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Redaktionen af Marjatta Bladet prøver i hver udgave at 
give et glimt af, hvad der rører sig i Marjatta Fællesska-
bet. I denne udgave er et af hovedemnerne beboernes 
stemme, selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. 

Da Rudolf Steiner i 1924 i forbindelse med grundlæggel-
sen af det første antroposofiske skolehjem blev spurgt 
ind til det udviklingshæmmede menneskes væsen, gav 
han et svar som i den grad brød med datidens hold-
ning. Han beskrev de udviklingshæmmede børn som 
”Seelenpflege-bedürftige Kinder”, frit oversat ”børn med 
behov for sjælepleje”. På datidens universiteter læste 
man i stedet for ”defectologi”, og havde ingen forståelse 
og interesse i at forstå, at udviklingshæmmede menne-
sker kunne have et udviklingspotientale.  Steiners anlig-
gende var at tale om det fremtidige menneske, børn 

skulle ikke omtales med fokus på deres mangler, men 
derimod med henblik på hvilke behov de havde for, at 
kunne udvikle og udfolde deres potentialer. 

Denne nye pædagogiske tilgang krævede, at pædago-
gen ikke tog afsæt i fastgroede forestillinger, men så 
og forstod barnets individuelle væsenskerne, sagt med 
andre ord, at lytte til barnets stemme. Denne udvikling 
i pædagogikkens historie og fremtidige impulser for en 
ny pædagogik beskrives i artiklen af Terje Erlandsen, 
hvor der stilles spørgsmål til, hvem der er elev og hvem 
der er læremester. 

Værdimessen ”Beboernes stemme” som blev holdt i 
september, er et levende og meget nærværende eksem-
pel på, at beboerne og deres stemme er med til at vise 
vejen for en fremtidig pædagogik. Værdimessen har 
været tankevækkende, livsbekræftende og motiverende 
for alle deltagerne og har givet anledning til at reflek-
tere over egen rolle, ansvar og udviklingsmuligheder i 
det pædagogiske arbejde. 

På Marjatta har vi et stærkt værdigrundlag der danner 
fundamentet for vores fælles pædagogiske arbejde, og 
med dette værdigrundlag samt beboernes stemme, har 
vi de bedste muligheder for også i fremtiden at vide-
reføre og udvikle den impuls Rudolf Steiner gav det 
pædagogiske arbejde i 1924.
 
Med et ønske om god læselyst
Glædelig jul og godt nytår

Leder jul 2017

Af Bernhard Schmitz
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De var der – allesammen.
Familier, venner, pædagoger, medarbejdere, sagsbehand-
lere, gruppeledere, forstandere, bekendte, aftenskole-
lærere, terapeuter, pædagogstuderende fra Absalon og 
Marjattas pædagogseminar, tilsynsfolk - alle de menne-
sker der omgiver beboerne i Marjattafællesskabet. Og de 
var der for at lytte, se og opleve beboerne fortælle med 
deres egne ord om deres liv og de værdier der for dem er 
vigtige.

Det hele blev smukt præsenteret af Trine Christensen og 
Jesper Bengtsson, der viste sig som yderst kompetente 
værter. Trine i sin utrolig smukke  røde kjole, som hun 
selv har syet og Jesper i et elegant jakkesæt. Det var helt 
perfekt. Over to dage førte de to os igennem det spæn-
dende program, hvor adskillige beboere på forskellig vis, 
fortalte og delte deres oplevelse af livet på Marjatta.

Her er nogle af de tiltag der blev vist i den store sal på 
Bredeshave:

Fløjtegruppen spillede nogle musikstykker, der på 
fornem vis angav det høje niveau de har nået gennem 
årene. Der spilles bl.a. firestemmigt så de små hår på 
armene rejser sig.

Eline Dünnwald og Trine Christensen fortalte, med po-
werpoint, om deres liv og drømme. Det var spændende 
at høre de mange tanker og følelser der fylder dem.

Flemming Bjærnum fremførte, i smukkeste croonerstil, 
sammen med Ristolahavens band en skøn vemodig 
sang om det at være alene, som hele bandet har været 
med til at skrive. Derudover spillede de flere gode 
numre fra deres store repertoire.

Lyrikgruppen trådte også op med adskillige dejlige, 
smukke og sprogfornyende digte fyldt med følelser, 
visdom og temperament.

Et smukt og intensivt eurytmistykke fyldte salen op 
med stemning og skønne farver. 

De to scener, som Marjatta havde med til KIK-festiva-
len, blev opført. Et stort drama, hvor troldefar får splin-
tret det store spejl der viser de grimme sider af menne-
sket og Kaj får et stykke i øjet. Han bliver så betaget af 
snedronningen, at han glemmer alt om Gerda og bliver 
en rigtig gadedreng. Og det hele er så flot lavet, at man 
som tilskuer glemmer at det er skuespil.

Beboernes stemme

Værdimessen
Af John Ryom-Røjbek
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Begge dage blev der også spillet op til folkedans og det 
er med de mest indviklede figurer som beboerne klarer 
til UG med kryds og slange (i dag hedder det vel 12 
med pil opad?)

Men det var ikke bare i den store sal det foregik:
Hele førstesalen var helliget kunsten. I det smukke 
konferencerum, med udsigt over Præstø fjord, var 
arrangeret en spændende udstilling hvor hele voksen-

området var repræsenteret. Der var kunsthåndværk af 
papir, spændende installationer med smukke stykker 
drivtømmer og alskens håndarbejde i smukke naturma-
terialer. Anders Pedersenvar en fantastisk hyggepianist, 
der skabte en dejlig stemning mens der blev set og 
mærket på de flotte sager. I samme rum holdt Buster et 
meget levende powerpointforedrag om sit liv og i det 
andet store rum deroppe på førstesalen var Grethe Bag-
ges billeder taget ned for at gøre plads til en storslået 
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udstilling af beboernes billeder der på smuk og fin vis 
præsenterede et helt års forløb i naturen. 

Hele dette fantastiske arrangement, der løb over to 
dage, tydeliggjorde for enhver besøgende, hvor nuance-
ret og interessant et liv disse engagerede mennesker, der 
bliver kategoriseret som udviklingshæmmede, egent-
lig har - når de får pladsen og den rette støtte til det. 
Samtidig viste beboerne også et smukt samarbejde, hvor 
der blev taget hensyn til alle. Enhver var velkommen 
og blev inddraget i det store projekt. Det meste af den 
støtte de fik undervejs, handlede oftest om at bremse 
en anelse på de store og mange initiativer der myldrede 
frem.

En beboer udtalte under forberedelserne: “at det drejer 
sig om indtryk og udtryk”, og det blev det i den grad 
også. 

Her til sidst har jeg samlet nogle udtalelser om vær-
dimessen fra referaterne af de utallige møder der har 
været under forberedelserne.: 

Den skal ses af de forældre som endnu ikke har voksne 
børn, Randi 26 år.

Det som vi har inden i os, skal vi udvikle og udfolde 
igennem kunst. At gå til maling og fløjtespil, hjælper 
mig med at udvikle mig. Det skaber god energi for et 
menneske. Eline 35 år.                

Vi har malet et billede og i det udtrykt det der er 
svært, ensomt, tungt eller fastlåst. Vi har i det samme 
billede fundet en hjælper, mit blev lyser og lyser så jeg 
blev glad, som en skattekiste. Kathrine 32 år.                 

Jeg kan lide at køre ud til vandet og sejle. Lave smut 
med sten på vandet. Anne Marie 53 år.

At gøre noget for andre. Se at de bliver glade så bliver 
jeg glad inden i. Kim 38 år.

Jeg kan rigtig godt lide vores fællesskab og at være 
social, men jeg kan også godt lide lidt tid for mig selv, 
hvor jeg kan lave det som jeg nyder. Jeg kan virkelig 
godt lide at trække mig lidt tilbage for mig selv i mit 
eget rum.  Jeg kan godt lide at skrive digte, tage på 
ture selv og gøre hvad jeg vil. Amalie  34 år.                

Jeg er glad for at have mit eget drivhus, hvor jeg 
bestemmer hvad der skal være i det. Det er dejligt at 
se det jeg passer vokser, jeg drømmer om at have så 
meget, så jeg kan sælge lidt. Kaare 72 år.

Eventyret bliver fortalt i min krop. Randi 26 år.

Dejligt at ha´ musikken og sangene til fælles med 
andre danskere. Man møder nogle man kender som 
man så kan snakke med. Ved sådan koncerter hygge vi 
os med øl og pøser. Det giver en god følelse indeni. Jeg 
bliver i godt humør. John 51 år.

Jeg glædes hvert år i adventstiden, for vi har gode 
stemningsfulde traditioner med adventshave og jule-
spil, det gør mig glad, det gør det. Martin N 50 år.

Vi er alle sammen forskellige også os med Down syn-
drom. Jesper 46 år.

Nogle af disse guldkorn og adskillige andre, kunne ses 
under værdimessen hvor de var sat op som talebobler 
overalt i kulturhuset. Og jeg kan personligt kun være 
fuldstændig enig i alle disse betragtninger der i den 
grad kommer fra hjertet.
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2017 var Danmark igen værtsland for den impuls, som 
gennem 14 år har strømmet gennem de Nordiske lande 
som et fælles inklusionsprojekt.

En impuls om et socialt allkunstverk, hvor alle deltage-
re, uanset sprog, kultur og handicap har samme værdi 
og betydning, en festival hvor vi mødes i intensive og 
inspirerende dage, i ”samlæring” og skabende i en fæl-
les samhørighed. 

Projektgruppen har genom årene bestået af repræsen-
tanter fra de Nordiske lande, både beboere og medar-
bejdere. Vi har bevidst ønsket at styrke medinddragelse, 
delagtighed og inkludering hvor beboere og medarbej-

dere sammen skaber en festival. Dette arbejde har været 
en stor udfordring og opgave, hvor vi gennem inspira-
tionsmøder og netværksmøder har fundet talsmænd, 
som ud fra den virkelighed og tidsånd som nu råder har 
været ”ambassadører” fra forskellige lande og virk-
somheder og medansvarlige for at KIK-festivalen med 
temaer, indhold og program er vokset frem. Ambassa-
dørerne er bindeleddet mellem planlægningsgruppen 
og deltagerne i virksomhederne. 

På KIK - festivalen (Kunst, Idræt, Kultur) 2015 blev vi 
præsenterede for H. C. Andersen og arbejdede med flere 
af hans eventyr. Ønsket var nu at føre det videre som 
noget mere fordybende i et fælles større teaterstykke. 

NordiskAllkunst
Kunst – Idræt – Kultur / KIK-festival
Danmark 2017

 

For projektgruppen Anne-Lene Jappe og Sonny Ferm. Foto Martin Jensen
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Noget at arbejde sammen om og forberede hjemmefra. 
Paul Klarskov tog på sig opgaven som instruktør af H.C. 
Andersen ”Snedronningen” og Jette Rymer skrev til 
den ny spændende musik. En stor gruppe fra Marjatta 
deltog i øvelse og fremførende af dette stykke den sidste 
dag på Fuglsø. Idræt, natur, leg og bevægelse skulle na-
turligvis også være en del af programmet og de smukke 
omgivelser, land, vand og by med dets historie skulle 
også flettes ind i ugens program. 

K som Kunst: Snedronningen blev vores valg. Gen-
nem fælles dramamøder og en engageret dramagruppe 
lykkedes det at få alle 7 scener fordelt på forskellige 
virksomheder. Vi øvede hver for sig og da vi kom til 
Fuglsø, blev det hele sat sammen under intensive og 
arbejdsomme dage. 

I som Idræt: Fodbold, gymnastik, dans, hockey, løb, 
vandreture og leg, var hver dag en del af idræt. En stor 
fodboldturnering og opdagelse i naturen og havet om-
kring os var spredt ud over dagene fra morgen til aften. 

K som Kultur: Udflugt til slotsruinen i Kalø Vig 
foregik i regnvejr men med højt humør. Byvandring og 

rundvisning på glasmuseet i Ebeltoft, besøg på Fregat-
ten Jylland med drabelige fortællinger fra en svunden 
tid. 

Vi startede hver morgen med et spændende indlæg om 
dagens tema. Katharina Karlsson fortalte om Kunst, 
Sonny Ferm om Idræt og Dag Balavoine om Kultur og 
sådan genså vi 3 af grundpersonerne i den impuls der 
startede tilbage i 2003 i Järna, som et ”Socialt Allkunst-
verk”. 

I begyndelsen af 2018 begynder så planeringen af den 
kommende Allkunst- festival, som nu for tredje gang 
kommer at blive i Danmark 2019. Det smukke Fuglsø 
kommer også da at være vært for glade og kreative 
deltagere fra de skandinaviske lande. Tema kommer at 
vokse frem på Inspirationsmøderne, som denne gang 
også kommer at forlægges i nabolande som Finland og 
Island.    
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Jeg blev i den grad berørt over at opleve med hvilken 
inderlig glæde og taknemmelighed John fortalte mig 
denne nyhed, og vi blev enige om, at når han var flyttet 
ind, så skulle jeg komme forbi og lave en artikel om 
netop ham og hans nye liv på SampoVig.

Her er jeg så ca. fire måneder senere, en grå og regnfuld 
oktober eftermiddag på Stevns. Som altid synes vejen 
til SampoVig uendelig lang og lidt øde, men idet jeg 
kører gennem hovedgaden i Store Heddinge, så mærker 
jeg pulsen af liv, og en by der formår at byde på mange 
indkøbsmuligheder og kulturelle tilbud, mine fordom-
me er manet i jorden, for her er bestemt ikke øde. 

På SampoVig finder jeg frem til haveværkstedet, her 
dufter af bål, brænde og græs. I haveværkstedets inden-
dørslokaler får jeg hilst på mange kendte ansigter, og 
der bliver spurgt ind til mangt og meget.  

Jeg følger lyden af grus der skovles, og får øje på John 
der sammen med en anden beboer er fordybet i arbejde 
der kræver muskler og udholdenhed. John slipper skov-
len og hilser, han har glædet sig til at skulle interviewes 
som han selv kalder det. De to mænd har til opgave at 
fylde nogle huller i vejen med grus, og der er nok at 
tage fat i. John fortæller at Bo vil fortsætte med arbej-
det, mens han og jeg går ind og ser hans nye lejlighed. 

”Nu skal du høre en 
god nyhed”
Med disse ord kommer John Granberg 

mig i møde en varm junidag på Bredes-

have. Med et stort og tilfreds smil for-

tæller han, at han nu skal flytte til sin 

egen lejlighed på SampoVig, den største 

drøm er endelig gået i opfyldelse. 

Af Lisbet Schmitz
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Først fortæller John om sit arbejde på haveværkstedet, 
”Jeg kører havetraktor og slår græs, det kan jeg rigtig 
godt lide. Jeg har også min helt egen buskrydder, den 
fik jeg til min 50 års fødselsdag sidste år”. Pedellen 
Jørgen kommer forbi og hilser, og John fortæller, at 
Jørgen skal lave nogle orange pæle ude ved vejen, og så 
får John sit helt eget skilt, og på det skal der stå ”Johns 
Haveservice”, og lyset i Johns øjne vidner om, at lige 
netop dette ser han rigtig meget frem til.

John låser døren op til sin lille lejlighed som ligger i det 
hus der hedder ”Nattergalen”. Her har han en fin stue 
med tekøkken, et soveværelse og et dejligt stort bade-
værelse. ”Det er lige sådan en lejlighed her, jeg altid 
har drømt om at få, og nu er mit største ønske gået i 
opfyldelse”.

Vi sætter os ved det lille spisebord og John fortæller 
med begejstring om sit nye liv. ”Før boede jeg i Fjord-
huset oppe i Ristolahaven, men så fik jeg jo at vide, at 
jeg kunne flytte herud, og du kan tro jeg sagde ja med 
det samme. Jeg har ikke fortrudt det et øjeblik. Inden 
jeg flyttede herud, var jeg på besøg flere gange. Jeg er 
så lykkelig for den her lejlighed, det har jeg ønsket så 
længe”. John fortæller, at han selv har valgt at arbejde 
på haveværkstedet, han elsker frisk luft, og er ikke 
bange for at tage fat og bestille noget, og der er hele 
tiden mange spændende opgaver.

Snakken falder på venskab og John syntes han har fået 
rigtig mange nye og gode venner, og der er også blevet 
plads til kærlighed i Johns nye liv. ”Jeg har fået en sød 
kæreste, hun hedder Anne Louise, og vi blev kærester til 
KIK festivalen. Hun er rigtig sød og rolig, og vi snakker 
godt sammen”. Jeg spørger John om hvad man så kan 
fordrive sin fritid med her på stedet, og han fortæller” 
Vi kan selv gå op i byen, der er jo ikke langt. Vi kigger 
på butikker og går på café, min kæreste har vist mig 
byen, så nu kender jeg den rigtig godt. Der er en Matas, 
og der køber jeg selv mine toiletting, og snart får jeg et 
Dankort, så kan jeg hæve lommepenge. Jeg har også talt 
med min kæreste om, at vi skal tage toget til Køge sam-
men, der er en bus der går lige dertil, og jeg kan selv alt 
det der med bus og tog”.

Men kontakten til de gamle venner og tiden på Skole-
hjemmet betyder også meget for John, og han sætter 
stor pris på at kunne deltage i de mange fælles begi-
venheder på Marjatta. Nu ser han frem til den årlige 

julebasar, og han har nydt at se alle de gamle venner til 
både KIK festivalen og ”Syng sammen” arrangementet 
i Jylland. Venner og fællesskab er vigtig i Johns liv, og 
han kunne på ingen måde tænke sig at bo for sig selv 
et sted. ”Jeg tror jeg ville blive meget ensom, hvis jeg 
boede alene, måske ville jeg også kede mig, her er vi 
mange, det er et fællesskab, det kan jeg godt lide”. Men 
John siger, at han også kan have brug for at være sig 
selv, så hygger han i lejligheden, laver sig lidt kaffe, ser 
TV og læser. ”Jeg spiser ind i mellem morgenmad for 
mig selv, måske vil jeg også lære at lave mad, så kan jeg 
spise aftensmad her i min lejlighed, eller jeg kan invite-
rer min kæreste herned til middag”. 
John fortæller også, at han besøger sin søster når han 
har ferie, ”Jeg mistede min mor for to år siden” men så 
har jeg mine søskende, og dem er jeg meget glad for at 
besøge”. Fritiden syntes John han er god til at udfylde 
med mange forskellige aktiviteter,  det være sig både 
folkedans og fløjtespil, John er en rutineret musiker, 
og spiller både sopran, alt og tenor fløjte, og det har 
han bestemt tænkt sig at fortsætte med. Vi taler lidt 
om Johns tid på Skolehjemmet, om de mange flotte 
skuespil han har deltaget i, og om alt det han gennem 
årene lærte af både Eman og Birthe, og han husker ufat-
telig mange detaljer, og kan sætte ord på, hvilken stor 
betydning kunstnerisk aktivitet har for ham. ”Det er en 
god måde at være sammen med andre, når man laver 
musik og teater, og jeg kommer også til alle de mange 
forskellige skuespil og koncerter der er på Bredeshave, 
det kan jeg godt lide”.  

John er i det hele taget en meget glad og tilfreds mand, 
og som han selv udtrykker det ”jeg tænker jeg skal blive 
her, jeg vil aldrig kunne finde noget bedre, her vil jeg 
blive til jeg bliver pensionist, for her har man et rigtig 
godt liv”. 

Samtalen fortsætter om stort og småt, og da tiden nær-
mer sig kaffetid, trækker det atter i John for at genop-
tage sit arbejde udenfor. Han ved, at Bo har knoklet for 
to med at flytte grus, og nu vil John ud og gøre opgaven 
færdig, og så kan han nyde en velfortjent god kop kaffe 
sammen med sine arbejdskolleger.  

Jeg takker John mange gange for hans gæstfrihed, og 
idet jeg skal til at gå siger han. ”Du må hilse alle dem 
jeg kender og sige, at her på SampoVig er der rart at bo, 
det er det bedste der er sket i mit liv”.
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Forstander Jens Hegli beretter om alle de overvejelser, 
der gik forud for det første spadestik i oktober 2016, 
om hvordan de involverede parter foretog en grundig 
behovsanalyse, som resulterede i en ret omfattende æn-
dring for både personale og beboere på Vidarslund. 
I alt har færdiggørelsen af Sagahus betydet at 22 bebo-
ere er flyttet, dels de ældre fra Breideblik, som sammen 
med venner fra Fjordhuset nu bor i Sagahus, og dels 
en stor gruppe unge fra skolehjemmet, som har fundet 
deres nye hjem i Breideblik.  
I dag bor der 12 mennesker i helt nye omgivelser i Saga-
hus og der er tilknyttet ca. 20 personaler.

Mette Bergsø der er gruppeleder i Sagahus, fortæller om 
hvordan alle personaler på Vidarslund blev inddraget i 
processen og fik mulighed for at tilkendegive, hvilke af 
de nye sammenhænge de gerne ville tilknyttes. Det var 
en sej, men meget givende og lærerig proces siger hun 
”Vi har øvet os i at jonglere og alle sten blev vendt”. ”Ja 
og nogle af dem blev lagt tilbage igen” tilføjer Flem-
ming, som er en af de nye beboere i Sagahus og som 
sammen med Bruno, der ligeledes er beboer, deltager i 
snakken. Flemming er flyttet fra Fjordhuset, hvor han 
har boet i mange år. Når nu snakken er om at flytte, 
går Flemmings tanker på langfart og han fortæller om 
de 6-7 gange han er flyttet i sit liv. Han kan huske da 
Marjatta lå i Holte og hed Villa Marjatta! ”Så flyttede vi 
ned til Skovvænget sammen med Eman og Karla. Eman 
fyrede med brænde i kælderen. Når vi skulle i bad, var-
mede han vand i gruekedlen og vi hjalp alle sammen 
med at bære vandet op til badekarret i spande, Eman 
satte det i system”. 

Vi bliver enige om, at der alligevel er sket meget siden 
den tid, for her i Sagahus har Flemming sit eget bade-
værelse, ligesom de øvrige beboere. ”Det er dejligt med 
eget badeværelse” siger han ”så bliver man ikke forstyr-
ret”. Videre fortæller Flemming, at han mens byggeriet 
stod på, kom en gang om ugen for at følge med i, hvor-
dan huset kom til at se ud. ”Det bekymrede mig noget, 
at det blev højere og højere, men nu har jeg vænnet 
mig til det” siger han og kigger op i loftet.
 
Bruno giver sit besyv med og fortæller, at noget han er 
rigtig glad for, er at han har fået sit eget fjernsyn, han 
kan godt lide at se Disney sjov og nyheder. En anden 
ting han er glad for, er at han nu har rigtig god plads 
til alle sine LP plader og CD`er. I det hele taget har han 
ikke noget at klage over ”Det er mig, der har bestemt, at 
det skal hænge der” siger han og peger på en indram-
met plakat af Henry Heerup, der hænger over klaveret. 
Der er bred enighed om, at den hænger lige præcis, 
hvor den skal.

Mette Bergsø fortæller videre om arbejdet med at skabe 
dynamik og forandring, samtidig med at trygheden 
bevares, ”Rent administrativt har det været lærerigt, jeg 
har øvet mig i at løbe panden mod en mur, med troen 
på at det var panden, der ville holde! Menneskeligt har 
det været en rigtig god proces, som jo faldt sammen 
med, at hele Marjatta arbejdede med værdigrundlaget. 
Forvandlingen af et helt nyt hus til et hjem, er noget vi 
gør i fællesskab, vi har opdaget, at det ikke kan forceres, 
vi skal give det tid til at ske gradvist, undervejs.”

Der er højt til loftet i Sagahus
Af Torben Olesen

Sagahus er det nye bofællesskab på Vidarslund, det stod færdigt til indflytning i sensommeren 
og Marjattabladet er på besøg for at høre lidt om hvordan det går.

Når man træder ind gennem døren til Sagahus, bliver man slået af, hvor stort huset faktisk er 
og hvor vellykket løsningen med den store fællesstue med køkkenet i midten er. Selvom huset 
er helt nyt, virker det allerede hjemligt og udstråler en varm og venlig atmosfære.
Bænket i sofagruppen med en god kop kaffe indenfor rækkevidde fortæller beboere og perso-
nale om den udvikling.



Birger, som også er beboer, har sluttet sig til selskabet 
og fortæller ”Når jeg kommer fra arbejde, kan jeg hygge 
mig i min egen lejlighed, se fjernsyn eller få besøg. Jeg 
arbejder i køkkenet på Bredeshave, der er også højt til 
loftet på Bredeshave. Jeg var med i Sorø da vi fik Sund-
hedsprisen, det var regionen, der gav os den. Jeg har 

været lidt forkølet, men i morgen skal jeg til koncert 
med Præstø koret”. I det hele taget er Birger vist en ak-
tiv mand, han rejser sig for at forsætte med sin tøjvask 
og siger i forbifarten ”Her vil jeg gerne bo i mange år”.
Bedre kan det vel ikke siges, i Sagahus er der højt til 
loftet, både i virkeligheden og i overført betydning. 
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I fysikundervisningen skærpes elevernes sanser, de træ-
nes i at kunne iagttage den fysiske verden de er omgivet 
af.  Gennem forundring, iagttagelse og bearbejdning 
åbner der sig en helt ny verden, og lykkes processen 
skaber det jubel og nysgerrighed.

Faget fysik har på ingen måde været min stærke side, 
og jeg mindes med gru min egen fysikundervisning i 
folkeskolen. Det store fysiklokale fyldt med ledninger, 
kolber og alverdens væsker, tavlen over skrevet med 
mystiske kemiformler jeg intet forstod af, og en i mine 

øjne meget uengageret lærer klædt i en slidt brun fløjls 
jakke, der på bedste vis forsøgte at få os til at forstå 
fysikkens komplicerede begreber.  

Mange har sikkert helt andre og mere positive erfa-
ringer, men mine har desværre bidraget til, at jeg nok 
har en vis berøringsangst for faget, og gør mig mange 
overvejelser om, hvorledes jeg bedst kan planlægge og 
forme fysikundervisningen så den bliver vedkommende 
og spændende.

Og der blev lys
8. klasse og Lisbet Schmitz
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I 7. klasse havde klassen og jeg stor succes med emnet 
akustik, eller lyd som eleverne kaldte det. Gennem 
enkle forsøg og en meget anskuelig undervisning lykkes 
det i den grad at fange elevernes interesse, og i 8. klasse 
har vi nu kastet os over endnu flere fysikforsøg, alt sam-
men gjort enkelt og håndgribeligt.

At undervise handler om at kunne skabe en stemning, 
og derfor er det oplagt, at introducere et nyt fysikemne 
med afsæt i noget biografisk eller historisk, og i 8 klasse 
tog vi udgangspunkt i Thomas Edisons biografi. 

Vi rejste helt til Amerika, eller USA som en elev vidste 
det også bliver kaldt. Amerika havde vi allerede hørt 
lidt om, for det var nemlig hertil Columbus sejlede, 
og vi starter med at finde det mægtige kontinent på 
verdenskortet.

Så taler vi om ting der omgiver os, telefonen, TV, com-
puteren, brødristeren, bilen, tog, fly og meget andet. 
Hvem har opfundet det, kom det bare af sig selv osv. 
Nej, en eller anden har engang fået en god ide, og hvad 
er så lige en god ide for noget, samtalen kommer langt 
omkring, men vi har fået vækket interessen og tunet os 
ind på emnet. Vi prøver at forestille os, hvordan livet 
ville være hvis vi skulle undvære elektrisk lys, vore iPad, 
biograffilm mm. og at hverdagen engang så helt ander-
ledes ud end den vi kender i dag.

Vi forsøger at leve os ind i stemningen omkring den 
unge Thomas Edison og sætte os i hans sted. Drengen 
der blev født i 1847 i staten Ohio. Vi hører om hans 
tidlige barndom, og vi lægger særlig vægt på hans 
enorme nysgerrighed. Thomas spurgte om alt, og ville 
vide hvorledes alt omkring ham fungerede. Vi prøver 
selv at stille spørgsmål, og hvad kunne det så være. Jo, 
hvordan virker en blyantspidser, hvordan drejer man 
vandhanen, hvorledes laver man tavlekridt osv. Vi op-
dager, at verden er fyldt med spørgsmål, hvis blot man 
er nysgerrig. Desværre syntes Thomas Edisons lærer 
ikke, at det var på sin plads med en elev der spurgte 
så meget. Drengen blev erklæret umulig, blev hevet i 
ørerne, og måtte ofte sidde uden for døren da han hele 
tiden forstyrrede undervisningen. Heldigvis var Edisons 
mor en beslutsom dame, hun tog drenge ud af skolen 
og underviste ham hjemme. 

Den forstyrrende dreng fik lov til at udleve sin nysger-
righed, og som vi alle ved endte han med at blive en af 

historiens største opfindere. Han opbyggede imperiet 
”Menlo park” hvor han sammen med sine medarbej-
dere skabte alverdens nye opfindelser. Vi taler nu om 
hvorledes Edison kunne finde på at låse døren til værk-
stedet, ingen fik lov til at gå hjem inden problemet var 
løst. Hele stemningen omkring det at arbejde sig ind i 
problemet, at finde en løsning, at blive drevet af begej-
string og at finde nye veje, det gør indtryk på 8. klasse. 
Ofte glemte Edison også at sove og spise, det viser at 
han var en rigtig opfinder og aldrig gav op. Han kunne 
ind i mellem arbejde på hele 40 projekter på samme 
tid, alt blev skrevet ned i tykke bøger og det blev til 
hele 3400 notesbøger, og Edison bidrog med over 1400 
forskellige opfindelser, der alle på en eller anden måde 
har indflydelse på verden af i dag, særlig glødelampen 
og talemaskinen (fonografen) har haft stor betydning.

Nu syntes 8. klasse at de kender Thomas Edsion rigtig 
godt, de har hørt om hans liv, hans familie og fornem-
met hvilken enorm drivkraft og udholdenhed denne 
mand besad. En viljestærk personlighed, der ud over 
at være et geni også var en dygtig forretningsmand der 
forstod at tjene penge. Han har kæmpet, undret sig, 
gjort erfaringer, lavet fejl men aldrig givet op. Eleverne 
har tegnet, malet og skrevet små tekster om Edisons 
liv, og opslagstavlen fyldes af farverige tegninger og 
malerier. 

Nu prøver vi selv at være nysgerrige og fordybe os i 
små enkle fysikforsøg med magnetisme. Vi undersøger 
hvilke materialer en magnet tiltrækkes af, vi sætter den 
på borde, stole, dørhåndtag osv. og vi kan konstatere, at 
en magnet tiltrækkes af andre materialer lavet af jern. 
Vi laver nu et forsøg der viser, at ved magnetens poler 
er tiltrækningen stærkest. Vi drysser jernpulver på et 
stykke papir og holder magneten under papiret, nu ser 
vi, at pulveret samler sig ved enderne, ved polerne, altså 
magneten er stærkest ved polerne. Vi laver flere små 
forsøg, hvor vi undersøger magnetens virkning gennem 
vand, vi undersøger hvorledes to ens poler ikke kan 
tiltrække hinanden osv. Alle forsøg gentages flere dage 
i træk, og eleverne prøver på skift at vise de forskellige 
forsøg. Vi øver at iagttage helt præcis hvad vi ser, vi 
tegner det og vi skriver små tekster, alt sammen enkelt 
og håndgribeligt. 

Så prøver vi at lave forsøg med statisk elektricitet, 
noget mystisk og for mange uhåndgribeligt noget. Vi 
hører om, hvorledes de gamle grækere opdagede, at rav 
blev magnetisk, når de gned det mod deres tøj, og at 
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ravet derved kunne tiltrække småting.  Vi kan alle se, 
at gnides en ballon mange gange gennem vores hår, 
og vi langsomt løfter ballonen, så får vi alle strithår, 
det bliver elektrisk.  Nu vil alle ud på badeværelset, for 
dette skal ses med egne øjne, og der lyder høj jubel, når 
eleverne på skift betragter sig selv i spejlet og kan se, 
hvorledes hårene rejser sig på deres hoveder. Ballonen 
kan også sidde fast på væggen når man først gnider 
den i håret, det er næsten som en magnet syntes flere 
af eleverne. Så gnider vi ballonerne grundigt i håret, og 
prøver at holde to balloner mod hinanden, nu ser vi, 
at de frastøder hinanden, det er også som vi prøvede at 
gøre med de to magneter, kommenterer en elev, præcis 
det var godt husket. Vi syntes næsten det er magi, når 
vi kan få en tom dåse til at bevæge sig ved at gnide bal-
lonen i håret og holder den hen mod dåsen. Den helt 

store oplevelse var, da vi kunne bøje en tynd vandstråle 
ved at holde ballonen hen mod strålen, nu blev det 
virkelig spændende og vi føler os næsten som Thomas 
Edison der blev kaldt ”Troldmanden fra Menlo park”.

I 8. klasse er interessen for fysik vågnet, vi har øvet at 
skærpe vores opmærksomhed, måske går vi nu gennem 
verden med nye øjne, ser ting vi ikke tidligere var op-
mærksomme på, og vi glæder os til nye og spændende 
fysikperioder. 

I fysik undervisningen gives der ikke lange komplice-
rede forklaringer, eleverne skal have lov til at opleve 
fænomenerne, de skal have lov til at være nysgerrige, 
de får svar på spørgsmål men lysten til selv at under-
søge og iagttage skal være drivkraften. 
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Social og specialpædagogik som fagområde har gen-
nemgået en rivende udvikling siden Rudolf Steiner i 
1924 holdt foredragsrækken Helsepædagogisk kursus 
for en gruppe læger og pædagoger. På Steiners tid stod 
udviklingshæmmede ikke højt i kurs og blev af samfun-
det betragtet som både uønsket og udenfor pædagogisk 
rækkevidde. Tiden frem til 1945 var også præget af race 
hygiejnisk tænkning, samt en udtalt frygt for dem, der 
ikke passede ind i normalitetens snævre rammer. I dette 
perspektiv lavet Steiner et stykke pioner arbejde ved at 
introducere en pædagogik og et menneskebillede, der 
forfægtede menneskeværd og udviklingsmuligheder, 
også for dem der var i behov for særlig støtte. Helsepæ-
dagogikken havde imidlertid ringe kår i mellemkrigs-
tidens Tyskland. Dr. Karl Kønig valgte derfor af sikker-
hedsmæssige årsager at flytte til Skotland sammen med 
børnene og en gruppe dedikerede medarbejdere. Herfra 
udspringer hele Camphill bevægelsen der nu har hjem 
og skoler over hele verden. 

Da Marjatta blev grundlagt i 1953 var synet på udvik-
lingshæmmede ved at ændre sig. Årsagen var blandt 
andet 2. verdenskrigs overgreb mod samfundets minori-
tetsgrupper, samt at der blev afdækket uværdige forhold 
ved en række institutioner og anstalter. Dette medførte 
samlet set en god portion eftertænksomhed, gav han-
dicap sagen vind i sejlene og førte til politisk velvilje, 
hvor både staten og velsituerede enkeltpersoner bidrog. 
I halvtredserne startede en langsommelig og kringlet 
rejse frem mod vor moderne tid, hvor både menneske-
syn og pædagogisk praksis har gennemgået radikale æn-
dringer, ikke mindst med henblik på selvbestemmelse. 

I 1990 startede jeg i mit første job som pædagog ved 
Helgeseter, en steinerpædagogisk institution for ud-
viklingshæmmede i Norge. Institutionen var etableret 
i 1954, og har mange fællestræk med Marjatta. Ryt-
merne og fællesskabet var også i halvfemserne centrale 

elementer i den steinerpædagogiske praksis. Opmærk-
somheden på den enkelte borgers indflydelse på eget 
liv, var imidlertid ikke den samme som i dag. Deltagelse 
i fællesaktiviteter var ofte en selvfølge - og det var ikke 
altid så meget snak om hvad beboerne selv kunde 
tænke sig at stille op til. Selvbestemmelse i begrebets 
moderne betydning var ikke en del af den pædagogiske 
dagsorden, men trods dette, oplevede jeg at beboerne 
var meget tilfredse med sine liv. Det rytmiske princip 
der prægede dagligdagen skabte forudsigelige trygge 
rammer, både for beboere og medarbejdere.  I efterpå 
klogskabens navn ser jeg imidlertid, at vi på flere om-
råder kunde have været mere lydhøre for den enkeltes 
ønsker og behov.

Siden halvfemserne og frem til i dag har specialpæda-
gogisk praksis gennemgået drastiske forandringer. Den 
største forskel er, at selvbestemmelse og den enkeltes 
indflydelse på eget liv i dag er en lovfæstet rettighed. 
Et fællestræk ved de mennesker vi prøver at skabe gode 
rammer for, er at mange har svært med at foretage hen-
sigtsmæssige valg. – At vælge ret i livets små og store 
spørgsmål og gennemskue konsekvenserne af forskel-
lige valgmuligheder er svært for de fleste af os. Som 
pædagog skal jeg vejlede andre i at træffe valg, hvilket 
implicit giver mig en magt som skal forvaltes med etisk 
sensitivitet. Ideen om selvbestemmelse er teoretisk set 
glimrende, men når det kommer til pædagogisk praksis, 
bliver vi tit udfordret i forhold til hvorledes vi rent 
faktisk gør det. Hvis jeg blander mig for meget i den 
andens liv og foretager valg på den andens vegne, kan 
dette med dagens faglige blik blive defineret som magt-
anvendelse. Blander jeg mig for lidt, kan resultatet blive 
omsorgssvigt. Spørgsmålet er ikke om vi skal eller ikke 
skal blande os i den andens liv, men hvorledes, hvor-
dan og med hvilken holdning vi møder den anden. 

Ved Uddannelsescenter Marjatta uddanner vi pæda-

Selvbestemmelse, menneskesyn og 
indflydelse på eget liv
– Lidt historik og nogle fremtidsvisioner.  

Af Terje Erlandsen, Leder af uddannelses og kulturcenter Marjatta



MARJATTA BLADET NR. 34 201718



MARJATTA BLADET NR. 34 2017 19

goger og et tilbagevendende spørgsmål er hvordan vi 
bedst gør dette. Hvad skal en dygtig pædagog have i 
sin personlige værktøjskasse og hvordan udvikles disse 
kompetencer? Pædagoger skal kunde ”det hele” og er 
pålagt det store ansvar det faktisk er at støtte andre 
mennesker i sin livsudfoldelse. Hvordan lærer man 
at ikke blande sig for meget, men heller ikke for lidt? 
Hvordan lærer vi blivende pædagoger at støtte udvik-
lingshæmmede til at blive sig selv på deres egne præ-
misser og udfolde sit potentiale?  Som pædagog duer 
det ikke at slå op i lærebogen og læse sig til et generelt 
svar der ”one size fits all”. - Det er det heller ikke tid til 
når du står i den situation det skal reageres på. 

Socialpædagogik er, hvis det tages på alvor et meget 
krævende fag og slet ingen ja – nej disciplin hvor 
pædagogen sidder med alle svar. Grundlæggende set 
handler det om at værdien skabes i mellemrummet 
hvor to mennesker mødes, forstår og anerkender hin-
anden. Dette sker først når jeg som pædagog sætter min 
forforståelse til side og ser det andet mennesket som det 
er. Videre kan jeg med ægte interesse spørge dem det 
faktisk gælder, om hvad de selv har for ønsker i sine liv.  
Måske opleves svarene som ubegribelige eller urealisti-
ske, men jeg forpligter mig alligevel til  at tage det på 
alvor, lede efter motivet og prøve, at forstå hvad det 
handler om.   At kommunikere sine ønsker og afkode 
budskabets reelle indhold, er noget der skal øves over 
tid. Dette kræver indsats og vedholdenhed fra både 
pædagoger og beboere.

I forskningsprojektet bæredygtig inklusion del 2 har 
Tine Bay Sørensen og Per Fredriksen netop skabt en 
øvelsesbane, hvor beboere fra Marjatta har trænet sig på 
at holde oplæg om deres værdier og det, der er vigtigt 
i deres liv. Den 15 -16 september 2017 arrangerede 
Marjatta en Værdimesse der blandt andet beboernes 
værdioplæg blev præsenteret. Værdimessen blev en tan-
kevækker netop fordi det var beboerne selv som spillede 
hovedrollen, sat ord på hvad der er vigtigt i deres liv, 
og bar hele arrangementet. Værdimessen gav med dette 
mange gode eksempler på hvordan vi som pædagoger 
kan støtte beboerne i at formidle egne værdier, ønsker 
og behov.  

På Uddannelsescenter Marjatta har vi taget de nye 
tanker fra værdiarbejdet med beboerne alvorligt. Vi 
er nemlig begyndt at engagere beboerne som oplægs-
holdere ved pædagoguddannelsen. Først ude var Eline 
Dünnwald som den 30.oktober holdt oplæg om sine 

værdier og sit liv for et hold pædagogstuderende fra 
Professionshøjskolen Absalon. De studerendes positive 
tilbagespil og evalueringer talte sit tydelige sprog. Alle 
var meget tilfredse og ikke mindst berørte af Elines 
oplæg. En af de studerende beskrev sin oplevelse med 
følgende ord:

”Det er sjovere at høre Eline beskrive 

hvad der er værdifuldt i hendes liv, 

end at høre undervisere der forklarer, 

hvordan man skal arbejde med udvik-

lingshæmmede”.   

Den studerende har jo helt ret, rammer sømmet på ho-
vedet og giver os samtidig et højst nødvendigt indspark 
i debatten om hvad omdrejningspunktet for socialpæ-
dagogisk praksis og uddannelse egentlig skal og bør 
være. Måske har hovedpersonerne selv noget vigtigt at 
lære de pædagogstuderende, ikke mindst med henblik 
på etik, holdninger og selvbestemmelse? 

Vi er nu med på en begivenhedsrig og vigtig rejse, hvor 
Marjatta med et steinerpædagogisk udgangspunkt ud-
vikler nye socialpædagogiske praksisser, hvor dem det 
angår sidder for bordenden. Dette er et interessant og 
vigtigt arbejde der også har betydning udadtil. – Så kan 
vi bagefter spørge os selv hvem der er elever og hvem 
der er læremestre. Svaret giver sig selv og er fuldstæn-
digt i tråd med det menneskesyn og den pædagogik 
Rudolf Steiner og helsepædagogikken introducerede i 
1924.   



Længe før Jesusbarnet blev født, levede der i et land 
langt herfra en profet ved navn Balaam. Han var klog 
og vis og havde forudsagt, at en dag ville der komme en 
helt ny og smuk stjerne på himlen.

Den stjerne skulle være et tegn på, at et ganske sær-
ligt barn skulle fødes i Israel, og det lille barn skulle en 
dag blive hersker over alt på jorden.

Disse ord spredte sig hurtigt til alle kongepaladser 
i hele orienten, og alle modtog nyheden med ære-
frygt, men også med stor glæde. Alle orientens konger 
samlede alverdens kloge stjernetydere på det høje bjerg 
kaldet Vaus, og nu skulle stjernetyderne holde øje med 

alle stjerner, og det både dag og nat.
De lærde og kloge mænd blev længe på bjerget, og i 

flere år holdt de øje med enhver bevægelse på stjerne-
himlen. Hver dag håbede de på et tegn fra stjernerne, 
men intet skete, og snart blev alle kongerne utålmodige 
og forlangte at noget måtte ske.

Men så pludselig en kold vinternat skete der noget, 
over bjerget så de lærde pludselig en ny og klar stjerne 
som lyste så smukt og klart, det kunne kun være den 
stjerne, profeten Balaam havde spået ville vise sig.

Nyheden om denne usædvanlige stjerne spredte sig 
hurtigt, og i alle omkringliggende paladser fik kongerne 

Legende om de Hellige Tre Konger
Af Lisbet Schmitz
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besked om stjernen. Kongerne blev meget glade og 
taknemmelige for, at det endelig skulle lykkes dem at 
få stjernen at se efter at have ventet i årevis. Stjernen 
bragte kongerne budskabet ”skynd jer til jødeland, der 
er den konge født, som I søger”. Melchior var konge 
af Nubien og Arabien, Baltazar var konge af Godolien 
og Saba og Kasper var konge af Tharsis, og alle ville de 
af sted for at finde det lille kongebarn, der var født i 
jødeland.

Den selvsamme nat som barnet var født, begav kon-
gerne sig af sted. Hver især lod kongerne deres tjenere 
pakke smukke klæder, mad og gaver. Alt blev læsset 
på kameler, dromedarer og elefanter, og snart begav 
tre prægtige karavaner sig af sted. Overalt var byporte 
åbnet både dag og nat, og således kunne kongerne 
følge stjernen uden at gøre holdt. Tolv dage og nætter 
vandrede de efter stjernen, og kongerne kom fra forskel-
lige retninger, til de mødtes ved en korsvej uden for 
byen Jerusalem, og her skete der noget mærkeligt – nu 
forsvandt stjernen pludselig på himlen.

Det blev nu overskyet og en tyk tåge bredte sig 
overalt, så det var umuligt at rejse videre. Da solen stod 
op den næste morgen lettede tågen, men stjernen var 
ikke længere at se. Først nu kunne man se at der var 
tre karavaner, der var samlet her på et og samme sted. 
Kongerne blev klar over, at de alle tre havde samme 
mål med deres rejse, og glæden var stor. Kongerne blev 
enige om at drage sammen ind i byen Jerusalem og 
mente, at netop der måtte det nye kongebarn være at 
finde. Kong Herodes blev ganske forfærdet og rasende, 
da han hørte, at der var kommet fremmede konger til 
hans kongerige, og at de var rejst af sted for at finde 
den nye jødekonge. Han besluttede sig dog for at være 
venlig, og han bad de tre konger indenfor i sit mægtige 
palads. Kong Herodes sagde til de tre konger, ”Drag af 
sted og søg det lille barn og når I har fundet barnet, så 
kom tilbage til mig og fortæl hvor jeg kan finde barnet, 
jeg vil jo også se barnet og give det gaver”.

Så snart de tre konger forlod Jerusalem, viste stjernen 
sig atter på himlen. Den førte dem nu til Betlehem, og 
der blev den stående over en lille stald, og den lyste kla-
rere og smukkere end nogensinde før. Den strålede med 
en sådan glans, at alt i og omkring den lille stald blev 
oplyst af en stråleglans og en pragt ingen nogensinde 
før havde set.

De hellige tre konger blev grebet af stor ærefrygt over 
det vidunderlige lys som fyldte denne lille fattige stald. 
De bukkede dybt for det lille barn i krybben og de gav 
deres offergaver til barnet. Melchior gav barnet et lille 

æble af guld og en pung med 30 guldmønter. Baltazar 
rakte barnet en krukke med røgelse og Kasper ofrede 
duftende myrra.

Da kongerne havde hyldet barnet, forlod de Betle-
hem. De blev alle overmandet af stor udmattelse, og de 
lagde sig derfor ned for at hvile. Da kongerne var faldet 
i dyb søvn og havde sovet en dyb og lang søvn, våg-
nede de alle tre og havde haft den samme sælsomme 
drøm. En engel var kommet til dem, og englen havde 
bedt dem om ikke at tage tilbage til kong Herodes. I 
stedet skulle de skynde sig ud af landet så hurtigt de 
kunne.

Kongerne rejste nu hjem, og da de efter to års lang 
rejse kom forbi bjerget Vaus, hvor stjernen havde vist 
sig for allerførste gang, lod de opføre et kapel til ære for 
det lille Jesusbarn inden de tre konger drog hver til sit.

Hvordan er Hellig Tre konger blevet fejret igennem 
tiden?

I gamle dage sagde man ikke 6. januar men trettende 
dag jul, dvs. tretten dage efter første juledag. Denne dag 
angives på den gamle primstav med et tegn, der ligner 
en stang med tre udvækster, men det skal være tre kro-
ner. Frem til 1770 var det en officiel helligdag.

Biblen nævner ikke tre konger, men tre vise mænd 
fra Østerland. Ved en kirkeforordning gjorde man 
imidlertid år 350 de tre vise mænd til konger og gav 
dem navnene Baltazar, Melchior og Casper. Baltazar var 
etiopier og derfor sort. Han skænkede det lille Jesusbarn 
velduftende myrra. Casper skænkede røgelse og Mel-
chior ofrede guld til den nyfødte frelser.

Julen blev officielt afsluttet aftenen før Hellig Tre 
Kongers dag, ved at husbonden tændte et tregrenet lys 
på bordet, hvorefter man spiste et ekstra godt måltid, 
ligesom ved juledagene og nytårsaften. Disse tregrenede 
lys blev imødeset med spænding, for hvor grenene 
mødtes kunne der være indstøbt noget krudt. Når væ-
gerne brændte ned til stammen, lød der et knald, som 
pustede lyset – og dermed julen – ud, det var den tids 
nytårs ”kineser”.

Helt frem til ca. 1890 drog der på Hellig tre Kongers 
dag, et sælsomt optog gennem landsbyerne. Forrest gik 
de 3 konger. Alle kongerne var hvidklædte, de havde 
lange skjorter over deres tøj. På hovedet bar de spidse 
huer oversået med glasperler, bånd og guldpapir, og de 
medbragte en gennemsigtig papirstjerne, hvori der var 
sat et tændt lys, det såkaldte kongelys. Efter kongerne 
fulgte et mindre følge. På en lille hest sad en bondepige, 
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hun skulle forestille jomfru Maria. Hun bar en sivvugge 
på armen med en dukke (det lille Jesusbarn). Ved hen-
des side gik Josef. Derefter fulgte Herodes, bedsteforæl-
drene Simeon samt Anna og alle kongernes svende. En 
naragtig påklædt figur i optoget fulgte og forestillede 
Judas. Han bar en pung i sit bælte. Børnene i landsbyen 
var lidt bange for optoget, især den sodsværtede konge 
og Judas.

Optoget drog landsbyen rundt. Overalt hvor man 
kom frem, skænkede husbonden brændevin for ”maje-
stæterne” og husmor lagde en skærv i Judas pengekat. 
Når gaverne var blevet modtaget istemte alle i optoget 
en gammel vise:

Goddag, goddag både mænd og kvind,
Husbond med al hans husgesind,
Gud give eder et lyksaligt nytår,
Fra al ulykke eder Gud bevar.

Når man gik i seng på Hellig Tre Kongers aften, passede 
de unge piger på ikke at falde i søvn.

De holdt sig vågne for at stå op i den stille midnatsti-
me, hvor de gik tre gange rundt om huset eller gården 
– samme vej som solen – mens de fremsagde verset:

Jeg beder jer Hellige Konger Tre
At I i nat vil lade mig se
Hvis seng jeg skal rede
Hvis dug jeg skal brede
Hvis brud jeg skal være
Hvis navn jeg skal bære
Med ære

Så gik pigerne til ro, men inden de lagde sig placerede 
de et spejl under hovedpuden. Det skulle sikre at de fik 
den tilkomne at se i drømme.

Hellig Tre Konger var som nævnt julens sidste hellig-
dag, men nogle prøvede at trække højtiden lidt endnu, 
de sang:

Ved kørmisse knude
er julen ude
men ingen kan laste
den, der holder jul til faste.

Kørmisse er ingen bestemt dato, det har intet med kyn-
delmisse at gøre. Kørmisse blev også nogen gange kaldt 
for ”brokkemisse” eller ”bryggermisse”. På landet var 

det simpelthen den dag, hvor alle kødlevningerne fra 
helligdagene blev spist. Alt blev skåret ud i ”brokker” og 
kogt sammen til en slags hachis.

Nytårs-nymåne, det vil sige den første fuldmåne, spille-
de også en stor rolle. Her tog bonden varsler. Det siges, 
at de ting der viste sig den dag, skulle der blive rigeligt 
af i det kommende år. Først og fremmest var bonden 
interesseret i sine marker og afgrøder.

Nytårsny giv mig smør på brød
Giv mig flæsk, giv mig børste (skinke)
Giv mig godt korn at høste.



På det nyåbnede galleri Christmas Møller Art Projects 
var det for første gang siden overdragelsen til Marjatta 
muligt, at erhverve værker af den prisvindende Ko-
koschka-elev Grethe Bagge (1925-2012). 

Selvom Grethe Bagge stormede frem fra begyndelsen af 
sin kunstnerkarriere sidst i 1940’erne og allerede i 1951 
modtog den prestigefyldte Eckersberg-medalje, den 
første store anerkendelse i en lang række af priser, var 
hendes navn falmet i kunsthistoriens hukommelse.

Dette har Marjatta siden arbejdet for at ændre. Selvom 
både elever, beboere og medarbejdere, dagligt kan 
glædes over de af Grethe Bagges værker som findes i 
Marjattafællesskabet, skulle samlingen udbredes. Til 
glæde for omverden, og til gavn for Marjatta. I samar-
bejde med Rønnebæksholm, og siden Janusbygningen, 
begyndte relanceringen. Her har to succesfulde solo-
udstillinger af Grethe Bagges kunst med mere end 7.000 
gæster medført en række henvendelser til Marjatta om 
muligheden for at erhverve Bagges værker.

Grethe Bagge levede og arbejdede gennem hele sit liv 
på Frederiksberg. Hun boede på Gothersgade, havde 
atelier på Dalgas Boulevard, og underviste på Teknisk 
Skole på Falstervej. Først porcelænsmalere fra den den-
gang nærliggende Kongelige Porcelainsfabrik, og siden 
en række talentfulde aftenskole elever. Også derfor var 
det kun endnu mere nærliggende at indlede et sam-

arbejde om en salgsudstilling med galleriet Christmas 
Møller Art Projects beliggende på Pile Allé på Frederiks-
berg.

Fredag den 15. september kunne galleriet åbne udstil-
lingen, hvor der blev præsenteret et udsøgt og bredt 
spektrum af Grethe Bagges værker – både malerier, 
grafik og gouacher. Flere af værkerne havde ikke været 
vist offentligt i mere end 15 år, og nogle havde endda 
deres premiere. 

Aftenen inden, torsdag den 14. september, var det mu-
ligt for medarbejdere og venner af Marjatta at få første-
valg, da der blev inviteret til preview. Værkerne hængte 
tæt med markante sorte rammer og en stemningsfuld 
belysning i galleriets to etager. De viste helt nye sider af 
sig selv, og Grethe Bagges talent og håndelag fremhæve-
des endnu engang på ny.

Kunstkøb blev der også gjort – både af de, der længe 
havde ønsket sig et værk af Grethe Bagge, og af de, som 
stiftede bekendtskab med hendes kunst for første gang. 
Det har betydet, at vi har måttet vinke farvel til en del 
værker, som nu har fået nyt liv i nye omgivelser. Det 
kan føles lidt vemodigt, men må også hilses med glæde. 
Ikke kun på vegne af de forhåbentlig glade nye ejere, og 
på grund af den indtægt der skabes, men også fordi ud-
stillingens succes er udtryk for, at Grethe Bagges navn 
og kunnen igen lyser op og står skarpere og skarpere.

Succesfuld salgsudstilling på 
Grethe Bagges Frederiksberg
Af Cathrine Kamper, cand. mag. i kunsthistorie
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I ungdomsuddannelsen har ”Kost og Motions lin-
jen” arbejdet med temaet kommunikation. Hvorledes 
kontakter man andre, kropssprog, relationer, samvær, 
ansvar, respekt og mange andre store og små spørgsmål 
i relation til temaet.

I løbet af processen opstod ønsket om, at blive mere 
synlig i lokalsamfundet, og emnet integration opstod, 
og blev noget vi ønskede at sætte fokus på. Vi blev 
derfor enige om at vi ville finde en gruppe mennesker, 
som vi kunne spejle os i og ”øve” os på. Vi ville forsøge 
at finde en venskabs klasse. Det skulle være unge men-
nesker som os selv, og vi vendte blikket mod Præstø, et 
sted vi alle kender og ofte kommer til. Vores Venskabs-
klasse blev 8. Klasse på Præstø Privatskole, og sammen 
med deres klasselærer var de alle med på tankerne bag 
projektet.

Samarbejdet startede langsomt op i maj 2016.  Målet 
for projektet har været, at møde et nærmiljø, at træne 
relationer, at give omverden en oplevelse af, hvad det 
vil sige at være udviklingshæmmet og finde fælles ak-
tiviteter som skaber ligeværd, og hvor vi kan inspirere 
hinanden på en god og udviklende måde. 

Vi har også haft 
et ønske og en be-
vidsthed om, at vi 
selvfølgelig skulle 
kunne honorere 
de krav der blev 
stillet, at de fælles 
aktiviteter skulle 
have fokus på den 
enkeltes styrker 
frem for svag-
heder. Men der 
skulle også skabes 
plads for frirum og 

spontanitet eleverne imellem.
Med mod og stor positivitet kastede vi os ud i projek-

tet, og det har vi på intet tidspunkt fortrudt.

Nanna, Elias og Maria har været med på begge besøg, 
og her vil de med egne ord fortælle om deres oplevelser. 

”Første gang vi mødtes var hos dem. Vi mødte dem 
i skolegården og gik til morgensamling, det har de 
nemlig også. Til morgensamlingen sang vi en sang, vi 
fra Marjatta havde sendt til dem, de kunne øve sig på. 
Vi sang den i kanon, det gik godt. Vi havde øvet os, og 
det havde de også. De sidder ned på gulvet, men hos 
os står vi op når vi får praktiske oplysninger. Vi så og 
hørte også lidt historie om lokummer fra gamle dage på 
”Ultra Nyt”, det var også med på deres morgensamling. 
De har en lille nyhed eller historie hver morgen, så de 
kan blive klogere på verden.

Derefter gik vi til klassen, hvor vi fortalte lidt om 
hvem vi er, og de fortalte lidt om deres skole. Vi fik 
rundvisning på skolen. De har et flot musik rum med 
masser af plads, smarte trommesæt og mikrofonholder.  
De har 4 kaniner i 2 bure, som man gerne må kæle 
med. De har et stort klub-rum, hvor man kan slappe af 
i bløde stole og høre musik og læse i blade. Der er også 
Wii og en kæmpe TV skærm.  Et rigtig hyggerum har 
de.  Vi gik tilbage til klasseværelset og spiste kage, vi 
havde bagt og haft med.  Så var det ned på stranden og 
spille rundbold.

Det var en god dag og de har en sød klasselærer 
Flemming. Han tog meget pænt imod mig og han er en 
charmetrold. 

Nu var det så deres tur til at komme til os på Marjatta. 
Klassen kom op og besøgte os, så vi kunne vise dem en 
af vores dejlige årstidsfester. Sct. Michaels festen. De 
kom fra morgenstunden og var med til morgensamlin-
gen i haven, de så fanerne. Bagefter da vi gik til mor-
genmad, gik de over i vores rum, hvor de fik morgen-
mad og hørte historien om Sct. Michael og alle vores 
årstidsfester. Klassen sagde, at de oplevede morgensam-
lingen, som meget værdig, fin og respektfuld. Næste 
gang kunne det være en god ide, hvis der var plads til 
dem alle sammen til morgenmaden. For morgenmaden 
er hyggelig og man kan sidde og snakke. 

Så var det tid til mods prøverne. Vi blev blandet 

Vi fik en idé  ”En venskabsklasse”
Af Solveig Dyveke Madsen

Kost og Motionslijen tog 
første besøg på Præstø 
Privatskole 

Det var maj måned og med 
megen spænding og store 
forventninger, vi skulle møde 
vores nye venner og opleve 
deres skole og hverdag. Det 
blev en rigtig god oplevelse. 
Venskabsklassen har siden da 
besøgt os på Marjatta, hvor de 
deltog i Sankt Michaelsfesten.
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i hold med os unge fra STU`en og vores venner fra 
Præstø Privatskole. Vi skulle hjælpe hinanden til at 
være modige og kloge. Vi fik dem vist rundt på skole-
hjemmet og skoven. 

Det var en rigtig hyggelig og god dag med vores ven-
ner fra Præstø Privatskole.”

Vores mål med projektet er indfriet. De unge fra Mar-
jatta har trænet og brugt deres kommunikationsevner, 
arbejdet med relationer og vi har formået at give en 
klasse fra lokalsamfundet et lille indblik i, hvem vi er på 
Marjatta. Vi har også oplevet, at vi har haft aktiviteter, 
som alle har kunne deltage i og fået noget givtigt ud af 
på forskellige planer.

Dette er en beskrivelse af første års erfaringer med en 
venskabsklasse, integration og kommunikation, men vi 
fortsætter. 

8. klassen som vi startede op med er nu blevet 9. 

Klasse, nu har de eksamen forude og meget at forbe-
rede, så de har desværre ikke tid til at komme på besøg. 
Men heldigvis vil den nuværende 7.  klasse på Privat-
skolen, rigtig gerne vil overtage ”venskabet”. De har 
hørt om samarbejdet og har selv foreslået, at de arbej-
dede videre med os på Ungdoms Uddannelsen. Hvilket 
vi jo er rigtig glade for.

Samarbejdet fortsætter med andre unge fra Ungdoms 
Uddannelsen og nye ansigter fra Præstø Privatskole. 

Vores håb er at styrke samarbejdet og en dag frem-
bringe et fælles produkt måske teaterstykke eller andet 
optræden, som helt sikkert vil være til stor glæde og 
inspiration for os alle. 
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I løbet af 2018 kommer der igen gang i byggeriet på 
Bredeshave. Den gamle bygning, som vi kalder ’dyrlæ-
geboligen’, skal rives ned, og et nyt hus vil rejse sig. Det 
har fået navn efter kunstneren Grethe Bagge, som for 
nogle år siden testamenterede sine kunstværker og sin 
formue til Marjatta. Det nye hus har fået navnet ’Bag-
gehuset’.  

I løbet af de sidste 10 år er området gradvist blevet 
udbygget med Kulturhuset i 2011, Orangeriet i 2013 og 
Atelieret i 2016. Med det nye byggeri er den oprindelige 

vision gået i opfyldelse og Baggehuset bliver ’slutstenen’ 
i den samlede udbygningsplan fra 2009 for Marjatta 
Bredeshave. 

Visionen

Det hele udspringer af en vision om at skabe et ud-
dannelses- og kulturcenter for Marjatta med beboerne/
brugerne som en integreret del gennem deres arbejds-
indsats i Caféen, butik-Pilti og som gartnere og altmu-
ligmænd. Det er båret af et ønske om at så mange som 
muligt kan møde Marjattas borgere i deres naturlige 

Baggehuset på Marjatta Bredeshave 
– Nyt byggeri
Af Lisbet Kolmos



MARJATTA BLADET NR. 34 2017 27

omgivelser og opleve deres særlige kvaliteter, ikke 
mindst deres livsglæde og stolthed over at være en del 
af en større helhed. Lige fra første dag er der kommet 
en strøm af mennesker med helt forskellig baggrund 
til stedet – og der opstår ’menneske-møder’ båret af 
gensidig forståelse og anerkendelse. Vi kalder det ’om-
vendt inklusion’, fordi det er en inklusion på borgernes 
betingelser.

Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta

På Marjatta Bredeshave er der mange aktiviteter, der 
bidrager til netværksdannelse og udvikling for Marjatta. 

I det følgende nævnes nogle de faste aktiviteter.

•  Pædagoguddannelse og flere videre-/efteruddannelser 
samt kurser og forskning

•  Kulturelle aktiviteter med skuespil, foredrag, koncerter 
mv. 

• Ungdomsuddannelse for handicappede (STU) 
•  Servicefunktioner med café, køkken, butik samt have- 

og rengøringshold 
•  Kulturhus og mødested for Marjattas medarbejdere, 

beboere og for lokalområdet
• Årsmøder, forældremøder samt basar og åbent-hus
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Baggehuset med helsecenter

Huset føjer sig smukt ind i stedets ældre bygningsmasse 
med sine lyse mure og røde teglsten og kviste. Der er i 
alt 621 kvm i stuen og på 1. sal. Baggehusets nordvend-
te gavl forbinder sig med hovedhuset igennem en kort 
mur, medens den sydvendte gavl igennem en glasgang 
er forbundet med et anneks med en lille sal. Dette an-
neks har en anden karakter end det øvrige byggeri, idet 
det er et træhus, som er malet mørkt og stilmæssigt 
passer til Kulturhuset og Atelieret. 

Der er 4 værelser i stuen og 8 værelser på 1. sal, alle 
med bad og toilet. På begge etager er der   opholds-
stue og køkken, således at etagerne kan fungere adskilt. 
Værelserne kan anvendes til overnattende kursister, stu-
derende, beboere og gæster. De største af rummene kan 
også anvendes til undervisning og mindre møder. Det 
har været tanken fra begyndelsen, at huset i perioder 
skal fungere som bo-træningstilbud for unge handicap-
pede i overgangen fra ung til voksen. Huset er også 
velegnet som feriebolig for Marjattas beboere.

En del af Baggehuset samt annekset med den lille sal 
skal danne nye og bedre ramme for helsecenteret med 
pædagogisk rådgivning, lægekonsultation og terapier. 
Det er målrettet børn og voksne, der søger specialpæ-
dagogisk rådgivning, alternativ medicinsk behandling 
samt terapier herunder bl.a. terapeutisk eurytmi.  

Økonomien bagved

Baggehuset, der har et samlet budget på 14.6 mio. kr., 
er totalfinansieret gennem donationer fra flere fonde. 
Der skal derfor ikke beregnes husleje gennem optagelse 
af lån. Det har været en af forudsætninger for bygge-
riet, da de forventede indtægter vil være ret beskedne. 
Midlerne er små for både studerende, beboerne og for 
helsecenteret. Den huslejen, der kommer ind, skal gå til 
drift af huset med opvarmning, vedligehold mv. 

Følgende fonde har doneret midler til Byggeriet: Augu-
stinus Fonden har givet 6.2 mio. kr.; A.P. Møller Fonden 
2.2. mio. kr.; Knud Højgaards Fond 1 mio. og Aage og 
Johanne Louis-Hansens Fond har doneret 3 mio. kr.  
Desuden har Fond af 1. juni 1962, en antroposofisk 
lægelig fond, doneret 1.5 mio. kr. til annekset med den 
lille sal. Marjattas fond har som startskud til det hele 
givet en del af Grethe Bagges arv, i alt 700.000 kr.    

Tak til fondene 

Det har været en krævende proces, men med hjælp 
fra fonde er det lykkedes at skabe nogle meget flotte 
rammer for Marjatta Bredeshave som samlingssted for 
formidling og videreudvikling af Marjattas pædagogiske 
kultur og uddannelseskoncept. Et sted med en helheds-
orienteret og sundhedsfremmende pædagogik, hvor 
kulturelle aktiviteter står i centrum for den pædagogiske 
dannelse. 
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Verden over er der for tiden 
sat meget fokus på betydnin-
gen af bevægelse i skolen. 
Hovedargumentet for at 
udvide tiden for bevægelse 
er, at det befordrer sundhed 
og trivsel.  Man tænker i 
første linje på bevægelse som 
motion og idræt. Samtidigt 
viser forskningen, at det er 
et stort problem for lærere at 
finde måder at integrere be-
vægelse i undervisningen. Foråret 2016 var forskere fra 
University College Sjælland med i undervisningen på 
Marjatta, og blev imponerede over hvordan bevægelse 
var integreret i undervisningen. I Marjattas undervis-
ning iagttog de situationer, hvor kroppens bevægelse 
bærer undervisningen i forskellige fag. Den integration 
af bevægelse i undervisningen, som efterspørges i dag, 
som går ud over motion og idræt, var på Marjatta del 
af praksis. Dette besøg blev begyndelsen på det forsk-
ningsprojekt, som beskrives i denne artikel og som blev 
gennemført af lektor Mette Schmidt og Ph d Thomas 
Bille; begge ved Professionshøjskolen Absalon og Ph d 
Göran Krantz, Uddannelsescenter Marjatta.

Marjattas pædagogik har mange strenge at spille på. I 
løbet af en dag er eleverne med til mange forskellige 
aktiviteter. De bliver udfordret på forskellig vis og kan 
derigennem udvikle sig. I beskrivelserne af Marjattas 
tilgang til Steinerpædagogik betonede grundlæggeren af 
Marjatta, Albert Eman denne mangfoldighed, samtidigt 
med at han pegede på at det væsentligste, er at hver 
elev og lærer kommer i bevægelse. Han brugte ordene 
individuel bevægelse, for at beskrive målet for pæda-
gogikken. Det grundlæggende er, at barnet kan gribe 
kroppens bevægelse og derigennem udtrykke sig og 
være i samspil med andre. Derefter udvikles bevægelse 
i sprog og tænkning. Marjattas pædagogiske praksis har 

udviklet sig ud fra dette princip.

Forskningsprojektet undersøgte, 
hvilken indvirkning brugen 
af bevægelse har på barnet, og 
hvordan bevægelse integreres i 
undervisningen. Der blev gået 
frem efter den fænomenologiske 
metode. Fokus var, at undersøge 
den levede oplevelse i en levet 
situation. Gennem nøje observe-
ring af barnets kropssprog blev 

barnets oplevelse af undervisningen iagttaget: Hvad 
viser sig i barnets bevægelser og hvad er det udtryk for?  
Derudover blev det observeret, hvad som konkret blev 
gjort i undervisningssituationerne. Observationerne 
blev foretaget i 6. og 7. klasse, hovedfag og andre fag.  I 
interviews med klasselærerne spurgtes der ind til lærer-
nes oplevelser af bevægelse i undervisningen.

Resultaterne viser, at bevægelse med hele kroppen 
bruges i rigtig mange pædagogiske situationer. Ja, det 
optager det meste af hovedfagsundervisningen og i til-
læg til det, havde børnene tre bevægelsesfag: eurytmi, 
gymnastik og folkedans. I hovedfag bruges bevægelse til 
vers, digt og sang. Her fremhæves det rytmiske. Vi iagt-
tog, hvordan bevægelse til betoninger og rim understøt-
ter undervisning af engelsk og dansk. Mere beskrivende 
bevægelser blev brugt i historieundervisning og sprog-
undervisning. Bevægelse gennem stamp og klap bruges 
i matematik, men også for at vågne op i sig selv og i 
forhold til andre. Bevægelse, hvor objekter som stav 
og bold blev brugt, havde flere funktioner: oplevelse af 
rummet, interaktion med andre, men også til læring af 
indhold. Bevægelsen er for det meste en fælles bevæ-
gelse, hvor lærer og elever bevæger sig sammen, ofte i 
rundkreds; men bevægelse i mindre grupper eller alene 
forekommer også. Den fælles bevægelse støtter tydeligt 
den enkeltes deltagelse. Den åbner for, at eleven kan 

Betydningen af kroppens bevægelse i 
undervisningen på Marjatta
Af Göran Krantz
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deltage ud fra sine muligheder og støtter stærkt elevens 
motivation for at blive delagtig og dermed inkluderet.

Det rytmiske i et undervisningsforløb som en helhed, 
giver ramme for bevægelsesaktiviteterne, og har stor be-
tydning for elevernes oplevelse af de enkelte aktiviteter 
og af helheden. Observationerne og interviewerne med 
lærerne viser, at bevægelse er en helt central del for at 
formidle indhold, og for at aflæse og være i samspil 
med børnene. Bevægelse giver ikke mindst en mulighed 
for at vække motivation og ’komme ud af tyngden’, 
som lærerne siger. Lærerne benytter bevægelse i krop og 
stemme bevidst, aktivt og synkront med f eks en fortæl-
ling, for at formidle indhold. Det var herligt at opleve 
lærerne fortælle på denne måde, og det var lidt som 
at se en forestilling, der fik både observatør og børn at 
aktivt interessere sig for indholdet. 

Observationerne af børnenes reaktioner da de blev 
involveret i bevægelsesaktiviteter viser, at bevægelsen 
befordrer børnenes udvikling på flere vis. Fire temaer 
omfatter størstedelen af børnenes oplevelser:
Livsglæde, selvværd og trivsel
Ved brug af bevægelsen i undervisningsaktiviteterne 
befordres glæden i fællesskabet, glæden over succes, 
og over at noget fungerer, som kan gøre én stolt. 
Endvidere glæde over at kunne noget. Det viser sig 
som iver, begejstring, jubel, munterhed og triumf 
hos eleverne. Vi ser, at denne glæde tydeligt artiku-
leres i elevernes aktive deltagelse, og er befordrende 
for deres engagement i undervisningen. De kom-
mer i kontakt med sig selv og ophæver tyngden i 
kroppen og modstanden mod at deltage. Selvværdet 
styrkes gennem kropslig opmærksomhed i aktivi-
teten, og ved at blive set som ressourcestærke af 
læreren og kammeraterne på trods af deres udfor-
dringer.                       
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Opmærksomhed, nærvær og koncentration

Gennem bevægelsen vækkes elevernes opmærksomhed, 
så de bliver nærværende i det som sker, og på det som 
skal læres, og kan koncentrere sig om det. Fokuseret 
nærvær opstår tydeligt i strukturerede bevægelser og ak-
tiviteter med samspilssituationer. Den rytmiske opbyg-
ning af timen, forskellige øvelser til forskellige formål, 
den spontane variation af undervisningsplanen, som 
både fastholder fagets indhold og børnenes dynamik, 
styrker nærværet. Lærerens kropsbevægelser og evne 
til at læse børnenes bevægelser bidrager til at vække og 
stimulere opmærksomheden hos børnene.

Motivation og engagement

Bevægelse i undervisningssituationerne hjælper elever-
ne til at blive involveret i og mestre aktiviteterne. Som 
eksempel kan nævnes, at et passivt barn får motivation 
til at deltage i engelskundervisningen gennem at del-
tage i de bevægelser som gøres. Først svagt, så stærkere 
for senere at kunne begynde at sige de engelske ord 
sammen med bevægelsen. På denne måde igangsætter 
og styrker bevægelsen motivation til at lære. Engage-
ment viser sig f.eks. i glæden ved at kunne noget, og 
at mærke denne kunnen i egen krop. Det viser sig også 
som vedholdenhed og en stærk intention om at være 
med, f.eks. at råbe højt, bruge kraftfulde bevægelser 
som at trampe og klappe hårdt. Dette er med til at 
styrke og fremme børnenes interesse og læring i fag 
som engelsk, matematik, dansk og historie.

Balance mellem dynamik og ro 

Ro betinges af kontekstens og aktivitetens dynamik og 
rytme. Særligt stærkt i den nærværende opmærksomhed 
(at være sammen om noget), den “gode” opmærksom-
hed (som samler elevens koncentration om aktiviteten) 
og som en grundstemning i situationen som f.eks. den 
andagtsfulde stilhed i morgensamlingen, hvor tid og rum 
synes at stå stille, og som finder vej til elevernes kroppe 
som ro. Ro opstår også i momenter eller pauser før, under 
eller efter intensive sekvenser med f eks. boldaktiviteter 
med vers og sjipning med tælling, hvor eleven får tid og 
støtte fra læreren og kammeraterne til at samle sig.
                                                                  
At bevægelsen støtter børnene i disse oplevelser, er 
meget væsentligt. Temaerne ovenfor er centrale for 
almindelige definitioner af livskvaliteten. Gennem at 
være aktive gennem bevægelse styrkes altså børnenes 
kvalitative oplevelse af at leve og forskningen viser at 
dette er væsentligt både for fysisk og psykisk sundhed, 
og for menneskets egen udvikling. 

Resultaterne viser meget tydeligt, at bevægelse kan 
støtte børnene i de tre dimensioner vi i dag ser som 
grundlæggende for læring: indhold, motivation og 
samspil.  

At være motiveret til deltagelse, til virkelig at lære 
noget, og at kunne være opmærksom og koncentreret 
på samspillet med læreren, er en stor udfordring for 
børnene på Marjatta. Vi iagttog et lille udsnit af under-
visningen, og en lærer påpegede, at det tog lang tid for 
de børn vi mødte, at lære sig de mest elementære ting, 
f.eks. at bevæge sig sammen i en rundkreds. Hvordan 
får man et barn som lægger sig på gulvet og skriger, el-
ler som sidder helt indelukket i sig selv i et hjørne, til at 
blive opmærksomt på noget udenfor sig selv, og få det 
motiveret til deltagelse? Det handler om ekstreme pro-
blemer, og tydeligvis lykkes det ofte i Marjattas pædago-
gik at overvinde dem. Dette projekt viser, at bevægelse 
er et væsentligt element til at hjælpe børn med store 
udfordringer til at blive mere nærværende i sig selv, og 
at få et mere balanceret forhold til verden omkring, så 
læring kan finde sted. Måske kan betydningen af bevæ-
gelse i pædagogisk praksis observeres tydeligst i disse 
specialpædagogiske situationer. 

Mangel på motivation til læring er et stort problem i 
skolen generelt, og som tidligere nævnt, har problemet 
med at inkludere bevægelse i undervisningen høj aktua-
litet i dag. Situationen kræver handling og forandring 
af den eksisterende pædagogiske praksis. Resultaterne 
fra dette projekt kan være et bidrag til en udvidet 
forståelse af bevægelsens betydning i skolen. Det giver 
også konkrete eksempler på, hvordan bevægelse kan 
integreres i en mængde situationer, der befordrer læring 
og udvikling. 

Projektet er blevet præsenteret på to forskerkonferen-
cer i Danmark i efteråret 2017. En artikel til tidsskriftet 
Forskning i Pædagogers Profession og Uddannelse bliver 
færdig i løbet af efteråret. Med udgangspunkt i dette 
projekt på Marjatta, er forskergruppen blevet spurgt 
om at skrive et kapitel om bevægelsens betydning i 
specialpædagogik i en lærebog for pædagoger, der skal 
udkomme foråret 2018. På denne måde bliver Marjattas 
pædagogiske praksis gjort tilgængelig for andre pæda-
goger, og bliver en del af den nutidige diskussion om 
bevægelsens betydning for børns udvikling.
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Værkstedsleder Kristoffer Petersen fortæller i en 
samtale med Marjattabladet om sine erfaringer og 
synspunkter

Her på Sofiegården taler vi om et arbejdsfællesskab, 
hvor du er en del af processen sammen med andre og 
hvor du ikke bare sidder for dig selv, du er faktisk af-
hængig af dine kolleger, for at kunne skabe et produkt, 
og din indsats er vigtig for at processen kan lykkes. 
Her har vi f.eks. en bruger på Lysværkstedet, som har 
en skærmet arbejdsplads helt bogstaveligt, hvor han er 
glad for at kunne sidde bag sin skærm og finde ro. Han 
sætter væger på plader, så de kan dyppes i voksen og 
blive til lys og det er en vigtig proces for ham. F. eks. by-
der han ind med at lave 3-4 plader og så får han lov til 
at få lidt luft, hvor han har behov for at sidde lidt med 
sig selv, hvorefter han kan vende tilbage til arbejdet. 
Den der vekselvirkning mellem at gå ind i arbejdet og 
få lov til at trække sig ud, men hele tiden være en del af 
fællesskabet, tror jeg er vigtig. Muligheden for indån-
ding og udånding gør, at man kan være i et fællesskab, 
som den person man nu engang er.

Vi har selvfølgelig nogle pædagogiske overvejelser med 
de værksteder vi har etableret. Hvis vi tager Lysværkste-
det f.eks. så er det jo meget lugtesansen og følesansen vi 
arbejder med, og så er det jo samtidig de arbejdsopga-
ver, der ligger i at fremstille et lys, som er vigtige. F.eks. 
det at putte væger i plader, kræver at man kommer ind i 
punktet, du skal jo op gennem det lille nåleøje, du skal 
have det fine pincetgreb til at sætte klemmen fast på 
vægen, så den kan holde. Så der er mange fine pædago-
giske processer i det.

Og hvad angår Køkkenværkstedet, så bager vi brød 
i det omfang vi kan, og med hensyn til processen, så 
er der jo for det første det der med, at mærke dejen og 
dufte brødet mens det bages. Samtidig får du følelsen af 
at lave noget, som andre har brug for. 

Et gennemgående træk er også, at aktivere viljeskræf-
terne. Det er meget tydeligt på vores havehold, som jo 
arbejder udendørs.

Kristoffer, når der bages brød og støbes lys, så er det jo 
to vigtige produkter, man kan sige at brødet er ernæ-
ring for andre mennesker og at der med lysene, skabes 
mulighed for at tænde lys for et andet menneske, er 
det noget brugerne er bevidste om?

Ja, der er jo brug for lys i den mørke tid, kan man sige. 
Nu går vi ind i adventstiden, mod årets mørke tid, 
hvor vi skal søge vores indre lys, og det er jo det vi gør, 
når vi laver adventshaven og adventsspiralen, vi deler 
fornemmelsen af det indre lys med hinanden. Og her er 
vi jo med til at lave et produkt, som er med til at holde 
denne her kvalitet i gang, nemlig at vi ikke bare går i 
byen og køber et stearinlys, men at vi har et produkt, 
som der er lagt nogle tanker og forventninger i.

Og det samme med brødbagningen, vi bager faktisk 
brød til alle husene her på Sofiegården, og det er med 
til at skabe en faglig stolthed, som alle mennesker har 
brug for at have, det at vi kan mærke, at der brug for os 
og det vi kan.

Selvom tilbuddene er Aktivitets og samværstilbud, 
har brugerne jo en fornemmelse af, at de går på arbejde 
og vi taler også om det som et arbejde. På den ene side 
har vi et ønske om at producere, men i den sidste ende, 
er det ikke produktet, der er det vigtigste, det er proces-
sen derhen, og oplevelsen af at være med.

Her har vi nogle borgere, som er for dårlige til at 
være i en paragraf 103, et produktionsværksted, men 
samtidig har nogle evner, som ikke bare skal gå tabt. 
Så her har de en mulighed for at være nogle timer om 
dagen, i en sammenhæng hvor de kan præstere noget 
i nogle bestemte rammer, og det er vores opgave at 
skabe et tilbud, hvor de kan fungere. Det er det der er 
kunsten, borgerne skal være med i det, vi skal ikke bare 
lave en pølsefabrik. Det må ikke være produktionen, 
der kommer foran mennesket, men mennesket der 
kommer foran produktionen. Det er vigtigt at vi hele 
tiden har det for øje, det skal ikke være processen, der 
styrer os, det skal være os der styrer processen. Vi skal 
skabe nogle værksteder, hvor alle der vil, kan være med 
– de skal i hvert fald ikke vælges fra på grund af deres 
handicap.

At skabe noget sammen
Lysestøbning og brødbagning på Sofiegården

Af Torben Olesen
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Morten som er 44 år og bor i Clarahus, betjener æltema-
skinen. Han deltager i de fleste processer med brødbag-
ningen og derudover, er han også med til at bage boller og 
kager ved specielle lejligheder.

Johanne som fylder 25 år til december, bor i Mariahaven. Hun 
er kaffebryggerske med ansvar for at fylde alle kanderne. Hun 
er også med til at bage knækbrød.

Ida er ny i køkkenværkstedet, hun startede efter sommerfe-
rien og bor i Skovvænget på Skolehjemmet. Når hun arbejder 
i køkkenværkstedet kører hun med bus frem og tilbage. Idas 
arbejde er blandt andet at male kaffebønner på den renoverede 
kaffekværn, på den måde bliver hovedparten af kaffen brygget 
på helt nymalede bønner.
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Tro nu blot ikke at cafe livet kun leves i de 
smarte pulserende storbyer, det lever skam 
også i stor stil på skolehjemmet, og det 
takket være nogle friske unge mennesker 
der satte sig for at tage initiativ og skabe 
noget nyt for de mange unge på skole-
hjemmet. 

Det har vist sig at være en rigtig god ide, for fredagsca-
feen som den kaldes er blevet en succes, og det er noget 
alle de unge ser frem til med glæde. 

Ideen til cafeen opstod en nytårsaften, her havde de 
unge festet til sent om natten, og i de stille timer, hvor 
der blev set tilbage på året der gik, og set frem på alt det 
nye der skulle komme, så var der nogen der fik en ide.
Snakken gik rundt om bordene, og cafe stemningen 
opstod helt af sig selv. De unge fortalte, at på deres 
søskendes gymnasium havde de unge noget de kaldte 
fredagscafe, noget man også kunne lave på Marjatta. 
Det skulle være et sted, hvor de unge kunne mødes, 
høre musik, drikke sodavand, spise kage og ”hænge ud” 
efter en lang uge i skole, STU og på job. Snakken gik 
om stort og småt, men alle blev enige om, at det var et 
godt nytårsforsæt, og vi ville holde fast i den gode ide. 
Men cafeen skulle være de unges sted, og derfor skulle 
de også involveres i de mange praktiske gøremål, og 
de skulle føle ansvar og få ejerskab. Der blev nu valgt 
en ansvarlig fra hver ungdomsgruppe, de skulle have 
ansvar for at dække borde, sørge for lys, musik anlæg, 
disko kugle samt sørge for, at der blev bestilt sodavand 
og kage i køkkenet, der er nok at holde styr på. 
De unge må have 20 kr. med til fredagscafeen, og vi 
prøver så godt vi kan, at få et begreb om penge, og hvad 
tingene i cafeen koster. Det er de cafe ansvarlige der 
passer baren, og de skal derfor lære at tage imod penge 
samt give tilbage, og går det galt så får de selvfølgelig 
hjælp.
De penge der tjenes gennem salg af sodavand og kage, 
de skal gå til et brag af en sommerfest, og gerne med 
live band eller med en DJ. De unge har også ønsket sig 
en røg kanon, så nu har vi søgt om at få en sådan, og 
alle venter spændt på om ønsket går i opfyldelse. 
Cafeen afholdes i salen ved Skovbrynet, og det er på 

den sidste fredag i måneden i ulige uger.  De unge mø-
der altid talstærkt op, og det er rigtig dejligt nu også at 
kunne have de unge fra det nye bosted ”Fredskov” med. 
Cafeen er et socialt mødested, de unge nyder hinan-
dens selskab og cafeen har styrket ungdomslivet husene 
i mellem. Nye venskaber opstår, kærester mødes, der 
danses, grines og alle er enige om, at fredagscafeen er 
blevet en kæmpe succes, og at den er kommet for at 
blive. 

Fredagscafeen
Af Helle Waldhausen



MARJATTA BLADET NR. 34 2017 35

Sangen har atter 
samlet en gruppe 
af Marjattas voksne 
beboere til et herligt 
arrangement i Jyl-
land, hvor glæde og 
sammenhold blev 
nøgleordene for 
nogle dejlige dage.              

Onsdag d. 11 okto-
ber drog en stor og 
glad forsamling fra 
Vibehuset, Svalebo 
og Lærkegården i 
St. Heddinge afsted 
til et arrangement i 
Skanderborg.

 ”Syng dig glad” 
- som arrange-
mentet hedder - er 
startet på ini-
tiativ af Jette Rymer.                                          
Jette har tidligere 
arbejdet på Marjattas 
Uddannelsesscen-
ter og er en erfaren 
og utrolig dygtig 
musiker, sanger og 
komponist. Mange 
vil sikkert mindes 
den smukke musik der var skrevet til ”Den Grimme 
Ælling”, som blev opført til Marjattas 50 års jubilæum. 
Den musik havde Jette også været med til at skrive.                        
Jette har en fortid på Marjatta, hvor hun har arbejdet 
med mange af stedets beboere og medarbejdere, og hun 
har en formidabel evne til - på en levende, humoristisk 
og professionel måde - at kunne formidle sang og mu-
sik, så det griber alle. 

”Syng dig Glad” folkene Jette, Flemming og den tid-
ligere Svalebo medarbejder Rikke var gået sammen om 
at arrangere det hele, og vi var alle spændte på alt det, 
der nu ventede forude. 

Ved dette 3 dages arrangementet deltog også andre 
bo fællesskaber fra Marjatta. Nogle blev indlogeret på 

vandrehjem, hvor vi 
skulle sove i hytter - 
og andre sov på selve 
Audonicon, hvor 
begivenhederne fandt 
sted. 

De 3 dage blev 
brugt på sammen at 
synge og spille kendte 
sange, og vi lærte 
også nye sange. Vi 
brugte desuden tid på 
at indstudere og øve 
de numre, som skulle 
fremføres ved festafte-
nen d. 12 oktober.

På selve fest afte-
nen fik vi besøg af 
bo fællesskaber fra 
Jylland og Fyn, og det 
var rart at gense gode, 
gamle venner igen 
– samt at møde nye.  
Der blev sunget, spil-
let og danset til den 
store guldmedalje, og 
de unge mennesker 
havde et brag af en 
fest.

Hjemrejsedagen 
fredag d. 13 oktober 

blev de sidste sange sunget, og så var det tid til at tage 
afsked med gamle og nye venner – før en træt - men 
glad og taknemmelig - forsamling atter kunne drage 
hjemad.  

Vi glæder os allerede til at mødes igen næste år - ved 
denne herlige musik begivenhed, som knytter folk sam-
men - og i den grad lever op til sit navn 

”Syng Dig Glad” i Skanderborg
Af Sanne Ruberg Olsen 



Beboernes stemmer fra Værdimessen
Se artikel på side 4

”Før i tiden var jeg sådan 
Phuuu....aggressiv....men 
når jeg er i bevæglese i 
eurytmien, så har jeg mere 
fred”.                                                   
  Kaare, 72 år

”Når jeg er i operaen, er det mig 
der synger”
                       Flemming 68 år

”Jeg glædes hvert år i advensti-

den, for vi har gode stemnings-

fulde traditioner med adventhave 

og julespil, det gør mig glad, det 

gør det.”

                       Martin 50 år

”Jeg er glad for at kunne bo 

i et fællesskab. Jeg vil ikke 

undvære vores morgensam-

ling, det er godt at starte da-

gen med vers og sang.”

                        Lise 53 år

”Vi har malet et billede og i det 
udtrykt det der er svært, ensomt, 
tungt eller fastlåst. Vi har i det 
samme billede funder en hjælper, 
mit hjerte blev lysere og lysere så 
jeg blev glad som en skattekiste.”
                     Kathrine 32 år


