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Vi lever i en tid med tiltagende kontrol- og målstyring, 
fokus på individuelle handleplaner og formulering af 
delmål som skal måles ved hjælp af indikator. Det op-
leves, at opgaverne bliver flere og flere og ressourcerne 
mindre og mindre. På trods af, at vi lever i en global 
verden, oplever mange at livet smuldrer mere og mere 
i usammenhængende enkelt dele. Flere og flere har 
mistet blikket for helheden, føler sig splittet og jaget. 
Mange af os har et stort ønske om ”forenkling”, ro, tid 
til eftertanke og at værne om det der har værdi. 

Som leder af Marjatta anser jeg det for en vigtig opgave 
at skabe helhed, både for den enkelte elev og beboer og 
for Marjatta som samlet organisation. Kommunerne har 
en tendens til at lukke sig om sig selv og vil gerne løse 
opgaverne inden for egne kommune grænser. Som følge 
heraf står flere mindre specialpædagogiske steder i en 
vanskelig situation.

Marjatta har gennem sine over 60 års eksistens 
formået at vokse til en stor organisation med over 
210 borgere fra 5 til 76 år. Selvom Marjatta med de 
mange forskellige enheder, voksencentre, værksteder, 
skolehjem, ungdomsuddannelse, helse- og uddannel-
sescenteret, for nogen kan virke stor, er der på Marjatta 
en stærk sammenhængskraft tilstede. Dette er ikke en 
selvfølgelighed og at kunne skabe helhed og sammen-
hæng er en dynamisk proces.

Den helhedsorienterede pædagogik efter Rudolf Steiners 
menneskesyn, har i sig selv med dens fokus på sam-
menhæng mellem natur, kultur, fællesskab og individ, 
rytmisk livsførelse og kunstneriske og kreative aktivite-
ter en sundhedsfremmende og sammenhængsskabende 
kraft. Artiklen af Tomas Johansen om udvikling af 
sanserne giver et bidrag til at forstå, hvorfor en af pæda-
gogikkens fornemmeste opgaver netop er at udvikle og 
pleje barnets sanser. Det er med vores sanser vi erfarer 
verden og os selv og udvikler vores identitet i relation 
til omgivelserne. Som pædagog er det vigtigt, at kunne 

forstå barnet eller den voksnes måde at sanse verden på, 
og at kunne forstå hvorledes man gennem at pleje og 
udvikle sanserne kan hjælpe og støtte den enkelte.

 
Voksenstederne og skolehjemmet opfører hvert år flere 
skuespil til glæde for alle på Marjatta. Sct. Hans fejres i 
år, som mange år tidligere, med et skuespil, som opføres 
for hele fællesskabet. I denne udgave af Marjatta Bladet 
er der to artikler/interview med fokus på skuespil. Artik-
lerne giver et levende indblik i, hvordan skuespil bliver 
til og hvilken betydning skuespilkunst har for skabelsen 
af identitet og fællesskab.

Et andet vigtigt område som skaber sammenhæng og 
helhed for Marjatta, er Marjattas værdier. Værdier er en 
slags livseliksir og livsnerve, som er med til at gøre Mar-
jatta stærkt og robust. Værdierne må ikke reduceres til 
festtaler eller gemmes i ringbind. Værdierne skal være 
levende, plejes og til stadighed vitaliseres af alle som er 
del af Marjatta.

Marjatta har altid været en stærk værdibaseret or-
ganisation, lige siden Albert Eman og Henny Petersen 
i 1953 startede stedet. Værdierne og værdigrundlaget 
blev formuleret for første gang i 1996, og de er løbende 
blevet revideret. I denne udgave af Marjatta Bladet 
fortælles om arbejdet med værdierne både fra foræld-
rekonferencen som blev holdt i marts i år, og hvordan 
eleverne, de unge og voksne på skolehjemmet aktivt 
blev inddraget i arbejdet med værdierne.

Ud over de her nævnte artikler findes der i denne udga-
ve af Marjatta Bladet mange andre interessante artikler, 
som alle er med til at give et billede af den mangfoldig-
hed og sammenhængskraft som gør Marjatta til et unikt 
sted. 

God læsefornøjelse og god sommer

Leder forår 2016
Af Bernhard Schmitz
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Umiddelbart ikke en overskrift (næste side) der straks tænder nysgerrighe-
den hos læserne, men sådan er det ofte med de mest vigtige ting her i livet. 
Bag disse flotte ord gemmer der sig dog både et kæmpestort arbejde OG ikke 
mindst selve det liv der ønskes for samtlige børn og voksne der er under 
Marjattas vinger. Arbejdet med at formulere disse mål har egentlig altid 
fundet sted i de daglige overvejelser og diverse tiltag gennem de mange år 
Marjatta har eksisteret, men omkring årtusindskiftet startede der et mere for-
maliseret arbejde med at få disse begreber defineret, beskrevet og nedskrevet. 

En proces der dengang involverede samtlige medarbejdere i Marjattaregi, 
ikke ”kun” pædagoger og lærere. Hele processen blev styret af Eivind Niel-
sen, der stadig er en vigtig tovholder i dette arbejde. For det viste sig hurtigt 
at det var en meget vigtig proces der var sat i gang, et arbejde der hele tiden 
skal vedligeholdes og udbygges, så det ikke lander i en skuffe og samler støv.

Her i foråret 2016 er arbejdet så langt fremme at elever, beboere, forældre 
og andre pårørende også er inddraget i at holde dette grundlag vedlige og 
udbygge det. Forældre/pårørende var inviteret til en stor konference på 
Bredeshave den 12. marts og her kommer Jørgen B. Svendsens beskrivelse af 
den dags arbejde: 
       John ryum-Røjbek
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Solen havde svært ved at brænde igennem rimtå-
gen over Præstø Fjord denne lørdag formiddag, 
men inden for i Kulturhuset steg temperaturen 

hurtigt, da engagerede pårørende satte spotlys på Mar-
jattas værdigrundlag. Ledelse og de 5 lokalråd havde 
inviteret pårørende til at give deres besyv med i form af 
tanker og ideer om, hvad der for dem er værdifuldt. Og 
som altid når Marjatta-pårørende mødes, var der mange 
vigtige emner at tale om, men også en meget stor enig-
hed om de helt grundlæggende værdier.

Netop de helt grundlæggende værdier lagde besty-
relsesformand Torben Anker Sørensen frem med sin 
personlige fortælling om hvordan Marjattas stabilitet 
igennem mere end 60 år (og forhåbentlig mindst lige 
så mange til!) ikke er en selvfølge, men båret af konse-
kvent at holde fast i det antroposofiske menneskesyn, 
som igen fører til ideen om det livslange tilbud og til 
den respekt for individet, der gennemsyrer Marjattas 
virke. 

Men hvordan omsættes dette grundlag til virkelighed 
i det daglige arbejde i mødet mellem beboere, medar-
bejdere og pårørende? Det spørgsmål stillede daglig le-
der Bernhard Schmitz derefter. For de høje værdier skal 
ikke bare tages frem ved særlige lejligheder, de skal give 
mening i Marjattas hverdag. En mening, som sikkert 
ikke fortælles helt ens fra henholdsvis beboeres, med-
arbejderes og pårørendes synsvinkel. Her opfordrede 
Bernhard til at tale ud fra egen erfaring og synsvinkel, 
men også lytte til andre vinkler. På den måde kan vi så 
at sige invitere hinanden ind i vores forskellige verde-
ner og tilsammen danne et rigere billede af de fælles 
værdier. 

De tre synsvinkler (fra beboere, medarbejdere og på-
rørende) gik igen i konsulent Ejvind Nielsens forklaring 
af den videre proces: Bidrag fra medarbejderne (opsam-

let i 2015) skal sættes sammen med dagens bidrag fra de 
pårørende og (i løbet af 2016) med bidrag fra beboerne. 

Dermed var der lagt op til nogle intense gruppesam-
taler, hvor ni grupper af pårørende satte deres egne ord 
på det værdifulde ved livet på Marjatta, både det der al-
lerede opleves som rigtigt godt, og det der måske kunne 
blive endnu bedre. Som pårørende tager man naturligt 
udgangspunkt i sine egne oplevelser og behov, der kan 
være lige så forskellige som beboerne. Men det blev 
hurtigt klart, at den stærke enighed om de helt grund-
læggende værdier både rakte langt ud i de mere konkre-
te ønsker og gik på tværs af aldersgrupper og bosteder. 
For eksempel et bredt ønske om information fra den 
enkelte beboers hverdag både i bo-, skole-, arbejds- og 
fritidstilbud. Til gengæld var der mange forskellige ideer 
til den praktiske side af informationen: håndskreven 
kontaktbog, e-mail, iPad, forældre-intranet, videoklip 
og skole-hjem samtaler for blot at nævne nogle. 

Mere end 300 [check dette!] udsagn fra gruppear-
bejdet var det (med god hjælp fra de flittige gruppese-
kretærer) blevet til, da alle mødtes i den store sal igen. 
Også her blev det hurtigt tydeligt, at der var meget 
fælles i udsagnene, men også mange fine nuancer at 
lægge mærke til. 

Dette udbytte af dagen overgik nok manges for-
ventning, og dertil kommer så alt det, der ikke lige kan 
skrives ned: Den gode dialog og inspiration på tværs af 
alder og tilhørsforhold, oplevelsen af et stærkt fælles 
engagement i Marjattas grundlag og fremtid, og sidst 
men ikke mindst mødet med gamle og nye bekendte. 
Pauserne var i hvert fald slet ikke lange nok til alt det, 
der også skal udveksles når Marjatta-pårørende mø-
des. Nogle fik tip til hverdagen, andre fik tilbud om at 
komme på besøg i andre enheder eller tale med mere 
’erfarne’ pårørende, og i det hele taget fik man det ind-
tryk, at der var ganske meget deltagerne kunne bruge 
hinanden til. Så det er måske ikke sidste gang, vi på 
denne måde mødes til en god samtale på tværs af hele 
Marjatta.

Og hvad skal der så mere konkret ske efter konferen-
cen? Foreløbig skal de mange udsagn samles og ordnes, 
og så skal forstandere og lokalråd på de enkelte enheder 
tilrettelægge det videre forløb, herunder ikke mindst 
indhentning af den tredje synsvinkel på værdierne fra 
dem, det hele drejer sig om, nemlig Marjattas beboere 
og elever. 

Marjattas værdier i dagens lys
Fra pårørende-konferencen 12. 03. 2016
Af Jørgen B. Svendsen. Forældre og formand for lokalbestyrelsen på SampoVig
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Marts 2015 – det store hus Odiliegård var me-
get tomt- 7 beboere var flyttet – hele den ene 
fløj oppe/nede var tom, der var 5 beboere der 

nu skulle bo i på Odiliegård.
Udestuen kom i brug til de daglige måltider for at 

skabe en ramme – men det blev alligevel lidt for småt.
Ventetiden begyndte, alle forventede at der skulle ske 

noget, værelserne blev tømt for skabe og lamper.  Der 
blev ryddet op fra kælder til kvist – utroligt hvad der 
var blevet samlet gennem årene, men der er også gået 
knap 30 år.

Ombygningen trak ud, stuen blev taget i brug igen 
og køkkenet var også intakt.

Så i februar skete der noget, der blev sat hegn om-
kring udhuset og der ankom en buldozer/gravko.  Bid 
for bid blev der taget og en dag var der intet tilbage, vi 
kunne igen parkere på matriklen, vi havde endda fået 
en dejlig stor plads.

Så ventede vi igen, men så kom der nye tømrer og 
vvs ’ere, nedrivningen af værelserne gik i gang, der blev 
lukket til den del af huset der skulle rives ned – det gav 

nogle udfordringer, køkkenet med opvaskemaskinen 
var der ikke adgang til. Der er lavet et lille interimistisk 
køkken ved siden af hvor Henrik bor og opvasken klares 
fint efter en turnus ordning.  Personale toilettet var 
inde på byggepladsen, men heldigvis fik vi en ordning 
med dette også.

Lige nu er alle skillevægge revet ned og vi kan kigge 
lige igennem hele bygningen - det er altså mærkeligt. 
Alt inventar i køkkenet er væk og gulvet i gangen er 
brækket op, da vvs folkene skal have overblik over alle 
de mange rør.

Det hele er meget spændende, beboerne går ugentlig 
ind og ser hvor langt håndværkerne er kommet, der 
bliver stillet spørgsmål og fulgt med. Det er utrolig søde 
mennesker der giver sig tid til at snakke og forklare 
hvad der skal ske.
Beboerne er meget optaget af byggeriet, nogen gange 
lidt for meget, så må der hjælp til at lede tankerne i 
andre retninger.

Nyt fra Sofiegården
Af Anne-Grethe Jakobsen, forstander på Sofiegården
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Nogen af beboerne har besluttet at de vil bo i de 
nye lejligheder og andre ønsker at beholde den 
nuværende bolig. Men der er ingen tvivl om at 

det bliver godt på flere måder når det hele er på plads 
igen, forhåbentlig om et lille halvt års tid.
Spændingen stiger! Vi har spændt fulgt med i nedriv-
ning af gammel Hasselhøj. Bid for bid blev bygningen 
fjernet og pludselig kunne vi se helt over til Mariaha-
ven. Mærkeligt at det hus man har boet i i så mange år 
nu er helt væk.

Nu er håndværkerne gået i gang med fundamentet til 
vores nye hjem. Det giver en dejlig ro, at vi kan se, at 
de nu er i gang med at bygge det vi har snakket om og 
ventet på så længe. Det er svært helt at forestille sig 
hvordan det bliver når det står færdigt. Det måtte gerne 
stå færdigt og klar i morgen. 

Vi drømmer om hvordan vores nye lejligheder bliver. 
Vi glæder os til at købe nye møbler og få tv i egen 
lejlighed. Hvem skal mon være min nabo? Og kan min 
lejlighed mon ligge ud til køkkenet?

Hver morgen sørger Claus for at gå en runde langs 
sikkerheds-hegnet inden han skal på arbejde. Han skal 
lige opdateres på hvor langt håndværkerne nu er nået.

Til den årlige påskefrokost med vores familier og alle 
medarbejdere dækkede vi op med et langbord i stuen – 
med fuldt udsyn til byggepladsen ved siden af. Hvor er 
vi heldige at vi har hinanden og tænk sig….hen mod 
slutningen af året får vi et helt nyt hjem. Hvad skal vi 
mon finde på at kalde det?

Byggeri på Sofiegården
Af Annelise Kjerside Hansen
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Myten                                                                                                                         
Jeg har valgt at se nærmere på en myte fra den nordiske 
mytologi. En myte, som har lagt navn til - et af Marjat-
tas voksencentre - Vidarslund. Jeg har valgt at dykke 
ned i myten om Guden Vidar. Vidar træder nemlig ind 
på scenen på ganske særlig måde under Ragnarok. 

Jeg interesserer mig for Mytologi, fordi den på et 
dybere plan kaster lys over vort indre sjæle liv. Myten 
formidles i ordbilleder, handlinger og eventyr. Myten 
som fortælling udspiller sig på flere planer samtidig. 

Den peger ud i verden med sine handlinger og eventyr 
og  virker samtidig indad med sine betydningsfulde 
ordbilleder, som berører og nærer os på et mere sjæle-
ligt plan. På denne måde holder myten os forbundet og 
rodfæstet til begge verdener samtidig – denne og den 
hinsidige

Om vi tillader det, kan myten lære os at gå en vær-
difuld balancegang. En gangart, som mere end nogen 
anden handler om – ”at holde tungen lige i munden”. 
En anden gammel talemåde støtter op om denne balan-

Af Nina Ganneskov, værkstedsleder

Myten om Den nordiske Gud 
– Vidar den Tavse
Den rodfæstede herre og værner af skovlandet Vide under Ragnarok
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cegang og lyder ” At sætte tæring efter næring”. Disse 
talemåder indeholder stor visdom, som er værd at bide 
mærke i, netop i disse tider, hvor vi oplever, at tæringen 
æder sig grådigt ind på næringsdelen af vort liv.  

Myten om guden Vidar                                                                                               
Lad os derfor kigge nærmere på den visdom fra det hin-
sidige og fra det forgangne, som Vidar har holdt skjult 

og værnet om så længe. 
En visdom, som har ligget 
skjult og næsten  glemt 
helt op til vore dage. En 
visdom, som det nu er tid 
at grave frem og bringe ud 
i dagens lys. En visdom, 
der kan kaste inspirerende 
lys og indsigt over de ud-
fordringer vi mennesker 
står overfor i dag – stillet 
ansigt til ansigt med nuti-
dens udgave af ragnarok.                                                                                                                       

Vidar den Tavse bliver han kaldt. Han er en af Aserne 
og hersker over sit rige Vide, som er skovlandet. Han 
er bror til guden Thor og de er begge sønner af guden 
Odin. Vidar holder sig for sig selv og træner til ragna-
rok. Han er næsten lige så stærk som sin bror, Thor, 
men det er også nødvendigt, for ifølge Vølvens spådom, 
skal han ved Ragnarok hævne sin fars død. Han skal 
sætte sin fod i gabet på Fenrisulven, brække dens kæbe 
og derefter stikke et sværd i ulven.

Til formålet har han syet sig en kæmpe skindstøvle, 
lavet af alle de stumper som skomagerne smider væk. 
Det vil sige alle ende stykkerne og udskæringer ved hæl 
og tå. Han bærer altid denne støvle og den giver ham 
derfor en haltende gang. Med den på kan Fenrisulven 
ikke bide foden af ham, og Vidar overlever kampen 
mod udyret og bliver en af de få overlevende aser fra 
Ragnarok, der opbygger den nye verden.

Guden Thor - Vidars broder                                                                                         
Thor er den stærkeste af Guderne og alle ser op til ham 
med forventning og beundring. Det er Thor man lægger 
mærke til og mange vil være ligesom han. Thor glæder 
sig over opmærksomheden og gør alt hvad der forven-
tes af ham. Han træner hårdt og spiller med musklerne. 
Han går med bulder og brag ind i det pres, som verden 
lægger på ham. Han er rigtig god til at leve op til andres 
forventning og måske derfor – mister han sig selv un-

dervejs. Han går hen og bliver selvoptaget og forfæn-
gelig og kan ikke længere tåle at tabe ansigt. Al kraften 
stiger ham til hovedet og i spejlet ser han til sidst kun 
Midgårdsormens forvrængede jeg ansigt. Man kan sige, 
at Thor har gjort sig afhængig af ros, beundring og 
klapsalver. Han aner vel næppe, at han således selv har 
medvirket til at sælge sin sjæl til Midgårdsormen. Thor 
dør i kampen mod den Midgårdsorm, som er et udtryk 
for egoismen. 

Loke som fristeren                                                                                                         
Loke sætter 3 afgørende indflydelser i spil i Gude verde-
nen op til Ragnarok:

Den 1. indflydelse sker gennem Lokes barn Mid-
gårdsormen, som udtrykker egoismen og forfængelig-
heden. Guden Thor har i sin tid skænket menneskene 
deres Jeg. Under ragnarok kæmper Thor mod Mid-
gårdsormen og egoismen. Det Jeg, som Thor har givet 
til menneskene kan ikke overleve ragnarok. Derfor må 
Thor dø i kampen mod Midgårdsormen. Det gamle 
Jeg må dø i kampen mod Egoismen. Thor må dø for at 
undergå en forvandling og komme igen som en fornyet 
Thor med et nyt Jeg til menneskene. Et nyt Jeg, som har 
genkendt og erkendt sin egen forfængelighed og som 
har hjerte modet til at lægge forfængelighedens kåbe fra 
sig for altid. Et Jeg, som frimodigt står frem og både ser 
og siger, at Kejseren er nøgen i eventyret om Kejserens 
ny klæder.

Den 2. indflydelse sker gennem Lokes barn Fenris 
ulven som udtrykker usandhed, løgn og illusion. Odin 
kæmper mod Fenris ulven, som ender med at dræbe 
ham.   

Odin er den gud, som har skænket menneskene 
Sproget og Runevisdommen. Odin virker ad en lang 
omvej gennem åndedrættet. Odin omformer luften 
til ord og sprog ved luftens regelmæssige indtrængen 
gennem vores åndedrætsorganer. Sproget siges at have 
været der, før Jeget blev født. Derfor siges Jeget at være 
en slags søn af Odin. Sproget har imidlertid mistet sin 
oprindelige kraft og energi. Mange mennesker i dag har 
helt glemt ordenes oprindelige betydning. Sproget og 
ordene er blevet til tomme og energiforladte fraser, som 
har løsrevet sig fra deres oprindelige rødder. De rødder 
som var grundlaget for den kraft, som lå i rune lyden, 
energien i naturen og i vore legemer. Menneskene, har 
glemt - at gå det talte ord. Forbindelsen til naturen og 
den energimæssigt nærende visdom, som runerne vok-
sede ud af, er gradvist forsvundet helt ud af sproget. 

Sproget, ordene og bogstaverne har på den måde 
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længe lidt af tærings sygen, 
som en følgevirkning af 
Fenrisulvens forførende 
løgne og tilsløring af sand-
heden. Derfor måtte også 
Odin, sprogets fader, dø i 
kampen mod Fenrisulven. 
Odin måtte dø i den gamle 
udgave, for at han og Spro-
get igen engang vil kunne 
opstå i en ny og forvandlet 
udgave.

I lighed med Midgårdsormen kan Fenrisulven kun 
leve og næres, så længe, vi mennesker springer over, 
hvor gærdet er lavest og hårdnakket fastholder, at Kejse-
ren har tøj på. Det er først den dag, hvor vi tager bladet 
fra munden og uden blusel og skam giver vores fulde 
besyv om - at Kejseren jo faktisk er nøgen. Først da må 
både Fenrisulv og Midgårdsorm vige skuepladsen for 
evigt.

Den 3. indflydelse sker gennem Lokes barn Hel, som 
udvirker sygdom og død.

Hendes indflydelse gør sig blandt andet gældende 
ved den tæring, vi udsætter vores fysiske legeme for, når 
vi presser os selv ud over den yderste kant. Dette sker, 
når vi overhører de første spæde signaler om udbrændt 
hed, som både vores tanker, følelser og fysiske krop sig-
nalerer efter bedste evne. Så Hel oplever kronede dage i 
disse tider, hvor vægten mellem tæring og næring ofte 
tipper til fordel for tærings delen og meget let kan føre 
til udbrændt hed.

Det er på baggrund af alle Lokes 3 indflydelser, 
at man må se Guden Vidar udspille sin rolle under 
ragnarok. Det er når Odins søn Vidar har lydt Vølvens 
bud, har kommet tavsheden i hu, har syet sin særegne 
uforudsigelige støvle, har støvle haltet og trænet hårdt 
op til ragnarok. Det er, når Vidar har formået at halte 
sig vej ind bag løgnens slør, har formået at dukke ind 
bag illusionen. Det er, når Vidar med hånden på hjertet, 
tålmodigt og vedholdende - med det sande indre mod 
har overvundet Fenrisulven, den løgnagtige vogter. Det 
er på denne måde og på ingen anden, at Vidar har for-
mået at udføre den dåd - sin fader Odins død at hævne 
– således som Vølven har ham det forudsagt. 

Vidar den Tavse bliver han kaldt. Han er den Vidar, 
som er herre over riget kaldet Vide, som betyder skov-
landet. Han er den Vidar, som værner om både skov og 
træer. Han er den Vidar, som er vidende om, at det er 
fra træ og skov, at menneskene kraften hente - til både 

liv og åndedræt - i den tid de færdes omkring på Jorden. 
De træer og skove, som vi mennesker er beroende på og 
ikke kan leve foruden. De træer og skove, som danner 
forbindelse mellem jord og himmel. Det er denne Vidar 
som overlever Ragnarok og fører menneskene ind i den 
ny tidsalder. 

Mytens Budskab                                                                                                               
Set ved første øjekast skænker myten os en mængde, 
spændende og eventyrlige beretninger. Ved nærmere 
eftersyn og om vi graver dybere, kan vi komme ind bag 
det skind som så ofte bedrager. Vi kan opdage Visdom 
fra det hinsidige og det forgangne. Visdom som ligger 
skjult og glemt for det blotte øje. Visdom iklædt storslå-
ede dramatiske billede gevandter. Visdom, som kan lyse 
op på vor vej. 

Det særlige ved disse mytiske billeder er, at de spejler 
sig både udad og indad på en og samme gang . Udad i 
verden og ind mod vort indre sjæleliv. Myten angiver 
således på forunderlig vis en spejlet i spejlet virkelig-
hed. En virkelighed, som inviterer til en anden mere 
levende og nærende måde - at anskue os selv, hinanden 
og verden på - om blot vi tøver den velkendte kende og 
lader efter klangen fra det hinsidige tone vort indre øre 
i møde og slå sin dybe rod i vort indre....

Vidar syr sig en støvle – en ganske særlig egenartet 
støvle. Han vælger sit skind med stor omhu og han for-
binder sig med en ganske særlig del af skindet – nemlig 
med de skind rester, der bliver til overs fra skomagernes 
sko ved tå og ved hæl. Vi kender det som klip en tå og 
klip en hæl, som i eventyret om Askepot; men nej - 
Vidar spejler denne handling og gør det omvendt. Han 
syr sin støvle netop af skindresterne. Han vælger præcis 
den del af materialet, som ingen, ved sine fulde fem, 
ville drømme om at vælge – netop på den måde – ved 
dette særegne valg, bringer han den forkastede del af 
skindet tilbage ind i verden - på en mere hel skindet 
måde. Således giver Vidar værdi til noget, som verden 
overser og ikke regner for noget. Hvad vinder han ved 
det, kunne man undre sig?

Vidar halter set med det øje, som sætter sit lys under 
en skæppe. Når lyset bæres ud af skæppens skygge og 
sættes øverst på en bakke, kan mange glædes ved det – 
ja, så begynder Vidar at gå i noget, man kunne kalde for 
en rytmisk gangart. Støvlen hjælper ham til at gå lang-
sommere på en måde, som er forbundet til både hans 
åndedræt og hans hjerte – så man kan sige, at Vidar føl-
ger sit hjerte og sit pulsslag, når han går – så han holder 
ligevægten mellem tæring og næring – Han giver sig tid 
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til at opleve og fordøje indtrykkene undervejs og sørger 
derved for at holde sig sjæleligt næret på turen. 

Vidar melder sig ud af verden og forventnings pres-
set. Det er vel egentlig ganske få, som med respekt for 
sig selv, ville tage en stor og kluntet støvle kun på den 
ene fod og give sig til at halte. Så det har fordret megen 
indsigt og en del mod at lægge denne forfængeligheds 
kåbe fra sig og træde ind på sin egen rytmiske hjerte og 
sjæle vej. 

Det øre vi inviteres til at lytte med - når vi lytter til 
Mytens billeder, handlinger og eventyr - er ikke det 
øre, som vi lytter med i dagligdagen. Her er snarere tale 
om et indre øre, som formår at lytte til de lyde og svar, 
som blæser i vinden. Et indre øre, som formår at lytte 
til tidens og sjælens stemme. Et indre øre, som formår 
at lytte til den klang, som klinger længe efter og som 
bærer navnet efterklang. Et indre øre, som formår at 
lytte mellem linjerne og bag ordene. Et indre øre, som 
formår at strække sig ud i æteren. 

Et indre øre, som genkender tålmodigheden, som 
en ud af de 7 sjæledyder. Den Tålmodighed, hvis helt 
til alle tider har måttet udkæmpe sin kamp alene på de 
sjælelige slagmarker. Den form for Tålmod, som spejlet 
i spejlet forvandles til Modet til at tåle – tåle hvad 
kunne man spørge?...

Tålmodighed / tilgivelse/ fred / Patientia – en af de 
7 sjæledyder – en sjælekvalitet – modet til at tåle - som 
er at rumme – rumme virkeligheden i sin helhed – 
både skidt og kanel – omfavne det, som vi forkaster og 
smider ud i lighed med Vidar støvlen – tålmodighed er 
at gøre ”både og” til virkelighed og ikke tænke ”enten 
eller”. Modet til at træde ind i tidens fylde og komme, 
snarere end at lade den gå sin gang og glide os af hæn-
de. Modet til at afvente i stedet for at forvente. Modet 
til at underforstå i stedet for altid at ville forstå - Modet 
til at tåle helheden i al sin mangfoldighed.

Vidar træder et skridt uden for verden kan man sige 
– han gør i det hele taget tingene lidt anderledes, end 
man kunne forvente – han står af ræset og ud af det 
pres som verden lægger på ham. Han træder med sin 
haltende gang ind på en vej, som han selv har valgt. 
Han er tro over for sit eget hjerte, han er vidende om, 
hvem han er og hvor han skal hen - for han har modta-
get en forudsigelse. Vølven har skuet ud i fremtiden og 
set, at han skal hævne sin fader Odins død ved ragna-
rok. Han skal udøve denne bedrift, ved at stikke sin 
bestøvlede fod ind i Fenrisulvens gab, så den knækker 
kæben. Han træner i stilhed og er næsten ligeså stærk 
som sin broder Thor. Han går stille med dørene, holder 

tand for tunge, er vidende om at tale er sølv, men at 
tavshed er guld – han lytter årvågent til træernes su-
sende lyd i vinden. Han lytter tavs og opmærksom ud i 
den store stilhed.

Man kan sige, at han træder ud af sin selvoptagethed 
på en bevidst måde. Vidar er vidende om sin vej i livet. 
Hans øje skuer vidt og bredt under hans rytmiske gang. 
Han er trådt uden for tidens og forventningens pres. 
Han har for alvor gjort sig så utilbens, at verden ham, 
for intet længere regne. Således og kun på denne måde 
med hånden mod hjertet i sin rytmiske gang, strider Vi-
dar sig viljefast op mod både vind og den alt fortærende 
Malstrøm, som hører Ragnarok til. Således og kun på 
denne måde på en og samme gang - rodfæstet og vristet 
fri - lykkes det guden Vidar at overvinde ragnarok og 
føre menneskene ind i den nye tidsalder. 

Han synes at invitere os til at standse op i vor hals-
brækkende målrettethed og mærke efter, hvordan vi 
har det undervejs? Han viser os, at når vi sammenligner 
os med andre, giver vi næring til tæringen. Han viser 
os, at vi giver næring til tæringen, når vi forsøger at stå 
på andres ben og ikke tør stå på vores egne. Han viser 
os, at vi giver næring til tæringen, når vi sætter vort lys 
under en skæppe. Vidar går foran og viser det på mytisk 
vis gennem forbilledlige handlinger.

På sin egen særegne måde inviterer han os til at aner-
kende og tillade både vor egen og hinandens forskellig-
hed. Han opmuntrer os til at tage os god tid til at finde 
den støvle, der passer os bedst og træde ud i verden – på 
hver vores måde og i hver vores egen - helt særlige og 
hjerte forbundne gangart og måde at gå på.
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Terje tager imod på sit kontor i Bredeshaves 
gamle hovedbygning. Gennem gavlvinduet er 
der udsigt over skoven hen mod Marjatta Skole-

hjemmet med børne – og ungdomsafdelingerne. Det er 
næsten helt symbolsk, for i løbet af samtalen bliver det 
klart, at det i bund og grund er børnene og de unges 
trivsel og udviklingsmuligheder, Terje ser som indhol-

det i sit virke.
Hvordan er det gået til, at du er kommet til at 
arbejde her?

”Jeg kendte en del til Marjatta gennem Lisbet Kolmos 
og Eivin Nielsen og deres arbejde med ledelsesudvik-
ling. For ca. to år siden kom jeg til Marjatta, i begyndel-
sen lidt uforpligtende, men jeg blev hurtigt engageret, 

Samtale med Terje Erlandsen
Leder af Marjatta Udviklings – og Uddannelsescenter.

Af Torben Olesen

Marjatta udviklings og 
uddannelsescenter 
arbejder for at ud-
vikle Marjattafælles-
skabets kompetencer 
og en fremtidsrettet 
antroposofisk social 
og specialpædagogik. 
Arbejds områderne er 
uddan  nelse, forskning og 
kursusvirksomhed.
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i starten som underviser på seminariet. Min ilddåb var, 
at jeg allerede i den første uge kom til at medvirke i 
skuespillet Klokkeren fra Notre Dame, heldigvis var jeg 
godt maskeret. I maj 2015 blev jeg ansat som ny leder 
af Marjatta Udviklings – og Uddannelsescenter efter 
Lisbet Kolmos. Lisbet og jeg har haft et overlap frem til 
oktober 2015, da jeg formelt overtog lederansvaret. Lis-
bet er imidlertid forsat tilknyttet uddannelsescenteret 
og følger op på en del uddannelses og forskningsprojek-
ter, hvilket er godt for Marjatta og kontinuiteten i vort 
arbejde.

Du har ansvaret for kompetenceudvikling, afhol-
delse af kurser, videreuddannelse og forskningsak-
tiviteter, og du er også medlem af Daglig Ledelse. 
Hvordan trives du, nu hvor der er gået et års tid?

”Jeg trives med at have travlt og jeg er heldigvis omgi-
vet af gode kolleger, som hver løfter deres del af ansva-
ret. Sammen arbejder vi med udvikling og livsindhold 
for mennesker med særlige behov. Dette gælder også 
medarbejdere, studerende og kursister. Enhver udvik-
ling og læring indebærer selvfølgelig en vis modstand, 
det er ikke nemt at udvikle sig for nogen af os. Det 
nemmeste er at blive ved med at gøre tingene, som 
man plejer. Men når det lykkes at sætte noget i gang, i 
den rigtige balance, så oplever jeg arbejdet som meget 
meningsfuldt. Udover at koordinere og samstemme ak-
tiviteterne, underviser jeg også seminarister og kursister, 
jeg er f.eks. årgangsansvarlig for 3. årgang på Deltids-
seminariet.”

Du er født og opvokset i Norge og har arbejdet der i 
mange år?

”Jeg er født i 1971 i en kunstnerisk aktiv familie, begge 
mine forældre var uddannede og aktive musikere. Efter 
skoletiden startede jeg på universitetet, men jeg trivedes 
ikke der. I starten af 1990erne blev jeg tilknyttet Helge-
seter, der er en antroposofisk institution for udviklings-
hæmmede, som på mange måder minder om Marjatta 
og er oprettet nogenlunde samtidig

Jeg startede som værkstedsleder, men arbejdede 
samtidig som pædagog i bo grupperne. Gennem dette 
blev jeg introduceret for helsepædagogikken og grebet 
af en stor interesse for mennesker med specielle behov. 
Antroposofi var ikke noget jeg var vokset op med, men 
både den helsepædagogiske praksis, menneskesynet 
og fokusset på kultur og dannelse tiltalte mig. I starten 
forestillede jeg mig, at min opgave på Helgeseter var at 
lære beboerne noget, men opdagede tit at rollerne blev 

byttet om. De udviklingshæmmede var hæmningsløst 
ærlige, direkte og jeg fik mit pas påskrevet, når jeg ikke 
var autentisk. Beboerne lærte mig på den måde meget 
om mig selv og hvad det vil sige at være menneske. 

I årene der fulgte, uddannede jeg mig til Helsepæda-
gog og Steinerskolelærer.

I 2010 tog jeg en akademisk uddannelse; jeg havde 
gennem det nordiske samarbejde truffet Lisbet Kol-
mos og Eivin Nielsen og deltaget i deres udviklings og 
ledelsesarbejde på Helgesæter, så det var naturligt for 
mig, at forske videre i Marjattas værdibaserede ledelses-
model. Gennem dette arbejde havde jeg knyttet mange 
kontaktfladet til mennesker på Marjatta.”

I dagligdagen er du tæt på de unge mennesker i Ung-
domsuddannelsen; haveholdet, cafeholdet osv. Hvad 
betyder det for dig?

 ”Det er en af de store glæder i hverdagen, at få lov 
til at omgås disse mennesker. Jeg oplever det, som at 
være midt i det pædagogiske arbejde, jeg er simpelthen 
afhængig af en tæt kontakt til praksisfeltet. Det er af 
meget stor betydning, at disse mennesker får lov til at 
opleve sig, som en del af samfundet og de bidrager jo i 
allerhøjeste grad.

Hvad er dine forventninger til den nærmeste  
fremtid?

”Jeg ser det som en meget stor og vigtig opgave, vi på 
Marjatta er i gang med og jeg er glad for at være med til 
at løfte den. Marjatta fællesskabets arbejde, indadtil og 
udadtil repræsenterer en betydningsfuld impuls, ikke 
bare for udviklingshæmmede mennesker, men noget 
der kan være til gavn for alle. Denne opgave tager jeg 
alvorligt, seriøst og prøver efter bedste evne at bidrage. 
Samtidig er jeg optaget af at det heller ikke skal være 
gravalvorligt alt sammen. Der skal også være rum for at 
vi leger sammen, plejer den sociale kunst og griner af os 
selv…..vi må ikke glemme at humoren er kærlighedens 
lillesøster.

Det er fredag eftermiddag, der er faldet stilhed over 
Bredeshave, alle kursister og seminarister er taget hjem 
for weekenden. Samtalen slutter, men inden Terje kan 
finde cyklen frem og sætte kurs mod Broskov, hvor 
han bor sammen med sin kæreste Marie, er der lige en 
bunke mails, der skal besvares. Efter weekenden venter 
en ny uge, Terje ser allerede ud til at glæde sig. 
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En af årets store begivenheder i Camphill village 
Copake er den årligt tilbagevendende ” Sugar 
Mable season”. 

Det er vores femte årstid som vi har heroppe i 
Upstate New York. Den falder mellem vinter og forår, 
fra slutningen af februar til begyndelsen af april. Der 
har været lavet ahorn sirup her i landsbyen de sidste 40 
år og det har altid været en begivenhed der har optaget 
alle og været fulgt med stor interesse. 

For at lave ahornsirup, har man brug for sukkerahorn 
eller sukker løn som træet hedder, og dem har vi mange 
af her. Desuden har man brug for rigtig vinter, hård 
frost og sne. Det er også vigtigt med en langsom gliden-
de overgang mellem vinter og forår, frost om natten og 
tø om dagen. Det får træets saft til at stige op om dagen 
og trække sig ned i roden om dagen. Træet skal mindst 
være 30 år gammelt før det er stort nok til at kunne tåle 
at få tappet saft og jo større træet er jo flere spande og 
taphuller kan det bære. I landsbyen havde vi i år sat 
600 spande op og de var flotte og skinnende. Og hvor 
end man gik i landsbyen lød der ” dryp, dryp, dryp”. En 
sød lyd. Så gik vi alle og ventede på at spandende blev 
fyldt op. På årets første ”Sap run” fik vi samlet 6000 
liter, det var ny rekord og vi håbede selvfølgelig at det 
ville fortsætte sådan. Vi havde flere gode dage, hvor vi 
samlede saft og det var fantastisk med alle beboerne der 
var med til indsamlingerne. Men vejret var for mildt og 
vinteren var aldrig rigtig kommet i gang. Vi fik en fin, 
lille sirup høst på ca. 640 liter.

 For at lave en liter sirup, er der brug for 40 liter saft. 
Saften bliver samlet i store tanke og så bliver der tændt 
op i vores gamle fordampnings ovn der er fra før Anden 
Verdenskrig. Og den bruger masser af brænde. Når der 
bliver dampet ind på fuld kraft, kan der laves ca. 8 liter 
i timen, så der er mange timer der skal bruges. Det er 
heller ikke længere mange steder man laver ahorn sirup 
v.h.a. brænde. De fleste steder sker inddampningen ved 

gas eller el. Men brænde giver altså den bedste smag.
  Den første saft man får ud af træet giver en fin lys 

sirup og gradvis som sæsonen skrider frem, bliver sirup-
pen mørkere og mørkere.

Man har altid brugt saften fra sukker lønnen. India-
nerne brugte den til mad og medicin. Og da europæ-
erne kom til Amerika fik de lært at dampe den ind og 
på et tidspunkt var det den største kilde til sukker til de 
nye kolonier i Amerika. Det blev senere afløst af sukker 
fra de Vestindiske Øer. Under Borgerkrigen blev der igen 
brug for meget lønnesirup, da man ikke ville benytte sig 
af sukker høstet af slaver.

Her i Copake vil der blive lavet lønnesirup mange 
år frem i tiden. Der er lige blevet færdiggjort et nyt 
siruphus, med et ny inddampningsovn så vi fremover 
kan lave meget mere sirup. 
– Hvis vejret tillader det.

Brev fra Amerika
Af Jens Hegli

Her på bladets redaktion er vi så privilegerede, at vi har en ”udenrigskorrespondent” 
og det helt i USA. Jens Påbøl Hegli er med sin familie et år i Camphill Copake uden 
for New York. Jens har tidligere fortalt om arbejdslivet i landsbyen, og i dette nummer 
giver han os et spændende indblik i, hvorledes man ved hjælp af få redskaber selv kan 
fremstille den skønneste ahornsirup. Processen er enkel og resultatet i den grad velsma-
gende og sundt.
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Når man går fra Marjatta skolehjem gennem 
skoven til Bredeshave, kommer man forbi et 
lille hus. Mange bliver tiltrukket af denne char-

merende lille bygning, som ligger der midt i skoven. 
Det er bygget i samme stil som skovvænget med røde 
mursten, bindingsværk og røde tagsten. 

Oprindeligt var det en lille jagthytte, men efter 
Marjatta flyttede ind på skovvænget har det i årenes løb 
været brugt som medarbejder bolig et par gange og i 
mange år hed det ”Kaares hus”, da Kaare Vahl, som nu 
bor i Ristolahaven, boede der.

Så stod det tomt et stykke tid og da kom der en god 
ide. Huset kunne være base for noget undervisning 
om naturen, i naturen. Nu blev ideen om ”udeskolen” 
skabt. Der siden 2012 er et skolefag, hvor vi er ude i na-
turen, kan mærke den, føle den, høre vinden i træerne, 
få fingrene i jorden osv. mens der bliver undervist, i 
stedet for at sidde i et klasseværelse og kigge på billeder 
om naturen i bøger. 

Vi kom i modvind ved etableringen af ”Skovhuset”, 
som det lille hus i skoven nu kaldes, da en storm lagde 
et par store graner og et bøgetræ ovenpå huset. Skor-
sten og tag var ødelagt og rundtom huset lå der mange 
væltede træer. Heldigvis kunne Marjatta finde midler 
til at renovere huset og nu står det der, med sin helt 
egen charme i behold, og fanger mange forbigåendes 
opmærksomhed.

Faget udeskole findes også i mange folkeskoler rund-
tomkring i landet. Der bliver forsket meget i trivsel af 
børn i udeskole og der er mange resultater, der viser at 
børn lærer nemmere og husker bedre og ikke mindst, er 
gladere nar de lærer i naturen. Der er flere hjemmesider 
som beskriver udeskoleforløb for forskellige fag, som 
dansk, matematik, idræt, m.m.

På Marjatta er udeskole ikke tænkt som et sted, hvor 
man tager de forskellige fag udenfor. Vi har valgt at 
bruge en kombination af fagene sløjd og natur/teknik. 

I formålsbeskrivelsen for faget (fællesmål faghæfte 
13) hedder det:

Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elever-
nes egne oplevelser og medvirke til, at de udvikler prak-
tiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. 
Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevens 
glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetin-

gelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål 
og lave undersøgelser både inde og ude.

Udeskolen stimulerer særligt fire erfaringsfelter.
• Sanserne og udforskende kvaliteter.
• Fysiske og motoriske kvaliteter.
• Manuelle og kreative kvaliteter.
• Sociale og sproglige kvaliteter.

Henning og jeg har valgt at tage udgangspunkt i de fire 
årstider og de fire elementer jord, vand, luft, og ild. Og 
har med dem som udgangspunkt knyttet forskellige 
emner.

Vi bygger og flyver med drager og lærer om vind-
retning og vindstyrke. Vi lærer at tænde op i bræn-
deovnen eller bål udenfor. Dertil skal der saves (med 
gammeldags 2 mands skovsav for at styrke sociale og 
motoriske evner) og flækkes brænde.

Vi kigger naturligvis på planter, træer og dyr i sko-
ven. Hvor kommer vandet i skovsøen fra? Og hvor går 
det hen? Det beskrives i en sang og vi går vandets vej 
fra søen til fjorden hvor det ender. Her finder vi blandt 
mange andre ting også muslinger. Hvordan mon sådan 
nogen smager?

Betydningen af insekterne for naturens forplantning, 
bestøvningen, og vi hjælper dem ved at bygge et insekt-
hotel, hvor de kan lægge deres æg. For at tiltrække dem 
har vi plantet deres yndlingsplanter ”insekt restau-
ranten” i nærheden af hotellet. Og blåbærbuske hvor 
insekterne sørger for at vi kan få dejlige blåbær.

Haletusser i akvariet er et hit hvert år. At kunne se 
forvandlingen fra haletusse til frø fascinerer både elever 
og lærere!

Plante bog, kastanje og hasselnød, og se dem vokse 
til et træ. Bruge kastanjer til at lave ting af. 

Sætte redekasser op til fuglene, bygge redekasser af 
træstammer i sløjdlokalet, lave fuglefoder om vinteren.

Der er rigeligt at vælge imellem og ofte ikke tid nok 
til det hele. Tiden flyver afsted når man har det godt! 

Udeskole
Harmen van der Brug, lærer



Fortsættes på næste side
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I udeskolen var 8. klasse så heldige at få besøg af jæge-
ren Bjarne og hans kone Pernille fra Dansk Jægerfor-
bund.

Bjarne fortalte om hvordan det er at være jæger og 
hvor dejligt det er, at være ude i det fri og opleve natu-
ren. De havde også hunde med og viste os, hvor dygtige 
de er til at snuse sig frem til den medbragte fasan, 
som vi fik lov til at gemme på skift. Vi blev undervist i 
hvordan fasanen lever og forskellen på hannen og hun-
nen, senere oplevede vi hvordan fasanen bliver flået og 
hvordan den ser ud indeni.

Vi lærte om forskellen på rådyrs, dådyrs og kronhjor-
tes gevirer, fik udleveret et stykke kronhjortegevir hver 
især og vi sleb stykkerne til nogle fine halssmykker, 
der også kunne give os kraft og mod, når vi bar det om 
halsen.

Det var med stor nydelse, at vi smagte på det hon-
ningmarinerede og bålstegte fasankød og til sidst fik vi 
lov til at mærke og se forskellen på mange forskellige 
skind.

Så tak for en spændende eftermiddag og vi glæder os 
allerede til vi skal besøge dem på Jægergården :-)

 

 

Fasanen gemmes-  og på kommandoen:  ’Apport’ 
søger hunden Blackie

Blackie har fundet fasanen

Både nysgerrige og lidt betænkelige miner da 
fasanen skal parteres.

Fasanen parteres og bryststykker og overlår sorte-
res fra, så de kan steges på bålpanden senere



Simone får hjælp til at holde geviret på pladsMette prøver at bære en af de tunge 
kronhjortegevirer

Det stegte honningmarinerede fasankød smager 
bare himmelsk ….. Mumf

Vi sliber de fine 
stykker kronhjortegevir 

så de kan bruges til 
halssmykker.

Bjarne viser et af de mange fine skind frem

Tak for en spændende eftermid-
dag og vi glæder os allerede til vi 
skal besøge dem på jægergården. 

Mvh. Harmen og Henning

U
d

eskole
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Der er flere ældre i samfundet end tidligere – en 
tendens vi ser i mange lande. Men hvorfor er 
levealderen steget, spørger mange. Den mest 

almindelige forklaring er, at vi lever sundere og mere 
varieret. Vi ved alle, at kroppen bliver svagere med 
årene og mere modtagelig over for sygdom. Sindet 
derimod vokser og udvikler sig hele livet, også selvom 
kroppen forfalder. Mange oplever, at de indeni er som 
dengang de var mellem 35 og 45 år, det gælder helt op 
til 90 års alderen, hvis ikke de er syge.

Alzheimers demens

En af de sygdomme, der bremser sindets udvikling, er 
demens. Demenssygdomme er ikke blevet hyppigere, 
tværtimod, men da der er flere ældre, er der også flere 
med demens. Jo ældre man er, des større er risikoen for 
at blive ramt af demens. Der er flere former for demens, 
den hyppigste er Alzheimers demens. Denne sygdom 
har navn efter den læge, der beskrev den første gang i 
1906, Alois Alzheimer. Det var en patient på 51 år, der 
over nogle år udviklede de sammen symptomer, som 
ellers oftest ses hos alderdomssvækkede ældre. Han 
opdagede også, at der var forandringer i hjernen og han 
påviste, at der aflejres et stof, som ødelægger hjernens 
funktion. Dette medfører gradvis svækkelse af hukom-
melsen og en lang række andre symptomer. Årsagen til 
sygdommen kendes ikke, man ved, at der er en vis grad 
af arvelighed, men det forklarer langt fra alle tilfælde. 

Man regner med, at der er 84.000 mennesker med 
demens i Danmark. Ca. 1-2% af aldersgruppen 60-64 
år har demens, medens 25-30 % i aldersgruppen 90 år 
og ældre. Man må ikke glemme, at de fleste ældre ikke 
er ramt af demens, og det er vigtigt at kunne skelne al-
mindelig aldring fra demens. Vi ved af erfaring, at men-
nesker med Downs sygdom har meget høj risiko for at 
udvikle demens, hen ved halvdelen eller flere udvikler 
demens allerede i 50 til 60 års alderen.  

Sygdomsforløb

Demenssygdomme har et langsomt og snigende forløb 
over 8-10 år. De første symptomer ligner almindelig 
alderdomssvækkelse, men efterhånden bliver det tyde-
ligt, at der er tale om en sygdom. For at få overblik over 

sygdomsforløbet inddeles det ofte i 3-4 stadier, hver af 
disse stadier varer fra få måneder til flere år. 

I første og andet stadie, der godt kan vare 4-6 år, mister 
personen gradvist sin selvkontrol, bliver oftere irrite-
ret og frustreret, føler sig oftere fortabt, mister oftere 
orienteringen, bliver måske mistroisk, får sværere ved at 
skifte fra en aktivitet til en anden. Langsomt mister de 
også evnen til at lære nyt. For disse mennesker er det af 
stor vigtighed at hverdagen er regelmæssigt og rytmisk 
indrettet, fordi det er de små daglige gøremål, der 
skaber sikkerhed. En god stemning omkring dem er en 
velsignelse og et værn mod, at der opstår misstemning 
og fortvivlelse. Selvom de gradvist mister hukommelsen 
og der opstår forstyrrelser i tids- og rumsopfattelsen, 
så kan de udmærket opleve intensitet i nuet, nærværet 
i en sanseoplevelse her og nu. Det skaber friskhed i 
sindet, men det kræver hjælp fra andre. Det er en hjælp 
for dem at dyrke de gamle interesser som f.eks. musik, 
maling, gåture, dans også små hyggestunder med de 
nærmeste er meget vigtige. 

I tredje og fjerde stadie, der kan vare fra få måneder til 
flere år, mister personen evnen til at også at huske hæn-
delser fra barndommen. De bliver gradvist initiativløse 
og er helt afhængige af andres hjælp. De beriges stadig 
ved de små ting i hverdagen, af en stabil rytme og af 
små samtaler om nære ting. Det gør dem rolige og glade 
at høre musik, som de kender fra tidligere. At bevæge 
sig i dansende rytme kalder også gode minder frem. Til 
slut mister de helt fornemmelsen af tid og sted og deres 
egen krop, og overgangen  til døden nærmer sig. 

Opgaven for Marjatta

De mennesker der kom til Marjatta som børn og unge 
i 1950’erne og 1960’erne, er nu i over 60 år. En enkelt 
er blevet 75 år. De fleste er bestemt ikke demente, men 
virker lige så åbne i sindet som tidligere selvom de er 
præget af deres alder. Der er dog enkelte, der er ramt 
af demens, særlig dem med Downs. Det er en naturlig 
opgave for Marjatta at følge de ældre og de syge på vej. 
Det er dog ikke alene Marjatta, der er udfordret, det 
er hele samfundet. Det er os alle. Vi skal finde en god 
indgangsvinkel til at give ældre og demente den rette 

Aldring og demens
Af Lisbet Kolmos og Terje Erlandsen 
på vegne af  ”Aldrings- og demensgruppen”
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støtte og omsorg på en varm og kærlig måde. Vi skal 
se i øjnene, at livet har en slutning og mennesker skal 
hjælpes til at afsluttes livet på en værdig måde også 
selvom de har mistet hukommelsen og ikke ved hvem 
de selv er. 

Der er mange små fortællinger fra hverdagen - fra med-
beboere, fra medarbejdere og pårørende - der viser, at 
selvom man er ramt af demens, så er sindet stadig helt 
og friskt, det ligger kun længere væk, for hjernen kan 
ikke mere fungere på samme måde som tidligere. En 
beboer fortæller f.eks.: ”hun kunne kende mig og sige 
mit navn, et øjeblik var det som i gamle dage, når vi var 
sammen. Jeg er så glad for, at jeg har oplevet det inden 
hun døde. Det giver mig gode minder”. Vi taler til den 
indre kerne, som vi mener findes i alle, uanset sygdom 
eller handicap. Ofte viser det sig, at der åbner sig mulig-
heder for at få kontakt. Det er altid en stor glæde.

Et sygdomsforløb og en afslutning på livet, der er så 
værdig som mulig, det vil vi gerne stå for på Marjatta. I 
de sidste 10 år har 5 af beboerne haft demenssygdom-
men og er gået bort, og der er enkelte, der er midt i et 
demensforløb. Det er derfor aktuelt. I de kommende 
år vil der, efter de foreløbige beregninger, være 2-3 på 

hvert af voksencentrene, der er i et demensforløb. Det 
er svært at udtale sig om, hvilken del af sygdomsforlø-
bet det drejer sig om, for det kan ikke forudberegnes. 

Fremtidsperspektiver

Der er dannet en lille gruppe, ’Aldrings- og demens-
gruppen’, med repræsentanter fra hver af voksen-
stederne samt fra Helsecenter Marjatta for at samle 
den viden, som allerede nu eksisterer og komme med 
anbefalinger til hvilke værdier og målsætninger, der 
er vigtige fremover. Det gælder både den daglig pleje, 
samværet med andre beboere og med pårørende og ikke 
mindst gælder det om at oplære medarbejderne, så de 
er forberedt på de udfordringer, der er med at hjælpe 
ældre og demente.  

Der har i flere år været tilbudt kurser om demens ar-
rangeret af Uddannelsescenter Marjatta, mange med-
arbejdere har deltaget i disse, derfor er der mange, der 
har viden om demens. Til efteråret vil vi supplere med 
et kursus om ’Aldring og Demens på Marjatta’, hvor der 
vil blive mulighed for at arbejde med demensproblema-
tikken ud fra Marjattas helhedsorienterede pædagogik.
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Jeg har aftalt at mødes med Paul Klarskov for at høre 
lidt om baggrunden for Sankt Hans spillet, som 
hvert år opføres i parken bag Bredeshave. Det er et 

af årets højdepunkter, hvor mange mennesker kom-
mer fra Bostederne, både beboere, medarbejdere med 
familie, pårørende og venner. Mange medbringer mad 
og drikke, breder tæpper ud på plænen og nyder en 
rigtig picnic.

Paul i mange år har du stået for det årlige Sankt Hans 
spil, hvordan er det kommet i stand?

”Der var et ønske om at lave noget, som kunne 
samle hele Marjatta Fællesskabet, noget som alle kunne 
mødes omkring og identificere sig med, og her er Hol-
berg interessant, for han har en samfundskritisk vinkel 
på sin samtid. Holberg har sin rod i den komedie, der er 
opstået i Italien efter Renæssancen; Comedia dell`Arte. 
Det er maskespil, improvisationsspil. Skuespillerne 
havde en livslang rolle og blev efterhånden så bekendte 
med deres roller, at de altid vidste hvordan de ville rea-
gere i en given situation. Det handler om magthaverne 
og de laverestående klasser. Hos Holberg er magthaver-
ne grever og baroner, de laverestående klasser er altid 
sultne og opfindsomme, de har ingenting, og må derfor 
hele tiden finde på løsninger. Henrik og Pernille er to 
gennemgående figurer og man forstår uden videre deres 

problemer f.eks. når Henrik forelsker sig eller får bank.”
Er det hvert år et Holbergstykke der opføres?

Det har det været ja, men med årene er det blevet til, 
at jeg mere og mere forarbejdede disse Holbergstyk-
ker, tilpassede dem specielle situationer og gav dem en 
sydsjællandsk lokalkolorit. For to år siden skrev jeg så 
selv et stykke med afsæt i de klassiske Holberg figurer. 
Ønsket var at kommunikere tidens overdrevne krav om 
dokumentation, som vi lider under; dette dokumenta-
tionsvanvid som er ved at tage livet af os. Stykket hed 
Doktor Dokumentarius og satte fingeren på dette ømme 
punkt.

Sidste år var der slet ikke noget Sankt Hans spil fordi 
de fleste beboere var på den nordiske KIK festival.

Hvad skal der så ske i år?

Vi forsætter denne linje og jeg har skrevet et stykke, 
hvor det er IT- problematikken der tages op. Det er 
sådan, at vi bliver mere og mere afhængige af IT i vores 
inderste anliggender: vi forelsker os gennem IT, vi hu-
sker gennem IT, vi lægger vores selvforståelse over i IT, 
mennesker får abstinens fornemmelser, hvis de ikke har 
deres netforbindelse. Der er en blind overtro på IT`s vel-
signelser, men hjerneforskning viser, at for tidlig brug af 
IT skader børns hjerner.

Lederne af Apple og Google og de store kanoner i 
Silicon Valley i USA sender deres børn i Steinerskoler! 
De ved godt hvad der skal til for at mennesker udvik-
ler sig og bliver kreative. Hvis man kritikløst bruger IT 
uden at være klar over følgerne, kan det være skade-
ligt, der er en blind tillid, som kan sammenlignes med 
middelalderens overtro. Den overtro gør, at mennesker 
langsomt bliver overflødiggjort, systemerne overtager 
kontrollen, derfor kan 9 milliarder skattekroner stjæles 
fra den danske befolkning, fordi det ikke er mennesker, 
der behandler sagerne.

Det er grunden til, at jeg har valgt denne tematik, at 
jeg har valgt at gå i Holbergs fodspor og sætte finge-
ren på et ømt punkt, titlen på stykket bliver ”I og T i 
knibe”.

Sankt Hans skuespillet
Samtale med Paul Klarskov
kunstnerisk leder på Deltidsseminariet og Udviklingscenteret

Af Torben Olesen
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Hvordan griber du det an?

Når jeg har skrevet stykket og sangene, 
samler jeg skuespillerne og vi begyn-
der at øve. Det er stort set de samme 
skuespillere hvert år; på den måde kan 
man sige, at vi går i Comedia dell`Artes 
fodspor. Der er medarbejdere, grup-
peledere og forstandere, kort sagt et 
bredt udsnit af de mennesker, som er 
tilknyttet Marjatta. Skuespillet opføres i parken med 
publikum meget tæt på, vi bruger ikke mikrofoner og vi 
lejer kostumerne fra år til år.

Hvordan går det med forberedelserne?

Skuespillerne har fået deres tekster og vi er begyndt at 
øve enkelte scener i parken. Det er jo altid et møde mel-
lem instruktør og skuespillere. Det er en dårlig instruk-
tør, som påtvinger sine skuespillere noget, hans opgave 
er at inspirere, så man sammen kommer et sted hen, 
som ingen af parterne havde drømt om. Ledelsesformen 
er oplyst enevælde, kunstnerisk arbejde er ikke stedet 
for demokrati. (Paul griner.)

Publikum er meget vigtigt, det inspirerer og løfter 
skuespillerne og gør det hele unikt; den instruktør og de 
skuespillere har aldrig været sammen med det publi-
kum før! Publikum møder i skuespillet noget som angår 
dem selv i en forvandlet form.

Hvad betyder det, at det foregår i 
det fri?

Det er en vanskelighed og en 
styrke, man er nødt til at lave store 
og kraftige aktioner. Den europæi-
ske teatertradition er jo begyndt i 
det fri, i det græske teater. Omgi-
velserne spiller med og den måde 
du har bygget scenerne op på, tager 

hensyn til at publikum sidder tæt på. Og her kulmi-
nerer det hele jo med bålet og heksen der sendes til 
Bloksbjerg.

Samtalen slutter. Paul Klarskov har sat sine skuespillere 
stævne ved havetrappen i parken. Alle er iført frakker, 
huer og halstørklæder, det er en gennemkold aprilsdag 
og det er lidt svært at forestille sig, hvordan skuespillet 
skal blive til det festfyrværkeri med farvestrålende ko-
stumer, fejende musik og muntre sange, som det plejer 
at være. Men skuespillerne er allerede fulde af begej-
string og med Paul Klarskovs smittende humør, er det 
alligevel som om midsommeraftenens magiske kogleri 
tydeligt fornemmes.      

  

Hvis man kritikløst 

bruger IT uden at 

være klar over føl-

gerne, kan det være 

skadeligt, der er en 

blind tillid, som kan 

sammenlignes med 

middelalderens over-

tro.
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Hvornår må vi besøge ungdomsuddannelsen? 
Kan i ikke holde en fest for gamle elever?Vi 
savner jer….. Den slags bemærkninger blev 

medarbejderne ofte mødt med på vej til morgensamling 
på Marjatta, når vi hilste på de unge voksne, som stod 
og ventede på at skulle køre på arbejde. Vi blev i den 
grad holdt til ilden og det var tydeligt at mange øn-
skede at få lejlighed til at mødes under festlige former. 

Så på utallige opfordringer og en intensiv vedva-
rende insisteren fra de unge, lykkedes det i det tidlige 
forår 2016 at finde en dato for “Gammel elevfest”. Vi 
bestemte os dog for kun at invitere elever der fem år 
tilbage havde dimitteret fra ungdomsuddannelsen STU.

Køkkenteamet på Bredeshave havde venligst stillet 
cafeen til rådighed. Kl. 17.30 ankom alle gæsterne i de-
res fineste tøj, der var høj stemning allerede i foyeren. 
Der blev hilst hjerteligt på hinanden og udråb som 
“hvordan går det”, “hvor er det dejligt at se dig”, “ih 
hvor har jeg savnet dig” fløj gennem lokalet.

Efter velkomstdrink og velkomsttale, blev det tid 
til at gå om bord i den meget lækre fest buffet, leveret 
af køkkenleder Kim fra Marjattas køkken. Snakken gik 
livligt ved bordene, der blev rigtig konverseret. Da en 
del af beboerne er flyttet ud i voksen områderne, ses 
man måske heller ikke  så ofte mere., så behovet for en 
snak var stort.

Under middagen opfordredes de unge til at rejse sig 
og fortælle om oplevelser de særligt kunne huske fra 
deres tid på ungdomsuddannelsen.

Det var meget tankevækkende, for de to ting der 
gik igen hos de mange, der kunne huske oplevelser fra 
deres tid på ungdomsuddannelsen var 

Et: de teaterstykker de havde spillet med i og hvilke 
roller de havde haft, samt hvilke roller kammeraterne 
havde haft. 

To: de rejser vi havde været på sammen, hvor vi 
havde været og hvad vi havde foretaget os, var stadig i 
helt frisk erindring. 

Efter den flotte buffet, var det tid til en svingom med 
de gamle lærere, mens andre gjorde kagen og kaffen 
klar. 

Til allersidst hjalp vi hinanden med at rydde op og 
så var det tid til hjertelig afsked og tak for denne gang 
med nye minder, som man kan dele og erindringen om 

en hyggelig og vellykket aften i gode venners lag.
Lærerne fra ungdomsuddannelsen havde haft en 

travl dag, men vi blev enige om at det var guld værd at 
opleve den fantastiske stemning og hjertelighed blandt 
de unge voksne og at vi hjertens gerne vil stille op til 
et lignende arrangement i fremtiden. Dog blev vi enige 
om at så skal alle årgange inviteres.

Fest for gamle elever på ungdomsuddannelsen
Af Susan Green Johansen
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Det er en lun august aften, solen hænger lavt, 
myggene svirrer, duggen falder og alt ån-
der fred. Jeg er på vej hjem fra Næstved, og 

kommer nu til Nørre Smidstrup, en lille kilometer fra 
fjorden. Pludselig ser jeg glade mennesker overalt, på 
min venstre side er der telte i alle afskygninger, bål, 
flag, boder, dansescene under et kæmpe træ og musik. 
Folk med instrumenter krydser vejen, der holder biler 
på markerne og fra en stor lade lyder skøn folkemusik. 
Det er som at lande i eventyrland, men det er virke-
ligheden, og virkeligheden er, at folkemusikfestivalen 
”Musik over Præstø Fjord” er i fuld gang. Denne årlige 
begivenhed trækker folk fra hele landet, og det forener 
lokalbefolkningen i et fællesskab som er noget ganske 
særligt. 

Marjatta har gennem årene været en del af dette 
fællesskab idet festivalen startede med at blive afholdt 

på Bredeshave. I 2009 startede den første festival, og 
dengang var der ikke noget Kulturhus, men en stor 
rød lade, hvor der blev danset natten lang. I parken 
var der telte og boder, og i alle brugbare lokaler var der 
workshops, samspilsgrupper, børneaktiviteter, mad, 
sang og musik. Her mødtes mennesker på tværs af alder 
og nationalitet til en weekend i musikken, dansen og 
samværets navn. Det blev en kæmpe succes, og rigtig 
mange fra lokalområdet kom og bakkede op om arran-
gementet, og mange opdagede, at folkemusik og dans 
er så meget mere en uldsokker, lange kjoler og tunge 
trin. Folkemusikken rummer en verden af variationer, 
stemninger og oplevelser. På festivalen er der noget 
for enhver smag, og er man ikke til polka og hopsa, så 
kan man læne sig tilbage og nyde de mange forskellige 
koncerter. Her er blide viser, vild spillemandsmusik, 
moderne folkemusik og k0ncerter med udenlandske 

Dansen går over Præstø Fjord
Af Lisbet Schmitz
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musikere. Melder sulten og tørsten sig, så er der rig mu-
lighed for at købe mad og drikkevarer. Der er plads til at 
børn kan lege og i det hele taget er der rig mulighed for 
at være sammen, nyde og føle sig rigtig godt tilpas.

Festivalen blev afholdt på Bredeshave to år i træk, og 
da renoveringen af laden gik i gang, 
så måtte arrangementet finde nye 
fysiske rammer. Heldigvis kunne det 
lade sig gøre, at flytte det hele til 
Nørre Smidstrup, et stenkast fra Mar-
jatta. Søren Korshøj og Anne Grete 
Kamilles som har været med til at 
starte festivalen har formået at for-
vandle deres egen matrikel samt de 
omkringliggende marker til en stor 
festivalplads. De lokale bønder stiller 
lader og marker til rådighed, og der 
er en enorm opbakning og positi-
vitet, hvilket giver sammenhold i 
det lille lokalsamfund. På Marjatta 
nyder vi at være del af dette, og sko-
lens børn er gennem årene kommet 
til de forskellige børnearrangemen-

ter og koncerter, og de unge og voksne kommer gerne 
og danser, og der knyttes nye bekendtskaber. Mange af 
de musikere som spiller på festivalen har tilknytning til 
Marjatta b.la. Kristian Bugge med Habadekuk og Søren 
Korshøj med Grassolin, og det er pragtfuldt at opleve, 

hvorledes Marjattas beboere føler 
sig genkendt og godt tilpas når de 
besøger festivalen. Det skal selv-
følgelig også nævnes, at Marjattas 
unge og voksne kan danse, de har 
lært det og det er en fornøjelse at 
se dem indtage et dansegulv.

I år afholdes festivalen i week-
enden den 4-7 august, og der er 
helt sikkert rigtig mange som 
allerede glæder sig til igen at få en 
god oplevelse lige her midt i det 
skønne Tappernøje. 

Her er blide viser, 
vild spillemands-
musik, moderne 
folkemusik og 
k0ncerter med 
udenlandske 
musikere
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Ideen om et nyt tidsskrift for 
Helsepædagogik og Social-
terapi er opstået som følge 

af, at Nerthus er ophørt med at 
udkomme. I mange år var Nert-
hus det blad, der orienterede om 
begivenheder og nye tiltag, som 
inspirerede med relevante artikler 
og debat indlæg m.m. Da det gik 
ind efterlod det et hul, som det er tanken at KAIROS 
skal udfylde.

KAIROS vil gerne være et tidsskrift for alle der arbejder, 
på antroposofisk inspirerede institutioner, i beslægtede 
sammenhænge eller på anden måde interesserer sig for 
dette arbejde.

KAIROS vil gerne være i takt med tiden, forstået på 
den måde, at indholdet skal være vedkommende og 
relevant og nutidigt, så medarbejdere og andre interes-
serede kan se sig selv og deres egen virkelighed i det.

Indholdet i KAIROS må gerne være af en karakter, 
der ikke forudsætter et dybt og mangeårigt kendskab 
til antroposofien, og således kan læses og umiddelbart 
forstås af alle. Samtidig ser KAIROS det som sin opgave, 
at formidle den sundhedsfrem-
mende pædagogiske impuls, 
der ligger i Helsepædagogisk 
kursus og en lang række 
andre foredrag og bøger af 
Rudolf Steiner.

KAIROS vil gerne være det 
naturlige talerør for, hvad der 
rører sig i den Helsepædagogi-
ske bevægelse, det oplagte sted 
for information, formidling og 
annoncering.

KAIROS ser det som sin 
opgave, at formidle nyheder, 
begivenheder og i det hele taget 
relevante sammenhænge i det 
Nordiske Helsepædagogiske 
arbejde, såvel som det arbejde 
der foregår i andre lande.

Ovenstående blev formuleret, 
som et arbejdsgrundlag for den 

lille gruppe initiativtagere, der står bag 
dette første introduktionsnummer.

Ordet KAIROS kan oversættes som 
Det rette øjeblik. 

I pædagogisk sammenhæng er ”det 
rette øjeblik” umådeligt vigtigt, og i 
mange andre sammenhænge er det 
ligeledes af afgørende betydning, at 
der findes en forståelse for øjeblikkets 

vigtighed.
Undertitlen Menneske – samfund – kultur vil gerne 

pege hen på de områder, hvor det pædagogiske arbejde 
udspiller sig og hvor afgørende vekselvirkningen mel-
lem disse områder er. Hvad der sker på det ene område 
influerer på det andet osv. Det vil derfor være naturligt, 
at indholdet i KAIROS behandler emner om samfunds-
forhold, kulturelle spørgsmål og i det hele taget det 
menneskelige leveområde.

At starte et nyt papirtidsskrift i en digital tidsalder, er 
på mange måder et voveligt foretagende. 

Der findes imidlertid en overbevisning om, at der 
stadig er behov for den mulighed for fordybelse det 
giver, selv at kunne bestemme hvor og hvornår og i 

hvilket tempo, man ønsker at kon-
centrere sig om en tekst.

Levedygtigheden for KAIROS vil 
være afhængig af den interesse 
det kan vække, af at tilstrækkeligt 
mange vil tegne abonnement og af, 
at der er mennesker, som vil påtage 
sig at medvirke til det arbejde, det 
indebærer at frembringe et tids-
skrift.

KAIROS er kommet til verden

Første nummer af et nyt 
Helsepædagogiske tids-
skrift udkom i startten af 
maj måned, her kan du                                                                            
læse om initiativet.
                 

Se 
www.tidsskriftkairos.wix.com/kairos

Af Torben Olesen



MARJATTA BLADET NR. 31 2016 29

Boganmeldelse. Lisbet Schmitz

Du bliver hvad du spiser, disse ord har vi alle 
hørt mange gange og vi ved alle, at der gem-
mer sig en vis sandhed heri. At spise sundt 

og varieret er uden tvivl den bedste forudsætning for 
trivsel og sundhed, og som forbrugere kan vi blive 
endnu mere opmærksomme på kvaliteten af de sunde 
fødevarer vi køber. Salget af økologiske og biodynami-
ske fødevarer er steget støt gennem de sidste år, og der 
er stor fokus på kost og ernæring. På Marjatta har der 
altid været fokus på sund mad, og børnene og de unge 
tilbydes en varieret ernæring baseret på biodynamiske 
og økologiske råvarer. 

Står man i supermarkedet kan man måske ikke umid-

delbart se forskel på de økologiske og konventionelle 
grøntsager, men flere undersøgelser viser, at ernærings-
mæssigt er der stor forskel. I Danmark er den viden-
skabelige biodynamiske forskning  netop koncentreret 
om undersøgelser af kvaliteten i fødevarer. Agronom 
og PH.D  Jens-Otto Andersen har forsket og skrevet om 
dette gennem mange år, og han har belyst kvalitet og 
næringsværdi af økologiske og biodynamiske fødevarer 
kontra konventionelle. Jens-Otto Andersen er også en 
aktiv kursus og foredragsholder og har ved flere lejlighe-
der besøgt Marjatta. 

Jens-Otto Andersen har netop skrevet en ny bog om 
emnet ”Vitalitet – fra muld til mave” bogen er velskre-
vet og kan i den grad anbefales.

”Vitalitet – fra muld til mave” Ny bog af Jens-Otto Andersen

Se 
www.tidsskriftkairos.wix.com/kairos
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Allerede som fostre begynder vi at sanse verden 
omkring os. Hørelsen vågner som noget af 
det første, men det ufødte barn oplever også 

primitive farveindtryk og oplever sin krop i bevægelse, 
oplever tryk mod huden osv.

Selve fødslen betyder – udover en vældig anstrengelse 
også for barnet – også en stor omvæltning i barnets 
sansning, både via mere konkrete synsindtryk, duft, 
smag m.m., men også fordi barnet med ét bliver udsat 
for tyngdekraftens påvirkning. Mens barnet er i livmo-
deren ophæves tyngdekraftens påvirkning i langt over-
vejende grad. Men når vi fødes kommer der en pludselig 
forøgelse af tyngdekraftens påvirkning og vi skal bruge 
flere kræfter på at bevæge arme og ben end før.

Men det nyfødte barn får også et meget konkret forhold 
til omverdenen gennem åndingen. Hvor jordens luft 
før kom til barnet fra moderens blod via moderkagen 
skal barnet nu selv trække vejret ind og kan derfor også 
åbenbare sin helt personlige stemme til omverden, gen-
nem gråd, latter og tale.

Men sansningen af kroppens muskler, dens ligevægt 
osv. er hos det lille spædbarn endnu ikke så bevidst at 
det ”kan selv” som f.eks. en dyreunge kan. Hos mange 
dyrearter sker udviklingen af kroppens bevægelser – 
motorikken – meget hurtigt, ja, hos nogle arter ( f.eks. 
savannens flokdyr) kan ungen allerede efter minutter til 
timer rejse sig og gå med flokken.

Hele barnets opvækst fra spæd til voksen kan opleves 

Om udviklingen af de menneskelige sanser
Af Tomas Ulrick Henckel Johansen
Praktiserende læge
Tilknyttet Marjatta Sundhedscenter

I det helsepædagogiske arbejde er vi opmærksomme på tre livskilder: som det første 
ernæringskilden, de faste og flydende stoffer som udgør vores føde. Som det andet luft-
kilden, ilten som vi indånder. Som det tredje sansekilden, de erfaringer som sanseorga-
nerne giver os.
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som en vedvarende udvikling af dets sansning og mo-
torik. Vi ser noget i verden og rækker ud efter det, tager 
fat i det, fører det til munden for at smage på det, men 
mærker os også dets form og overflade …ru, glat, fedtet, 
kold, varm…

I denne vekselvirkning mellem det vi sanser og vores 
bevægelser, der gør os i stand til at erfare verden opstår 
en stadige dybere forståelse af hvad der møder os ude 
i verden – og langsomt begynder vi at forstå verden og 
kunne forudsige hvad der vil ske hvis jeg f.eks. hopper 
ned fra en trappe, taber et glas mælk eller lignende. 

Ud fra vores sansning og aktive bevægelser lærer vi 
om verden omkring os – og det bliver selve fundamen-
tet for det lille barn til at begribe mere om hvad der sker 
omkring det. Så der ligger megen sandhed i det gamle 
udtryk om at man må ”gribe” (fat i tingene i verden) 
før man kan ”begribe”…

Men også sprogudviklingen og den psykologiske udvik-
ling der følger med den og med de udtryk vi kan give gen-
nem latter, gråd osv. som små, afgøres helt af at vi bruger 
sprog og kommunikation. Hvis vi ikke øver at tale som 
små, er det meget svært at tilegne sig sprog. Nogle kan dog 
( f.eks. mennesker med såkaldte autisme spektrum forstyr-

relse), men mangler så ofte dybden i de dimensioner af 
sproget der har med selve kommunikationen at gøre. Dvs. 
man måske godt kan udtrykke sig i komplicerede sætnin-
ger, men man har alligevel ikke forståelse for den veksel-
virkning der skal være mellem to der taler sammen.

Så talen kommer i almindelighed først, senere forstå-
elsen af det der tales og gennem talen senere de mere 
komplicerede tanker og den dybere forståelse.

Den almindelige udvikling for barnet er altså, at det 
først udvikler sig gennem sansning af verden og sin 
krop. Så lærer det gradvist gennem øget muskelstyrke at 
bevæge sig mere målrettet rundt, og det helt lille barns 
refleksbevægelser forvandles til det større barns flotte 
bevægelser i leg, gang og løb, senere cykling, boldspil 
osv. 

Og som en ledsager til disse processer ser vi så sprog-
udviklingen, som gradvist kommer til og igen giver 
fundamentet for udviklingen af en højere tænkning, for 
abstrakt tænkning, boglig indlæring osv.

Denne samlede udvikling som barnet gennemgår 
fra spæd til skolealderen må ideelt set bæres af positive 
følelser som lyst, glæde, motivation osv. Svigter de posi-
tive følelser gennem f.eks. sygdom, problemer i miljøet 
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omkring eller lignende, så bliver det også mere vanskeligt 
at hjælpe barnet til at finde lyst og overskud til læring.
Når man tænker på det lille barns naturlige opvækst som 
den er beskrevet her, forstår man også bedre at det barn, 
som gennem en medfødt lidelse, en sygdom eller en 
udviklingsforstyrrelse ikke så let kommer gennem de al-
mindelige udviklingstrin, behøver ekstra hjælp og støtte 
til at komme videre i sin udvikling.

I skole og fritidsdelen på Marjatta Skolehjemmet vil 
man således meget bevidst tænke over, hvordan man kan 
finde og pleje det som motiverer et barn. For uden moti-
vation lærer man for lidt og for langsomt. Undervisnin-
gen i skolen er endvidere tilpasset sådan, at der arbejdes 
målrettet med at eftermodne såvel sanser som motorik, 
i erkendelse af at dét man lærer gennem en kropslig 
erfaring oftest lagrer sig bedre i hukommelsen og bliver 

en mere varig evne.
På samme måde er musik og sang (og dans!) væsent-

lige hjælpere til at åbne op for den ”tænkende hjerne” 
– og man ved i dag, at børn der lærer musik til et vist 
niveau også bliver bedre til at lære de andre skolefag. 

Så skulle man sammenfatte hvad der er vigtigt for et 
opvoksende menneske i forhold til læring og tilegnelse 
af viden, er den neuropsykologiske forskning i dag ret 
tydelig: Et motiverende læringsmiljø med fokus på sans-
ning, kropslighed, sprog og musik og med en tydelighed 
i forhold til hvordan man omgås med hinanden, indgår 
venskaber osv.

Og når der nu snart er gået en 7 års periode siden de 
håndholdte computer-tablets (I-pad osv.) blev tilgænge-
lige og nu snart findes i hænderne på alle børn, kan det 
være væsentligt at huske på hvad de egentlig er gode 
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til. De er gode til at underholde et barn og holde det 
beskæftiget med at se og høre, at holde det motorisk 
og sprogligt stille. Og mange af de programmer der er 
på en tablet, er egnede til at barnet har noget sammen 
med computeren og ikke med et andet barn. For selvom 
der også findes mange online flerspiller apps og pro-
grammer, forbliver deres indhold noget som er define-
ret af spillets programmør og ikke noget, som spontant 
kan opstå i en leg mellem børn her og nu.

Et normalt udviklet barn kan til en vis grad kompen-
sere for nogle af disse ensidigheder ved at være sammen 
med andre børn i fysisk leg og sport, ved at deltage i 
god og motiverende skoleundervisning osv.

For mindre børn med langsommere udvikling og 
udviklingsforstyrrelse vil det derimod i bedste fald være 
spild af tid at anvende Ipad, computer m.m. Deres hjer-

neudvikling påvirkes ikke positivt og deres sociale evner 
stimuleres ikke, ligesom de kun meget begrænset øver 
deres sprog osv.

Hvor Ipads m.m. for voksne og unge kan være en 
god hjælp (selvom den ofte forbliver et underholdnings 
instrument) er den for de mindre børn at sammenligne 
med slik og søde sager: Noget man gerne vil nyde, men 
som voksne ved, man skal have i ganske små portioner 
da der ikke er nogen ”næring’” i.

Man må håbe at de første 7 års overdrevne optimis-
me i forhold til hvad tablets kan bruges til og hvor gode 
de er for børn, i de kommende 7 år finder et mere mo-
dent leje, støttet af den ret store mængde forskning der 
nu foreligger indenfor neuropædagogik og – psykologi.
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Der er en summen af aktivitet i 10 klasse. 
I klassen males der store kulisser, og der 
hænger kostumer og parykker overalt. Alle 

de 7 elever er dybt engagerede, og der er ingen tvivl 
om, at de er i gang med noget rigtig spændende 
som optager dem alle.

Jeg har fået lov til at kigge ind i klassen og få en 
lille snak med de unge mennesker om det de laver.

I 10. klasse har travlt for de er i gang med at lave et 
lille skuespil. Men ud over det så har klassen rigtig 
travlt med meget andet, for lige om lidt skal flere 
af eleverne slutte i skole og starte i STU. Der skal 
laves individuelle projekter, samles mapper, skrives 
og tegnes.  Men trods travlhed tager de sig tid til at 
fortælle om alt det de har gang i.

Cecilie fortæller ” Det er lidt mærkeligt, at vi ikke 
skal være sammen i klassen efter ferien, Maria, 
Nicklas, Andreas, Nanna og jeg, vi skal i STU, og vi 
glæder os helt vildt. Jeg ved ikke helt hvad vi skal 
lave på STU, jeg ved vi kan lave skuespil, og det vil 
jeg helt sikkert være med til. ” Emil fortsætter, ” 
Vi har jo været sammen i klassen i mange år, og vi 
kender hinanden rigtig godt. Vi har været på lejrtur 
sammen, og vi kan hjælpe hinanden med mange 
ting. Jeg skal ikke i STU men fortsætte i skole, det 
skal Katrine også, men der kommer en ny dreng 
efter ferien, måske også flere nye, det ved vi ikke 
helt endnu”.

Samtalen fortsætter, og de unge mennesker 
fortæller om alt det, de har lavet sammen gennem 
årene. Klasselæreren Michael finder gamle klas-
sefotos frem, og der grines og smiles over de gamle 
minder der pludselig dukker frem. Vi kan alle blive 
enige om, at alle har forandret sig, og frem for alt 
udviklet sig. En af de ting klassen har afprøvet flere 
gange, er at arbejde med drama og teater, og derfor 
har de nu besluttet at opføre et skuespil. Det bliver 

Ude på landet var der en gammel gård ,  og i den.......
Af Lisbet Schmitz
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Ude på landet var der en gammel gård ,  og i den.......
Cecilie fortæller ” Det er lidt mærkeligt, at vi ikke skal være sammen i 

klassen efter ferien, Maria, Nicklas, Andreas, Nanna og jeg, vi skal i STU, 

og vi glæder os helt vildt. Jeg ved ikke helt hvad vi skal lave på STU, jeg 

ved vi kan lave skuespil, og det vil jeg helt sikkert være med til.”
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ligeledes en form for afrunding på mange års skolegang 
og et bevis på, hvad fællesskab, samarbejde og godt 
venskab kan føre til. For det at lave teater er ikke altid 
let, det kræver nærvær, forståelse, tålmodighed, fantasi 
og indlevelse, færdigheder eleverne har arbejdet med, 
og fremover vil pleje og videreudvikle.

Michael fortæller ” Eleverne har haft drama som 
fast fag på skemaet, og her har de fået indsigt og nye 
færdigheder, og jeg har kunnet mærke, at de alle har 
udviklet sig. De har b.la. arbejdet med, hvorledes man 
kommer ind på en scene, at tale tydeligt og hvorledes 
man med kroppen og gebærder kan udtrykke forskellige 
stemninger”. ”Jeg kan faktisk spille sur og ked af det 
helt uden at være det i virkeligheden” siger Cecilie ”og 
vi har lært hvordan en glad, en sur og en vred bevæger 
sig på scenen”.

Eleverne fortæller, at de ønskede at lave et skuespil 
der skulle handle om riddere, konger og prinsesser. 
Der måtte også godt være noget om middelalderen for 
det havde de også hørt en del om i skolen. I fællesskab 
besluttede de så, at det skulle være Klods Hans, for den 
historie har lidt af det hele. De flotte faner eleverne 
lavede i forbindelse med emnet Middelalder, de bliver 
også brugt til skuespillet. 

Rollerne skulle så fordeles, og hvorledes gør man 
det, alle vil vel gerne være Klods hans eller prinses-
sen, det må være svært at blive enige? ” Nej, vi kunne 
godt finde ud af det, jeg er prinsessen, men Maria ville 
også gerne være prinsessen, men så fandt vi ud af, at 
hun kunne være hofdame, og det ville hun gerne, og 
nogen af os har flere roller at holde styr på” fortæller 
Nanna. ”Jeg er god til at gå med næsen i sky, det har 
jeg øvet i et vers af Halfdan Rasmussen, der handler om 
en der var så vigtig at hun gik i stykker, derfor er jeg 
en af brødrene som tror han er klog og vigtig. Jeg har 
også lært at sige en hel masse vrøvlelatin, det har jeg 
øvet sammen med vores talepædagog Annelise. Nick-
las og jeg er de vigtige brødre, og Andreas er skriveren 
som får pludder lige i hovedet” siger Emil. Andreas og 
Nicklas griner, og det er helt tydeligt, at de to glæder sig 
til at vise skuespillet for alle os andre. Replikkerne til 
skuespillet har de lavet i fælleskab, og alle har øvet sig 
godt og grundigt. ”Min hjerne har arbejdet, og jeg har 
været god til at lære udenad” siger Cecilie, og læreren 
Michael fortæller, at han er meget imponeret over hvor 
hurtig eleverne har lært lange replikker, og at de tager 
det meget seriøst, men samtidig er der også plads til 
latter og humor, for historien om Klods Hans er meget 
morsom. Maria fortæller, at de også har lavet en sang til 

skuespillet, og med ét begynder alle at synge, og sangen 
er fuld af finurlige og humoristiske påfund. ”Jeg skal 
være geden” siger Katrine og vi får lige en lille forsmag 
på et godt gedebræg.

Vi taler lidt om historien og hvad den egentlig 
handler om. Ham Klods Hans han var jo egentlig den 
klogeste af dem alle, han var snu, havde altid en frisk 
bemærkning, og så havde han humor, endda så meget 
at han fik prinsessen. Det med humor syntes eleverne er 
meget vigtigt, og det er noget de har lært gennem deres 
skoletid ”det med humor kunne jeg ikke da jeg var lille, 
men nu kan jeg og det er godt” fortæller Cecilie. 

Om lidt skal skuespillet opføres, og mon de unge 
mennesker har lidt sommerfugle i maven, eller måske 
melder nervøsiteten sig når tæppet går fra, og det store 
øjeblik endelig kommer. Emil mener ikke han er genert, 
og han har lært at tale højt og tydeligt. ”Jeg kan da godt 
blive nervøs i hele kroppen, men det går over igen” 
siger Nanna. Maria er tit nervøs når hun skal optræde 
fortæller hun, men hun syntes også hun er blevet langt 
mere modig. Alle eleverne ved, at det er vigtigt, at de 
taler langsomt og tydeligt, de ved Michael er der og 
støtter og så er det bare sjovt at få lov til at vise alle 
hvad man har lært, og sprede god stemning.

Snip snap snude sommerferien og STU venter for-
ude…

MARJATTA BLADET NR. 31 2016
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Eleverne fortæller, at de ønskede at lave 

et skuespil der skulle handle om riddere, 

konger og prinsesser. Der måtte også 

godt være noget om middelalderen for 

det havde de også hørt en del om i 

skolen. I fællesskab besluttede de så, 

at det skulle være Klods Hans, for den 

historie har lidt af det hele.

”
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Værdi-Mål-og-Handlegrundlag 
– Elever og beboeres stemme         
Marjatta maj 2016

Af Gertie Sparholt, kl. lærer i 8. kl. og gr. leder på Skolen
 

... inddrage også 
– dem, der er det egentlig Værdifulde
– dem, der er Målet for al arbejdet
– dem, det hele Handler om
– det er vel åbenlyst – det er vores herlige og særlige elever og beboere! 
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Marjattas Værdi-Mål-og-Handlegrundlag er 
et digert værk. Det meste af tiden står det i 
reolen på vagtværelset og lærerværelset. Når 

der ansættes nye medarbejdere bliver de gjort opmærk-
somme på det og at det er god læsning. Når der er 
blevet lavet overenskomst med ’Kommunen’ og med 
’Regionen’ har det også været en vigtig faktor.

Indimellem spørger vi os selv og hinanden:
Står der det, vi gør?
Gør vi det, der står?
Vi har forpligtet os til at rette og tilføje, når det er rele-
vant – det er det så iår!

Så gik en større proces i gang, en proces som indebar 
gennemlæsning med kritiske briller, detailorienteret og 
med blik for helheden. Arbejdsgrupper, skrivegrupper, 
drøftelser, forslag til ændringer osv. osv. 

Der blev arrangeret Forældrekonference i marts med 
temaet – Hvad tænker I forældre om jeres barns liv på 
Marjatta? Vi, der ikke var med, har hørt at det var en 
rigtig god dag med gode samtaler og stærk oplevelse af 
fælleskab. En Mor blev citeret for at sige: ”… det er det 
bedste, jeg har været med til på Marjatta... ”

På forældredagen på Skolehjemmet var det ligeledes 
temaet, som opsamling på forældrekonferencen, også 
med gode samtaler og relevante og ikke mindst brug-
bare input til os.

På en temadag for gruppeledere opstod så ideen, at 
inddrage også –
– dem, der er det egentlig Værdifulde
– dem, der er Målet for al arbejdet
– dem, det hele Handler om
–  det er vel åbenlyst – det er vores herlige og særlige 

elever og beboere! 
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På endnu en temadag for alle medarbejdere på Skole-
hjemmet gik vi med begejstring og entusiasme i gang 
med at udarbejde en plan for hvordan vi skulle gribe 
det an. 

Vi ville lægge vægt på temaerne: Sundhed og trivsel, 
Indflydelse på eget liv, Selvstændighed og relationer, 
Uddannelse og beskæftigelse, Årstidsfester og Fysiske 
rammer.

Vi satte 2 uger af til det og vi anede ikke om det var 
meget eller lidt.

Vi udarbejdede spørgeskemaer, samtaleark, smiley-baro-
metre, tekst-ideer, ideer til observation, lommebog til alle 
medarbejdere, iphones måtte benyttes til fotografering, osv. 

Hver elev skulle have en planche til opslag, en 

i gruppen og en i skolen. Hver elev skulle have en 
mappe, med navn og billede, som hun/han personligt 
skulle bære med sig gennem hele forløbet.  I mappen 
skulle pædagoger og lærere i samarbejde med elever og 
beboere lægge fotos og sedler med ’vigtige udsagn’. 

Det kunne omhandle: Tegn dit yndlingssted, mit 
yndlingsfag i skolen, har jeg en voksen at tale med, no-
get jeg er god til, skriv eller tegn, noget jeg skal øve mig 
på, noget jeg ikke bryder mig om, noget jeg synes andre 
skal vide, det bedste jeg ved, osv.

Det som var særligt vigtigt blev sat op på planchen i 
gruppen eller i skolen – så var det på en ’ny’ måde nemt 
at huske og se alt det virkelig gode og alt det vi skulle/
kunne øve os på. 
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Mapperne blev et helt konkret og synligt kommunika-
tionsmiddel for og med eleven og for eleven mellem 
Gruppe og Skole/STU, og den enkelte elev var på den 
måde bærer af og medansvarlig for sin egen ’fortælling’. 

Det var utroligt stærkt at opleve, hvor alvorligt de 
mapper blev taget og hvor opmærksomme eleverne 
var også på hinandens mapper hvis de var ’efterladt’ et 
sted. Navnet og billedet på forsiden gav mulighed for at 
kunne være opmærksom og hjælpe hinanden, som fx 
da en elev, som ellers ikke kontakter sine kammerater 
direkte, lagde mærke til to mapper, der lå i skolehuset 
efter skoletid og pga. billederne kunne se hvem de til-
hørte og derefter kunne gå til de respektive grupper og 
aflevere dem til den rigtige.   

Der var ingen mapper, der blev rigtig væk!!

Der kom rigtig mange billeder og sedler med værdi-
fulde udsagn i mapperne og på plancherne – fx:

’Mit yndlingssted på Marjatta er, når en bestemt 
voksen (navngivet) putter mig om aftenen’.

’Jeg har en voksen, som jeg kan tale med, når jeg har 
det svært’.

’Når jeg væver er jeg helt i min egen verden, og der 
er ro indeni’.

’Jeg vil gerne være dygtig til at spille fløjte og jeg 
øver mig derhjemme og i frikvarterne’.

’Det bedste på Marjatta er Boller-i-karry’.
’Det bedste for mig, er min arbejdsplads på gartne-

riet, hvor jeg pakker kasser med grøntsager til de andre i 
bofællesskaberne’.

’Jeg vil gerne øve mig på ikke at fjolle og sige grimme 
ting i eurytmitimerne og jeg vil gerne have hjælp til 
det’. 

’Jeg var helt med til at planlægge min fødselsdags-
fest, både hvilke gæster, hvad vi skulle have at spise og 
hvad vi skulle lave’.

’Jeg har rigtig gode veninder, som jeg snakker hem-
meligheder med’.

Og jeg kunne blive ved…

For nogle var det nemt at svare på spørgsmål, nogle 
kunne også selv komme med noget der ikke stod på 
spørgeskemaerne, nogle var tydeligt glade for at se fotos 
fra gode situationer og steder. For de mindste blev det 
naturligvis mest observation og samtale om billeder, der 
kom til at ligge til grund for udsagn. 

Den opmærksomhed på den enkelte, der naturligt 

fulgte med, var helt uvurderlig og betød noget på en 
god måde - det blev så tydeligt at der blev åbnet nye 
rum for kommunikation!

På Skolehjemmets Årsmøde spurgte vi nogle elever og 
beboere om de ville stille op og fortælle om eller på 
anden måde give udtryk for deres oplevelser i processen 
– der var flere, der sagde Ja! til det – 

Og på årsmødet hørte vi derfor fløjtespil og om 
lysten til at øve, så væven og hørte om ’roen indeni’, 
hørte beretning om indflydelse på fødselsdagsfesten, 
om den meningsfyldte arbejdsplads med grøntsags-
kasserne, hørte klaverspil og udtrykt stolthed over at 
kunne lære noget så svært! 

Godt gået!

Nu, i skrivende stund, ved vi ikke helt hvad vi skal gøre 
med og hvor vi bedst kan opbevare alt ’guldet’ ?

På medarbejder- og lærermøderne har der lydt:
–  Vi blev slet ikke færdige.
–  Det med barometrene var rigtig godt, det gav anled-

ning til tilbageblik på dagen.
–  Vi må have sådan en projektuge hvert år – vi kan da 

ikke vente et helt år.
–  Hos os har det givet anledning til at ændre på formen 

for vores beboermøder i gruppen.
–  Mapperne var rigtig gode, dem kan vi dårligt und-

være.
–  Det var fantastisk at opleve elevernes engagement og 

så alvorligt de tog det.
–  I klassen bevarer vi en miniudgave af plancherne med 

enkelte udsagn og arbejdsmål for den enkelte eller for 
klassen.

–  Vi tager spørgeskemaerne med på ferierejse med de 
voksne beboere.

Det har været en spændende proces og helt sikkert be-
kræftet os i at vi arbejder den rette vej og absolut også 
givet anledning til at ændre og forbedre. 

Kære kolleger/pædagoger og lærere – Tak for engage-
ment og god vilje. 

Kære elever og beboere – Tak til jer for godt samarbejde! 
og tak fordi I var så intenst med på den.
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Pinsens budskab kan være svært at forstå, men på 
Marjatta har vi gennem årene fundet en smuk og 
intens måde, hvorpå vi i fællesskab lever os ind 

i den særlige stemning, der forbindes med pinsen. I år 
samledes børnene og de unge fra skolehjemmet sam-
men med beboerne fra Ristolahaven, og sammen skabte 
vi en smuk og stemningsfuld pinsemorgen.

Pinse hedder på latin pentecoste og betyder 50

50 dage efter påskesøndag kommer pinsen, 
som en afrunding på hele påsketiden

I gamle dage skulle gårdene være færdigkalkede, der 
skulle være gjort hovedrent indenfor efter vinterens 
kakkelovns sod og røg. Alt skulle lige som forårets 
komme bære fornyelseskraften i sig. Fejring af alt det 
grønne nye udenfor i naturen, at livet for alvor nu 
kunne henlægges til at være ude i naturen og de lange 
lyse nætters tid.

En slags forårsfest, nogle steder har den været fejret 

som en majstangsfest med dans omkring en stang med 
bånd og grønne kranse. Andre steder har bålet, som 
symbol på varmen, ildens kraft, intensiteten til at turde 
noget dannet midtpunktet.

Pinse fejres i mange forskellige religiøse sammen-
hænge med forskellige varianter. Selve hændelsen tager 
udgangspunkt i Apostlenes gerninger kap. 2, hvor der 
kan læses følgende:

”Da pinsedagen var kommet, var de alle samlet med 
hverandre. Der lød der med et en vældig susen som af 
et vældigt åndepust, som fyldte hele huset, hvor de sad. 
Der viste sig for dem tunger som af ild, og de fordelte 
sig og satte sig på hver enkel af dem. De blev alle fyldt 
af hellig ånd og de begyndte at tale i andre tungemål, 
alt efter, hvad ånden indgav dem at forkynde. ”

På alle gamle billeder og kalkmalerier er pinsen altid 
illustreret ved, at den nye kraft der kommer til, kommer 
ned med den hvide fugl; duen, eller at der vises røde 
ildtunger på hovederne af de enkelte disciple; flamme-
kraft.

Pinsens budskab kan være svært at forstå, men på Marjatta har vi gennem årene fundet en 

smuk og intens måde, hvorpå vi i fællesskab lever os ind i den særlige stemning, der forbin-

des med pinsen. I år samledes børnene og de unge fra skolehjemmet sammen med beboerne 

fra Ristolahaven, og sammen skabte vi en smuk og stemningsfuld pinsemorgen.

Pinsemorgen
Af Tine W. Bay Sørensen
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Disciplene kan derefter alle gribe sig selv og har 
igennem pinsetildragelsen fået den fornødne kraft til 
at drage ud og danne kristne meninger rundt omkring 
i verden. Troen på, at de kan trodse den modstand og 
forfølgelse der var på dette tidspunkt og danne kristne 
fællesskaber, hvor det centrale budskab er kærligheden 
til sin næste er det betydningsfulde.

Nogle af de steder de drog til har stadigvæk, dog i en 
anden form, stor betydning i dag.

Disciplen Jacob drager til Spanien, til Santiago de 
Compostella og danner menigheden omkring Jacobs-
kirken, som den bliver kaldt og mange pilgrimme i dag 
vandrer til.

Disciplen Peter vandrede til Rom og grundlægger 
menigheden omkring det der i dag hedder Peters Kirken 
i Rom.

Alle vandrer de ud og grundlægger nye fællesskaber.

Traditioner i Marjatta Fællesskabet

Ristolahaven har de sidste 23 år fejret pinsen ved en 
morgensamling udenfor, nogle gange har den foregået i 
skoven, alle er gået den store skovrunde og midtvejs er 
der blevet fundet en lysning, hvor alle samles i en stor 
rundkreds.

Her er der efter noget indledende musik blevet læst 
Apostlenes gerninger højt kap. 2 og efterfølgende bliver 
Johannes Prologen fra Johannes evangeliet kap. 1. de 
5 første vers læst højt på alle de sprog der overhovedet 
kan repræsenteres.

”I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og 
ordet var Gud.

Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved 
det, og uden det blev intet til af det, som er.

I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset 
skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. ”

Det hele begynder og slutter med den danske udgave.
I år deltog børnene og de unge på Skolehjemmet. 

Vejret var desværre ikke til en udendørsmorgensamling, 
det var koldt og blæsende og det regnede. Så vi mødtes 
alle i kulturhuset.

Fra Skolehjemmet gik vi afsted gennem skoven med 
grønne grene med hjemmeklippede hvide fugle. Det var 
et flot optog og vi prøvede at holde stemningen ved at 
synge forskellige maj sange.

Ankommet til kulturhuset samledes vi alle i den 
store sal. Det blev en kæmpestor kreds, det var et flot 
syn, unge, gamle og medarbejdere imellem hinanden.

Efter evangelieteksten klang der foruden dansk hele 
15 forskellige sprog, alt lige fra georgisk til islandsk. Det 
var spændende og alles øjne og ører var rettet mod den 
der læste en tekst op. Tænk, at det kan være den samme 
tekst og så lyde så forskelligt!

Efter fællessangen gik Skolehjemmets børn og unge 
over og spiste pinse brunch i spisestuen, mens Ristola-
haven blev på Bredeshave og spiste i cafeen.

Det var en meget flot og fin begyndelse på pinsen 
og viser tydeligt, at det har stor betydning, at være en 
del af et fællesskab. At kunne finde nogen at fejre med, 
være delagtig med, løfter festligheden en sådan dag. 

Rundt omkring i fællesskabet fejres pinsen forskel-
ligt. Nogle går til pinsegudstjeneste i nærliggende fol-
kekirke. På Stevns har flere folkekirker slået sig sammen 
og fejre pinsemorgen i det gamle kalkbrud Boesdal. Til 
denne gudstjeneste har SampoVig deltaget igennem 
flere år.

Der findes ikke en måde, at fejre pinsen på, der fin-
des mange. Det væsentligste er at betydningen ikke går 
tabt og at den finder sted i et meningsfyldt fællesskab.
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KAIROS vil gerne være et tidsskrift for alle der arbejder, på antro-
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medarbejdere og andre interesserede kan se sig selv og deres egen 
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