kirsten, som har været med helt fra
starten, da Albert Eman og Henny
Petersen i 1953 grundlagde Marjatta
med en lille gruppe børn på gården
Havreholm i Nordsjælland.
At Kirsten på sine ældre dage er
kommet i gode hænder hos Jens
Hegli, hersker der ingen tvivl om.
Jens betegner hende stolt som lidt af
en pionér og beretter, hvordan Kirsten i en alder af snart 70 år stadig
arbejder i Marjattas køkken to-tre
gange om ugen og faktisk er den,
der stryger alle herrernes skjorter.
»De skal da se ordentlige ud!«
Kirsten holder også høns, og skønt
hønsegården ligger et stykke fra
hendes nuværende lejlighed i Breidablik, tager hun turen om til dem
fire gange om dagen. En hyggelig
form for motion.

»De unge«

Idunhuset er til gengæld Marjattas
seneste udflytning kun et halvt år
gammelt og med en beboer-gennemsnitsalder på 23 år.
Det blev et vældigt løft for stedet!
Ikke mindst de ældre mænd sætter pris på alle de smukke, livlige
unge damer.
»Det giver liv i kludene, når man
går til sprogformning sammen med
sådan nogle små ’uvorne unger’, og
det mangler aldrig på gode råd eller
en hjælpende hånd. De ved jo ikke,
de små nye, hvornår skraldespanden
skal sættes ud til vejen og hvordan
det forskellige affald skal sorteres.«
Den gode opdragelse, de selv i sin
tid fik af Karla og Albert Eman, videregives med stor tålmodighed og
tolerance – og beboerne på Gyldenkam, ja de nyder, de nu ikke længere
er ene om at være ’de unge’.

Kommer fra Næstelsø

Jens Påbøl Hegli tiltrådte stillingen
som forstander på Vidarslund i oktober 2007.
Før da havde han arbejdet indenfor
Marjatta fællesskabet i 12 år, men i
Næstelsø – først som socialpædagog
i boenheden Hybenholt, senere som
gruppeleder af det nye Hasselhøj og
endelig som værkstedsleder.
Springet til Vidarslund var på én
gang stort og ganske lille.
Sofiegården vil altid føles ’hjemme’ indrømmer Jens, men samtidig
er Marjatta som én stor familie, og
uanset hvor man kommer hen, bliver man taget imod netop som ’en
af familien’. De venner, man har, er
der stadigt – samarbejdet er bare på
en anden led.
- Vi har jo dybest set samme interesser: Beboerne skal have det godt
og være centrum for den fælles indsats. Jeg har stadigvæk et tæt samarbejde med Værkstedspersonalet i
Næstelsø, nu ikke som leder, men
som kollega, fortæller Jens.

Baggrunden

Opvokset i Sønderjylland tæt på
grænsen, gik det allerede i gymnasietiden op for den unge Jens, at ’det
skulle være noget med mennesker’.
Efter et par år i udlandet blandt andet London og en Kibbutz i Israel,
fik han øje for Rudolf Steiners tanker og lyst til at arbejde med udviklingshæmmede. Det var det mest udfordrende, Jens ku´ tænke sig i forhold til alt tidligere afprøvet.
Som sagt så gjort: Schweiz kaldte,
og et år i Camphill var afprøvning
nok. Det var svært at se en sammenhæng mellem teori og praksis. Dette var ikke vejen frem!
Alligevel sad Jens kort efter i flyveren på vej til USA og arbejdet i …
en Camphill!
De tre år i USA blev skelsættende!
Lønnen var lille og arbejdstimerne
mange. Men de unge mennesker blev
integreret i det lille samfund, fik al
den oplysning og medindsigt, de ville – og dermed muligheden for at in-
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volvere sig i et virke med respekt for
både beboere og ansatte.
Uddannelsen som voksenpædagog
blev fuldført hjemme i Europa med
det femte og sidste år på Marjatta.
Ved et stævne i Dornach traf han
en kommende medarbejder ved Sofiegården i Næstelsø – hans skæbne var besejlet! Valget er aldrig fortrudt.

Et betingelsesløst venskab!

At leve sammen med voksne udviklingshæmmede er på mange måder
anderledes end alt andet. Man må
nødvendigvis give meget af sig selv
– det er ikke et 8 til 4 job – men man
får lige så meget igen.
Venskabet med beboerne er uden
forbehold fra deres side, et betingelsesløst venskab.
Rejser man fra stedet, bliver de
ikke sure eller dømmende – og det
savn, der kunne opstå, minimeres af
andre gode medarbejdere, for hvem
beboernes tryghed står så absolut
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i højsædet. De føler sig ikke svigtet, og mødes man år senere lyder
det straks: »Hej – kan du huske …«
Derfor var omplaceringen fra Næstelsø til Vindbyholdt heller ikke
smertelig, de nære bånd bristede på
ingen måde.
Dertil kommer, at Jens med sin familie er bosiddende tæt på Næstelsø
og ofte kikker indenfor.
Familien tæller foruden Jens og
hans kone Ingegjerd – der er lærer
på Marjatta – tre små drenge på henholdsvis 9 år, 6 år og 2 måneder, og
netop af hensyn til familien er det
et plus som leder ikke at bo på selve stedet, altså Vidarslund.
Når man har fri, har man fri – men
er dog aldrig længere væk, end man
i en kritisk situation kan hidkaldes
pr. telefon.

Synlig ledelse

Da Jens Hegli kom til Vidarslund
satte han sig for at lære stedet, kollegerne og beboerne rigtig godt at

kende, før han fandt sine mærkesager, eller visioner for stedet.
Et var dog sikkert; en stærkt og
synlig ledelsesgruppe, stærke og
synlige medarbejdere – det måtte
blive fundamentet for stærke og synlige beboere.
Det og så trygheden. Dog aldrig
en tryghed uden udfordringer; som
nu, da de små bavianer flyttede ind
i Idunhuset.
Det giver liv på stedet, men dermed også konfliktsituationer, som
kræver stor ekspertise at redde ud.
Den ekspertise hentes gerne udefra;
det kan være Regionens dygtige konsulenter, lægen Tomas eller socialpædagogen Tine fra Marjatta – eller måske en klinisk psykolog, der
giver sit bud på konfliktløsningen.

Livslang uddannelse

Medarbejderne må – akkurat som
beboerne – aldrig gå i stå, men være under permanent udvikling. Derfor er det også en stor lykke, Mar-

jatta har fået sit seminarium; den tid
en pædagog må undværes på grund
af uddannelsesforløbet, vindes så
rigeligt ind i den personlige udvikling og den dynamik, der herved tilføres stedet.
Samarbejde og udveksling af idéer er uomtvisteligt en mærkesag for
Jens. Det gælder først og fremmest
beboerne imellem og – »vi skal som
medarbejdere hele tiden have for øje
at bygge de broer, de selv har svært
ved at få lavet«. Som et specielt ungdomstilbud arbejdes der netop nu
på at etablere aftenskole for beboere både fra Vidarslund og fra Ristolahaven.
Men det gælder også i alle andre
forhold; medarbejdere imellem, beboere/medarbejdere og ikke mindst
i forældresamarbejdet. Netop her er
åbenhed utrolig vigtig, så alle i enighed kan trække på samme hammel.
Uenighed gør svag og sætter os selv
i centrum. Enighed gør stærk og sætter barnet i centrum.

Tryghed for stedets gamle

Et sted som Vidarslund, med både
unge og gamle, vil også døden være nærværende. I løbet af det sidste år er to beboere gået bort, men
også den del af livet tager beboerne med en naturlig accept. Det kan
være hårdt at miste en ven eller livsledsager, men samvær, samtaler og
mindestunder bærer igennem, man
kommer videre – sammen.
Visionen om synlighed – om beboere, der ikke kryber langs væggene
men i sig har en naturlig værdighed
og selvfølelse er allerede nået. Men
når der tænkes fremtid, gælder visionerne for Jens ikke mursten og det
meget konkrete, at udbygge med en
fjerde boenhed.
Nej, det der trænger sig på er netop at bevare de trygge forhold for
stedets gamle.
- Det er mit håb, at der fortsat skal
være plads til at dø blandt de mennesker, man har været sammen med i
livet. Det kræver, at vi tilknytter an-

dre faggrupper end pædagoger, og
også finder gode medarbejdere fra
social- og sundhedssektoren.
I Breidablik har vi gjort det; de
har et langt hurtigere blik for, hvornår et skrøbeligt ben skal strammes
op, men også for, hvornår helbredstilstanden er så kritisk, at en hospitalsindlæggelse må til.
Vi ønsker at kunne gøre det godt
for de gamle, der ikke længere skal
have pædagogik, men skal tages vare på.
Vi skal have lov til at ledsage dem
det sidste stykke. Det er min vision
for fremtiden.
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Sonny Ferm

Jeg er blevet bedt om kort at præsentere mig selv og mine tanker
for Marjattabladets læsere.
For mange her i landet vil jeg
være et nyt bekendtskab. Derfor
griber jeg gerne denne mulighed
for at I, som læser tidsskriftet –
både elever, beboere, pårørende, forældre, medarbejdere og
andre interesserede – kan lære
mig bedre at kende.

Jeg er født og opvokset i et industrikvarter i den nordlige del af Sveriges lange land.
Byen Sandviken var stærkt præget
af fabriksmentalitet. Næsten alt drejede sig om den store jernfabrik, der
lå i byen og mine tidligste arbejdserfaringer er da også herfra. Det var
jo på fabrikken, man kunne få sommerferiejob.

Den store »østenrejse«

Efter at have afsluttet gymnasiet trak
den store verden i mig.
Fabriksmiljøet føltes for trangt,
og sommerferierejser rundt i Europa havde givet mig smag for det, der
fandtes ude i verden.
Så jeg tog af sted på min store
»Østen rejse«, som begyndte med
nogle måneders arbejde som frivillig i en kibbutz i Israel.
Rejsen tog derefter retning mod
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Ny forstander
på SampoVig’s
bofællesskab i
Store Heddinge
Af Sonny Ferm - Oversat af Sanne Ruberg Olson

et myldrende og spændende Indien,
et frit og fantastisk Nepal, et fattigt
og stærkt Afghanistan, og en række andre lande, som min rejse førte
mig igennem.
Jeg endte brat i Grækenland og vor
vestlige kultur.
Fra den ene dag at se og møde
mennesker, der kæmpede for at overleve og få mad og tag over hovedet, til den næste dag at opleve den
overfladiske og materielle tilværelse, som jeg syntes at finde hos mange
vesteuropæere, blev et meget stærkt
kultursammenstød mellem forskellige livssyn, levemåder og opfattelse af, hvilke værdier, som er vigtige
og væsentlige.

En skelsættende samtale

Lige inden jeg påbegyndte min rejse, havde jeg en samtale med to af

mine venner, som havde været på et
sommerkursus i Järna.
Vi havde i vores fælles vennekreds
en pige, med et meget åbent sind.
Hun var rejst til England for at arbejde på et børnehjem for udviklingshæmmede og havde, meget begejstret, fortalt om sine oplevelser dér.
Det viste sig, at dette børnehjem
var et antroposofisk hjem, og Anita, som hun hed, begyndte at undersøge, om der fandtes noget lignende i Sverige.
Hun fandt ud af, at i det lille samfund Järna 50 km syd for Stockholm, fandtes der forskellige steder,
som arbejdede ud fra en antroposoHer sidder Sonny ved siden af sin
søn og Marjatta Bladets udsendte journalist ved årets folkedanserstævne i Højeruplund.

fisk retning. Der fandtes også et seminarium, som var opkaldt efter antroposofiens inspirator og grundlægger, Rudolf Steiner.
Alt dette fortalte mine venner mig,
aftenen inden jeg skulle påbegynde
mit livs rejse – og jeg må indrømme, at trods deres store begejstring
over det, de havde oplevet på deres
kursus i Järna, så var jeg på vej …
i en anden retning … netop på det
tidspunkt!
Da jeg efter næsten et års rejsefærd, berørt af mange stærke indtryk, vendte tilbage, – da vågnede
mindet om denne aften og den samtale, vi havde haft.
Anita arbejdede nu på Mikaelgården, som er det ældste helsepædagogiske hjem i Sverige. Og jeg følte, at
dér måtte jeg bare hen, nu med det
samme! Et spørgsmål var vakt og
søgte et svar.

arbejdere, farver og former på bygninger, som jeg aldrig tidligere havde oplevet.
Spændende og anderledes var det!
Her mødte jeg også en ung dreng,
som virkede lidt speciel. Han var
meget kompakt i sin kropsbygning,
havde grove ansigtstræk og savl, der
løb fra hans mund. Han var vældig
kontaktsøgende – krøb næsten ind
under huden på mig.

For Sonny var det en selvfølge,
at han lige skulle have et foto af
»sine børn«, da de optrådte med
det indøvede program. Yderst til
venstre ses Jonna, der her optræder i folkedragt og som til daglig
underviser SampoVigs beboere i
folkedansens mysterier.

Nye indtryk

På Mikaelgården blev jeg mødt af
noget helt nyt. Der var ældre tyske
damer, børn af alle slags, unge med-

17

Det der forbavsede mig og gjorde
et meget dybt indtryk, var den måde de der »antroposoffer« talte til
ham på. Det var som om, de så ind
bag dette ydre, helt ind til kernen, og
det var dette menneske, de talte til.
Hvad var det de så, som jeg ikke
kunne se?
Spørgsmålet var der igen, og jeg
måtte have et svar …

Læreår og stærke indtryk

De næste år var vigtige læreår, hvor
jeg arbejdede med både små børn,
unge mennesker og voksne.
Samtidig tog jeg en uddannelse
som helsepædagog. Og jeg fik gennem seminariet mulighed for at lære
flere af pionererne indenfor det antroposofiske område at kende.
Arne Klingborg, som startede seminariet i Järna, Charlotte Ritter,
som bragte helsepædagogikken til
Sverige, Hans Glaser, som grundlagde Saltå Arbejdsskole, Jørgen
Smit, som var leder af den pædagogiske linje på seminariet og mange andre…
I forbindelse med »Maj-dagene«,
som er en årlig tilbagevendende efteruddannelse for helsepædagoger
og socialterapeuter, mødte jeg også
– og blev inspireret af – personligheder som Margit Engel, der startede Vidaråsen, et Camp Hill landsbyfællesskab i Norge.
Sidst men ikke mindst mødte jeg
vor egen Albert Eman, Marjatta’s
grundlægger, der med sin humor
og spiritualitet altid åbnede døre for
nye tanker.
Alle disse mennesker og flere til
fik stor betydning for mig i ungdomsårene.
Efter afslutningen af den helsepædagogiske uddannelse ventede opgaven som lærer i en lille klasse på
Mikaelgården.
Og efter denne meget spændende
og lærerige erfaring i at undervise
helsepædagogiske børn, så søgte jeg
ind på en almindelig Waldorfskole,
for dér at arbejde videre og fordybe
mig i de tanker, som er grundlaget
for det antroposofisk pædagogiske
arbejde i hele verden.
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År 2000 vendte jeg tilbage til helsepædagogikken eller – som det hedder indenfor voksenområdet i Sverige – »Socialterapi«. Jeg blev forstander i et bo- og arbejdsfællesskab
uden for Järna med værksteder og
beboelse til fjorten brugere.

Tanken om en festival

2001 vågnede – i forbindelse med et
møde i »Nordiske Forbund for helsepædagogik og socialterapi« – tanken om at lave en konference for og
med brugere/beboere og medarbejdere/personale.
Idéen med konferencen/mødet/festivalen var at fremhæve de bagvedliggende, skabende kræfter, som vi
mennesker har – uafhængig af vores baggrund eller handicap.
For en del mennesker ligger denne kreative kraft mere gemt, og vor
vision var at skabe et trygt og levende socialt rum, hvor disse kræfter
kunne få mulighed for at stige frem.
Alle vore forventninger blev indfriet, da vi i 2003 kunne sige velkommen til 500 deltagere fra ni
forskellige lande ved det »Nordiske
Midsommer Mødet« for beboere og
medarbejdere indenfor det socialterapeutiske område.
Dette blev begyndelsen på en slags
kulturfestival, som efter 3 sammenkomster i Sverige, nu bevæger sig videre til Norge og det »Nordiska Allkunstverk«, hvor det kommer til at
foregå i år.
Vigtigheden af at møde andre fra
andre omgivelser og andre lande,
men med lignende spørgsmål og tilsammen at skabe noget, dét har været en stor oplevelse både for os, som
har arbejdet med det, og for alle dem,
som har deltaget fra nær og fjern.
Det har været og er en mulighed
for at udvide vor horisont og skabe
et netværk af venner på tværs af hele Norden.

Mødet med Marjatta

Under disse møder og ved andre
sammenkomster har jeg med interesse hørt Lisbet Kolmos og Tomas
Johansen fortælle om det kvalitetsarbejde, der foregår på Marjatta.

Det interesserede mig meget, og
da jeg sommeren 2008 skrev et brev
til Lisbet og Tomas, for at høre mere om dette arbejde, blev jeg inviteret til at komme på besøg.
Efter nogle møder blev jeg spurgt,
om jeg havde lyst til rent praktisk at
tage del i, hvordan Marjatta fungerede. Der ville blive en stilling ledig på SampoVig, Marjatta’s voksencenter i Stevns kommune, i slutningen af året, og jeg kunne på lige
fod med andre søge den.
Jørn Falk Rasmussen, som jeg ved
flere tilfælde havde mødt i forskellige nordiske sammenhæng ville,
efter i mange år at have deltaget i
opbygningen af SampoVig, trække
sig tilbage.
Stillingen søgte jeg, og efter mange ture frem og tilbage, kunne jeg i
begyndelsen af året komme hertil og
begynde mit arbejde som forstander
på SampoVig.

SampoVig … et dejligt sted!

Det er med glæde, at jeg ser og oplever det sammenhold og den positive
ånd, der er på SampoVig.
Her er en medarbejdergruppe, som
forsøger at skabe de bedste betingelser for et indholdsrigt og kvalitativt
liv for de beboere, som har valgt at
leve og virke her.
Her er en forældre- og pårørende
gruppe, som er engagerede og interesserede og her er først og fremmest alle beboerne, der er så glade
og stolte over, at kunne leve og arbejde på SampoVig.
Et dejligt sted at være, og jeg ser
med glæde og spænding frem til de
opgaver og de oplevelser, som venter her.


Nyt fra

Sofiegården
Af Kristoffer Petersen, værkstedsleder

Næste fase bliver afslibning af gulvet og afpudsning af væggene.
Pengene til projektet er bevilliget,
så vi håber at komme hurtigt i gang
med arbejdet og regner helt bestemt
med, at salen kan stå færdig i løbet
af efteråret.
Den sal skal nok blive brugt; til
hverdagens morgensamlinger, til beboernes mærkedage og til højtidernes store fester.

Den store drøm

Her på Sofiegården sker der rigtig
mange ting for tiden.
En af de ting, vi netop nu er i gang
med, er at skabe en god samlingssal,
hvor hele Sofiegårdens Voksencenter kan mødes.
Det hele startede med, at forstander og gruppeledere satte sig sammen.
Vi gjorde os nogle visioner for,
hvordan vi kunne udvikle tilbuddet til beboerne her på Sofiegården
ud fra Marjattas værdi- og handlegrundlag.
Hurtigt fandt vi frem til, at en af
de ting, vi syntes manglede, var en
smuk samlingssal, hvor alle kunne mødes.

re – havde glæde af redskaberne, de
måtte bare ud.
For at alle kan få et tilhørsforhold
til tingene, har vi valgt at involvere
brugerne så meget som muligt, nu da
vores nye samlingssal skal skabes.
Det betyder, at de naturligvis har
været med til at tage gymnastikredskaberne ned og få dem ekspederet
videre. Vi har nemlig foræret dem
væk, så de har fundet en plads, hvor
de stadig kan gøre nytte.

Og så har jeg en ganske særlig drøm!
I alle de 16 år, jeg har været på
Marjatta har jeg drømt om at kunne
invitere beboerne i biografen.
Vel at mærke i vores egen biograf!
Et sted, hvor filmen er nøje udvalgt
og kan give brugerne en kulturel oplevelse, de kan forbinde sig med.
Et sted, hvor vi kan sidde med popkorn og glade forventninger og se
de gode gamle Morten Korch film.
Med et lærred på 3,5 x 2 meter
i den nye samlingssal, kan vi lave
den biograf.
Måske bliver der oven i købet
plads til, at vi kan invitere lokalbefolkningen indenfor en gang imellem. For vi er jo også en del af lokalsamfundet herude og vil meget
gerne udbygge det tilhørsforhold
og dermed forståelsen for hinanden.
Salen er ikke færdig endnu, men
det kommer hen ad vejen – og vi
glæder os!


Samlingssalen opstår

Og muligheden var der; vores gymnastiksal var den perfekte ramme
om det, vi ønskede os.
Vi kikkede på rummet; de gamle gymnastikredskaber fra den tid,
hvor Sofiegården blev brugt som
skole, stod endnu tilbage. Men ingen af vore beboere – eller bruge-
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Eurytmi
Af Matthias Gorges, eurytmilærer på Marjatta

Begrebet eurytmi stammer fra det
græske ord eurythmos, som kan
oversættes med velstemt, harmonisk
eller skøn rytme.
Den moderne bevægelseskunst
som kaldes eurytmi, blev grundlagt
af Rudolf Steiner.
Recitation, musik, bevægelse, lys
og farver bliver her bragt sammen til
en enhed i et samlet scenisk udtryk.
Det eurytmiske udtryk skabes
ud fra et sprogligt eller musikalsk
grundlag.
I lydeurytmien bliver bevægelsesudtrykket et med den recitation som udføres af skuespiller eller
sprogformer.
Tilsvarende skal bevægelse og
musik udgøre en enhed i den eurytmi som springer ud af musik.
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Sammen med virkemidler som belysning og dragter skabes desuden
en række muligheder for farvevirkninger. I sceneeurytmien mødes forskellige sanseområder i et helhedsudtryk, som tilsammen bliver noget
mere end det sprog, musik, dans og
belysningskunst kan udtrykke alene.
Dette samvirke bygger på, at bevægelsen fremstår som en nøgle
til den indre sammenhæng mellem
kunstarterne.

Stadig udvikling

Rudolf Steiners eurytmikunst har
været kontinuerligt plejet siden den
blev udviklet i 1912/1913 og er vokset i omfang. Den blev også fra begyndelsen indlemmet som fag i steinerskolerne.

I og med, at eurytmien står i så
nær forbindelse med sprog og musik, giver faget mulighed for en rig
kunstnerisk fordybelse af de fælles
grundelementer og bliver et vigtigt
pædagogisk hjælpemiddel.

Grundreglerne

Når bevægelsesformer hentes ud
fra sprog eller musik betyder dette,
at bevægelserne i sit udgangspunkt
kan føres tilbage til det som høres.
I sin indledning til den første offentlige eurytmiforestilling formulerede Rudolf Steiner det sådan:
»Det som menneskets strubehoved sender som en formet bevægelse ind i en luftmasse, forsøger vi at
udtrykke gennem hele menneskets
organisme«.

Planlægningen

Dette peger på to forhold:

 Det ene er, at eurytmiens former,
bevægelser og gesten har et objektivt forhold til det hørbare i sprog
og musik.
 Det andet er, at mennesket stiller
sig selv, sit hele væsen til rådighed
som instrument for denne kunstart.
På den måde begiver eurytmien
sig ind i et helt andet felt end f.eks.
at mime, hvor bevægelserne efterligner dagliglivets bevægelser. Den
skiller sig også ud fra de typer af
dans, hvor det er trin og positioner,
der danner grundlaget for bevægelsesudtrykket. I eurytmien drejer det
sig i første række om, at finde musikkens og sprogets iboende former
og bevægelser.
Oplevelse og bevidstgørelse af
musikalske og sproglige kvaliteter
er centrale mål for lydeurytmi og
toneurytmi.
Lydeurytmi og toneurytmi er således to forskellige områder.
I lydeurytmien defineres sprog og
eurytmi som »synliggjort tale«.
I toneurytmien defineres instrumentalmusikken og den tilhørende
bevægelse som »synliggjort sang«.
I den pædagogiske eurytmi står
også geometriske former og formernes forvandling centralt. Hertil kommer øvelser med kobberstave, hvor pointen er at udvikle specielle færdigheder som koncentrati-

on, god holdning, smidighed, kropsbevidsthed, bevidsthed om rummet,
volumen i bevægelsen og samarbejde med andre elever.

Tre kategorier

Vi kan sortere eurytmielementerne
i tre kategorier:

I en eurytmitime vil man ikke opdele undervisningen, men integrere
disse kategorier. Der stræbes efter
en helhedsopbygning af undervisningstimen med variationer, kontraster og alsidighed, således at undervisningen får et åndedræt.
Ved timens begyndelse kan elevernes gruppeoplevelse øves, f.eks.
ved at de bevæger sig i et bestemt
mønster i kredsen. Derefter følger nogle koncentrations- og færdighedsøvelser før timens hovedtema sættes i gang. Dette kan have en
alvorlig og samlende karakter.
Eurytmisk udformning af musik
eller tekst kræver at eleverne er koncentrerede og formår at deltage med
hele sig selv.
Mod slutningen af timen vil det
være på sin plads med lettere, f.eks.
humoristiske indslag.
Ved timens afslutning samles
gruppen igen.


 Grundøvelser:
- brug af rummet, geometriske former, bevægelsesprincipper, stavøvelser
 Lydeurytmi:
- sprog som bevægelse
 Toneurytmi:
- musik som bevægelse
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Nordisk Midsommermøde

Et Socialt Allkunstværk

Dette er ikke et møde om at være udviklingshæmmet, men et møde,
hvor man er sammen med mennesker med »specielle evner«.
Et møde for alle – uanset handicap.
Af Sonny Ferm – Oversat af Sanne Ruberg Olson
»En kulturuge for Beboere og
Medarbejdere indenfor de socialterapeutiske virksomheder
i Norden«.

Det er et møde, hvor man gennem
form, farve, toner, bevægelse og
ord oplever, hvad vi mennesker betyder for hinanden, og hvad vi kan
give verden.
Ovenstående har været temaet for
vores 3 tidligere møder i de smukke
omgivelser ved Kulturhuset i Järna,
50 km syd for Stockholm.
Det »Sociala Allkonstverket«, som
er en overordnet titel for disse sammenkomster, har indeholdt foredrag,
musik, udflugter, spil og dans …
Men frem for alt har det været møder, som har udvidet vores horisont
– og beriget vores egen »lille« verden – og gjort den større og rigere.
Nye kontakter er blevet skabt og
et netværk er blevet dannet, hvor vi
»kender til« hinanden – uanset om
vi bor på Marjatta i Danmark, Staffansgården i Sverige, Vallersunds
Gård i Norge – eller et af de 40 andre steder, som har deltaget fra de 5
skandinaviske lande – samt fra Estland, Letland og Rusland.

De første konferencer

De 3 møder har år for år udviklet sig
og har ændret sig.
Indholdet/temaet har taget form ud
fra det, som er kommet frem og har
vist sig, mens vi har arbejdet.
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 I 2003 blev denne kulturkonference kaldt »Et socialt allkunstværk«
– med undertitlen »At mødes«.
 I 2005 var temaet et andet:
»Med hinanden – for hinanden«.
 Og i 2007 var tiden blevet moden til at komme ud i verden: »For
hinanden – i verden«.

Formålet

Hvad har formålet med disse konferencer så været? Der blev formuleret nogle målsætninger:
 At grundlægge et netværk for
udviklingshæmmede – udover deres egen familie, eget bofællesskab,
eget land.
 At vise – og virkeliggøre – en
måde at mødes på, hvor de udviklingshæmmede kan være medskabende i kulturlivet, bidrage med deres livsmod, deres glæde, deres alvor og deres livserfaring.
 At arbejde med et tema på en sådan måde, at det har en uddannende
og udviklende karakter.
 At skabe en mulighed for at alle
deltagere – uanset handicap – i fællesskab, og på lige vilkår, kan virkeliggøre et kunstnerisk, socialt projekt.

Historik:

Et frø, til det som kom til at blive
»Det Nordiske Midsommermøde«,
blev lagt i jorden allerede i 1998,
hvor der var et internationalt møde
for udviklingshæmmede – i Berlin.
Tre år senere var der et lignende
møde i Dornach, Schweiz. Ved dette møde deltog en gruppe fra det socialterapeutiske byfællesskab, Ha-

ganäs i Sverige og Camphill byen,
Vallersund Gård i Norge.
Da »Det Nordiske Forbund for
Helsepædagogik og Socialterapi«
mødtes i Bergen i 2001, vågnede
tanken om, at en tilsvarende sammenkomst – eller »festival« – skulle
kunne laves i Norden, men her med
et mere Nordisk præg.
At Järna og Kulturhuset ville blive det sted, hvor det Nordiske Midsommermøde skulle foregå, faldt
helt naturligt, eftersom det også var
her medarbejdere mødtes årligt for
at videreuddanne sig, udveksle erfaringer og oplevelser.
En »initiativgruppe« blev dannet
og fik, af »Det Nordiske Forbund
for Helsepædagogik og Socialterapi«, den opgave, at forsøge at virkeliggøre denne tanke.
Deltagerne, som kom fra alle de
skandinaviske lande: Island, Danmark, Norge, Finland og Sverige,
mødtes, for at prøve at lytte sig til
det som nu engang kom frem. »At
mødes« kom til at være overskriften for det første midsommermøde
i år 2003 – og har siden da været et
bærende motiv for konferencerne.

Gennemførelsen

Mødet har, i alle tre tilfælde, foregået omkring det tidspunkt, som i Sverige hedder Midsommer.
Det er den tid, hvor sommeren
når sit højdepunkt – og hvor dagene er længst. Et skuespil, Sankt
Hans skuespillet eller, som vi valgte at kalde det, »Midsommerspillet«
af Karl König blev øvet alle steder
og i alle lande.

Malte Winje, en norsk musiker og
komponist, fik som opgave, at skrive noget ny musik til dette skuespil.
Musikken – og korte scener med
de tolv stjernetegn – blev fordelt
mellem de forskellige deltagere, og
arbejdet med at skabe »et socialt allkunstværk«, blev påbegyndt rundt
om i verden.
Dragter blev syet, musikere blev
engageret, rum blev booket, mad
blev forberedt … og så en dag myldrede tæt på 500 mennesker – fra nær
og fjern – ind i det smukke Kulturhus i Järna.
Alle vore forventninger var gået i
opfyldelse – og mere til!
En længsel – og et ønske om at
kunne knytte kontakter og uddanne
sig – via en konference, findes naturligvis også hos udviklingshæmmede, men var ganske enkelt ikke blevet ordentligt hørt før.
Dette var ikke et møde om at være udviklingshæmmet, men et møde,
hvor man var sammen med mennesker med specielle »evner«. Et møde for alle – uanset handicap.

Fortsættelse:

Det »Sociale Allkunstværk« vandrer
nu videre til vores naboland – Norge.
Her vil der blive arrangeret en teaterfestival den 10.-15. august – i år.
Teaterstykket »Peer Gynt« vil blive
opført på en udendørs scene – med
en fantastisk udsigt ud over Gudbrandsdalen.
Fra Danmark kommer der 50 deltagere – og ud af dem er vi en gruppe fra SampoVig som, forventningsfulde og spændte, vil rejse med båden til Oslo – og derefter videre til
»Nordisk Allkunstværk« 2009.


Yderligere information:
Nordisk Midsommermøde:
www.socialt-allkonstverk.nu
Peer Gynt sommerfestival:
(Sommeren 2009)
www.nordisk.allkunstverk.com
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»Lærken«
Skolehjemmets dagtilbud
for de mindre dagelever
Af Tine Bay Sørensen
De senere år har søgningen til skolen været stor, der har især været
øget interesse fra elever fra omegnen, og derfor har skolehjemmet p.t.
mange dagelever.
Hvor der førhen var ca. 4 døgnelever og ca. to dagelever til hver
klasse, oplever vi nu, at det er lige
omvendt.
Det er på alle områder en positiv udvikling, at så mange familier
har ressourcer til at have deres barn
hjemme, og for os på skolehjemmet
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har det betydet, at vi har måttet gøre os nye tanker.

Nye rammer

Så fra januar 2009 har Skolehjemmet udvidet sit tilbud med nye fysiske rammer for de yngste dagelever.
I løbet af efteråret gik håndværkerne i gang med at istandsætte to
dejlige rum beliggende bag den store spisestue.
En væg blev væltet, der kom nye
vinduer og døre i, og alt blev malet i

lyse indbydende farver, og sådan opstod daggruppen »Lærken«.
Medarbejderne som er tilknyttet
daggruppen har været utrolig aktive m.h.t. at få indrettet gruppen, og
alle gav en hånd med, da legetøj, billeder, bøger, hylder og meget andet
skulle på plads.
»Lærken« blev hurtig en gruppe
hvor alle følte sig godt tilpas, og det
var en stor fornøjelse at kunne byde
de mindste dagelever fra 1.-4. klasse velkommen i de nye omgivelser.

Her skulle de nu tilbringe deres dag
både før og efter skoletid.
Det ene rum som også har et lille køkken, bruges når børn og medarbejdere samles til måltiderne, her
tegnes, leges med dukkehus, legekøkken o.m.a., og det andet rum
som har en stor dejlig sofa, bruges
til hygge, fortælling, bordspil m.m.

En klar succes

»Lærken« er blevet en succes, det
mærkes tydeligt på børnene. De har
hurtigt vænnet sig til de nye fysiske
rammer, og de viser stolt deres nye
rum frem til fremmede. De yngste
klasser har mindre skolegang, og
derfor bruges eftermiddagstimerne
på forskellige pædagogiske behandlingstilbud. Det være sig gåture til
naturlegepladsen, en ridetur i skoven, leg med de andre børn på legepladsen, og mange forskellige kreative aktiviteter i »Lærken«.
Daggruppen deltager selvfølgelig
i alle årstidsfester sammen med de
andre grupper, og på legepladsen leger alle børn på tværs af grupperne.
Daggruppen er ikke etableret som
en SFO ordning, men som et be-

handlingstilbud for de yngste elever i dagtimerne.
På legepladsen aktiveres til leg og
bevægelse med alle de gode gamle
lege og legeredskaber. Buetov, hoppe i elastik, hinke m.m.
Det at kunne være sammen med
klassekammeraterne er vigtigt, og
at vi som medarbejdere har mulighed for at stimulere til leg og socialt

samvær, er meget betydningsfuldt
for det enkelte barn.
At kunne lege og begå sig blandt
andre er ikke en selvfølge, og for
nogle børn er det noget de skal lære. Det er der mange muligheder for
at lære og videreudvikle på Marjatta, ikke kun i daggruppen men også i alle de andre grupper.
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Døgnaflastning på
Marjatta Skolehjemmet
Af Tine Bay Sørensen

Da Marjatta oprettede daggruppen
»Lærken«, blev det ved samme lejlighed muligt at etablere en døgnaflastning for skolehjemmets dagelever.
Der har længe været et behov for
en sådan ordning da flere af de mindre dagelever havde hele tre miljøer
at forholde sig til: hjemme hos mor
og far, Marjatta Skolehjemmet og
for manges vedkommende også en
aflastningsfamilie.
Det kræver meget stor fleksibilitet
og omstillingsparathed for et mindre
barn med så mange miljøer, og det
giver uden tvivl langt mere tryghed
for et mindre barn, kun at skulle forholde sig til to miljøer.
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Flere forældre havde også forhørt
sig om et evt. aflastningstilbud, og
der var i det hele taget stor interesse for ideen.
Ud fra denne kendsgerning har vi
derfor etableret et aflastningsværelse
med 2 senge i børnegruppen Birken.
Døgnaflastningen bliver planlagt
for et halvt år ad gangen.
På nuværende tidspunkt har vi 6
elever i fast døgnaflastning. Aflastningen foregår på faste hverdagsaftener eller 1 til 2 weekender om måneden. Det er en individuel aftale,
som etableres i samarbejde med de
enkle familier, og der tages hensyn
til barnets og familiens behov, samt
de ressourcer skolehjemmet har.

Aftalen indstilles i samarbejde
med barnets hjemkommune, som er
den bevilgende myndighed.

Dagrytmen

Foregår døgnaflastningen på hverdage vil den forløbe som følgende.
Barnet ankommer til daggruppen
»Lærken« med taxa om morgenen.
Dog har barnet en ekstra taske med,
med de ting det har brug for i løbet
af aflastningen.
Barnet er ofte spændt, og ser frem
til at skulle overnatte på Marjatta.
Når skoledagen er forbi og barnet
har spist middag, leget, været ude at
gå osv. bliver det fulgt op i børnegruppen »Birken«. Her indgår bar-

net sammen med de andre børn i
»Birken« i den rytme som eksisterer i gruppen.
Det er eftermiddagsaktivitet, aftensamling, aftensmad samt hygge
og godnathistorie og sang.
De andre børn i »Birken« syntes
altid at det er hyggeligt, at have en
ekstra kammerat sovende i gruppen,
og »gæsten« får positiv opmærksom
fra alle vennerne.
Næste morgen vækkes barnet og
gør sig klar, klæder sig på, deltager i morgenaktiviteterne og går
med til morgensamlingen, og derefter i skole.
Når skoledagen er slut tilbringer
barnet sin eftermiddag i daggruppen
»Lærken« og kan så køre med taxa
hjem til familien om eftermiddagen.
Barnet vil ofte have meget at fortælle, og vi mærker, at efter få overnatninger er barnet helt tryg ved si-

tuationen, og kan glæde sig til næste gang det skal overnatte.
Foregår aflastningen i weekenderne vil der selvfølgelig være en anden
dagsrytme, og det vil være andre aktiviteter barnet deltager i.

Mange aktiviteter

Vi har valgt at lægge vægt på oplevelser i naturen, i skoven og ved
stranden.
Nogle af de mindste drenge kan
bruge timer sammen med medarbejderen på Marjattas gård, her har de
travlt med at fodre alle hønsene med
græs, eller de nyder at blive slikket
på hænderne af de søde kalve.
Den helt store attraktion er at få
lov at sidde i den store traktor, og
lege rigtig bondemand.
Naturlegepladsen og shelterpladsen i skoven ved Bredeshave er også
et yndet udflugtsmål, her kan børne-

ne frit lege, og der kan grilles eller
hygges med saft og kage.

En succes!

Aflastningen lader til at være en succes og er kommet for at blive, og vi
har allerede flere forespørgsler fra
interesserede forældre.
Aflastningen er også en god mulighed for barnet at kunne vænne
sig langsomt til livet på Marjatta,
og det har været rigtig positivt for
medarbejderne at kunne være sammen med dageleverne døgnet rundt.


Ridestævne
Søndag den 14. juni var der et sædvanen tro - meget velbesøgt ridestævne på Naturridecentret hos
Svend.
Som det fremgår af billederne var
der både tid til ridning og spisning.
Og beboerne i Marjattas voksencentre nød begge dele (næsten) lige meget.
Tak til Svend for en hyggelig søndag, hvor solen bare skinnede!
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Lyrikværkstedet
Af Niels Damm

Hermed en lille rapport fra Lyrikværkstedet i Ristolahaven.
For omkring 4 år siden begyndte vi arbejdet med digtskrivning i
Løvehuset.

Først nogle personlige
betragtninger

For undertegnede har det været meget givende at arbejde i Lyrikværkstedet.
Den glæde og entusiasme deltagerne har lagt for dagen, har gjort
digtskrivningen til en leg.
Og jeg vil også bemærke de forudsætninger deltagerne har med sig fra
deres tid i skolen på Marjatta. De er
formede og dannede og har en fornemmelse for kunst og kultur i al almindelighed.
Denne dannelse er altid en forudsætning for, at man som voksen
kan udfolde sine personlige evner
på rette vis.
Vi arbejder på forskellige måder.
Udgangspunktet kan være et tema
som f.eks. sorg.
Vi taler sammen om, hvad sorg
er, og der kommer et digt som dette.

Sorgen:

Kvinden gik ned i en dyb afgrund
af smerte og lidelser
i en spalte under den mørke jord.
Hun så aldrig
dagens lys igen.
Hun så en revne,
så dyb som helvede.
Hun gik dybere ned
og så døden der ventede i mørket.
Han var så kold.
Jeg rystede af angst.
Min krop sitrede.
Slanger krøb rundt om mine ben.
Hendes øjne blev stukket ud
Og hun kunne ikke se …

Poesi:
Når du ser dig selv
I et spejl
hvad ser du da?
Er det poesi du ser?
Kender du dig selv?
Udenpå måske
Hvem er du inderst inde?
Det er dit hjerte
som er et spejl.
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Selvom ikke alle digte er lige
vellykkede kan man altid gå på
opdagelse og finde de mest vidunderlige formuleringer. Her er
en lille buket til sidst:
»Jeg sidder og kigger
ud af mit blødende hjerte«

Engang havde vi en fornøjelig diskussion om kaffedrikning. Alle kvinderne på lyrikholdet drikker te, hvilket vi mænd tog som et tegn på at
kvinder er nogle svage og sarte væsener. Dette medførte følgende digt
af en af kvinderne:

Mænd

»Den mørke efterårsnat
går ind i min elskedes øjne«

Mænd er besværlige
nogle gange drikker de sig fulde.
Så kan de ikke styre sig
og det må helst ikke gå ud over kvinder

»Når jeg sover
forvandler jeg mig
og flyver op
til englenes verden«

Mænd er altid stressede
De slapper ikke ordentlig af
De sidder blot
På deres flade røv

»Et hjertetræ spirer frem
Kærlighedens blomster«

Engang skrev vi om poesi.
Et af digtene lød således:
»Hjertebladenes gyldne regn«
»Hvor er lyset?
Det er fløjet
fra sin himmel
ned bag en grå sky
som en fugl«

Og drikker kaffe
Og det er ikke sundt at drikke
Så meget kaffe.
Mænd er dejlige
Når de scorer damer
De er ikke nemme at slå ud
Ikke nemme at narre.
Mænd må ikke få en chance
For at bestemme
Over kvinder
Mænd synes
At kvinder er dejlige.

Kære Lisbet!
Vi ønsker dig hjerteligt tillykke med dit 25-års
jubilæum på Marjatta.
Vi vil samtidig sige dig tusind tak, for det
kæmpestore arbejde du har gjort til glæde og
gavn for vores børn.
En specielt tak fordi du har været
med til at »åbne dørene« udadtil og
derigennem vist o
 mverdenen
»hvordan det kan gøres«!
Marjatta Bladets redaktion
Leif & Inge Lise
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Et kulturelt
rejsetip fra Berlin
Af Lisbet Schmitz
For cirka et år siden kom jeg hjem
en sen onsdag aften efter en børnekonference. Jeg tændte for mit tv, og
zappede lidt bevidstløs rundt mellem de mange tyske programmer vi
kan se. Pludselig tonede to smukke
ansigter frem, det var to smilende
mennesker med Downs Syndrom,
og jeg glemte alt om, at jeg burde
gå i seng, jeg måtte da lige finde ud
af hvad det handlede om.
Heldigvis var programmet lige
startet, og jeg gik ikke glip af særlig meget.
Det viste sig, at være et dokumentarprogram om et ganske særligt teater fra Berlin. Jeg var meget fascineret af programmet, og den næste
dag gik jeg på nettet for at finde oplysninger om stedet.

Rambazamba

Teateret hedder Rambazamba og
holder til i et gammelt bryggeri midt
i byen. Bryggeriet er blevet ombygget til et kulturcenter med mange
spændende aktiviteter, og en af disse er et teater. Alle skuespillerne på
scenen er udviklingshæmmede, og
de er der alene af den grund, at de
vil udfolde sig kunstnerisk.
Theater Rambazamba blev grundlagt for ca. 15 år siden. Initiativtagerne var Gisela Höhne og hendes
mand Klaus Erforth de er forældre
til Moritz som har Downs Syndrom.
Projektet startede med at være
et kunstnerisk værksted for udviklingshæmmede. Her kunne de arbejde med maleri, grafik, skulptur, keramik, tekstil og foto. Stedet tiltrak
mange spændende kunstnere som
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formåede at få de udviklingshæmmede til at overskride egne grænser,
og de fik de bedste evner frem i alle.
Da Gisela selv er uddannet skuespiller, var det naturligt også at inddrage skuespil som kunstnerisk udtryksform, og skuespilscenen startede.
Det er blevet til mange store opvisninger gennem årene.
Der bliver opført tragedier og klassiske stykker, men scenen er frem
for alt berømt for sine moderne og
provokerende stykker.
For nogle år siden opførte de stykket »Mongopolis Fish oder Ente«.
Et stykke som satte provokerende
spørgsmål til fravælgelse af det anderledes, og om der findes det såkaldte perfekte menneske.
Alle skuespillerne er meget bevidste om deres handicap, og de
har mange åbne og alvorlige samtaler om deres tilværelse. De lever alle i en moderne storby, og de ser og
mærker på egen krop hvordan omverdenen oplever dem og deres handicap. De er ikke bange for at blive
grænseoverskridende og provokerende i deres kunstneriske udtryk,
og gennem skuespilkunsten opbygger de selvværd.

Det ægte skuespil

At spille skuespil i Rambazamba
gruppen skal ikke ses som et terapeutisk eller socialterapeutisk program, hvor alt er lagt i handleplaner osv.
Det er vigtigt at alle skuespillerne
brænder for at udtrykke sig på scenen, de skal kunne klare mange ud-

fordringer, de skal bruge sig selv på
en helt ny måde, og det kan være meget krævende på fysisk og psykisk at
udtrykke sig kunstnerisk.
De lærer at udtrykke følelser, ønsker og behov gennem skuespilkunsten, og de høster stor respekt for deres evner og for den særlige personlighed, de hver især er.
Målet med Rambazamba er at gøre os tilskuere nysgerrige, at rykke ved holdninger, at provokerer og
frem for alt vise verden, at alle uanset hvad kan udtrykke sig kunstnerisk, og har ret til dette.
Rambazamba og de kunstneriske
værksteder har modtaget mange priser, og har fået stor opmærksomhed
langt ud over landets grænser.

Det må jeg opleve!

Da udsendelsen var færdig stod det
klart, at denne teatergruppe måtte vi
besøge næste gang vi kom til Berlin!
Jeg havde så den store fornøjelse
at besøge teateret i min vinterferie.
Stykket jeg så sammen med min
familie hed »Kafee leben und Tod«.
Det handlede om livets mange facetter, kærlighed, fremmedhad, lykke,
at være anderledes oma.
Stykket foregik i en café og bestod af mange små episoder. Det var
skrevet af de udviklingshæmmede,
og tog udgangspunkt i deres følelser, hverdag og drømme.
Man mærkede at de alle var trænede skuespillere og havde bestemt
ingen hæmninger.
Gisela var sufflør og havde fuld
kontrol over alt, og man mærkede
hvorledes hun havde lært alle at yde

deres bedste, men der var også skabt
plads til spontanitet.
Det jeg lagde særlig mærke til var
deres fantastiske evne til at arbejde med kropssprog. Mange havde
et dårligt sprog, men kunne så bruge kroppen. De forstod at udtrykke
stærke følelse gennem et tydeligt
kropssprog, og det var smukt at se
de skønne Downs Syndrom kvinder
sno sig på scenen iført frække kjoler.
Da stykket var færdigt nød skuespillerne selvfølgelig, at der blev
klappet og piftet af begejstring, og
de var meget stolte, da vi gav dem
hånden som tak, og kunne fortælle
at vi var kommet helt fra Danmark
for at se dem.
Det var en skøn og meget anderledes teateroplevelse, som gjorde
stort indtryk, og hvis jeg kommer
til Berlin igen skal jeg i teateret endnu en gang.
Jeg kan varmt anbefale alle at besøge Rambazamba, når turen går
til Berlin, som udover at huse Rambazamba, er en by med oplevelser.
Du kan se mere om teateret på
www.theater-rambazamba.org.
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Om at være

ledsager

Hvis du er godt forberedt, så
vil du være en god ledsager alle
steder i samfundet – også i »Det
Ny Teater«, hvorfra b illederne
på dette opslag stammer.
Vi behøver vel næppe fortælle,
at billederne er fra »Cats«!

Af John Ryom-Røjbek, medarbejder i Ristolahaven
At være ledsager for udviklingshæmmede mennesker er ikke
kun at følges med en person (følgesvend).
I »ledsage« indgår ordet »lede« og i denne sammenhæng
betyder det at føre, at lede, at
gå foran, at vise vej, at være den
der ved besked, at være den der
kan løse problemer undervejs;
alt sammen uden at det går ud
over oplevelsen.
Det kan gøres på mange måder, men det er uhyre vigtigt at
ledsageren er opmærksom på
ikke at overtage/bestemme forløbet.

Det at ledsage udviklingshæmmede mennesker er at indgå i et samarbejde.
Et samarbejde der i høj grad påhviler ledsageren, som må være i besiddelse af stor empati og indlevelsesevne, for at kunne hjælpe den/de
ledsagede til at få så optimal en oplevelse som muligt.
Søren Kirkegaard har sagt, (frit
fortolket): for at kunne hjælpe et
menneske, skal man bevæge sig hen
til det menneske, og først da, når
man står ved siden af dette menneske, kan man hjælpe. Dette gælder
ikke kun i fysisk forstand.
Det betyder bl.a. at være i stand
til at indleve sig i andre personer,
forstå/kende deres ønsker, interesser og behov.
Det gælder selvfølgelig også når
vi skal ledsage.
Hos en del af vores beboere kan
det være meget svært med: »en in-
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tellektuel problembeskrivelse, hvorudfra forskellige løsningsforslag kan
drøftes og overvejes og den mest
ideelle løsning, efter en grundig problembearbejdning, vælges og effektueres«.
(Det kan endda være svært nok for
os som medarbejdere at gennemgå
samme proces).

Værdighed er nøgleordet i
vores ledsagelse

Kernepunktet i det vi ikke vil acceptere er, at beboerne mister værdighed – bliver eller føler sig udstillet. Derfor er det bl.a. vigtigt at se
på hvordan beboerne er klædt. På
et fodboldstadion gælder der andre
normer end i det Kongelige Teater.
Beboerne må heller ikke komme
ud i situationer, de ikke kan overskue, hvor deres tryghed forsvinder
og de derved reagerer uhensigtsmæssigt i forhold til andre mennesker. (føler sig bange, ked af det, drillet, angst, alene/ensom).

Forberedelse er alfa og
omega

En ledsagelse starter med, udfra beboernes ønsker, at beslutte hvilken
aktivitet, der skal ske/sættes i gang.
Så bliver der, sammen med beboerne, overvejet, hvem der kan/har
lyst til at deltage i den påtænkte aktivitet på en fornuftig og værdig måde
og samtidig have glæde/drage nytte
af aktiviteten.
Den overvejelse foregår i så stort
et omfang som muligt, sammen med
de pågældende beboere, hvor de med
fornøden hjælp og støtte fra de ansvarlige ledsagere er med til at vælge til eller fra.

Nogle af beboerne kan være med i
hele dette forløb, andre, der har det
sværere med at udtrykke sig verbalt,
bliver spurgt og ledsaget også gennem denne del af processen.
Det er også væsentlig at vurdere forholdet medarbejdere/beboere
i gruppen, da en medarbejder uden
viden eller interesse i den påtænkte aktivitet i visse tilfælde kan være en hæmsko.
Det er ikke optimalt at have en
medarbejder med på fisketur, hvis
vedkommende simpelthen ikke aner,
hvordan man gør, medmindre vedkommende medarbejder har lyst til
at lære, hvordan man fisker. Så opstår der en situation, hvor de beboere, der ved hvordan man fisker, kan
lære fra sig og det er de altid glade for.
Samtidig er det vigtigt at vi som
ledsagere ikke »blindt« hjælper beboerne til at vælge ud fra vort eget
billede af, hvad de kan, men derimod
hjælper dem ud i situationer, der måske er lidt grænseoverskridende for
dem; samtidig med at vi som ledsagere er deres tryghed i dette nye og
ukendte.

Dagligdagen

Den vigtigste forberedelse sker dog i
hverdagen. Man skal gøre sig klart,
at enhver ledsagelse ude i omverdenen kun kan lade sig gøre på baggrund af den ledsagelse, der foregår hjemme i hverdagen.
Denne daglige ledsagelse af beboerne er fundamentet for ledsagelse i
det offentlige rum. Det er i den daglige, hjemlige ledsagelse at tingene
kan prøves af, grænserne sættes og
de gode vaner bygges op.

Når man er ude i offentligt rum, er
det for sent at lave nye grænser eller
starte nye gode vaner op.

Samfundets normer

Det er den almindelige norm i det
omgivende samfund der er afgørende for, hvad man kan tillade sig.
Vi er alle underlagt disse normer,
men vores beboere har brug for ledsagelse, da de ikke altid er i stand
til at aflæse disse normer og reagere derefter.
Med hensyn til at beboerne kan
komme til at overskride andre menneskers grænser, er det en kunst som
ledsager, at finde balancen i:
 På den ene side har alle mennesker godt af at se andre måder at
reagere/opføre sig på (stor glæde,
umiddelbar sympatitilkendegivelse, o.s.v.).
 På den anden side vil vore beboere miste værdighed hvis de udstråler angst, utryghed, overdreven
indtagelse af mad og drikke, al for
højrøstet/eller for meget tale, overkærlighed o.s.v.

Næste fase

Nu har vi sammen med beboerne
valgt at deltage i et arrangement.
Og så starter den næste del af forberedelsen.
Et vigtig skridt inden et påtænkt
arrangement, er at lave aftaler med
beboerne, aftaler der er med til at
fastholde en social acceptabel optræden hos de pågældende beboere.
Aftaler der skaber tryghed hos beboerne, fordi de så præcis ved, hvor
de har medarbejderne; både fysisk
(vi sidder/er der og der, jeg er lige
bagved/ved siden af dig o.s.v.) og

som et socialt bolværk, der hjælper med til at holde fast i de aftaler, der nu er lavet til denne specielle lejlighed.
Det kræver at samtlige medarbejdere, der er med til aktiviteten, har
talt grundigt sammen inden, og har
fordelt opgaverne og samtidig er indstillet på, at der kan opstå situationer, hvor der skal handles ud over de
fordelte ansvarsområder.
Det kan kun lade sig gøre, når
medarbejderne er trygge ved at gå
ind på »andres område«. Samtidig
skal det være helt klart blandt medarbejderne, at det er i orden at bede hinanden om hjælp, hvis det føles påkrævet. Og det kræver grundig information om mange aspekter
vedrørende beboere og aktiviteten.

Fuld opmærksomhed

Sker der noget uventet, skal medarbejderne være meget opmærksom
på situationen; måske den udvikler
sig på en måde, der er lærerig/positiv for beboerne, og så er der ingen
grund til at »ile til hjælp«.
Gør den ikke det, skal der handles.
Tit er der ikke megen tid til at afgøre,
om det går den ene eller anden vej,
men medarbejderen må trygt kunne
handle her og nu udfra sin egen vurdering af den pågældende situation.

Usynlig

Ofte er ledsageren »usynlig«, forstået på den måde, at omgivelserne ikke altid er klar over, at det er et udviklingshæmmet menneske, de møder, men kun ser en gruppe eller to
mennesker der er »i byen«.
Da kan det i visse situationer være en fordel at gøre opmærksom på,

at det er en person/personer, der ledsages.
Det kan ganske diskret gøres ved
at »føre« personen, der ledsages med
en hånd på skulderen eller lignende.

Aftalt tegnsprog

Der kan opstå situationer, hvor medarbejderne diskret må kommunikere med hinanden.
Så det er godt, hvis man inden en
tur har aftalt små tegn, der kan bruges i disse situationer. Eller med
sit kropssprog gør opmærksom på
eventuelle problemer, der så kan løses diskret.

Ingen facitliste

Da det i meget høj grad handler om
menneskeligt samvær, når man er
med som ledsager, er det vigtigt på
forhånd at gøre sig klart, at der ikke er nogen facitliste over, hvordan
det skal/kan gøres.
Det er en evigt skiftende konstellation, der må passes og plejes i en
venlig, glad og positiv stemning.
Humor er en meget stor hjælp i
snart sagt alle situationer, og som
ordsproget så rigtigt siger »med venlighed kommer man langt«.
Som ledsager skal man faktisk være »socialekvilibrist«, som en jonglør, der formår at holde en masse bolde i luften uden at tabe overblikket.
Vi ved alle hvad der kan ske, når
jongløren taber overblikket.
Det kan godt være han taber en
bold, men med overblikket i behold er han i stand til at samle den
op igen.
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Majstangsfesten
Af Lisbet Schmitz

Majstangsorkesteret

På Marjatta er vi så heldige at have
vores eget majstangsorkester.
Disse fem friske fyre går under
navnet »The Maypole Boys« og de
spiller så det er en ren fornøjelse.

Majstangen

Det kan være svært at f lette de
smukke bånd, så vi har fundet en
god måde hvormed de mindste børn
altid får et flot resultat, nemlig »bolsjestribet« majstangsfletning.
De store elever har derimod flere
års erfaring og kan dermed naturligvis flette nogle meget flotte maj
stangsmønster.
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Venepumpens funktion
og hensynstagende øvelser
Af Marianne Hoelgaard, afspændingspædagog, dap.
Artiklen omhandler venepumpen og dens funktion i benene
og i underlivet.
Artiklen er lavet med de udviklingshæmmede mennesker
som målgruppe, men øvelserne vil alle have gavn af at lave.
Med lidt hjælp fra pædagoger
og forældre kan de udviklingshæmmede mennesker selv lave
øvelserne.
Man kender det godt fra sig selv, når
man har siddet, stået og gået i mange timer.
Man får kolde ben, uro i benene
og man har lyst til at lægge benene op. Når benene endelig hviler på
en skammel, vipper man automatisk lidt med fødderne og uroen forsvinder og benene føles igen behagelige og varme.

Venepumpens funktion

 Hvis man står og sidder meget,
er blodgennemstrømningen nedsat
og man får ødemer (hævelse p.g.a.
væske) i benene.
Hævelsen skyldes, at kredsløbets
arbejde vanskeliggøres, når man sidder og står op i forhold til liggende
stilling, da blodets tilbagestrømning
skal foregå imod tyngdekraften.
Når blodet skal væk fra benene og løbe opad imod tyngden, er
det meningen at arbejdet skal foregå med muskelbevægelser omkring
venerne.
Samarbejdet mellem muskler og
vener kaldes »venepumpen«.
 Hjertet pumper blodet ud i kroppen. Blodet pumpes ud til lungerne,
hvor det optager ilt, og derefter passerer det hjertet igen og bliver pumpet ud i de store pulsårer (arterier),
som fører det ud til alle dele af kroppen, hvor årerne deler sig op i stadig

finere grene, indtil de til sidst bliver
til hårkarnettet (kapillærer).
Hårkarnettet kommer i forbindelse med de enkelte celler og sørger
for at forsyne cellen med ilt og næringstoffer og fjerne kultveilte og
affaldsstoffer.
Hårkarnettet samler sig igen i større og større årer, som nu hedder vener. Blodet skal nu tilbage til hjertet i venerne.
Når man bevæger musklerne
(igennem hvilke venerne passerer)
og de skiftevis trækker sig sammen
og slapper af (dynamisk arbejde),
»pumper« de på venerne.
Venerne er forsynet med indvendige klapper, der kun tillader blodet at
løbe i retning mod hjertet. Det medfører at trykket i venerne bliver mindre og ødemdannelsen mindskes.
 I bughulen kommer venernes
blod fra benene og skal tilbage til
hjertet.

»Den passive«

Lig på ryggen på en seng eller madras på gulvet med benene oppe i
ca. 90 graders vinkel, hvilende på
en stol eller en stor pude, læg en
almindelig pude under sædet. (sæt
evt. noget afspændende musik på
eller anden underholdning). Fra 5
til 15 minutter dagligt. Læg eventuelt en sandpose på maven for at give en impuls til den dybe vejrtrækning. Øvelsen hjælper blodet væk fra
benene og underlivet.

Obs!

Denne øvelse må ikke laves ved for
højt blodtryk.

37

Mellemgulvsmusklen (Diaphragma) ligner en overskåret fodbold og
ligger som en paraply på tværs i bughulen under lungerne, og skiller bughulen og brysthulen.
Når man trækker vejret ind, bliver
mellemgulvsmusklen mere flad og
bevæger sig nedad som et stempel,
hvorved bugtrykket øges og bugindholdet skubbes fremad (det kaldes,
at man trækker vejret ned i maven).
Når man ånder ud, slapper mellemgulvsmusklen af, bliver kubbelformet og kommer op på plads igen.
Den dybe vejrtrækning er vigtig
og opbyggende, når man er i ro, afslappet, under søvnen, når tøjet giver plads, eller når man bevidst tager en dyb indånding.
Mellemgulvmusklens bevægelser
bevirker, at der hele tiden er en let
bevægelse i bugorganerne og tarmene stimuleres til en bedre fordøjelse.
Overtryk i bughulen og undertryk i brysthulen sørger for, at blodet
kommer fra bækkenet op til hjertet.

Hvis venepumpen ikke
fungerer ordentligt

I blodkar under hjertehøjde kan det
øgede tryk ved at stå og sidde for meget bevirke, at der kommer for stort
tryk i hårkarnettet og derved en udsivning af blodvæske, som viser sig
i hævede ankler (ødemer).

»Den aktive«

Lig på ryggen på en seng eller en
madras på gulvet. Læg en pude under sædet og tag en cykeltur (gerne
hvor du cykler aktivt med ankelledet), ca. 5 minutter og ryst benene
når de bliver trætte. (sæt evt. en god
melodi på), hjælperen kan godt stå
op og hjælpe med cykelbevægelsen.

Obs!

Denne øvelse må ikke laves ved for
højt blodtryk.
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I venerne giver den samme belastning sig udslag i åreknuder.
Når venepumpen igennem længere tid ikke fungerer ordentligt giver det følgende problemer i underkroppen:
 Kolde hudområder i benene fx
lår, ankelled, fødder og tæer, koldt i
sædet, koldt i underlivet.
 Øget væske i de samme områder
og ofte en udspilet mave og tyngdefornemmelse. Når man som kvinde
har problemer med væske i underlivet, kan det give smerter ved menstruation.
 Når man har store problemer
med venepumpen, bliver huden på
tæer og fødder blålig. Benene hæver op især omkring ankelled og fod,
samt i bughulen.
 Koldt usmidigt væv og muskler
i de berørte områder.

Test på om venepumpen
fungerer ordentligt

 Huden og det underliggende
væv og muskler skal være varmt,
smidigt, elastisk, blød uden smerter eller ømhed ved tryk.

Tøj kan hæmme
eller hjælpe
venepumpefunktionen

 Hvis bukser/bælter er for stramme i lysken, omkring underlivet og

maven hæmmes den dybe vejrtrækning og dermed mellemgulvsmusklens arbejde.
 Man kan sørge for at mindske
hudens varmetab, ved en god påklædning og sørge for ikke at sidde
i træk og kulde i sin bolig. Hårkarnettet kan blive dårligere fungerende og dermed give en øget ødemdannelse, hvis huden udsættes for længerevarig kuldepåvirkning.
 Skift sko til varme sutsko eller
tykke uldstrømper, få noget behageligt løst tøj på, når du har fri.
 Gode sko med plads til tæerne, der ikke strammer ovenpå foden. Hvis skoene passer optimalt,
bliver fødderne ikke kolde, fordi
man kan bruge tæerne under gangen, dvs. man kan bevæge tæerne
i skoene (strømper og strømpebukser kan også stramme om tæerne
og giver dermed samme problemer,
selvom skoen udenom passer). Gode tynde strømper med plads til tæerne af uld om vinteren og bomuld
om sommeren kan hjælpe.

Hvad man kan gøre i
dagligdagen for at afhjælpe
dårligt blodomløb i benene?

 Vip med tæerne og fødderne så
ofte som muligt. Eventuelt en gyngestol, da den giver en impuls til bevægelse i underbenene.

 En puf eller en ekstra stol til at
lægge benene op på, når man sidder
og slapper af.
 Vær flittig med at »hente ting«,
gå mindst 7 skridt og du flytter blodet væk fra benene og op mod hjertet og mindsker trykket i venerne,
(når du står roligt er trykket i venen
80mmHg og den sænkes i løbet af
7 skridt til 30mmHg). Gå, cykel eller løb gerne en god tur hver dag.
 Fodruller til at massere fodens
muskler. Fodrullerne giver varme og
opmærksomhed til fødderne, samtidig med at de stimulerer akupunkturpunkterne under fødderne. Ca.
10 minutter. (Der findes fodruller i
et stativ med gummi under, så de er
nemme at styre).
 Hvis man har mange problemer med væske i benene, kan man
få stramme knæstrømper, der kan
bruges ved længere gåture. Strømpen kan bestilles i fx Marathon
sport, den skal passe med lægmusklens størrelse, da den skal sidde meget stramt.

 Varme – kolde terapeutiske fodbade. Gode fodbade til kolde fødder
og ankler. Tag to baljer med vand,
i den ene er vandet 38 grader, i den
anden er vandet koldt fra hanen. Put
fødderne i det varme vand i 5 minutter og derefter i det kolde 10 sekunder. Man kan slutte her eller fortsætte flere omgange, men man slutter med det kolde gys. (Man kan evt.
putte velduftende badeolier i, eller
urter der stimulerer blodomløbet).


Kilder

Kapillær og venepumpesystemet fra skodsborg, Menneskets
Fysiologi af Bente Schibye og
Klaus Klausen, De terapeutiske
fodbade er fra ernæringskonsulent Helle Kofoed. John Olesen,
Venepumpen hos sund og syg.
Helle Gotved, Ha det bedre.

Om øvelserne

I de nævnte øvelser er benene
oppe, og sædet er hævet over
hjertehøjde med en pude, dermed hjælpes blodet væk fra benene og underlivet tilbage til
hjertet og trykket lettes. Øvelserne kan laves 1 eller flere gange dagligt.

Resultater

Tegn på effekt af ovenstående
øvelser og tiltag i dagligdagen
 Hudtemperaturen forandres
og bliver varmere, huden bliver
pænere og mere smidig.
 Blodgennemstrømningen
bliver bedre, mindre uro i benene og benene føles lettere.
 Underlivet føles lettere, maven og underliv bliver blødere uden spændinger og ømhed.
Øvelserne fremmer fordøjelsen
 Bløde elastiske muskler
og væv.

Vi bringer et »stemningsbillede«
fra dette års »Åbent Hus«.
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Årets gang på

SampoVig
Af Bo Astrup og Mette Vangsgård
Bo Astrup har fået den gode idé
at ville fortælle om arbejdet på
køkken/haveholdet, så derfor
har vi siddet sammen med Ivar
og Martin Nielsen og kigget i
vores fotoalbum og sammen fortalt om årets gang.

Vinterarbejdet

Efter jul er der nogen gange sne, og
så er der snerydningsopgaver rund
om værkstedet – i de milde vintre
begynder Bo A. og Martin N. med
at klippe pil til pileflet.
Det er et stort arbejde, som de to
klarer helt på egen hånd og er meget stolte af.
Vinterarbejde er også at beskære
havens træer og buske og at grave
de sidste bede.

Bagværk til alle!

Når vejret ikke duer til havearbejde,
er vi i køkkenet, hvor vi bager bol-

ler, grissini og en gang imellem en
kage. Det nyder de andre værksteder i pauserne.
At bage kræver nogle indkøb i
Store Heddinge, hvor Bo så transporterer varerne hjem på cykel med
trailer.
Bo cykler hjem i forvejen, vi andre går, og når vi kommer hjem har

Bo lavet kaffe og te til os. Det nyder vi meget.

Årsmødet

Her i anledningen af årsmødet har
vi sat nye hækplanter ved flagstangen og ryddet op i bedene foran salen og på terrassen med hjælp fra
Martin N. og Ivar.
Hækplanterne hentede vi hos Thymes planteskole.
Det blev en tur, hvor vi tog kaffe
med, som vi drak ved shelteret, som
ligger på stranden ved Køge bugt.
Det var hyggeligt at sidde der og
se på bølgerne, for det var en råkold
og blæsende dag.

Forårets rabarber

I foråret starter vi med høsten af rabarber i haven, bladene bliver skåret
af – og så bliver de båret ned i køkkenet i en spand, hvor de bliver skyllet, skåret ud, vejet af, puttet i poser
og der skrives på poserne.
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Rabarberne leveres til Lærkegården, Vibehuset, Tranekær og til Svalebo – resten fryses ned.
Bo er med i alle arbejdsopgaverne
og han skriver til sidst op til hvilket
hus og hvor mange rabarber, der er
blevet leveret.

Sommerarbejdet

Om sommeren har Bo nok at gøre
med at holde ukrudtet nede og vande blomsterne.
Efter sommerferien høster vi hyben på Lillians gård. De bliver renset og ordnet.
Så er der brombær i skoven, ribsene i haven, hyldebær og sandtorn
på gartneriet og lidt senere kommer
blommerne og æblerne i haven.
Vi kan heldigvis også plukke æbler hos flere medarbejdere.
Af æblerne koger vi æblemos hele
efteråret. Det blev til ca. 80 kg sidste
år, som bliver leveret til bostederne.

Mette koger syltetøj af frugterne fra fryseren – Bo sætter mærkesedler på glassene og fine stofhætter, som Martin og Tina har klippet,
Vi fremstiller ca. 500 glas syltetøj
om året, som bliver solgt til bostederne og til Åbent Hus.

Efteråret

Åbent Hus

Om efteråret bliver bladene revet
sammen, komposten kørt ud på bedene og i vores nye skov bag ved
SampoVig samler vi nødder.
Et arbejde, som alle er glade for,
er, når vi laver syltetøj af græskar og
andet frugt, som skal igennem kødhakkemaskinen.

Op til Åbent Hus bager vi peppernødder i store mængder. Bo laver dejen efter opskrift, triller dem og sætter dem på bageplade.
Når de er bagt, bliver de puttet i
poser ved hjælp af Ivar og Martin.
Bo vil også gerne fortælle, at han
har plantet et stort æbletræ. Han gra-

vede et stort hul til det i græsplanen,
fik det sat ned og plantet med Martin og Ivars hjælp.
Han har sat mange forskellige
blomsterløg, og nu kan vi se de fine blomster, som er kommet her i
foråret.
Bo har arbejdet på køkken/haveholdet siden 2007. Men han er naturligvis sammen med gode kammerater i arbejdstiden, så i ugens løb kan
man møde Anders, Ivar, Johanne,
Martin Jansen og Martin Nielsen,
Meriam og Tina på holdet.
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Den store havedag
Af Lisbet Schmitz
Mandag den 11. maj mødte alle elever, lærere og medarbejdere til morgensamling iført gummistøvler,
gamle bukser og havehandsker.
Det var et meget utraditionelt men
også herligt syn, og det var ikke fordi alle mente, at det var fastelavn.
Nej, det var »den store havedag«,
og alle var i godt humør og klar til
at bestille noget.
Vores pedel Poul og vores gartner
Susanne havde i samarbejde med andre, fundet en masse gode og vigtige
arbejdsopgave, som skulle udføres.
Det var alt fra at male brædder,
fjerne buske, fylde jord i bede, fjerne grene i skoven og meget andet.
Børnene og de unge blev inddelt
i grupper, og der var indkøbt trillebøre, skovle og river i alle størrelser.
Det var et skønt syn at se alle i aktivitet. Solen skinnede og der var en
dejlig stemning overalt. Nogle kunne selvfølgelig kun klare små opgaver i kort tid, og andre var nærmest
ikke til at stoppe igen. Men uanset
hvilken indsats man kunne byde ind
med var alle vigtige, og det skabte
en følelse af samhørighed.
For de unge og børnene er det utrolig vigtigt at opleve, at samarbejde
og fælles ansvar for det sted de bor
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og går i skole, kan bæres af os alle,
og at det samtidig også er sjovt. De
har samarbejdet med lærere, pædagoger og kontorpersonale om at gøre Marjatta flot, og de er med til at
lære og forstå, at vi i fællesskab må
passe godt på stedet.
Mange vil fremover genkende deres haveprojekter, de vil holde øje
med, om der er kommet ukrudt, de
vil få lyst til at gå ud og lave praktisk arbejde, og de kan være stolte af
deres indsats.
At udføre noget praktisk og opleve at man kan forandre noget, hører
i den grad med til at være menneske, og det er altid sjovere, og lettere at komme i gang, når man er flere om opgaven.
Men uden mad og drikke duer helten jo ikke. Så dette var der også taget højde for, idet middagen bestod
af skønne hjemmegrillede burgere,
en rigtig populær menu.
Hvem ved, måske kan familie og
venner også få lov at nyde godt af
havehjælp i ferier og weekender, nu
har alle jo afsløret, at de godt kan.
Med denne dejlige havedag er der
skrevet historie på Marjatta, og »store havedag« er kommet for at blive.


Vi tror, at billederne på disse sider taler for sig selv, og ønsker
alle et stort tillykke med det flotte resultat.
P.S.
Vi vil løbende tjekke, om resultaterne også holder i tiden fremover!
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Fakta
Du kan på alle Marjattas
værksteder købe de produkter, som bliver produceret de
enkelte steder.
Besøgende på værkstederne
bedes naturligvis respektere
åbningstiderne.

Åbningstider
på de forskellige
værksteder

Værkstedet i Snesere

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

Strandhøj

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

Gartneri, Vidarslund

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

Aktivitetshus, Vidarslund

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

Aktivitetshus, Sofiegåden

Holmevej26, Næstelsø • 4700 Næstved
Mandag – torsdag: 10.00-15.30, fredag 10.00-14.00
Forskellige ting fra væve - træ og lysværkstedet (fx taburetter, vindfigurer og bivokslys).

Aktivitetshus, Sampovig

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

