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 4733 Tappernøje
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Lisbet Kolmos

Renate Gregersen  
ny daglig leder af Marjatta
Fra årsskiftet 2010 vil Renate Gre-
gersen overtage ansvaret som dag-
lig leder af Marjatta. 

Opgaven er bl.a. at skabe gode 
fysiske og økonomiske rammer for 
eleverne, beboerne og medarbejder-
ne, og skabe gode betingelser for 
en sund udvikling for alle. Det sker 
bedst, hvis der er en ægte, dybfølt in-
teresse for det enkelte menneske bå-
de de udviklingshæmmede og med-
arbejderne. 

Renate er den rette person til at 
løfte denne opgave, hun er saglig 
og venlig med et højt aktivitetsni-
veau, hun har personlig styrke til at 
gennemtænke og fastholde et sags-
forløb, og samtidig har hun et æg-
te engagement i mennesker, der har 
behov for hjælp og støtte i livet. Re-
nate er også meget åben og interes-
seret i alt som foregår i samfundet.    

Renate er netop blevet 50 år, hun er 
født i Tyskland og er oprindeligt ud-
dannet som bygningsingeniør. Hun 
stiftede familie, blev dansk gift, og 
flyttede til Danmark. 

Renate begyndte på Marjatta i 
1991. I de første 14 år var hun ansat 
på værkstedet i Snesere, hvor hun 
var med til at opbygge keramik- og 
glasværkstedet. I denne periode var 
Renate samtidig aktiv som tillids-
mand, og var næstformand i MED-
udvalget og var med til at udforme 

det pædagogiske værdigrundlag og 
den værdibaserede personalepolitik. 

I samme periode tog Renate den 
videregående uddannelse på Marjat-
tas seminarium og en merkonomud-
dannelse i organisation og ledelse.  

I 2005 blev Renate leder af akti-
vitetsværkstedet på SampoVig med 
31 brugere. I 2006 blev hun stedfor-
trædende leder for Marjatta produk-
tions- og aktivitetsværksteder, dvs. 
landbrug, gartneriet og Snesere samt 
aktivitetsværkstederne på Sofiegår-
den og Vidarslund samt SampoVig 
med i alt 114 værkstedspladser. I 
samme periode havde hun ansva-
ret for Aktivitetsskolen Humlebien, 
dvs. kursustilbuddet til beboerne.

Siden 2007 har Renate været le-
der af værkstedsområdet med sær-
lig ansvar for det koordinerende ar-
bejde mellem værkstederne, voksen-
området og ungdomsuddannelsen, 
samt med fokus på at værkstederne 
matcher den generelle samfundsud-
vikling. Hun har samtidig været en 
del af Marjattas ledergruppe og der-
for været medansvarlig for Marjat-
tas drift og udvikling. 

Renate er i øjeblikket ved at ta-
ge en masteruddannelse ved Århus 
Universitet i Etik og værdier i orga-
nisationer.

Jeg har altid haft et godt samar-
bejde med Renate. Hun har en god 
energi, er positiv og konstruktiv, 
og kan skabe det rette gå-på-mod i 
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et team. Hun er derfor også afholdt 
af sine kolleger og alle oplever stor 
tryghed ved at det netop er Renate, 
som er den nye leder. 

Vi byder Renate hjertelig velkom-
men.

Finn Skovbo Pedersen – ny 
formand for bestyrelsen
I forbindelse med Torben Anker Sø-
rensens ansættelse som direktør i 
Region Sjælland her i efteråret blev 
det nødvendigt at finde en ny for-
mand for MarjattaHjemmenes Støt-
tefonds bestyrelse. 

Da Marjatta har overenskomst 
med Region Sjælland, kunne Tor-
ben Anker ikke fortsætte som for-
mand uden at blive inhabil i sit ar-
bejde; man kan ikke så godt sidde på 
begge sider af et forhandlingsbord.   

Torben Anker har været besty-
relsesformand i mange år, derfor så 

det en overgang svært ud, for det er 
ikke så let at lægge opgaven fra sig 
og heller ikke så let for en anden at 
overtage den. Det lykkedes dog på 
en god måde, fordi Finn Skovbo Pe-
dersen, som er medlem af bestyrel-
sens Forretningsudvalg, har påtaget 
sig formandsposten. Torben Anker 
og Finn byttede så at sige plads, så 
Torben Anker er nu menigt medlem 
af Forretningsudvalget.  

Finn og Karin Skovbo Peder-
sen kom til Marjatta i 1995, fordi 
de ønskede at Nina skulle gå i sko-
le på Marjatta. Finn er et meget ak-
tivt menneske, og han blev hurtigt 
formand for Skolehjemmets lokal-
råd og både han og Karin har igen-
nem mange år været aktive omkring 
Marjattas basararbejde på Havarthi-
gaarden. Efter nogle år kom Finn og-
så i Støttefondens bestyrelse og For-
retningsudvalg. 

Finn Skovbo har derfor et godt 
kendskab til Marjatta. Som direk-
tør i et stort firma, Dascher Nordic 
A/S, har Finn en række kompeten-
cer, som er vigtige for Marjatta. Han 
er i det hele taget et vidende menne-
ske på mange områder. Han er også 
ligetil og har et venligt imødekom-
mende væsen samtidig med, at man 
tydeligt mærker styrke og vedhol-
denhed. Vi er derfor alle glade for 
denne løsning.

Hjertelig velkommen også til Finn 
Skovbo.

En glidende og tryg 
overgang 
Det er to kompetente personer, der 
nu overtager ansvaret dels som dag-
lig leder for Marjatta, dels som for-
mand for Støttefondens Bestyrelsen. 

Det er desuden lykkedes at skabe 
en glidende overgang i dette gene-
rationsskifte. 

Jeg selv bliver indenfor Marjat-
ta, som leder af udviklingscenteret 
og seminariet, og er som sådan sta-
dig med i Marjattas daglige ledel-
se. Samtidig er Torben Anker sta-
dig medlem af Forretningsudvalget.

Stor tak til Torben Anker
Der skal lyde en stor tak til Torben 
Anker for hans kæmpe indsats for 
Marjatta igennem 14 år som besty-
relsesformand. Han er et fornyende 
menneske, som med sikkerhed og 
kraft kan skabe udvikling i en or-
ganisation. Han har på et afgørende 
tidspunkt hjulpet Marjatta til at fin-
de en professionel organisation og 
struktur. Han var i stand til at give 
de rette råd om, hvordan man ska-
ber sammenhængskraft og dermed 
styrker en organisation. 

Torben og jeg har som formand og 
leder haft et tæt samarbejde. Torben 
har altid gavmildt været til rådighed 
med sin energi og sin viden, og han 
har brugt masser af timer på Mar-
jatta igennem årene. For mig per-
sonligt har det været en stor glæde, 
og jeg er meget taknemmelig over, 
at det har været muligt.



Renate Gregersen
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Professor David Hingsburger fra 
USA er en meget stor mand. Ikke 
mindst sådan rent bogstaveligt. Stor 
og mægtig sidder han i sin kørestol, 
som han bruger fordi han – efter et 
helt liv som overvægtig – nu ikke 
længere kan gå. 

Som den eneste i panelet til 10th 
World Downs Syndrome Congress 
i Irland i august i år, bruger han ik-
ke manuskript, ikke mikrofon; hans 
fyldige stemme runger ud i audito-
riet og fylder hver en krog ud med 
kloge ord. Omslutter alle med varme 
og entusiasme. Man lytter til ham. 
Sådan rigtig!

Der er ingen måde hvorpå man 
blot tilnærmelsesvist kan videre-
bringe hans historier og anekdo-
ter med samme varme og intensitet 
(og da slet ikke på skrift). Men den 
følgende gjorde et mægtigt indtryk 
på mig, så jeg vil alligevel ydmygt 
forsøge at viderebringe i hvert fald 
budskabet:

Meg’s onkel
David Hingsburger har ikke selv 
børn, men han har en lille niece, 
Meg, som var knap 3 år, da hele fa-
milien var på ferie sammen. Meg el-

sker sin onkel Dave betingelsesløst, 
og synes det er vidunderligt, at han 
har en kæmpe mave, man kan sidde 
på når onkel Dave fortæller histori-
er. Ud over det, har hun næppe spe-
kuleret over Davids udseende. Han 
er bare hendes onkel Dave.

Familien sidder ved swimming-
poolen, og Meg løber lidt rundt og 
leger i solen. 

Lidt derfra sidder nogle unge men-
nesker, som Meg lægger mærke til. 
De kigger på noget, snakker indfor-
stået og griner højt. Pludselig går 
det op for Meg, at det er hendes on-
kel Dave, de kigger på, snakker om 
og griner af. 

Meg stopper op ud for dem. Ra-
sende og rådvild, men med et ord-
forråd, der ikke tillader hende at gi-
ve dem en lang opsang, stiller hun 
sig op med hænderne i siden og ser 
vredt på gruppen. 

Der bliver stille, Meg peger over 
på David og siger højt henvendt til 
gruppen: »Dave… MINE!« (Dave 
– MIN!).

Husk at sige fra!
Jeg var ikke den eneste i salen, der 
blev rørt over historien. Faktisk tror 

jeg ikke, der var et øje tørt, måske 
lige undtagen hos David Hingsbur-
ger. Han gik usentimentalt videre til 
pointen med at fortælle os om den-
ne oplevelse: 

Han havde ikke bedt om, eller be-
hov for, at en lille pige skulle for-
svare ham over for de unge. Men 
som hun stod der, knap tre år gam-
mel og rasende over de unge men-
neskers opførsel overfor et menne-
ske, som hun elsker, beviste hun, at 
vi som mennesker er født med ev-
nen til at elske betingelsesløst, og at 
vi fra små af godt ved, hvad der er 
ret og hvad der er urimeligt. 

Hvornår – og især hvorfor denne 
egenskab går tabt for nogen, er et 
mysterium. Vi var jo alle små børn 
en gang. 

Som pårørende til mennesker med 
Downs syndrom eller andre udvik-
lingshandicaps, har mange af os 
oplevet sårende og nedværdigende 
kommentarer – måske endda diskri-
mination eller mobning af vore kære. 
Det gør ondt, og vi får måske ikke 
altid sagt fra over for de pågældende.

Men vi må aldrig glemme, at al-
le er »nogens«, og vi må altid kun-
ne regne med at »nogen« vil sætte 

Af Grete Fält-Hansen 
 mor til Karl Emil i 1. klasse på Marjatta 
 næstformand i Landsforeningen Downs Syndrom

Downs 
syndrom
i et dansk og et uden-

landsk perspektiv
Grete Fält-Hansen
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hænderne i siden og sige »MINE« 
om os; uanset hvor marginaliserede 
vi måtte være. 

Professor David Hingsburger øn-
skede med sin historie at minde os 
om, at vi alle – som Meg – kan gø-
re en forskel. Om end vi så føler os 
uendelig små og ubetydelige: Sig fra 

når du oplever diskrimination af an-
dre blot fordi de er anderledes. Sig 
fra, højt og tydeligt!

Duer ikke ... væk!
Desværre har vi i Danmark snart 
vænnet os til, at debatten om Downs 
syndrom stort set altid handler om 
hvor tidligt og hvor grundigt man 
kan fjerne de ufødte børn med det-
te handicap (eller livsvilkår, som jeg 
ynder at kalde det). 

Man kan meget let få den opfattel-
se, at de eneste forskningsressour-
cer, der bruges på området i Dan-
mark, går til udvikling af stadig me-
re raffinerede måder, at forhindre 
børn med Downs syndrom i over-
hovedet at blive født.

Men heldigvis er det ikke i al-
le lande, at det er sådan. Faktisk er 
Danmark helt enestående i den »ef-
fektivitet« hvormed man aborterer 
fostre med Downs.

I de traditionelt katolske lande i 
Europa, er abort ikke en mulighed 
på samme måde som vi kender det 

i Danmark. Ifølge det kristne/ka-
tolske menneskesyn er alt liv skæn-
ket af Gud, og dermed helligt. Det i 
sig selv gør naturligvis, at man har 
en anderledes tilgang til mennesker 
med Downs syndrom.

Professor David Hingsburger

Karl Emil, 1. klasse på Marjatta
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tig god dokumentation for, at tidlig 
støtte til socialisering af barnet er af 
vital vigtighed i forhold til at kunne 
leve et så uafhængigt liv som muligt 
senere i tilværelsen. 

Det at kunne omgås andre men-
nesker, at kunne »læse« situationen 
osv., giver barnet nogle succesople-
velser, som det bærer med sig og som 
styrker dets selvværd, hvilket igen 
har indflydelse på den måde, man 
møder omgivelserne på osv.

Det overordnede tema for sympo-
siet var da også »Tidlig indsats« alt-
så mulighederne for, at sætte ind så 
tidligt som muligt med såvel medi-
cinsk som pædagogisk/psykologisk 
indsats, og med støtte til både det på-
gældende barn og til familien.

Der er også gennem de sidste 20-
25 år, udviklet særdeles gode pro-
grammer til læselæring for børn med 
Downs. Interesserede henvises til at 
læse mere på hjemmesiden www.
downsed.org, da det vil føre for vidt 
at komme ind på detaljer her. 

I spidsen for dette fantastiske ar-
bejde, står professor Sue Buckley, 
der selv er mor til en voksen datter 
med Downs syndrom.

I den helt anden afdeling – den bio-
kemiske – var der imidlertid også 
noget, der vakte min nysgerrighed; 
nemlig nogle interessante foredrag 
om biokemien i hjernen hos men-
nesker med Downs syndrom, samt 
en række forsøg med såkaldte »mu-
semodeller«. 

Jeg var meget nysgerrig: Hvor fik 
man den viden fra? Hvad var det for 
nogle musemodeller, der var nævnt? 
Kan mus have Downs syndrom? 

Svaret er: Ja! Det kan de. Når de 
opdrættes på et laboratorium, og 

Men også i mange andre lande 
rundt omkring i verden ser man helt 
anderledes på sagen end i Danmark. 
Her bruges der ressourcer på forsk-
ning, der har til formål at gøre livet 
lettere og mere uafhængigt for de 
udviklingshæmmede.

Internationalt symposium
Hver tredje år afholder ASNIMO i 
samarbejde med EDSA og DSI såle-
des et internationalt symposium om 
Downs syndrom. 

Symposierne, der foregår på Mal-
lorca, har til formål at samle  førende, 
internationalt anerkendte specia-
lister og researchere indenfor al-
le aspekter af området Downs syn-
drom.

I november sidste år deltog jeg, 
som næstformand i Landsforeningen 
Downs Syndrom, i det 7. internati-
onale symposium om Downs syn-
drom i Palma på Mallorca. 

Jeg var meget overvældet af at op-
leve, hvor mange kapaciteter i form 
af læger og professorer, lærere og 
pædagoger, studerende m.fl., der 
var samlet – alle med det formål at 
fremme livsbetingelserne for men-
nesker med Downs syndrom og an-
dre udviklingshandicaps. 

Det gik virkeligt op for mig, at der 
rundt om i verden faktisk forskes i 
alt, lige fra biokemiske reaktioner i 
hjernen på mennesker med Downs, 
til forskellige undervisningsmetoder 
og læringsstile. Og jeg vil nedenfor 
kort komme med blot et par eksem-
pler på, hvad der forskes i.

Forskningsresultater
Som noget af det nyeste inden for det 
pædagogiske felt, har man fx nu rig-

Foto: Rudy Hemmingsen, Scanpix

man manipulerer med deres gener, 
kan man lave en model af Downs 
syndrom på mus! 

Jeg må indrømme, at jeg ikke helt 
kunne beslutte mig til, om jeg skulle 
være imponeret eller frastødt. 

Umiddelbart lød det mildt sagt 
uetisk i mine ører, men jeg må også 
indrømme, at det var enormt spæn-
dende.

Ved at indføre et ekstra kromo-
som 16 på en mus (kromosom 16 på 
en mus modsvarer omtrent kromo-
som 21 på mennesker) får man en 
musemodel, der biokemisk udvik-
ler sig meget tilsvarende mennesker 
med Downs. Derved får man mu-
lighed for at lave forsøg, der kan gi-
ve vigtig viden om, hvad det er, der 
sker i biokemien på mennesker med 
Downs syndrom. 

Ved at sammenligne »normale« 
mus med Downs syndrom-mus kan 
man konstatere forhøjede eller ned-
satte forekomster af forskellige stof-
fer og proteiner i hjernen. 

Disse stoffer har alle betydning 
for indlæringsevnen eller for hu-
kommelsen, og denne viden er vi-
tal i forhold til rigtig mange områ-
der inden for »Tidlig indsats«. Men 
også i forhold til udvikling af meto-
der, der kan forsinke – eller endnu 
bedre forhindre udviklingen af syg-
domme; fx Alzheimers hos menne-
sker med Downs.

Via den slags forsøg og eksperi-
menter, har man blandt andet kun-
ne påvise, at en diæt med grøn te 
styrkede indlæringsevnen hos mus 
med Downs. 

Desværre er vi oppe i mængder, 
der omregnet svarer til 5 liter grøn 
te dagligt for et menneske. Måske er 
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FAKTA
ASNIMO
Asociación Sindrome de Down 
de Baleares, Spain

EDSA
European Down Syndrome As-
sociation

DSI
Downs Syndrome Internatio-nal

Landsforeningen Downs Syn-
drom er repræsenteret i EDSA

Hvert år i marts måned offentlig-
gører Dansk Cytogenetisk Center 
det forgangne års officielle tal for 
børn født med Downs syndrom.

der et tilskud på vej? Men det bliver 
i så fald næppe danske forskere, der 
udvikler et sådan kosttilskud.

Den danske udvikling
De seneste års udvikling inden for 
fosterdiagnostik, har i Danmark 
medført en ændring af den retorik, 
der anvendes om Downs syndrom. 

Siden de nye regler på området 
trådte i kraft i 2004, har man såle-
des ved flere lejligheder kunne læ-
se, at Downs syndrom kan »udryd-
des«, at fostre med Downs syndrom 
skal »elimineres«, at Downs syn-
drom hos fostre skal »opdages i ti-
de« osv. En retorik, der i mine ører 
til forveksling minder om den, der 
bruges om cancer!

Samtidig har vi hvert år i marts  
set glade læger og professorer fra 
det danske sundhedssystem, der til 
pressen har udtalt sig om »succes-
historier« i forbindelse med det dra-
matisk faldende antal børn født med 
Downs syndrom i Danmark. 

I 2008 var tallet således kun 21. Sat 
i forhold til, at gennemsnittet før de 
nye regler for fosterdiagnostik lå sta-
bilt på ca. 60 børn om året født med 
Downs syndrom, må det altså bety-

de, at i omegnen af 40 danske fami-
lier i 2008 har fravalgt deres ufød-
te barn – alene på grund af diagno-
sen Downs syndrom. Eller er det 
måske pga. retorikken om Downs 
syndrom?

Det frie valg
Når alle »autoriteter« på området 
omtaler Downs syndrom som var det 
cancer. Når nu hele ideen med nak-
kefoldsscanningen og blodprøven 
var »at undgå Downs syndrom« …! 

Vil man så vælge at beholde sit 
barn, hvis det viser sig, at det har 
Downs syndrom? 

Det var jo lige det, der ikke måtte 
ske! Alle taler om det frie valg, og 
om retten til at vælge fra. 

Der skal mod til at vælge til!
Tallene taler deres eget tydeli-

ge sprog: børnene bliver valgt fra. 
Og i min optik er dette et resultat 
af en samfundsstøttet diskrimine-
ring. Selvfølgelig først og fremmest 
af de ufødte børn, der er direkte be-
rørt. Men i sidste ende er der tale om 
diskriminering af alle mennesker – 
fødte som ufødte – med udviklings-
handicap. For budskabet er ikke til 
at tage fejl af: 

»Hvis du ikke er som os andre; 
hvis du ikke er produktiv, er du ik-
ke velkommen her hos os!«. 

Det er bare ikke i orden!
Derfor er vi nødt til at sætte hæn-

derne i siden og råbe højt i kor: 
»Downs syndrom – MINE!«



Billedet her er fra årets Høst- og Grilfest på festpladsen ved SampoVig
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Marjatta er en ret kompliceret orga-
nisation med mange enheder, derfor 
er det nødvendigt med en klar struk-
tur og tydelig ansvarsfordeling. 

Det forsøger jeg at belyse i det føl-
gende.

Overordnet
Marjatta består overordnet set af føl-
gende enheder:
 Skolehjemmet  
 De 4 enheder for voksne, Sofie-

gården, Vidarslund, Ristolaha-
ven og SampoVig 

 Produktions- og Aktivitets-
værkstederne

 Udviklings- og kulturcenteret 
med seminarium og kunstskole.

Skolehjemmet omfatter en skole 
med 47 pladser, en ungdomsuddan-
nelse med 15 pladser og 6 bogrup-
per samt en daggruppe med i alt 62 
pladser. Skolehjemmet har derfor i 
alt 124 pladser. 

En del af børnene bor på Marjat-
ta, medens andre tager hjem om ef-
termiddagen. Af dem, der går i ung-
domsuddannelsen bor de fleste på 
stedet. 

Der bor også unge voksne på Sko-
lehjemmet, der arbejder på et værk-
sted. 

Antallet af pladser er altid fast me-
dens antallet af personer varierer. 
Det skyldes at en plads i boenheden 
dækker over 3 pladser som dagelev. 

Marjattas
Organisation og struktur

Af Lisbet Kolmos

Der er i øjeblikket 75 personer på 
skolehjemmet, fordi der er en del 
dagelever.

De 4 voksencentre har i alt 100 
pladser, 22 på Sofiegården, 24 i Ri-
stolahaven, 23 på Vidarslund og 31 
på SampoVig. Hvert voksencenter 
består af flere større og mindre bo-
enheder.

Produktionsværkstederne, som 
omfatter landbrug, gartneri og Sne-
sere, har i alt 50 pladser og aktivi-
tetsværkstederne har 71 pladser i 
alt med værkstederne på Sofiegår-
den, SampoVig, Vidarslund og Bre-
deshave. 

Samlet er der 121 beskyttede ar-
bejdspladser på Marjatta. 
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Marjatta har således i alt 345 plad-
ser, og en økonomi på knap 100 mio. 
kr. Der er en normering på 280 fuld-
tidsstillinger, men da en hel del har 
deltidsarbejde svarer det til godt 400 
medarbejdere.

Omvendt pyramide
Organisationen er tegnet som en om-
vendt pyramide for at indikere, at 
børn, unge og voksne er de vigtig-
ste personer, derfor skal de stå øverst 
sammen med forældre/pårørende. 

Ledelsen og bestyrelsen står ne-
derst i den omvendte pyramide, så 
det er tydeligt, at deres opgave er at 
være tjenende for helheden. 

De 6 enheder, dvs. Skolehjemmet, 
de 4 voksencentre, samt udviklings-
centeret, er sidestillede søjler, me-
dens skolen, ungdomsuddannelsen 
og værkstederne er funktioner, som 
går på tværs af organisationen (vist 
med gult). Administrationen er lige-
ledes en tværgående funktion, dvs. 
at alle administrative medarbejdere 
arbejder sammen og har lederen af 
administrationen som deres over-
ordnede (vist med blåt). 

Forskning og kvalitetsudvikling er 
ligeledes en opgave, der går på tværs 
af organisationen (grøn). 

Daglig Ledelse
Den daglige ledelse, der er den grå 
oval med de 5 sorte prikker, omfat-
ter den daglige leder af Marjatta, 
som fra det nye år er Renate Gre-
gersen. Desuden lederen af skole-
hjemmet, Bernhard Schmitz, samt 
den, der repræsenterer voksencen-
trene, John Bay Sørensen. Lederen 
af udviklings- og kulturcenteret, 
som fra det nye år er undertegnede. 
I Daglig Ledelse sidder desuden le-
deren af administrationen, Tommi 
Strandgaard. 

Bestyrelserne
Marjatta er en selvejende instituti-
on, derfor er de egentlige ansvarli-
ge MarjattaHjemmenes Driftsfond 
og MarjattaHjemmenes Støttefond. 
Tidligere kaldte vi det bare Marjat-
taHjemmenes Støttefond, men den 
er nu delt i to, hvor driftsfonden har 

ansvar for udvikling og drift af Mar-
jatta, medens Støttefonden har an-
svar for byggerier og bygningsmas-
sen. Bestyrelsesmedlemmerne, der 
er den samme gruppe for begge fon-
de, har derfor både ansvar for drift 
og udvikling på Marjatta samt for 
bygningerne. 

De to fondes forretningsudvalg be-
står af Finn Skovbo Pedersen (for-
mand), Torben anker Sørensen (tid-
ligere formand) og Ole Hvidesten 
Rasmussen. Støttefondens Forret-
ningsudvalg arbejder tæt sammen 
med Daglig Ledelse i alle sager.

Værdigrundlag
Ledelsen og Bestyrelsen har forplig-
tet sig til at arbejde ud fra Marjattas 
værdigrundlag, som bl.a. er beskre-
vet i den lille folder, som er sendt til 
alle forældre i midten af november i 
år. Værdi-, mål og handlingsgrund-
laget står også på Marjattas hjemme-
side, både det vi kalder »populær-
udgaven«, den lille folder, der ger-
ne skulle være let tilgængelig, og 
det mere udførligt beskrevne vær-
digrundlag, som populærudgaven 
er koncentrat af. 

Dette værdigrundlag blev udarbej-
det i slutningen af 1990’erne, hvor 
alle medarbejdere var involveret i 
processen. Alle var enige om, at det 
var Marjattas pædagogiske arbejds-
grundlag. Dengang blev der også ud-
arbejdet en værdibaseret personale-
politik. Hele MED-udvalget arbej-
dede sammen om dette arbejde. Bå-
de værdigrundlaget for det pædago-
giske arbejde og for den værdibase-
rede personalepolitik bliver justeret 
jævnligt, det er netop sket her i ef-
teråret. Det er altid en proces, der in-
volverer alle medarbejdere. 

Ledelses opbygning
Marjatta er bygget op af en række 
mindre enheder, typisk med 6-10 
elever/beboere i hver enhed samt en 
gruppeleder og 6-10 medarbejdere. 
Gruppelederen er aktiv i det daglige 
arbejde i gruppen i nogle timer om 
ugen, så vedkommende selv har di-
rekte føling med eleverne og beboe-
re og har samtidig ledelsen af grup-

pens medarbejdere. På Skolehjem-
met omfatter følgende grupper: sko-
len, ungdomsuddannelsen, 6 grup-
per med børn og unge samt admini-
stration og køkken. 

For at samle denne ret komplekse 
enhed har Skolehjemmet desuden 
en forstander og en stedfortræder 
for forstanderen. 

Som et andet eksempel kan næv-
nes SampoVig, hvor der er 4 bo-
grupper og dermed 4 gruppeledere 
foruden forstanderen. Forstanderen 
og gruppelederne udgør tilsammen 
SampoVig’s ledelsesteam. 

Hvis vi sætter navne på er det Son-
ny Ferm, forstander, Torben Olesen, 
Tranekær, Anne Petersen, Vibehu-
set, Mette Nielsen, Svalebo og Lone 
Svenningsen, Lærkegården. 

Forstanderen mødes med sit le-
delsesteam ca. en gang om ugen for 
at varetage stedets drift. Alle lede-
re med forstandere og gruppelede-
re samles to gange om året (en flok 
på næsten 40 personer), hvor hoved-
opgaven er at evaluere indsatsområ-
derne. Forstanderne for hvert områ-
de samt skolens leder og lederen af 
ungdomsuddannelsen og lederen af 
kunstskolen samles 7-8 gange om 
året (den udvidede ledergruppe) for 
at drøfte visioner for det pædagogi-
ske område og også for de fysiske 
rammer dvs. behovet for udbygnin-
ger og omrokeringer.

Daglig Ledelse mødesen gang om 
ugen for at drøfte alt relevant om 
drift og udvikling.

Det gode samarbejde 
På Marjatta har vi tillid til at alle gør 
det så godt de kan. Så hvis struktu-
ren er realistisk og tidssvarende, og 
hvis alle er godt vidende om det pæ-
dagogiske værdigrundlag, og stedet 
derfor udvikler sig harmonisk, så er 
medarbejdere samt elever og bebo-
ere glade og stolte. Det er ledelsens 
og bestyrelsens opgave at være op-
mærksom på dette og hjælpe til så 
godt som muligt. Det er en fælles 
opgave, alle har et ansvar for deres 
eget område og samtidig et ansvar 
for helheden.
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Jeg oplever, at de snart 9 år, som Ak-
tivitetshuset har eksisteret, har givet 
både erfaringer og indsigt. 

Vi har så oven i købet også været 
9 forskellige mennesker og person-
ligheder, som fyldte rammerne ud 
og gav Aktivitetshuset indhold. Så 
tallet 9, som siges at være helligt og 
som sådan betydningsfuldt, har også 
spillet en væsentlig rolle for os i Ak-
tivitetshuset. Set i bakspejlet handler 
en væsentlig del af Aktivitetshuset 
Vidarslunds nuværende identitet om 
en tro på, at ting kan lykkes. 

Aktivitetshuset Vidarslund starte-
de op i 2 helt tomme rum i de den-
gang nybyggede bygninger ved si-
den af Gartneriet på Vidarslund. 

Det handler om en ihærdig bestræ-
belse på at arbejde i en form for ryt-
misk dialog med tiden, i rummet og 
naturen omkring os. Hvordan ud-
fyldte vi dog det tidsrum, som 9 år 
udgør, og hvad er der kommet ud 
af det? 

Aktivitetshusets særlige karakteri-
stika og identitet er vokset ud af den 
ligeså særlige sammensætning af 9 
voksne mennesker, som dagligt har 
haft deres gang i Aktivitetshuset. 9 
voksne mennesker, som hver især 

Aktivitetshuset

Snart det Niende År for
Ni menneskers daglige arbejde og virke

- Set i Erindringens lys -
udi Samværets bestanddele og Form

Odin hang ni dage og ni nætter i Yggdrasil
for at få indsigt

Aktivitetshuset måtte bruge - Ni menneskers 
samvirke forbundet med Ni år i tid - for at 
nå frem til sin helt særlige form for indsigt.

Vidarslund
er flyttet til Vindbyvold

Af Nina Ganneskov, værkstedsleder i Aktivitetshuset, Vidarslund

har lagt deres særlige engagement og 
sjæl ind i arbejdet i Aktivitetshuset. 

På den måde har vi kunnet udvikle 
os sammen og hver for sig, henimod 
at blive netop det Aktivitetshus, som 
vi stadig den dag i dag arbejder i.
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I Aktivitetshuset har vi alle måttet 
give en del af os selv til gruppen og 
det var jo ikke en arm eller et ben, 
som vi lagde ind i midten – så hvad 
var det så?

Vi havde ingen instruktionsbog, 
så vi måtte alle vove at kaste os ud 
på dybt vand og dertil kræves mod! 
Mod er i øvrigt også en næsten ma-
gisk ingrediens i hverdagen! For in-
gen kunne vide på forhånd, hvor vi 
ville ende, om det ville ende godt el-
ler om vi ville blive til dem, vi er i 
dag. Vi måtte alle hver og en begive 
os ud på den eventyrlige rejse med 
hinanden i de rum indenfor og uden-
for, som vi havde fået tildelt dengang 
for 9 år siden.

Aktivitetshuset har op til i dag få-
et skabt sig en helt særlig identitet, 
et helt unikt omdømme og nyder en 
ganske særlig form for respekt. Jeg 
vil sige, at på et menneskeligt plan 
voksede og udviklede vi os. Først 
langsomt, mere sikkert med tiden, 
men stadig tålmodigt, groede vi, for-
bandt os hver især med os selv ind-
adtil, i fordybelse – siden og samti-
dig, med hinanden ud ad til – i ryt-
miske forløb og stemninger, nåede vi 
helt ud i rummenes yderste hjørner, 
med vores aktiviteter i blandt andet 
papiret, den hjemmetørrede hylde-
blomst te og de kunstneriske proces-
ser. Til allersidst nåede vi helt uden-
for de fysiske rammer i aktivitetshu-
set, ud i naturen, som omgav os og 
helt ned til Vidarslunden. 

Vi nåede selvfølgelig også ud til 
resten af Vidarslund og til sidst ud 
til resten af Marjatta.

Summen af den samværsform eller 
kultur, som Aktivitetshuset udvikle-
de indadtil og udadtil med hinanden 
endte også til sidst med at blive vores 
særlige kendetegn eller udstråling.

Sådan en udstråling eller et ken-
detegn kan kun fornemmes. Det kan 
ikke berøres med hænderne, for det 
er jo usynligt. 

Vi taler om noget udefinerbart, 
som er blevet til i en kvalitativ di-
mension, som ikke kan måles og ve-
jes. Det er min erfaring, at når man 
giver og tillægger sin egen historie 
betydning, som jeg lige har forsøgt 

at gøre med Aktivitetshusets histo-
rie, så bibringer man samtidig sig 
selv og dem man tilbragte rejsen 
med – både gyldighed, værdighed 
og identitet. Jeg finder alle delene li-
ge værdige, lige gyldige og lige be-
tydningsfulde.

Budskabet kunne være - aldrig at 
glemme erindringen. 

Erindringen om hvem vi er og 
hvad vi kommer af. Erindringen for-
stået som al tings dybere natur, be-
tydning og historie. Det er min er-
faring, at når man forbinder sig med 
erindringen, forbinder man sig sam-
tidig indadtil og kommer »hjem« i 
sig selv. Det at kunne forbinde sig 
indadtil med erindringen danner 
samtidig forudsætning for at kunne 
forbinde sig udad til den omgiven-
de omverden. 

Det kræver mod at åbne op for 
erindringen, og her mener jeg ikke 
viljes og dristigt heltemod, men no-
get man måske kunne kalde for »in-
dre sjælemod« og til tider må vi læ-
se eventyret om Hyldemor af H.C. 
Andersen for at komme i tanke om 
det igen.

Vidste I,  at på Vidarslund 
gemmer der sig en lund 

tilegnet den nordiske gud 
Vidar?

Vi i Aktivitetshuset kendte godt til 
Lunden og har selv måttet grave den 
frem af dens tilgroede glemsel i bog-
staveligste forstand. 

Det har været et hårdt fysisk arbej-
de over tid, men vi synes bestemt, at 
det har været sliddet værd, når man 
ser, hvordan den fremstår i dag.

Det er selvfølgelig en forudsæt-
ning, at man har et ønske om at nå 
til en dybere forbindelse med sin 
omverden, når man arbejder. Man 
skal have et ønske om på ny at lære 
at forbinde sig med tingene, navne-
ne og naturen.

Den stemning, der kan opleves i 
Vidarslunden i dag, er jo en stem-
ning, som allerede eksisterede. 

Skjult bag bjørneklo og tidselkrat 
lå den og ventede på at blive bragt 
ud i lyset, så »lunden« på ny kunne 
fremstå i ære og værdighed. 

Forstået på den måde bliver Vi-
darslundens forvandling et eksem-
pel på, hvordan mennesker og natur 
kan gå i forbindelse med hinanden i 
et frugtbart samarbejde.

Vi opfandt jo ikke Vidarslunden, 
for den eksisterede allerede, så det 
må handle om, hvordan man nærmer 
sig tingene, såfremt man ønsker at 
afdække det, der allerede findes – en 
vis andagt og ydmyghed er absolut 
at tilråde og anbefale og i den for-
bindelse evnen til at kunne stille sig 
modtagende an til »tiden«. 

Tålmodighed er en dyd siges det 
og det gælder også her. Det er vær-
difuldt at kunne forholde sig tålmo-
digt til tiden. 

Den tid, der skal til - vi kunne og-
så kalde det for den tid, der skal til, 
for at sjælen kan følge med - for at 
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ting, mennesker, beboelser og værk-
steder og omgivende natur kan fin-
de sig selv og forbinde sig med hin-
anden i en form for gensidig dialog. 

Det kræver selvfølgelig træning, 
men først og fremmest kræver det 
lysten og viljen til, at det skal kun-
ne lykkes.

Jeg er nu af den overbevisning, at 
når man begynder at fiske ting og 
sager og minder frem af glemselen 
forpligtiger det på en eller anden 
vis. Forstået på den måde, at man 
hermed påtager sig et ansvar. Et an-
svar for at det, som man graver op, 
en gang kommer til at stå frem i fuld 
synlighed og værdighed. 

Man må forstå at gøre det på en 
måde, så andre mennesker også kan 
få øje på det. Man må forstå at gen-

opdage det glemte i sin oprindelige 
og egentlige betydning. 

Der er mange veje til Rom som 
sagt, men vi kan starte med den my-
tiske historie og betydning, der lig-
ger gemt i navnet »Vidarslund«.

Betydningen af navnet 
Vidarslund stammer fra  
den nordiske mytologi

Marjatta overtog det område, som 
siden kom til at hedde Vidarslund i 
1989. Karla og Albert Eman døbte 
efter sigende hele området Vidars-
lund dels efter den lund, som fand-
tes på området og dels efter Guden 
Vidar fra den nordiske mytologi.  

Navnet Vidar stammer fra Guden 
Vidar fra den nordiske mytologi. 

Ifølge myten er Vidar søn af Odin 
og jættekvinden Grid og er dermed 
halvbroder til Thor. Vidar kaldes 
»den tavse« og holder sig mest for 
sig selv. Vidar er ikke stum, men si-
ger aldrig noget. Han går i sko med 
usædvanlig tykke såler lavet af re-
ster fra alverdens skomagere, men 
han svarer ikke, når man spørger 
ham hvorfor. Han er næsten lige 
så stærk som Thor, men det er og-
så nødvendigt, for Vølven har spå-
et, at ved Ragnarok skal Vidar dræ-
be Fenrisulven, efter at den har slugt 
hans fader Odin. Han skal sætte sin 
fod i gabet på Fenrisulven og slå den 
ihjel ved at vriste dens kæber fra hin-
anden. Til det formål har han fået 
dværgene til at smede sig en stålsko, 
så Fenrisulven ikke kan bide foden 
af ham. Vidar vil overleve kampen 
med uhyret og blive en af de over-
levende aser, som skal opbygge den 
nye verden, som kommer.

 Selve Vidars Lunden ligger nede 
langs åen og danner yderste punkt 
på grunden. Når man går forbi de 3 
store drivhuse hos Sjak i Gartneri-
et og fortsætter ad den lille græsbe-
klædte sti langs åen, med marken på 
venstre side og åen rislende på højre 
side, når man til sidst en lille grup-
pe træer, som udgør selve »lunden«. 

Her kan man nu om dage opleve et 
fredfyldt sted med en bænk blandt 
andet. Denne bænk er skabt til for-
målet og den er både designet og 
produceret i  Aktivitetshuset. 
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Der er allerede plantet 2 træer til 
minde om tidligere beboere på Vi-
darslund. 

Det ene træ er et lille egetræ, som 
er plantet til minde om Kristian fra 
Gyldenkam. Det lille egetræ er en 
gave fra Louise, som var Kristians 
kæreste. Det andet træ er en lille 
birk plantet til minde om Thomas 
fra Breidablik. Dette træ er en gave 
fra hans forældre. 

Så man kan vel sige, at Vidarslun-
den nu rummer endnu en dimensi-
on. Den danner nu også rammerne 
om en mindelund – et sted hvor man 
kan gå tur, sætte sig på bænken, lyt-
te til fuglene, finde fred og mindes.

De kunstneriske skabende 
arbejdsprocesser – handler 

også om evnen til at 
forbinde sig med tingene og 

»erindringen«

Også her handler det dybest set om, 
at få øje på de muligheder, som er 
umiddelbart skjult for det blotte øje, 
trække ting frem af glemselen så at 

sige. Ja, hvem skulle have troet, at 
der lå papirøreringe skjult som mu-
ligheder i gamle kasserede rude kon-
volutter eller at rustikke papirkruk-
ker lå gemt som muligheder i gam-
le papkasser osv. osv.

Aktivitetshuset er efterhånden og-
så kendt som »papirværkstedet«. Vi 
arbejder med kunstnerisk skaben-
de processer i papir, som ender som 

lampeskærme, krukker, fade, vaser, 
skåle, øreringe, armbånd, mosaikker 
af ovenlys til solafskærmning m.m. 
Alt sammen med alle mulige former 
og mønstre og brændinger. Alt sam-
men frembragt af diverse genbrugs-
papirer og gamle konvolutter, som 
bliver revet og klippet i stykker og 
æltet af de mennesker, som arbejder 
til daglig i Aktivitetshuset. 
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Når man arbejder med kunstne-
riske skabende processer, arbejder 
man med transformationer eller for-
vandlinger, som jeg kalder det, men 
man arbejder også med en form for 
»erindring«. Nogen kalder også den-
ne form for erindring for intuition. 

Når man forvandler en konvolut 
til en lampeskærm eller en ørering  
arbejder man i en vis forstand med 
»magi« forstået på den måde, at man 
skal turde overgive sig til proces-
sen, uden at vide på forhånd, hvor 
det ender. 

Jeg oplever det som magisk, når 
det lykkes. 

Det man må forstå er, at der er lige 
så mange gange, at det ikke lykkes. 

Det at fejle eller at mislykkes er at 
skaffe sig erfaring. Dette er en læ-
ringskvalitet, som er lige så værdi-
fuld som at lykkes. 

Jeg vil tilbage til fænomenet for-
binde sig med ting uden for sig selv. 
Når vi mennesker åbner op og kan 
forbinde os med de materialer, som 
vi arbejder med – i vores tilfælde pa-
piret – så kan der opstå en form for 
dialog med papiret. 

Denne evne til at forbinde sig med 
for eksempel papiret i en bestemt 
form for dialog handler for mig at se 
om en evne til på et dybere plan at 
åbne for intuitionen og erindringen.

 Eventyret »Hyldemoer« af H. C. 
Andersen handler netop om »erin-
dring«. Et andet navn for Hylde-
mor er faktisk »Erindring«. Så hun 
anses for at være en slags erindrin-
gens gudinde.

På internettet kan man søge un-
der eventyret »Hyldemoer« af 
H.C.Andersen, hvis I ikke lige har 
det ved hånden. Det er jo ikke for 
ingenting, at man har sagt at An-
dersens eventyr mere var skrevet 
til det voksne menneske end egent-
lig til børn.

Hvordan Aktivitetshuset 
Vidarslund har forsøgt at 
flytte til Vindbyvold med 
sjælen og erindringen i 

behold, og hvad vi opdagede 
da vi nåede frem

Jamen hvad skete så? Ja så skulle vi 
pludselig flytte, og jeg må indrøm-
me, at jeg gik i midlertidigt chok. 

Det havde taget 9 år at bygge Ak-
tivitetshuset op fra bunden, hvordan 
skulle det dog gå? 

Det virkede så uoverskueligt i be-
gyndelsen. 

Vi skulle flytte til Vindbyvold! 
Nu er der gået snart 4 måneder si-

den vi påbegyndte flytteriet og vi er 
ikke kommet helt på plads, men vi 

er kommet langt og vi er alle glade 
for rammerne omkring vores nye ak-
tivitetshus. Så kig forbi og kom in-
denfor og hils på, når din vej er på 
disse kanter.

Vidste I, at Vindbyvolds 
baghave gemmer på en 

hasselallé, som anses for at 
være hellig?

Her genopdagede vi en smuk, gam-
mel, men noget forsømt og på den 
måde næsten ensom hasselallé. I 
hvert fald ubenyttet og glemt af 
mennesker, for sangfuglene og eger-
net havde ikke glemt hasselalléen.  

Praktiske håndgribelige 
fordele ved hasselalléen
Der er mange praktiske fordele ved 
at have en gammel hasselnøddeallé, 
som står fuldt udvokset i Vindby-
volds baghave på Vidarslund. 

Hasselalléen i Vindbyvolds bagha-
ve yder læ for vinden op mod Vind-
byvold bygningen ved østlige vind-
retninger. Hasselalléen giver tilsva-
rende læ for Gyldenkam ved vestlige 
vindretninger. Hasselalléen må og-
så give læ i baghaven på Breidablik.

Alléen danner endvidere både til-
holdssted og for mange små sang-
fugle samt egern, der ivrigt indsam-
ler deres vinterforråd her.

Desuden giver den tætte bevoks-
ning med de mange blade en mas-
se ilt fra sig, som er til glæde for al-
le, både mennesker og dyr, og i dis-
se tider, hvor der er meget fokus på 
klimaet – er »ilt« sat op mod »CO2« 
jo ikke sådan at kimse ad.

Der har sikkert været en grund til 
at man en gang tildelte Forvalterbyg-
ningen navnet Vind-by-vold. 

Vi som arbejder i Aktivitetshuset 
på Vindbyvold og de, som bor her-
oppe på Vindbyvold kan ihvertfald 
mærke, at det næsten altid blæser på 
Vindbyvold. 

Vi har indbyrdes drøftet, hvordan 
vi med tiden kunne skærme bedre af 
for vinden også ude foran på gårds-
pladsen. Sådan at det ikke længere 
virker så vindomsust, forblæst og 
goldt, som det gør nu.
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Hasselalléen på Vindbyvold
Frit oversat fra svensk tekst skrevet 
af Ingrid fra Vindbyvold:
Vi mennesker lever meget stærkt 
forbundne med naturens liv, årsti-
dernes skiften og kredsløbet i na-
turen. 

Vi er ikke altid lige bevidste om 
det; men uanset om vi er bevidste 
eller ej influerer lyset, varmen, kul-
den, vinden, læet, den grønne farve 
fra træernes blade og andre farver i 
naturen på os mennesker og virker 
langt ind i vort indre sjæleliv. 

Generelt set er vi medarbejdere 
måske mere bevidste om, hvilken 
stor betydning naturen har for vo-
res beboere. 

En væsentlig del af vores helsepæ-
dagogiske arbejde består netop i at 
gøre naturen levende for beboerne. 

Måden vi kan gøre det på er ved 
at give dem rige og rigelige oplevel-
ser i alt det, som lever omkring dem 
i naturen. 

Når vi formår at passe og pleje de 
muligheder for at arbejde med de le-

vende processer, som naturen gav-
mildt tilbyder os; vil vi virkelig kun-
ne støtte, vedligeholde og værne om 
vore beboeres videre udvikling. 

Ofte er det sådan, at beboernes be-
vidsthed ikke altid lever i deres krop, 
men et sted udenfor deres krop i de-
res omgivelser og i den omgivende 
natur. Dette er medvirkende årsag til 
at de er meget sensitive overfor dis-
harmonier og pludselige ændringer. 

Når vi hjælper dem til virkelig at 
opleve naturen og vækstlivet om-
kring os, giver vi dem samtidig mu-
lighed for at forbinde sig med jor-
dens liv. 

Sagt på en anden måde består en 
væsentlig del af vores daglige helse-
pædagogiske arbejde i at lære bebo-
erne at forbinde sig med jorden og 
hverdagen. 

I dagligdags sprog taler vi om nød-
vendigheden af at mennesker har 
jordforbindelse.

Jeg mener at erindringen udgør en 
væsentlig dimension af det at have 
jordforbindelse.

På Vindbyvold har vi en fantastisk 
gammel hasselallé, som har vokset 
der i måske 100 år – Jeg mangler li-
ge at tælle årringene for at være sik-
ker – men gammel og ærværdig er 
den uanset. 

Når vi vandrer igennem den, ople-
ver vi det, man kunne kalde for na-
turens egen magi. 

Tage fra Aktivitetshuset har taget 
nogle fotos, som tydeligt viser, hvor-
dan hasselalléen omslutter os, når vi 
spadserer igennem den. 

En spadseretur gennem denne hel-
lige hasselallé efterlader os med en 
stærk følelse og en art minde af vo-
res tilhørsforhold som mennesker – 
både til himlen og jorden.
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»Mennesket i Midten«
Sådan lyder titlen på et initiativ, som 
mennesker, der er inspireret af Ru-
dolf Steiner, har taget. Vi vil gerne 
vise, hvordan antroposofien, som 
Rudolf Steiners filosofi jo kaldes, 
giver inspiration til f.eks. at drive 
skoler, børnehaver og specialinsti-
tutioner, men også til at arbejde med 
landbrug, bank- og produktionsvirk-
somheder.

Derfor vil vi landet over invitere 
til arrangementer, som kan give ind-
sigt i, hvad det er disse institutioner 
og virksomheder står for og hvordan 
vi i praksis arbejder med at bringe 
mennesket i centrum.

Mennesket er vigtigst
Et fællestræk er nemlig, at det i Ru-
dolf Steiner institutioner og virk-
somheder ikke handler om at tje-
ne eller have mest muligt. I stedet 
er der fokus på, hvordan man sam-
men og hver for sig kan udvikle sig 
som menneske. 

Antroposofi er en spirituel beskri-
velse af mennesket og verden. Det 
betyder blandt andet, at både menne-
sket og naturen skal behandles med 
den største respekt.

Indenfor landbruget kommer det 
til udtryk i den biodynamiske tænk-
ning, hvor vi lægger vægt på, at alt 
hænger sammen i kredsløb og skal 
respekteres for sin plads i dette 
kredsløb. I bankvirksomheden ser 
vi respekten, når Merkurbank ikke 
blot finansierer dét, som kan give 
størst afkast, men i stedet fokuserer 
på for eksempel at finansiere bære-
dygtig produktion, vedvarende ener-
gi og steder, som udvikler nye ejer-
former og sociale fællesskaber. Det 
kan være i projekter for socialt bela-
stede børn eller institutioner for ud-
viklingshæmmede voksne.

Endelig ser vi det i fællesskaber 
som Marjatta, hvor vi tilstræber, 
at ethvert menneske mødes med 
respekt for sine ressourcer og be-
grænsninger – uanset om det er en 
ny-ansat pædagogmedhjælper, en er-
faren lærer, en udviklingshæmmet 
gartner eller en pensioneret væver.

Fælles weekend i 
København den 17.-19. 
september 2010
Læg mærke til, hvornår der invite-
res til åben konsultation hos den an-
troposofiske læge, det biodynamiske 
landbrug elller Steinerskolen dér, 
hvor du bor. Vi vil forsøge at spre-
de kalendre og plakater og sætte an-
noncer i lokalavisen. Og hvis du ikke 
opdager eller får tid til at deltage i de 
lokale arrangementer, så sæt allere-
de nu kryds i kalenderen ved week-
enden den 17.-19. september 2010.

Her er planlagt et stort offentligt 
arrangement i København. 

I Brøndsalen i Frederiksberg Ha-
ve vil biodynamisk landbrug fx vi-
se frem og fortælle, en kok vil la-

ve mad af biodynamiske produkter 
og der vil være udstillinger, gøgl og 
musik fra skoler, børnehaver og hel-
sepædagogiske institutioner. Des-
uden vil der være foredrag, oplæg 
og paneldebatter. 

I Jytte Abildstrøms teater, Ridder-
salen, vil Paul Klarskov fra Marjat-
ta Seminarium sætte forestillingen 
»Galgemanden« op og i det Økologi-
ske Væksthus kan man blandt andet 
møde Merkurbank. Lørdag aften er 
der forestilling i Stærekassen, som 
tidligere var en del af det Kongelige 
teater, hvor Goetheanums internati-
onalt anerkendte eurytmi-ensemble 
fra Schweiz optræder.

Fælles magasin
Og synes du, at det er længe at ven-
te til efteråret 2010, så kan vi glæ-
de dig med, at der netop er udkom-
met et magasin, som i tekst og bille-
der, interviews og artikler giver ind-
blik i, hvad antroposofi i praksis er i 
Danmark lige nu, præcis 101 år ef-
ter, at Rudolf Steiner besøgte landet.



Mennesket i Midten
Af Birgitte Ravn Olesen, projektmedarbejder på Marjatta  

 og redaktør af tidsskriftet Steinerskolen

Jytte Abildstrøm, Riddersalen
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Hvis du har et frugttræ som skal fæl-
des, og du ikke selv skal bruge det, 
er vi meget interesseret i stammer 
og grene derfra i en tykkelse fra ca. 
15 cm og opefter. 

Vi er begyndt at udvikle og frem-
stille brugsting i forskellige slags 
frugttræ og er specielt interesseret 
i følgende sorter: 

Pære, æble, blomme, kirsebær, 
valnød, tjørn, guldregn og buksbom.

Vi klarer det hele
Vi er et lille hold, der kan fælde og 
opskære træet. 

Vi kører det væk, som vi kan bru-
ge, og lægger resten ordentligt og i 
håndterbar stand. 

Træet skærer vi op og tørrer det i 
1 til 2 år, hvorefter vi vil fremstil-
le smukke ting deraf – til glæde for 
os, der arbejder med træ, og til glæ-
de for vores kunder.

Nyt fra

Ring til os!
Har du noget træ, som du 
tror, vi kan bruge, så bedes 
du kontakte Snesere Træ-
værksted på telefon 5596 
5758. 
Spørg efter Margit eller Per.

Snesere 
træværksted
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I næsten 25 år har alle helsepæda-
gogiske og socialterapeutiske sko-
ler og hjem i Danmark haft tradition 
for, at afholde et pædagogisk stæv-
ne hvert andet år. 

Dette efterår mødtes ca. 150 men-
nesker på Marjatta skolehjem, til 
en spændende weekend med titlen 
» Etiske Dilemmaer i Tiden«.

 Temaet blev belyst gennem tre 
foredrag, arbejdsgrupper og samta-

ler. Arbejdsgrupperne spændte vidt 
lige fra snitning, gymnastik, og sang 
til håndarbejde og interessante sam-
talegrupper om aktuelle pædagogi-
ske emner. 

Aktuelt emne
Begrebet etiske dilemmaer må siges 
at være høj aktuel i tiden vi lever i. 

Den moderne videnskab er stolt 
over, at kunne komme med resulta-

ter der viser, at der nu kun fødes gan-
ske få børn med diagnosen Downs 
syndrom. En effektiv fosterdiagno-
stik og grundig rådgivning af gra-
vide har vist sig, at være det rigtige 
mener videnskaben, men der skal 
ikke herske nogen tvivl om, at det 
stiller mange vordende forældre i et 
kæmpe dilemma. 

Vi som hver dag møder menne-
sker som er anderledes, stiller og-

Dansk 
Forbundsstævne
september 2009

Af Tine Bay Sørensen og Lisbet Schmitz

Karla Eman sov stille ind den 4. 
november få dage efter sin fød-
selsdag. Karla har været forbundet 
med Marjatta i 52 år. I de sidste år 
var Karla plaget af sygdom og blev 
gradvist svagere. Albert Eman har 
passet Karla til det sidste, så hun 
kunne blive i sit hjem, hvilket be-
tød meget for hende. 

Karla og Albert har boet på 
SampoVig i 9 år, og medarbejder-
ne på SampoVig, særlig Anne og 
Torben har været en stor støtte til 
det sidste.

Karla kom til Marjatta i Holte 
som medarbejder i 1957. Hun fik 
det anbefalet af sin søster, der ar-
bejdede på Michaelgåden i Sverige, 
et hjem for børn og unge som Mar-
jatta. Albert og Karla fandt hurtigt 
sammen og blev gift året efter. 

Karla er født i Østrig i 1931 som 
den yngste af tre søstre. Alle sø-
strene var meget kreative, hver på 
deres måde. Karla var musikalsk 

og skrev digte, som er samlet i fle-
re små hæfter. 

I 1961 flyttede Karla og Albert 
fra Villa Marjatta i Holte til Mar-
jatta i Tappernøje med den ældste 
gruppe elever. Marjatta var ikke 
så stort dengang, så der var mange 
både praktiske og pædagogiske op-
gaver. Karla havde i mange år an-
svar for kosten og for at alle børn 
og unge fik den rette omsorg, når 
de var syge. Karla var dygtig til at 
finde den rette urtete og til at give 
massage og bade.  

Fra 1977 blev Karla forstander 
for Nimah Naust Huset, som den-
gang var en selvstændig enhed for 
voksne. I 1989 flyttede Karla med 
beboerne fra Nimah Naust Huset til 
det nuværende Vidarslund. Det var 
igen nødvendigt at skabe plads til 
nye børn på Skolehjemmet og Kar-
la og Albert grundlagde derfor et 
nyt voksencenter. Det var andre ti-
der dengang, og der var byggestop 

i Danmark, og Marjatta havde ik-
ke så mange penge. Derfor blev der 
købt et nedlagt gartneri, hvor be-
boelseshuset blev indrettet til bo-
enhed. Forholdene var ikke luksu-
riøse, og Karla var ikke så glad for 
denne løsning, og i 1991 gik Karla 
på efterløn og Albert og Karla bo-
ede i nogle år i Præstø før de for 9 
år siden flyttede til SampoVig.

Karla Eman var et ret privat men-
neske, derfor var det kun en lil-
le udvalgt skare, der fik lov til at 
komme helt tæt på Karla.



Mindeord
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Bogtitler
af Birgit Kirkebæk
- »Hva’ vil du ha’?« 
- »Magt og afmagt«
- »Uduelighed og ubrugelighed«
- »Uduelig og ubrugelig«
- »Ingen lyd er forkert«
- »letfærdig og løsagtig«
- »Skrøbelig kontakt, for tidlig 

fødte børn og deres samspil 
med omgivelserne«

så spørgsmål ved denne udvikling, 
hvor fører den hen, og hvad bliver 
det næste man vil forsøge at udryd-
de? Bliver det autisme, ADHD eller 
de skæve næser? 

Det perfekte
Der er ingen tvivl om, at genforsk-
ning har medført mange positive 
ting, men skal udviklingen fortsæt-
te indtil man har fundet det perfek-
te menneske.  

Hvem skal bestemme, hvad der må 
betegnes »perfekt« og hvad ikke, og 
hvem kan bedømme, hvad »et vær-
digt liv« er?

En berigelse!
Alle vi som deltog i stævnet, vil for 
ingen pris være foruden alle disse 
anderledes mennesker, vi møder i 
vort daglige arbejde. 

De udviklingshæmmede udfordrer 
og beriger vores hverdag, de tvin-
ger os til at tage stilling, til at træf-
fe de rigtige valg, og frem for alt læ-
rer vi gennem dem, at vi hele tiden 
må udvikle os selv, hvor svært det-
te end måtte være. 

Vi har et kæmpe ansvar for, at 
hjælpe og vejlede de udviklings-
hæmmede, så de får de optimale mu-
ligheder her i livet for at udvikle de-
res personlighed. 

Birgit Kirkebæk
I det daglige pædagogiske arbejde 
støder vi som medarbejdere også på 
etiske dilemmaer og moralske pro-
blemer, vi må forholde os til.

Denne problematik blev i særlig 
grad belyst i foredraget af Birgit Kir-
kebæk, som har beskæftiget sig med 
udviklingshæmmede hele sit liv, og 
har haft særlig fokus på de svageste. 

Birgit Kirkebæk er pensioneret 
lektor fra Danmarks Pædagogiske 
Universitet, hun har været igang-
sætter og medstifter af skoler for ud-
viklingshæmmede, og hun har gen-
nem flere år lavet en spændende re-
search omkring de udviklingshæm-
medes historie. 

Dette arbejde har hun beskrevet 
i flere interessante bøger, og Birgit 
Kirkebæk har i det hele taget for-

mået at arbejde under mottoet »at se 
mulighederne i stedet for begræns-
ningerne«.  

Foredraget bar præg af stor ind-
sigt, kritisk stillingtagen og en smit-
tende humor. Vi har valgt at bringe 
det manus som lå til grund for fore-
draget, og vi opfordrer til, at man 
stifter bekendtskab med Birgit Kir-
kebæks litteratur.

Mostafa Yamil
Et andet foredrag som omhandlede 
emnet, blev holdt af helsepædagog 
Mostafa Yamil. Han har skrevet en 
master ved Danmarks Pædagogi-
ske Universitet med titlen »Magt og 
afmagt i det pædagogiske arbejde«. 
Her blev forsøgt belyst emner som 
magtbeføjelser og medbestemmelse. 
Temaer som umiddelbart burde væ-
re lette at håndtere, men som i vis-
se tilfælde kan sætte os i et etisk di-
lemma.

Lisbet Kolmos
Det tredje foredrag blev givet af Lis-
bet Kolmos. Hun beskrev hvorledes 
vi alle kan arbejde med os selv, for at 
komme til en større indsigt i, og få 
bedre forståelse af de udfordringer 
vi møder i hverdagen. Vi blev gjort 
bevidste om, at det daglige samar-
bejde, den gode samtale, en kunstne-
risk oplevelse, naturens åbenbarin-
ger m.m. kan, hvis vi bliver bevidste 
om det, føre til nye ressourcer, mere 
energi og måske give os de svar, vi 

har brug for for bedre at kunne kla-
re hverdagens mange udfordringer.

Stævnet bød også på nogle meget 
flotte kunstneriske oplevelser. 

Skuespillet om Kasper Hauser 
blev opført, og det udløste stående 
applaus fra et rørt publikum. 

Marjattafællesskabets lyrikgrup-
pe bød på en spændende forestil-
ling med udgangspunkt i digtet »Al-
fabet« af den nu afdøde digter Inger 
Christensen. Det var en stor fornø-
jelse at opleve, hvordan beboerne 
havde levet sig ind i det talte ord, og 
hvordan de formidlede egne og In-
ger Christensens digte gennem ord 
og bevægelse.

Alle, som deltog i dette stævne, fik 
et stort udbytte, og mange ser nok al-
lerede frem til næste stævne; blot en 
skam, at vi skal vente i to år.  



Frederik og Mille fra 1. klasse udviser stort mod!



20

Lise fortæller:
Jeg har boet mange steder siden jeg 
flyttede til Marjatta for 37 år siden, 
hvor jeg startede med at bo på børne-
afdelingen i tomandsværelser sam-
men med bl.a. Eva, Susanne, Peter 
og Annemarie. 

Senere flyttede jeg over på »De 
store pigers gang«, som vi kaldte det 
dengang. Det er ovenpå på det nu-
værende ungdomsværksted. Der var 
det også tomandsværelser. 

I 1985 flyttede jeg til Damgårds-
hus på Bækkeskovstræde. 

Der fik jeg for første gang i mit liv 
eget værelse. Det var både det før-

Her bor Lise
ste bofællesskab, der blev bygget af 
Marjatta, og det første bofællesskab 
i hele det gamle Storstrøms Amt. 

Der boede jeg sammen med Kir-
sten, Marie, Per og Peter. 

I 1994 flyttede jeg i Fjordhuset 
sammen med Mads, Jens-Peter, Pal-
le, Flemming og Sif. Sif flyttede i 
1997 og i stedet flyttede Sisse ind. 
I 2005 flyttede Palle i sin egen lej-
lighed i Bøgehuset, og John Gran-
berg flyttede ind i stedet.

Efter basaren 2008 flyttede jeg til 
Pilehuset. 

En overgang tænkte jeg på at flyt-
te fra Marjatta, men det gør jeg ik-
ke mere.

Jeg har besøgt Lise i 
hendes nye lejlighed, 
for at høre lidt om, 
hvordan hun har boet 
i forbindelse med sit 
liv på Marjatta. Og-
så for at få et lille ind-
blik i, hvordan bofor-
mer i Marjattafælles-
skabet har udviklet 
sig gennem tiden.

Af John Ryom-Røjbek
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Blomsterhuset
Nu bor jeg i den tidligere »gartner-
bolig«. Den har vi døbt: »Blomster-
huset«, og den ligger sammen med 
Damgårdshus. 

Jeg bor der sammen med Anne-
Marie Raagaard. Hele huset er ble-
vet ombygget, så vi har hver vores 
lejlighed. 

Vi deler køkken med hinanden. Vi 
spiser aftensmad sammen hver dag 
og skiftes til at lave mad. 

Morgenmad spiser vi sammen 
onsdag, lørdag og søndag. 

Mandag og tirsdag skal jeg tidligt 
af sted til mit arbejde i Rudolf Stei-
ner børnehaven i Vordingborg, og 
torsdag og fredag arbejder jeg ude 
på Vidarslunds drivhusgartneri og 
skal også tidligt af sted. 

Jeg synes, det er dejligt at bo i Ri-
stolahaven. Da jeg flyttede hertil i 
1985 var der kun Damgårdshus. Si-
den da blev Pilehuset bygget, Fjord-
huset blev købt og indrettet til bo-
fællesskab og vores fælleshus, Lø-
vehuset, blev også indrettet. Og se-
nest er Bøgehuset bygget, så nu bor 
vi 26 her i Ristolahaven.

Jeg er meget glad for at have fået 
min egen lejlighed. De steder, hvor 
jeg før har boet, var tingene fælles, 
undtaget mit eget værelse.
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I lys af nutidens integrations- og 
inklusionsideologier er diskussio-
nen om specialpædagogikkens rol-
le blevet højaktuel. Specialpædago-
gikkens pionerer som den franske 
døvelæge Jean Marc Gaspard Itard 
(1775-1838) og den franske læge og 
åndssvagepædagog Édouard Séguin 
(1812-1880) var ikke i tvivl om, hvad 
deres (specialpædagogiske) opgave 
gik ud på - nemlig at forbedre den 
fra normen afvigende persons til-
stand, så den blev mere normal. Ser 
vi på diskussionen i dag er det net-
op denne indfaldsvinkel, der betviv-
les: Diskussionen går på, om det er 
personen, der skal ændres, eller om 
det er undervisningen, der skal dif-
ferentieres.

Både Itard og Seguin havde den 
opfattelse, at det var deres opgave 
at forbedre den åndssvages tilstand. 
Itard opbyggede en individuel oplæ-
ringsplan for »den vilde dreng« fra 
Aveyron, der startede med noget 
kendt. Herefter inddrog program-
met sansepåvirkninger, forestillin-
ger, sprog og intellekt i nævnte ræk-
kefølge. Senere i forløbet blev der 
arbejdet med drengens emotionel-
le funktioner. 

Seguins metode var fysiologisk og 
gik ud på en systematisk optræning 
af barnets fysik og sanseapparat. Se-
guin mente, at det var barnets vilje, 
der var svag, og at fysisk optræning 
var en forudsætning for at vække vil-
jen hos barnet. Seguin ville vise, at 
idioter kunne tage imod oplæring, 

men han mente også, at hans meto-
de havde generel værdi. Den meto-
de, han havde udviklet for »idioti-
ske« børn, passede ifølge Seguin til 
alle andre børn. 

Grundopfattelsen hos både Itard 
og Seguin var, at der kunne sættes 
en klar grænse mellem det afvigen-
de og det normale, og at det var de-
res (special) pædagogiske opgave 
at rette op på den anormale tilstand 
gennem brug af særlige metoder. Var 
det den manglende bekendthed med 
det civile samfunds kultur, der var 
skyld i afvigelsen, således som det 
blev formodet hos den vilde dreng 
fra Aveyron, skulle metoden afspej-
le dette ved at fokusere på civilise-
ret adfærd. Skyldtes afvigelsen en 
defekt ved modtagelsen af sanse-
påvirkninger, skulle metoden sø-
ge at forstærke  nerveforbindelser-
ne og barnets vilje til læring, og det 
var det, Seguins fysiologiske meto-
de gik ud på. 

Ser vi på udviklingen af tiltag i 
forhold til mennesker med mentale 
funktionsnedsættelser i Danmark 
fra åndssvageanstalten Gl. Bakke-
hus blev oprettet i 1855 og til dato, 
er det tydeligt, at optimistiske peri-
oder veksler med pessimistiske pe-
rioder, men det er også tydeligt, at 
perioder med et individualistisk syn 
på specialpædagogikkens målgrup-
pe og opgave veksler med et me-
re inkluderende og socialt medind-
dragende syn. Itard repræsenterede 
med sin tilgang det diagnostiske og 

klassificerende, mens Seguins til-
gang repræsenterede det optimisti-
ske med sin tro på pædagogikkens 
helbredende funktion. Nedenståen-
de opstilling synliggør dels, hvor-
dan mennesker med mentale funk-
tionsnedsættelser i Danmark er ble-
vet anskuet på forskellige tidspunk-
ter af historien, dels hvordan teorier 
om »dem« udmøntes i praksis:

I perioden 1855 til ca. 1880 var 
man både i Danmark og andre euro-
pæiske lande inspireret af Itards og 
Seguins teorier. Den optimistiske 
tolkning af, at det var muligt at hel-
brede eller forbedre åndssvages til-
stand, gjorde indtryk, og de resul-
tater, Itard og Seguin fremlagde, 
forekom overbevisende. På den bag-
grund blev der indsamlet midler til 
at oprette Danmarks første anstalt 
for åndssvage. Som omtalt åbnede 
Gl. Bakkehus i 1855. Fagkundska-
ben opfattede det som en pligt over-
for Gud og mennesker at yde en pæ-
dagogisk indsats i forhold til de tid-
ligere opgivne åndssvage.  

I perioden fra 1880 til ca. 1950 
blev synet på, hvad der kunne op-
nås, mere pessimistisk. En del af de 
åndssvage, der søgtes undervist, ud-
viklede sig ikke som forventet. På 
den baggrund blev fagkundskaben 
optaget af at sortere og klassificere 
patienterne. Opgaven var nu at ud-
rede, hvem det kunne betale sig at 
ofre kræfter på, og hvem der måtte 
anses for at være uhelbredelige og 
uunderviselige. Fagkundskaben op-

Mennesker med 
udviklingshæmning 
og de vilkår vi har budt dem
Et foredrag af Birgit Kirkebæk.
Helsepædagogisk stævne september 2009.
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fattede det som en pligt overfor sam-
fundet at reservere de faglige kræf-
ter og de økonomiske ressourcer til 
dem, der efter et fagligt skøn kunne 
have udbytte af indsatsen. De uhel-
bredelige blev skilt fra og anbragt på 
asyl, de moralsk »farlige«, som stak 
af eller var kriminelle blev placeret i 
lukkede afsnit. Hovedfokus var ret-
tet mod at oplære åndssvage til ar-
bejde og god opførsel. 

Efterkrigstiden, menneskerettig-
hedserklæringen fra 1948 og opret-
telse af forældreforeningen Kellers 
Minde i 1952 ændrede synet på bå-
de åndssvage og opgave. I perioden 
1950 til ca. 1970 var de faglige ko-
deord normalisering, ligeværdighed 
og rettighed. Gennem undervisning 
og oplæring til alle og gennem et 
udbygget net af eksterne børneha-
ver, skoler og værksteder skulle ud-
viklingshæmmede vende tilbage til 
samfundet. Børn skulle bo hos de-
res forældre og ikke i store institu-
tioner, og alle skulle tilbydes under-
visning og behandling.

Ideerne om retten til undervisning, 
oplæring og behandling blev tolket 
forskelligt i perioden 1970 til ca. 
2000. En opfattelse gik ud på træ-
ning og tilpasning. Ideen var at for-
bedre funktionshæmmedes tilstand 
og adgang til samfundslivet gen-
nem træning og tilpasning til nor-
maliteten. I praksis blev der arbej-
det med programmeret undervisning 
og ADL træning (tilpasning til dag-
liglivet). Undervisning i god opfør-
sel og i at klare dagligdagens opga-
ver stod i fokus. En anden opfattel-
se tog afsæt i begreberne relation og 
livskvalitet. Her var fokus rettet mod 
at støtte den enkelte i at udvikle sig 
på egne præmisser og ud fra egne 
livsprojekter. Dette foregik via al-
ternative læringsforløb som kunst-
projekter, drama, musik og arbejds-
kollektiver.

Begge disse strømninger lever vi-
dere, men det faglige fokus blev fra 
2000 frem til 2008 rettet mod spe-
cificering og evidens. Én opfattelse 
var, at specialpædagogikken skulle 
videnskabeliggøres, »best practice« 
eftersøges, standardiserede metoder 

og manualer skulle anvendes. En an-
den opfattelse gik ud på at undersø-
ge praksis kritisk og videnskabeligt 
gennem aktionsforskning og ud-
viklingsarbejder. Kritisk videnska-
belighed som en almen forpligtelse 
også for specialpædagogikken blev 
set som noget andet og mere end at 
standardisere specialpædagogikken 
gennem evidensforskning.

Selvom de åndssvage børn blev 
betragtet som »anderledes« og 
ufuldkomne, var man i 1850erne, 
-60erne og -70erne ikke i tvivl om, 
at de var mennesker.  Det var en 
pligt at forsøge at opøve børnenes 
sanser, bevægelsesapparat og iagt-
tagelsesevne så godt, at de kunne 
lære at arbejde og høre Guds ord. 
Man anså det for en pligt at forsøge 
sig med oplæring også der, hvor det 
kunne se håbløst ud. De åndssvage 
skulle hjælpes, om muligt oplæres 
og i hvert fald beskyttes mod an-
dres uforstand. 

Med den engelske naturforsker 
Charles Darwins ( 1809-1882) evo-
lutionsteori, den franske sindssyge-
læge  Benoit Augustin Morels (1809-
1873) degenerationsteori, den tyske 
biolog Ernest Haeckels (1834-1919) 
rekapitulationsteori, den italien-
ske sindssygelæge Cesare Lombro-
sos (1836-1909) teori om den fødte 
forbryder og troen på, at erhverve-
de egenskaber kunne nedarves ske-
te der et brud med forestillingen 
om, at den åndssvage var et menne-
ske - om end uudviklet. Nu begynd-
te fagkundskaben at udtrykke tvivl 
om, hvorvidt åndssvage stod dyret 
eller mennesket nærmest, når man 
tænkte i evolution. Var de åndssva-
ge et atavistisk tilbageslag til tidlige-
re tiders mere primitive menneske, 
som Lombrosos teorier kunne læg-
ge op til? Var åndssvages udvikling 
stoppet på et »dyrisk« sted i foster-
udviklingen, som Haeckels rekapi-
tulationsteori kunne lade formode? 
Var det en fejl, når Morel mente, at 
usunde slægter kunne oprettes, hvis 
de blev blandet med sunde slægters 
arvemateriale, og at miljømæssig 
omhu i form af opmærksomhed på 
miljøets skadelige virkning kunne 

afhjælpe problemet? Var åndssvage 
simpelt hen væsener, som ville have 
været elimineret af »naturens vej«, 
hvis naturen havde fået lov at gå sin 
gang, sådan som Darwins evoluti-
onsteori blev forstået? Var selekti-
onen sat ud af kraft med frygtelige 
følger for civilisationen?   

Civilisationsbekymring og be-
kymring for kvaliteten af den kom-
mende slægt blev knyttet til frem-
komsten af socialt utilpassede »an-
derledes«, som fik et væld af »under-
lødigt« afkom. Da det på dette tids-
punkt blev opfattet som inhumant 
at slå dem ihjel, måtte den næstbed-
ste løsning foretrækkes: Segregering 
gennem isolering på anstalt. 

Op gennem første del af 1900-tal-
let blev åndssvaghed diskuteret ud 
fra Mendels arvelighedslove, og 
der opstod ændrede og mere pessi-
mistiske forestillinger om en ubøn-
hørlig arv, der ikke kunne udjæv-
nes og mildnes gennem miljømæs-
sige foranstaltninger. Man troede ik-
ke længere på, at erhvervede egen-
skaber kunne nedarves. Med euge-
niske og socialhygiejniske idestrøm-
ninger kom forebyggelsestanken i 
fokus. Det gjaldt om at hindre, at 
arvemæssigt »mindreværdige« fik 
børn. Til segregering og isolering fø-
jede sig nye metoder til forebyggelse 
af uønsket børneavl: sterilisation og 
kastration.  Hvor de mest belasten-
de åndssvage tidligere havde været 
de, der ikke kunne arbejde, blev det 
op gennem første del af 1900-tallet 
de, der kunne arbejde og så upåfal-
dende ud, der blev opfattet som de 
farligste. De blev opfattet som far-
lige for reproduktion og civilisati-
on på grund af den »skjulte« arv og 
den formodede underlødighed, som 
kunne »smitte« sunde slægter gen-
nem giftermål og børneavl. En sær-
lig gruppe lettere åndssvage blev 
udskilt i denne periode. Det var de 
»moralsk åndssvage«. De var ifølge 
fagkundskaben i mindre grad ramt 
på intellektet, men i højere grad på 
moralen. De blev betegnet som aso-
ciale, antisociale eller med psykopa-
tiske træk. For dem blev der oprettet 
særlige ø-anstalter under Den Kel-
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lerske Aandssvageanstalt i Brejning. 
I 1911 blev ø-anstalten Livø opret-
tet for antisociale åndssvage mænd. 
I 1923 kom en tilsvarende kvinde-
anstalt på Sprogø. Begge ø-anstalter 
fungerede frem til 1961, men var un-
der afvikling i 1950erne.  Opgaven 
var i denne periode at beskytte ånds-
svage mod deres egne ukontrollere-
de impulser samtidig med, at sam-
fundet skulle beskytte sig mod dem. 

I 1940erne og 50erne skete der et 
brud med forestillingen om, at ånds-
svage generelt var farlige for sam-
fund og civilisation, selvom ste-
rilisation stadig blev praktiseret. 
Åndssvage skulle ikke længere væ-
re uden mulighed for at få deres ad-
ministrative frihedsberøvelse prøvet 
ved domstole. 

Menneskerettighedstænkning 
vandt indpas politisk, hos forældre 
og i embedsmandskredse. Noget se-
nere også generelt hos ansat perso-
nale i åndssvageforsorgen. Nye ko-
deord for forsorg og omsorg var nor-
malisering, rettighed og ligeværdig-
hed. Opbygningen af eksterne tilbud 
i form af børnehaver, skoler, beskyt-
tede værksteder og aflastningshjem 
begyndte. Børn blev ikke længere i 
så stor udstrækning som før skilt fra 
deres forældre gennem institutions-
anbringelse.  

I 1970erne blev der opnået poli-
tisk enighed om, at de store insti-
tutioner burde afvikles og erstattes 
med mindre bofællesskaber. Den 
første januar 1980 blev åndssvage-
forsorgen udlagt til amter og kom-
muner. Eksternaliseringen fortsat-
te med forsøg på integrering af de 
tidligere udskilte grupper i skoler 
og arbejdsliv.  Åndssvage blev de-
fineret som mennesker med store 
udviklingsmæssige problemer, som 
der kunne gøres noget ved gennem 
behandling. 1980 indførtes almin-
delig undervisningsret og - pligt for 
åndssvage. Alle åndssvage blev nu 
officielt betegnet som underviseli-
ge. Åndssvage skulle ifølge den nye 
ideologi betragtes som almindelige 
mennesker med rettigheder og plig-
ter. Dette gjaldt også de åndssvage, 
som havde særlig hjælp behov.

Op gennem 1980erne og frem til 
nu kan man se to bevægelser, en 
rettet mod forebyggelse af fødsel 
af åndssvage børn gennem foster-
undersøgelser og screening. En an-
den rettet mod inklusion og diffe-
rentieret undervisning indenfor al-
menundervisningens rammer. Det 
gamle åndssvagebegreb er opløst til 
fordel for en række diagnoser, som 
har det til fælles, at barnet kan blive 
udviklingshæmmet. Livskvalitet og 
et værdigt liv er blevet nye kodeord, 
når det skal afgøres, hvad der skal 
ske med fosteret, hvis en fosterun-
dersøgelse viser, at noget kan væ-
re galt. Afgørelsen er ikke placeret 
kollektivt hos samfundet, men indi-
viduelt hos forældrene. Næsten al-
le fostre bliver fravalgt efter et dår-
ligt udfald af en fosterundersøgelse. 
Samtidig går den behandlingsmæs-
sige bevægelse nu ud på at rumme 
udviklingshæmmede børn inden-
for almenundervisningens regi. De 
skal gives et differentieret tilbud in-
denfor folkeskolens rammer. Fær-
re børn ønskes udskilt, men i prak-
sis udskilles flere børn end nogen-
sinde før, mens den specialpædago-
giske uddannelse af lærere reduce-
res mærkbart.  Man kan sige, at den 
særlige viden om forskellige handi-
caps karakteristika optrappes diag-
nostisk, mens den særlige viden, der 
skal til for at børnene bedst muligt 
kan integreres i den almene under-
visning, nedtones i uddannelsessy-
stemet.

I det nutidige landskab er jeg gen-
nem inspiration fra den norske idehi-
storiker Eivind Engebretsen og den 
danske sociolog Rasmus Willig ble-
vet opmærksom på den forskydning 
af ansvaret for den Anden - fra et di-
rekte forhold til et forhold til en over-
ordnet instans - som specialpædago-
ger og andre fagfolk indenfor den of-
fentlige sektor presses til at deltage 
i gennem kontrolforanstaltninger af 
forskellig art (evalueringsskemaer, 
tilsynsrapporter, evidens, dokumen-
tation af effekt etc.).  Denne forskyd-
ning repræsenterer en dybt foruroli-
gende udvikling, der ikke alene tru-
er deres faglige myndighed, udvik-

ling og identitet, det teoretiske fun-
dament og den faglige, kritiske stil-
lingtagen, men også truer de men-
nesker, der er afhængige af, at spe-
cialpædagogik er andet og mere end 
udefra bestemte fremgangsmåder. 
Pointen er, at hvis specialpædago-
ger umyndiggøres i forhold til eget 
fagområde, forsimples specialpæda-
gogikken. På den ene side kan ingen 
være uinteresserede i, at mennesker 
med funktionsnedsættelser gennem 
tilsyn sikres deres borgerlige rettig-
heder. På den anden side er det et 
spørgsmål, hvad der vil ske, når til-
syn og kontrolforanstaltninger flyt-
ter fokus fra forholdet mellem bru-
ger og ansat til forholdet mellem an-
sat og tilsynsmyndighed.



Fodnoter:
Der var en del fodnoter til fore-
draget af Birgit Kirkebæk, men 
redaktionen har valgt at udela-
de dem her i bladet.

Men hvis du sidder og sav-
ner fodnoterne, så kan du få det 
originale manuskript inklusive 
fodnoter ved at ringe til Winnie 
Hansen på Marjattas kontor eller 
ved at sende en mail til bladets 
redaktion. I finder mailadressen 
på side to her i bladet.
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Lokalsamfundet
Det har været vigtigt for mig, siden 
jeg tiltrådte som værkstedsleder her 
på Sofiegården, at vi blev mere inte-
greret i lokalsamfundet.

Det hele startede med, at Older-
manden for Næstelsø Bylaug kom og 
spurgte, om vi ville deltage i udsen-
delsen »Vis mig din landsby«, som er 
et tv-program som kørte på TV2øst. 

Da vi er en del af landsbyen, sagde 
jeg ja til det, efter at have forespurgt 
i ledelsen; de syntes heldigvis også, 
at det var en god ide. 

Efter optagelserne til udsendelsen 
fortalte Oldermanden mig om sine 
visioner vedrørende de muligheder, 
der var her i Næstelsø. 

Jeg blev inviteret til at deltage i 
bylaugets årlige generalforsamling, 
som bliver holdt i præstegården. 

Da bylauget er meget aktive i by-
ens trivsel, sagde jeg ja til tilbuddet 
for derved at se, hvilke muligheder, 
der var for at få en bedre kontakt til 
de lokale borgere i Næstelsø. 

Mosteri
Det har været spændende at starte 
en lille mostproduktion op her på 
Sofiegården. 

Det hele startede med, at jeg så på 
alle de æbler, der lå rundt omkring 
på Sofiegårdens område. Jeg tænkte, 
at det var synd at alle de gode frug-
ter skulle gå tabt, så jeg fik den ide 
at vi kunne »moste« dem, altså prø-
ve at lave æblesaft ud af dem.

Det første år lånte vi en mostpres-
se som forsøg. Det gik ganske godt; 
alle syntes at saften smagte godt, og 
der var masser af brugerarbejde i de 
processer, som skal til, når man vil 
lave et æble om til saft.

Vi fandt hurtig ud af, at det var et 
problem at drikke al den saft, som 
vi kunne moste, inden den blev dår-
lig. Vi startede derfor på at varmebe-
handle saften, så den blev langtids-
holdbar. Det er en proces, vi stadig 
arbejder på.



De lokale kiggede en smule på 
mig, da jeg kom, men var ellers 
glade for at se, at Sofiegården øn-
skede at være en aktiv del af lokal-
samfundet.

På mødet blev der diskuteret for-
skellige ting; blandt andet var man 
ked af at se, at så mange kørte alt 
for hurtigt igennem byen; derudover 
diskuterede man, hvordan bylaugets 
jubilæum skulle afholdes. Det blev 
også oplyst, at der er en hjemmesi-
de for Næstelsø: www.naestelsoe.dk, 
hvor alle arrangementer, som finder 
sted i byen, annonceres. 

Jeg har også deltaget i udgivelsen 
af bogen »Næstelsø bys historie«. 
Præsentationen var et tilløbsstyk-
ke; der var mødt godt med menne-
sker frem, som ville vide noget om 
lige netop deres hus. Det var en sjov 
oplevelse.



Nyt fra

Sofiegården
Af Kristoffer Petersen, værkstedsleder

Vi har lige plads til at bringe et 
billede fra Lisbet Kolmos 25-års 
jubilæum i sommers.
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Mennesket  stiller sig ikke umid-
delbart tilfreds med det som natu-
ren giver. 

Som de eneste væsener har vi ev-
nen, driften, viljen og glæden ved 
at omdanne og sammensætte mate-
rien på nye måder, og at sætte vores 
personlige præg derpå. Vi skaber i 
vores eget billede, og i denne ska-
ben stræber vi efter skønhed, sand-
hed og kærlighed, som jo er menne-
skets intention.

At arbejde er tæt forbundet med 
det sociale. 

Vi giver, bytter og handler med 
de ydelser, som vi kan tilbyde an-
dre mennesker, og alle arbejdsfor-
hold er på en eller anden måde til-
knyttet andre mennesker. 

Vi har brug for, at andre menne-
sker værdsætter de ydelser, som vi 
bidrager med i verden, ligesom vi 
har brug for den sociale kontakt, som 
arbejdet kan give os.

Arbejdet opdrager
I det at arbejde sammen med andre 
mennesker, at tage ved lære og selv 
at give sin kunnen videre, ligger et 
opdragende element. 

Vi er i mange arbejdssituationer 
nødt til at sætte os ud over os selv, 
tingene skal gøres – ikke nødven-
digvis fordi vi har lyst, men fordi 
andre mennesker er afhængige af 
vores indsats. 

Vi skal forholde os til det, som vi 
selv og andre frembringer. Kan det 

forsvares over for os selv, og kan det 
forsvares over for omverdenen.  

I udtrykket  »frihed, lighed, bro-
derskab«, frihed i tanke- og ånds-
liv, lighed i retslivet, og broderskab 
i næringslivet , omhandler nærings-
livet de ydelser som vi tilbyder hin-
anden. I denne handlen med ydel-
ser, skal vi helst være opdraget til 
broderskab. 

Rytmiske forløb
Alt levende er gennemstrømmet af 
rytmiske forløb, det kosmiske, det 
planetariske, det jordiske, menne-
sket, dyrene og planterne. 

Mennesket har sine legemsrytmer, 
og vores jordiske liv fra fødsel til 
død er opdelt i forskellige rytmiske 
forløb. Vi har årsrytmer, måneds-
rytmer, ugerytmer og dag-/natryt-
mer. Vores arbejdsliv har vi tilret-
telagt efter disse rytmer, fordi vi er 
underlagt det rytmiske som væsener 
og fordi vi tilstræber et liv i balance. 

Helt ind i den enkelte arbejdspro-
ces, søger vi rytmen. I rytmen ek-
sisterer bevægelsen og pausen, og i 
pausen modnes det tillærte.

Al oplæring og tilegnelsen af fær-
digheder foregår i rytmiske forløb. 

At opøve færdigheder til frembrin-
gelse af håndværk og kunst beror på 
ud fra viljen at øve sig, at foretage 
de samme bevægelser igen og igen 
i rytmiske forløb. 

I starten som bevidste bevægelser, 
til så siden at blive til en ubevidst 

handling, hvor bevægelsen huskes 
af lemmerne. 

Når bevægelsen bevidst er opøvet 
til en vis færdighed, og den mere 
og mere kan gøres ubevidst, høstes 
frugterne. Det bliver mere og mere 
en kærlighed til processen, bevæ-
gelsen og materialet, og man føler at 
materialet og værktøjet bliver et med 
legemet. Dette bliver en tilskyndelse 
til at fortsætte, og man er i en pro-
ces som styrker viljen, og som kan 
forfines til det uendelige.

Rollemodellerne
Kærligheden til et bestemt arbejds-
område eller et bestemt materia-
le ligger som et kim og en følelse i 
mennesket, og bliver ofte til hand-
ling ved at vi bliver inspireret af an-
dre menneskers stræben og deres re-
sultater inden for samme område. 

Her kommer vi som lærere og vej-
ledere ind, som rollemodel med vo-
res »jeg« som en vigtig faktor via vo-
res skoling og faglige kunnen. 

Hvis dette kim og følelse i det an-
det menneske bliver set og næret af 
os, og er i en udviklingsproces li-
vet igennem, forbindes dets inderste 
stræben med det virkelige liv, og li-
vet føles meningsfuldt. 

Det sociale, det opdragende og det 
rytmiske ligger i det at arbejde sam-
men med andre mennesker. 

Som håndværkslærer og ledsager 
i arbejdslivet for vores mennesker 
med udviklingsforstyrrelser, inde-

Derfor arbejder vi med 
håndværk og kunst

Af  Per Jacobsen, Snesere træværksted

Tanker om mekaniske, håndværksmæssige 
og kunstneriske arbejdsprocesser
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holder det at arbejde i håndværks-
mæssige,- og kunstneriske arbejds-
processer,  rige muligheder  for at  
iagttage,  hvad det er for et menne-
ske, vi står overfor. 

I disse processer kommer meget 
til udtryk, ikke kun  af intellektuel 
formåen og sprog, men også ud fra 
gebærden i mimik og kropssprog. 

Ud af det iagttagne, kan vi så godt 
som muligt tilrettelægge en arbejds-
dag, der tilgodeser den enkeltes be-
hov for et meningsfuldt arbejde, som 
også er udfordrende og udviklende. 

Den mekaniske, håndværksmæssi-
ge og kunstneriske proces er forskel-
lige måder at arbejde på, og kan bru-
ges i dagligdagen med udviklings-
hæmmede, som måder til at tilgode-
se den enkeltes færdigheder og mu-
ligheder for udvikling.

Den mekaniske arbejdsproces er 
en gentagen ensidig bevægelse, ofte 
med maskinen og samlebåndet som 
partner, og ofte udtænkt af andre 
med det rationelle som bevæggrund.  

Man opøver sig til at gøre en be-
vægelse mekanisk i ubevidst hand-
ling. Det kan være godt for nogle i 
en periode, og man kan finde velbe-
hag deri.  Man skal have viljen til 
at udføre opgaven, hvorimod tænk-
ningen og følelsen er mindre aktiv.

Den håndværksmæssige proces 
er en tilskyndelse fra ydre indtryk.  
Den hviler på traditioner, som går 
i arv fra generation til generation. 

Vi har stået i mesterlære, og vi gi’r 
vores viden videre til de næste ge-
nerationer. 

I denne proces skal man inden 
man går i gang have funktion, udse-
ende og det færdige resultat for øje, 
og i processen hele tiden bedømme 
om man er på rette vej. Vi skal bru-
ge både vores tanke, følelse og vilje 
i en sund vekselvirkning.    

Ligeværdigt forhold
I den kunstneriske proces er der en 
tilskyndelse fra ydre, men også fra 
indre indtryk. Vi sætter vores eget 
præg derpå. Processen er i nuet, og 
den ene handling fører den næste 
med sig, og mulighederne og inspi-
rationen er i levende bevægelse, og 
ud over tanke, følelse og vilje, bru-
ger vi vores intuition.

Disse processer er i vekselvirk-
ning og vævet ind i hinanden i en-
hver arbejdsproces, og skal ikke ses 
som gode eller dårlige, men som pro-
cesser, der kan bruges bevidst i vo-
res dagligdag, som en mulighed til 
at planlægge arbejdsdagen tilpasset 
den enkelte og gruppen.

Hvis vi tager nogle eksempler fra 
vores træværksted, er der måske en  
person, der gerne vil stå ved en bo-
remaskine og bore huller i de sam-
me emner hele dagen og er lykke-
lig, hvis han også kan gøre det i 
morgen. En anden vil gerne være 
med til at sammensætte flere enhe-
der til det færdige produkt, hvilket 
kræver mere tanke og bedømmelse. 
En tredje vil gerne ind i en proces, 
hvor han med håndværktøj  kan præ-
ge den færdige form med sit »jeg«, 
og hvor der er udfordring i at arbej-
de med symmetri, konkav og kon-
veks, lige og buet, og hvor det kræ-
ver at vedkommende selv tager stil-
ling, er koncentreret  og lyttende.

Som hjælper og iagttager i disse 
arbejdsprocesser kommer vi tæt på 
det andet menneske. Skellet mellem 
hvem der er hjælper, og hvem der 
modtager hjælp, og hvem der er ud-
viklingshæmmet og såkaldt normal 
bliver udlignet, fordi vi som hjælpe-
re i situationen skal lære af den en-
kelte, hvordan vi giver vores viden 
videre på en forståelig måde. 

Hvis det lykkes, at vi begge læ-
rer af situationen, opstår der et lige-
værdigt forhold, som er vigtigt i al-
le menneskelige relationer.
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Lysten og interessen for at lære 
nyt stopper ikke nødvendigvis ef-
ter grundskolen. Det er nok noget 
vi alle kan nikke genkendende til. 

Der er rige muligheder for at få 
stillet sin lyst til livslang læring 
igennem aftenskolekurser. 

Her kan man efter ens egen in-
teresse vælge imellem alle muli-
ge kurser. 

Tilbuddene om aftenskolekurser 
gælder selvfølgelig også for men-
nesker med nedsat psykisk/fysisk 
funktionsevne. 

Så derfor forsøgte SampoVig ef-
ter sommerferien, at realiserer ide-
en om, at lokalsamfundets tilbud 
også kunne nå helt ud til beboerne 
på Trommeslagervej.

Aftenskolekurser for 
SampoVigs beboere

Af Mette Nielsen og Lone Svenningsen, SampoVig

Vi fik sammensat et katalog med 
en lille håndfuld forskellige kurser. 

Nogle oprettede vi selv, andre 
fandt vi i regionens kursus kataloger 
fra AOF, LOF og FOF. 

Foreløbig har vi kurser i:
 Filtning
 Madlavning
 Lyrik
 Musikbetragtning 
 EDB
 Fløjtespil 
 Tangodans
Til næste år håber vi at kunne tilby-
de endnu flere valgmuligheder for 
beboerne.



AOF LOF FOF
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Gennem flere år har Niels Damm ar-
bejdet med et lyrikværksted på Mar-
jattas voksenfællesskaber. Der er op-
bygget et rum, en tillid og en glæde 
ved at udtrykke sig i digtform.

Niels Damm og Else Slagebro har 
tidligere beskæftiget sig meget med 
digteren Inger Christensen i LY-
RIKSCENEN NAOS. 

Naos er det græske ord for celle og 
samtidig er det betegnelsen for det 
inderste rum i det græske tempel.

På denne baggrund begyndte Niels 
og Else, sammen med flere af delta-
gerne, at udvikle en forestilling med 
Inger Christensens digte. 

I forestillingen, der hed: ALFA-
BET, indgik også digte, som bebo-
erne selv har skrevet. 

Deltagere i forestillingen 
var:
Amalie Schmidt, Eline Dünnwald, 
Klaus Gerlach og Peter Gammelga-
ard fra voksencenter Ristolahaven.

Louise Hansen fra Voksencenter 
Vidarslund og Camilla Overby fra 
Voksencenter Sofiegården.

Niels og Else fortæller om deres 
medspillere:
Vores medspillere er gode til at 
- vandre mellem synlige og usyn-

lige verdener
- leve sig ind i stemninger
- selv at skrive digte
- sætte ord på deres følelser
- og vise dem i bevægelse.

Eline skriver sådan her om Inger 
Christensen:

Jeg så dig inde 
i min krop.
Jeg stod op
og du lærte mig
dine digte
som jeg skulle 
sige til dig.
Du gav mig din varme
og du spredte
dine arme ud
og gav mig et knus. 

Amalie skriver sådan her om at væ-
re med i »Alfabet«:

»Jeg kan mærke alle de ting, vi har 
lært. Det betyder rigtig meget for 
mig. Inger Christensens digte kom-
mer nærmere. Denne forestilling be-
tyder meget«.

Louise skriver:

Den smukkeste krystal
der bor i mit hjerte-
er ren som den sandhed
der er i mit ord.

Lyrikværkstedet
Af John Ryom-Røjbek

»En eller anden dør og dukker plud-
selig op mellem de andre«, skriver 
Inger Christensen. Hun døde et par 
dage, før vi startede vores øvepro-
ces. Alligevel er det, som om hun 
har været med os undervejs.

Niels Damm og Else Slagebro:
Det ligger os på hjerte i LYRIKS-

CENEN NAOS at søge nærvær. 
Nærvær har været vores ledetråd 

i øveprocessen.
Nærvær og glæde ved samarbej-

de har vi sat højere end vores trang 
til perfektion.

Forestillingen blev vist adskilli-
ge gange. 

Især under det helsepædagogiske 
stævne på Marjatta, hvor helsepæda-
goger fra hele Danmark mødtes for 
at beskæftige sig med temaet »Eti-
ske dilemmaer«, blev forestillingen 
mødt med begejstring. 

På Steiner-børnehaveseminaret i 
Charlottenlund var der stående bi-
fald og i Jylland, i Landsbyfælles-
skabet »Hertha«, var der også stort 
fremmøde og begejstring for fore-
stillingen.



På billedet ses livets »sande hel-
te« og så skader det naturligvis 
heller ikke med lidt gammeldags 
»mod«!
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I weekenden den 14.-16. august 2009 
afholdtes for første gang nordisk fol-
kemusiktræf »Musik over Præstø 
Fjord«. 

Det var en magisk weekend, hvor 
det hele klappede, vi trodsede en tru-
ende vejrudsigt og både publikum, 
musikere og frivillige var med til at 
skabe en fantastisk stemning. 

Mange mennesker havde lagt rig-
tig mange timer i forberedelserne, så 
forventningerne blandt arrangørerne 
var i top – og blev til fulde indfriet!

Den gamle park ved det tidligere 
gods Bredeshave, nu Marjatta Bre-
deshave, ligger smukt ned til Præstø 
Fjord og har skov og marker rundt 
omkring sig. Bedre rammer kan ik-
ke tænkes. 

Træffet blev åbnet fredag klokken 
19.00 med korsang ved lokale kor. 

Sangen er skrevet til anlednin-
gen af Søren Korshøj og ligger til 
download på foreningens hjemme-
side www.folkemusik.com. 

Vi var glade over, hvor mange dan-
sere der var i alle aldre.  

Der var flere forskellige dansefor-
eninger, der var mødt op og sågar en 
lille flok »line-dancere«. 

Under »Dansetræet« var der Åben 
Scene med tilmeldte spillefolk fra 

Østjylland, Vestsjælland, Skåne og 
Færøerne. Dermed var mange lands-
dele repræsenteret.

Dansere var også her i alle aldre 
og med forskellige funktionsniveau. 
Alle glædede sig i dansen sammen 
ved indvielsen af »Dansetræet«. 

Grenene på »Dansetræet« om-
kranser de dansende og mange hav-
de også fornøjelse af at kikke på.

Vi måtte danne to cirkler for at 
kunne danse, så mange var vi, da de 
unge folkemusikere fra ROD spil-
lede op til den første dans omkring 
»Dansetræet«.

På grund af den gode støtte arran-
gementet har fået fra Region Sjæl-
land, Nordisk Kulturfond, Næstved 
Kommune, UngTrad og Folk Musik 
og Ungdom var det muligt at sam-
mensætte et program med musik af 
høj kvalitet, med dygtige og aner-
kendte kunstnere, og derved at kom-
binere den nordiske musik, sang og 
dans, som traditionelt hører sam-
men i folkemusikken, og det lyk-
kedes at forene de forskellige folke-
musikmiljøer.  

Det var også sjovt at se, hvordan 
folk, der ellers aldrig før havde hørt, 
eller danset til folkemusik, blev gan-
ske bidt af det. Og lørdagens fol-
kedans-workshop var da også vel-
besøgt.

Også udenfor scenerne blev der 
spillet, såkaldt buskspil – under træ-
erne ved de opstillede og optændte 
bålfade, i teltene – alle vegne rundt i 
parken, nærmest døgnet rundt.  

Fritidsmusikere og professionel-
le »jammede« sammen, og folk fra 
de forskellige nordiske lande og fra 
flere forskellige steder i Danmark. 

Ideen med at koble musikken til 
naturen, som vi er inspireret af fra 
Sverige og også fra ældre danske tra-

Musik over Præstø Fjord 
14.-16. august 2009

Af Hanne-Grethe Camilles
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ditioner, lykkedes fuldt ud og fik me-
gen positiv respons. Også på hjem-
mesidens gæstebog, og gennem ar-
rangementets facebookgruppe er der 
efterfølgende kommet mange posi-
tive tilkendegivelser.

Der var ca. 400 mennesker fredag 
og 4-500 mennesker lørdag samt ca. 
250 søndag, der deltog på forskel-
lig vis i »Musik over Præstø Fjord«. 

Godt ⅓ deltog som frivillige, knap 
⅓ var musikere og laug og resten be-
talende gæster.

Vi anslår at ca. 100 af deltagerne 
var svenskere, flest fra Skåne, ca. 25 
fra Færøerne og nogle få fra Norge. 

Desuden enkelte fra andre lande, 
som nok mere eller mindre tilfældigt 
havde fundet vej hertil. 

Fra lokalområdet havde bl.a. Sjol-
tevejens årlige vejfest valgt at flyt-
te hele festen til træfpladsen, og på 
samme måde rykkede en årlig fa-
miliekomsammen fra Nørre Smid-
strup ind. Det var så hyggeligt med 
så stor lokal opbakning og interes-
se for arrangement.

Der var mange børn, og det var 
også lykkedes at promovere arran-
gementet som handicapvenligt, idet 
der både lørdag og søndag formid-
dag mødte mange op, som havde 
Downs syndrom. Både via institu-
tionen Marjatta, men også uafhæn-
gigt heraf.  

»Musik over Præstø Fjord« har ud-
viklet et rigtig godt samarbejde med 
Marjatta og lodsejere, der i øvrigt 
lægger areal til. 

Vi er allerede i gang med at plan-
lægge næste år at kunne udvikle suc-
cesen i de smukke rammer. 
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Nu vil vi snakke sammen!
Og det gjorde vi så, i ordets bedste 
forstand, på ca. 10 forskellige sprog, 
og hvem havde nu troet det muligt?

Søndag den 9. august 2009 drog 18 
håbefulde SamboVig musikanter af 
sted mod det høje nord nærmere be-
stemt: Gålå i Norge, for her havde vi 
hørt at der skulle være fest og hygge.

En Teaterfestival
Denne Teaterfestival er kommet til 
på baggrund af 3 tidligere gennem-
førte Nordiske teaterfestivaler i re-
gi af »Nordisk forbund for helsepæ-
dagogik og socialterapi«, i Järna i 

år 2003, 2005 og 2007, hvor der har 
været mellem 350 og 450 deltagere 
på hvert stævne.

Motivationen for skabelsen af en 
sådan festival er og har været, at alle 
mennesker, uanset funktionsniveau, 
har et stort behov for at udvikle sig 
i mødet med nye og uvante situati-
oner og mennesker, for på den må-
de at kunne give sit bidrag til vores 
samfund. 

De kunstnere, som arbejder med 
kunsten i det daglige i forskelli-
ge former, ved af erfaring, hvilket 
stort potentiale, der ligger gemt i 
det kunstneriske arbejde som hjæl-

pemiddel til udvikling af selvtilli-
den og selvbestemmelsen. 

Med dette afsæt ønskede idétager-
ne til dette ambitiøse projekt at gøre 
det umulige muligt, gennem indstu-
dering og opførslen af teaterstykket 
»Peer Gynt«. 

Et globalt puslespil!
Indstuderingen er foregået gennem 
det sidste år, og i op mod 10 for-
skellige lande, for til sidst at skulle 
samles og opføres ved Gudbrands-
dalen i Norge.

Endnu en vigtig ting at nævne, 
i den overordnede målsætning for 
en sådan teaterfestival, er det sande 
møde med sig selv såvel som med 
omverdenen. 

Ikke gennem intellekt, men gen-
nem gensidig respekt og forståel-
se for at hver en betoning, bevægel-
se og ord er vigtig og kan skabe en 
samklang for på den måde at tilve-
jebringe noget helt unikt. 

Derfor skaber et sådan teaterar-
bejde ikke blot underholdning, men 
ganske enkelt i »glimt« følelsen af, 
at være et helt og fuldkomment men-
neske, uanset hvor man står i livet.

Det var helt nye og spændende to-
ner for os SampoVig-musikanter, to-
ner som var kommet med vores nye 
internationale forstander, Sonny. 
Selvom han nu vist ikke kommer 
helt oppe fra Norge!

Vi blev præsenteret for nogle gan-
ske dejlige sange, vi skulle lære, men 
ak og ve, sproget var vist en blan-
ding mellem dansk, svensk, finsk og 
norsk, og det eneste ord enkelte af 
os var helt sikker på fremgik i den 
skønne tekst var »hygge«. 

Sommermøde 2009

Peer for alle
Af Rikke Ackermann og Sonny Ferm
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Nå, men det skulle nu nok gå, vi 
havde en meget forstående og om-
sorgsfuld arrangør, som mente, at 
vi var klar til at tage af sted. 

Og så afsted!
Vi havde fået at vide, at der både 
skulle pakkes praktisk, varmt og 
pænt tøj til turen, med en under-
stregning af, at der lige var »lidt« 
koldere end i Danmark. 

Beboerne på SampoVig var yderst 
nøjsomme i deres oppakning, men 
der var altså nogle af »ledsagerven-
nerne«, der på det nærmeste havde 
pakket hele deres hjem ned; ja her er 
jo ingen grund til at nævne navne.

Turen derop tog alt i alt 26 timer. 
Med mange gode og smukke na-
turoplevelser på vejen, indsejling 
til  Oslo, det kuperede landskab, sø-
er og meget meget mere. Til tider 
var det rent faktisk bjergkørsel, vi 
begav os rundt i. 

Uuh, det var altså spændende, mon 
vi alligevel skulle have taget ski og 
skistave med? 

Noget ret forunderligt ved turen 
var, at der var ekstremt mange rund-

kørsler, som vi kørte igennem både 2 
og tre gange; man skulle næsten tro 
at vi var ved at fare vild, men »nej« 
sagde begge chauffører i munden på 
hinanden, der var fuldstændig styr 
på det, og det var der da også, men 
Peer Gyntvejen er om muligt noget 
længere end Hærvejen i Danmark. 

Vi nåede frem lidt før spisetid 
mandag den 10. august og skulle 
indkvarteres. 

Og så var vi fremme!
Neej, hvor var her flot, fine hytter 
med græs på taget. 

Vi var ikke længe om at få beslut-
tet, hvordan vi skulle inddele os, 
og hvilke værelser vi skulle bo på; 
selvfølgelig dem med de smukke-
ste udsigter. 

Og hov, hvad var nu det? Der løb 
små og store bjerggeder eller måske 
var det egentlig får, med klokker om 
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halsen, rundt mellem hytterne! Dem 
blev vi hurtig venner med, da vi fod-
rede dem flittigt.

Allerede første aften skulle vi mø-
des på teaterfestivalen, for at få nog-
le informationer om den kommende 
uge på teaterfestivalen. 

Vi havde hver især fået et lille far-
verigt halssmykke, med 3 små træ-
kugler, med dels vores eget navn og 
så to andre. Det viste sig, at det var 
navne på nogle nye venner, som vi 
skulle finde i løbet af festivalugen, 
og ligeledes var der nogle, der skul-
le finde os. 

På den måde måtte vi bare hoppe 
ud i det og prøve at få lært nogle af 
alle de andre deltagere at kende. De 
kom fra blandt andet Norge, Sveri-
ge, Finland, Island, Skotland, Tysk-
land og Rusland. 

Hver morgen, når vi havde ind-
taget morgenmaden i hytterne, gik 
turen de ca. tre km ned til festival-
pladsen. 

Uuh, hvor var det både koldt og 
vådt, men vi fik nu hurtigt varmen, 
af at grine, når vi mødte vores sjove 
klovnevenner Zoldo & Deliz, som 
hver morgen gav en humoristisk 
introduktion af dagens tema og på 
trods af temperaturen, som på nog-
le morgener lå næsten på frysepunk-
tet, kom de glade og fro i badedrag-
ter og slog kolbøtter i den iskolde sø. 

Mange aktiviteter
Ud over selve teaterets tilblivelse 
var der mangeartede aktiviteter da-
gen igennem for de af os, som ikke 
direkte skulle medvirke i stykket. 
Her kan fx nævnes både ansigtsma-
ling, klovnerier og jonglering, lyst-
fiskeri, sang, dans og sidst, men ik-
ke mindst, fik vi muligheden for en 
hel vild tur op med en lift »10.000 
km over vandets overflade«. 

Vi var ikke helt stolte ved situati-
onen, men ved lidt fælles hjælp, fik 
vi rent faktisk også overskredet den-
ne grænse. 

Det var en hel fantastisk oplevel-
se, da vi først kom op, hvor vi kun-
ne se sne på bjergtoppene og se de 
hytter vi boede i nærmest som nog-
le små tændstikhuse.

Om aftenen var der fest med man-
ge skønne indslag; vi dansede folke-
dans, spiste og hyggede, ja vi glemte 
faktisk helt, at vi havde svært ved at 
forstå hinanden; vi var nærmest som 
en stor familie.

Nogle af de største og bevægen-
de oplevelser, ud over selve stykket 
& klovnene, var forskellige temaer. 

Helge Gudmundsen, som er for-
fatter og fodboldtræner for Flatås 
Lions, Norge, fortalte om livet som 
træner for et fodboldhold, hvor spil-
lerne ikke kan være med på et »al-
mindeligt« fodboldhold, som spil-
lerne selv udtrykker det. 

Vi hørte fortællingen om og mødte 
en af spillerne, der havde taget kam-
pen op »for livet«, og at livet sejrede, 
da det var for svært at forestille sig 
for den pågældende sygdomsramte 
spiller, at få en tilsvarende god træ-
ner og venner i himlen!

Sidst, men ikke mindst, mødte vi 
Marte Wexelsen, som har Downs 
syndrom, og som blev landskendt, 
da hun fik NRK til at lave en repor-
tage om, hvorfor folk blot ser hen-
des »handicap« fremfor at se hende 
»selv«, som den hun er. 

Hun har formået at få den Norske 
statsminister i tale i kampen om, at 
alle på trods af forskelligheder »er« 
noget. 

Hun og hendes lige er blevet en 
mere inkluderet del af samfundet, 
uden en konstant umyndiggørelse 
og nedgørelse, hun siger: »Vi, som 
er udviklingshæmmede, behøver en-
gang imellem hjælp, men det er vig-
tigt, at vi kun får den, når vi behø-
ver den, og det, at der er nogen, der 
tror på, at vi kan, betyder alt. Kun 
derfor er jeg nået så langt, som jeg 
er i dag«. 

Marte læste et af sine mange dig-
te, som er udgivet i en bog. 

Hun arbejder endvidere som skue-
spiller ved Rigsteateret. 

Det meget fine og sigende digt, af-
sluttede hun således med sangen Ga-
briella’s Sang, fra filmen »Så I som 
himlen«, og her løb tårerne om kap 
med regnen, ned af kinderne i ren 
bevægelse.

Den sidste aften, hvor selve spil-
let løb af staben, var vi pavestolte, 
for vi havde fire med fra SampoVig, 
som var hoppet ind i skuespillet, på 
trods af de ikke havde øvet hjemme-
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fra. De var med i en stor trolde sce-
ne. Et helt fantastisk sceneri var det-
te Peer Gynt stykke, en oplevelse, vi 
er så uendelig glade for at havde væ-
ret en del af.

Det viste sig således endnu en-
gang, hvilken kraft der er i det, når 
mennesker mødes »på tværs« på 
denne måde, hvor glæde og kreati-
vitet kommer til udtryk, og sammen 
skaber et så stort socialt kunstværk, 
hvor hver og en bliver delagtiggjort 
gennem sit nærvær. Denne impuls er 
kommet for at blive og vil om mu-
ligt måske vokse sig endnu større.

Nordisk Forbund har opfordret til 
at denne »impuls« fortsætter, og hå-
ber at vi igen kan mødes om 2 år i 
Norge. 

Tanken er at »altkunstværket« her-
efter skal vandre videre til et andet 
land i 2 år, og ja hvem ved måske 
kan det blive Danmark, der kan få 
den ære, at stå som værter for et så-
dan arrangement. 
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Bag navnet Kaspar Hauser gemmer 
sig historien om en ung mand, som 
en forårsdag i 1828 dukkede op i by-
en Nürnberg i Tyskland. Han frem-
trådte i alt som et lille barn, kunne 
knapt nok gå, hans sprog begrænse-
de sig til et par stammende sætnin-
ger, som han besvarede alle spørgs-
mål med, og han kunne på ingen må-
de gøre rede for sig selv.

I hånden holdt han et brev, hvoraf 
det fremgik, at han hele sit liv havde 
været holdt indespærret i en kælder, 
at han i alle disse år aldrig havde set 
noget andet menneske, og i det he-
le taget havde været holdt fuldstæn-
dig afsondret.

I løbet af forbløffende kort tid lær-
te den unge mand at tale og begå sig, 

Teaterstykke om 

Af Torben Olesen - og med fotos af David Griffiths
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og han kunne i alt væsentligt be-
kræfte brevets indhold. 

Det lykkedes aldrig at finde frem 
til stedet, hvor han havde været holdt 
skjult. Hurtigt opstod den teori, at 
han skulle være den legitime arving 
til det Badenske fyrstehus, og på 
grund af en intrigefyldt magtkamp 
forsøgt dræbt, men af ukendte årsa-
ger i stedet gemt af vejen i mange år. 

Også den tanke, at han blot var en 
gemen bedrager, en slags landsby-
tosse, som selv havde opfundet det 
hele, opstod fra starten.

Hans historie gik som en løbeild 
gennem Europa, og han blev kendt 
som Europas Hittebarn.

Fem år efter at han var dukket op, 
blev han brutalt myrdet, gernings-
manden blev aldrig fundet.

Til Kaspar Hausers korte liv knyt-
ter sig således mange gåder, og man-
ge teorier til deres løsning er blevet 
sat i omløb.

Imidlertid ligger der i Kaspar Hau-
sers historie, udover kriminalgåder-
ne, en inspiration som har bevirket 
en usvækket interesse, gennem al-
le de år der er gået, siden han duk-
kede op.

For pædagoger er der den særlige 
inspiration, at Kaspar Hauser jo på 

en måde er det nyfødte barn, som 
kan fortælle, hvorledes det opleves 
at komme til verden!

For et par år siden blev temaet 
Kaspar Hauser taget  op i form af et 
teaterstykke skrevet af Torben Ole-
sen, medarbejder på Marjatta. 

Stykket blev iscenesat og instrue-
ret af Paul Klarskov, mangeårig le-
dende medarbejder ved Scenen i Go-
etheanum Schweiz.

Skuespillerne var hovedsageligt 
medarbejdere fra forskellige afdelin-
ger i Marjatta Fællesskabet, men sel-

ve hovedrollen som Kaspar Hauser 
blev spillet af Katrine Køie, beboer 
i Idunhuset på Vidarslund.

I forbindelse med Helsepædago-
gisk Stævne på Marjatta i septem-
ber 2009, blev stykket taget op igen, 
og spillede »for fulde huse«. 
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Oprindelig var det tanken, at kurser-
ne også skulle tiltrække andre end 
dem, som bor på Marjatta, dog uden 
stort held. Der findes mange spæn-
dende tilbud rundt omkring.

Det har dog ikke været et problem, 
fordi Humlebikurserne har været 
godt besøgt og især vildemarkskur-
set, hvor deltagerne har overnattet 
på shelterpladsen og lavet mad over 
bål, har været eftertragtede. 

Et andet kursus »Fra jord til bord« 
er blevet gennemført for tredje gang, 
og der er allerede et par forespørgs-
ler til endnu et kursus.

Aktivitetsskolen har bl.a. tilbudt 
kurser i pileflet, filtning og biografi-
arbejde, mens andre kurser har haft 
et mere kunstnerisk indhold.

Torben Olesen, som er leder af 
Tranekær på SampoVig, er kunst-

ner og uddannet grafiker, har sam-
men med May-Britt Hansen under-
vist Humlebideltagerne i grafik.

Der er flere dygtige kunstnere på 
Marjatta indenfor musik, billed-
kunst og teater – og derfra er tanken 

Humlebien

om en kunstskole på Marjatta opstå-
et. En kunstskole, hvor kunstner og 
kunstnerisk interesserede – med-
arbejdere og beboere – kunne få et 
kunstnerisk skabende rum sammen.

Skuespillet »Kasper Hauser« er et 
godt eksempel på, hvor høj kvalite-
ten i det kunstneriske udtryk kan bli-
ve, når kunstnere, medarbejdere og 
beboere skaber og arbejder sammen.

Kunstskolen er endnu i sin begyn-
delse, og har ikke fået sit eget stå-
sted på Marjatta – det kræver kræf-
ter og manges engagement at puste 
liv i den.

Et bidrag til Kunstskolen, som Ak-
tivitetsskolen Humlebien skal være 
en del af, er kurset »Kunst og dia-
log«. Kurset forløber over et helt år 
med 4 moduler á 3 dage.

Deltagerne undervises af Robert 
Hogervorst, som er kendt fra andre 
kurser i Humlebien, og som er bil-
ledkunstner og helsepædagog, og Li-
dia Foustanu fra aktivitetsværkste-
det SampoVig.

Af Renate Gregersen

Aktivitetsskolen Humlebien 
har gennem de sidste år til-
budt flere forskellige kurser 
til beboere fra Marjatta. 
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På kurset går det skabende arbejde 
på lærredet og den fordybende sam-
tale hånd i hånd. Kunsten udvikles 
og man udvikles gennem kunsten.

På kurset bliver tegnet, malet, sun-
get og en historie, som udvikler sig 
over alle 4 moduler, bliver fortalt.

Kunstens univers udspiller sig på 
forskellige planer.

Hvordan hænger tingene sammen? 
Hvordan kan jeg finde et udtryk i 

mig selv og viljen til at give farver-
ne og stregerne kraft?

Deltagerne har været meget en-
gageret på det første modul og i bil-
ledernes forskellighed fra første til 
tredje kursusdag kommer dynamik-
ken i dette til udtryk.

Gennem kunsten findes en direk-
te tilgang til kommunikation, som 
er lige for alle, og hvor alle kan fin-
de meningen.

I de følgende moduler skiftes fra 
de todimensionale udtryk til det tre-
dimensionale – deltagerne kommer 
til at prøve kræfter med skulpturel-

le udtryk og arbejde videre med dia-
log og fordybelse.

Et andet – sideløbende – formål 
med kurset er, at samle deltagernes 
og undervisernes erfaringer og be-

skrive den udvikling som forhåbent-
lig finder sted i forløbet – til gavn 
for det fremtidige arbejde i Kunst-
skolen.
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Martin fejer. De visne blade rundt 
om husene rives sammen og køres 
væk; og så skal der fejes! Alle ste-
der skal der være pænt og ordentligt, 
for på søndag holder vi Åbent Hus. 

Stedet er SampoVig i Store Hed-
dinge, et af Marjattas fire boenhe-
der for voksne, og dagen er torsdag 
den 5. november 2009. 

Går man indenfor i værkstedsbyg-
ningen, er der alle steder travlhed 
med de sidste gøremål, men på my-
stisk vis ingen stress. 

De unge mennesker glæder sig, og 
de har sagtens tid til at fortælle om 
de mange fine ting, som allerede lig-

ger parate til søndagens salgsboder. 
I smykkeværkstedet hænger øre-

ringe, halssmykker og masser af an-
dre smukke ting og sager.

 - Og ved du hvad? siger Anne 
Louise; Lidia ordner værkstedet in-
de bag ved, så folk kan se, hvordan 
vi laver smykkerne. 

Overalt pudses, slibes og poleres, 
nu gælder det de sidste småting. 

På træværkstedet er det små fine 
nøgleringe, der får den endelige fi-
nish – og et enkelt sted er der over-
skud til at dekorere en masse bru-
ne papirsposer; dem skulle der ger-
ne blive brug for som indpakning. 

Duften af træ blander sig med te 
og lækre krydderier, og netop på 
gartneriet står et spøjst instrument 
bagest henne ved vinduet. På mit 
spørgsmål demonstreres, hvordan 
»æbleskiver« lag på lag lægges ind 
i »maskinen« og ved ganske svag 
varme forvandles de til økologiske 
æblechips. Meget, meget mindre 
energikrævende, end det kunne gø-
res i ovnen. Det er også på gartneri-
et jeg finder Susanne og hendes duk-
kemagere. Nisser og trolde står linet 
op på hylden, og alle – både menne-
sker og dukker – udstråler finurlig 
glæde og førjulestemning. 

Sådan går det, når »SampoVig« holder

Åbent Hus
Af Inge Lise Holmgren, mor til Andreas og andre små »nisser«



41

På væveværkstedet er der en sær-
lig stille hygge. Strikkepindene går, 
mens Karen, Stine og Merete små-
snakker om de stabler af vævede og 
strikkede ting, der ligger parat på al-
le hylderne. 

Vævene er taget ned, for der skal 
være plads til de mange gæster, der 
flokkes netop her for at gøre julega-
vekup i unik kvalitet, men til rime-
lige priser.

Nu skulle man tro, der var tomt 
og stille i husene, beboerne er jo på 

arbejde hele dagen. Men nej, pleje-
personalet har snuppet en ekstra ar-
bejdsdag for at gøre de fire huse klar 
til at virke som Caféer, Cafeterier, 
Julestue eller Loppemarked.

Forberedelserne er mange
Annoncering af dagen er naturlig-
vis nødvendig, og den rækker vidt: 
Fra Marjatta i Tappernøje til Store 
Heddinge på Stevns. Med annonce, 
pressemeddelelse og ikke mindst 
plakater. 

De fleste plakater hænges op i for-
retningerne i Store Heddinge, og de 
får den allerbedste plads i vinduet el-
ler på glasdøren. For de forretnings-
drivende i byen bakker op om stedet, 
ikke blot med plakatplads, men med 
mange og flotte gevinster til sønda-
gens tombola og lotteri. 

Den første gang, jeg kom som gæst 
til Åbent Hus på SampoVig, var An-
dreas endnu skolebarn på selve Mar-
jatta. Ved kaffebordet faldt jeg i snak 
med en ældre dame: De er måske 
mor til en af beboerne, spurgte jeg 
forsigtigt. – Næ, lød svaret, jeg bor 
blot her i byen. Men vi er jo så stol-
te af stedet, og vil gerne besøge det, 
når lejlighed byder sig.

– Stolte af stedet, tænkte jeg, hvor-
dan kan det dog hænge sammen. Al-
le andre steder hører man om prote-
ster og underskriftindsamlinger for 

Brians farmor har gennem årene 
lavet utallige smukke håndarbej-
der til julestuen. I år var det en 
stor kurv fuld af hjemmestrikke-
de strømper, men de var allerede 
pakket ned og afleveret, da foto-
grafen nåede frem.
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at undgå sådanne »bosteder« i nabo-
laget. Men den var god nok! Når jeg 
nu om dage færdes i byen sammen 
med Andreas, strømmer den sam-
me hjertevarme og imødekommen-
hed imod os.

Men tilbage til SampoVig og til 
Åbent Hus: 

Endelig blev det søndag! 
Dørene smækkes op, og snart sum-
mer hele stedet af liv og julehygge.

I salen optræder elever med sang 
og musik, andre viser stolte deres 
værelser frem til familie og venner 
– eller måske til naboen hjemme fra 
forældrenes by. 

De er tydeligvis værter i dag – og 
stolte af det! 

De fire »huse« er som forvandlet: 
I Tranekær står cafébordene tæt, og 
folk står i kø for at sikre sig kaffe 
og lagkage. Er man til æbleskiver 
og juleglögg er Vibehuset stedet, og 

frokosten snuppes i Lærkegårdens 
Sandwichbar eller i Salen, hvor der 
serveres suppe, landgangsbrød og 
økologiske drikkevarer. 

Udenfor er der grillede pølser, og 
i en stor Tipi, sidder Torben og ba-
ger pandekager ganske som Lapper-
ne højt mod nord. 

Ingen skal gå sultne derfra!
I Svalebo er dagligstue og køkken 

forvandlet til én stor Julestue. 
Personale og forældre har sam-

men pyntet op med alle de håndgjor-
te juleting. Flotte patchworkpuder, 
-tæpper og -lunchservietter, forede 
æsker, julehjerter og kræmmerhuse, 
julekort, hjemmestrikkede sokker og 
meget, meget mere – foruden natur-
ligvis nisser og engle i alle tænkeli-
ge materialer og størrelser. 

Der er også juleneg og hjemme-
bagte småkager, og i år minsandten 
en fiskedam til glæde for de mindste. 

Her ses tydeligt det tætte samar-
bejde mellem beboere, personale og 
forældre. 

Der er mødre, som hele året arbej-
der med julestueting og afleverer de 
smukke håndarbejder i poser og kas-
ser, parat til udstilling og salg. 
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Der er plejere, som tålmodigt ba-
ger den ene kassefuld småkager ef-
ter den anden sammen med vore un-
ge mennesker – og dem, der i de-
res fritid sysler med nisser og eng-
le til boden. 

Der er beboerarbejder og ting fra 
bedstemødre, familie eller veninder. 

Og i år var der den mor, der på 
en desperat opringning få dage 
før Åbent Hus reflekterede med et: 
»Mangler I små nisser? – jamen, 
det må jeg vel nok kunne finde ud 
af.« Og sandelig; på selve søndagen 
kom hun med de yndigste nisser på 
kælke og i kurve, og et løfte om fle-
re næste år. – Så vil jeg nok starte 
lidt tidligere!

Men spørger du beboerne er Lop-
pemarkedet det aller, aller bedste. 

Her regerer Anne, og her kan de 
finde netop dén CD, bog eller smuk-
ke antikke tekop, de lige står og 
mangler.

Og hvorfor så Åbent Hus? 
Tja, først og fremmest for – som or-
det siger – at åbne dørene, så folk 
udefra kan få et kik ind i den ver-

den, der danner ramme om vore 
børns voksenliv. 

Det kan være den ældre dame fra 
Store Heddinge eller forældrene til et 
Marjattaskolebarn, som her får mu-
lighed for i fred og ro at gå rundt og 
indsnuse stemningen. 

Men når så mange forskellige 
kræfter år efter år samles i forening 
om projektet, er det først og frem-
mest for beboernes skyld. For at gi-

ve dem en dag, de kan glæde sig til 
og være stolte af. For at give dem 
mulighed for at være værter og vise 
deres hjem frem til familie og ven-
ner. Og for at deres forældre sam-
men med lodsedler, bagværk, nis-
ser og lotterinumre kan sælge den 
gode historie om det rige og trygge 
liv, vore voksne børn har derude på 
Stevns, hvor kragerne vender.





Åbningstider
på de forskellige 

værksteder
Værkstedet i Snesere
Sneserevej 73 • 4733 Tappernøje 
Mandag – torsdag: 8.15 –16.00, fredag: 8.15- 14.15

Keramik, glas, smykker, sølvbestik, trædyr og Choroi instrumenter.

Strandhøj
Sjoltevej 25 • 4733 Tappernøje 
Mandag – torsdag: 7.00-15.00, fredag 7.00-12.00

Økologisk/ biodynamiske mejeriprodukter og kød (på bestilling)
Økologisk/biodynamiske grøntsager sælges på Bækkeskovstræde 26A

Gartneri, Vidarslund
Vinndbyholtvej 6C • 4640 Faxe
Mandag – torsdag: 8.30-15.30, fredag 10.00-14.00 (eller aftale) 

Stalddørssalg af økologisk/biodynamisk grønt, frugt, æg og kolonial-
varer

Aktivitetshus, Vidarslund
Vindbyholtvej 6D • 4640 Faxe
Mandag – torsdag: 13.00-15.00, fredag 13.00-14.00

Lampeskærme, mobiler, skåle, fade, vaser og krukker af papir

Aktivitetshus, Sofiegården
Holmevej 26B, Næstelsø • 4700 Næstved
Mandag – torsdag: 10.00-15.30, fredag 10.00-14.00

Forskellige ting fra væve-, træ- og lysværkstedet (fx taburetter, vindfi-
gurer og bivokslys).

Aktivitetshus, Sampovig
Trommeslagervej 14 • 4660 Store Heddinge
Mandag – torsdag: 9.00-16.00, fredag: 9.00-12.00

Forskellige ting fra væve-, træ- og metalværkstedet fx foderbrætter, 
rede kasser, lysestager, bordskånere, viskestykker, tæpper og metalop-
hæng samt te og urtesalt fra gartneriet.

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

Besøgende på  værkstederne 
bedes naturligvis respektere 
åbningstiderne.


