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Referat af Årsmøde 2019 
 Lørdag d. 4. maj kl. 11 – 12.30 

 
 
 
0. Indledning 

 
Forstanderen bød velkommen og introducerede: 
- Marie Jakobsen, der tiltrådte som gruppeleder på Lærkegården i oktober 2018,  
- Rise Vilbøl, som vi vil møde når hun tiltræder som gruppeleder i Tranekær 1. juni, 
- Mette Hirsch, der tiltrådt som værkstedsleder pr. 1. maj (Mette var desværre 

fraværende pga sygdom) 
 

Mette Nielsen og en gruppe beboere fortalte om den lange dialog med kommunen om 
kirkestien, som takket være beboernes vedholdenhed nu er blevet istandsat. 
 
Søren Mortensen (far til Thea på Lærkegården) påtog sig hvervet som dirigent og 
konstaterede at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med forretningsordenen.  
 
1. Formandens beretning 
 
Jørgen B. Svendsen (far til Johanne i Svalebo) orienterede om Lokalrådets arbejde 
siden sidste årsmøde, takkede Lokalrådet og specielt Jeanette for godt samarbejde og 
bød velkommen til Terje Erlandsen, der er udpeget som ny antroposofisk uddannet 
deltager i Lokalrådet. 
 
Oversigten over SampoVig udviklingsområder er i årets løb blevet opdateret med 
input fra medarbejdere og ledergruppe. Ændringerne blev gennemgået (se bilag 2). 
 
Hele formandens beretning findes i bilag 2. 
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2. Forstanderens beretning 
 
Forstanderen berettede om følgende hovedpunkter. 
 

 
 
Se uddybende noter i bilag 3. 

 
3. Værkstedets beretning 
 
Se bilag 4. 
 

 

4. Valg af beboerrepræsentanter til Lokalrådet 
 
Formanden gennemgår Lokalrådets indstilling, idet beboerrepræsentanter i henhold 
til forretningsordenen indstilles af Lokalrådet: 
 
• På valg er Inge Lise Holmgren (mor til Andreas i Svalebo) og Søren Mortensen 

(far til Thea på Lærkegården), som begge indstilles til genvalg.  
• Marianne Guldbek (søster til Bo i Vibehuset) ønsker at udtræde af lokalrådet 

efter Bo’s død. Lokalrådet takker Mariannne for en stor indsats, både med 
kontakten med sundhedsvæsenet og med et helhedsbillede af beboerne som 
personligheder med særlige behov. 

• Som ny beboerrepræsentant indstilles Mia Husted (mor til Laura på 
Lærkegården). Lokalrådet bemærker at traditionen med en 
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beboerrepræsentant fra hvert hus ikke kan opretholdes i år, og at denne 
tradition i det hele taget må genovervejes, når SampoVig udbygges med et nyt 
hus i 2020.  

 
Årsmødet godkender indstillingen. 
  
5. Præsentation af øvrige lokalrådsmedlemmer 
 
Se oversigt over alle lokalrådsmedlemmer i bilag 1. 
 
Terje Erlandsen er ny antroposofisk repræsentant i lokalrådet. Han har siden 
begyndelsen af halvfemserne arbejdet ved en norsk Steinerpædagogisk virksomhed 
svarende til Marjatta og præsenterer sig således:  
 
 ”Jeg har i mange år haft den glæde at arbejde med voksne udviklingshæmmede 
som pædagog, værkstedsleder, gruppeleder, kulturarbejder, kok og tjener. De 
senere år er det blevet mere ledelse, pædagogisk udviklingsarbejde og uddannelse af 
personale på dagsorden. Min personlige drivkraft for arbejdet at skabe 
bæredygtige sociale fællesskaber, værdige livsbetingelser og udviklingsmuligheder 
for hovedpersonerne, mennesker med behov for særlig støtte”.  
 
Terje er uddannet Steinerskolelærer, socialpædagog, vejleder, kandidatgrad i ledelse 
og har siden 2015 været leder af Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta.  
 
6. Indkomne forslag 
 
Der er ikke indkommet forslag til årsmødet. 
 
7. Eventuelt 
 
Kommentarer og forslag til den nye kørselsordning kan rettes til forstander eller 
lokalrådsrepræsentant, så vil Lokalrådet samle op på erfaringerne på næste møde. 
 
Referater med mere savnes på den nye hjemmeside, Lokalrådet følger op på dette. 
 
Lokalrådet mødes næste gang onsdag 29. maj kl 14-16 
 
På Lokalrådets vegne 

  
 Jeanette Stærk Larsen  Jørgen B. Svendsen 
             Tlf: 29 46 68 46  Tlf: 53 80 28 56 

E-mail: jeanla@marjatta.dk E-mail: jbsvendsen@mail.dk  
 

Referatet godkendt af dirigenten: Søren Mortensen
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      Bilag 1:  SampoVig Lokalråd pr. 26. maj 2018 
 
Mia Husted (mor til Laura på Lærkegården), beboerrepræsentant 
Søndre Allé 14, 1. 2500 Valby 
Mobil 41 89 84 87 
E-mail: mihu@kp.dk  
 
Hardy Petersen (far til Laura i Uglebo), beboerrepræsentant 
Klitvej 16,  2680 Solrød Strand 
Mobil 40 16 91 03 
E-mail: hardypetersen@icloud.com 
 
Søren Mortensen (far til Thea på Lærkegården), beboerrepræsentant 
Hørhusene 75, 4000 Roskilde  
Mobil 6167 1787 
E-mail: soren@roskildekattepension.dk 
 
Inge Lise Holmgren (mor til Andreas i Svalebo), beboerrepræsentant 
Nøddevænget 20, Dalby, 4690 Haslev 
Hjem 56 39 86 72 
E-mail: ingelise@dalbynet.dk 
 
Jørgen Svendsen (far til Johanne i Svalebo), Driftsfonden Marjatta’s repræsentant 
Nordkrog 9, 2900 Hellerup 
Mobil 5380 2856 
E-mail: jbsvendsen@mail.dk 
 
Terje Erlandsen, antroposofisk uddannet, leder af Marjattas Uddannelses- og kulturcenter 
Strandvejen 11, 4733 Tappernøje 
Mobil 20 54 25 04  

E-mail: teer@marjatta.dk 
 
Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt 
Medarbejder på Svalebo 
Tlf: 5650 4195 
E-mail: kepk@marjatta.dk 
 
Jeanette Stærk Larsen, forstander SampoVig, deltager ifølge forretningsordenen uden stemmeret 
Sampovig, Trommeslagervej 12, 4660 Store Heddinge 
Kontor 56 50 21 90 Fax 56 50 28 00  Mobil 29 46 68 46 
E-mail: jeanla@marjatta.dk  
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Bilag 2: Formandens beretning 
 
Normalt handler en beretning jo om det der skete sidste år, men i år har vi så meget 
spændende i vente at både Jeanette og jeg nok vil bruge mere tid på fremtiden for 
SampoVig. 
 
Men lad os nu starte med at kikke tilbage på Lokalrådets virke i tal siden sidste årsmøde: 

- 4 møder 
-  med 40-50 punkter på dagsordenen, lige fra ledsagerordning over udbygning af 

SampoVig til de mere festlige arrangementer, og ikke mindst orientering om store 
og små begivenheder fra livet på SampoVig, 

- Som man alt sammen kan læse om i 20 sider referat, som jeg håber er nået ud til 
alle, for de er også ment som en slags nyhedsbrev til jer alle.  

 
Udover referaterne ved jeg at nogle huse har stor glæde af deres mere uformelle 
facebookgrupper, hvor de pårørende kan se små aktuelle glimt fra hverdagslivet. I disse 
tider er vi meget opmærksomme på hvad der bliver delt og med hvem og mener indtil nu 
at det er forsvarligt. Men hvis nogen har betænkeligheder eller bare ikke ønsker at deres 
pårørende er med, skal man bare sige til. 
 
Lokalrådet har som I ved en rådgivende rolle ift ledelsen, en rolle som forudsætter 
gensidig tillid og respekt. Det har heldigvis været let at etablere med vores nye forstander, 
Jeanette er gået meget positivt ind i lokalrådets arbejde, og jeg synes der er en god og 
åben dialog på møderne – tak for det både til Jeanette og de øvrige deltagere.   
 
Velkommen til Terje Erlandsen, leder af Marjatta Uddannelses- og kulturcenter, der 
afløser Kristoffer Petersen som antroposofisk sagkyndig. (Terje præsenterer sig selv 
under pkt lidt senere) 
 
Nye beboere = nye pårørende, håber I alle vil tage godt imod dem.  
 
Vi måtte også tage afsked med Michael Thorsen og Bo Smith Hansen, to af Marjattas 
store personligheder, der med hver sit gemyt har gjort et stort indtryk på alle, der mødte 
dem. De fik begge en tryg, værdig og kærlig afslutning på livet i deres eget hjem, og der 
var også god tid for deres kammerater på SampoVig til at sige farvel. Tak til både 
Michael’s og Bo’s søstre, der begge gav sig tid til at dele deres tanker og erfaringer med 
Lokalrådet – erfaringer, som vi prøver at bringe videre. 
 
Ser vi lidt længere end et år tilbage har SampoVig været igennem en stærk udvikling frem 
mod mere individuelle og tidssvarende tilbud til beboerne – og den skulle gerne fortsætte. 
På årsmødet i 2016 formulerede vi 4 særlige udviklingsområder for SampoVig: 

- Indflydelse på eget liv  
- At vokse hele livet  
- At bevare sundheden  
- At dyrke netværket 

Og de har egentlig vist sig ganske langtidsholdbare, men der er kommet flere til.   
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Med input blandt andet fra en fælles visionsdag for medarbejderne har vi sammen med 
ledergruppen opdateret og udbygget de 4 udviklingsområder, så de nu ser således ud: 
 

SampoVig grundlag

SampoVig vækstlag

Stabilt
tilbud for livet

Engagerede
medarbejdere i

udvikling

Lange relationer

Kendte rytmer
dag, uge, år

Musik og kunst
i terapien

Fælles værdier

Bevare

sundhed

Vokse hele livet Fælles indsigt i
helsepædagogik

Kost og
motion

Udnyttelse
af IT

Tilgang til
demens

Relevante
tilbud

Hvem er jeg?
Livshistorie

Selvbestemmelse og
medbestemmelse

Økonomisk
råderum/pension

Marjatta grundlag

Miljøbevidsthed?
Bæredygtig dagligdag?

Respekt for individet
(Steiners menneskesyn)

Dyrke
netværk

Info til/fra
pårørende

Kontakt til
søskende mm

Frivillige

Eksterne
beboere

Udbygning af
SampoVig

Modtagelse af nye
beboere/ pårørende

Bygninger

Medarbejdere

  
 
Figuren virker måske bekendt, men øverste del er faktisk ny. Vi har samlet nogle emner 
omkring beboernes udvikling under overskriften at ”Vokse hele livet”, som mange af jer 
vil huske fra en temadag helt tilbage i 2010.  
Og så har vi tilføjet: 

- brug af frivillige og kontakt til beboere uden for SampoVig og Marjatta under 
temaet Netværk 

- et nyt udviklingsområde om fælles indsigt og kompetenceudvikling inden for 
helsepædagogik, så vi fastholder et fælles fodfæste i Marjattas pædagogik – også 
med nye medarbejdere, 

- den kommende udbygning af SampoVig, som jo ikke kun handler om mursten, 
men nok så vigtigt om at tage godt imod dem der skal bo og arbejde i det nye, 

- et udviklingsområde omkring miljøbevidsthed og bæredygtig dagligdag, som står 
med spørgsmålstegn, fordi vi tænker at det skal defineres i dialog med beboerne. 

 
Ideen med disse ret overordnede udviklingsområder er ikke at det skal være det eneste vi 
beskæftiger os med. Snarere at have nogle pejlemærker, som vi i de kommende år vil tage 
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frem med mellemrum og vurdere om vi bevæger os i den rigtige retning - midt i alle 
dagligdagens små og store opgaver.  
 
For hver eneste dag på SampoVig består jo af mange små opgaver, oplevelser og ikke 
mindst møder mellem mennesker, som ikke kan håndteres efter en opskrift, men må 
gribes i øjeblikket og leves efter de fælles værdier, der bærer SampoVig og hele Marjatta-
fællesskabet. 
For at gøre det – hver dag, fra morgen til aften, og når det skal være også om natten – vil 
jeg gerne sige hjerteligt tak til alle medarbejdere. 
 
Og når det er sagt måtte jeg alligevel give Bernhard lidt ret, da han i lørdags til 
Støttefondens årsmøde sagde: ”Men dem, der gør det allerbedst – det er nu beboerne”. 
For det er dem, der hver dag viser omsorg og passer på hinanden, selvom det slet ikke er 
deres job – og det er dem, der indimellem får små mirakler til at ske, som det vi har hørt i 
dag.  

 
Jørgen B Svendsen 
Formand for Lokalrådet 
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Bilag 3: Forstanderens beretning 
 

Der blev vist en præsentation, hvor der fremgik en del udover 
det, som fremgår af dette notat. Dette notat tjener som 
understøttende tekst til præsentationen. 
 

1. Kom og gik. Nye beboere og mistede beboere.  

Det har været et begivenhedsrigt år på SampoVig, og på nogle områder et lidt 

overvældende begivenhedsrigt år. På den glædelige side har vi fået to nye beboere; Laura 

som er flyttet ind på Lærkegården (kom samtidig med mig) og Mie som er flyttet ind i 

Tranekær. Skal vi ikke bare sige, at vi har trukket to lodder med gevinster på begge. Vi 

er super glade for vores to nye skud på stammen i SampoVigs fællesskab. 

Til gengæld har vi mistet både Michael fra Tranekær og Bo fra Vibehuset. Det var meget 

at miste! Det er jo, som Jørgen også var inde på, to meget store personligheder – og det 

ved jeg ganske vist, selvom jeg ikke selv nåede at have nogen lang relation til dem, for de 

lange relationer til de to, har de fleste på SampoVig haft, og jeg er blevet fortalt alt 

hvad der er værd at vide. 

For min egen del, så var det gave for mig, at få lov at deltage helt tæt i især i forløbet 

før, under og efter Michaels bortgang. Da Bo døde, var jeg desværre sygemeldt, men 

deltog i bisættelsen. I alle de facetter der var omkring forløbet med Michael, mærkede 

jeg for første gang for alvor noget af det Marjatta – og her helt specifikt hvad SampoVig 
kan. Det er nok det, der har sat størst aftryk i mig i mit første år på SampoVig. 

Samarbejdet med Vibeke, samværet med medarbejderne, og beboernes måde at tage del, 

var noget helt særligt. Da Michael var død kom Niels Jørgen ind på værelset, og jeg sagde 

til ham at vi godt kunne tale til Michael eller synge måske, og så sagde Niels Jørgen ”altid 

frejdig når du går”, og så sang vi den og Hans Jørgen, som den eneste kunne alle vers 

udenad. Laura fra Uglebo sad som et tændt lys i kirken og fremsagde hele Fader Vor. Og 

sådan kunne jeg blive ved. Alle tog del. Det var meget bevægende at være en del af, og en 

måde at lære vores beboere at kende på. 

Bos bisættelse var også mindeværdig og helt speciel. Hvor vores fløjtekor med Hans ved 

klaveret spillede en sang Bo holdt af – nemlig Åh Buster. Køge kirke, højtidelig stemning 
og så vores beboere, som rejser sig og spiller for Bo. Det var et rørende øjeblik. 

Fælles for begge bisættelser var et arrangement efterfølgende, hvor der blev holdt 

taler, læst digte, fremvist billeder mv. Fælles for begge var også at Vibeke og Marianne 

fik sagt lidt af det, som præsten ikke kom ind på – nemlig at der også var nogle gode 

historier fra Michaels og Bos liv, som også viste andre sider af personlighederne. 
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Det har været værdifuldt, at pårørende har været forberedte på hvordan de ønsker den 

sidste tid, og det er også et punkt vi drøfter i Lokalrådet. 

Jeg tror vi kan konstatere, at når vi siger at Marjatta er et livslangt tilbud, så er det det. 

Det har stor værdi, at vi fortsat kan tage vare på vores beboere, når de bliver 

plejetrængende. Netop det er noget af det vi drøfter og fortsat vil leve op til. 

 

2. Stemningsbilleder. Livet på SampoVig. Der har været et HAV af oplevelser! Hvis jeg 

skulle have samme aktivitetsniveau som vores beboere har, så skulle jeg nok skrue op for 
noget vitamintilskud. Der er en imponerende og misundelsesværdig energi og 

oplevelsestrang. Jeg kan langt fra liste alt op (jeg har modtaget rapporter fra alle 

grupper, og gav op at tælle aktiviteter, ture, ferie, terapier mv. efter tre sider for kun et 

enkelt hus), men har sat et par stikord på ”tavlen”.  

Vi deler billeder på Facebook. 

Et par andre ord omkring dette med oplevelser og ture, er at vi har drøftelse om dette 

med fællesskab og individ. Hvornår og hvor meget skal vores beboere gøre fælles, og 

hvordan tilgodeser vi behovet for individuelle oplevelser. Bare for at sige, at vi 

bestræber os på at favne individuelle behov, i tillæg til goderne ved at leve i et 

fællesskab. 

 
3. Marjattas 65 års fødselsdag. Marjatta fyldte 65 år, og i den forbindelse blev der sat et 

stort skuespil op – Den lille Havfrue. Vi havde tre beboere med – John, Tina og Stine, og 

det var bare et fantastisk skuespil. Jeg ved ikke hvor mange af jer der lagde vejen forbi 

og så det, men jeg selv lagde vejen forbi to gange, fordi en enkelt gang var simpelthen for 

lidt. Så jeg var til premiere og med en anden aften sammen med beboerne fra SampoVig, 

og det at få oplevelsen sammen med vores beboere, højnede lige total- oplevelsen en god 

del. 

 

4. SampoVigs særkende. Vi er begyndt at arbejde lidt med Sampovigs særkende – altså hvad 

kendetegner os? Hvorfor vil vi gerne bruge tid på det? Fordi dette at have noget særligt 
sammen er identitetsskabende, og også noget vi håber kan tiltrække nye mennesker til os. 

Beboere selvfølgelig - først og fremmest, men også medarbejdere og ledere. Vi har også 

tænkt os at bruge det i stillingsopslag fremover. 

 

5. Nybyggeri. Marjattas mangler pladser på Voksencentrene. Det er sådan, at 

afgangseleverne fra Skolehjemmet står og banker på, og vi har ikke tilstrækkelige boliger 

at tilbyde. Så vi vil gerne bygge nyt, og helt konkret vil vi gerne starte med at bygge på 
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SampoVig. 

Når det er sagt, så er der ikke noget der er endeligt. Der er mange brikker, der skal 

falde på plads. Byggegaranti, lokalplaner mv.  

Vi forestiller os at genanvende tegninger fra Sagahus på Vidarslund, og vi har også en lille 

tegning der viser, hvor et nyt hus på SampoVig MÅSKE kunne ligge. Ud fra en betragtning 

af at bevare så meget grønt areal som muligt, nærhed til eksisterende bygninger osv. Men 

igen – det skal kommunen mene noget om. 

Hvis vi ender med at udvide vores fællesskab med 12 ekstra beboere, så kræver det også 
en tilbygning til salen. 

 

6. Hårde facts. Fordi de fleste forbinder ordene økonomi, administration og dokumentation 

som et nødvendigt onde. Hvordan klarer vi os så økonomisk? Vi klarer os rigtig godt. Vi har 

fået skabt balance mellem det vi får i kassen og det vi tager op af den. Det har vi 

arbejdet hårdt for. SampoVig stod med et stort underskud efter 1. Halvår, De mange 

særtaksttimer vi mistede, svarer til fem stillinger. Vi endte med at løbe det meste ind og 

kun gå ud med 200.000,- i underskud. Det er vi ret stolte over. 

Vi fastholder de styringsredskaber vi har udarbejdet, og efter dette års første måneder, 

ligger vi rigtig godt an økonomisk, og forventer at kunne skrue op for nogle aktiviteter 

efter sommer, hvis prognosen holder. Med skrue op tænker vi eksempelvis på forskellige 
aktiviteter for beboerne, som kræver ekstra bemanding. Det kunne være opførelse af 

skuespil og/eller ledsagelse på ture og ferier. 

 

FMK. Er kommet for at blive og det er Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed også. 

Fælles medicinkort er en elektronisk platform, hvor sundhedsvæsenet taler sammen – 

med patientsikkerhed for øje. I praksis betyder det, at vi skal logge ind på hver eneste 

borgers medicinkort hver dag året rundt. 

Med hensyn til de sundhedsfaglige tilsyn, så er det nu sådan, at sociale botilbud skal leve 

op til de samme krav som på sundhedsområdet. Det betyder også, at vi skal have ansat en 

sundhedsfaglig medarbejder (mindst en). I al sin enkelthed bare sådan det er, så ingen 
grund til at dvæle mere ved det. 

  

7. Tak til beboere, medarbejdere, ledere og pårørende. Har skrevet nogle få stikord om 

hvad jeg blandet andet synes kendetegner os alle. 

Det er alle os, der sammen giver værdi til vores fællesskab her på SampoVig. 

Jeanette Stærk Larsen, forstander SampoVig 
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Bilag 4: Værkstedets beretning: 
 
Fremsendes separat 
 


