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Til november fylder Marjatta 65 år, og forberedelserne 
til fødselsdagen er allerede godt i gang. En sådan dag 
kan fejres på mange måder, og på Marjatta har vi valgt 
at markere begivenheden med at opføre et skuespil. 
Kunsten har altid haft en vigtig og central plads på 
Marjatta, og lige siden stedet blev grundlagt i 1953 er 
der blevet opført mange fantastiske skuespil, hvor både 
elever, beboere og medarbejdere har været aktive.

Impulsen til det kunstnerisk kreative blev båret af 
Marjattas grundlæggere Albert Eman og Henny Peter-
sen, og de to ildsjæle besad stor viljestyrke og udhol-
denhed. De var pionerer på det pædagogiske område, 
de var moderne, fremtidsorienterede og formåede at 
bevare motivationen skønt det sikkert ofte var svært.

Man kan så spørge sig selv hvor denne stærke moti-
vation og viljestyrke kom fra.

Henny Petersen og Albert Eman var overbevist om, 
at hvert menneske uafhængig af dets intellektuelle be-
gavelse og fysiske begrænsninger er et skabende væsen, 
og besidder et skabende og kreativt potentiale. De tog 
afstand fra datidens holdning som reducerede menne-
sket til dets funktionsevne og handicap. De var optaget 
af og overbevist om, at mennesket er mere end dets 
fysiske fremtræden, at der er et skjult potentiale som 
har krav på at blive udviklet, udfordret og uddannet. 

Elevernes potentiale skulle frisættes til glæde for den 
enkelte og fællesskabet. Denne holdning er stadig den 
grundlæggende og bærende impuls i alt hvad Marjatta 
repræsenterer.  

Impulsen som tændte Henny Petersen og Albert 
Emans indre viljekraft og motivation blev formuleret 
i 1924 af Rudolf Steiner. Dengang henvendte tre unge 
mænd, Franz Löffler, Albrecht Strohschein og Siegfried 
Pickert sig til Rudolf Steiner og bad om råd og vejled-
ning til en ny impuls i det specialpædagogiske arbejde. 
Rudolf Steiner holdt i den forbindelse 12 foredrag, 
det såkaldte ”Helsepædagogiske Kursus” i sommeren 
1924. Efterfølgende blev der grundlagt flere skolehjem 
i Tyskland, Schweiz, England, Sverige og Marjatta kom 
til i 1953.

I det ”Helsepædagogiske Kursus” giver Steiner ikke 
kun råd, men han formulerer også et menneskesyn. 
Steiner tog afstand fra, hvad der blev forstået under 
begreber som normalt og unormalt, han var stærkt 
optaget af det individuelle menneske og et helhedsori-
enteret menneskesyn. Han reducerede ikke mennesket 
til et handicap, men var overbevist om at mennesket er 
et fysisk, sjæleligt og åndeligt væsen. Samtidig fordrede 
Steiner af datidens helsepædagoger, at pædagogikken 
skulle være praktisk anvendelig både for den enkelte og 
for fællesskabet. At tale om en sjælelig- åndelig dimen-
sion havde for Steiner kun sin berettigelse, hvis pæda-
gogikken kunne udleves og udvikles i det praktiske liv. 

Viljen til at holde fast i et stærkt værdigrundlag, og 
viljen til at skabe udvikling i det praktiske liv både for 
den enkelte og for fællesskabet har skabt bæredygtig-
hed. Om lidt kan Marjatta fejre 65-års fødselsdag og 
om nogle få år kan impulsen til arbejdet fejre 100 års 
jubilæum. Impulsen er stærk, den er dybt forankret i 
en stadig foranderlig verden og den bestræber sig på at 
give optimale udviklingsmuligheder for ethvert men-
neske. 

Denne udgave af Marjatta Bladet ønsker at give et 
billede af, hvordan Rudolf Steiners ideer finder praktisk 
anvendelse på Marjatta.

 
God sommer og god læselyst.
 

Leder sommer 2018

Af Bernhard Schmitz
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På Marjatta fejrer vi, 
når der er noget at 
fejre. Og det er der! 
Af Paul Klarskov

Den 1. november spiller vi 
Den Lille Havfrue. 
– Vi har jubilæum!

For 5 år siden spillede vi Den Grimme Ælling. Det dre-
jede sig om forvandling. Nu spiller vi Den Lille Havfrue. 
Det er kærlighedens mysterium.

Den Lille Havfrue ofrer alt for at vinde sin prins og en 
udødelig sjæl: Hun får splittet sin hale og hvert skridt 
gør ondt, som gik hun på skarpe knive. Hun mister sine 
kære, hun mister sin stemme, og til sidst mister hun sin 
prins, da han giver sin kærlighed til en anden. – Da må 
hun selv blive til skum på havet.

Men hun får et valg, som vi alle får i livets skæbnestun-
der: Hun kan enten slå prinsen ihjel og selv leve i 300 
år før hun bliver til skum, eller hun kan ofre sig og 
kaste sig i havet. 

Da hun vælger offeret, bliver hun beriget med kærlig-
hedens gaver. Hendes liv forandrer sig: Hun kan høre, 
hvad hun ikke før har hørt, hun kan se, hvad hun ikke 
før har set, og hun kan hjælpe, hvor hun ikke før har 
kunnet hjælpe.

Den Lille Havfrue er fortællingen om os alle: Den, der 
hjælper, bliver selv beriget, og verden bliver et bedre 
sted at være. Det er Marjatta i en nøddeskal.

Nu er vi ved at gå i gang!

• Jette Rymer skriver musik
• Vi laver eksperimenter med undervandslys
•  Vi opfinder blæksprutter, polypper og andet godt fra 

havet
•  Værkstedslederne tænker så det knager, så der kan 

blive plads til både arbejde og kunst
•  Og til efteråret begynder prøverne
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✘

Den grimme ælling 2013

Sæt kryds i kalenderen i november:

Torsdag, den    1. 
Fredag, den    2.  

Fredag, den    9.
Lørdag, den   10.  

Tirsdag, den  20.
Onsdag, den  21.
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Helsepædagogisk 
stævne 16. – 18. maj 
2018 
Af Lind Einarsdóttir og Terje Erlandsen, 
Uddannelsescenter Marjatta

Helsepædagogisk sammenslutning er et nationalt, 
fagligt netværk for antroposofiske virksomheder der 
arbejder ud fra Rudolf Steiners pædagogiske impuls. I 
Danmark findes der 12 virksomheder der arbejder ud 
fra denne impuls. Sammenslutningens formål er at 
styrke og videreudvikle helsepædagogikken og socialte-
rapien i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige 
behov. Arbejdet omfatter udveksling af erfaringer og 
repræsentation af de helsepædagogiske og socialtera-
peutiske bestræbelser overfor offentligheden. 

Sammenslutningen arrangerer hvert andet år et 
stævne og i år var det Marjatta der påtog sig rollen som 
værtskab. Over 100 deltagere, fra 10 virksomheder, 
fandt vejen til Marjatta Bredeshave som med kultur-
huset, køkkenhold, café og et strålende vejr skabte de 
perfekte rammer. 

Årets tema var de centrale temaer, livskvalitet, iden-
titet og selvværd med undertitler som kunst, bevægelse 
og beskæftigelse. Alt vigtige temaer i Rudolf Steiners 
tilgang til helsepædagogik og socialterapi, men hvor-
dan er det nu vi gør det i praksis? Hvordan tilpasser vi 
en pædagogik udviklet i 1924 til den moderne tid? Og 

hvordan laver vi et stævne med et program der giver 
anledning til sammen at drøfte disse vigtige spørgs-
mål på tværs af virksomhederne? I samarbejde med 
Helsepædagogisk sammenslutning nedsatte Marjatta 
en styregruppe, hvis opgave var at sætte sammen et 
spændende program. Helt fra starten var det klart at 
hovedpersonerne skulle spille en væsentlig rolle i arran-
gementet da det trods alt er dem der er omdrejnings-
punktet for det pædagogiske arbejde. 

Trine Christensen åbnede stævnet og holdt et oplæg 
om, hvad der er værdifuldt i hendes liv. Videre påmin-
dede hun os om at pædagoger skal lære sig til at lytte. 
Det gode liv for dig er ikke nødvendigvis det gode liv 
for mig og når vi støtter andre mennesker i sin livsud-
foldelse stiller dette nogle bestemte krav til netop at 
lytte, også til de ord som ikke siges og se det potentiale 
der under de rette betingelser kan folde sig ud. Efter Tri-
nes oplæg fulgte digtoplæsning ved Marjattas lyrikhold 
under ledelse af Niels Dam, samt Ristolahavens fløjteor-
kester og Henning Berg Andersen. Poesi og musik blev 
her fremført af hovedpersonerne som her viste os hvad 
kunstnerisk aktivitet betyder for livskvalitet, identitet 
og selvværd. Vi fik også oplevet eurytmi forestillingen 
Tommelise hvor beboerne fra Ristolahaven udfoldede 
sig under ledelse af Charlotte Krantz. Samtlige kunstne-
riske udtryk gav stævnegæsterne en oplevelse af dybde 
og autenticitet der strålede ud i rummet. Vi kunde 
tydelig mærke at dette var ikke øvet ind i går, men var 
frugterne af mange års aktivt arbejde med kunstneriske 
udtryksformer. 

Med dette som bagtæppe var vi godt varmet op for 
stævnets videre forløb. Gøran Krantz, Tomas Johansen 
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og Per Clauson-Kaas gav os kvalificerede input med 
relevans for stævnets tema. Hvordan kan det usynlige i 
mennesket blive synlig? Hvordan kan vi bruge bevæ-
gelse til at udtrykke identitet, vores ”jeg” og hvem vi 
er? Hvilke udfordringer giver den moderne tid i pæda-
gogisk arbejde når alt, selv livskvalitet hurtigt handler 
om kvantitet som skal kunne vejes og måles? En central 
udfordring som blev drøftet er at tilsyn, dokumentation 
og målstyring kommer til at fylde rigtig meget. Dette er 
selvfølgelig ting der bare skal være i orden, men det er 
ikke omdrejningspunktet for vores arbejde, at tilfreds-
stille alle ydre krav. Et vigtigt spørgsmål er hvordan vi 
kan få mennesket tilbage i midten? Hvor omdrejnings-
punktet for det pædagogiske arbejde er at hjælpe de 
mennesker vi arbejder for, at finde deres livsbane, deres 
mening med livet, deres identitet?

Stævnet bestod også af arbejdsgrupper hvor mange 
dygtige mennesker fra Marjatta og andre virksomheder 
bød på sig selv. Dette gav anledning til mange faglige 
diskussioner, samtaler og netværksbygning på tværs 
af de danske virksomheder. Gode samtaler med men-
nesker der arbejder med det samme, har fælles værdier 
og tror på at det helsepædagogiske arbejde i vores tid 
har en vigtig opgave, at hovedpersonerne har en vigtig 
samfundsopgave og at vi i Danmark skal samarbejde 
om at løfte dette frem. 

Ny bestyrelse
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Projektopgave 10. kl.
Af Gertie Sparholt Rasmussen, klasselærer i 10. kl.

10. kl. er afsluttende klassetrin for grundskolen på 
Marjatta-skolen og en af markørerne er den Individuelle 
Projektopgave. I 8. og 9. kl. blev vi indbudt til fremlæg-
gelserne i 10. kl, så vi ved lidt om hvad det handler 
om og da vi efter jul satte os i klassen og klasselæreren 
fortalte at nu er det tid, var Daniel, Frederik, Ida, Jonas, 
Lucas, Mette og Simone bare klar. 

Det første er naturligvis ’emnevalg’. Det kunne være 
en særlig interesse, som du gerne vil vide mere om eller 
noget helt nyt, som du gerne vil vide noget om. Over 
en uge lavede vi hver dag runder i klassen samtidig med 
den almindelige periodeundervisning. Kom med ideer, 
tanker, spørgsmål, osv. Tænk videre og på fredag skal I 
være klar til at vælge det endelige emne. Ja, mon ikke! 
Hver elev havde gode ideer og flere forslag. 

Daniel havde: noget med kærester, Sund mad, Joye 
Moe, Bondegård og personligt træningsprogram. Han 
valgte ’Personligt træningsprogram og sund mad’.  

Frederik havde: Kim Larsen, vævning og trænings-
program og valgte ’Personligt træningsprogram’.

Ida havde: Min familie og MGP og valgte ’MGP og 
en sang, ’Du er min kærlighed’.

Jonas havde: Bondegård, silo, traktor, køer og kalve, 
noget med bolde og fodbold og hestepasning og valgte 
’Arbejde med Heste’.

Lucas havde: Noget med Bamse og Kylling, Jonglere 
med bolde, ringe, hulahopring, eurytmistav og filtning 
og valgte ’Filtning og øvelser med filtede bolde og 
eurytmistav’.

Mette havde: Filmtricks, engle og stjernetegn og 
valgte ’De 12 stjernetegn’.

Simone havde: Akrobatik og Harry Potter og valgte 
’Harry Potter og Hogwarts skolen’.

Hold da op, det var da super spændende og meget 
forskelligt!

Så gik vi i gang med planlægningen af arbejdet. 
Hvem kunne hjælpe, hvor kunne vi finde informatio-
ner, hvad skal den praktiske-kunstneriske ’ting’ være, 

hvad kan jeg gøre/vise/fortælle ved fremlæggelsen, osv.
Den opbakning, der var til de unge mennesker, var 

helt fantastisk. Forældre, pædagoger og lærere sagde ja 
til at hjælpe og rundt omkring derhjemme, i bo-grup-
perne og i fagtimerne blev der bare gået i gang og gået 
til den – der blev fotograferet, søgt på nettet, talt, læst, 
skrevet, tegnet, malet, savet, øvet, filtet, osv og map-
perne med materiale blev tykkere og tykkere – fra mig, 
klasselæreren skal der hermed igen lyde Tak! til jer alle 
sammen for jeres enorme engagement og uvurderlige 
hjælp. 

Efter et par måneders arbejde (sideløbende med det 
almindelige skolearbejde) var det tid til fremlæggelser. 
Vi øvede hver dag i ugen op til, hvad vi skulle sige, gøre 
og vise og hvem der skulle hjælpe med at hente ting 
frem, med at huske det hele og øve ekstra der hvor vi 
vidste det måske blev svært, osv, osv.

Tegninger, fotos, tekster, malerier blev gjort klar på 
opslagstavler, Hogwarts våbenskjold, remedier til filt-
ning, filtede bolde, eurytmistav, computer til afspilning 
af video med duet fra MGP, gymnastikmåtter og andet 
træningsudstyr lagt klar. Bord med blå dug til at lægge 
mappe, notater, mv blev gjort klar.

Vi havde fremlæggelser for skolens 7., 8. og den 
anden 10. klasse og pædagoger og lærere torsdag d 22. 
marts og fredag d 23. marts for forældrene!! Uhh, det 
var spændende og der susede sommerfugle rundt i ma-
verne, alle glædede sig helt vildt og var altså også noget 
nervøse, hjerterne bankede og hænderne rystede, men 
vi vidste også at vi ville hjælpe hinanden hele tiden og 
at det helt sikkert ville blive rigtig godt.

Fremlæggelserne for skolens ældste klasser var bare 
’generalprøve’ og så var det fredag det virkelig gjaldt! 
Og selvom jeg nok i en vis forstand er ’inhabil’, vil jeg 
alligevel sige at det gik bare super godt! og ellers må I 
spørge forældrene.

Så gik vi på velfortjent påskeferie og efter ferien hav-
de vi ’sygeexamen’ for Frederik, som også bare gjorde 
det flot og efterfølgende har jeg jo spurgt hvad de unge 
mennesker selv synes. 

Nu har vi afsluttende skuespil/eurytmiopvisning og 
dimmissionsfest i juni og så går det til STU efter som-
merferien.



Frederik: Det var et 
kæmpe arbejde for os alle 
sammen de projektop-
gaver – og hvor var det 
sjovt! Tak for samarbej-
det!

Daniel: Bravo og 
OK! Jeg kunne godt 
lide fremlæggelsen 
for hele skolen og 
forældrene. Jeg 
tænker stadig på 
sund mad og træner 
stadig – jeg vil gerne 
være stærk- stær-
kere!

Jonas: Jeg vil gerne 

gøre det igen i mor-

gen, altså arbejde 

med hestene. (Jonas 

fremlagde en gang 

til derhjemme for 

familien) – jeg kan 

bedre lide bare at 

arbejde!

Ida: Det var spæn-
dende. Hvordan var 
det at synge sam-
men med din store-
bror? Det var godt!! 
Fremlæggelsen? Fint 
nok. Var du lidt 
nervøs og genert? 
Mmh – ja.

Mette: Torsdag før st. 

Bededag fremlagde 

jeg igen for min sto-

rebror og min storesø-

ster derhjemme. Mine 

plancher hænger sta-

digvæk derhjemme i 

det rum hvor jeg også 

sad, når jeg skrev. 

Min mor har købt en 

bog der handler om 

stjernetegnene – hun 

kunne ikke lade være 

med at kigge i den 

bog jeg havde lånt 

af Gertie. Når jeg 

spurgte hende ville 

hun ikke aflevere den 

tilbage. Jeg er vægt og 

jeg har også talt med 

Claus fra STU om 

det præcise tidspunkt 

hvor jeg blev født – 

det finder min Mor.

Simone: Vi læser vide-
re i 2’eren derhjemme; 
sammen med min Mor. 
Jeg har også vist min 
far-Lars hele projektet 
han blev glad og helt 
rørt. Jeg var glad for at 
arbejde med et emne 
som jeg kan holde mig 
indenfor i lang tid, så 
er der mere ro for mig – 
også fordi det var mit 
eget projekt. - og jeg 
elskede at arbejde med 
Harry Potter. Jeg vil 
gerne gøre det igen til 
næste år.

Lucas: Hvad siger du 
Lucas? Ja, filte sam-
men med Maria. Bol-
dene er derhjemme, 
jeg spiller stadig med 
dem. Eurytmistaven 
og vandfald – Ja er 
du glad for det? Ja!
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I oktober 2017 flyttede Buster sammen med sine kam-
merater ind i Breideblik på Vidarslund.
Inden da havde han boet 7 år på skolehjemmet Mar-
jatta, de sidste år i Birken.
En dejlig forsommerdag i begyndelsen af maj fortæl-
ler han til Marjattabladets udsendte om hvordan han 
oplever sit nye ungdomsliv.

”Jeg har det fint, jeg er en fri fugl. Da jeg boede i Birken, 
skulle jeg snakke med pædagogerne hvis der var noget, 
jeg gerne ville. Her oplever jeg, at mange ting kan jeg 
selv bestemme. Da jeg flyttede ind her, følte jeg, at jeg 
blev voksen.”

Buster har lige haft fødselsdag, hvor han blev 22 år. Han 
fortæller om hvordan han fejrede det ved at invitere tre 
kammerater med til bowling og efterfølgende spisning 
på restaurant. Der var også en medarbejder med. Han 
viser sin nye iPhone frem og fortæller at det er en gave 
fra hans mor.
I Breideblik bor Buster i sin egen lejlighed, og selvom 
væggene er dekoreret med billeder af hans idoler, er der 
også plads til en opslagtavle med familiebilleder. Det 

er dejligt med god plads, kan jeg forstå på Buster, han 
inviterer tit sin nabo på besøg, de er rigtig gode venner.
”I Birken havde jeg kun et værelse, her har jeg både eget 
soveværelse og eget badeværelse og min egen stue, det 
er dejligt.”

Buster fortæller at han arbejder i gartneriet på Vidars-
lund. ”Det er dejligt, at jeg ikke har langt til arbejdet, så 
kan jeg gå lige ned med kompostspanden. For øjeblik-
ket høster vi agurker i drivhuset, det er sæson, nogle 
gange høster vi også peberfrugter, så kommer toma-
terne, de er orange lige nu, andre gange er de knald-
røde. Vi høster også meloner. Jeg kan godt lide, at det er 
sommer, selvom det er meget varmt, heldigvis holder vi 
også pauser.”

”Og så er det jo tit weekend, så hygger vi os her i huset, 
holder fest og sådan, jeg kan godt lide en øl eller et 
glas vin, vi spiller musik sammen med hinanden”. Det 
fremgår af samtalen, at musik spiller en stor rolle for 
Buster. Han hører sine idoler på Youtube og Spotify og 
hvad det ellers hedder, og ser også Netflix. ”Jeg har altid 
holdt af musik, jeg synger hver dag, og jeg spiller også 

”Jeg følte at jeg 
blev voksen”
Buster Baltazar Jørve Agger fortæller til Torben 
Olesen om sit nye liv i Breideblik.
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lidt guitar, det har jeg lært af Carsten. Jeg vil gerne selv 
skrive sange. Når jeg ser X-factor, drømmer jeg om at 
stå på scenen, jeg tror man bliver lykkelig.”

”Andre gange når det er weekend, så besøger jeg min 
familie i Askeby på Møn.” Buster tænder for mobilen og 
finder Danmarkskortet frem og viser hvor Askeby ligger. 
Han jonglerer professionelt frem og tilbage mellem de 
forskellige apps, det er helt tydeligt at mobiltelefonen er 

en fast del af hverdagen, og når den nu er blevet tændt, 
er der både det ene og det andet!

”Jeg dyrker også sport” forsætter Buster, og fortæller, at 
han blandt andet går til karate. ”Jeg keder mig ikke, jeg 
har altid været nysgerrig, jeg vil ikke snydes og bedra-
ges, jeg vil gerne lære ting og jeg gør tingene på min 
egen måde.”

”Og så er det jo tit weekend, så hygger vi 
os her i huset, holder fest og sådan, jeg kan 
godt lide en øl eller et glas vin, vi spiller 
musik sammen med hinanden”
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Vi er nået til slutningen på en hyggelig snak og på 
spørgsmålet om, der er noget mere Buster gerne vil sige 
og have med i artiklen, siger han: ”Jeg er glad for at bo 

her i huset hele året, jeg lærer om økonomi, at lave mad 
og gøre rent og klare mig selv. God fornøjelse til alle 
mennesker, jeg håber at alle er tilfredse, held og lykke”. 



Helsepædagogisk 5. år 2018 - 2019
Helsepædagogen som kulturbærer

Engagement  -  indre bevægelse  -  motivation 

Uddannelsen henvender sig til studerende der har gennemført pædagoguddannelsen ved 
Uddannelsescenter Marjatta eller tilsvarende. 

Det helsepædagogiske 5. år giver kompetencer til at løfte det helsepædagogiske arbejde.
• Du fordyber din tilgang til pædagogikken.
• Du kvalificeres til at arbejde med pædagogisk dannelseskultur.
• Du gennemfører et kunstnerisk projekt sammen med andre.

Undervisere: Michael T. Brinch, Charlotte 
Veber Krantz, Göran Krantz, Tomas Johansen, 
Paul Klarskov, Lind Einarsdóttir, Terje Erlandsen, 
m.fl.

Tilmelding: vkru@marjatta.dk,  
Tilmeldingsfrist: 01.06.2018.  
Videre information: teer@marjatta.dk
www.uddannelsemarjatta.dk

Uddannelsen omfatter 7 blokke med 4 undervisningsdage og er bygget op om 
temaerne helsepædagogisk metode, fordybelse, antroposofisk 
terapi og medicin, samt kulturelle og kunstneriske aktiviteter.

Datoer                                                Tematisk oversigt
Antroposofisk medicin og terapi - Embryologi og reinkarnation
Tagung i Dornach /Kulturrejse.
Pædagogisk dannelseskultur i helsepædagogisk arbejde
Intuition, fordybelse, selverkendelse, pædagogisk handling
Sundhed identitet og selværd.
Samarbejde, ledelse, empati og pædagogisk handlekompetence.
Afslutningsuge: Fremførelse af skuespil/kunstnerisk projekt

Blok 1: 03. - 06. september 2018: 
Blok 2: 08. - 14. oktober 2018: 
Blok 3: 12. - 15. november 2018: 
Blok 4: 04. - 07. februar 2019: 
Blok 5: 18. - 21. marts 2019: 
Blok 6: 23. - 26. april 2019: 
Blok 7: 03. - 07. juni 2019: 
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Louise Nordahl Borello kom til Marjatta som 17 årig 
hvor hun flyttede ind på Skovvænget på Marjattas 
skolehjem. For lidt over et år siden i en alder af 25 år 
blev det Louises tur til at flytte ud i egen lejlighed - ud 
blandt de voksne i Marjatta fællesskabet. 

Louise blev tilbudt at flytte til Clarahus på Sofiegår-
den i Næstelsø sammen med 6 andre beboere i 40’erne 
der længe havde boet i Næstelsø. Louise syntes det var 
lidt langt væk. ”Jeg var ude at se stedet sammen med 
min kæreste Lars Bo og min gode ven Simon, som også 
skulle flytte til Sofiegården, men i et andet hus”. Her 
fik Louise vist det, der skulle blive hendes kommende 

lejlighed. Den skulle dog renoveres først. Fra at have 
været to værelser med fælles toilet og bad på gangen, 
skulle det blive til én lejlighed til Louise -med sove-
værelse, stue, gang samt eget toilet og bad – og et lille 
fælles tekøkken lige uden for lejligheden. Resten af det 
kommende Clarahus var kun ved at blive færdigbygget, 
så det var lidt svært at forestille sig det hele. Clarahus 
blev færdigbygget og klar til at tage i brug 1. december 
2016. ”En aften i december besøgte jeg Clarahus, hvor 
jeg spiste med og så hvem jeg skulle bo sammen med. 
Nogle af dem genkendte jeg, men det hele var meget 
nyt og fremmed”.

”Yes, jeg skal flytte…, men hvor hen? ”

I januar 2017 startede et nyt kapitel i Louises liv som voksen med egen 
lejlighed. ”Det hele var lidt underligt, nyt og spændende. – Nu synes jeg det er 
fantastisk”.

Af Annelise Kjerside Hansen
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”Da jeg skulle flytte i januar hjalp min mor og min kon-
taktperson. Det hele var lidt underligt, nyt og spæn-
dende. – Nu synes jeg det er fantastisk”. Det var lidt 
svært den første aften med alt det der skulle på plads 
i lejligheden. Louise husker at hun var lidt indelukket 
og ked af det, men at det var rart, at hendes mor sov 
hos hende i lejligheden den første nat. ”Det var svært 
at skulle flytte. Hvad med alt det jeg var vant til. En ny 
verden og nye regler man skal lære at kende. Jeg ville 
gerne være tæt på mine venner, så jeg ville ikke så langt 
væk”. I dag er alle de gamle venner også flyttet ud til 
forskellige voksen-steder i Marjatta og det gør ikke no-
get for Louise at de bor langt væk, da hun ofte ser dem 
i bussen til og fra arbejdet, på jobbet, til koncerter og 
andre arrangementer i kulturhuset på Bredeshave.

Det der fyldte mest hos Louise da hun var flyttet ind i 
januar var, hvordan det ville blive at holde fødselsdag i 
det nye hus. Louise beskriver selv hvordan hun tænkte 
meget på det og snakkede meget om det i de næste 
mange måneder. Da fødselsdagen endelig kom i novem-
ber, blev hun efter eget ønske vækket om morgenen af 
de andre beboere i huset med flag og sang. ”Det betød 
rigtig meget. Jeg bestemte selv maden og hvem der 

skulle med til festen om aftenen”.
”Når jeg går i seng om natten, så glæder jeg mig altid til 
næste dag, fordi jeg gør alle de ting jeg har drømt om. 
Og jeg glemmer ikke at jeg har været heldig. Der er ikke 
mere jeg kan bede om. Nu har jeg det godt”.
Alt er dog ikke rosenrødt når man er voksen. ”Jeg kan 
nemt få det svært indimellem med mine venner. De 
der bor her kan godt være søde, men også hårde mod 
hinanden nogen gange. Så jeg er lidt forsigtig med hvad 
jeg siger, men jeg holder meget af dem. Jeg går tit op 
i min lejlighed når jeg har det svært. Her har jeg min 
dagbog til at skrive i om alle mine problemer. Uanset 
hvad så lever jeg et godt liv her, selvom jeg har det lidt 
svært med en af de andre beboere, men medarbejderne 
kan heldigvis hjælpe”.

Når Louise er i sin lejlighed så lever hun i musikkens 
verden. ”Jeg kan godt lige høj musik, mikrofoner -og 
eventyr. Jeg bruger meget tid på mit sværd. Min far har 
skåret mit sværd i træ til mig. Jeg kan godt lide kunst 
og drama. Jeg ser nogle film fra dengang jeg var barn 
- eventyr for børn, Pocahontas, Tarzan, Peter Pan, Al-
landin, Krummerne og mange flere. Det kan jeg stadig 
godt lide at se, selvom jeg er voksen. Merlin, Harry 

”Når jeg går i seng 
om natten, så glæder 
jeg mig altid til næste 
dag, fordi jeg gør alle 
de ting jeg har drømt 
om. Og jeg glemmer 
ikke at jeg har været 
heldig. Der er ikke 
mere jeg kan bede om. 
Nu har jeg det godt”.
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Potter og Anna Phil ser jeg når jeg skal være lidt mere 
voksen. Det er en del af min barnlige sjæl. Selvom man 
er voksen kan man godt være lidt barnlig”.

Jeg spørger Louise om, hvad forskellen er på dengang 
hun boede i Svalereden og nu hvor hun bor i Clara-
hus. ”Nu kan jeg gøre hvad jeg vil! Dengang havde jeg 
mange problemer med at forstå andre – dem jeg boede 
sammen med. Nu er det nemmere at gøre tingene på 
min egen måde og i min egen rytme. Nu får jeg lov til 
at gøre de ting jeg har drømt om. Rydde op i de ting jeg 
har -i mit eget tempo. Der er færre mennesker i Clara-
hus end der hvor jeg boede før. Det er to verdner. Der 
er stor forskel. Dér var der fuld af liv og problemer. Her 
er der mere roligt og her er der ikke nogen der bestem-
mer over mig. Det kan jeg godt lide”. Louise fortsætter: 
” De andre bestemmer i deres voksne liv. Før havde jeg 

det med at bestemme over andre. Nu giver jeg plads til 
de andre, så de også kan få lov til at bestemme. I min 
lejlighed bestemmer jeg helt selv og jeg kan godt lide de 
opgaver jeg får. Det er jeg tilfreds med”.

 ”Jeg har lært mange ting. Det der med vasketøj og lave 
mad om fredagen til dem alle sammen. Jeg kan godt 
lide at gøre rent. Jeg kan godt hvis jeg tager mig sam-
men. Jeg skal bare have god tid, så kommer det stille og 
roligt. Rydde op, støve af, støvsuge, ordne badeværelse 
– det er ting jeg er god til”.
”Jeg har lidt en dårlig vane. - Dovenskab, pizza og 
alt det der usunde. Sund mad er godt, men man skal 
ikke være alt for sund hele tiden. Jeg kan godt lide det 
sunde indimellem, men nogle gange så sætter jeg lige 
en grænse. Man skal jo ikke blive alt for tynd. Da jeg 
flyttede ind var jeg lidt tykkere. Nu er jeg på vej til at 
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blive mindre og ved at nå mine mål. I starten skulle 
jeg vænne mig til den sunde mad. Nu har jeg fået gode 
vaner med maden og jeg er tilfreds med det jeg får”.

Det at flytte ud i et voksensted indebærer at man skal 
være mere opmærksom på sin økonomi. Det at bo i 
egen stor og flot lejlighed koster mange penge.  ”Jeg får 
lov til at spare for at kunne få råd til koncerter, at rejse 
og de ting jeg drømmer om – og penge til Røde Kors”. 
Arbejdslivet er derfor også vigtigt for at kunne tjene 
penge. ”Jeg gør en indsats for at folk de bliver glade. 

Jeg har fået mig et arbejde på gartneriet som jeg elsker 
meget højt. Økologiske og biodynamiske råvarer. Det 
gør folk glade. De får et sundere liv når de spiser vores 
grøntsager”.

Louise slutter af med at give et godt råd med på vejen 
til alle de unge mennesker når det bliver deres tur til at 
flytte: ”De skal vide, at selvom det er svært at flytte, skal 
man bare vide, at man skal tro på sig selv. Kæmpe for 
livet der hvor man er. Så ser man mere klart på lyset. Så 
føler man sig glad og lykkelig til sidst”.
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På Marjatta stræber alle efter en sundhedsfremmende 
livsstil, hvor der tages ansvar for helheden. 

Den kan kort opridses på følgende måde:
• Rytmisk hverdag – sund søvnrytme
• Sund kost – biodynamisk/økologisk
• Motion og bevægelse (sansemotorisk træning)
• Kunstneriske og kulturelle aktiviteter 
• Sprogstimulering (sang, tale, samtale)
• Intellektuel stimulation – styrker personligheden
• Omgivelser med vægt på former og farver
•  Omsorg for natur og miljø – den skal være bære-

dygtig

Når et barn bliver optaget på Marjatta er der fra første 
dag fokus på at skabe en sund rytme i hverdagen, med 
en naturlig veksling mellem aktivitet og ro, så rytmerne 
i kroppen stimuleres på en sund måde. Samtidig arbej-
des der på en sund søvn. Om aftenen trappes langsomt 
ned for aktiviteterne. Man begrænser aktiviteter med 
TV og IPad, fordi det optager sindet og det giver for 
meget lys i øjnene, som hindrer søvnen. Der bliver læst 
historie, og hvis det er muligt spørges ind til dagens 
oplevelser, så der kan falde ro over de mange indtryk. 
Man siger et vers (en bøn), der åbner for nattens drøm-
meaktivitet. Hvis natten er god vågner barnet op med 
frisk mod på dagen. Det er den bedste forudsætning for 
at lære nyt. 

For at være vågen, frisk og energisk skal man sove 
godt og spise sundt. Det har altid været stilen på Mar-
jatta. Fødevarerne skal være af topkvalitet helst biody-
namiske ellers økologiske. Der må ikke være sprøjtemid-
ler eller tilsætningsstoffer i maden. Man ser det med 
det samme, børnene bliver urolige og ukoncentrerede. 
Pludseligt er det et meget hårdt arbejde at være medar-
bejder, for der skal meget mere kraft til for at få børnene 
til at samle sig. I skolen bliver lærerne fortvivlede. 
Hvorfor kan vi ikke få det til at fungere i dag. Mistan-
ken falder på maden. Man stiller spørgsmålet: Mon vi 
har været omhyggelige nok med kosten? 

Mave – Hjerneaksen                             

Lad os se lidt på, hvad der sker i tarmen. Vores tarm er 
et kraftcenter for energi. Ud over at nedbryde maden 
til små elementer, som kroppen skal bruge for at kunne 
forny sig, dannes der også en række vigtige stoffer, der 
er nødvendige for at vores hjerne fungerer normalt. 
Man taler om mave-hjerneaksen. F.eks. dannes det, vi 
kalder hjernens lykkestof, serotonin, hovedsageligt i 
tarmen. Det er med til at give os en fornemmelse af 
livsglæde. Mangler vi det, risikerer vi at få angst og 
depression. Det stof, der populært kaldes lykkepiller 
stimulerer serotonin i hjernen. Henved en halv million 
danskere får lykkepiller mod angst og depression, men 
det hjælper ikke, efter mange psykiateres mening, mod 
depression. Man må spørge sig selv, om vi ikke hellere 
skulle ændre kosten, så der dannes mere af det i tarmen 
end tage piller, der jo også har bivirkninger.   

Et andet stof, der er værd at bemærke, er glutamat, et 
salt af glutaminsyre.  Det er et af hjernens signalstoffer, 
det transmitterer signaler fra en nervecelle til en anden. 
Det åbner for at andre vigtige processer kan foregå i 
hjernen. Der skal være en tilpas mængde af dette stof i 
hjernen, hvis der er for lidt, ’lukker’ hjernen ned, hvis 
der er for meget bliver den overstimuleret. Det er netop 
problemet ved flere sygdomme som f.eks. epilepsi, 
ADHD. Vi skal hele tiden have nye forsyninger af gluta-
min. Vi får det med kosten, og kan også selv producere 
det i tarmen, hvis vi får den rette mad. I Japan kalder de 
det umami, som blot betyder velsmag. I vesten kaldes 
det ”det tredje krydderi”. Umami, eller glutamat, er 
sammen med surt, sødt, salt og bittert - en af de fem 
grundsmage, som vores smagsløg kan registrere. Det er 
forholdsvis ny viden inden for videnskaben, at hjernens 
funktion er så afhængig af tarmen. Umami, glutamat, 
opstår, når kosten sammensættes på en bestemt måde, 
det er lidt som et trylleri. Den gode kok kan få denne 
smag frem, og vi elsker det. Man har fremstillet indu-
striel glutamat eller ’det tredje krydderi. Det er i næsten 

Kost og livsstil, der fremmer sundheden
– Uddrag af foredrag holdt på Marjatta 14.3. 2018  
Af Lisbet Kolmos, læge. Helsecenter Marjatta
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al forarbejdet mad. Det smager godt, men desværre kan 
tarmen ikke genkende det som glutamat, tværtimod, så 
er det giftigt for kroppen. Alle sarte mennesker bør fuld-
stændig undgå tilsætningsstoffet ’ Det tredje krydderi’.   

Tarmen

Lad os se lidt nærmere på tarmen. Det er et selvstæn-
digt organ ligesom lever og nyre. Maden passerer fra 
mavesækken over i tarmen, der er et 8-9 m langt rør. 
Selve væggen består af muskulatur, blodkar og lymfe-
kar og nerveceller. Inderst er der et epitel, der består 
af mange forskellige slags celler. Disse celler danner 
de stoffer, vi skal bruge for at fordøje maden, foruden 
hormoner og antigener. Væggen er meget foldet, som 
millioner små fingre kaldet ’Villi’, det giver tarmen en 
overfladen på over 30 kvm. 

Tarmens mikrobiota

I de senere år har man opdaget, at der inde i selve 
tarmen er et helt selvstændigt biologisk ’samfund’, 
som består af bakterier, svampe og virus, det kaldes for 

tarmens mikrobiota; Den består af mellem 50 og 100 
millioner celler, og vejer ca. 1 kg. Inde i tarmen er der 
mørkt og ingen ilt, så mikrobiotaen lever anaerobt. 
Nedbrydningen er en forgæringsproces, en fermente-
ring, der danner mange af de stoffer, som er så vigtige 
for vores helbred. Tarmvæggen og mikrobiotaen sørger 
for at de stoffer, vi ikke kan bruge, bl.a. giftstoffer, ud-
skilles med afføringen. 

En ’træt tarm’

Slimhinden i tarmvæggen skal være sund og hel. Men 
tarmvæggen kan blive syg og utæt, så fremmede stof-
fer, som virker som gift i kroppen, alligevel går over i 
kroppen. Det kan give allergier og meget andet ubehag. 
Tarmens mikrobiota, skal også være sund, hvilket bety-

der, at den skal have en sund og afbalanceret sammen-
sætning af bakterier, så fermenteringen forløber sundt 
og godt. Hovedparten af alle disse bakterier i tarmen 
er mælkesyrebakterier, Lactobacillus acidophylus. Hvis 
tarmvæggen er utæt og mikrobiotaen er i ubalance, så 
har vi det, som kaldes ’træt tarm’. Man skønner, at 20% 
af befolkningen i perioder lider af ’Træt tarm’. Det giver 
mange former for ubehag som træthed, ledsmerter, 
oppustet mave, diarré, udslet, koncentrationsbesvær, 
åndenød, dårlig kondition. Hvis der ikke bliver taget 
hånd om det, kan det udvikle sig til allergier og til auto-
immune sygdomme som diabetes, leddegigt, Alzheimer, 
Mb, Crohn, sklerose, muskeldystrofi mv.  

Den amerikanske læge, David Perlmutter, skriver i 
sin bog: ”Hjernens nye liv – Tarmfloraens forbløffende 
evne til at helbrede og beskytte din hjerne” fra 2016, at 
tarmen har tre hovedfjender:

Fremmedstoffer trænger igennem tarmsystemet 
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Tarmens hovedfjender

1    Kontakt med substanser, der dræber eller ændrer 
bakterierne.  F.eks. giftstoffer fra omgivelserne og i      
maden (for meget sukker, dårlig gluten), vand med 
giftstoffer (klor), lægemidler (antibiotika mv.)                                                                                                     

2    Mangel på næringsstoffer, der støtter sunde bakterier 
i mikrobiotaen.

3   Stress. Stress øger kortison og adrenalin i blodet og 
er på sigt skadeligt for helbredet.

De gode bakterier i tarmen har det ikke altid let. De har 
brug for langkædede kulhydrater fra grønt og frugt, for 
gode fedtstoffer som omega 3, og for sunde proteiner, 
der ikke er tilsat farvestoffer og konserveringsmidler.  
Ofte oversvømmer vi tarmen med hurtige sukkerstof-
fer, med gluten fra korn, der er sprøjtet og bejdset, og vi 
spiser forarbejdede fødevare tilsat konserveringsmidler. 
Alt sammen noget, der belaster tarmen. En antibiotika-
kur kan være nødvendig for at behandle en infektion, 
men den er meget skadelig for bakterierne i tarmen. 

Hvis tarmen mangler sunde næringsstoffer, kan den 
ikke hjælpe kroppen. Man kan spise sunde produkter 
(probiotika), og indimellem stimulere fermenteringen 
med ’gode’ bakterier (præbiotika). 

En tredje ting, som Perlmutter nævner er stress. Efter 
hans mening, er stress meget opslidende for kroppen. 
Det fører ofte til en dysfunktionel tarm. På et tidspunkt 
siger kroppen fra og kan ikke mere opretholde den 
komplicerede balancen mellem tarm og hjerne. Det kan 
tage tid at genfinde balancen, en af vejene er en anden 
kost og en ændret livsstil. 

Som noget nyt er man begyndt at undersøge om 
tarmbakterierne er sunde, og det er nu muligt at få 
tilført sunde tarmbakterier. Man kan spise dem, men de 
har problemer med at overleve det sure miljø i mave-
sækken. Derfor indgiver man afføring fra sunde menne-
sker til syge i håbet om at genoprette en sund balance. 
Det bliver sikkert almindeligt i fremtiden, men det er 
stadig på begynderstadiet.   

Hjernen

Hjernen er et meget komplekst organ, som styrer og 
formidler impulser udefra og indefra og sørger for kom-
munikation mellem kroppens dele. Den vejer 1.3 kg og 
består af milliarder af nerveceller, hvis forbindelsestråde 
udgør et stort og kompliceret netværk.  I disse netværk 
udveksles nerveimpulser løbende. Udefra kommer 
nerveimpulser fra sanseorganerne, de analyseres og 
nye nerveimpulser opstår med henblik på at stimulere 

kroppens muskler og kirtler. Dette er meget energikræ-
vende og hjernen har derfor konstant et stort behov for 
tilførsel af ilt og næringsstoffer. 

Hjernens signalstoffer

Nervecellerne er forbundet med hinanden med synap-
ser. Disse synapser åbner og lukker for små elektriske 
strømme ved hjælpe af signalstoffer, neurotransmittere. 
Som omtalt tidligere er det mest almindelige signalstof 
glutamin, det stof, som vi spiser, og som også dannes i 
tarmen og i hjernen. Når glutamin er tilstede åbner ner-
vecellen for sine impulser og når glutaminet omdannes 
til GABA lukker nervecellen igen for impulsen. Denne 

åbne/lukke mekanisme er helt afgørende for hjernens 
funktion. En del sygdomme hænger sammen med 
denne åbne/lukkemekanisme, f.eks. ADHD problema-
tikken. Nogle centre i hjernen er lukket ned andre er for 
åbne. Sygdommen har sit sæde i hjernen, men god kost 
og tilstrækkelig mængde glutamin hjælper. Derfor er 
der fokus på kost, når vi ønsker at skabe et godt liv for 
mennesker med bl.a. ADHD og andre funktionsforstyr-
relser. Hjernen har mange andre signalstoffer, som dog 
ikke omtales her. 

Hjernen ’vaskes’ når vi sover

Som noget helt nyt har en dansk-amerikansk forsker, 
Maiken Nedergaard, fundet ud af at hjernen ’vaskes’ 
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når vi sover. Støttecellerne i hjernen (gliaceller) skrum-
per med hen ved 20%, og hjernen gennemstrømmes 
af hjernevæske, som renser den for aflejring af giftige 
stoffer. Søvn er derfor meget vigtig. Efter en god søvn 
er vi friske igen, efter en dårlig søvn, slæber vi os af-
sted. Populært sagt er vi om natten igennem hjernens 
’vaskemaskine’. Ved Alzheimer ophober nogle særlige 
affaldsstoffer sig i gliacellerne over flere år, og hjernen 
magter ikke at ’skylle’ alle affaldsstoffer væk, og til sidst 
fungerer den ikke mere. Vi skal hele tiden være op-
mærksomme på søvnens kvalitet. Den gode søvn er et 
livsvigtigt fundament for ethvert menneske.

Vi værner om livskimen

Når søvnen er god og kosten ligeså, så har vi taget vare 
på det vi kalder ’livskimen’. Det er et samlet udtryk for 
menneskets fundamentale energi. Med inspiration fra 
Rudolf Steiner er det et ideal på hele Marjatta, at styrke 
og bevare en sund livskim, et sundt fundament, som 
enhver kan udvikle sin personlighed ud fra sammen 
med andre i et fællesskab. Ved at tage ansvar for helhe-
den skabes gode værdier og målsætninger, og det giver 
inspiration til velovervejede og fornuftige handlinger. 

”Kun med hjertet kan man se rigtigt”

Hensigten med indlægget er at påpege, at det ikke alene 
er vores hjerne, vi skal identificere os med. Maven har 
også stor betydning. Men når alt dette er sagt, så har 
hjertet alligevel den største betydning, men det skal 
have støtte af hjernen og maven. Til sidst et citat fra 
”Den lille Prins” af Antoine de Saint-Exupéry:

 

”Kun med hjertet kan man se 
rigtigt, det væsentlige er 
usynligt for øjet”  
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I salen blev der vist dukketeater. En del af de store 
elever mente det kun var for de små børn, men da roen 
lagde sig i rummet og stykket gik i gang, var alle store 
som små meget optaget af fortællingen om ”Den gyld-
ne hane og kaffemøllen”. Denne fortælling er et forårs 
eventyr der blandt andet symboliserer ny begyndelse.

Historien handler om en fattig mand og kone, der sam-
ler agern i skoven for at få mad. Et lille agern falder ned 
på kældergulvet og begynder nu at vokse, så de må hug-
ge hul i både kælderloft og tag. Egetræet vokser nu helt 
op i himlen. En dag beder konen manden hente agern 
fra deres egetræ, men da manden kommer ned igen har 
han fundet en kaffemølle og en gylden hane i træet. 
Konen drejer da på kaffemøllen mens hun synger: 

”Kaffemøllen maler, pandekager daler, syltetøj der kom-
mer på, uhm hvor det skal smage”. 

I det samme kommer der pandekager ud, og fra den dag 
sulter de ikke længere. En dag kommer der en rytter og 
beder om lidt mad, men da han ser kaffemøllen må han 
eje den. Han stjæler den med hjem uden de opdager 
noget. Da vågner den gyldne hane og flyver efter ryt-
teren. Hanen sætter sig på skorstenen og galer for at 
få kaffemøllen igen, og lige meget hvad rytteren gør, 
kan han ikke slippe af med den. Til sidst får hanen fat 
i kaffemøllen og flyver hjem til manden og konen, der 
bliver meget glade. De passer nu ekstra godt på kaffe-
møllen og lever nu lykkeligt til deres dages ende. 

Dukketeater

”Kaffemøllen maler, pandekager 

daler, syltetøj der kommer på, 

uhm hvor det skal smage”.

Af Vibeke Boysen
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Marjattas årsmøde d. 14. april 2018
Af Marie-Louise Berner Petersen

Marjattas årsmø-
det blev skudt 
i gang af Risto-
lahavens band, 
der spillede tre 
smukke melo-
dier, som gav 
anledning til friske 
forårsfornemmel-
ser. Koret udstrå-
lede høj energi og 
opmærksomhed, 
da der blev holdt 
nøje øje med om 
publikum var ved 
at falde i søvn. 

Det var dog 
næppe tilfædet, og der blev derfor klappet og bukket, 
og klappet og bukket. 

 
Efterfølgende blev dagsordenen lagt for dagen, og føl-
gende punkter blev behandlet:
–  Formandens beretning om Støttefondens virksomhed 

v/Formand Finn Skovbo Pedersen 
–  Daglig Ledelsesberetning v/Bernhard Schmitz 
–  Beretning om regnskabsåret 2017 samt budget for 

2018 v/Administrationschef Thomas Meyhoff Crone
– Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
– Valg af revisor 

Støttefondens virksomhed

Formand Finn Skovbo Pedersen indledte årsmødet med 
at byde velkommen til alle bestyrelsesmedlemmer, 
ledergrupper, medarbejdere og ikke mindst forældre og 
pårørende. 

2017 blev året hvor støttefonden færdiggjorde Saga-
hus, der nu danner rammerne for 12 af Marjattas ældste 
beboere. Samtidig fusionerede Marjatta med Fonden 
Feldskov, hvilket betød at Marjatta overtog et botilbud 
i Mern, der nu huser 8 unge beboer med udviklingsfor-
styrrelser. 

2017 blev også året hvor visionerne om et nyt 

Baggehus og Helsecen-
ter for Marjattas bebo-
ere samt eksterne blev 
realiseret. Byggeriet er på 
nuværende tidspunkt i 
gang med at blive opført, 
og forventes at stå færdigt 
i maj måned 2019. 

Derudover blev årets 
Julebasar afholdt i no-
vember måned, hvilket 
på baggrund af frivil-
lige hænder gjorde en 
omsætning på 400.000 kr. 
mulig. Det resulterede i et 
overskud på 200.000 kr., 
der skal tjene til fremti-

dige boliger eller renovering af eksisterende. 

Stor indlevelse, livsglæde og trivsel  

Omdrejningspunktet for Bernhard Schmitz’ daglige 
ledelsesberetning var beboernes livsglæde og trivsel. 
Livsglæden brænder igennem i alt hvad beboerne 
fortager sig af kulturelle og kunstneriske aktiviteter. I 
efteråret afholdte Marjatta Værdimesse, hvor beboernes 
stemme blev sat i centrum. Bernhard beretter om stor 
indlevelse hos beboerne, når de mærker grundighed og 
kvalitet i kulisserne.  Denne indlevelse sætter sine af-
tryk i beboernes daglige håndværk og produktioner, der 
emmer af fordybelse, karakter og kvalitet. Samtidig kan 
beboernes livsglæde og trivsel måles i det lave sygefra-
vær. Medarbejderne på produktionsværkstederne kan til 
tider ”klage over” at beboerne kommer syge på arbejde. 
Der vidner om en stor vilje og lyst til at bidrage. 

Pause i dagsordenen – tid til refleksion 

Efter ledelsesberetningen var det tid til en refleksions-
øvelse, der tog udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvad 
får dig til at involvere dig som forælder/pårørende på 
Marjatta? Eksempelvis i Basararbejdet”. Her blev der 
livligt reflekteret og noteret, og gode ideer blev efter-
følgende udvekslet, til gavn for planlægningen dette 



års julebasar, som forhåbentlig kan indbringe et endnu 
større overskud. 

 
Årsregnskabet for Støttefonden og Driftsfonden

Administrationschef Thomas Meyhoff Crone fremlagde 
et revideret regnskab for Støttefonden, der blev god-
kendt af bestyrelsen. Regnskabet for Driftsfonden var 
endnu ikke afsluttet af Region Sjælland, men hovedind-
holdet blev skitseret.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Henrik Studsgaard blev genvalgt.
Claus Petersen blev valgt til bestyrelsen.
Geerhard Deneken blev valgt som 1. suppleant.
Simon Skaaning blev valgt som 2. suppleant.

Formanden takkede de to afgående medlemmer af be-
styrelsen for et stort arbejde for Marjatta:
– Ole Hvidesten Rasmussen, der blev valgt ind i 1988
– Torben Anker Sørensen, der blev valgt ind i 1994

Valg af revisor

Bestyrelsen har indstillet Deloitte til at fortsætte revisio-
nen for Marjatta.

Det var et flot fremmøde der viste sig på Bredeshave til årsmødet. 

Tak til alle medarbejdere, forældre og pårørende for jeres engage-

ment.  
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Påskefest 2018 
Af Vibeke Boyesen

Så kom påsken også til Marjatta. Det blev fejret med 
påskefest da eleverne kom tilbage efter ferien.

Alle grupper og STU med personale var samlet for 
at fejre påske højtiden. Efter en almindelig formiddag 
i skolen, mødtes vi til lammesteg i spisesalen. Klokken 
13.00 var der samling ved flagstangen med fællessang. 
Skolens personale havde arrangeret fire poster der 
skulle besøges efter tur, og eleverne blev delt i fire hold 
og festen kunne nu begynde.

På græsset bag ved skolen havde vi forskellige opgaver 
som eleverne kunne prøve. Først var det en æggetrille-
bane med en stor rede forneden, som alle skulle forsøge 
at trille ægget ned i. Så var der en æggeløbebane, hvor 
man skulle trille et æg med en træske hen over græsset 
fra en post til en anden og hjem igen. Undervejs skulle 
ægget trilles indunder ”en stor edderkop”. Derefter 
var der en æggelabyrint på en stor træplade med en 
masse huller i, hvor opgaven var at flytte ægget rundt 
på pladen via en bestemt vej, uden at tabe ægget i en af 
hullerne. Her handlede det om samarbejde. 2 og 2, eller 
4 sammen! Det var ikke nemt, men meget sjovt! 

Ved flagstangen blev der dystet i æggeløb; to løbere 
ad gangen, mens alle de andre heppede. Der var skeer 
i alle sværhedsgrader lige fra teskeer til suppeskeer, så 
alle kunne være med. Og der var også tid til at prøve 
flere gange – og flere størrelser ske. De, som var særligt 
skrappe, tog turen hele vejen rundt om huset!

I skolegården var der tre poster, hvor eleverne med mod 
og tillid stak hænderne ind i lukkede sansekasser, hvor 
de skulle føle på noget de hverken kunne se, eller vidste 
hvad var. De skulle med deres hænder gætte hvad det 
mon var, som de rørte ved. Bagefter skulle de til at tæn-
ke sig godt om. For da de fik lov til at se hvad de havde 
rørt ved, skulle de finde ud af hvilke tre ting der havde 
noget med temaet påske at gøre. En anden post var 
også lærerig. Eleverne skulle først finde billeder af fugle 
i et lille skovområde og derefter tænke sig godt om; 
for hvad spiser mon de forskellige fugle, og hvor bor 
de? Den tredje post var så til fantasien og samarbejdet. 
Eleverne skulle ud fra hvad de kunne finde i naturen, i 
fællesskab skabe og forme en skovalf. Skovalfen endte 

med at blive helt flot, med flettet hår, gul kjole, blom-
sterkrans og mange flere flotte detaljer. Hun pyntede i 
skolegården længe efter påskefesten.

I salen blev der vist dukketeater. En del af de store 
elever mente det kun var for de små børn, men da roen 
lagde sig i rummet og stykket gik i gang, var alle store 
som små meget optaget af fortællingen om ”Den gyld-
ne hane og kaffemøllen”. Denne fortælling er et forårs 
eventyr der blandt andet symboliserer ny begyndelse.
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En fredskov er den del af skoven hvor de unge træer vok-
ser til. Stedet er ofte beskyttet af et hegn, så rådyr og gna-
vere ikke ødelægger de unge træer. På Fredskov Marjatta 
er der 8 helt særlige unge der holder til. Fyldt med den 
samme kraft som de unge træer i skovens fredskov, vågner 
de hver morgen op og går ned i den Orange stue for at 
mødes inden morgenmaden. I de orange sofaer bliver der 
krammet og småsnakket. ”Har du sovet godt? ”, ”Er du 
stadig træt? ”

Der bliver sagt ”Vær så god” og sammen går vi ind til 
det lange morgenbord, hvor grøden står klar. Så holder 
vi hånd og siger et bordvers. ”Jorden har os brødet 
givet, solen har os skænket livet, Kære Sol, Kære Jord, 
Takken i vort hjerte bor. ”  Måske er der en der hænger 
lidt med næbbet, måske er der en der har svært ved at 
stå op. Men der er altid en ven der giver et kram.

Der er nogle der snakker meget mere end andre! Og 
der er nogle som slet ikke siger noget. Men der gør ikke 
noget, for vi taler bare sammen på andre måder, med 
hænderne og med øjnene. Og der er masser at snakke 
om, for hverdagen er fælles, og ungdommen er fælles. 
Der er forelskelser, hobbies, pligter og planer. Og så er 
der alt det som bare er for sjov! Hvis Fredskov Marjatta 
var beboet af træer, så ville man kunne høre dem grine 
med bladene i vinden.

Der var en dag her i det allertidligste forår hvor 
sneen pludselig kom og overraskede os alle sammen! 
Og det var ikke bare en lille smugle sne! Den samme 
nat besluttede fyret på Fredskov et det ikke længere ville 
dreje sin store kværn, som suger træpiller ind i ilden! 
Den søndag var også den første gang der skulle være 
filteworkshop på Fredskov.

Heldigvis er der i den store stue hvor vinduerne ven-
der ud i den smukke gamle have, en god brændeovn! 
Så allerede fra morgenstunden var der ild. Som timerne 
gik blev resten af huset koldere og koldere. Og Lone 
kæmpede med kværnen i fyret, og ringede rundt til alle 
de kloge folk hun kendte. Normalt så forlader alle bebo-
erne på Fredskov stuen efter morgenmaden, men denne 
her søndag var der ingen der gik, for på værelserne var 

der ved at blive koldere og koldere, og vandet i de ellers 
dejligt varme brusere, var heller ikke varmt!

Jeg kom med min filtekurv lige over frokost, og 
havde til forholdene alt for lidt tøj på. Jeg tænkte at 
måske hvis jeg var heldig var der et par stykker eller tre 
der ville bruge søndagen på at filte årstids pynt til for-
året. Jeg fandt køkkenet og gangene tomme og stille, og 
der i stuen sad alle foran brændeovnens ild, og ventede 
på at få noget i hænderne. Pernelle løber straks op på sit 
værelse og henter et sjal som jeg kan låne.

Sikke dejligt at Pillefyret er på min side, alle ville 
gerne filte. Og sikke et held at der er filtenåle til alle. Vi 
sidder der og kikker ud på sneen der daler ned, og filter 
kyllinger, spirede løghoveder, og forårs jomfruer. Af og 
til kommer Lone ind i den blå flyverdragt, med hovedet 
fyldt med sort sod, som en trold fra en anden verden. 
Iben laver varm The og boller og lakridspiber, det er lidt 
koldt i stuen, men så hyggeligt. Ilden danser i brænde-
ovnen, og ulden former sig i vores hænder. Det føles 
som om vi er på en eventyrlig rejse sammen. 

Dagen efter kan vi lave det fineste årstidsbord. For 
selvom sneen stadig har lagt sit bløde tæppe over ha-
ven, så spirer det i vores forårs klare hjerter. Fyret starter 
også lydigt igen dagen efter. Det var jo ikke meningen 
at fryse nogen ud! Der står kyllinger rundt omkring i 
huset, stuen har skiftet farve til forårsgrønt. Vi har rejst 
lidt længere sammen på Fredskov, hvor de små træer 
vokser lige lukt op mod himmelen.

 

Hvad Pillefyret og sneen satte i værk 
på Fredskov
Af Ninna Nygaard
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Tilbageblik

Jeg sidder i lænestolen på Livas værelse med hendes 
dyne omkring mig. Jeg mærker duften af hende, tager 
dynen op og snuser ind og græder, imens jeg taler højt 
med mig selv om, at det er det bedste, der kunne ske.

Der er en uge tilbage nu. Liva er i aflastning hos sin 
aflastningsfamilie og jeg skal egentlig pakke de ting 
ned, hun skal have med på Marjatta.

Jeg græder igen. Her vil blive så tomt! Vil de nu passe 
godt nok på hende? Kan de se hendes charme? Om-
vendt, græder jeg, jeg kan ikke klare det mere. Siden 
hun blev født, har hun været mit eneste omdrejnings-
punkt.

Alt har handlet om hende og det har været hårdt! - 
Umenneskeligt hårdt! Mange har sagt til mig, ”Hvordan 
kan du holde til det, Diana? ”

Jeg ved heller ikke helt selv hvordan, jeg har båret 
mig ad, når jeg kigger tilbage.

Jeg blev alene med Liva, da hun var ca. 2 år gammel. 
Liva tog alle mine ressourcer, så der var ikke plads til et 
forhold. Liva har hele tiden haft kontakt til sin far. Han 
kom og besøgte os, deltog i udflugter m.v. Nu skal han 
besøge Liva på Marjatta, så det er heller ikke mere mit 
ansvar, at de har en god relation. Det hjælper medarbej-
derne med.

Beslutningen om, at Liva skal bo på Marjatta er god! 
Den eneste rigtige! For jeg kan ikke holde til det. Alle 
disse hospitalsindlæggelser, siden hun var helt lille. 
Født med kun en nyre, masser af urinvejsinfektioner. 
Jeg græder lidt igen. Hvor har jeg mange gange været 
bange for at miste hende. Hvorfor skulle det også være 
så svært, at finde den rette medicin til hende? 

Tårerne løber ned ad mine kinder nu, hvor jeg tæn-
ker på alle hospitalsindlæggelser, alle disse kampe på 
sygehuset. Frygteligt, at se sit barn i en sådan afmagt! 
Frygteligt, at skulle fastholde hende sammen med 2 
andre for en blodprøve.

Ser frem til, at nogen støtter op, at andre tager over, 
så jeg kan være mor.

Alle de misforståelser, den utrolige kamp med myn-
dighederne for at skabe forståelse for, at min datter er 
handicappet.

Husker endnu, da jeg kom for, at hente hende i en 
af de børnehaver, hun var tilknyttet med støtte. Da 
de ikke havde kunnet berolige hende, havde de ladet 
hende være inde i et rum, liggende på gulvet uden tøj 
på. Tårerne triller igen! Jeg blev meget vred og ked af 
det, jeg kunne ikke forstå hvorfor, havde de ikke bare 
ringet til mig?, så jeg kunne have hentet hende?  Andre 
skulle bare vide hvordan, det er, at komme ind og se sit 
barn ligge nøgen på et gulv, overladt til sig selv. Hun 
kom ikke hen i den børnehave mere! 

Om at opleve det har været så svært for mig selv, 
men også for andre, at forstå min datter, at se hvad hun 
havde brug for.

Hele 5 diagnoser har hun, to fysiske og 3 psykiske. 
Da hun var et år, konstaterede de, at hun kun havde 
den halve nyre og hvor urinvejsbetændelserne havde 
skabt en masse arvæv. Derudover konstateres det, at 
hun har rygmarvsbrok. Heldigvis en lukket, for ellers 
havde hun siddet i kørestol i dag. Liva kravlede ikke og 
talte ikke som hun skulle, da hun var mindre. Hun fik 
diagnosen mentalt retarderet. Senere i børnehavealde-
ren var der et VISO forløb med konsulent og her blev 
det konstateret, at hun har infantil autisme med ADHD.

Endelig kom hun til Akaciehuset, en specialbørneha-
ve i Næstved. Her begyndte der, at ske noget. De forstod 
hende og tog hånd om hende. Men hun nærmede sig 
alt for hurtigt skolealderen. Skulle i børnehaveklasse. 

Hvilken skole skulle hun i???
Jeg kørte rundt og kiggede, ville se på alle mulighe-

derne. Jeg havde hørt om Marjatta og jeg kørte derhen 
og op ad opkørslen, parkerede og steg ud af bilen, gik 
rundt og sikke en ro, jeg oplevede! Jeg mødte Charlotte 
Reinhardt- Nielsen og hun viste mig rundt og fortalte 
om Marjatta.

Efter det var jeg ikke i tvivl: Her skulle Liva være!
Min kamp begyndte. Nu kunne jeg endelig se en 

Den svære beslutning
Diana Wærn Nielsens beretning om hvordan, det er, at skulle se i øjnene, at det er nødven-
digt, at anbringe sit lille barn. Liva flyttede ind på Marjatta 11. december 2017.

Sammenskrevet af Tine Bay Sørensen.
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fremtid for min datter. Et sted med ligestillede, fyldt 
med sang, musik og bevægelse.

Det lykkedes og hun begyndte i børnehaveklassen 
den 7. august 2017 som dagelev.

Selv om det var fantastisk, var det hårdt for Liva med 
alle de nye ting. Liva har brug for at kende sine rammer 
og grænser og det hele skulle afprøves. Men jeg kunne 
opleve, at hun blev mere og mere glad.

Trods det, at det hele blev bedre, sled livet alene med 
Liva på mig: Altid at skulle være forud, ikke at kunne 
virke med min profession, som andre mennesker, ikke 
at tjene mine egne penge, ikke at have arbejdskollegaer. 
Opleve, at gøre en forskel!

Så da statusmødet med kommunen kom efter de før-
ste 3 måneder, hvor vi skule tale aflastning på Marjatta, 
mærkede jeg, at jeg ville gå et skridt længere og blive 
skrevet op til en døgnplads. Beslutter, at jeg vil sige det 
højt ved mødet!

Under mødet skete det utrolige. Marjatta siger det 
selv, at de har mulighed for at etablere en særlig døgn-
plads til Liva. De vil etablere en mindre enhed ”Lille 
Bøgen” med plads til to elever ved siden af børnegrup-
pen Bøgen. Vi går over og kigger og spontant siger jeg 
”ja tak”.

Det var svært alligevel! Flere gange sagde jeg under 
mødet: ”Liva er min datter!!!” Sagsbehandlerne fra 
kommunen bakkede det op.

Da jeg efterfølgende hentede Liva og kørte hjem, 
tænkte jeg: Hvad har du dog sagt ja til?

I dag.
Jeg fik rejst mig fra stolen og fik pakket hendes ting 

og fik gjort hvad, jeg kunne for en god indflytning. Liva 
er flyttet ind 11. december 2017.

Jeg ser hende hver uge. Den ene uge en hel weekend, 
den anden uge sover hun hjemme hos mig fra torsdag 
til fredag. Jeg er blevet mødt utrolig konstruktivt og 
med stor forståelse.

Det har været en hård, men god proces. Når jeg får 
det svært, husker jeg på hvad B.S Christiansen siger: 
”Bliver du i tvivl, så tænk tilbage på den dag hvor, det 
stod lysende klart for dig, at det var sådan, det skulle 
være! ”

Næsten dagligt har jeg kontakt på mail eller telefon 
med gruppen. Jeg skal lige høre hvordan, det går. Efter 
aftale skyper eller ringer jeg til hende. Jeg kan mærke, 
at hun udvikler sig.

Jeg har fået arbejde og kører som aftenvagt og tager 
mig af borgere, som har brug for hjælp med medicin 
og andet. Det er dejligt! Jeg bliver ”rigtig” træt af andet 
end Liva.
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Men hvor jeg savner hende! Går ofte ind på hendes 
værelse, sidder lidt i stolen, græder lidt igen, men ved, 
at det er det bedste, jeg har gjort for Liva og mig selv. 
Det nytter ikke noget at drømme, vi er og bliver aldrig 
en almindelig familie!

Det hårdeste er, når andre udefra og som ikke kender 
Liva, siger: ” Hvor kunne du aflevere hende, Diana? ” 
De skulle bare lige vide!

Jeg tror, at kun mennesker, der selv har et handicap-
pet barn ved hvad, jeg taler om. Jeg er mor resten af mit 
liv. Liva vil aldrig lære, at klare sig selv.

Jeg skriver meget! Det hjælper mig med, at komme af 
med mine følelser.

Jeg vil gerne afslutte beretningen med et af mine 
digte om Liva:

Regnen slår på ruden

Tanker i mit sind

Ville jeg være foruden?

Nej hellere tåre på min kind.

For du gir` livet mening

Det bliver svært at bli´

ligeså lykkelig uden dig.

Nusser din bløde arm,

dit hjerte slår så fint.

Dog din pande er varm,

og du virker lidt forpint.

Men du gir´ livet mening

Det bliver svært at bli`

nær så lykkelig uden dig.

Du leger lidt med katten,

løber lidt forvirret rundt.

Frygter lidt for natten,

for mareridt er ej sundt.

Men du gir livet mening

Det bliver svært at bli`

ligeså lykkelig uden dig.

Næste morgens gry,

Mon du er vågen og frisk?

Enhver mors afsky

Mon du er grå og dvask?

For du giver livet mening

Det bliver svært at bli`

ligeså lykkelig uden dig.

En temperatur, et urinbæger

Du smiler alligevel igen

Det på mor tærer,

Men du tilgir´ og er alles ven.

Så du giver livet mening

Det bliver svært at bli´

nær så lykkelig uden dig.

Et hospital og så et andet

En hvid kittel her og så der

Nu troede vi lige, vi var landet,

men så var det ikke her.

Men så er det godt.

Du giver livet mening

Det bliver svært at bli´

ligeså lykkelig uden dig.

Du er så positiv i dit sind,

Du hopper rundt og klukker.

 Lad ej verden ødelægge dig, 

så din flamme slukker.

For du giver livet mening

Det bliver svært at bli´

ligeså lykkelig uden dig!

Et hjertesuk, men brist ej hjerte

Hun er så smuk og værd al den smerte

Det bliver svært at bli´

ligeså lykkelig uden dig,

LIVA!                                                   

Diana Wærn Nielsen
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I anledning af at Søsterlogen nr. 81 Gratia havde 25 års 
jubilæum i april, havde de valgt at give 4 donations 
gaver til gode formål.

I efteråret 2017 blev der skrevet ansøgning dertil, på 
vegne af de 5 ungdomsgrupper på skolehjemmet, med 
det formål at kunne opfylde ønsket om et musikan-
læg, en røgkanon og diskolys, som bl.a. skal bruges til 
fredagscafeen.

I starten af april 2018, blev det officielt bekendtgjort, 
hvem der ville blive de glade modtagere af den fine 
donation. Marjatta’s ungdomsgrupper var i blandt.

Onsdag aften d. 25. april 2018 var en aften i Søsterlo-
gens tegn. Daglig leder Bernhard Schmitz var sammen 
med Marjattas unge beboere Villads Holm og Helle 
Waldhausen mødt op for at modtage en generøs dona-
tion på 10.000 kr. fra Søsterlogen nr. 81 Gratia i Næst-
ved. Den flotte donation skabte glæde i Marjatta og skal 
fremover glæde de fem ungdomsgrupper på Marjatta, 
der nu kan investere i deres eget musikanlæg. 

Søsterlogen Gratiafonden – Donation
Af Lene Dadelborg Jørgensen
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Skraldedag 2018
Af Sonja Aagaard

Så nåede vi igen den tid på året, hvor Danmarks Natur-
forening kalder alle til hjælp for at holde naturen ren i 
Danmark. Dette ville vi også hjælpe med på Marjatta. 
Vi har tidligere været med, og de andre år har vi samlet 
masser af skrald, som ikke hørte til i naturen.

I år var ingen undtagelse. Vi valgte dog at lægge 
vores indsamling en uge før alle andre, så det passede 
med, at der kunne være flest mulige deltagere. Allerede 
klokken 10 den 14. april stod børn og unge med medar-
bejdere klar. De var hver især udstyret med en skralde-
sæk fra DN, og der var blevet indkøbt skraldetænger, 
så man nemt kunne få fat i skraldet, selvom det lå i en 
tjørnehæk. Desuden kræver det lidt fingersnilde, når 
man forsøger at samle en af de mange skodder op, som 
ligger alle vegne. Alle grupper fik også et billede med 
over, hvor de skulle samle skrald, så der blev dækket så 
stort et område som muligt. De yngste blev i nærheden, 
mens de ældre vandrede lidt længere væk. 

Der blev gået til arbejdet med godt mod, og flere af 
de unge har været med nogle gange, så de er helt med 
på, hvad det er, der skal ske. Der er tidligere blevet talt 
om, at vi skal sørge for, at der ikke er al den skrald i 
dyrenes mad, og at vi heller ikke selv ønsker at sætte 
tænderne i brugt tyggegummi, cigaret skodder eller 
metaldåser, når vi spiser frokost. Det virker til at give 
mening, for der går ikke lang tid, før den første sætter 
gang i skraldetangen for at samle et skod op. Undervejs 

blev der knoklet og ledt efter selv det mindste stykke 
skrald, og da der blev holdt pause undervejs, var der 
meget fokus på, at alt skraldet kom med hjem og ikke 
blev smidt i naturen.

Hvert år er der altid noget mærkeligt, som man kan 
undre sig over, at der lander i naturen, og som får lov til 
at blive liggende. Det var blandt andet en hel kofanger, 
hele kiksepakker der ikke er taget hul på, tøj samt fla-
sker og dåser med pant på. De unge mennesker får sig 
gerne en snak om, at de i hvert fald ikke smider skrald i 
naturen, så det er jo kun rigtig dejligt at høre.

Da alle var vel tilbage fra turen med sække med 
skrald i, blev der budt på grillmad til det arbejdende 
folk. Dette blev modtaget med glæde og stor appetit. 

Weekenden efter blev alt skraldet kørt til 4H-gården 
i Præstø, hvor der er frivillige medlemmer af DN, som 
står og sortere det skrald, som samles ind i Præstø og 
omegn. Her kunne vi få vores med. Det viste sig, at vo-
res indsamling af skrald blev en del af de 112 kg skrald, 
der blev indsamlet via 4H-gården. Det er jo meget godt, 
at alt det kom væk fra naturen og på genbrugspladsen.

Tak for hjælpen til alle børn, unge og medarbejdere, 
som var med til at befri naturen for noget skrald denne 
dag. Og HUSK også selv fortsat at bruge skraldespand og 
genbrugspladsen til selv den mindste stykke skrald. Vi 
vil i hvert fald fortsat gøre, hvad vi kan…..
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Som led i min 2. praktik som alm. pædagogstuderende, 
og som jeg er så heldig at afvikle i Bøgehuset, har jeg 
sørget for at få hængt en gynge op i fælleshaven i Risto-
lahaven.

Idéen fik jeg, da jeg blev opmærksom på, hvor meget 
sanserne og kropsbevidsthed fylder i pædagogikken 
på Marjatta. Jeg oplever, at der arbejdes meget med 
beboernes oplevelse af egen krop, for derigennem bl.a. 
at styrke deres ”jeg”. Derfor synes jeg, at det var oplagt 
at hænge en gynge op, fordi en gynge giver en god 
sanseoplevelse i hele kroppen. En gynge kan give ro, 
hvis man gynger stille og roligt, men en gynge kan også 
give et sug i maven, hvis man gynger vildt eller snurrer 
rundt. For at kunne gynge skal man også bruge hele sin 
krop, og man mærker hele sin krop. Det er i hvert fald 
det, jeg husker, fra da jeg gyngede som barn.

Jeg husker også, at det bare var rigtigt dejligt! 
For at give så godt et sving som muligt, valgte jeg et 

højt træ og fik min søn til at kravle op, for at hænge 
gyngen op. Så nu hænger der i haven en ca. 8 meter 
lang / høj gynge, som er taget i brug med stor fornø-
jelse, og som forhåbentlig kan give mange gode stunder 
til alle i Ristolahaven!

Gyngen i Ristolahaven:
Af Hege Griffel
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KOST OG MOTION
Maj vi har
Af Robbin Hayman

Så er foråret for alvor kommet klædt i bøgegrønt og sol-
skin. Vi fejrede det traditionen tro med en majstangs-
fest i tirsdags sammen med Marjattaskolen og vores 
venskabsklasse fra Præstø Privat Skole. Der  blev bundet 
blomsterkranse om formiddagen og vi sang foråret 
ind, mens vi flettede de røde og hvide silkebånd både 
forlæns og baglæns. Så kunne alle få lov at prøve det. 
Derefter var der isvaffelspisning i høj sol.

Venskabsklassen kom cyklende lidt i elleve og hyg-
gede sig med os på plænen, hvor vi havde gjort klar til 
hockey, tovtrækning og frugtspisning. Gæsterne skulle 
overhovedet ikke instrueres. Til majstangsfesten var de 
med til at flette silkebånd og gik med vores elever, der 
havde brug for støtte, med rundt. Traditionen kendes 
både fra Sverige og England og har bredt sig til flere 
steder i verden, hvor foråret kommer i maj.

Til venstre: Eleverne fra venskabsklassen 
var med til at flette. 

Den gamle hippie fornægter sig ikke. 
Vi lavede blomsterkranse sammen med 
venskabsklassen fra Præstø.
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KOST OG MOTION

Venskabsklassen hygger sig med os, før festen begynder.
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Finn Skovbo Pedersen vil du fortælle lidt om hvem du 
er, hvor du kommer fra og hvordan det er gået til, at 
du er blevet en del af Marjattas ledelse?
Ja det vil jeg gerne og tak for indbydelsen til denne 
snak. Et af mine grundsynspunkter er Åbenhed og 
Synlighed i ledelse, og det falder jo fint i hak med den 
ånd, der hersker på Marjatta, hvilket jeg vil gøre mit til 
at styrke og videreudvikle.

Jeg er 63 år, uddannet inden for spedition helt 
tilbage i 1970erne. Som ung arbejdede jeg små ti år 
i Tyskland, det var en spændende og lærerig tid på 
mange måder, og var med til at forme fundamentet for 
et mangeårigt arbejdsliv. 
Dette arbejdsliv førte mig til en stilling som admini-

strerende direktør i firmaet Dachser, som arbejder med 
transport og logistik på verdensplan, jeg havde ansvaret 
for området Danmark, Norge og Sverige. 

Jeg har været utrolig glad for at være med til at op-
starte og udvikle dette arbejde og det har ført mig rundt 
i mange kroge af erhvervslivet. 

Jeg stoppede som administrerende direktør i Dachser 
ved udgangen af 2017,efter at have taget beslutnin-
gen 2 år tidligere, men er stadig tilknyttet firmaet som 
konsulent. Jeg havde nået en alder, hvor jeg gerne ville 
have mere tid til andre ting end arbejdet, og det har jeg 
ikke fortrudt.

Jeg bor i Værløse nord for København, hvor jeg også 
er vokset op. Jeg er gift med Karin, som jeg lærte at 

”Der mangler ikke udfordringer”
Støttefondens nye bestyrelsesformand Finn Skovbo Pedersen fortæller i en samtale med 

Torben Olesen om sin baggrund og sin tilgang til arbejdet i støttefondens bestyrelse.
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kende i Tyskland, vi har været gift i 40 år. Sammen har 
vi to døtre, Nina på 35 år og Mette på 28 år.

Nina blev født mens vi boede i Tyskland, og efter et 
par år stod det klart at hendes udvikling ikke fulgte et 
normalt mønster. Det viste sig, at hun havde pådraget 
en hjerneskade under fødslen, og som et følge af dette, 
valgte vi at flytte til Danmark, hvor vi mente, at kunne 
tilbyde hende bedre rammer ind i Tyskland. Der fulgte 
nogle år, hvor Nina startede i børnehave og senere i 
specialskole med støttepædagoger, men vi var hele 
tiden på udgik efter noget, der bedre kunne imødekom-
me hendes behov og sikre hendes trivsel. Da hun var 
omkring 12 år, så vi tilfældigt en fjernsynsudsendelse 
om Marjatta, hvilket førte til at vi tog kontakt og fik et 
møde i stand. Allerede ved dette første møde stod det os 
klart, at vi her havde fundet det rigtige. Nina fik lov til 
at være i Birte Reppels klasse, mens vi talte med Lisbet 
Kolmos, og vi oplevede, hvordan de andre børn åbnede 
sig og tog imod Nina på en kærlig og omsorgsfuld 
måde. I det hele taget var det en meget positiv ople-
velse, at fornemme den ånd der herskede på Marjatta 
allerede ved dette første møde.

Så gik det sådan at Nina blev optaget og kom til at 
bo på Marjatta, selvom hun på det tidspunkt var 12 år, 

hvilket var lidt ældre end man ellers optog børnene på 
det tidspunkt.

Vores første indtryk af Marjatta holdt sig og Nina 
kom hurtigt ind i en god udvikling, vi fik gode venner 
blandt de andre forældre og jeg blev allerede efter et års 
tid medlem af Skolehjemmets lokalråd, og stort set lige 
siden har jeg deltaget i lokalråd og bestyrelsesarbejde.

At aflevere sit barn til fremmede er ikke en nem ting 
for nogen, og det har det heller ikke været for mig. Hver 
gang Nina er på besøg hjemme hos os og skal af sted 
igen, fornemmer vi lidt af denne adskillelses sorg, og 
sådan vil det sikkert altid være. Men denne sorg opvejes 
så rigeligt af bevidstheden om, at Nina trives og er i 
de bedste rammer, vi kan forestille os. I dag bor Nina i 
Idunhuset på Vidarslund.

En ting der også har gjort sig gældende for vores 
vedkommende, og som vi deler med mange andre af 
Marjattas forældre, er hensynet til søskende. På den 
ene side vil man gøre alt for sit handicappede barn, 
men samtidig er man bevidst om, at dette barns raske 
søskende skal have plads til en barndom og ungdom på 
deres egne betingelser. I vores tilfælde er dette heldigvis 
forløbet meget positivt, Nina og hendes søster Mette 
har altid haft et tæt og kærligt forhold. Mette er i dag 
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sygeplejerske og arbejder inden for psykiatrien og de ses 
ofte i familiære sammenhænge.

Det er et års tid siden, at du blev bestyrelsesformand, 
men det har været en lidt glidende overgang og det er 
først fra årsskiftet, at du er indtrådt for fuld kraft. 
I disse måneder har du været rundt og besøge, stort 
set alle afdelinger af Marjatta Fællesskabet og har 
mødtes med ledelsesgrupperne. Hvordan oplever du 
Marjatta anno 2018?
Jeg kan drage mange paralleller mellem det, jeg har 
lavet erhvervsmæssigt og så til hvordan Marjatta fun-
gerer. Det er noget af det jeg er i gang med sammen 
med Daglig ledelse, som jeg for øvrigt har et rigtig godt 
samarbejde med. Jeg har som sagt, været rundt i alle 
afdelingerne og mødt ledelserne. Det eneste sted jeg 
mangler er SampoVig, som jeg har en aftale med om 
nogle uger. Men jeg har deltaget i ansættelsesprocessen 
af den nye forstander, dette med at få ansat de rigtige 
mennesker til de rigtige poster, er noget jeg virkelig læg-
ger vægt på og har stor erfaring med. Jeg venter hellere 
et halvt eller et helt år på den rigtige person, end jeg 
ansætter hurtigt bare for at udfylde et hul. Og det har 
været rigtigt givende at møde de ansatte på stederne, 
jeg er lidt autodidakt i alt det jeg har lært gennem tider-
ne, jeg skal have syn for sagen og når jeg har mødt de 
mennesker der arbejder på stederne, har jeg nemmere 
ved at sætte mig ind i hvad, der sker rundt omkring.
Det der med den synlige ledelse, den korte vej til be-
slutningstagerne, er vigtigt, sådan at man bibeholder 
Marjattas DNA, Marjattas Ånd, det er vigtigt når organi-
sationen er blevet så stor som den er, at man ikke giver 
slip på de værdier, som det hele er grundlagt på.
Den der ånd der er i et foretagende, og på den måde ser 
jeg Marjatta som et foretagende, den ånd må på ingen 
måde forsvinde. Det er yderst vigtigt at så mange med-
arbejdere som muligt bliver en del af det, og det kan de 
kun blive hvis de mennesker der virkelig brænder for 
det, hele tiden er synlige og fremme i skoene og er ude 
på de steder hvor tingene foregår.

Når der bliver set med nye øjne på et foretagende, be-
tyder det jo også nogle gange ændringer og forandrin-
ger, er det sådan i dette tilfælde?
Hvad angår selve pædagogikken på Marjatta, ople-
ver jeg den levende og dynamisk, takket være alle de 
dygtige og engagerede medarbejdere. Det er ikke min 
opgave at være ekspert på pædagogikken eller det hel-
sepædagogiske grundlag ud fra antroposofien, selvom 

jeg selvfølgelig har sat mig overordnet ind i tingene, 
hvilket jeg har gjort med stor interesse.

Som nævnt har jeg været med i bestyrelsesarbejdet i 
mange år, i de seneste i tæt samarbejde med Torben An-
ker Sørensen, han gav mig en grundig overdragelse af 
formandsposten og gav mig en dybdegående gennem-
gang af sine tanker og meninger om de udfordringer 
Marjatta står overfor fremadrettet – dem har jeg langt 
hen ad vejen samme syn på.

Noget som er aktuelt, er at vi skal have kigget på ge-
nerationsskifter, for der er en del ældre ledere i organi-
sationen, som jo har gjort det fantastisk. Det skal vi se 
og få struktureret og for mig er uddannelse et ”must”. 
Det vil jeg slå et slag for, og har allerede gjort det når 
jeg har været ude og tale med de forskellige voksenste-
der, som jo sidder med en økonomi de skal have til at 
køre. Uddannelse skal ikke ses som en udgift, men som 
en investering i fremtiden, på den måde kan vi også 
bibeholde de grundlæggende værdier, som Marjatta står 
for. Det er jeg sikker på at alle forældre synes, ikke må 
blive udvandet.

For mig er det tydeligt, at der er en speciel ånd, når 
man kommer ind i organisationen, jeg kan se det vig-
tigste, at det er grundlæggende godt med den pæda-
gogik for de mennesker der bor inden for fællesskabet.  
Pædagogikken virker og det skal vi sammen sørge for 
bliver videreført, og jo større organisationen bliver, jo 
sværere bliver det, og det er her at jeg tror jeg kan være 
med til at gøre en forskel.
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Afskedsreception 
for forstander 
Sonny Ferm
Af Torben Olesen

Fredag d. 25. maj var der afskedsreception for for-
stander på SampoVig, Sonny Ferm, som har valgt at 
gå på pension.

I et strålende smukt solskinsvejr samledes bebo-
ere, pårørende, medarbejdere og venner omkring et 
dejligt traktement i SampoVigs sal.

Fløjtespillerne akkompagnerede fællessangen, 
medarbejder Hans Bjergborg holdt en smuk tale for 
Sonny Ferm, hvor han blandt andet takkede for det 
store menneskelige engagement i arbejdet.

Derefter fulgte en række festlige indslag og taler, 
leder af Marjatta Bernhard Schmitz lagde specielt 
vægt på, at Sonny Ferm i sin tid var kommet som 
et friskt pust over Østersøen fra Sverige. Et af Sonny 
Ferms første tiltag havde været at sætte fokus på 
spørgsmålet ”hvad vil det sige, at være voksen?”, 
dette havde bevirket at gamle vaner og forestillinger 
var blevet nytænkt.

Også Sonny Ferms passion for at inddrage og 
forstærke de kunstneriske elementer i arbejdet 
blev understreget, ligesom initiativet til tidsskriftet 
Kairos og hans store arbejde med KIK festivalen blev 
nævnt.

På de pårørendes vegne talte formand for lokalrå-
det Jørgen Svendsen, også han takkede Sonny Ferm 
for det lange samarbejde.

Til slut tog mange af SampoVigs beboere ordet, 
og med taler, sang og fløjtespil, gav de udtryk for 
hvad Sonny Ferm, gennem de 10 år han har været 
forstander, har betydet for dem.

Sonny Ferm forsætter sit engagement i KIK festi-
valen, som for tredje gang skal afholdes i Danmark 
til næste år, her vil beboere og medarbejdere få 
lejlighed til at mødes med ham igen. 

  



Den 1. november spiller vi 

Den Lille Havfrue 

– Vi har jubilæum!
Torsdag, den  1. 
Fredag, den  2.  

Fredag, den  9.
Lørdag, den  10.  

Tirsdag, den  20.
Onsdag, den  21.✘Sæt kryds i kalenderen i november:

”Den Grimme Ælling” Marjattas 60 års fødselsdag, 2013


