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Leder
Af Bernhard Schmitz
forudsigelighed. Mødes man til fælles arrangementer, er
det altid en stor glæde at opleve hvorledes man bliver
mødt af alle, og gensynsglæden er stor. Det skaber en
stærk følelsen af samhørighed, vi har en fælles historie,
vi kan se tilbage, men og så se fremad sammen.
Vi lever i en hektisk tid, som er karakteriseret gennem
øget individualisering, hvad er bedst for mig og hvorledes når jeg mine mål, og det skal helst gå hurtigt. Nu
taler man ikke længere om hvilken bog man er i gang
med at læse, men hvilken HBO eller Netflix serie man
er i gang med. Mange sidder ved hver sin lille skærm,
og det går på bekostning af de gode fælles oplevelser,
som kan skabe en fælles referenceramme og et samlingspunkt.

M

ange af Marjattas voksne beboere har nu
den glæde at de kan nyde deres otium, de
har haft et aktivt liv og kan nu se tilbage og
mindes de mange dejlige oplevelser de har haft. Nogle
af disse pensionister har i dag deres hverdag på Vidarslund, og denne sommer tog de en tur til Nordsjælland,
for med egne øjne at se og mindes en flig af deres
barndom.
Mange af Marjattas ældste beboere har netop en eminent evne til at huske og de kan meget levende fortælle om deres barndom og ungdom, og her ligger en
skattekiste af fantastisk fortællinger. De mindes Albert
Eman og de mange medarbejdere omkring ham, og det
er lærerigt og inspirerende for os alle at få et indblik i
det der var engang.
Marjatta har gennem de sidste 63 år vokset sig til et
stort fællesskab, her har været udvikling og fornyelse på
mange områder, men bevidstheden om vigtigheden af
tryghed og kontinuitet har altid gået hånd i hånd med
udviklingen, og det er det der kendetegner Marjatta.
På Marjatta kender beboerne og eleverne hinanden, og
mange medarbejdere har ligeledes været ansat på stedet
i rigtig mange år. Dette skaber i den grad tryghed og

På Marjatta vil vi gerne værne om disse fælles oplevelser, og vi har mange gode stunder gennem året, hvor
vi mødes til forskellige kulturelle arrangementer. Et af
højdepunkterne er paradisspillet og Julespillet, og i år
vil vi atter mødes og på ny opleve spillene, som opføres
af Marjatta medarbejdere.
Spillene formår trods deres enkle, humoristiske og
naive udtryk at formidle en sandhed og en seriøsitet
der skaber en ganske særlig stemning. Blandt publikum
sidder Marjattas ældste beboere, og de vil atter kunne
genkalde sig barndommens minder, men også få en ny
oplevelse, for spillene er en ny oplevelse hver gang.
Udover en beskrivelse af baggrunden for paradisspillet og Julespillet, kan man i denne udgave af Marjatta
bladet også læse en artikel om ”Strandhøj” Marjattas
biodynamiske landbrug, værkstedet i Snesere og få et
spændende indblik i folkedansens univers. Der vil være
tilbageblik på en del af sommerens mange aktiviteter
lige fra Cirkus og gøgl til spændende ferie oplevelser
rundt omkring i Europa. Har man undret sig over hvor
det specielle navn Nimah Naust, som et af ungdomsgrupperne hedder, kommer fra, ja, så kan man finde
svaret i denne udgave.
På vegne af Marjatta bladets redaktion ønsker jeg jer en
glædelig jul og et godt Nytår
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Vidarslunds Fællesdag
Den 11. juni 2016
v. Vidarslunds pressegruppe

Dagen startede i smuk sol med morgensang og hurraråb
ved flagstangen. Og så sendte vi røde heliumballonger
op med ønsker om en dejlig Fællesdag på Vidarslund.
Herefter gik alle aktiviteterne i gang.

stemme. Der var nemli’ meget helium tilbage, så nogen
prøvede at snakke med en sjov helium-stemme. Hold
da op hvor var det sjovt! Katrine vandede og vi fik møg
til planterne fra en kostald.

KASTEBODEN. En kastebod er noget med at vælte dåser og kast med bolde. Den skal bruges til julemarkedet.
Medarbejder-Sune havde en tegning og viste os med
brædder, hvordan den skulle bygges. Walter tegnede
blomster, en hest og sommerfugle på pladen og de
tomme dåser blev malet. Nina malede gul, Karina blå
og Troels rød. Det blev ret flot.

BÆNK I BUSSKURET. Mange var i gang med at bygge
en lang ny bænk i busskuret. Og Dan lød som trolden
Hugo (fnis). Vi prøvede bænken og den var rigtig god,
men vi syntes der manglede en kopholder og en fladskærm. Ja, vi lavede meget sjov den dag.
Bålplads. Ved Idunhuset blev der lavet en bålplads og
der var et rundt telt med bænke og borde og en grill. Vi
kunne bage snobrød, det var der mange der prøvede.
Susanne hjalp Joachim med at passe bålet, de samlede
grene og hyggede og grinede.

HÆK-PLANTNING. Der blev plantet hæk to steder, og
det er meget vigtigt med gødning. Men jorden var hård,
så der skulle fræses, og John L. hoppede på en kængurostylte-spade; hop, hop, hop med en sjov helium-
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ISBODEN. Der var kommet en mystisk container, som
vi kikkede meget på hele formiddagen! Det viste sig at
den kunne bygges om til en isbod med alle slags is…
Thomas var ismand sammen med David.
MADHOLDET. Der var også et stort madhold i Idunhusets køkken, som havde travlt hele dagen. Der blev lavet
flotte frugtfade om formiddagen, dej til snobrød, friske
salater og meget mere. Da vi beundrede deres arbejde,
sagde Rikke: ”Ja, vi bliver bedømt på vores talent!” og
talent det havde de bestemt. De lavede også kartoffelsalat af 15 kg kartofler, som Morten transporterede i sin
cykelanhænger.

6
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CIRKUS. Der kom også et cirkus med en lille gris.
Karsten Klovn satte cirkusteltet op og kl. halv fire var
der forestilling. Fi-fi-gris lavede numre, det var sjovt.
Louise, Morten og Thomas var med i et cowboynummer og Conny fik et kys af klovnen.
Om aftenen spiste vi og hyggede ved bålpladsen, der
var laks på bål og en nedgravet ovn med fårekølle.
David fortalte med sin helium-stemme at der var sodavand til alle ovre i busken, nej hvor vi grinede!
Sådan en dag vil vi også ha’ til næste år!
Kærlig hilsen Pressegruppen
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Tilbagebik på barndommens minder
Af Hanne Dehn

S

øndag d. 5 juni var dagen som de ældste beboere
på Breidablik havde set frem til. Turen gik denne
skønne solskinsdag til Holte, nærmere betegnet
Rudegårdsalle 39, hvor Villa Marjatta, senere Marjatta i
sin tid blev grundlagt. De ældste beboere fra Breidablik
var da nogle af de første elever som Eman tog under
sine vinger, og dengang børn på 8 - 9 år. I dag kan de
selvsamme beboere se tilbage på et langt og begivenhedsrigt liv på Marjatta, og for at genskabe nogle af de
tidlige minder fra barndommen, blev denne tur arrangeret. Humøret var derfor højt da vi efter morgenmaden denne søndag, satte kursen mod Holte. Da vi nåede
frem efter en varm tur og diverse vejarbejder undervejs,
kunne vi dog konstatere at det gamle hus desværre
ikke stod der længere. I stedet er der nu bygget et rødt
murstenshus på grunden, men som i dag også fungerer
som institution for hæmmede børn. Alle kunne godt
huske det gamle Villa Marjatta, og fortalte om hvordan
det før havde set ud, med hvide pudsede mure og førstesal. Haven havde også forandret sig lidt med tiden.
Dengang var der en masse frugttræer i haven, men i dag
kun et enkelt og så et stort kastanjetræ, som alle dog
kunne huske. Vi fik taget en masse billeder både af det
nye hus, samt af haven, i dag legeplads, som vi dog kun
kunne se ude fra vejen da den var aflåst.
Barndommens minder dukkede frem fra gemmerne, og
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der blev udvekslet minder, hvilket var en dejlig oplevelse at være vidne til. Vi gik en tur på den stille villa vej,
hvor især Kirsten kunne fortælle om hvem der havde
boet hvor, i de omkring liggende huse. Næste stop på
turen var hvor Eman i sin tid havde boet, og som Bruno
kunne huske adressen på. Så vi lagde turen inden om
Eman’s gamle hjem, som der også kunne fortælles små
historier om. Hans kontor med det store skrivebord,
hvor Kirsten havde hjulpet med at klistre frimærker på
brevene, og sovet på sofaen når hun trængte til et hvil.
Videre derfra gik turen forbi Havartigården, som i dag
fungerer som kursus sted. Vi var ikke ude at gå, da der
var arrangement på stedet, så vi listede stille af igen. Tiden nærmede sig frokost, og sulten var så småt begyndt
at melde sig, så tiden var inde til at vi fandt et hyggeligt
sted hvor vi kunne nyde både frokost og det skønne
vejr. Så vi fandt vej til Holte havn, som ligger med et
hyggeligt lille spisested lige ned til vandet. Skønt sted
med masser af atmosfære, dejlig natur med ænder og
svaner, robåde folk kunne tage en tur på vandet i, og
hvor turbåden ”Furesø ” lagde til ved den lille bådebro,
hvis man ville nyde en længere tur på de omkringliggende søer. Alt dette kunne bare nydes i fulde drag,
mens vi spiste en dejlig frokost, med efterfølgende
kaffe, inden vi vendte næsen hjem mod Breidablik igen.

En dejlig dag med skønne minder fra barndommens
tid i Holte på Villa Marjatta....Og hvad er et langt liv
på Marjatta så for en størrelse, kan mange så måske
tænke...tjaaaa sætter vi tingene lidt i perspektiv til
barndommens minder, så kunne Kirsten og Bruno
den 1. November 2015 fejre deres 60 år’s jubilæum
på Marjatta. Fra barndommen gennem ungdommen

videre til voksenlivet og nu den ældste generation. Et
liv på samme sted i trygge rammer, og en masse skønne
oplevelser med i Livets rygsæk. Dagen blev markeret
med en dejlig frokost og efterfølgende kaffe ved en sammenkomst i Vidarsalen, hvor Kirsten og Bruno begge
blev fejret af familie, venner og bekendte.
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At danse med folk
Af John Ryom-Røjbek

I Danmark har vi, som i mange andre lande, en meget gammel tradition:
folkedans. Hver egn i landet har sine egne danse og ikke mindst sin egen
folkedragt.
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På Marjatta har eleverne danset folkedans i mere end
tredive år, og det vel at mærke med de samme to instruktører, Henning Berg Andersen og Richard Armitage. De ”gamle” brugere er, gennem de mange års dans,
blevet virkelig dygtige og kan et utal af forskellige
danse. Flere af dansene består af meget krævende figurer og indviklede dansemønstre, hvor der er mange
trin og bevægelser der skal huskes.
Som medarbejder er det altid en stor fornøjelse, at
være på arbejde de dage hvor der er bal eller øveaften.
Især at opleve den utrolige glæde og entusiasme både

brugere og medarbejdere udviser i dansen. Dansen er
virkelig en af de aktiviteter hvor alle forskelle falder
væk og en gruppe mennesker morer sig kosteligt sammen. Ofte er det brugerne der må vise medarbejderne
hvordan det skal foregå, og det gør de med glæde og
stolthed.
Men der ligger mere bagved denne aktivitet end der
umiddelbart kan ses.
Her på de næste sider fortæller Henning Berg
Andersen om baggrunden for folkedansen på Marjatta.
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Folkedans på skoleskemaet
Af Henning Berg Andersen

- Siden 1982 har jeg været med til at undervise, instruere og spille op til dans på Marjatta. Folkedans er et fag
på elevernes skoleskema, og som skoleelev på Marjatta
har man folkedans fra 6 klasse og frem til man går ud
af skolen. Dansen ledsages af levende musik, og der
gøres rigtig meget ud af at øve de forskellige trin så alle
kan dem. De sidste mange år har jeg sammen med Sara
Reppel og Lisbet Schmitz haft ansvar for skoleelevernes
undervisning i folkedans, og det er helt tydeligt, at det
de lærer, det tager de med sig videre i livet. Ud over at
folkedans er et fag på skemaet, så er der jo rigtig mange
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unge og voksne beboere som også øver folkedans en
gang om ugen, og deltager i mange baller i løbet af
året. I starten spillede jeg op til folkedans sammen
med Birthe Reppel, senere sammen med min søster og
svoger (Ulla og Jens) og vi havde ansvar for ballerne i
over 25 år. Richard Armitage har også være tilknyttet
folkedansen her på stedet, han kommer her stadig helt
fra Nordsjælland, og sammen instruerede vi de voksne
beboere til øve aftener som vi kalder det.
- Siden min søster og svoger stoppede, spiller Richard
og Erik sammen med mig til Ballerne. Richard er emi-

nent på harmonika og Erik er en rutineret kontrabasspiller, selv spiller jeg klarinet. I rigtig mange år
foregik øveaftener og Baller altid i skolehjemmets
sal. Men efterhånden som årene gik, og der blev flere
og flere bofællesskaber, blev de fleste Baller flyttet
til salen i Næstelsø. Her er mere plads, og beboerne
kommer med bus fra de forskellige bofællesskaber.
De gange hvor næsten alle møder op til f.eks. Julebal er det en ordentlig flok og vi kan være næsten 100 friske dansere på sådan en aften. Til øve
aftenerne kan det svinge lidt hvad deltagere angår,
beboerne har ofte mange aktiviteter de skal deltage i,
men der er altid en trofast flok som kommer og øver.
Således kan danseaftenerne være meget forskellige,
men charmerende på hver sin måde. Nogle gange er
det stille og roligt i en fin lille flok og andre gange
er der fuldt drøn på, hvor det kan være svært at få
ørenlyd.
Dansen betyder meget for sammenhængskraften
Når beboerne mødes og er fælles om at danse både
til ballerne og til de mange øveaftener, så mærker vi
tydeligt begejstringen og glæden. Betydningen af at
mødes med dem man måske har kendt siden barnsben, boet og gået i skole med gennem en årrække, er
altid dejligt. Gensynsglæden er stor, og det er af stor
værdi, at mødes om noget man er god til og noget
man har glæde af at udøve, det skaber tryghed,
genkendelighed og i det fællesskab lever venskab,
gensynsglæde og lysten til at bevæge sig i dansen.
Det sociale møde
Det er også her, at vi som medarbejdere for en gangs
skyld kan få lov til at mærke denne sunde følelse:
- ’Hov her er der lige ét område hvor beboeren er
dygtigere end mig, og her kan jeg lære noget af
beboerne’. Det er også her hvor man ganske ’uforpligtende’ kan få lov til at give hinanden hånd og
sågar holde om hinanden i en dansefatning og prøve
at finde det fælles ’fod slav’ i de forskellige danse og
dansetrin. Jeg ved, at rigtig mange nye medarbejdere
bliver forundrede over, hvor dygtige og fuldstændig
sikre beboere er i at danse, og hvorledes de husker
de mange forskellige danse ned til mindste detalje. I
dag er der faktisk rigtig mange mennesker som ikke
aner hvorledes man danser en simpel polka eller en
vals, men det kan beboerne på Marjatta, og det er
der stor respekt omkring.

Hjertevarme og gensidig glæde
At bevæge sig sammen i og til den samme takt og
rytme i en dans skaber ikke kun glæde, men det
virker helt ind i det fysiske, det skaber orden, velvære og struktur, og en enorm stærk samhørighed,
når alt går op i en højere enhed. Dansene kan være
parvis, tre og tre, to par, tre- eller fire par, i en stor
kreds, kæde- eller rækkedans, der er altid den særlige
form for ur kraft eller grund kraft der gælder for alle
danse.
Vi kan mærke hvordan kroppens bevægelser og glæden får hjertet til at banke hurtigere, får pulsen til
at stige og blodgennemstrømningen til at øges. Det
er og bliver sundt at bevæge sig, og når det går hånd
i hånd med glæden, så kan det ikke blive bedre. Vil
man nå op på de obligatoriske 10.000 skridt, så skal
man bare komme til folkedans, så går det let som
ingen ting. Kroppen bliver varmere, vi får farve i
kinderne og kan begynde at svede. Cirkulationen
kommer i gang, der kommer ilt til alle cellerne, og
mange af herrerne må smide habitjakken og smøge
ærmerne op i løbet af sådan en danseaften.
Glæden virker gensidigt og afsmittende på alle der
er på dansegulvet, og det betyder ikke så meget hvis
man laver en fejl, det vigtigste er at være med og
ikke give op. Når bare man hænger på, så får man
straks en ny chance når musikken spiller videre og
dansen gentager sig i den næste reprise.
Man mærker hvorledes musikken, takten og rytmen
i dansene er fællesskabsdannende, det løfter den
enkelte ud af tyngden det giver sammenhold og
skaber bevidsthed om hinanden. Skaber hensyntagen og omtanke f.eks. i en kæde, hvor der måske er
en kammerat eller en medarbejder der har brug for
en hjælpende hånd. Vi kender hinandens styrker
og svagheder, vi har tillid til hinanden og vi ved,
at sammen får vi det altid til at fungere. At danse
er glæde i sin reneste form, og i dansen er der også
plads til latter, det kan gå helt galt og blive det rene
kludder, men vi griner af os selv, og ved næste forsøg
så lykkes det.
Mine mange års erfaringer med folkedans har i den
grad overbevist mig om, at dans virker fælleskabsdannende, skaber glæde, genkendelighed, og knytter
os sammen om noget der er sundhedsskabende og
virker ind i fremtiden.
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Barcelona 2016
En dannelsesrejse på mange planer
Af Dorthe Vedel
Undervejs på vores beboermøder havde vi i løbet af
efteråret og vinteren talt om hvad der kunne være af
ønsker til den kommende sommers ferie rejse. Eleverne
havde mange forskellige og vidtrækkende ønsker. Men
der var nogle gennemgående ønsker om sol og strand,
swimmingpool, spændende museer, restauranter,
fodbold og shopping muligheder. Et par enkelte elever
kredsede det ind til Spanien.
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Personalegruppen begyndte ud fra de ønsker at lede
efter et muligt feriested og endte med at skrue en rejse
til Barcelona sammen. Som noget nyt arrangerede vi
at sætte to ungdomsgrupper sammen; Kastanjen og
Skovvænget og med det set-up åbnede der sig nye gode
muligheder for at interagere socialt på tværs af grupperne og selvfølgelig også for at lave flere forskellige ture i
løbet af en dag med færre elever.

Vi skulle bo i en mindre by i en bjergegn, Riudellots godt
en times kørsel fra Barcelona og en halv time fra kysten.
Huset vi lejede var en spansk Finca. Sagt på dansk; en
landejendom med omgivende plantage og blå bjerge.
Huset havde en stor swimmingpool, til stor glæde for
eleverne og var indrettet i spansk rustik stil. Rejsen derned gik rigtig godt, alle udviste stor rejse tålmodighed.
Den første dag gik med at nyde poolen og lande og
ryste rejsestøvet af os, men vi sluttede dagen af med
at køre en tur ned til kysten. Ejeren af huset havde
anbefalet en by ved navn Tossa de Mar, som betyder
noget i retning af tårnet ved havet. En rigtig skøn by
i en lagune med klippesider, hav og gul sandstrand.
Her osede af spansk autencitet. Vi indtog i fællesskab
aftenmåltidet på en restaurant lige ved stranden, hvor
vi kunne se fæstningen med tårnet knejse sig malerisk
op af bjergsiden. Den næste dag delte vi grupperne og
Skovvænget tog en tur til byen Girona, godt en halv
times kørsel fra huset og Kastanjen valgte at lave en
sightseeing langs perlerækken af kystbyer. Girona var
absolut et spændende bekendtskab. En ret stor by med
en inderkerne af velbevaret gammel middelalderby. Vi
besøgte stedets katedral, som viste sig at været et ret
omfangsrigt sted med mange bygningsforgreninger.
Da vi kom ind i katedralen, blev vi klogere på hvordan
katedralen havde udviklet sig gennem tidsperioderne,
helt tilbage til at det oprindeligt havde været et græsk

tempel. Eleverne kiggede interesseret på de små modeller, der var konstrueret af katedralen, så man kunne se
katedralens bygningsudvikling gennem mere end 1000
år. Der var fantastiske sølvtavler om Frans af Assisis
liv, som de unge har et godt kendskab til, glasmosaikker, farverige gobeliner, skulpturer mm. Besøget var
spændende og dejligt at opleve, at vores elever nød den
kulturelle oplevelse. Vi sluttede turen af med at vandre
i stejle, snævre, snoede og vidunderligt kølige middelaldergader, små-shoppede og sluttede dagen af med at
indtage ægte spanske tapas på en restaurant i det gamle
middelalderkvarter. Alle elever var friske på at prøve at
smage det spanske køkken og villige til at indtage mad
de ikke havde smagt før. Det var berigende, at se de modige unge mennesker, nyde de spanske delikatesser og
slet ikke være kræsne, heller ikke når det var blæksprutter eller andre lækkerier.
Dagen efter tog vi efter ønske fra eleverne igen til Tossa
de Mar. Målet var at få en stranddag og lære byen lidt
mere at kende. Vi havde en herlig dag, hvor der blev
badet, solet og shoppet. Godt beskyttet under parasoller
blev fæstningen iagttaget og akvarellerne fundet frem.
De elever der havde lyst malede de pittoreske motiver.
Senere tog vi et lille turisttog, der kørte os rundt i byen
og på en tur op af bjergsiden til ruinerne af borgen. Her
var en vidunderlig udsigt ud over havet og byen med
en skønhed, som kunne tage vejret fra enhver.

MARJATTA BLADET NR. 32 2016

15

Den tredje dag startede morgenmads restauranten
”Huevos con Rancheros” i vores landhus. Sagt med
andre ord: Der blev lavet morgenmads-omeletter med
lækre ting fra lokalområdet, købt på byens marked.
Så det var bare om at komme ud af morgen fjerene og
bestille hvad man kunne tænke sig i sin omelet. Og
helst på spansk!!!… hvilket vi havde vi meget grin ud
af. Derefter var der ren poolhygge og afslapning.

seum alle kunne lide og syntes var facinerende. Fantasi
og skævhed er nogle af de ord, der kan sættes på museet
som mest af alt må betegnes som en slags totalteater.
Der var elever, der nærmest fortabte sig ind i malerierne
og kunne blive ved med at finde oplevelser og stemninger i de surrealistiske motiver. Det gjorde et stort
indtryk på alle at besøge Dali museet og gav en indre
efterklang af, at have oplevet noget helt unikt.

Sidst på den hede dag tog de elever, der ønskede det
med på en tur til Dali Museet, som lå knap en times
kørsel fra huset. Turen var helt fantastisk. Museet var
skørt og sjovt fra det øjeblik vi nærmede os museumsbygningen. Bygningen var dekoreret med kæmpe æg på
taget og skøre skulpturer, deriblandt en cadillac med et
monster bag rattet. I det hele taget var byen surrealistisk
og bar præg af at være hjemby for en kunstner med en
ret krøllet hjerne. Eleverne valgte på skift hvilken sal på
museet vi skulle se og ingen tvivl om det var et mu-

Da vi kom tilbage til huset, var der arrangeret poolparty
af resten af gruppen, der var blevet hjemme. Det vakte
stor glæde, at vi kunne komme museums-trætte hjem
og indtage et dejligt forberedt måltid. Og efterfølgende
bade og danse til glad musik og nyde poolen, der var
pyntet festligt op med balloner, lys og guirlander.

16
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Den fjerde dag gik turen til Barcelona centrum. Vi
startede med at besøge FC Barcelonas fodboldarena
område, hvilket havde været eet af de mange elev

ønsker. Derefter besøgte vi Picasso museet og efterfølgende slentrede vi gennem Barcelonas stemningsfulde
kvarterer. Picassomuseet var ligeledes en stor oplevelse
og vi fokuserede på at se og fortælle eleverne om hans
blå og hans rosa maleperiode. I den forbindelse opstod
nogle gode dialoger omkring følelser og indre stemninger og om Picassos evne til at beskrive det i farveskaler
på sine malerier.
Den sidste aften inden hjemrejsen besluttede vi at
tage på en eksklusiv restaurant. Vi fik booket tid og det
tidligste var kl 20…. før åbnede køkkenet ikke. Vi gjorde
os alle klar til festmiddagen og tog så afsted. På restauranten blev vi budt velkommen af professionelle tjenere
og i samme moment udstyret med et umanerligt stort
menukort! Det korte af det lange var, ifølge tjeneren,
at vi stort set kunne få hvad vi ønskede og alle retter
kunne tilpasses den enkelte.
Det var jo det rene slaraffenland og hver elev fik sine
ønsker for måltid opfyldt, altimens vi sad på denne
smukke restaurant og betragtede hvordan de omkringliggende blå bjerge blev hyldet ind i tusmørket. Det
var en smuk aften og en rigtig dejlig afslutning på en
vidunderlig og minderig ferie. Vidunderligt at se vores
skønne unge mennesker agere med både dannelse og
naturlighed på en god restaurant.
Trætte, men stadig udstyret med tålmodighed rejste vi
problemfrit hjem. Alle med mange oplevelser på nethinden og med glade tanker om de utallige stjernestunder, der opstod undervejs. Og også med taknemmelighed over, at have været med til at skabe en ramme,
som de unge mennesker har kunnet få en perlerække af
minderige oplevelser i.
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Ny leder på Snesere værkstederne
Af Torben Olesen
Per Abildgaard, som bor i Præstø sammen med sin kone Linda, tiltrådte 1. august som leder
af Marjattas værksteder i Snesere.
På en regnfuld formiddag i begyndelsen af november fortæller han lidt om sig selv og sin
baggrund.

Jeg er født 1953 og er oprindelig uddannet boligdekoratør. Efter nogle år inden for dette felt, videreuddannede
jeg mig på Skolen for Brugskunst til møbelarkitekt og
arbejdede på denne baggrund mange år i Danmarks
radios dekorations afdeling, med ansvar for kulisser og
dekorationer til TV udsendelser. Jeg var allerede som
ung blevet interesseret i Antroposofi og Rudolf Steiners
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tanker, og på deltidsseminariet tog jeg uddannelsen
som skolelærer, hvilket førte til at jeg forlod Danmarks
radio, hvor arbejdet med at opbygge dekorationer og
kulisser mere og mere blev udliciteret til private værksteder.
For ti år siden kom jeg her til Snesere og blev ansat
på træværkstedet.

Jeg blev optaget på Seminariet og for nogle år siden
afsluttede jeg uddannelsen som Helsepædagog.
Det virker som om din uddannelsesmæssige baggrund og
stillingen her, får det hele til at gå op i en højere enhed?
Ja, jeg synes selv at det er en meget spændende udfordring. Jeg har også gennem årene spillet musik i
forskellige sammenhænge, og ligesom musik skabes
gennem at sammenstille mange forskellige elementer
til en helhed, skal der også her på værkstederne skabes
en helhed og en harmoni ud af mange enkelte dele.
Dette gælder ikke mindst med hensyn til ledelse, jeg
synes det er rigtig spændende at være med til at sætte
noget sammen der fungerer. I min stilling gælder det
også om at finde en balance mellem værkstedsarbejdet
og ledelsesarbejdet, jeg kan ikke undvære arbejdet og
samværet med brugerne. Det er jo den gode dagligdag
der er drivkraften for os alle sammen.
Når en virksomhed får ny leder, sker det jo, at det medfører
forskellige forandringer, er der sådan noget på vej?
Nu har jeg arbejdet her i en del år sammen kollegaerne
og har haft muligheder for at gøre min indflydelse gældende, så der står ikke umiddelbart store ændringer for
døren, men jeg gør mig selvfølgelig mange tanker om
den kommende udvikling.
En ting der har haft betydning for os, er oprettelsen
af Piltibutikken på Bredeshave. Her sælges efterhånden
de fleste af vores produkter fra de forskellige værksteder,
samtidig med at de sælges her fra vores egen butik. Det
har øget vores omsætning markant.
Jeg kunne godt tænke mig, at der kom mere fokus
på den betydning, det har at arbejde med sine hænder,
dette at udføre noget håndværksmæssigt. Jeg vil gerne
stå for en videreudbygning af kontakten til bostederne,
måske i form af workshops, fortælleaftener og lignende.
Altså åbne værkstederne mere op, så der måske også er
forskellige aktiviteter uden for arbejdstiden.

rigtig meget forærende og er glade for alt det vi kan få.
Så er der sølvværkstedet, glasværkstedet og keramikværkstedet, som alle fremstiller en række helt unikke
produkter. Endelig har vi også et mindre multiværksted, som vi kalder det, her drejer det sig meget om det
kreative, og det imødekommer forskellige behov hos
brugerne.
Per jeg kan se, at I har travlt med at få en masse ting færdige til Marjattas basar, som der ikke er så lang tid til?
Ja, det er jo altid en travl tid op til basaren, men det
er også noget der virkelig engagerer brugere og medarbejdere. Brugerne ved jo af erfaring, at der er mange
mennesker, der bliver glade for at kunne købe de ting
de producerer og de sætter en ære i, at det hele har
kvalitet.
Det lyder virkelig som om du har valgt rigtigt, da du påtog
dig udfordringen som leder her på værkstederne?
Ja, det falder sammen med at jeg har været her i 10 år,
så det er også en slags jubilæum. Jeg føler virkelig, at alt
det jeg har lært i mit liv, er noget jeg kan bruge her.
Ja, sådan oplever jeg det også, når jeg hører dig fortælle.
Man mærker med det samme den gode og harmoniske stemning, der hersker her på værkstederne, så snart man træder
inden for døren.
Marjattabladet ønsker dig tillykke med stillingen som
værkstedsleder, det bliver spændende at følge udviklingen
fremover. Tak fordi du tog dig tid til en snak, selvom I har
travlt her op til basaren.

Det er måske ikke alle Marjattabladets læsere, der er helt
ajour med hvilke værksteder der er her i Snesere?
Vi har vores træværksted, hvor der fremstilles forskellige produkter i træ, blandt andet en del legetøjsdyr.
Som noget nyt er vi startet på en produktion af køkkenredskaber, som fremstilles af frugttræ dvs. æbletræ,
pæretræ, kirsebærtræ, blommetræ, valnød osv. Vi får

MARJATTA BLADET NR. 32 2016

19

Årstidskøkkenet på
Sampovigs værksteder
Af Torben Olesen

E

fterhånden som beboerne bliver ældre, ændrer behovet for værkstedstilbud sig.
I takt med at kræfterne bliver mindre, flytter fokus
sig gradvist fra produktion til vedligeholdelse af evner og
færdigheder, det sociale kommer til at betyde mere og mere.

ÅRSTIDSKØKKENET ledes i det daglige af Signe Zeltina
og Marjattabladet har sat hende stævne på en dejlig
solskinsdag i slutningen af oktober.

På SampoVigs værksteder tog man for 6-7 år siden
initiativ til, at komme behovet for mere rolige og
afskærmede tilbud i møde. Dette resulterede i ombygning og renovering af det tidligere metalværksted, der
genopstod lyst og venligt som ÅRSTIDSKØKKENET og
HJERTERUMMET.

På et tidspunkt blev det aktuelt, at vi måtte begynde at
tilpasse dagens gang til beboernes ændrede livssituation, opgaverne måtte indrette sig efter, at beboerne
begyndte at blive ældre. Indretningen her i køkkenet
tager højde for de svigtende evner, f.eks. står gryder og
redskaber fremme på hylder, så de er fuldt synlige og
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Signe, kan du fortælle lidt om tankerne bag
Årstidskøkkenet?

arbejdstilbuddene retter sig hele tiden mod de færdigheder, som beboerne bibeholder. Der er hele tiden fokus
på de eksisterende evner, og man kan godt huske med
hænderne, selvom hovedet svigter.
Og hvad er det så, I laver her i køkkenet?
Arbejdet følger årets gang med alt godt fra haven, for vi
er ikke kun indendørs, vi har mange gøremål i haven.
Om foråret forbereder vi jorden og sår forskellige ting,
som senere skal bruges i køkkenet, og vi høster de tidlige rabarber, som bruges til fremstilling af saft.
Når det bliver højsommer, er der mange ting der skal
pilles og plukkes; Hyldeblomster, solbær og ribs, og lidt
senere hyldebær som også bliver til saft. Selve det at
være i haven og opleve det skiftende vejr har betydning
og vi har indrettet haven så den passer til beboerne.
Sidst på sommeren kommer æblesæsonen. Æblerne skal
plukkes og skrælles før de bliver til mos, som gemmes i
fryseren. Og vi tager ud og plukker hyben, som bliver til
hybenmarmelade.
Det bliver jo til mange forskellige produkter, hvad gør
i med dem?
Ideen med Årstidskøkkenet er jo bl.a. at producere ting
til husene og supplere det der spises med hjemmelavede ting, som supplement til de økologiske og biodynamiske varer som indkøbes. F.eks. er vi på SampoVig
næsten selvforsynende med syltetøj og marmelade.

Vi leverer også meget bagværk til husene; Rugbrød og
boller, og op til weekenden bager vi rundstykker, som
sættes på bordet søndag morgen.
Det betyder meget for beboerne, at de ting de fremstiller kan bruges og bliver værdsat af andre, de oplever at
det er et meningsfuldt arbejde.
Der er også noget med, at I alle sammen spiser
sammen en gang om ugen?
Ja, fra Sct. Michael til påske spiser vi hver fredag i salen,
vi får suppe med flutes, flutene bager vi her i køkkenet.
I det hele taget er rytmen meget vigtig, så beboerne ved
hvad der skal foregå. Hver mandag og tirsdag bliver
der bagt rugbrød, onsdag bages knækbrød og kiks, og
torsdag flutes til suppen, fredag bager vi rundstykker til
weekenden. Det er en usynlig pædagogisk dimension,
dette at beboerne ved, hvad der skal gøres og selv kan
finde redskaber og råvarer frem. I bagningen er der
mange processer med at veje og måle ingredienserne,
finde forme frem og smøre dem ind osv. I det hele taget
er bagningen med sine dufte og smage en rød tråd i
Årstidskøkkenet, husene kan bestille forskellige kager,
hvis der er noget der skal fejres f. eks. gulerodskage eller
småkager.
Det lyder ikke kedeligt?
Nej, vi keder os ikke. Udover at arbejde i haven, tager
vi også til byen og køber ind. Her har vi igen en usynlig
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pædagogisk dimension, nemlig kontakten til samfundet
ved at handle i lokale forretninger. Beboere som selvstændigt kan tage til byen og handle, får billeder med
fra vores kartotek, af de varer de skal købe. Når de så
står i forretningen, ved de af erfaring, hvor på hylderne
de forskellige varer befinder sig, eller de kan vise personalet billederne og på den måde få hjælp.
Det hele har også et socialt element, på den måde at
beboerne hver gang de er i byen, møder bekendte og
slår en sludder af.
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Signe, jeg siger tak for kaffe og kage. Du har fortalt
meget engageret, om alt det der foregår her i køkkenet,
men det er jo kun lidt af det der bliver plads til i
Marjattabladet. Og der bliver ikke plads til at fortælle
om det liv og leben, der har været omkring os, mens
vi har snakket, om latteren og ikke mindst beboernes
deltagelse og spontane begejstring. Det må blive en
anden gang. Tak fordi jeg måtte komme på besøg.

Cirkus Sommer Skole på Marjatta 2016
Af Signe Sparholt Andersen
Vi er en flok ny cirkus artister der gennem nogle år har haft glæden af at være sammen med
Marjattas elever i et sommer cirkus projekt. Til daglig laver vi alle noget med bevægelse, krop
og cirkus, og vi kender hinanden fra AFUK i København. Sommer cirkus er en ny og spændende opgave hver gang, og vi få alle utrolig meget ud af samværet med børnene og de unge.
Det er også en udfordring, for alle skal være med, og
alle skal have det sjovt.
Vi arbejder hele tiden med kreativitet på en simpel
måde, som er en nødvendighed for at børnene og de
unge hver især, får lært det bedste de kan, føler de udfører cirkuskunster og nyder det.
Eksempelvis: At lære at hænge ned fra trapezen. Det
er ikke nemt at slippe med fødderne når tyngdekraften
sømmer dem til gulvet, men hvis man nu prøver at

”hive trapezen ned fra loftet” i stedet for, så kan man
lige pludselig løfte begge ben.
Det er de mange små variationer, som gør det både
sjovt og svært at undervise i cirkus på Marjatta.
Programmet er planlagt til mindste detalje, for at
holde rammerne så overskuelige som muligt
Vi mødes hver morgen kl. 9 og synger vores cirkussang,
hvorefter vi varmer hele kroppen op med forskellige
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bevægelser i en rundkreds og slutter med at danse lidt
vildt for at få pulsen op. For det er vigtigt når man er
cirkusartist, at kroppen er varm og klar til at blive udfordret og præstere.
Så deles vi op i 3 grupper og har så 3 øer med hver
sin cirkus disciplin; Trapez, Poi og Akrobatik. Efter ca.
20min roterer vi således, at vi har været hele vejen
rundt inden frokost.
Eftermiddagen fra 13-15 har forskellige workshops.
Dobbeltakrobatik, et hjul cykling, linedans og ild/fakirshow.
Dobbeltakrobatik har især været en succes
Alle år har dobbeltakrobatik været en favorit. Her mærker man med det samme den enorme lyst børnene og
de unge på Marjatta har til samarbejde og til at hjælpe
og passe på hinanden.
Et af de tricks vi har øvet er ”to-mand-høj”, hvor en
stor og stærk person står på jorden, og en mindre person kravler op og står på hans/hendes skuldre. Det har
måske været lidt i den farlige kategori for eleverne, men
det har helt klart været en succes for de fleste.
Det har været så herligt, at se hvordan deres grænser bliver udfordret, når de for eksempel skal op og stå
på en ven, hvordan de støtter hinanden, når en bliver
bange eller har brug for en bestemt at holde i hånden, og hvordan de alle sammen bakker hinanden op
uanset hvor god man er. De kan glædes over hinandens
indsats, og det ligegyldig hvor stor eller lille den måtte
være. Det ser man ikke hvor som helst. Support, ro og
koncentration.
For meget hjælp, er ingen hjælp
En ting som jeg har lagt meget mærke til er, at langt de
fleste kan meget mere end hvad man forventer OG end
hvad de selv tror. Derfor har det været vigtigt for mig,
at vi hjælper så lidt som overhovedet muligt, selvfølgelig støtter og hjælper vi indenfor en tryg og fornuftig
grænse. For eksempel når vi har gået på line, og man
får en hel arm eller skulder at læne sig på, ja, så vil man
automatisk læne sig på den fordi den er der. Hvis man
så til gengæld kun får en enkelt finger, så skal man lige
pludselig begynde at bruge sin egen balance og faktisk
gå helt selv efter et par forsøg. Det samme gælder i alle
de discipliner vi har været igennem. Det er nemmere at
mærke sin krop når man gør tingene selv.
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Der har været en god stemning hele ugen, og det har
fungeret overraskende godt
Der er virkelig nogle engagerede medarbejdere på
Marjatta, og de har været med til at få cirkus ugen til
at fungere i samarbejde med os. Flere medarbejdere har
haft mod til at prøve forskellige tricks, at overskride
egne grænser, og det til stor fornøjelse for eleverne, og
der er blevet grinet rigtig meget.
Børnene har selvfølgelig været ligeså smadrede som
os, når vi var færdige ved 15 tiden. Vi var klar til at tage
en lur på sofaen, og jeg tror eleverne også kunne mærke
deres krop og var lidt ømme oven på de mange udfordringer. Men det hele har bare fungeret. Vi har selvfølgelig justeret lidt undervejs, sørget for at tilgodese
alle behov, imødeset ønsker og afstemt forventninger.
Eleverne har brug for mange gentagelser, og det har vi
sørget for, men også sørget for at nye og sjove udfordringer fik plads. Vi har alle været super tilfredse med
forløbet, og det har været en kæmpe succes.

Jeg har været tæt på Marjatta hele mit liv, da mine
forældre Henning og Gertie begge arbejder på Marjatta,
har jeg tit og ofte været med dem i skole, på udflugter,
til folkedans og deltaget i mange årstidsfester. Jeg føler
mig tæt forbundet med stedet, og jeg er rigtig stolt af, at
jeg nu kan komme med 5 dygtige og søde venner, og at
vi sammen kan arrangere en hel uge med run på, give
videre til børnene af hvad vi selv har lært, og samtidig
have det super sjovt og mærke det store sammenhold
som er på stedet.
Galina
”Endnu en uforglemmelig fed oplevelse på landet hvor
jeg voksede op sammen med Signe. Et fantastisk, befriende, lærerigt projekt med vidunderlige mennesker som
jeg elsker så højt. Jeg føler mig hjemme og tryg”
Fabian
”At undervise på Marjatta har været en kæmpe inspirerende oplevelse. Stedet er smukt og velholdt og man
fornemmer med det samme ro, nærvær og kreativitet.
Noget som også tydeligt afspejles i børnene og de unge.
Trods deres udfordringer er de absolut nogle af de
sødeste og mest motiverede elever jeg har haft. For her
bliver alle personlige sejre fejret med stor entusiasme og
bakket op af hele gruppen!”

boost. Det gjorde også indtryk på mig, hvor meget koncentration der var bland dem, og hvor gode de var til at
bakke hinanden op. ”
Troels
”Livsbekræftende, sjovt, udvikling, glæde, tåre, at rykke
grænser, prøve noget nyt, lige ud af posen”

”En ting som jeg
har lagt meget
mærke til er, at
langt de fleste
kan meget mere
end hvad man
forventer OG end
hvad de selv tror”.

Ylva
”Eleverne havde hver især en masse succes oplevelser,
fordi de kunne ting de ikke vidste de kunne. Og det
var tydeligt at se, hvordan dette gav deres selvtillid et
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Om julespillene
Af Paul Klarskov, fortalt til Torben Olesen

Filippa Berg Andersen
Paul, i mange år er julespillene blevet opført her på
Marjatta, ja det er jo næsten som om, det ikke kan
blive rigtig jul, hvis man ikke får set dem. Det er der i
hvert fald mange ældre beboere på voksenstederne, der
giver udtryk for, og de fleste kan gengive replikker og
fortælle om, hvem der har spillet de forskellige roller
gennem årene.
Kan du berette lidt om baggrunden for spillene og i det
hele taget, hvad meningen er?
Den historiske baggrund er, at der på et tidspunkt
udvandrede befolkningsgrupper fra et område omkring
Bodensee i Tyskland til Ungarn, hvor de slog sig ned et

sted der kaldes OberUfer. Der var en stor folkevandring
østover på det tidspunkt. De udvandrende stammer
tog disse spil med sig, og på den måde blev traditioner
som rakte langt tilbage i middelalderen konserveret, for
disse folk vedblev med at tale tysk, selvom der blev talt
ungarsk omkring dem.
Embedet som leder af spillene gik i arv fra far til søn
Og så var der visse krav, som blev stillet til dem, der fik
lov at være med. Spillelederen sørgede for at udvælge
de vildeste drenge, dem som trængte til at blive holdt
lidt i ørene. Og så måtte de leve sig ind i de der fromme
roller. Selvfølgelig var der jo hyrderne, som godt kunne
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slå lidt til Søren, men så var der også alt muligt andet,
og det var kun mænd og drenge der spillede. De måtte
i den tid spillet stod på, ikke drikke alkohol og de
måtte ikke gå til pigerne, så de måtte leve i flere uger på
dydens trange vej. Så blev der bygget op et fællesskab,
hvor de levede med spillenes indhold, og når de så var
færdige, bar de spillene rundt fra landsby til landsby og
viste dem.
Rudolf Steiner har mødt disse spil gennem sin gamle
lærer Karl Julius Schrøer, som var hans lærer i Wien, da
han studerede der den unge Steiner, og Schrøer fortalte
med stor varme og begejstring om disse spil, som han
havde mødt og nedskrevet og viste dem til Steiner. Steiner oplevede at spillene havde kraft og varme og levede
på en naiv måde med det religiøse indhold. Han ville
gerne at spillene kom ind i skolebevægelsen, og det var
faktisk sådan, at op til det berømte julestævne 1922/23
arbejdede Steiner i flere uger med at indstudere spillene
selv. Siden har de levet i Steiner skoler og på helsepædagogiske hjem og i alle mulige sammenhænge og bliver
jo elsket af alle, som lærer dem at kende.
Der er tre spil; det ene er Paradisspillet, som er det
gamle testamentes fortælling om skabelsen af jord og
himmel og slangen og syndefaldet, og det ender med
at mennesket begynder sin vej ud i fremtiden, som er
at leve med muligheden for at kunne adskille det gode
og det onde. Det hedder til sidst i spillet ”Se Adam,
hvor han lig en gud er blevet, hver gang han løfter sine
hænder, han både det gode og det onde kender”. Der er
så en lille finurlig ting der, det gælder for alle spillene,
at hele gruppen går som et kompagni og det hænger
sammen med, at det oprindeligt var de der spillere i
OberUfer, som gik fra landsby til landsby og det er så
det kompagniet gør stadigvæk. De vandrer syngende
gennem publikum og det har også lidt at gøre med det
oprindelige mysterium kor, som var i de græske dramaer, selvom disse spil ikke er vokset ud af det græske drama, men er vokset ud af kirkens indhold. Koret synger
om det som er alment, om rammen omkring det hele,
fortæller at Gud i begyndelsen skabte himlen og jorden,
og fortæller om alt det, der så bliver vist på scenen og så
at sige gående imellem publikum, så publikum er inddraget, publikum ser ikke bare til udefra, men skuespillerne går rundt imellem dem imens de synger, og der er
så i slutningen af paradisspillet den lille finurlighed, at
djævelen altid har gået som den sidste og englen som
den første, hvorefter vor herre kommer, men til slut
når Adam har løftet sin kæde og Gud siger ”han skal

leve sådan til evig tid” og de træder ind i kompagniets
rækker igen, vil Adam gå bag ved Gud som han plejer,
men der stopper djævelen ham og går imellem Gud og
Adam. Og det er jo et billede på at vi mennesker, når vi
skal blive frie og det er det vi er til for, så møder vi det
onde på vores vej, det kan ikke undgås.
Så paradisspillet har disse gamle billeder, der viser hen
til det andet spil, der er Kristi fødselsspil og hyrdespil,
der er evangeliets beretning om fødslen, hyrderne som
med alle deres grovheder og ting og sager alligevel har
det varme gemyt og kan forstå englenes sprog og går
hen og tilbeder barnet.
Og det tredje spil, det er den hændelse, der er med de
vise tre konger og Herodes og der taler Steiner om at det
er prokura, det er afregning med det onde. Der skulle
afregnes med Herodes og hans værk, og der har figuren
djævelen en meget stærk rolle, han forfører Herodes,
som også gerne lader sig forføre for at beholde magten,
og der kan jo trækkes alverdens paralleller til vore dages
politik.
Det er den hændelse som viser de vise kongers vej for
at hylde Jesus barnet, og afregningen med det onde.
Når jeg sætter disse spil op, føler jeg mig forpligtet overfor traditionen, overfor traditionens intention. Spillene
har en fællesskabsdannende kraft, man er sammen om
det, og når vi spiller, så er det jo også sådan at tilskuerne sidder og nynner med i salen og det er med til at
markere årets rytme. Vi har jo Sankt Michaeltiden og
så har vi julespillene og så har vi en Sct. Hans tradition
efterhånden, det vi mangler, det er en påsketradition,
som jeg gerne ville indføre med et påskespil.
Men man har jo en fornemmelse af, at det ikke kan
blive jul uden, at der været julespil.
Og der er jo det med, at det er forskellige grupperinger
der spiller dem. Her på Marjatta opfører vi selv Paradisspillet og julespillet, julespillet opføres af lærekollegiet
som stiller op og gør det år efter år, det har jo også den
fordel, at de efterhånden lever sig ind i rollerne og bliver bedre og bedre. Paradisspillet har i mange år været
opført af seminarister, men nu er det medarbejdere.
Helligtrekonger spillet opføres af en gruppe udefra.

MARJATTA BLADET NR. 32 2016

29

Harald Münter

Juletiden – i verden og i sjælen…
På Marjatta er højtiderne vigtige og der bliver gjort meget ud af fine årstidsborde, fejring
af Påske, Sankt Hans, Sankt Michael osv. Men vigtigst for mange elever og beboere er
måske Julen og juleforberedelserne gennem advent, julespillene osv.
Af Tomas Johansen

N

år der gøres en indsats gennem året for rigtigt
at huske hinanden på højtiderne er det samtidig også en anledning til at opleve årstidernes
vekslen i naturen. Vi tager de grønne blade og blomsterløgene ind ved Påske og oplever livet spire frem. Og
ved høstfesten fejre vi naturens rige gaver til os, som vi
kan leve af gennem den kolde og mørke tid, som vi ved
er på vej.
Og når vi rigtigt bliver opmærksomme på det der
sker i naturen gennem året, kan vi også blive opmærksomme på små nuancer i vores indre som veksler…
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det er som om dét derude taler sammen med noget
”derinde” – i vores sjæl. Vores grundstemning bliver
ofte lidt lysere i foråret – vi glædes over alt der spirer
frem og længes mod sommeren hvor alt er varm og lyst
”derude”…
I efteråret stemmes vi mere mod inderlighed – vi ser
at alt det levende forsvinder og dør bort i naturen og
mærker måske selv en ny stemning i vores indre. Hos
nogle en fornemmelse af ”samling”, måske alvor og hos
nogen endda tristhed.
Mange moderne mennesker lægger måske ikke så

meget mærke til det, for der er så meget vi skal og så
mange tanker i vores hoveder. Men hos mange elever
og beboere er tidens pres anderledes og kvaliteten i at
være sammen med andre, af at leve med i god stemning
osv. er vigtige – og her er evnerne ofte helt i top, i hvert
fald når medarbejderne hjælper til at gøre det tydeligt
hvilken årstid vi nu er i – hvilken højtid der står for
døren og med hvilke indhold.
Og når Julen nærmer sig oplever man ofte rigtigt
intenst, hvordan efterårets tyngde, mørke og alvor
kan mildnes. Vi tænder lys og samles inde i stuerne
omkring adventskransen. Til Sankt Hans stod ude vi i
naturen ved bålet under den lyse himmel og sang, som
fuglene med alle deres stemmer synger frem mod sommer solhverv. Ved Sankt Martin i efteråret gik vi med
vores eget lys i den lille lanterne gennem skoven og ved
Adventstiden er vores vandring nu standset inde i huset
– her synger vi nu julesangene og forbereder os på ”det
der snart skal til at ske” til juleaften. Forbereder gaver,
mad, sange…
Og når vi sidder om træet juleaften, med gaverne
nederste, hjerter, lys, godter i midten og øverste en
stjerne, så kan vi opleve af vores forberedelser har ført
os til et vigtigt punkt:
Livet som var i sommeren i naturen og som døde

toppen, ser vi den klare stjerne som minder os om, at
det der nu skal komme er hjulpet af kræfter fra højderne. Solens kræfter vender vi os mod mens verden er
allermørkest ved vintersolhverv, og vi mærker måske
en spirende tro på at underet kan ske – lyset kan igen
komme tilbage. Mange der har set julespillene for første
gang har måske undret sig over ”stjernesaksen” der kan
skyde en stjerne i vejret – og hvordan alle skuespillerne
hele tiden hilser på dem.
Men der bliver dét gjort på en humoristisk måde,
som i hver en sjæl er vigtigt, nemlig at vi anstrenger
os for at se lyset, at ære det og rigtigt ”lægge nakken
tilbage” og med den kraftanstrengelse opleve, at der
er noget for enden af vores arbejde, nemlig det høje,
varmende lys.
For mange mennesker i svære omstændigheder, for
mennesker med sygdom eller udviklingshæmning er
håbet og troen på forvandling et inderlig vigtigt motiv.
Uden håb er det svært at leve – vi bliver ”håb-løse”…
Men i juletiden samler vi os om lysene, vi forbereder
os – og vi kan mærke, at vi kan forene noget i os med
håbet om det store lys forude. Det er et inderligt håb,
der måske er det vigtigste for mange af os i julen – det
”nye” kan komme og et nyt liv – en ny forvandling – er
mulig… i naturen og i os. Og med håbet kan vi glæde
os over muligheden for i fremtiden at forvandle os og
blive endnu bedre mennesker end vi var før.
Og når vi er seriøse i forberedelserne og bærer håbet
med os ind i juletiden kan vi, måske bare i korte glimt,
løfte blikke fra gaver og maden og netop med rette ønske hinanden – fra hjerte til hjerte – en Glædelig Jul!

bort i efterårsmørket og gemte sig i frø og korn, rejser
sig nu som det levende træ over det der er frembragt af
den døde materie (gaverne under træet) og fra hvert et
lille lys på træet stråler håbet om, at der igen kan opstå
noget nyt – at livet bare gemmer sig i frøet og i træernes knopper, men vil kunne slippe fri af mørkets greb
og udvikle sig til forårets levende flor. Og anstrenger vi
os, lægger hovedet bagover og følger lysene helt mod
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Kost og motion
Nyhedsbrev fra STU

Nogle dejlige rødder....Vi høster rødbeder

N

u har vi været i gang i lidt over en måned, og
vores lille fællesskab på Kost- og Motionslinjen
har allerede prøvet en masse forskelligt sammen både med hensyn til kost og motion. Vi lagde ud
med at deltage i idrætsdagen på Lærkegården ved Store
Heddinge, hvor vi dystede mod mange andre institutioner fra Marjatta fællesskabet. I år var vi kun med i
turneringer i hockey og tovtrækning, og det blev ikke
til nogen medaljer. I pausen fik Victor endda organiseret en spontan fodboldkamp på tværs af grupperne med
personale og brugere blandet sammen.

godt kan få lidt sved frem på panden. Det er dog ikke
alle, der er lige begejstrede for det, men vi er sikre på,
at det kommer. Flertallet er med, og stemningen bliver
løftet for alle.
Vi har øvet hockeyspil og cyklet en del. Planen
er også, at vi efter efterårsferien skal ned i det lokale
fitnesscenter og få lavet et individuelt program, som
vi så skal lave om onsdagen i centret. Vi vil være to af
sted, så der er én, der kan følge med i omklædning eller
toiletbesøg om nødvendigt.
Kommunikation

Motionsdelen
Hver morgen siger vi god morgen til hoved og krop
med rytmiske kropsøvelser og samarbejdsøvelser, der
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Fredage og nogle gange lidt om torsdagen arbejder vi
med kommunikationsøvelser, hvor aflæsning af gestus
og kropssprog bliver trænet gennem øvelser, der godt

kan virke sjove og legende men alligevel har et dybere
sigte: nemlig at kunne aflæse hvordan andre har det,
hvordan jeg selv har det og den mest hensigtsmæssige
måde at vise det på. For nogen vil et ”følelsesbarometer” være en hjælp, hvor de kan pege eller placere sig på
en skala.
Min livshistoriemappen
Arbejdet med mappen er meget givende, og vi bliver
klogere på elevernes baggrunde og ønsker. I sidste uge
nåede vi delen om ”mine yndlingsretter”, som ikke gik
stille af. Først ville jeg have dem til at nævne og tale om
retterne, men det var svært for mange. Derfor hentede
vi iPads og jeg googlede ”danske retter” og valgte ”billeder”. Så kom der flow i det! Alle kunne udpege flere
retter, de kunne tænke sig at lave i løbet af året, og vi
skrev det ind. De fleste skal have noget at skrive efter,
om det er en seddel skrevet af os, på tavlen eller direkte

fra hjemmesiden med opskriften. Nogle retter gør sig allerede bemærket som populære; boller i karry og svensk
pølseret har fået flere stemmer.
Hygiejne og rigtig brug af redskaber
Hygiejnen i køkkenet er også meget vigtig, og vi gør et
stort nummer ud af at vaske hænder grundigt, før vi
laver mad og flere gange undervejs. Netop derfor bruger
vi også industriopvaskemaskinen, der kan nå op på de
fornødne 80 grader, så tingene virkelig bliver rene, før de
sættes på plads. Hvordan bruger man knivene, så man
ikke er til fare for sig selv og andre? Det træner vi også.
Deri ligger en masse finmotorisk koordination. Den personlige hygiejne er også i fokus udenfor køkkenet.
Kost
Vi har plukket brombær til fryseren, krydderurter til
te og madlavning og høstet rødbeder fra egen have. Vi

>>

Til venstre: Jakob og jeg demonstrerer den rigtige måde at række kniven til hinanden. (Det er mig,
der giver ham kniven.)
I midten: Nikoline passer godt på fingrene.
Til højre: Peter sørger for, at jorden bliver skyllet ud af porrerne efter to snit på langs.
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>>

har smørstegt squash med basilikum og persille, lavet
persillerods-pommes frites (se Linea til højre), og lavet
rødbedesalat af kogte rødbeder, æblejuice, mynte, salt
og olie. Den første middag blev lavet i tirsdags, hvor vi
lavede kartoffel/porre/sellerisuppe med rugbrødschips
og bacondrys. Rensning af porre, løg og kartofler samt
finsnitning blev øvet. Alle spiste op, så noget gør vi
rigtigt.
Når vi laver mad sammen i køkkenet, er der rigtig god
stemning og masser af muligheder for at være selvstændig og tænke på andre.
Sideløbende har jeg et projekt med at lære eleverne,
hvad kroppen har brug for af grønsager. Jeg gør det på
en meget grafisk måde baseret på Rudolf Steiners menneskesyn, hvor han deler kroppen op i tre hovedområder, som svarer til planternes tre hovedinddelinger:
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• Hovedet næres af rødder
•D
 et rytmiske system (kredsløb og åndedrætsorganer)
næres af blade og stængler
•V
 iljesområdet (lemmerne) næres af frugt/blomster/frø
Det kan godt virke meget søgt og det er en generalisering, men der er noget om det. Det sikrer i hvert fald
en variation i kosten, vi alle kan bruge. For eleverne
er det en praktisk vinkel, der nemt kan vises. Jeg tager
helfigursbilleder af eleverne, og vi sætter billeder af
de grønsager, vi bruger, ind på dem efterhånden. Så
hvis hele kroppen skal ernæres, må vi tænke i alle tre
grupper. (Der er skrevet tykke bøger om det, og hvis I er
interesserede, kan I læse dem.)
Venlige hilsener
Robbin og Solveig

Ferietur til Berlin
Af Lise Flade, Palle Ahlburg,
Kaare Wahl Nielsen, Anne Marie Raagaard,
Per Jacobsen, Mette Ryom-Røjbek og
Tine Bay Sørensen.

”Ich bin ein
Berliner”

O

venstående udtalte præsident Kennedy, da han
i 1963 besøgte Berlin. Berlin er en spændende
by, både, hvad angår det historiske, men ikke
mindst, fordi den i dag har en meget spændende puls,
som tiltrækker mange kunstneriske mennesker, som
forfattere, kunstnere m.v. som gerne vil give deres
bidrag til nutiden.
Sådan en fascination har en gruppe beboere i Ristolahaven, så mandag den 22. august kørte Lise, Palle, Kaare,
Per J, Anne Marie, Mette, John og Tine afsted til Berlin.
Tre år tidligere havde den samme gruppe været afsted.
Der havde vi udforsket Berlin muren, set, hvor den
havde gået, flugtruter m.v. Det havde været spændende
og alle ønskede en fortsættelse nu med hovedvægten på
det jødiske folk og alt, hvad der skete i Berlin dengang
før og under 2. Verdenskrig.
Vi kørte afsted fra morgenstunden i den flotte sorte bus,
lejet til lejligheden.
På Gedser Rostock færgen ventede en kæmpemorgenbuffet. Ferien var for alvor begyndt.
Fra færgen kørte vi direkte til Berlin og til bydelen ved
Grunewald. Her ved stationen er der museumsspor
Gleis 17. Herfra blev fra 1941 til 1945 ca. 50.000 mennesker, jøder, sigøjner og handicappede transporteret
bort. Alle dem som det nazistiske styre ikke ønskede, de
blev deporterede fra disse spor i kreaturvogne.

Det gjorde et dybt indtryk på alle at gå rundt og læse
i inskriptionerne på togsporerne, at f.eks. den 1. april
1943 blev 2.304 mennesker stoppet ind i vognene og
kørt bort. Nogle til Theresienstadt, andre til Auschwitz,
andre til Birkenau og igen andre lejre. John fortalte om
Imre Kertész. Den ungarske forfatter som fik Nobels
litteraturpris. Som 15 årig blev han sendt til koncentrationslejren i Buchenwald. Han overlevede lejren og
han skrev efterfølgende om sine oplevelser. Skæbneløsheden, at man gør det man skal og det som bliver
beordret en. Man kan ikke andet. At friheden består i at
acceptere sin skæbne.
Efter denne meget dybe stemningsfuldt indledning på
temaet på turen, gik vi ned på en ældre lille kro ”Floh”
og spiste tyske retter. Alt lige fra kalvelever og blodpølse
med kartoffelmos til Wienerschnitzel og salater.
Efter at have indtaget måltidet og nydt stemningen på
”Floh”, hvor det var tydeligt, at der kommer mange
faste kunder og nyder en øl, kørte vi videre til Det
Olympiske Station.
Her fandt de Olympiske Lege sted i 1936, for 80
år siden. Det var dengang en stor iscenesættelse med
nazistiske faner og indmarch. Vi gik op i klokketårnet,
herfra havde vi en fantastisk udsigt ud over hele området, men vi kunne også se videre ud over Berlin. Det er
imponerende så grøn denne storby er. Sikke et stadion.
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Nogle af os havde aftenen før set håndbold herrerne
vinde guld til Danmark i Rio.
Idag bruges området til især fodbold, Herta Berlin
holder til der og har hjemmebane. Ellers er der en del
ridebaner og et stort udendørsmusiksted med mange
årlige sommer koncerter.
Da vi havde beundret udsigten gik vi længere ned i
klokketårnet, det var indrettet som et museum og rummede en Wandelhalle, hvor soldaterne der omkom i
1.verdenskrig blev æret.
Vi så film fra 1936 og kunne se Hitler. Især kunne vi se
hans vrede, når det ikke var det tyske folk der vandt,
især da den sorte løber Jesse Owens løb af med sejren i
sprint. Olympiske lege var dengang allerede meget storslået, men i 1936 var det præget af Nationalsocialisme
og det gav legene nogle uhyggelige undertoner.
Efterfølgende kørte vi til Prenzlauer Berg, hvor vi fik
vores lejligheder på Schönhauser Allee.
Efter at vi havde pakket ud kørte vi til vores gamle
supermarked Kaiser. Vi skulle handle ind til især vores
morgenmad på turen, men også enkelte aftner. Så der
blev handlet ind. Alle puttede deres ynglings pålæg
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og ost i kurven. Det er spændende, at handle ind i et
supermarked med tyske varer.
Vi spiste aftensmad allesammen i den største lejlighed, hvor der var et bord der var stort nok til, at vi alle
kunne sidde omkring det.
Herefter talte vi om morgendagens program. Så gik
alle tilbage i deres lejligheder, nogle ønskede at sove,
andre skulle lige høre lidt musik først.
Tirsdag den 23.08
Efter at have indtaget en herlig morgenmad hjemme i
lejligheden, talt om gårsdagens oplevelser drog vi på gåben til det tyrkiske marked i Kreuzberg ved Landwehr
kanal. Det var en skøn tur gennem Berlin, henover Alexander Platz med den store fjernsynstårn ovenover, ca.
5-6 km. Vi gik efter GPS på telefonen, det havde vi lidt
sjov med, nogen gange begyndte den lille mand, at gå i
den anden retning. Så måtte vi lige tjekke, læse på gadeskiltene om vi var kommet ned ad den rigtige gade…
Jo tættere vi kom på Kreuzberg, desto mere kunne vi
mærke en anden kultur, butikkerne var anderledes,
skiltningen havde et andet udtryk, andre bogstaver. Vi

drak tyrkisk kaffe på en cafe, der var en herlig duft af
tyrkisk mad. Her kunne man købe en zuchinniburger
m.v. Helt tydeligt at her var vi landet i en anden kultur
med andre traditioner og madvaner, end dem vi selv
umiddelbart har.
Vi nåede frem til Markedet, det var helt overvældende. Sikke grønsagsboder. Der duftede af frisk peppermynte, koriander og sikke en masse flotte grønsager.
Der var et væld af meloner i alle mulige former, farver
og størrelser. En af sælgerne råbte ud over det hele.
”Køb- Køb, langtidsholdbar, mindst 50 år!
Aldrig havde vi set så mange boder med stof, bomuldsstof, viskose, lynlåse og sytråd. Det var ikke bare 10
ruller af en farve de var kæmpekasser med den samme
farve.
Det var en herlig oplevelse. Der blev købt friskpresset saft af rødbeder, æbler, ananas m.v. Der var skøn
levende musik af forskellig slags, især blev der lyttet til
en med Bob Marley toner.
Da vi havde set det hele slentrede vi ned mod bilen,
John Bay var kommet kørende og havde parkeret den
lidt derfra.
Inden vi kørte videre spiste vi på en italiensk restaurant, her var vi nogen der fik fine pizzaer, helt tynde i
bunden og herligt varme. Andre spiste lasagne og andre
former for pasta.
Om eftermiddagen gik vi til sten og minerale butikken Nautilus som ligger i Prenzlauerberg. Sikke fantastiske sten, der findes i verden. Det er helt utroligt.
Krystaller i mange former og farver.
Dagen sluttede med en pragtfuld musik i Kaiser –Wilhelm Gedächtniskirche i Berlin. Kirken blev bommet
under 2. Verdenskrig og står som et mindesmærke med
sit ødelagte tårn midt inde i Berlin centrum. I folkemunde bliver den kaldt læbestiften og pudderdåsen.
Det ødelagte tårn ligner en læbestift og det nuværende
kirkerum med sin ydre form, en pudderdåse.
Det var et kammer orkester med solister, der spillede
Vivaldi, Händel, Mozart m.v. Det var helt fantastisk,
at sidde det i det smukt oplyste kirkerum og høre de
smukke toner. Der var en ung kvinde der sang Ave
Maria.Den gyldne Kristus figur svævede henover alteret.
Og lyset skinnende ind gennem de blå glasvinduer.
Stille og fyldte med musik kørte vi hjem.
24. august.
Onsdag morgen besluttede vi, at tage ind og se området
omkring Check Point Charlie. Det at se grænseovergangen lå lidt i forlængelse af vores tidligere ferietur, hvor

vi havde koncentreret os omkring Berlinmuren.
Vi drog afsted med U-Bahn mod Berlin Mitte. Her
stod vi af og skulle gå det sidste stykke. Undervejs
kom vi forbi nogle spændende butikker og fik ordnet
nogle af de ønsker, som alle havde for indkøb, lige fra
cowboystøvler til krus. Vi var inde i en butik, hvor de
solgte figurer i træ, krybber og andre lignende ting fra
Erzgebirge, kukure fra Schwarzwald og glaskugler fra
Tübingen.
Vel ankommet til Check Point Charlie gik vi ind på
museet og så forskellige film som handlede om, hvordan de byggede Berlinmuren, satte pigtråden op. Vi
så på film, hvordan venner og familie blev adskilt og
måtte stå på hver sin side af muren og vinke til hinanden. Hvordan mennesker smed deres ejendele ud af
vinduet til den vestlige side og selv sprang efter i forsøg
på at komme over til vesten og deres familier.
Vi så at alle træer omkring muren blev ryddet væk,
så ingen kunne klatre op og bruge træer, eller andet til
flugten. Gik man igennem pigtråden et sted og ud i ingenmandszonen blev man skudt, hvis det blev opdaget.
Efterfølgende havde vi bestilt en billet til et panoramabillede lavet af en nutidig kunstner. Den viste, hvordan livet var bag muren i en 3D variation. Det var en
total oplevelse, man havde virkelig indtryk af at være
omsluttet af muren. Det hjalp på den egne forestillings
evne og gjorde det meget levende.
Efter denne oplevelse, så vi på trabanter, som var den
bil der hyppigst blev kørt i i det tidlige DDR.
Vi spiste mad, nogle fik Curry Wurst m.v.
Så gik turen op i højderne, der var en luftballon, den
ville Lise, Palle, Annemarie og Mette op i. Det var flot
at se dem oppe i i højderne, vinke til dem og efterfølgende høre om den storslåede oplevelse. De var 120 m
oppe. Imens sad vi andre og hyggede os med kaffe og is
i nogle liggestole.
Efterfølgende gik vi til det jødiske mindesmærke. Det
er placeret tæt ved Brandenburger Tor, i det tidligere ingenmandsland land. Kæmpestort område bygget op af
kiste lignende store grå rektangulære firkanter af sten.
Det var mange forskellige højder, nogle små og lave,
andre store og høje. Samtidig er gangene bakkede, det
var helt labyrintagtigt. Intet var lige højt. Lise tænkte
meget på Anne Frank som gemte sig på loftet. Ingen
steder kunne man overskue det hele. Vi gemte os for
hinanden og havde lidt morskab af gangene, samtidig
med at vi alle sammen fornemmede det tunnelagtige
uoverskuelige. Den oplevelse, som mange af de deporterede jøder måtte have haft, når de ankom til lejrene,

MARJATTA BLADET NR. 32 2016

37

eller allerede under transporterne. Ofte adskilt fra familien, alene, angst, sendt bort i en uvis skæbne. Vi talte
om dette og selv om vi oplevede det interessant var der
ingen der ønskede at blive længe i gangene.
Efterfølgende gik vi ned og så museet under jorden. Vi
skulle igennem et sikkerhedstjek ligesom i en lufthavn.
Indenfor var der foto af tiden lige fra slut 30 èrne til
afrundingen på 2. Verdenskrig. Vi så, hvordan jødeforfølgelserne foregik allerede inden 2. Verdenskrig og
deportationerne. Hvordan de skulle gå med særlige kendetegn, en særlig gul jødestjerne, krystalnatten i 1938,
hvor jøders butikker blev ødelagt, glasruder knust.
Vi så foto af de kreatur vogne, som kørte afsted fra
spor 17. Puha, det hele blev meget levende. De næste
rum var fyldt med jødiske familiers historier. Hvordan
mange af dem blev delt, faderen blev sendt til lejren
Neuengamme, datteren til Auschwitz, moderen og
sønnen måtte leve i det skjulte. Måske overlevede en
enkelt. Fotos og breve gjorde det meget virkeligt og berørte os alle. Der var bl.a. et farvelbrev, en datter skrev
til sin far. Det var hårdt at læse om de mange skæbner.
Der var en stor kontrast mellem mindesmærket ude og
inde og det blev tydeligt, at alle stenene udenfor symboliserede alle og indenfor på museet blev udstillingen
mere personlig, da den berørte enkelte familier og deres
skæbner, illustreret med fotos.
Vi talte om en film de fleste havde set fra Theresienstadt, hvor en far opmuntre sin lille dreng. Hele tiden
forsøger han at være så optimistisk, som han kan trods
omstændighederne. Se solen skinner, det bliver en
spændende dag m.v. trods uhyggen og uvisheden, der
hang over det hele. Filmen viste, hvor vigtigt det er at
bevare håbet og troen på livet, trods det allerværste. Det
giver udholdenhedskraft. Gjorde at nogle overlevede
disse frygtelige tilstande.
Vi var alle meget stille, da vi gik afsted fra museet og
en udtalelse af den overlevende jøde og senere forfatter
Primo Levi satte gang i samtalen:
”Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen: Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen
haben.”
”Ved at det er sket, kan det ske igen, deri ligger kernen af, hvad vi må sige hinanden”
Tankevækkende, vi talte om de krige der findes i
verden idag og dem der må flygte.
At vi hver især har en opgave i at møde det anderledes bedre. Ikke rakke ned, men lytte og finde mennesket i den anden.
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Vi måtte gå langt igennem Tiergarten for at finde tilbage til en U-Bahn. Palle var lige ved at blive væk, fordi
han blev stående og fotograferede og ikke kom med
ind på den sti vi andre gik af, men han blev heldigvis
hurtigt fundet igen.
Vi kørte tilbage og tog ind og spiste på en græsk restaurant, som John og Tine kendte fra et tidligere besøg.
Her var der masser af kød, fisk og masser af ”Ufo’er” der
fløj omkring, forstå Ouzo. ( Den særlige græske snaps).
Dette var især til stor glæde for Palle og Kaare. De havde
aldrig oplevet noget lignende.
Der var en skøn stemning på den græske restaurant,
tjenerne var overstrømmende og Kaare efterlignede
deres tonefald, så det endte med at de kaldte ham ” El
Greco” grækeren.
Glade og meget mætte, både efter et herlige måltid,
men også af indtryk fra dagen, drog vi hjem til vore
lejligheder.

”Ved at det
er sket, kan
det ske igen,
deri ligger
kernen af,
hvad vi må
sige hinanden”

Derefter gik vi på marked ved Käthe
Kollwitz plads. Her er der hver
torsdag og lørdag grønsagsboder
og andre mindre boder. Markedsfolk kommer fra hele oplandet og
sælger varer. Det er meget hyggeligt
og overskueligt. Efter at have set
udbudet endte vi alle med, at sidde
ved et bord. Nogle spiste lækre
grillpølser fra Thüringen med brød
og kartofler, andre havde fundet en
lækker boghvedepandekage med
skinke og ost. Det var rigtig hyggeligt.
Derefter slentrede vi afsted hen
mod bilen.
Nogle ville i Grumbler Outlet butikken og se på tasker. Andre skulle
lige købe cd’er og nogle skulle
hente et par bestilte sandaler. John
kørte os igennem Berlins mylder
og vi fik klaret det hele. Vi nød en
skøn kop kaffe i Friedrichstrasse i
den store fleretages boghandel.
Nede i kælderetagen har de en
pragtfuld cafe med kaffe, kakao og

Torsdag den 25 august
Efter morgenmaden var der stemning for at se den jødiske
kirkegård. Den ligger på Schönhauser Allee og strækker
sig ud på et areal af 5 hektar. Imponerende stor, de sidste
bisættelser har fundet sted i 1970. Alle herre skulle bærer
en kalot, hvis de ikke havde en kasket på inden de måtte
gå videre ind på selve arealet.
At gå ind der var som at komme ind på en slags ” helle”
hvor tid og sted holder op. Kirkegården er meget forskellig
fra danske kirkegårde. Store gravstene og så ellers dækket
overalt af efeu, undtagen på de mange stier. Der var mange
store familie gravsteder. Ofte stod navne m.v. på hebraisk.
Kirkegården var anlagt i slutningen af 1800 tallet
og havde været udsat for mange ødelæggelser under
krigene. Mange sten var stadigvæk væltede. Det var helt
tydeligt en minde kirkegård, omgivet af moderne bolig
byggeri.
Besøges afdøde slægtninge på en jødisk kirkegård,
er det en tradition, at man lægger en lille sten på selve
mindestenen, eller mindesmærket. Der lå flere steder
mange sådanne små sten.

lækre tyske kager.
På vej hjem igennem Berlinsgader ønskede alle en
pause og at vi spiste hjemme oppe i lejligheden.
Så vi havde en pragtfuld aftensmad ved 20 tiden,
hvor vi kiggede tilbage på dagen og sammen skrev på
dagbogen.
Næste morgen skulle vi køre kl. 9.00 senest, så vi kunne
nå færgen i Rostock kl. 13.00.
Det var tydeligt at alle var fyldt op af mange indtryk
og oplevelser og at alle så frem til fordøjelse i egne sammenhænge hjemme i Ristolahaven.
På færgen ventede det stor kolde frokostbord al
inklusive, der var sågar tarteletter. Lise kom til, at tænke
på noget John havde sagt tidligere på turen. ” Nogle tar
det tungt, andre tar det letter .”
Endnu en tur til Berlin, nogle talte allerede om den
næste, vi får se...Det er bare en fantastisk by! Wir sind auch
in Wahrheit Berliner!!
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Hvem var Nimah Naust?
Af Tine Bay Sørensen

K

igger vi rundt i det store fællesskab, som Marjatta gennem årene er vokset til, har vi mange
forskellige navne repræsenteret i gruppernes og
stedernes navngivning. Mange er lige som navnet Marjatta selv hentet fra Kalevalaen, det finske folkeepos,
her tænkes på Ristolahaven, SampoVig m.v. Derudover
har vi områder mere henvendt til den nordiske mytologi, Vidarslund, Gyldenkam, Idunhuset m.v. Endelig
har vi et område med kvindelige helgeninde navne, så
som Odiliegaarden, Mariahaven m.v.
På Skolehjemmet har grupperne alle trænavne, eller
relateret til skov som f.eks. Skovbrynet, Lærken, Linden
m.v. Men der i blandt dukker navnet Nimah Naust op.
Hvor kommer det fra og hvad betyder det?
Da jeg ved fejringen af Marjattas fødselsdag den 4.
november spurgte de unge på Skolehjemmet, kom svaret prompte: ” Det betyder en ungdomsgruppe”.
Men, navnet Nimah Naust betyder ikke en ungdomsgruppe, det var navnet på en ingeniør, som var med i
arbejdet omkring Marjatta lige fra dets grundlæggelse i
1953.
Nimah Naust blev født den 17. september 1901 i
Hillerød. Han var et meget svageligt barn og måtte
gennemgå adskillige operationer, men klarede sig, trods
hårde fysiske odds. Familien flyttede senere til København og her endte Nimah med at tage en eksamen som
ingeniør.
Navnet Nimah er af Østerlandsk oprindelse og betyder gave, det blev Nimah døbt, så hele sin barndom og
ungdom hed han Nimah Nielsen.
Efter end ingeniør eksamen drog Nimah ud i verden,
landede i Bolivia i Sydamerika, hvor han i 4 år var med
til at skabe broer og veje i landet. Opbygge infrastrukturen. Han blev meget alvorlig syg, pludselig lam i hele
kroppen og blev fløjet til Argentina, hvor han på et
sygehus kom sig efter meget lang tids sygeleje.
Da han efter helbredelsen kom hjem opsøgte han
sin onkel der hed Laust Nielsen. Onklen og Nimah
havde hele livet en særlig kontakt og Laust forstod sig
på helbredelse, hjalp mange mennesker med fysiske
skavanker, kunne sætte led på plads med videre. Nimah
ønskede at bærer onklens navn. Nimah Laust, men det
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lød ikke så godt, så han ændrede det til Naust. Herefter
hed han Nimah Naust.
Ud over at Nimah Naust virkede som vejingeniør
i København var han meget involveret i at støtte den
antroposofiske bevægelse i Danmark. Og medvirkede
til oprettelsen af Vidarskolen i Gentofte i 1950 og da
der 3 år senere blevet taget initiativ til, at grundlægge
Marjatta var han meget aktiv. Støttede arbejdet og kom
med mange gaver det første år, især af naturalier karakter. Eman beskriver, hvordan der altid stod poser med
appelsiner, eller lå chokolade, når han var kørt.
Da Marjatta ikke mere kunne være i stuehuset på gården i Havreholm, tog Nimah Naust hver eneste weekend afsted samen med Albert Eman og ledte efter et nyt
sted til Marjatta. Sammen besluttede de sig for villaen i
Holte. Den kom til at hedde Villa Marjatta.
Nimah Naust har aldrig været bestyrelsesformand,
men var frem til sin død i 1968 et meget aktivt bestyrelsesmedlem.
Da Skovvænget blev købt i 1964 kom han hyppigt
ned i weekenden med gaver og deltog i hver eneste
aktivitet med stor glæde og begejstring.
Så, da det første hus for de voksne i 1977 stod
færdigt, så var det meget naturligt at opkalde det efter
ham, så det kom til, at hedde Nimah Naust huset.
Nimah Naust var en af de store støtter til Marjatta
tilblivelse. Uden ham og mange andre menneskers
ihærdige indsats, viljeskraft og kærlighed ville det ikke
have kunnet eksistere.
I vore dage er det værd at tænke på, hvor mange enestående mennesker der har været omkring oprettelsen
af Marjatta, at deres uselviske kærlige indsats har været
med til at skabe eksistensen af det som i dag er vokset
til et stort sted med mange børn, unge og voksne. At
det er vokset frem af en impuls, båret af kærlighed til,
at skabe noget for det at en pædagogik både for det normale og handicappede barn kunne få et fodfæste.
Ved Nimah Nausts bisættelse læste bestyrelses
formanden Poul Damgaard ord fra Paulus` 1. brev til
Korinterne, lad disse ord afslutte denne lille artikel,
foruden vilje, tro, håb og kærlighed, opstår der intet.
”Og uddelte jeg end alt, hvad jeg ejer, til de fattige

og gav mit legeme hen til at brændes, men ikke havde
kærlighed, da gavnede det mig intet.
Kærligheden er langmodig, kærligheden er mild, den
misunder ikke, kærligheden praler ikke, opblæses ikke,
gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, lader sig ikke
ophidse, bærer ikke nag, glæder sig ikke over uretten,

”

men glæder sig over sandheden. Den tåler alt, tror alt
og håber alt og udholder alt.
Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre, men
størst af dem er kærligheden”.
Kilde: et mindeord Albert Eman skrev om Nimah Naust.

Foruden vilje, tro, håb
og kærlighed, opstår
der intet.
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Så lad os da sammen til Betlehem gå os se det
under som englene så………
Af Lisbet Schmitz
Når lyset dæmpes bliver der helt stille, og alle venter spændt på at det skal banke på døren,
så sker det, døren går op og ind træder englen, Josef og Maria, stjernesangeren, hyrderne og
værterne. Nu er alt som det skal være og nu kan det endelig blive jul.

D

et er en ganske særlig oplevelse og faktisk også
et privilegie at få lov til at spille julespillet for
Marjattas børn, voksne og medarbejdere. For
mig er det ikke en bare en selvfølge, jeg ser det som en
særlig opgave, næsten som en gave at få lov til det. Jeg
har set spillet opført i mere end 30 år, og jeg har selv
spillet med i rigtig mange år.
Mit første møde med spillene var da jeg som ganske
ung kom til Skotland på en institution som Marjatta, vi
boede og levede i fællesskab med børnene og de unge,
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og vi var alle med til at løfte de forskellig opgaver. Årstiderne og de forskellige fester havde en central plads,
og jeg skulle selvfølgelig også spille med i julespillet. Jeg
havde ingen anelse om hvad det indebar, men sprang
ud i det med åbent sind. Jeg mindes hvorledes, jeg blev
grebet af stemningen, og jeg kan stadig min engelske
tekst udenad. Den aften vi spillede husker jeg ganske
tydeligt at alle var utrolige stille og nærværende, og det
skønt mange havde oplevet det mange gange. Det hele
fik ekstra krydderi, da der netop den aften baskede en
>>

På Marjatta er julespillet blevet opført
hver eneste december siden Marjattas
grundlæggelse i 1953.
De sidste mange
år har det været en
tradition, at lærerkollegiet har haft ansvar
for at opføre spillet.
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>>

flagermus rundt i loftet i den store aula hvor vi spillede.
Både flagermus og vi andre klarede det hele, og den jul i
Skotland har altid betydet noget særligt for mig. Julens
budskab og julestemningen fik en ekstra dimension jeg
ikke tidligere havde oplevet.
På Marjatta er julespillet blevet opført hver eneste december siden Marjattas grundlæggelse i 1953. De sidste
mange år har det været en tradition, at lærerkollegiet
har haft ansvar for at opføre spillet. Når november nærmer sig, så ved vi, at nu skal vi i gang igen. Vi mødes
med Paul Klarskov på Bredeshave, rollerne er fordelt,
mange har den samme rolle år efter år, og vi falder lyn
hurtigt ind i vores respektive roller, og jeg vil vove at
påstå, at vi bliver hyrder, værter, Josef, Maria osv. det
lever så stærkt i os. Men trods det at vi kan replikker og
sange udenad, så skal rollerne og handlingen gribes på
ny hvert år. Det må ikke blive rutine og død gentagelse.
Paul er god til at varme os op, få os til at give hver enkel
rolle liv, og få os til at spille sammen.
Vi øver en gang om ugen i nogle få uger, og skønt vi
måske er trætte og til tider opfyldt af alle mulige andre
gøremål, så sker der et eller andet magisk når vi komme
i gang med Julespillet. Jeg oplever et stærkt sammenhold, vi få ny energi og det at spille sammen gør noget
ved os. Jeg tror på, at skuespil er med til at styrke vores
evne til indlevelse og fordybelse, og det at ”træde ud af
sig selv” og blive en anden, få en anden karakter, det er
super sundt og lærerigt. Det kommer ikke bare sådan af
sig selv, vi arbejder med os selv, og vi ved hvor vigtigt
det er, at vi finder den rette stemning, følelse og indlevelse frem. Flere af de mandlige kolleger lader til ære
for spillet skæg og hår gro fra oktober og frem til jul, for
en rigtig hyrde på markerne ved Betlehem han havde
et ordentlig skæg. Kostumerne findes frem, de ordnes,
krybbes tjekkes, makeup smøres på, og vi får alle en ny
identitet.
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At spille skuespil er ikke kun lærerigt det er det også
morsomt, vi griner meget, og ind i mellem må Paul
minde om disciplin og koncentration.
Kronen på værket er at opføre det for eleverne og
beboerne. De har glædet sig i måneder, mange taler
rigtig meget om de forskellige karakterer i spillet, og
hyrderne er og bliver favoritterne. Jeg har drenge i min
7 klasse som allerede i august måned begynder at lege
hyrder. Ofte finder de en pind og en gammel hat, og
ser man dem ligge på gulvet i pauserne, og så ved vi,
at de er i gang med at være de tre sovende hyrder, og
de kender mange replikker udenad. Der er ingen tvivl
om, at netop Julespillet har en særlig plads i elevernes
bevidsthed. Her ser de deres lærere i andre roller, og eleverne gribes af det enkle og rene budskab som stykket
formidler. Det er noget tilbagevendende, det er genkendeligt og det har en stærk kraft. For mig er det en meget
betydningsfuld del af de værdier Marjatta står for, de
spil har levet på Marjatta i alle årene, og skal plejes og
formidles videre, det må ikke gå tabt. Jeg syntes også
der er noget smukt ved tanken om, at spillene spilles på
lignende institutioner verden over, og julens budskab
har en samlende kraft.
Det er altid noget ganske særligt at spille for eleverne og
beboerne, de ældste beboere kan selv de fleste replikker,
de genkender deres tidligere lærere, måske har de selv
opført spillet da de gik i skole, og det er meget rørende
at se de mange forventningsfulde ansigter, glæden,
latteren og de umiddelbare reaktioner. Det er svært at
beskrive, men jeg ved, at mine kolleger føler præcis det
samme som jeg. Julespillet er den bedste gave, både for
dem der får lov til at give gaven og for dem der modtager. Vi er præcis lige så afhængige af spillet som eleverne er. Julespillet er enkelt og har så stort et budskab,
det giver så meget mening, og vi vil ikke være foruden.

Ny udstilling med Grethe Bagges malerier på Janus Bygningen
– Museum og Kunsthal, Lærkevej 25, 6862 Tistrup

Udstillingen kan ses i perioden 18. februar - 4. maj 2017
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Marjatta har fået ny hjemmeside

Efter at have tjent Marjatta gennem en række år, var
tiden løbet fra vores hjemmeside. Det var tid til at
opdatere det system, den var lavet i, og som den blev
vedligeholdt gennem (cms), og ligeledes tilpasse den
nutidens skærmstørrelse og lave en mere moderne
struktur.
For hjemmesider er organiseringen meget vigtig. Det
nytter ikke noget at have en enkelt meget engageret
redaktør af hjemmesiden, for den viden, som ønskes
delt med pårørende, samarbejdspartnere, kommuner
m.fl. findes ude i husene, på værkstederne eller i en
arbejdsgruppe om julebasaren. På samme måde er det
vigtigt, at de, der har viden om interessante nyheder,
let kan komme til en person, som kan lægge det ud på
hjemmesiden.
Derfor har vi lagt energi i at opbygge og vedligeholde
viden og engagement hos en række webredaktører, som
alle har mulighed for lægge nyheder, billeder m.m. på.
Der er på hvert voksencenter og skolehjemmet mindst
en webredaktør, som er uddannet i dette, og som har
været med til at fylde det nye indhold på siden. Denne
webgruppen opdaterer løbende hjemmesiden. Marjatta
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har samtidig prøvet noget nyt ved at lade den nye
hjemmeside skabe i en traditionel projektorganisation,
der har haft sekretær Dorte Bruhn i spidsen.
Styresystemet (cms) er blevet langt lettere at bruge,
og hjemmesiden understøtter nu brugen af tablets
og smartphones, som i dag bruges af en stor del af de
besøgende.
I hjemmesidens øverste højre hjørne er der link til at
logge ind, til kommunerne og til søgefelt. Hjemmesiden
indeholder som hidtil sider for de enkelte huse. For disse sider aftales det i bl.a. lokalrådene, hvordan der kan
informeres løbende om livet i huset/voksencentret. Der
er ligeledes sider, som af de ansatte bruges som intranet
til f.eks. information om personalepolitikken m.m. Der
logges in på disse sider ved at trykke på hængelåsen i
øverste højre hjørne.
Vi synes hjemmesiden er blevet rigtigt flot. Designet er
moderne, læsevenligt og menuerne mere enkle at finde
rundt i. Vi håber alle kan lide det og modtager gerne tip
til yderligere indhold. Hjemmesiden er lavet til at være
meget dynamisk, og indholdet kan hurtigt ændres.

Stemning fra Marjatta Julebazar i år
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– Marjattas butik på Bredeshave

48

Butikken, som er det nyeste tiltag inden for værkstedsområdet, ligger dør
om dør med det lille smukke orangeri i den nybygning, hvor også ungdoms
uddannelsen, har til huse.
I butikken sælges produkter fra Marjattas øvrige værksteder; kunsthånd
værk, kolonialvarer, frugt & grønt, mælk & kød, kort sagt alt hvad der hører
til i en fin butik med et sortiment af økologiske og biodynamiske varer.
Velkommen!
www.facebook.com/butikpilti
Følg os på
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