
B l a d e t

Nr.
37

2019
Sommer 2019



Marjatta Bladet 
udgives af:

Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5119

E-mail:  
marjatta@marjatta.dk 
www.marjatta.dk 

Redaktion:
Bernhard Schmitz  
Tine Bay Sørensen  
Anne-Grethe Jakobsen  
Jens Hegli  
Camilla Scharling  
Stina Larsen 
Torben Olesen  
Dorte Bruhn 

Ansvarshavende:
Bernhard Schmitz

Layout & tryk:
Sangill Grafisk · 5553 0505

Indlæg til Marjatta Bladet, 
der meget gerne må ledsages 
af nogle gode billeder, sendes 
gerne elektronisk til  
marjatta@marjatta.dk eller 
til Marjattas kontor mærket 
”Marjatta Bladet”

Deadline for næste nummer 
af Marjatta Bladet er den 
1. oktober 2019.

Forsiden:
Akvarel af Grethe Bagge, 
foto af Lea Nielsen. 
Se omtale på side 28.

2 Leder Juni 2019 
 Af Bernhard Schmitz

4 Lad os gå over åen efter vand! 
 Af Tomas Johansen

6 Sagahus´ sommerferietur 
 Af Walter Morweiser, Flemming 

Steen Bjarnum og Marina Gellert

8  SampoVig har fået ny sti 
 til byen 
 Af Mette Nielsen, Ann-Louise 

Ertmar og Inge Lise Holmgren

11 Min storesøster er min 
cirkussommerfugl 

 Af Cecilie Blaabjerg Bay

14 ”Vi tjener et højere formål” 
 Interview af Torben Olesen

18 Stolthed og Fællesskab
 Af Inge Chabot

20 At være en aktiv del af levende
 fællesskaber, er noget af det 

jeg oplever giver mest mening 
i mit liv 

 Af Elen Agger

22 Juleturen gik til Bellevue
 Teateret
 Af Camilla Scharling

23 ”Det giver mig enormt megen
 glæde og livsværdi, at arbejde
 med de unge på Marjatta”
 Præst Mette Lund Larsen 

Hougaard i samtale med Torben 
Olesen

26  Pinse
 Af Tine Bay Sørensen

28  Lyset kærtegner
 Af Cathrine Rasmussen

30  Udvikling på alle hylder
 ”Den Lille Havfrue”
 Paul Klarskov fortæller 
 til Torben Olesen

34  Fortælling i hverdagen
 Af Mette Ryom og 
 Ninna Nygaard

36 ”Det skal give værdi for 
 vores beboere”
 Jeanette Stærk Larsen fortæller
 til Torben Olesen

38 Marjatta Bredeshave
 – hvor mennesker mødes
 Af Terje Erlandsen

40 Kunsttur til Glyptoteket
 Af Michala Roerslev 
 & Dorthe Vedel

42 Marjatta Bredeshave
 Af Lisbet Kolmos

44 Noget nyt åbner sig
 Af Torben Olesen

48 Diskoaften

50  Mindeord - Birthe Reppel
 Af Bernhard Schmitz

52 Kirstens 65 års jubilæum
 Af Maria Gellert

52 Tak til Thomas Laugesen

53 Tillykke til Pilti

53 Ristolahavens Markedsdag

54 Marjatta Festival 2019
 Af Tine Bay Sørensen

Indhold i Marjatta Bladet nr. 37, juni 2019



Marjatta er et fællesskab som på      
nuværende tidspunkt tilbyder skole-, 
uddannelse-, bo- og værkstedstilbud 
til omkring 230 elever og beboere. 

Der er fortsat en stor søgning til 
Marjatta og der er flere henvendelser 
end vi har pladser, hvilket er rigtig 
positivt. Skolehjemmets målgruppe 
er børn og unge fra 6 til 23 år, men 
mange elever flytter først fra skole-
hjemmet på et senere tidspunkt end 
de 23 år. Beboerne i Marjattas 4 vok-
sencentere bliver ældre end tidligere 
og der mangler plads. 

Ledergruppen har udarbejdet en 
vision- og strategiplan som gør det 
muligt, at de 4 nuværende vokseste-
der kan vokse sig større fra de i dag 
omkring 35 beboere til 50 beboere 
hvert sted i løbet de næste 12 år. 
Dette betyder, at der skal bygges nye 
bofællesskaber og skabes nye værk-
stedspladser. Lige nu planlægges der 
et nyt bofællesskab på SampoVig 
på Stevns til 12 beboere, og det 
skulle gerne være klar til indflytning 
ultimo 2020, ligeledes arbejdes der 
med visioner for værkstedsområdet.

Det er fantastisk at så mange ønsker 
at være en del af Marjatta og det 
stærke fællesskab, for det er ikke 
nogen selvfølge.

Da inklusion stod øverst på den 
politiske dagsorden i årene omkring 
2008, blev der i mange sammen-
hænge varslet, at kun højtspeciali-
serede institutioner med en klar og 
afgrænset målgruppe ville kunne 
klare sig i fremtiden. Marjatta har 
ikke specialiseret sig i en speciel mål-
gruppe, men optager børn indenfor 
en bred målgruppe med forskellige 

udviklingsforstyrrelser. Det som har 
kendetegnet Marjatta gennem alle 
årene er det stærke fællesskab. Jeg 
tillader mig at sige, at Marjatta er 
specialiseret i at skabe stærke fælles-
skaber som bygger på et stærkt og 
velforankret værdigrundlag. 

Vi lever i en tid, hvor vores liv indi-
vidualiseres i højere grad end tidli-
gere. Dette kendetegner den tidsånd 
vi lever i, hvor den personlige frihed 
og udvikling prioriteres højt. Men 
denne udvikling har også medført 
en øget ensomhed, utilfredshed og 
angst for ikke at være perfekt og væl-
ge det rigtige.  Inklusion forudsætter, 
at der er stærke fællesskaber tilstede, 
som den enkelte kan forbinde sig 
med og være en del af. Marjatta er 
sådan et sted, her bliver man set, 
man føler sig hjemme og man bliver 
del af noget større. Det er ikke kun 
noget som de der bor og arbejder på 
stedet føler, det er også noget som 
gæster og besøgende udefra fornem-
mer, når de kommer på stedet. 

Eleverne og beboerne på Marjatta 
acceptere hinanden og hinandens 
forskelligheder.  Selvom der opstår 
konflikter bæres der ikke nag. Vi 
”andre” tillægger hurtig hinanden 
forskellige motiver, og vi ser hinan-
dens fejl og mangler. Det gør Marjat-
tas elever og beboere ikke, de formår 
at glædes over hinandens fremskridt 
og sejre, store som små.  Det er 
altid en stor fornøjelse, at deltage i 
skoleafslutning, en koncert, talekor 
eller skuespil i skolen eller i et af 
voksenstederne, og opleve hvorledes 
eleverne og beboerne støtter hinan-
den, og hvordan de kan glædes og 
begejstres på hinandens vegne. 

Helsepædagogikkens og socialte-
rapiens opgave er at kunne se bag 
overfladen og få øje på et udvik-
lingspotentiale. Dette potentiale er 
tilstede, og med den rette tilgang 
kan det udfolde sig og blomstrer.

På Marjatta ved vi, at kunsten og 
kunstneriske processer har en stærk 
helbredende kraft, og der arbejdes 
meget bevidst med det kunstneriske. 
Kunsten skaber glæde, fordybelse, og 
ny indsigt, men den giver også den 
enkelte mulighed for at overvinde 
forhindringer både fysisk og psykisk, 
og kunsten skaber fællesskab og 
glæde. 

Denne udgave af Marjatta Bladet har 
ikke et overordnet tema, men viser 
endnu en gang den mangfoldig-
hed som kendetegner Marjatta. De 
mange forskellige artikler danner til 
sammen et indblik i, hvad der ska-
ber stærke fællesskaber og livsglæde. 
På redaktionens vegne vil jeg gerne 
takke alle som har bidraget til denne 
udgave af Marjatta Bladet.

God læselyst og 
rigtig god sommer

lEdER juni 2019

AF BERNHARD SCHMITZ

Stærke fællesskaber 
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Lad os gå over åen 
efter vand!
AF ToMAS joHANSEN, lægE TIlkNyTTET HElSECENTER på MARjATTA

I det gamle ordspil skinner det 
igennem, at vi ikke skal spilde vores 
kræfter unødigt men hellere være 
lidt mere smarte. Man forstår, at det 
er smartere at blive på denne side 
af broen og bare tage det vand i åen 
man har brug for, uden først at gå 
over på den anden!

Ordspillet kommer fra en tid, hvor 
næsten alle hverdagens små og store 
opgaver, for langt de fleste menne-
sker, var forbundet med bevægelse. 
Fra at pumpe vandet op fra brønden 
med håndkraft, til at malke koen, 
kløve brændet for at få varme og 
kunne lave mad, gå – senere cykle 
– til skole eller arbejde osv. Det var 
ofte hårdt arbejde og man blev na-
turligt træt, men fik også trænet og 
brugt kroppen.

Først vores generation er rigtigt vok-
set op til et liv, hvor vi kan slippe 
for fysisk arbejde, stort set fra vi 
vågner til vi går i seng igen. Og har 
vi lidt tid til overs, har vi massere af 
skærme at sætte os ved eller med… 
men altid netop sætte os med, blive 
kropsligt passive med.

Hvor de gamle, der fra barnsben ar-
bejdede tungt og hårdt, kunne blive 
nedslidte og nedbrudte, ser vi i dag 
andre symptomer opstå ved, at vi er 
gået i den modsatte grøft og rører os 
alt for lidt: Overvægt, måske endda 
førende til sukkersyge, muskelsvag-
hed med følgende led-symptomer, 
f.eks. ryg-, nakke- eller skuldersmer-
ter, muskelspændings hovedpine 
osv.

I Rudolf Steiners Helsepædagogiske 
foredrag, som bl.a. er en inspira-
tion til det pædagogiske arbejde på 
Marjatta, formidles det allerede for 
nu snart 100 år siden omkring flere 
af de børn der beskrives, at pædago-
gerne skal arbejde med særligt fokus 
på bevægelse, særligt helseeurytmi. 
Og også på Marjatta var der fra 
begyndelsen fokus på ”håndens” 
og ”kroppens” arbejde, på at opøve 
dygtighed til at kunne noget prak-
tisk anvendeligt, hvad enten det var 
i husholdning, ved at save brænde, 
i værkstedsarbejde eller på gården. 
Men med til bevægelserne i hverda-
gen hørte også det, som var båret af 
en mere kunstnerisk lyst og af lyst 
til at være sammen socialt: At spille 
musik eller teater, at lege sammen på 
legepladsen, at gå gode ture i skoven 
og ved kysten osv.

Det er interessant at opleve, hvor-
dan der i disse år i samfundet, så 
småt er ved at ske et fremskidt – ved 
at vi laver et tilbageskridt! Det er 
formentligt aldrig i verdenshistorien 
blevet brændt så mange kalorier af 
i træningscentre og på trænings-
pladsen, på løbestier, til biking osv. 
som i disse år. Det er som om vi 
både længes efter at mærke kroppen 
blive brugt og udtrættet godt, men 
desværre også nogen gange sådan, at 
det er mere af nød end af lyst. Pga. 
ønske om vægttab, eller for at fore-
bygge eller behandle bevægemangel 
symptomer eller -lidelser. 

For mennesker med psykisk udvik-
lingshæmning kan den individuelle 
motivation til træning godt være 
nedsat. Nogle er naturligvis også 
overbevægelige (hyperaktive) og 
rører sig meget i hverdagen af den 
grund. Men for en støre gruppe 
er det ofte nødvendigt, at miljøet 
omkring, vedvarende forsøger at 
fremme motivationen, gennem me-
ningsfyldte og livgivende aktiviteter.

For nogle kan det være motiverende 
at konkurrere. Frode Nilstunds 
cykelture med Skolehjemmets elever 
som tidligere har været beskrevet 
her i bladet, er et godt eksempel. 
Men for mange i handicapgruppen 
er det faktisk sjældnere konkur-
renceelementet der driver. Tit er det 
forældres eller læreres / pædagogers 
motivation for en aktivitet, som 
først og fremmest betyder noget. Og 
når barnet bliver ældre – og hos den 
voksne med psykisk udviklingshæm-
ning – er det samværet med andre 
om en fælles aktivitet, der synes at 
betyde mest. Noget som for mange 
ofte opleves allermest meningsfuldt, 
når det er båret af noget kunstnerisk, 
f.eks. at danse sammen, lave euryt-
mi, at spille musik, lave skuespil, 
synge osv. Eller det er når vi går en 
skovtur og oplever naturens veks-
lende udtryk gennem årstiderne. 

Ude i den store verden er det med 
udgangspunkt i japansk tradition 
for ”skov-badning” (shnirin-yoku) 
igen blevet populært at opholde 
sig i skove – uden noget defineret 
formål. Det nedsætter stress og giver 
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livsoverskud. Det er noget vi på 
Marjatta kan skrive under på. Både 
voksne, unge og børn sætter pris på 
at opholde sig i skoven og for nogle 
af skolens elever er det nærmest en 
nødvendighed at koble lidt af med 
en pause i naturen, for at kunne lade 
op til at klare resten af skoledagen.

Vi citerer ofte på Marjatta de kloge 
ord: ”Bevægelse er glædens moder”. 
Og det er jo sandt, og til at opleve 
dagligt, at det hjælper på tristhed 
eller indesluttethed, på irritation 
eller vrede, at vi er aktive sammen 
og gør noget sammen i fællesskab. 
Og når vi kan kombinere det med 
naturoplevelser, som f.eks. en skov-
tur eller en tur ved de åbne marker 
eller kysten, så virker det samtidig 
beroligende og sundhedsfremmende 
på os. 

Man kan sige, at vi på den måde 
overfor nutidens inaktive liv, med 
passiviserende skærme o.l., på 
Marjatta har en hel palet af bevæge-
muligheder, som vi kan bringe i spil, 
især til gavn for det psykisk udvik-
lingshæmmede menneske: Fra mål-
rettet muskeltræning, der kan være 
gavnligt for især ryg, udsatte fodled, 
skuldre osv., over motion som mere 
alment får pulsen op – gang, løb, 
(motions)cykling, svømning. Men jo 
også alle slags lege, køre trillebør og 
save, feje gårdspladsen eller stuegul-
vet, hænge tøjet på en snor osv. Og 
til de mere sociale og kunstneriske 
aktiviteter, som nævnt ovenfor, eller 
de egentligt terapeutiske og indivi-
duelle bevægetiltag som Grundmo-
torik, Embodiment, Helseeurytmi 
osv. Vi kan altså med udgangspunkt 
i de nævnte bevægelsesmuligheder 
tilgodese hele mennesket, både 
kroppens muskler, sener, led og 
kredsløb, men også sjælens behov 
for autentiske, kreative og kunst-
neriske oplevelser sammen med 
andre og endelig åndens oplevelse 
af meningsfuldhed og motivation 
gennem f.eks. skuespil, terapeutiske 
bevægelsesmetoder m.m.

For at lykkes med at motivere og 
hjælpe elever og beboere til et aktivt 
liv i en verden, som bliver mere og 
mere fysisk inaktiverende, må vi 
tænke i retning af bevidste ben-
spænd og ofte føle, at vi faktisk ”går 
over åen efter vand”.  Der er jo så 
mange andre ting der skal gøres og 
nås og uendelige dokumentations-
krav som også lige skal klares, hæn-
ger over medarbejdernes hoveder. 
Og så virker det måske set udefra 
underligt, at man ”spilder tiden” 
med en skovtur midt i det hele om 
eftermiddagen efter skole.

Men det er ikke omsonst! Det er på 
en måde endda i en højere ”sags” 
tjeneste. Ikke kun den kropslige 
sundhed er på spil i vores inaktive 
liv. Vi ved også, at hver gang vi skal 
gøre en bevægelse, så skal vi ville 
den. Vi skal bringes dertil, at det 
er noget vil gerne vil gøre… eller i 
hvert fald ser en mening med at gøre. 
Vi forbinder dermed nødvendigvis 
vores ”jeg” eller personlighedskerne 
med den bevægelse kroppen udfører. 

Dermed gør vi hele tiden små tiltag 
til at blive stadigt mere ”integrerede 
beboere” i vores egen krop. Vores 
krop kan, i små skridt, mere og mere 
blive en sikker havn for udfoldelsen 
af det vi er og vil inderst inde– vi er 
ikke mere så fangede i den hæmme-
de kropslighed vi måske er født med, 
men kan tilkæmpe os små områder 
af frihed, hvor vi kan gennem-
føre dét med kroppen, som jeget 
og personligheden ønsker. Og det 
behøver ikke være en sur pligt, så 
vi føler os lænket til en kondicykel 
et antal timer om ugen. Vi kan gøre 
det sammen med andre og i stort og 
småt gennem dagen, hvis vi bare er 
bevidste om det…og det kan tilmed 
være rigtig sjovt og berigende! 

Det er vist ikke så ringe endda, at gå 
over åen efter vand!

“Bevægelse er glædens moder„
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Sagahus´ sommerferietur
FoRTAlT AF WAlTER MoRWEISER, FlEMMINg STEEN BjARNuM og MARINA gEllERT

I Sagahus blev det i år besluttet, at vi 
der ønskede at komme med på tur, 
skulle holde sommerferie på en lille 
herregård ved Skælskør som hedder 
Gerdrup. Vi pakkede vores busser en 
mandag morgen i juni for at køre 
en lille time. Vejene blev mindre 
og mindre og mindre og i et sving 
på en lille vej var der så til venstre 
en vognport i en stor ladebygning 
– mon det var hér ? Vi kørte igen-
nem porten og der åbenbarede sig 
det skønneste syn – i mellem 3 store 
rødkalkede ladebygninger lå der et 
lille slot i en skøn park med store 
gamle træer og vi kunne umiddel-
bart se, at hér ville være rart at være.

Walter fortæller, at slottet var et 
meget dejligt hus at bo i. Det var fuldt 
af gamle møbler og ting og sager der 
alle sammen var meget fine – der var 
f.eks en stor gyngehest oppe i gangen 
på første sal og en meget fin spille-
dåse lavet af træ. Den stod ved siden 
af trappen og man kunne høre den 
i hele slottet, når den spillede. Om 
aftenen sad vi og hyggede os – nogle 
sad i spisestuen og nogle sad i den 
største stue og hvis man havde lyst til 
at være lidt alene, kunne man være 
i en af de andre stuer, men vi var 
meget sammen med hinanden fordi 
der ikke er noget fjernsyn på Gerdrup. 
Men det var fint fortæller Walter.

Flemming fortæller om de store 
værelser vi alle sammen havde, og 
at på Gerdrup er der også meget højt 
til loftet ligesom i Sagahus, men på 
Gerdrup gør det ikke noget, fordi 
der er så hyggeligt. Der var hyggelige 
møbler og gardiner og alle de andre 
gamle ting. Flemming tror også, at 
det var så dejligt at være i huset, 
fordi man kunne mærke alle de 
mennesker, der har boet dér i mange 
år. Det kunne man også se, fordi 
deres ting var der stadigvæk.  

Når vi ikke lige hyggede os hjemme 
på Gerdrup var vi ude på udflugter. 
Vi var f.eks en dag på Egeskov. På 
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Egeskov er der noget for enhver 
smag: Walter fortæller at baronen 
der ejer Egeskov også bor dér og at 
det kan man se på de skilte ved slot-
tet hvor der står ”privat”.

Endnu mere vigtigt, synes Walter, 
er, at baronen samler på alle mulige 
forskellige ting. Han har en veteran-
bilsamling, endda mange flere biler 
end han kan nå at sætte i stand. 
Oppe på et loft er der mange mange 
biler som venter på at blive ordnet. 
Flemming tænker, at det nok kom-
mer til at tage noget tid, fordi det er 
frivillige, der skal gøre det. Walter 
mener også, at baronen kun samler 
tingene sammen og så er der andre 
der sætter tingene i stand. For Walter 
er det aller bedste ved Egeskov Falck-
museet. Der er alle mulige forskellige 
brandbiler og ambulancer og nogle 
af dem er meget gamle. På Falckmu-
seet er der en hel hal med biler der 
endnu ikke er blevet sat i stand, så 
de frivillige har nok at gøre.

Vi var også på en tur til Middelal-
dercentret på Falster. For at have 

kræfter nok til dagen startede vi med 
at spise en middelalderfrokost,- og 
Walter og Flemming er enige om, at 
det allerbedste ved den frokost var 
det glas øl der blev serveret til – for i 
middelalderen drak man ikke gerne 
vandet fordi det ikke var rent nok. 
Således styrket tog vi til ridderturne-
ring hvor vi holdt med den ridder 
der vandt turneringen og Helle med-
arbejder endda fik ridderens rose. Vi 
gik rundt og så forskellige huse og 
også at der var mennesker, der boede 
i husene og levede og arbejdede som 
i middelalderen. Nogle af dem var 
englændere. Det var en dejlig dag, 
også selvom den dag var en af de 
få dage i denne sommer hvor det 
regnede – så i løbet af eftermiddagen 
tog vi hjem til Gerdrup og drak kaffe 
og hyggede os igen.

Andre dage var der ikke så meget på 
programmet – vi spillede petanque i 
parken, tog på indkøbstur til Skælskør 
og en aften sejlede vi med en lille 
færge til Agersø for at gå på restaurant 
og da vi den aften skulle hjem igen 
havde vi en hel færge for os selv.

Alle der var med på vores sommer-
ferietur synes det havde været en 
fantastisk dejlig tur og alle er enige 
om at Gerdrup var et pragtfuldt hus 
at bo i - ”Men” siger Flemming – ”vi 
kunne også tage til Sønderjylland til 
næste år”. 
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SampoVig har fået 
ny sti til byen
AF METTE NIElSEN, ANN-louISE ERTMAR og INgE lISE HolMgREN

Valgløftet
Stedet er SampoVig, datoen den 17. 
november 2017. 

Det summer af liv i salen, hvor der 
forud for kommunevalget tradi-
tionen tro afholdes valgmøde med 
repræsentation fra alle de opstillede 
partier. 

Spørgelysten hos beboerne er 
stor og et gennemgående tema er 
»stien«.

Vi kunne godt tænke os, der blev gjort 
noget ved stien!

»Stien« er en ganske smal sti over 
marken mellem SampoVig og St. 
Heddinge. Politikerne lover at se på 
sagen. De er i tvivl om, hvorvidt der 
er tale om en kirkesti eller en kom-
munal sti. 

Imidlertid bliver ønskerne om en 
bredere sti ved med at svirre i luften, 
og Annette Mortensen fra Panelet 
griber bolden: Hvis jeg bliver borgme-
ster, skal jeg sørge for, der bliver gjort 
noget ved den sti! Det lover jeg!

Annette indtager borgmesterstolen 
efter valget den 21. november, og 
tiden går. 

På SampoVig snakkes der jævnligt 
om stien, og beboerne undrer sig. 
Man nærmer sig efteråret 2018 og 
der er stadig ikke sket noget.

Hun lovede det jo - hun sagde, vi 
måtte holde hende op på det!

Åbent Borgmesterkontor
Løsningen var lige for; den sidste 
torsdag i hver måned har man i St. 
Heddinge Åbent Borgmesterkontor.
Den 25. oktober møder Stefan, Su-
sanne og Bo op, trækker et nummer 
og er godt nok spændte på, hvad 
borgmesteren vil sige. Med sig har 
de Mette og Ann-Louise fra hen-
holdsvis boenhed og værksted.
Annette Mortensen tager imod på 
borgmesterkontoret og deputationen 
fremlægger deres ærinde. Annette 
kan faktisk godt huske snakken 
om kirkestien, og der kommer en 
fin dialog i gang. Det viser sig, at 
Annette og Bo begge er brugere af 
Ridecenter Strålen i Klippinge, så der 
er jo fælles interesser at tale om. Ste-
fan bringer imidlertid fokus tilbage 
til stien.

Hvad er det da, I gerne vil? Lyder 
spørgsmålet fra borgmesteren.

Stefan, Susanne og Bo, der alle er 
ivrige brugere af stien, gør rede for 
deres ønsker, og borgmesteren note-

rer. Hun lover at videregive ønskerne 
til udvalget for Teknik og Miljø.

Så hører I fra dem meget snart.
Der bliver fulgt til dørs, taget fotos 

og indbudt til at komme igen en 
anden gang. Bo gør gengæld ved at 
invitere Annette Mortensen til at be-
søge SampoVig, når lejlighed byder 
sig. Man er vel gæstfri!

Tilbagemelding fra 
Teknik og Miljø
Allerede dagen efter har Mette Jacob 
fra teknik og Miljø i telefonen. Han 
må med beklagelse meddele, at 
skønt viljen er god nok, er der lange 
fremtidsudsigter for sagen. Budgettet 
for 2018 er brugt op og heller ikke i 
2019 vil der være mulighed for at få 
udbedring af stien presset ind. Men 
måske i 2020.

Efter den besked sunder Mette 
sig lidt, men ringer tilbage og beder 
Jacob finde tid til et møde, hvor han 
kan forklare beboerne om sagens 
udvikling.

Den 7. november bliver Jacob 
budt velkommen på SampoVig og 
vist ind i Svalebos dagligstue, hvor 
Stefan, Susanne og Bo venter på 
deres gæst. 

Mette, som diskret holder sig i 
nærheden, hører Jacob fortælle 
beboerne, at der nok alligevel er 
mulighed for en midlertidig løsning 
i form af en to-trins raket. Stien vil 
i første omgang kunne gøres mere 
farbar og fast at gå på, mens yderli-
gere tiltag må vente. Der fastsættes 
dog ingen dato. 

Stien er alt for smal!
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Nu skal der arbejdes 
Alle er enige om, at der nu må etab-
leres et møde på SampoVig, hvor 
først og fremmest borgmesteren 
inviteres. Hun har klart givet udtryk 
for sin positive indstilling og hun vil 
garanteret gerne komme.

Gruppen udvides med fire bebo-
ere, John, Stine, Camilla og Johan-
ne, hvorved der fås et meget bredt 
udsnit af de mennesker, der bruger 
stien. 

Nu bliver der skrevet invitation til 
Annette og Jacob, men også til Flem-
ming, som er udvalgsformand for 
Teknik og Miljø, og mødet fastsættes 
til den 30. januar 2019.

Der er altså to måneder at forbe-
rede sig i, og det bliver gjort med 
manér. 

Alle kan se, at skal der komme 
et resultat ud af det hér, skal der 
arbejdes for sagen og man skal være 
forberedt til fingerspidserne.

Man mødes til brainstorming og 
det skorter ikke på gode idéer. Stine 
foreslår en planche, hvor der bliver 
skrevet op, hvad SampoVigs beboere 
bruger byen til. John kommer med 
den idé, at man kan tage billeder af 
stien, når man cykler på den, når 
man prøver at gå to mennesker ved 
siden af hinanden og når Camil-
las kørestol simpelthen ikke kan 

komme frem. Stefan supplerer med 
forslag om et foto, hvor han står der 
med sin rollator, og slutteligt aftaler 
hele gruppen fire nye datoer, de kan 
mødes på.

Møderne blev indholdsrige. På 
et af dem blev der taget fotos, på et 
andet blev planchen udarbejdet, og 
der blev snakket meget om at være 
gode værter på selve dagen. 

Det var jo tre travle mennesker, 
der havde afsat tid til et SampoVig-
møde, og det var vigtigt, de følte sig 
velkomne og godt tilpas på stedet. 

Hvor skulle mødet foregå? Hvad 
skulle der serveres og hvem skulle 
byde velkommen?

Der var nu folk fra alle boenheder 
i gruppen, og de kom hver især med 
idéer fra deres eget hus. Alle fortalte 
om, hvad de selv brugte stien til og 
alle var enige om, at rigtig mange 
beboere gik deres morgentur ad den 
vej. For stien er tryg at gå på i mod-
sætning til Trommeslagervej, som 
hverken har fortov eller cykelsti og 
i øvrigt udmærker sig ved en ret så 
dårlig belægning. 

Stien er ganske enkelt en livsnerve 
til omverdenen og til selve Store 
Heddinge by. De beboere, der ikke 
er trafiksikre, kan trygt gå ned ad 
stien, følge Sigerslevvej ad fortovet 
og vende tilbage til SampoVig ad en 

sidesti, uden overhovedet at have 
været på alfar vej. En del kan gå 
netop denne tur alene, uden medføl-
gende pædagog. 

Det sidste blev der snakket meget 
om; hvad gør det ved et menneske, 
af og til at kunne færdes alene?

Beboerne var ikke i tvivl; det er rart 
... jeg bliver godt tilpas … det er dejligt 
… jeg føler mig som mig selv … jeg kan 
høre fuglene synge.

Der blev sat mange ord på, selv-
værd kunne have været et af dem.

Slutspurten
Dagen før Borgmestermødet blev de 
sidste forberedelser bragt på plads.
Planchen blev færdigpudset og fo-
tografierne skrevet ud i stort format, 
og på selve dagen blev der dækket 
op i Svalebos køkken med kaffe, 
sodavand og lækkert bagværk.

De tre gæster blev budt velkom-
men, og mødet, som var berammet 
til en time, startede med en præsen-
tationsrunde. Beboerne havde hver 
et af fotografierne foran sig, så der 
var mulighed for at »gemme sig«, 
hvis genertheden overvældede, når 
man skulle fortælle lidt om sig selv.

Som første indslag blev planchen 
gennemgået, og det fremgik særde-
les tydeligt, hvor meget SampoVig 
i grunden bruger byen. Det vidste 

Og slet ikke plads hvis man møder nogen! ... eller man bruger rollator!
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politikerne sådan set godt, men al-
ligevel kom det bag på dem, hvor tæt 
kontakten er mellem by og bosted er. 

At beboerne deltager i forskellige 
aktiviteter og køber deres ugeblad, 
tøj eller toiletsager i byen, er den ene 
side af sagen - at madvarer og andre 
daglige fornødenheder til SampoVigs 
drift stort set bliver handlet ind 
lokalt, er en anden side. 

Gruppen talte deres sag godt, og 
Mette gav stilfærdigt sit besyv med:

Vi handler ikke ind ved en stor last-
bil, som kommer med varer en gang om 
ugen - vi handler ind lokalt, for vi er 
afhængige af, at der er butikker i denne 
her by!

Bo og Stefan fortalte om deres ture 
til Café Stevnen og deres indkøb i 
Brugsen, Johanne og Camilla om 
den glæde, de har af svømmehallen, 
og John om de daglige gåture sam-
men med kæresten. Stine berettede 
livligt om sine ture til biblioteket, 
hvor hun har job som medhjælper 
nogle timer hver uge og til sidst for-
talte Susanne om de friske morgen-
ture, hun selv og mange af kamme-
raterne nyder hver dag, inden de går 
på arbejde. 

Efter den grundige gennemgang af 
planchen blev fotografierne præsen-
teret; 

Stefans rollator og Camillas køre-
stol kunne tydeligvis ikke forenes 
med stien; der var et herligt foto, 
hvor man så Bo og John komme fra 
hver sin side på cykel, og et andet 
hvor John forsøgte at gå ved siden af 
sin kæreste på stien. Umuligt!

Borgmesteren på sin side kunne 
fortælle, at der nu var taget beslut-
ning om at gøre noget ved stien, og 
Flemming lovede at arbejdet ville 
blive startet allerede her i dette forår.

To-trins modellen bibeholdtes, 
idet stien her og nu gøres bredere 
og samtidigt planeres og får bedre 
belægning. I 2020 agter Kommunen 
imidlertid at asfaltere eller brolægge 
hele kirkestien og måske endda 
komme beboernes ønske om belys-
ning i møde.

Eftermiddagen sluttede med en 
hyggelig snak om SampoVig og livet 
derude, og beboerne fortalte bered-
villigt om, hvor længe de havde boet 
her og hvad de hver især arbejdede 
med i dagligdagen.

En sejr for SampoVigs beboere 
Allerede efter 14 dage gik Stevns 
Kommune i gang med at renovere 
stien, og SampoVigs beboere høster 
nu lønnen for deres indsats.

Mette beskriver processen med 
ordene: Det har været en fantastisk 
rejse at være sammen med dem på, de 
er gået op i det med liv og sjæl og der 
er ikke gået én dag uden en eller flere 
af beboerne har spurgt ind til, hvordan 
det nu gik med den sti. Og det er dem, 
der har fået alle de gode idéer. Opgaven 
for Ann-Louise og mig har blot været at 
åbne rummet for dem.

Men lad os give John det sidste 
ord.  For John holder øje! Han inspi-
cerer arbejdet på stien hver eneste 
dag og aflægger referat til Mette:

Hvor var det godt, Mette, at vi gjorde 
det hér. Fordi det er os, der har fået 
stien til at blive til; det er os, der har 
gjort det hér! Hvis vi ikke havde sagt, 
der var brug for en ny sti, så var det her 
ikke sket! 

Så er det vigtige møde i gang, og her hjælper den grundige planlægning!
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Jeg hedder Cecilie 
og min storesøster er 
min cirkussommerfugl
AF CECIlIE BlAABjERg BAy – lIllESøSTER TIl CAMIllA 

Sommerfugletegninger af VERA SIANNA

Jeg så engang en kortfilm, som 
hedder ”The Butterfly Circus”.  Om 
en mand født uden arme og ben, 
der lever som hovedattraktion i et 
tivoli, hvor han udstilles, ligesom 
den berømte elefantmand. En dag 
bliver han fundet af en cirkusdi-
rektør, som lader manden komme 
med i én af hans cirkusvogne, dog 
under den forudsætning, at han 
selv finder sin egen måde at blive en 
del af hans cirkusforestilling på, og 
dermed også finder sit talent. Lige-
som alle de andre artister i cirkusset 
har gjort. Alle artisterne har været 
igennem samme udvikling. Som 
sommerfugle, der starter livet som 
sommerfuglelarver og noget, der 
minder om noget mindre potentielt, 
men som formår at forvandle sig, 
udvikle deres skønhed og får deres 
smukke vinger at flyve med. De har 
alle fundet deres talent og blevet en 
del af cirkusforestillingen. 

Manden uden arme og ben finder en 
dag ud af, at han trods sit handikap, 
kan svømme og han får sit eget 

nummer i forestillingen. Han kan nu 
være en del af forestillingen, ikke på 
grund af sit handikap, men på grund 
af hvem han er, og hvad han kan.

Om jeg kan relatere til ovenstående 
historie. Ja, det kan jeg, for jeg har 
en handikappet søster. Min søster 
er skabt til denne verden, fordi hun 
kan blive en del af forestillingen. Og 
det er mig, som er cirkusdirektøren. 
Jeg har fundet hende, og skal sørge 
for at guide hende hen mod hendes 
talent. Der findes mange cirkusdirek-
tører derude i verdenen. Det er det, 
som vi søskende til de handikappede 
børn er. Men at være cirkusdirektør 
vil føre til mange spørgsmål i livet. 
Så når jeg nu skriver alle mine dag-
ligdagsrefleksioner ned, så ved jeg 
at der sidder mange cirkusdirektører 
derude, der kan nikke genkendende 
til det meste, eller det hele. 

Min søster og alle de andre handi-
kappede, er som et ordsprog siger: 
”Børn med handikap er som som-
merfugle med brækkede vinger. 

De er lige så smukke som de andre 
børn, de har bare brug for vores 
hjælp til at få spredt deres vinger 
ud.” 

Og så er der os, cirkusdirektørerne. 
Vi sørger for at drysse masser af som-
merfuglestøv på dem i tilværelsen, 
så de kan flyve yndefuldt gennem 
livet. Vi er altså cirkusdirektører, der 
i vores cirkusdirektørhat gemmer 
vores støv, og lader vores handikap-
pede søskende finde deres talent. 

Vores cirkushistorie 
Vores cirkus- og sommerfuglehisto-
rie handler om min søster Camilla, 
som har Rett syndrom. Og så er der 
mig selv. Jeg hedder Cecilie, og jeg 
er 27 år. Jeg er lillesøster. Yngst i en 
søskendeflok på fire, og lillesøster til 
blandt andet Camilla på 36 år, som 
før jeg blev født, fik stillet diagnosen 

“Børn med handikap er som sommerfugle med brækkede vinger. 
de er lige så smukke som de andre børn, de har bare brug for 

vores hjælp til at få spredt deres vinger ud. „


   MARjATTA BlADET NR. 37 2019   11



Rett syndrom (RTT). Min søster har, 
i min tid, aldrig boet hjemme. Hun 
har haft sit daglige liv på skole- og 
behandlingshjemmet, Marjatta, der 
er for udviklingshæmmede børn 
og voksne, med hver deres talent. 
Hun har siden hun var 7 år boet på 
Marjatta og været hos min forældre 
i weekender og ferier. I dag bor hun 
i et bofællesskab, der også hører un-
der Marjatta, sammen med 6 andre 
cirkussommerfugle. Hun har det 
bedst tænkelige liv, og er i dag sund 
og rask, trods hendes ”medfødte 
neurologiske udviklingdefekt”, som 
Rett syndrom er. 

Jeg er født og opvokset med sam-
fundets forskelligheder på både godt 
og ondt. Men samtidig er jeg også 
opvokset med muligheden for at 
bemærke potentialet i alle menne-
sker, trods handikaps, for der findes 
mange muligheder for et fantastisk 
og beundringsværdigt liv. Jeg er 
opvokset med, at se hvordan som-
merfuglelarven forvandler sig til en 
sommerfugl, får sine ”dog” brækkede 
vinger, og lærer hvordan de foldes 
ud og bruges. Jeg er vant til at se 
alt det sommerfuglestøv, som disse 

mennesker har fået drysset på sig 
hele livet af hver deres cirkusdirek-
tør, for at de kan få et prisværdigt liv. 

Når man er søskende til en handi-
kappet, går man med nogle fore-
stillinger, forhåbninger, tanker og 
en masse spørgsmål. Det kan være 
hårdt at have en bror eller søster 
med et handikap. Vi når igennem 
hele følelsesregisteret gennem vores 
barndom. Følelser som vrede, pinlig-
hed, glæde, lykke, afmagt, håb, og 
dårlig samvittighed. Jeg kan nævne 
mange flere, for vi har prøvet dem 
alle. Vores glæder er forskellige og 
vores sorger er forskellige. Men vi 
kunne aldrig nogensinde forestille 
os, at skulle leve uden vores handi-
kappede søskende. Vi lærer at blive 
de bedste cirkusdirektører. 

Men hvem har som en søskende 
til en handikappet søster eller bror, 
ikke siddet som lille og tænkt: ”Gad 
vide, hvordan alting ville være, hvis 
min søster var ”normal”?”, eller haft 
følelsen af: ”Hvorfor er det lige mig, 
der har en søster, der er handikap-
pet?”

Eller synes det var enormt pinligt, 
når alle mennesker kiggede på én, 
når man gik sammen med ens han-
dikappede søster eller bror. 

Jeg er ikke tvivl om, at mange 
kan nikke genkendende til alt det 
her. For det er lige præcis sådan vi 
søskende, der har en handikappet 
søster eller bror, har det, og har haft 
det. Vi har ofte måtte fortælle vores 
cirkushistorie, og har forklaret netop 
om vores cirkussommerfugl. 

Men vores cirkushistorier skal skabe 
en ”sommerfugleeffekt”. Baseret på 
kaosteorien, som ifølge leksikonet 
beskrives som: ”Når en sommer-
fugl blafrer med vingerne i Kina, 
sættes en kædereaktion i gang, der 
ender med en storm på Bornholm.”

Vores kædereaktion skal bare baseres 
på vores historie af vores søskende. 
Vores sommerfugleeffekt skal ende 
med accepten af samfundets for-
skellighed trods handikaps. At alle 
mennesker i denne verden er skabt 
for det de er, og det de kan. At alle 
mennesker i dette liv har et talent. 

Hvornår stopper vores magiske 
cirkusunivers?
Min søster og jeg er nu blevet voks-
ne. Jeg er blevet til et selvstændigt 
og ansvarsfuldt menneske, eller jeg 
forsøger i hvert fald (Læs: smiley). 
Jeg har for længst fundet mit talent 
til et nummer i cirkusforestillingen. 
Min søster har ligeledes fundet hen-
des talent, men hun har bare brug 
for hjælp til at bruge dette talent 
på den helt rigtige måde. Hun skal 
fortsat bruge mit sommerfuglestøv 
og min hjælp til at folde sine vinger 
ud. Jeg har fået en søster, som er et 
”barn” resten af livet. Også selvom 
hun er min storesøster, og for længst 
har passeret myndighedsgrænsen. 
Hun vil aldrig nogensinde være i 
stand til at kunne træffe beslutnin-
ger for sig selv. Det gør omverdenen 
for hende, hvilket så også er mig. 

Jeg har altid haft en stort behov for 
at yde og føle en stor omsorg for min 
søster. Med forældre med skiftende 
arbejdstider og mange bolde i luften, 
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var det en nødvendighed, at jeg 
hjalp til i de daglige rutiner gennem 
min opvækst. Som familie skal man 
lære at leve med det, og samarbejde 
for at få hverdagen skal at hænge 
sammen. Så fra en tidlig alder har jeg 
fungeret som en form for omsorgs-
person og plejer for min søster. 

Jeg har aldrig længere følelsen af 
at være flov eller vred over min 
søster. Men til gengæld kan jeg blive 
enormt bange, angst og bekymret. 
For hvad skal der ske, når mine for-
ældre ikke er her mere? Hvem skal 
så tage over, og hvor meget skal jeg 
tage over? 

Hvad er mine forældres ønsker og 
vilje for min søster, hvis jeg pludse-
lig skal stå med beslutninger, som 
handler om vores cirkusunivers, og 
beslutningen om, hvornår den sidste 
forestilling går i gang? Hvornår skal 
jeg stoppe med at drysse mit som-
merfuglestøv?
Om min søster har været medvir-
kende årsag til mit valg af karriere 
er svært at sige. Men i dag er jeg 
uddannet sygeplejerske på 4. år med 
speciale inden for ortopædkirurgien. 
Og alt det her har sat gang i endnu 
flere tanker og refleksioner. Jeg 
bruger mine cirkuserfaringer i mødet 
med mine patienter. Jeg har altid lidt 
ekstra sommerfuglestøv med mig, 
som jeg kan benytte mig af. For jeg 
møder mange skrøbelige mennesker 
med forskellige talenter i mit fag. 
Hvad nu hvis det er min søster, der 
pludselig ligger der, som patient i 
hospitalssengen? 

Den sygeplejerske, der skal skifte 
min søsters ble, kender jo ikke hen-
des udtryk for smerte, glæde, varme 
eller utryghed? For min søster forstår 

meget mere end man lige går og 
tror. Der er ingen andre, der kender 
til vores sommerfuglestøv og hendes 
talent end mig. 

Vil jeg kunne sidde ved siden af min 
søster, når hun har brækket sit ben 
og bliver indlagt til en operation. 
Fuldstændig ligesom den bror til 
den unge fyr med Downs syndrom 
gjorde hver eneste dag under hans 
indlæggelse. Han kom med hans 
yndlingsslik og bilmagasiner, fordi 
han vidste hvad han holdte af. Og 
han vidste, hvordan hans vinger 
skulle foldes ud, så han kunne flyve 
yndefuldt.

Jeg bliver ofte mindet om, at jeg selv 
kan stå som pårørende ved min sø-
sters side én dag. Vil jeg være i stand 
til at træffe de ”rigtige” beslutnin-
ger? Jeg ved at jeg er én af de men-
nesker i min søsters liv, der kender 
hende allerbedst, og elsker hende 
allermest. Jeg skal sørge for at alle 
cirkusforestillingerne går godt, og at 
publikum klapper, når de er slut. 

Min søsters cirkusliv er et mirakel, 
men jeg vil have, at det skal forblive 
et mirakel, og at vi træffer de kor-
rekte beslutninger, som jeg person-
ligt og fagligt kan argumentere for. 
Jeg har ikke et håb eller tro på, at 
min søster vil blive rask, og jeg ved, 
at hun vil forlade denne magiske 
univers før mig. Hendes vinger vil 
for altid være brækkede, og hun skal 
bruge min hjælp til at folde dem ud 
resten af sit liv. 

Min søster er, som sagt sund og 
rask den dag i dag. Men hvem ved, 
hvad der sker i morgen, og hvornår 
cirkustæppet rulles for, for sidste 
gang? Derfor er jeg sammen med 

min søster nu og her. Om vi hører 
musik, drikker et glas vin eller en 
kop kaffe sammen. Eller vi putter på 
sofaen, og jeg nusser hende i håret. 
Vi ved ikke hvornår vores magiske 
cirkusunivers slutter, så vi nyder det 
så længe det varer, og mens publi-
kum fortsat griner og klapper.   

Vi lever i vores cirkusmanege og 
cirkusforestillingen er i fuld sving. 
Sammen kan vi grine, græde, synge 
og danse. Alt det som alle andre sø-
stre også gør. Vi har bare altid gjort 
det på vores ”egen” måde. Vi gør det 
i nuet i vores egen lille cirkusver-
den, hvor andre cirkussommerfugle 
i tusindvis flyver rundt i manegen 
sammen med os. 

“Jeg bliver ofte mindet om, at jeg selv kan stå 
som pårørende ved min søsters side én dag. 

Vil jeg være i stand til at træffe 
de ”rigtige” beslutninger? „
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”Vi tjener et højere formål”
Interview med Administrationschef Thomas Crone og 
medarbejdere i administrationen

AF ToRBEN olESEN

Thomas, du bor i Fakse eller lidt uden 
for Fakse, er det ikke rigtigt?
Jo, jeg bor på en mindre landejen-
dom, hvor vi har heste og lidt jord 
de kan gå på. Jeg bruger en del af 
min fritid på at renovere bygninger-
ne, jeg kan godt lide at bruge værk-
tøj og maskiner. Derudover interes-
serer jeg mig bl.a. for motorcykler, 
allermest for at vedligeholde dem og 
ombygge dem, det er jeg lidt nørdet 
med, jeg slapper af i mit værksted.

Hvad er din baggrund for at arbejde på 
Marjatta og hvornår blev du ansat?
Jeg er jurist og blev ansat i 2012, så 
det er ved at være syv år siden. Jeg 
kommer fra den kommunale verden 
og inden jeg kom hertil, var jeg 
ansat i Region Sjælland som sekre-
tariatschef. Jeg havde faktisk tænkt 
mig at forsætte min karriere inden 
for den kommunale forvaltning, 
men så blev jeg spurgt af Torben An-
ker Sørensen og Ole Hvidsten, som 

jeg havde lært at kende i Regionen, 
om ikke det her job på Marjatta 
var noget for mig. På det tidspunkt 
havde jeg faktisk længe haft lyst 
til at komme ud i virkeligheden og 
prøve kræfter med rigtige budgetter 
og hvordan tingene foregår i den 
virkelige verden, langt væk fra de 
kommunale skriveborde.

Det virker også som om du trives godt i 
dit arbejde, du smiler altid når du siger 
noget.
Ja men jeg har også en fornemmelse 
af at Marjatta er et sted, som man 
bliver afhængig af, man får en glæde 
ved at være her, det griber en på en 
måde, som jeg aldrig har oplevet an-
dre steder. Allerede det med, at når 
man kommer om morgenen, så mø-
der man den ene beboer efter den 
anden, som smiler og hilser og har 
en eller anden oplevelse at fortælle, 
sådan en velkomst får man ikke på 
kontorerne i Region Sjælland.

Selvfølgelig er der udfordringer i 
arbejdet. Det var noget af en omvælt-
ning for mig, at komme fra det of-
fentlige system, hvor alting skal passe 
ind i de kasser, der bliver besluttet, og 
så til Marjatta som har en helt anden 
måde at organisere sig på. Her er det 
hensynet til den enkelte beboer i alle 
forhold, som vejer tungest. Jeg har 
lært meget af det, men jeg har da også 
oplevet, at der er blevet lyttet til mig 
og mine erfaringer.

Thomas, du er chef for administratio-
nen, hvor mange ansatte er I og befin-
der I jer alle sammen på Skolehjemmet?
Altså, jeg har den der trang til at 
organisere og få tingene til at køre 
nogenlunde på samme måde, så jeg 

”Jeg arbejder som sekretær, måske mere og ”alt mulig M/K”. Jeg er i 
mit arbejde meget bevidst om vi er der for elevernes skyld og med stor 
respekt for dem og deres familier. Det er unikt at arbejde på Marjatta, 
hvor vi har mulighed for at have god kontakt til både pædagoger og 
elever og det samarbejde jeg oplever her. Det er fantastisk givende når 
Mikkel suser ind ad døren for at få spændt sin cykelhjelm inden dagen 
starter og vi på den måde kan få sagt god dag til hinanden. Eller når 
Henrik kommer ind for at forhøre sig om jeg nu har styr på hvorfor 
busserne har flag på i dag eller det måske er kagedag på kontoret. Jeg 
er meget taknemmelig og stolt over at arbejde på Marjatta.”
Dorte Bruun, sekretær på Skolehjemmet.

14   MARjATTA BlADET NR. 37 2019



har forsøgt at få administrationen 
knyttet endnu tættere sammen, også 
for at vi på den måde kan lære af 
hinanden. Men der er stadig med-
arbejdere som ikke er på Skolehjem-
met, på SampoVig f. eks. er der sta-
dig en kontordame og det fungerer 
godt, så sidder der to medarbejdere 
på Bredeshave, men det er egentlig 
mere fordi der ikke er plads her, i det 
hele taget lider vi af pladsmangel.

Vi er tretten i administrationen og 
det kan lyde af mange, men det er 
det ikke. Jeg har lige været på besøg 
på en lignende institution, hvor der 
er 70 beboere, og hvor de har no-
genlunde samme omsætning, og der 
består administrationen af lidt over 
30 ansatte. Så vi må være forholdsvis 
effektive her, og det tror jeg da også 
på at vi er.

Det administrative arbejde på Marjatta, 
er måske ikke det mest synlige, hvori 
består arbejdet Thomas?
En stor del af det, er at betale regnin-
ger og det er faktisk en ret kompleks 
opgave, fordi der på samme tid er 
mange regnskaber, lige fra at hjælpe 
en beboer med at betale for Anders 
And bladet og til mere komplicerede 

lønudbetalinger. Vi er meget bevidste 
om, at pædagogerne er tæt på be-
boerne, det er vi ikke i samme grad, 
men vi føler os egentlig lige så tæt på 
det, der er kerneopgaverne, nemlig 
at sørge for at beboerne får det gode 
liv, det er vi også en vigtig del af.

Der er faktisk en tre, fire forskellige 
regnskaber, for vi har en støttefond 
med sit eget regnskab. Så er der 
driften af hele Marjatta, med lønnin-
ger og hvad der nu bliver købt ind 
af varer, og så er der alle beboernes 
økonomi, som vi hjælper pædago-
gerne med, så de ikke skal bruge for 
meget tid på det. Og endelig er der 
alle bofællesskaberne, der har hver 
deres økonomi, som der skal holdes 
styr på, så der bliver betalt for olie 
og vand osv. Så der er rigtig mange 
regneskaber samtidig, og de fleste 
fletter sig ind i hinanden og det skal 
vi have fuldstændig styr på. Vi har 
også et godt samarbejde med bebo-
ernes pårørende om den enkeltes 
økonomi, det er noget specielt for 
Marjatta, at det fungerer så gnid-
ningsløst og det er noget vi virkelig 
påskønner. Det hænger selvfølgelig 
sammen med, at beboerne er her, 
fordi de gerne vil være her og det er 

”Jeg sidder som økonomian-
svarlig og ser det som min op-
gave, at der bruges så lidt tid 
på administration som muligt. 
Arbejdet skal skabe værdi for 
medarbejderne og borgerne, 
og det sker ikke ved at vi sid-
der og skubber papir rundt på 
skrivebordene, så vi skal sørge 
for at fokusere ressourcerne på 
medarbejdere og borgere i vi-
dest muligt omfang”
Jonas Holmegaard, 
økonomiansvarlig.
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noget de pårørende selv har valgt, 
men det er virkelig et privilegium.

Udover at der er medarbejdere, der 
betaler regninger, så har vi et løn-
kontor og der gør de et rigtig godt 
stykke arbejde. Alle medarbejdere på 
Marjatta kan ringe til lønkontoret og 

få hjælp, og få forklaring på hvorfor 
deres lønseddel ser ud som den gør, 
og gruppelederne kan få svar på 
spørgsmål omkring vagtplanerne.

Det er i vagtplanerne de store 
udgifter ligger, omkring 85% af 
udgifterne er til løn, så det er en 

stor kvalitet at have et lønkontor, 
og medarbejderne der, er også med i 
arbejdet omkring personalepleje og 
personaleudvikling. Sekretærfunk-
tionen for skolehjemmet er også en 
vigtig funktion, der er rigtigt meget 
arbejde med elevplaner, information 
omkring Skolen, information til 
kommunerne og sådan, der er meget 
papirarbejde.

Vi har også en medarbejder, der er 
overordnet økonomiansvarlig, som 
får samarbejdet med kommunerne 
til at fungere, og en medarbejder 
med ansvar for kontrakter og aftaler, 
det er afsindigt vigtigt at de arbejds-
gange fungerer.

Nogle synes måske, at administra-
tionen her er stor, men det er den 
faktisk ikke og de der arbejder her, er 
enormt effektive, og selvom Mar-
jatta er vokset meget de senere år, er 
administrationen kun blevet udvidet 
med en halv stilling.

I administrationen sidder også 
Marjattas ejendomsinspektør, som er 
chef for pedellerne og har ansvaret 
for vedligeholdelse af Marjattas byg-
ninger, og det fungerer utroligt godt.

Hvordan er jeres kontakt til beboerne, 
I sidder jo lidt gemt væk inde på kon-
torerne?
Den er selvfølgelig ikke lige så stor 
som pædagogernes, for vi står jo 
ikke ude i husene, men dels er der 
mange beboere på Skolehjemmet, 

”Jeg har alt med regnskaber på et af Voksenstederne som mit område; 
betaler deres regninger og beboernes regninger og værkstedets, klarer 
alt det økonomiske og servicerer ledelsen. Ordner alt det økonomiske, 
så borgerne har det så godt som muligt og de i husene kan koncentrere 
sig beboerne.”
Charlotte Hill, regnskabsmedarbejder.

”Jeg føler mig privilegeret over at arbejde på 
Marjatta. Jeg er nemlig så heldig at sidde med 
regnskabet på Skolehjemmet, og dermed har jeg 
alle de skønne unge mennesker tæt på hver dag. 

Det er så livsbekræftende at se glæden i de unge 
menneskers øjne, og man bliver altid mødt med 
et smil og et godmorgen, når man møder ind 
på kontoret, ikke kun fra de unge mennesker, 
men også fra alle de vidunderlige kolleger. Sy-
nes stemningen på Marjatta er unik og nyder at 
arbejde her.”
Karina Nørgaard, Økonomi
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der kommer forbi i alle mulige ærin-
der, for at få hjælp til at styre deres 
økonomi og andet. Der bor jo også 
beboere på første sal over konto-
rerne, hvis liv vi ikke kan undgå at 
følge med i, og vi har meget samar-
bejde med beboernes pårørende og 
dermed indirekte med beboerne selv, 
et fortrinligt samarbejde i øvrigt.

Thomas, hvordan ser du på fremtiden 
for administrationen?
Vi er presset på lokaler, på de fysiske 
rammer, jeg kunne godt tænke mig, 
at vi kunne samle administrationen 
endnu mere, og der er også nogle 
tanker om at bygge nye ungdoms-
boliger, som så vil frigøre noget 
plads. Når vi har trivselsmålinger og 
APV vurderinger, så er det også det 
medarbejderne nævner, de sidder 
rimelig tæt og om sommeren bliver 
der varmt i lokalerne, du kan bare se 
hvordan jeg sidder her bag kopi-
maskinen og servere og skal høre 
på dem, så bedre fysiske rammer er 
afgjort et ønske.

”Jeg sidder som HR/lønkonsulent og har med alt personalet i Marjatta 
Fællesskabet at gøre. Vi er 2 på kontoret og vi har med alle Marjat-
tas medarbejdere at gøre fra start til slut. Vi vejleder gruppeledere og 
forstandere i overenskomster, arbejdstidsregler og generelle personale-
mæssige forhold ud fra vores værdibaserede personalepolitik. 

Jeg ser det som vores fornemmeste opgave, at hjælpe med at sørge for, 
at alle medarbejdere får korrekte løn, til aftalt tid og at alle generelt 
oplever gode arbejdsforhold, da det helt klart smitter af på vores be-
boere, når medarbejderne har det godt og føler sig godt behandlet.”
Anja Marcussen, HR.
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Stolthed og Fællesskab
AF INgE CHABoT

Ja, det er det, og i de mere en 32 år, 
hvor Christian har boet på Marjatta, 
har jeg deltaget aktivt, med få års 
pause, på basaren.

De første 25 år i Holte kom jeg med 
lagkager til cafeen - kærligt udført 
af mormor - og så hyggede jeg mig 
med 5-6 andre mødre med at deko-
rere honninghjerter.

Vi lærte hinanden godt at kende, og 
ikke mindst lærte vi besøgende at 
kende. Enhver med bare det mindste 
tegn på baby i maven, blev stærkt 
opfordret til at kalde den lille ny ”Bo” 
eller ”Ida”, for Anne-Cathrine eller 
Louise-Mathilde kunne simpelthen 
ikke være på de fint dekorerede hjerter.

Når de voksne beboere fra Mar-
jatta kom ind med bussen, var det 
rørende at tage imod deres bestil-

ling til kæresten eller bare dem selv, 
og deres glæde ved at få udleveret 
et hjerte helt efter deres ønske, var 
særligt bevægende.

Når klokken slog 16 søndag efter-
middag var vi smaddertrætte og 
smurt ind i klæbrig dekorationsæg-
gehvide, men det var uhyre tilfreds-
stillende at kunne aflevere mellem 
5-6.000 kr. til ”kontor-Hanne”, 
velvidende, at det skulle gå til nye 
bofællesskaber for vores børn.

Imens voksede Marjatta, fik nye 
bofællesskaber op at stå, basaren 
flyttede til Bredeshave, og hvert år 
vidste vi, at de penge, vi tjente ind 
på basaren, var vel og godt anbragt i 
mursten og maling.

De sidste par år har jeg med glæde 
genoptaget min medvirken i Natu-

ralieboden eller hjulpet lidt til med 
at arrangere kræmmerboden, og nu 
er jeg sammen med en ny genera-
tion af mødre og fædre, som lægger 
energi og kræfter på Marjatta denne 
ene gang om året. Det er herligt at 
lære hinanden at kende på kryds og 
tværs, og hvis vi ellers har tid, går 
snakken om stort og små omkring 
vores poder.

Tilmed har jeg den glæde, at Christi-
ans kæreste, Amalie, rigtig gerne vil 
hjælpe sin ”svigermor” i boden, og 
det hygger vi os meget med.

Får jeg selv set basaren og min søn? 
Næe, det er et hastigt gennemløb 
og lidt hurtigt indkøb af favorituld-
totten af en nisse, og Christian har 
spillet utallige gange på kontrabas-
sen eller fløjten uden at jeg har 
overværet det. 

Åh nej, er det nu tid til basar igen?!!
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Det har faktisk været en bevidst 
strategi; 

Christian har fra helt lille vidst, at 
jeg har en opgave på HANS Marjatta; 
at jeg var- og er- en del af fællesska-
bet, ligesom han er. 

Vi har hver vores opgaver på disse 
to dage, men han ved altid, hvor jeg 
er. Så kommer han spænende med 
gevinster eller indkøb af helt (u)nød-
vendige ting fra kræmmerboden- el-
ler mad til sin sultne mor.

Det er ikke en besøgsdag for ham og 
mig, men en fælles indsats til gavn 
for fællesskabet.

Har det været synd for Christian? 
Nej, det er det ikke. Han er umå-
delig stolt af, at jeg har mit projekt 
og han har sit! ”Du skal jo passe 
kunderne, mor”

Jeg ved udmærket godt, at ikke alle 
børn og forældre kan gøre det på 
samme måde, men jeg kan kun 
anbefale at flere forældre og nære 

pårørende deltager ved basaren, 
lærer hinanden at kende, gør deres 
børn stolte og bidrager bare et par 
timer for at Marjatta fortsat kan ud-
vikle skønne steder eller aktiviteter 
for vores børn. 

Det er udviklende for fællesskabet, 
er meget værdsat og vi samarbejder 
mod fælles mål.
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At være en aktiv del af levende 
fællesskaber, er noget af det jeg 
oplever giver mest mening i mit liv 
AF ElEN AggER, Ny FoRMAND FoR BASAR uDVAlgET

Jeg er mor til Buster på 22 år som nu 
bor i en fin lejlighed på Breidablik, 
efter tre år på Birken.  Buster har 
Downs Syndrom, og flyttede hjem-
mefra da han blev 18. Sammen med 
sine 9 bofæller på Breidablik, har Bu-
ster en god og meningsfuld hverdag 
fyldt med arbejde, pligter, og masser 
af ramasjang. 

Det var egentlig først da Buster 
flyttede ind i sin fine lejlighed på 
Breidablik, at jeg fik øjnene op 
for hvordan ledelsen på Marjatta, 
har blik for det enkelte individ, og 
hvordan de i god tid forinden havde 
planlagt at Busters behov for udvik-
ling og tryghed, bedst blev tilgodeset 
der. Jeg tænker, at Marjatta er som 
et kæmpehjul der langsomt drejer 
rundt og i dette hjul befinder alle be-
boere sig, alle ansatte og alle husene 
og værkstederne - og at alle disse 
enheder spiller sammen - i tråd med 

Marjattas særlige værdier og ram-
mer. Og selv om organisationen er 
stor, oplever jeg, at der er et særligt 
blik på og kendskab til den enkelte 
beboer, som rører mig dybt. 

De gange Buster har haft særlige 
udfordringer og bump på vejen, 
har vi som forældre mødt støtte og 
forståelse, som har været med til at 
bringe os videre. 

For mig er det at deltage som frivillig 
forælder på julebazaren, en aner-
kendelse af Marjattas virke og en 
mulighed for at kunne give noget 
tilbage til fællesskabet. 
  
I 2013 meldte jeg mig første gang 
som frivillig til Julebazaren, og 
mødte tidligt søndag op i køkkenet 
hos Kim og blev straks sat i sving ved 
køkkenbordet sammen med andre 
frivillige forældre. Stemningen var 

god – det duftede af jul – og siden da 
har jeg hvert år, med én enkelt und-
tagelse, sat hele bazarweekenden af 
i min kalender. Jeg prioriterer denne 
bazarweekend med stor glæde, fordi 
det for det første, er en sjov og høj 
intens weekend med gang i den, 
hvor vi som frivillige forældre bidra-
ger til at tjene rigtig mange penge 
ind til Marjattafællesskabet. Og selv 
om vi har travlt, er der absolut plads 
til den givende forældresnak på 
tværs af generationer og bosteder, 
som giver os pårørende mulighed for 
at spejle os i hinanden og følge lidt 
med i hinandens liv. 

For det andet, er det som sagt, min 
mulighed for “pay-back-time”, ment 
på den helt positive måde, hvor 
jeg oplever, at jeg kan give Marjat-
tafællesskabet noget tilbage, for alt 
det engagement jeg oplever tildeles 
vores søn. 
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Efterhånden som jeg har været ak-
tivt med i bazarcaféen i flere år, har 
jeg lært mange andre pårørende at 
kende, og jeg ser altid frem til dette 
årlige arbejdsfællesskab. Vi er blevet 
mange “faste” forældre, og flere 
kommer til – og alle er velkomne. 
De sidste år har mange søskende til 
beboere deltaget, både bag disken og 
i køkkenet, og det gør at vi er en flok 
der aldersmæssigt spænder vidt, fra 
14 til over 80, og det er skønt! 

Ud over caféen, hvor mine erfarin-
ger med julebazaren er høstet, er der 
alle de andre forældreboder, som 
også er drevet på basis af frivillig for-
ældreindsats. Der er mange mulighe-
der for at byde ind! 

En erfaring fra julebazaren 2018, er 
at der mangler håndarbejdsgenstan-
de, som sokker, huer, sjaler, tæpper, 
mm. til Fællesboden fra pårørende, 
så læs dette som en opfordring til 
at komme i gang med hæklenål og 
strikkepinde! Det bliver modtaget 
med tak. 

Jeg kan på det varmeste anbefale alle 
pårørende at deltage – det giver me-
ning, fællesskaber er beviseligt sundt 
for sjælen! At vores forældreindsats 
på julebazaren medvirker positivt til 
Marjattas økonomi, hvilket tilgode-
ser vores børn som det hele jo drejer 
sig om, er kun et dejligt plus!

Helt konkret drejer arbejdet i caféen 
sig om at rigge det hele til i salen 
på Bredeshave om lørdagen hvor 
der skal stilles borde op, cafédi-
sken skal bygges op, og caféen skal 

pyntes. I køkkenet har Kim og hans 
medarbejdere en madplan; der skal 
laves risalamande, bages, smøres 
sandwich mm. Lørdag afslutter vi 
arbejdet omkring frokost. 

Om søndagen møder mange tidligt 
ind i køkkenet, og så er der ellers 
fuldt drøn på hele dagen, både i køk-
kenet med madlavning, ved opvask-
maskinen og bag disken i caféen, 
indtil vi er færdige med at rydde op i 
salen i 18-tiden. 

Nogen sætter hele weekenden af og 
er med både lørdag og søndag, andre 
melder sig ind på et par timer den 
ene dag - begge dele er lige fint! 

Vi har brug for alle hænder der vil 
hjælpe til. Så hvis du får lyst til at 
deltage i det gode fællesskab på årets 
julebazar i november, er du meget 
velkommen til at kontakte mig på 
mail: elen@elen.dk.
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Juleturen gik til Bellevue 
Teateret
AF CAMIllA SCHARlINg, pæDAgog RISTolAHAVEN

I december sidste år, var der igen 
arrangeret en skøn julekomsam-
men, for Ristolahaven. Alle beboere 
og medarbejdere var inviteret ned 
på Fjordkroen, for at spise en dejlig 
julemiddag. Et årlig tilbagevendende 
arrangement som betyder utrolig 
meget for alle beboere i Ristolaha-
ven.

Derefter blev vi i fælles flok, kørt 
med bus ind til Bellevue teateret, 
hvor vi skulle se forestillingen ”Folk 
og Røvere i Kardemomme by”. På 
turen kunne man mærke forvent-
ningens glæde til en helt særlig 
oplevelse.

Stykket foregik i den lille by, Kar-
demomme, hvor vi blandt andet 
mødte karakterer, som den skrappe 
Tante Sofie, den rare politimand 
Bastian, og de tre røvere Kasper, 
Jesper og Jonathan. Det var et teater-
stykke, som var bygget på en masse 
sjove- og hyggelige scener, sange og 
en festlig stemning. Det var ganske 
afsmittede at mærke hvordan alle 
levede sig ind i stykket.

Alle så ud til at have haft en rigtig 
dejlig dag, som stod i hyggens og 
fællesskabets tegn. Hver især havde 
vi fået noget særligt med hjem, der 
var noget fælles at tale om i rigtig 
lang tid frem.
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”Det giver mig enormt megen 
glæde og livsværdi, at arbejde 
med de unge på Marjatta”
pRæST METTE luND lARSEN HougAARD I SAMTAlE MED ToRBEN olESEN

Når de unge mennesker på Marjatta 
ønsker at blive konfirmeret, er det 
præsten Mette Lund Larsen Hou-
gaard, der de sidste tre år har stået 
for konfirmationsforberedelsen og 
selve konfirmationen. Marjattabla-
det besøger hende på kontoret i 
præstegården ved siden af Næstelsø 
Kirke, hvor hun har været præst i 
nitten år.

Mette Lund Larsen Hougaard, der fin-
des jo kurser for præster, som gerne vil 
lære noget om at omgås og tale med ud-
viklingshæmmede, er det noget du har 
været igennem, og hvordan er du i det 
hele taget kommet ind i arbejdet med at 
undervise unge mennesker med særlige 
behov i konfirmationsforberedelse?
Jeg synes ikke, at det på den måde, 

er noget man skal lære, selvom jeg 
godt kender til de kurser du nævner, 
og har kolleger der har været på 
dem. Jeg kom ind i arbejdet på den 
måde, at jeg blev spurgt af en foræl-
der til et barn på Marjatta, om det 
var noget jeg kunne tænke mig, for 
jeg er jo ikke som sådan Marjattas 
præst, da Marjatta ikke ligger i mit 
sogn. Men jeg var bekendt med Mar-
jatta gennem Sofiegården, Odiliegår-
den og Mariahaven, som ligger her 
i Næstelsø og beboerne herfra er en 
aktiv del af menigheden, de kommer 
til gudstjenester og arrangementer i 
kirken ved højtiderne osv. og det er 
noget vi er utroligt glade for.

Så jeg har altså ikke været på særlige 
kurser eller lignende, men da jeg fik 

henvendelsen og gik og overvejede 
om det var noget jeg kunne gå ind i, 
kontaktede jeg en god kollega, som 
jeg vidste, havde meget erfaring i 
undervisning af børn med særlige 
behov, han gjorde mig opmærksom 
på at der findes materiale specielt til 
udviklingshæmmede eller konfir-
mander med særlige behov. Det hed-
der ”Med hjerte og kors”, og består 
af en bibelhistoriebog og salmer og 
sange og så er der et træhjerte og et 
trækors. Så er det tanken, at man 
sidder med hjertet i hånden mens 
man hører bibelhistorien, og mens 
vi beder Fadervor sidder vi med 
korset i hænderne.  Vi bruger mest 
bogen til at kigge i. Den har nogle 
fine illustrationer og så taler vi om 
hvad vi ser på billederne.  
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Jeg læser ikke op fra bogen, jeg 
genfortæller. Det synes jeg er mere 
levende og børnene følger også 
bedre med på den måde. 

Hvordan foregår det så når du undervi-
ser i konfirmationsforberedelse?
Ja, det er sådan set bygget op på 
samme måde fra gang til gang, for at 
der skal være trygge rammer og der 
skal være noget genkendelighed. Jeg 
kommer til Marjatta, for det er der, 
de unge menneske føler sig trygge 
og har deres base. Vi begynder 
omkring september og forsætter til 
det tidspunkt, hvor konfirmationen 
falder, i april eller maj. Når jeg så 
kommer til Marjatta, er jeg med til 
morgenritualet i klasseværelset med 
musik, sanglege og diverse aktivite-
ter. Så holder vi en minigudstjene-
ste, hvor det er dagens duks, som 
hjælper mig i præstekjolen, tænder 
lys på vores lille alter og slår bede-
slag på trianglen. 

Så har vi et tema, hvor de hører en 
bibelhistorie. Det kunne f.eks. være 
historien om manden der har hun-
drede får, mister det ene og går ud 
og leder efter fåret og bliver så glad 
når han finder det. Så taler vi om, 
hvordan vi kan forstå det, at Jesus 
kan være hyrden, der bliver ved med 
at lede efter os, til han finder os. 
Og så har vi så en aktivitet bagefter 
og den dag med historien om det 
bortkomne får, tog vi ned i kapel-
let og havde en skattejagt, hvor der 
skulle ledes efter små vattotter, som 
symboliserede de bortløbne får.

Og i dag hvor jeg netop har været 
på Marjatta, fortalte jeg om bryllup-
pet i Kana, hvor Jesus laver vand til 
vin, som et udtryk for at han gerne 
vil være med til at feste, og at han er 
glad når vi er glade. Og aktiviteten i 
dag var så, at konfirmanderne skulle 
tænde hver et lys og fortælle hvad 
der gør dem glade og så tegnede vi 
en tegning ud fra dagens historie. Så 
det er sådan set altid bygget op, som 
en lille gudstjeneste, en bibelhistorie 
og samtale og så en eller anden form 
for aktivitet, som relaterer til dagens 
historie. Og så beder vi selvfølgelig 
Fadervor og synger nogle salmer, så 
de også kan dem og kan synge med 
på den store dag.

En del af konfirmationsforberedelsen 
foregår altså i Sankt Peders kapel, som 
ligger på Strandvejen, foregår selve 
konfirmationen også der?
Ja det gør den. Vi tager derned som 
et led i konfirmationsforberedelsen 

fem til seks gange, for at de unge 
mennesker kan lære rummet at 
kende og føle sig trygge i det. For 
det er jo noget helt andet, at komme 
ind i sådan et kirkerum med højt til 
loftet og hvor lydene er helt anderle-
des end de er vant til. Når man siger 
noget lyder det anderledes. Det skal 
man lige vænne sig til. Men vi taler 
også om, hvor smukt det lyder, når 
vi synger i rummet. Og så holder vi 
generalprøve adskillige gange, så de 
unge mennesker er helt trygge ved 
hvad der skal foregå.

Jeg bestræber mig også på, at blive 
bekendt med de unge menneskers 
liv. Jeg forsøger at komme på Marjat-
ta til højtiderne og ved andre anled-
ninger. Til Sct. Michaelsfest, juleba-
sar til julespil og Helligtrekongerspil, 
så jeg på den måde er en del af det 
hele, og så konfirmanderne også 
lærer mig at kende uden for kirkens 
rum og klasseværelset. Og det er jo 
også skønt når jeg kommer derned 
og på den måde bevarer kontakten 
til mine tidligere konfirmander. De 
kommer som regel stormende og 
skal give en krammer og hjælpe mig 
med at bære min præstekjolekuffert, 
så det er rigtig dejligt. Og så er jeg 
simpelthen bare nysgerrig på, hvad 
det er man kan på Marjatta. 
I det hele taget giver det mig enormt 
megen glæde og livsværdi, at under-
vise de unge mennesker. Det er jo 
kærlige og hjælpsomme børn, det 
rører mig meget at se så gode de er 
ved hinanden. Nu var der lige en 
i dag for eksempel, der blev ked af 
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det, og så er der jo straks to - tre klas-
sekammerater til at trøste og tage sig 
af, og det er noget af det jeg synes 
man på Marjatta er gode til at lære 
børnene. Det med at vi skal være 
gode ved hinanden, vi skal vælge 
lyset frem for mørket, det gode frem 
for det onde, hvilket jo falder i tråd 
med det kristne budskab.

Jo, så er det også lidt sjovt, at når jeg 
er på Marjatta, så synes jeg lidt at 
jeg går min gamle farmor i bedene, 
for hun har faktisk arbejdet der. 
Min farmor og farfar, Lilly og Svend 
Aage Larsen, de boede i Tappernøje 
og min farfar var landpost omkring 
Bækkeskov og Sjolte. Min farmor 
var – ja det hed vist oldfrue dengang 
– og arbejdede på Skovvænget. Hun 
reparerede børnenes tøj og hjalp 
dem med at pakke, når de skulle 
hjem på weekend og alt sådan noget 
forefaldende arbejde.

Og der var faktisk nogle af børnene 
og de unge mennesker, som kom hos 
mine forældre. Jeg kan huske Kåre. 
Blandt andet fra dengang jeg blev 
storesøster. Jeg er ni år ældre end min 
lillebror, og da min lillebror var spæd, 
kom Kaare faktisk en del hos os fordi 
han var glad for den her lille baby. Og 
Karina var hjemme og besøge os en 
gang imellem. Og jeg kan huske at jeg 
kom med på Skovvænget til koncer-
ter og fastelavnsfest. Så når jeg sådan 
bevæger mig rundt på Marjatta, så 
tænker jeg også ind imellem på min 
gamle farmor. Og vi har for resten 
nogle fine blomsteropsatser, som Al-

bert Eman forærede min farmor på et 
tidspunkt og som så er gået i arv. Det 
er jo meget sjovt. Jeg kan også huske 
hvordan min farmor var optaget af 
økologi og biodynamik, og hvordan 
hun kom hjem med nymalket mælk 
fra gården. Der var hun jo forud for 
sin tid kan man sige. Det er jo lidt 
sent, at vi har opdaget, hvor vigtigt 
det er at vi passer på vores jord.

Du har fortalt om konfirmationsfor-
beredelsen og lidt om dine personlige 
forhold, når så den store dag oprinder 
og børnene skal konfirmeres, hvad sker 
der så, vil du fortælle lidt om det?
Ja, det er jo en stor dag for de unge 
mennesker og Sankt Peders kapel lig-
ger så smukt ud til vandet. De er sim-
pelthen så glade og spændte, for det 
er jo der, de skal synge alle de salmer 
de har øvet sig på i løbet af under-
visningen og bede Fadervor. Og de 
kommer op til alteret og svarer ja en 
af gangen, når de bliver spurgt om de 
vil konfirmeres i den kristne tro. De 
er enormt stolte når familien sidder 
og ser på, og det er også en stor dag 
for forældre og diverse gæster. Der 
er helt sikkert mange følelser på spil 
på bænkerækkerne. Og så holder jeg 
en tale til konfirmanderne. Jeg har 
som regel et afsnit i min tale hvor jeg 
henvender mig til hver enkelt kon-
firmand og siger til dem, hvad de har 
givet mig, sådan lidt om vores per-
sonlige møde. For jeg er altid blevet 
rigere for hvert konfirmandhold jeg 
har haft. Konfirmationen er et højti-
deligt øjeblik for de unge mennesker, 
det er der ingen tvivl om. Bagefter 

fejrer de så konfirmation hver for sig 
med deres familie.

Jeg synes det er rigtig fint, at det kan 
lade sig gøre, at vi har konfirmand-
undervisning og konfirmation på 
den måde. Alternativet ville være, at 
de unge mennesker gik til præst der, 
hvor de eventuelt kommer fra og 
at de blev konfirmeret hver for sig. 
Men det at jeg som præst kan være 
tilknyttet Marjatta på den måde, gør 
at de kan blive undervist i klassen lige 
som alle andre konfirmander, for de 
vil også gerne gå sammen med deres 
klassekammerater, de vil gerne konfir-
meres sammen med deres klassekam-
merater, på den måde er det et tilbud 
til de unge mennesker på Marjatta, 
at det også skal være en mulighed for 
dem, og det synes jeg er rigtig godt. 
Og ligesom alle andre konfirmander, 
så får de en Bibel, hvor jeg skriver 
deres konfirmandord, som jeg har 
valgt til hver enkelt, ud fra hvad jeg 
tænker kan være godt for dem at få 
med videre ud i livet. 
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Pinse
AF TINE BAy SøRENSEN,  
FoRSTANDER FoR SkolEHjEMMET 

Pinse hedder på Latin Pentecoste og betyder 50.

50 dage efter påskesøndag kommer pinsen, som en af-
runding på hele påsketiden. 

I gamle dage skulle gårdene være færdigkalkede, der 
skulle være gjort hovedrent indenfor efter vinterens kak-
kelovns 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 dan-
net midtpunktet.

Pinse fejres i mange forskellige religiøse sammenhænge 
med forskellige varianter. Selve hændelsen tager ud-
gangspunkt 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, kalkmalerier er pinsen altid illu-
streret ved, at den nye kraft der kommer til, kommer ned 
med den hvide fugl, duen, eller, at der vises røde ildtun-
ger på hovederne af de enkelte disciple. Flammekraft.

Disciplene kan derefter alle gribe sig selv og har igen-
nem 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, egentlig kristendommens fødsel.

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 Com-
postella og danner menigheden omkring Jacobskirken, 
som den bliver kaldt og mange pilgrimme i dag vandrer 
til.

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

Alle vandrer de ud og grundlægger nye fællesskaber.
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Ristolahaven har de sidste 24 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 bli-
ver Johannes Prologen fra Johannes evangeliet kap. 1. 
de 5 første vers læst højt på alle de sprog der overho-
vedet 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.

Børnene og de unge på Skolehjemmet har ligeledes 
deltaget i Gralsriddersangen. Når vejret ikke er til en 
udendørsmorgensamling mødtes alle i kulturhuset i 
stedet.

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 eller udenfor. 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 Risto-
lahaven 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 forskelligt. 
Nogle går til pinsegudstjeneste i nærliggende folkekir-
ke. På Stevns har flere folkekirker slået sig sammen og 
fejrer pinsemorgen i det gammelt kalkbrud Boesdal. 
Til denne gudstjeneste har SampoVig deltaget igen-
nem flere år.

Der findes ikke en måde, at fejre pinsen på, der findes 
mange. Det væsentligste er at betydningen ikke går 
tabt og at den finder sted i et meningsfyldt fællesskab.

Traditioner i Marjatta Fællesskabet
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Lyset kærtegner 
Om Grethe Bagge og hendes akvareller på japanpapir
AF CATHRINE RASMuSSEN, kuNSTHISToRIkER

En torsdag i maj åbnede den første 
udstilling i Danmark, måske nogen-
sinde, kun med Grethe Bagges akva-
reller på japanpapir. Udstillingen var 
arrangeret af Marjatta, som et led i 
den stadige udbredelse af kendska-
bet til Grethe Bagges virke. 

Jeg vil i denne artikel løfte lidt af 
sløret omkring tankerne bag udstil-
lingen, og den nye viden om Grethe 
Bagges kunst, som der er kommet 
frem ved at dykke ned i akvarellerne 
og deres historie.

Papirarbejde
Under overskriften ”Spredte be-
mærkninger” skrev Grethe Bagge 
i forbindelse med en udstilling på 
Den Frie Udstillingsbygning i 1967: 
”Lyset kærtegner genstandene – og 
skaber rummet. Farven taler til 
Sjælen…”

Disse ord var omdrejningspunktet 
for udstillingen. Det, at lyset kærteg-

ner genstandene og skaber rummet 
er noget som gør sig gældende i flere 
af hendes værker. Lyset er et kerne-
element, både i forhold til motiv, 
teknik og udtryk. Bagge kan finde på 
at lade dele af papiret fremstå ube-
rørt og bruger det ofte til at skabe 
såvel figur som rum.

Det hvide papir og dets foldninger 
kan både agere strand, skyer og lys. 
Men det hvide papir er også fravær 
af farve, steder som Grethe Bagge 
har ladet stå, arbejdet uden om. Det 
er såvel nærvær af lys som fravær af 
rum og form. 

Det betyder dog ikke at det altid er 
strategien. I akvarellerne arbejder 
Grethe Bagge også med at lægge 
farvefalde mod farveflade, og nogle 
gange er det som om farven spil-
ler en helt selvstændig rolle. Gre-
the Bagge sagde selv følgende om 
forholdet mellem lys og farve til 
Fyens Stiftstidende i december 1961: 

”Jeg elsker solen, lyset, naturen 
og farverne og søger i stadig større 
udstrækning at udtrykke ikke blot 
det, jeg ser, men ogsaa det, jeg føler. 
Lyset beskriver de ydre genstande, 
hvorimod farven alene kan udtrykke 
følelser...” 

Lyset skaber rummet – farven 
taler til sjælen
Måske kan man med disse ”spredte 
bemærkninger” om lys og farve, 
også få en ny forståelse for udviklin-
gen i Grethe Bagges karriere. Hun 
havde sin debut som billedhugger i 
1948, og i 1950’erne vandt hun flere 
priser, som gjorde hende i stand til 
at rejse ud i verden. I 1956 kom så, 
så vidt vides i skrivende stund, den 
første udstilling med akvareller fra 
Bagges rejser i Grækenland.

Akvarellen er langt mere praktisk på 
rejser end for eksempel et oliemaleri 
– nem at transportere, og tørretiden 
er overskuelig. Men det er næppe 

Uden titel (landskab), u.å. Akvarel på japanpapir, 42 x 68 cm
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grunden til Grethe Bagges vedhol-
dende arbejde med akvarel på japan-
papir (også kaldet rispapir) som er 
silketyndt og skrøbeligt, og kræver 
en helt anden håndtering end det 
traditionelle, kraftigere akvarelpapir. 

Hun arbejdede i dette medie fra 
1960’erne og frem til årtusindeskif-
tet. Men det skete højst sandsyn-
ligt ikke på hendes mange rejser, 
da langt størstedelen af de mange 
hundrede akvareller fra hendes hånd 
består af motiver fra Danmark – Fyn, 
Vestsjælland, Nordsjælland, pri-
mært.

Hvad der måske begyndte som en 
praktisk rejse-teknik, udviklede sig 
altså til en gentagende kunstnerisk 
praksis som kunstneren udførte når 
hun var hjemme i Danmark. En 
stædig insisteren på den indgående 
sanseiagttagelse, som var så vigtig.

Grethe Bagge sagde det selv, til Fy-
ens Stiftstidende i 1961, om sanser-
ne, lyset og farven at: ”jo mere, man 
beskæftiger sig med den, jo mere 
drager den og lukker sig op som en 
ny hemmelighedsfuld verden med 
uanede kunstneriske muligheder.”

Leafing, 1983. Akvarel på japanpapir, 45 x 68,5 cm

   MARjATTA BlADET NR. 37 2019   29



Udvikling på alle hylder
pAul klARSkoV FoRTællER oM FoRESTIllINgEN ”DEN lIllE HAVFRuE” TIl ToRBEN olESEN

Paul kan du sige lidt om de tanker, der 
ligger bag opsætningen af Den Lille 
Havfrue?
Det som fascinerer mig ved eventy-
ret af H.C. Andersen er, at der i for-
tællingen er tale om et væsen, som 
stiger fra et niveau til et andet; det er 
havfruen, som er nede i sin verden 
og så stiger op til en anden verden, 
som hun længes efter, og lever der 
med alle de kriser det fører med sig 
at være menneske. Hun ofrer alt for 
kærligheden og ofrer til sidst sit eget 
liv, og stiger endnu et niveau; hun 
får en mulighed for, ved sin egen 
kærlighedshandling, at udvikle sig.

Skuespillerne var jo både beboere og 
medarbejdere, hvordan arbejder du med 
at fordele rollerne og i det hele taget at 
instruere?
Når man laver skuespil, så skal man, 
ligesom i helsepædagogikken, se ind 
bag ved overfladen. Man skal se i 
en skuespiller, at han eller hun kan 
noget, som ikke umiddelbart ligger 
for, men som vil være en udfordring 
der er god, og så give vedkommende 
denne bestemte opgave.

Så sker der det, når man går i gang 
med den proces, at tingene foran-
drer sig undervejs. Man er nødt til 

at ændre noget; f.eks. ”bundgarns-
pælene”: De opstod, fordi de unge 
mennesker, som ikke var så meget 
”på” kedede sig under prøverne. Så 
måtte vi lave noget til dem. Det blev 
til bundgarnspælene og de havde jo 
også en stor charme. Sådan noget 
sker undervejs. Man gør noget, og 
noget viser sig, man tager måske fejl 
i noget, eller der er nogle uventede 
elementer der kommer ind. Dem må 
man lære at elske og omfavne, for 
så sker der noget nyt, noget uventet, 
noget man ikke har planlagt.

Den gennemgribende oplevelse 
ved at arbejde med beboerne er, at 
de er autentiske. De kan på mange 
måder noget, som andre ikke kan 
sådan lige umiddelbart; nemlig være 
fuldstændigt til stede og ægte i nuet 
uden kruseduller. Jeg har ofte tænkt, 
at det er ligesom en dør der står på 
klem. Den er skæv, men der kommer 
et klart lys ind gennem den revne. 
Det er det, der gør, at der kan være 
et trylleri over sådan en forestilling, 
som det ellers kan være svært at 
opnå. Så har vi også de gode med-
arbejdere, som er uundværlige med 
det de kan bidrage med.

Når man taler med de unge mennesker, 
mærker man jo deres begejstring over 
at have været med i forestillingen, og 
man fornemmer at det er noget, der er 
med til at udvikle dem. Ser du også det 
undervejs i processen?
Hvad enten man taler om professio-
nelle eller amatører eller hæmmede, 
så er vi jo alle sammen mennesker, 
og der skal altid være noget eksisten-
tielt til stede i processen. Det gør, at 
man anbringer sig selv på laborato-
riebordet og begynder at forske. Det 
kan være smertefuldt, men det er 
udviklende.

Når jeg går i gang med at sætte et 
stykke op, er det meget vigtigt for 
mig, at jeg har en klar forestilling 
om hvad det er jeg vil, før jeg går 
i gang. Jeg er meget grundigt med 
forarbejdet, men så er jeg også 
meget grundig med at lægge det til 
side, når jeg møder noget uventet; 
Jeg planlægger, men giver slip for at 
kunne møde det der kommer, og det 
bliver så et eksistentielt moment.

Når man møder problemer i livet, 
så sker der noget nyt. Og når man 
møder problemer i et indstuderings-
arbejde, eller modstand fordi noget 
ikke går som man havde tænkt det, 
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så sker der også noget nyt, og det 
skal man bare lære at elske. Så er der 
udvikling for alle implicerede. Det 
er derfor de bliver glade, de bliver 
løftet ind i et rum af muligheder. Så 
det er udvikling på alle hylder.

Paul, stykket bygger jo på et eventyr af 
H.C. Andersen og du har tidligere skabt 
forestillinger over hans eventyr, er der 
noget her der særligt optager dig? 
Nu har jeg jo boet længe i det tyskta-
lende område. Jeg er kommet til at 
holde af Grimms folkeeventyr og 
synes at det er den rene vare. Folke-
eventyrene kommer fra folkedybet, 
hvor man mærker nogle uendeligt 
dybe rødder, mens H.C. Andersen 
er et menneske med sine egne små 
problemer som han lægger ind i 
sin digtning. Men jeg har lært at 
erkende, at det er med god grund, 
at han er verdensberømt, han er 
virkelig et geni. 

For eksempel i Den Lille Havfrue: 
Når vi alle til slut er kommet til 
at elske hende, fortæller han, at 
hun igennem sit offer bliver til en 
luftånd, der hjælper menneskene: 
Hun kommer ind i vores huse, hun 
skænker lindring og sundhed, og vi 
kan hjælpe hende ved at gøre gode 
gerninger som hun, for da bliver 
hendes ventetid forkortet. Vi kan 
ikke se hende, men vi kan vide at 
det er sandt, for det har H.C. Ander-
sen sagt. 

Dermed bliver vi alle en del af for-
tællingen og tager den med videre i 
livet. H.C. Andersen lader tragedien 
blive til kraft. Den bliver til forvand-
ling. Det går ikke altid godt i livet, 
men smerten er prisen for udvikling, 
og det får H.C. Andersen fortalt og 
lagt ind i vores hjerter. Det er også 
derfor, at historien er gribende og 
har det der vingesus af menneskehe-
dens genialitet.

Paul, når der har været sådan en 
forestilling, som Den lille havfrue på 
Bredeshave, så er det noget der virkelig 
bliver talt om, næsten alle har set det 
og vil gerne dele deres begejstring over 
oplevelsen. Hvad tror du det skyldes, at 
det optager sindene så meget?
Det udviklingspotentiale der er i 
teaterarbejde, det ønsker jeg skal 
udbrede sig! Det er ikke uden grund, 
at man i antikken havde hospita-
ler og teatre sammen. I Epidauros 
på Pelopones havde man et teater 
med plads til femogtyve tusind 
mennesker! Over templet stod der: 
”Erkend dig selv” Sundhed, kunst, 
og erkendelse virkede sammen. Det 
er kvaliteter, som er forbundet med 
kernen i Marjattas identitet. 

Jeg synes, at alle skridt som går i ret-
ning af, at give beboerne mulighed 
for at blomstre, blive sunde og forstå 
mere af sig selv, er det område der 
skal gribes fremover. 

Det er 
synd, hvis 
kunsten forsvin-
der ud af beboernes liv, fordi de 
bliver voksne og bliver snedkere 
eller gartnere. Alle værkstederne 
er uundværlige, men der skal også 
være plads til kunst i ens liv, når 
man bliver voksen. Kunsten er Mar-
jattas hjerteblod. 

Den kunstneriske udvikling vi nu 
har talt om, er det lys som kommer 
over beboerne når de er kunstnerisk 
aktive. Det strømmer sammen med 
det lys som kommer fra os andre som 
medvirker, det stråler ud over hele 
Marjatta og det er det, vi næres af.

Det mener jeg også kan være en 
modkraft til den dræbende doku-
mentation og systemtænkning, 
som vi bliver pålagt i dag. Den kan 
nok være nødvendig under visse 
omstændigheder. Men kunst er 
livgivende. Derfor er den nødvendig 
under alle omstændigheder!
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”Jeg var meget på, som den 
lille havfrue, men de andre 
var også meget på og de 
var meget entusiastiske, 
vi løftede sammen. Alle 
forsøger virkelig, at gøre 
deres bedste og ypperste og 
alle er på samme niveau; 
jeg kæmper med den 
rolle jeg har, og en anden 
kæmper med sin rolle, og 
kun når vi prøver sammen, 
kan det blive til noget godt. 
Det er en kvalitet at have 
med sig hele vejen.” 
Pia Baadsmand

”Jeg spillede dronningen 
og hun var sådan en der 

prøvede at fortælle sin søn, 
at han ikke skulle giftes 

med havfruen, men med 
prinsessen. Jeg skulle blive 
lidt sur fordi han ikke vil 

høre efter, og jeg fandt frem 
til, hvordan jeg kunne være 
sur ved at prøve forskellige 

ting. Det at skulle sige noget 
i et skuespil, det kan jeg 
rigtig godt lide, jeg sagde 

f.eks. Gud bevare Marjatta, 
Gud bevare Præstø fjord, 

Gud bevare de grøndlandske 
sæler i Rigsfællesskabet, 

Gud bevare prinsen!”
Trine Christensen

”Det har været hyggeligt og sjovt, vi 
har været en stor familie kan man 
kalde det, jeg har fået nye venner.
Louise Lauersen



”Jeg var helt overrasket og blev rørt, da jeg blev spurgt 
om jeg ville spille H C Andersen, og så sagde jeg ja, 
for jeg vil gerne vise hvordan man udvikler sig og 
fremstiller skuespil her på Marjatta. Jeg føler virkelig 
at jeg har udviklet mig, jeg er med i noget som jeg har 
sagt ja til. Det har været en rigtig lang proces, det har 
faktisk været en livsmåde, at være med i sådan en 
stor flot fortælling sammen med sine kammerater.”   
Anders Pedersen

”Det fede ved Marjatta, det er jo netop, at her kommer 
vi og så er vi ligeværdige. I denne her proces med den 
lille havfrue, var vi alle sammen ligeværdige. Der 
opstod monenter, hvor jeg tænkte, at det her kommer 
jeg til at huske resten af mit liv. man blev blæst helt 
væk, og hør - det opleever man ikke andre steder.”
Minna Darlov



Fortælling i hverdagen
AF METTE RyoM og NINNA NygAARD

Bjerge og floder
Fortælling er ikke bare eventyr og 
lange fortællinger – fortælling er at 
sætte ord på hverdagen. At forme 
nuet så det får betydning. At vende 
opmærksomheden på det som er 
særligt, ved den situation vi sidder i 
lige nu. Sproget er som en sang der 
hele tiden akkompagnerer vores vir-
kelighed sammen. Derfor er det også 
sproget der i høj grad former vores 
kultur. Ved at være opmærksomme 
på hvordan vi italesætter vores hver-
dag, kan vi forme vores kultur, vi kan 
fortælle nuet større.

Fortællingen kan på en måde kikke 
under overfladen, se ned i jorden 
hvor frøet ligger skjult for vores øjne. 
Se ind i det andet menneske hvor 
en hel verden er gemt. Måske kan vi 
hver især føle dybden i øjeblikket, 
men fortællingen gør det fælles. 

Det handler i bund og grund om at 
se verden dybere i øjnene. Som når 
vi sidder ved aftensbordet, og vi taler 
rigtigt sammen, ikke bare overfladisk 
snak, og Mette siger ”Det er fuld-
måne i aften” og samtalen er blevet 
fælles. Nærværet er hentet tilbage til 
noget som vedkommer os alle. Må-

ske dukker der i sådan en stund en 
fortælling op som berører os alle, og 
vi sidder der og oplever, at vi har et 
ægte fællesskab, og man kan mærke 
at livs intensiteten stiger. I denne her 
kontekst er vi alle sammen fortæl-
lere, og det er en del af vores opgave.

I vores pædagogik er der et udtryk, 
der hedder ”At gøre bjergene bjer-
gere, og floderne flodere”. Man kan 
fortælle noget større, føre det som er 
uden for mennesket ind i sanserne 
igennem fortællingen. Man kan op-
leve verden, og tage den til sig.

Guder og helte
Fortællingen kan også, når den hen-
ter helte og guder ind i hverdagen, 
på en måde kikke højt over over-
fladen, gøre det lille menneskeliv 
som vi alle sammen lever, stort og 
underfundigt. Det er i hverdagen de 
store dramaer udspiller sig i et men-
neskeliv, det er her de store kampe 
skal kæmpes, og de store opgaver 
skal overkommes. Det ser måske bare 
ikke sådan ud ved første øjekast. 

Vi ved jo ikke hvordan det føles at 
være inde i et andet menneske, må-
ske er det der opleves kæmpe stort 

og dybt. Hvem kunne vide at det var 
Romeo og Julie der kom til verden i 
denne forklædning? Eller er det end-
nu sværere at være i denne krop, end 
det var for Samson at holde templets 
tag? Udefra kan vi ikke dømme et 
menneske, inden i er vi alle guder 
og helte, med mod, fejhed, styrke og 
svaghed. 

I de store fortællinger er alt stort, det 
er det godes kamp mod det onde, 
kærlighedens duel med frygten. Vi 
får lov til at lege med mørket og 
lyset. Vi kan tale om det der skete i 
fortællingen, spejle det i vores eget 
liv. Vi kan finde mod til at være helte 
i vores egne dramaer, og spejle vores 
egen storhed.

Folkeeventyret
De mundtligt overleverede fortællin-
ger som har levet iblandt os men-
nesker i århundreder, indeholder en 
form for essens af menneskelivet. De 
beskriver de oplevelser der hører til at 
udvikle et menneske. De er interes-
sante at fortælle også i dag, for selv 
om tiderne er skiftet og vi lever helt 
andre liv end for bare 50 år siden, så 
er det stadig den samme indre rejse vi 
skal igennem som mennesker. 

Det er en klar solskinsdag i februar på Marjatta, og vi skal ud og gå en tur – Jonas siger ”Tror 
du vi kan finde kastanjer?”. ”Ved du hvad” Siger jeg ” faktisk kikkede jeg under vores kastan-
jetræ, og alle de kastanjer der lå i efteråret er væk nu – nogen må have spist dem, eller måske 
er nogle af dem blevet presset ned under jorden. For Kastanjer er jo Kastanjetræets frø, og 
hvis de er så heldige at være blevet presset ned under jorden, så ligger de der nede i mørket 
nu, og er ved at forvandle sig – fra kastanjer til små bitte kastanjetræ spirer. For om vinteren 
sker der en helt masse ting vi ikke kan se, nede i jorden og inden i os mennesker.

Der er stille lidt og så siger Jonas. ”Det vidste jeg ikke!” – ”Hvad for noget af det?” Spørger 
jeg, ”At man kan spise kastanjer” Svarer Jonas. Senere på turen snakker vi om hvilke frø der 
ellers ligger gemt under jorden.
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Når vi fortæller og lytter til folke-
eventyr, er det spændende bagefter 
at høre, hvad der for hver enkelt var 
den mest intense del af fortællingen, 
for det viser noget om de livstemaer 
der er i gang i den enkelte. Uden at 
det dermed skal blive for psykologisk 
analytisk – det skal nærmere forstås 
som en sang eller et digt om men-
neskelivet. Et værktøj til at kunne 
forstå hinandens rejse.

Årstidsfortællinger
Nogle fortællinger kommer tilbage 
til os igen og igen. Blandt andet dem 
vi hører i forbindelse med årstiderne. 
De danner en mytologisk rytme i 
vores liv. Igen og igen kommer julen 
med sit kærlighedsbudskab, påsken 
med genopstandelsen, efteråret med 
Sankt Michael og dragen osv. Hver 
årstid har sit budskab. Et budskab 
som forbinder os til naturen, til 
hinanden, og til det der er større end 
os selv. 

I alle de fortællinger er der gode råd 
og anvisninger til, hvordan man 
lever et lykkeligt liv og bliver til et 
godt menneske. Sankt Nicholas som 
deler ud til alle der behøver, og Sankt 
Michael der modigt besejrer mørket 
og dragen. Og ved at disse historier 
kommer igen og igen, får vi mulig-
hed for at forstå de dybere lag, og 
leve os ind i fortællingen. Som Mette 
overhørte nogle beboeres sige ved 
Sankt Michaels festen. ”Nu er det jo 
os der er Michels riddere!”
Og det er jo præcis sådan fortællin-
gerne virker. De får os til at opleve 
vores egen historie igen, i et større 
perspektiv. Og jo bedre historien er, 
jo mere lever vi os ind i den. Det er 
fantastisk at opleve beboerne tale om 
en fortælling som om de selv var til 
stede. Som da Mette fortalte om Par-
sifals mor, om hvordan hun prøvede 
på at beskytter den unge dreng fra at 
få samme skæbne som sin far, og en 
af beboerne udbryder ”Sikke en skøn 
mor!”

Eller når Ninna fortæller ”Et kon-
gerige under havet” Og en beboer 
udbryder ”Hvor er den prinsesse 
smuk!”. Så ved vi at fortællingen har 
rørt og skabt indre billeder. Indre 
billeder som er en stor rigdom at gå 
rundt med. 

De billeder vi selv har skabt i vores 
indre, er ikke at sammenligne med 
dem vi får serveret ude fra. De har en 
anden kraft og er som en slags rød-
der i vores indre liv.

At sætte ord på det vi oplever sam-
men, giver det betydning. Og fortæl-
lingen tillader os at sætte ord på det, 
som ikke er det først synlige, det som 
er skjult, underfundigt og universelt. 
Som forvandlingen der foregår i 
vinterens mørke, og de indre kampe 
vi alle må igennem. Og kærligheden 
ikke mindst, som er lyset i en hver 
fortælling.
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”Det skal give 
værdi for vores 

beboere”
FoRSTANDER jEANETTE STæRk lARSEN FoRTællER 

oM SIT FøRSTE åR på SAMpoVIg TIl ToRBEN olESEN

Jeanette, du tiltrådte stillingen som for-
stander på SampoVig d. 1. juni 2018, 
det er næsten præcist et år siden, vil du 
sige lidt om din personlige og faglige 
baggrund?
Jeg bor på Falster, lidt uden for Stub-
bekøbing, selvom det lyder som langt 
væk fra Stevns, så tager det mig fak-
tisk kun en time og fem minutter at 
komme på arbejde, og det er jo ikke 
nogen urimelig transporttid i dag. 
Desuden har jeg mit ”mobiltelefon-

kontor” med i bilen, så jeg 
også kan udnytte tiden der.
 
Efter en traditionel skoleud-
dannelse tog jeg socialpæda-
goguddannelsen på Hind-
holm, og da jeg var færdiguddannet 
tog jeg til Norge, hvor jeg kom til 
at bo og arbejde i elleve år. Det var 
inden for Bo- og Naboskabsområdet 
og Bofællesskaber; hele tiden med 
mennesker med udviklingshæm-

ning. Her tog jeg en lederuddannelse 
og fik en lederstilling. Jeg tog også 
videreuddannelse i specialpædagogik 
og vejledningspædagogik, mens jeg 
boede i Norge. Da der var gået elleve 
år, blev jeg skilt og flyttede med min 
treårige datter tilbage til Danmark, 
selvom jeg næsten var blevet så 
norsk, som man kan blive.

Tilbage i Danmark fik jeg et toårigt 
forstander vikariat i Bo- og Naboskab 
Holmegaard, og da det løb ud blev 
jeg ansat i amtets forvaltning som 
sagsbehandler og tilsynsførende med 
Bo og Naboskaber.

Ved amtsnedlæggelsen og kom-
munesammenlægningen blev jeg 
opfordret til at søge en stilling på æl-
dreområdet og sundhedsområdet, og 
det arbejde har jeg haft indtil for et 

”Jeg vil gøre mit allerbedste 
for at tage omsorgsfuldt vare 
på SampoVigs langvarige 
traditioner. Fælles historie 
og årstidernes rytme med de 
forskellige markeringer, er 
enormt vigtige, bare kig på 
vores beboere”
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år siden, hvor jeg besluttede at vende 
tilbage til det, mit hjerte egentlig 
banker for, nemlig mennesker med 
udviklingshæmning. Jeg søgte stillin-
gen som forstander her på SampoVig 
og fik den.

På det tidspunkt kendte jeg ikke 
så meget til Steinerpædagogik. Jeg 
vidste selvfølgelig at der er Steiner-
skoler og Steinerbørnehaver, og jeg 
har venner og bekendte hvis børn 
går der. Jeg havde hørt om Marjatta, 
men  en dybere viden om pædago-
gikken havde jeg ikke. Dog er det 
min overbevisning, at livssyn og 
menneskebillede ikke er  forskelligt 
fra det værdibaserede arbejde jeg 
kommer fra og det fundament jeg 
står på. Siden jeg blev ansat, har jeg 
fulgt undervisning på seminariet på 
Bredeshave, hvor jeg har mulighed 
for at fordybe mig i pædagogikken, i 
det omfang mit daglige arbejde giver 
plads til det. Jeg håber at få mere tid 
til undervisning i det kommende 
år, nu hvor jeg har haft første år på 
SampoVig, med de ekstra opgaver 
der følger af at være ny.

Jeanette, hvordan var det at starte som 
forstander på SampoVig?
Jeg blev taget rigtig godt imod af 
både beboere, medarbejdere og pårø-
rende. Det har været et travlt år, som 
startede med at vi mistede Michael 
Thorsen. Jeg var nærmest kun lige 
trådt ind ad døren, da han døde, og 
det var virkeligt gribende at opleve 
hvordan det blev håndteret, hvordan 
beboerne tog afsked med deres kam-
merat gennem mange år.

I det hele taget er det jo det daglige 
møde med beboerne, som giver glæ-
de og fornyet energi. Jeg er mildest 
talt piv-lykkelig for at være tilbage i 
de nære relationer, og for alt det der 
ligger i Marjattas traditioner, også for 
de tætte relationer til de pårørende, 

som gennem årene virkelig har ydet 
en stor indsats. Mange af medarbej-
derne her på SampoVig har jo været 
her i mange år og det er der selvføl-
gelig en grund til. Der er virkeligt 
langvarige relationer og en historik, 
og man har levet et liv sammen som 
har værdi.

Jeg er særligt glad for de rytmer  jeg 
oplever i dagligdagen. F.eks. at starte 
dagen med en morgensamling, hvor 
vi hilser på hinanden, siger årstids-
verset og synger en sang sammen. 

Det er da et privilegium, at starte da-
gen på den måde. Også bordbønnen 
inden måltiderne og alle de andre 
små og store traditioner er naturlige 
for mig og jeg kan jo se hvordan 
beboerne trives med det trygge og 
genkendelige.

Jeanette, hvis du nu efter et års tid på 
SampoVig, vender blikket fremefter, gør 
du dig så nogle tanker om fremtiden?
Ja, først og fremmest vil jeg gerne 
være en del af den på Marjatta. Jeg 
ser en udfordring i, at vi skal arbejde 
med ”Marjattakulturen” her på 
SampoVig, og i den forbindelse er 
det enormt vigtigt med uddannelse 
og videreuddannelse, og i det hele 
taget at tilknytte mennesker med en 
helsepædagogisk baggrund. Sammen 
med udviklingscentret på Bredeshave 
er jeg gået i gang med at udarbejde 
et kopmpetenceudviklingstiltag, som 
vi forventer starter op til efteråret. 
Det kommer til at foregå her på 
SampoVig, og vi skal allesammen 
deltage samtidig og lære sammen.

Som organisation Marjatta, skal 
vi holde fast i det, som er kernen 
på Marjatta, så vi ikke bruger alle 
kræfterne på at løbe efter de krav, der 
kommer udefra.

”Det er vigtigt at sikre 
Marjattas særkende og holde 
fast i de værdier, der væk-
ker genklang i andre – når 
vi siger, at vi arbejder på 
Marjatta. Alle har hørt om 
Marjatta og associerer det 
med noget godt”

”Vi skal til stadighed være i dialog med vores omgivelser, og be-
finde os der, hvor vi kan påvirke en beslutningsproces. Her er det 
netop vigtigt at vi interagerer med andre og ikke lukker os om os 
selv, det er nødvendigt, hvis vi vil fastholde Marjattas værdimæs-
sige ståsted – og det vil vi”.
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Marjatta Bredeshave 
– hvor mennesker mødes
AF TERjE ERlANDSEN, lEDER AF 
uDDANNElSES- og kulTuRCENTER MARjATTA

Marjatta Bredeshave ligger smukt 
placeret i naturskønne omgivelser 
ved Præstø Fjord. Det gamle gods er 
løbende blevet renoveret, udbygget 
og fremstår i dag, som et velplejet 
anlæg med både ældre og nyere 
bygninger, som rummer en række 
forskellige aktiviteter.

Her ligger Marjattas STU (særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse), 
Uddannelsescenter Marjatta, Hel-
secenter Marjatta samt Bredeshave 

værkstederne som er en arbejdsplads 
for 27 af Marjattas beboere. Værk-
stederne omfatter; et havehold, hvis 
opgave bl.a. er at holde matriklens 
udearealer rene og pæne, caféen som 
servicerer kursister og gæster, samt 
butik Pilti som bliver flittigt brugt 
af beboere, medarbejdere, gæster og 
lokale.

For Marjatta fællesskabet er Kultur-
huset et vigtigt omdrejningspunkt. 
Her afholdes der store og små per- sonalemøder, kurser og temadage. 

Kulturhusets sal er godkendt til 350 
personer og er derfor det sted hvor 
hele det store Marjatta fællesskabet 
mødes til Skt. Michaels dag, jule-
basar, koncerter, julespil, nytårsfest 
m.m. Listen over aktiviteter er lang 
og for at illustrere omfanget, vil jeg 
lige dele nogle tal med jer:

I 2018 blev der på Marjatta Bre-
deshave afholdt rundt regnet 160 
personalemøder, 45 kursusdage og 
190 undervisningsdage for pæda-
gogstuderende. Videre har det været 
tilsammen 28 kultur arrangementer 
i form af foredrag, koncerter og 
teaterforestillinger, både gæstespil og 
egne produktioner. Alle disse gæster, 
skal naturligvis have forplejning. 
Bredeshave café serverede i 2018 ca. 
10.000 kopper kaffe, 5.000 portio-
ner frokost og bagte 3600 rugbrød. 
Dette er eksempler på nogle af de tal 
vi kan trække fra den daglige drift, 
men den reelle aktivitet på matrik-
len i 2018 har formodentligt været 
langt større. 

Selve hjertet i alle aktiviteterne er 
beboerne og Bredeshave værksted. 
Det er dem der brygger kaffen, laver 
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frokost, bager både brød og kager 
der bliver solgt i Pilti, sylter, strikker, 
dyrker grøntsager og klipper græs. 
Alle gæster på Bredeshave bliver 
mødt af smilende og servicerende 
beboere. Bredeshave cafe og bebo-
erne får også meget ros for maden 
som ikke alene er sund, biodyna-
misk og økologisk, men også smager 
fantastisk. 

Med så mange forskellige aktiviteter 
placeret på samme matrikel, kan 
et retorisk spørgsmål derfor lyde; 
Hvad er det fælles omdrejningspunkt 
for aktiviteterne?  Hvad er pointet med 
at placere et kulturhus, et helsecenter, 
STU, uddannelses- og kulturcenter, en 
butik og beskyttede værksteder på et og 
samme sted?

Fondsansøgninger, der siden 2005 
har givet over 40 mio. til bygninger 
på Marjatta Bredeshave, indeholder 
de fleste begrebet omvendt inklusion. 
Inklusionsbegrebet henviser til, at 
mennesker med behov for særlig 
støtte, i større grad en andre, står 
i fare for at blive ekskluderet fra 
samfundet og blive ensomme. For 
at undgå dette kræves nytænkning 
og etablering af nye sociale arenaer, 

hvor mennesker med forskellig 
baggrund kan mødes på en natur-
lig måde. På Bredeshave betyder 
omvendt inklusion, det tilrettelagte 
miljø Marjatta fællesskabet har byg-
get op på matriklen de seneste 15 år. 
Gennem aktiviteterne inviterer vi 
mennesker på besøg og inkluderer 
dem i beboernes verden. For mange 
af vore gæster bidrager dette til et 
nyt og mere nuanceret syn på hvem 
beboerne på Marjatta er og hvad de 
rent faktisk kan byde ind med. 

Beskyttede arbejdspladser med 
beboerne i centrum, giver sammen 
med uddannelses og kulturaktivite-
ter optimale betingelser for at dyrke 
oplevelse af meningsfuldhed på en 
mangfoldig måde. Gennem aktivi-
teterne opstår der kontakt mellem 
mennesker som ellers ikke ville have 
mødt hinanden og Marjattas bebo-
ere bliver synlige, og fremstår med 
værdighed. I moderne termer kaldes 
dette social bæredygtighed, hvilket 
på mange måder repræsenterer Mar-
jatta Bredeshaves dna, et frø som har 
spiret og nu er ved at folde sig ud.  

I det daglige arbejde på Marjatta 
Bredeshave, glæder vi os alle over de 

mange menneskemøder og forskel-
lige aktiviteter. Der skal gøres rent, 
ukrudtet skal luges, maden skal 
laves, kursister undervises. Der skal 
administreres, organiseres, telefonen 
skal besvares og regningerne skal 
betales. Undervisning og kurser skal 
planlægges samtidig som visioner 
for fremtiden skal tænkes frem.  I 
denne komplekse hverdag er ingen 
opgaver vigtigere eller mere vær-
difulde end andre og alles indsats 
er afgørende for at helheden kan 
fungere. 

Selv om alles indsats er vigtig, er 
nogle mennesker på Bredeshave 
vigtigere end andre. Beboerne, står i 
centrum og de er omdrejningspunk-
tet for alle aktiviteterne. De er alle 
store personligheder som hver på 
sin egen særlige måde lærer os noget 
om det at være menneske. Deres ker-
nekompetence er at vise os vigtighe-
den af at se, at blive set og hvordan 
vi trods vores forskelligheder kan 
komme hinanden ved på den gode 
måde.  Denne impuls er dybt rod-
fæstet i Marjattas kultur og denne 
skal vi sammen med beboerne blive 
ved med at folde ud, som en gave til 
omgivelserne og fremtiden.
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Kunsttur til Glyptoteket
”Into the Dream”
En særudstilling af Odilon Redon
AF MICHAlA RoERSlEV & DoRTHE VEDEl

En smuk vinter solskins søndag tog 
vi en tur til København for at nå 
sidste dag med særudstillingen af 
Odilon Redon på Glyptoteket. Vi var 
en gruppe med 7 unge mennesker, 
som forventningsfulde trådte ind 
i Glyptotekets smukke vinterhave 
og begav os ind i Redons magiske, 
drømmende univers.

Redons smukke kunstneriske univers 
appellerede straks til de unge. Vi 
startede kronologisk og i den række-
følge Redon har malet sine malerier 
og vi kunne på den vis også følge 
hans kunstneriske udviklingsvej. Re-
dons kunst er magisk og fyldt med 
mytologi og klassiske temaer. En 
verden fyldt med helte og heltinder, 
underskønne guder og gudinder, 
drager og Kentaurer. Drømmende 
billeder, figurative men subtile og 
både sarte og kraftfulde.

Hans farver og teknik har en subtil 
og nærmest oversanseligt svævende 
udtryk. Hans malerier fangede straks 
de unge ind i hans smukke forun-
derlige verden. Det var så fint at se, 
hvordan de unge fordybede sig og 
mærkede de stemninger malerierne 
efterlod. Det affødte spændende 

Drøm
”Det er naturen, der beordrer os at adlyde de gaver hun har givet os. Mine har ført 
mig ind i drømmene; jeg underkaster mig indbildningskraftens pinsler og de over-
raskelser, hun beredte mig under sin pen.”

Odilon Redon; fransk kunstner 1840-1916

”Into the Dream”
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samtaler om det her med drømme. 
Hvad er drømme, hvordan føles de? 
Hvordan er det når man drømmer 
noget der er særligt dejligt eller man 
måske har et mareridt. Malerierne 
åbnede op for tanker og minder om 
drømme. Drømme er hævet over det 
konkrete og var en kilde til materiale 
for den følsomme kunstner Redon. 
Vi aftalte at lave en særlig dag på 
Skovvænget, hvor vi vil male og 
temaet af drømme inspireret.

Eet af de malerier vi så på, var et 
portræt af Paul Gauguin. Vi talte 
om hvem Gauguin var og at han var 
tidsmæssigt samtidig impressioni-
stisk maler med Vincent Van Gogh. 
Vi fik en spændende snak om, at Re-
don havde malet billedet af Gauguin 
da han døde og han havde malet det 
som en hyldest til ham, som menne-
ske og kunstner. Maleriet var derfor 
ikke et decideret portræt, men mere 
sådan som Redon kunstnerisk følte 
Gauguin som ånd og som menne-
ske, der har forladt jorden. Gauguin 
havde været venner med Van Gogh 
og samtalen om Van Gogh ledte hen 

på en snak om en tur vi havde sidste 
år til museet Arken. Her så vi en 
storslået udstilling af Van Gogh. Det 
var fint at koble de forskellige kunst-
nere fra samme periode sammen.

Redon var optaget af mange emner. 
Han blev bland andet inspireret af 
musikken og havde en bror, der var 
et musisk geni. Han var også optaget 
af samtiden og de videnskabelige 
fremskridt der skete på hans tid. 
Hans billeder afspejler hans forestil-
linger om bakterier, som væsener 
eller fx tangplanters metamorfose. 
Men også Darwin og videnskab 
optog ham, esoteriske, spirituelle 
emner, litteratur og poesi. Han arbej-
dede med illustrationer til bøger, der 
optog ham blandt andet til Edgar 
Poe og Gustave Flaubert, med Poes 
bizarre og surrealistiske univers og 
Flauberts kristne dilemmaer om 
munken Saint-Antoines fristelser.

Efter at vi havde set de tre etager 
med Redons malerier, så ønskede de 
unge at se Glyptotekets mumier. Vi 
bevægede os videre til den egyptiske 
afdeling, som alle straks var opta-
gede og fascinerede af. VI gik ned 
i ”den underjordiske” afdeling for 
mumier og bevægede og ned i my-
stikken og det dragende og mystiske, 
der er ved mumier. Også her fik vi 
nogle gode dialoger om det gamle 
Egypten.

Godt mætte på indtryk sluttede vi 
af med en frokost i vinterhaven og 
bagefter et besøg i museumsbutik-
ken. Der blev købt postkort og 
plakater af Redon og en del mini 
mumier og egyptiske katte.

Trætte og med mange positive til-
kendegivelser på at det havde været 
en skøn tur, vendte vi tilbage til 
Marjatta.

”Into the Dream””Into the Dream”
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Marjatta Bredeshave
AF lISBET kolMoS

Historisk baggrund
I 1985, da Albert Eman trådte til-
bage som leder for Marjatta og blev 
efterfulgt af Lisbet Kolmos, påbe-
gyndte han den helsepædagogiske 
uddannelse. I de første mange år var 
den en 3-årig deltidsuddannelse for 
Marjattas medarbejdere. Den kunne 
kun færdiggøres efter et 4. år på fuld 
tid i udlandet. Efterhånden blev 
pladsen for trang på skolehjemmet. I 
2004/4 blev det besluttet at erhverve 
naboejendommen Bredeshave. 

Det gav mulighed for at videreud-
vikle pædagoguddannelsen. Der 
er nu en 3-årig deltidsuddannelse, 
der er godkendt på niveau med en 
pædagogisk assistent. Med et 4.år 
bliver man godkendt som pædagog i 
Danmark, med et 5. år som Helsepæ-
dagog internationalt.  

Skridt på vejen
Da Bredeshave blev erhvervet, om-
fattede stedet hovedbygningen, en 
sidebygning mod syd og en gammel 
lade af træ. Sidebygningen mod 
nord havde ikke været i brug længe 
og bestod af nogle faldefærdige kalk/
sandstensmure. 

I løbet af de 15 år, der er gået siden, 
er der sket meget. Først blev hoved-
bygningen sat i stand for Marjattas 

helsepædagogiske uddannelse. I 
2006/7 blev sidebygningen mod 
nord, Kridthuset, totalrenoveret med 
tilskud fra fondsmidler (Johannes 
Fogs Fond). Der er et undervisnings-
rum og 3 rum i stueetagen samt 4 
værelser på 1. sal. Desuden er der en 
smuk mellemgang, som forbinder 
hovedbygningen og Kridthuset. 
Huset anvendes til undervisning og 
værelserne til overnatning for stude-
rende. Mellemgangen anvendes af 
ungdomsuddannelsen. 

I 2011 blev kulturhuset bygget med 
tilskud fra fondsmidler. (Augustinus 
Fonden 6 mio. kr., Bikubenfonden 
5 mio. kr. Jascha Fonden 1 mio. kr.). 
Det anvendes til uddannelsesformål, 
koncerter, foredrag, konferencer og 
gæstespil og fungerer som kulturhus 
for Marjatta. Der er café og køkken, 
som er en meget skattet arbejdsplads 
for Marjattas borgere. På første sal 
er der rum til konferencer og møder 
samt kontorer.

I 2013 blev det nye hus for Marjattas 
ungdomsuddannelse ”Orangeriet” 
opført, som også rummer butik 
”Pilti”. A.P. Møller Fonden donerede 
hele beløbet på 8 mio. kr. 

Den faldefærdige sidefløj mod syd 
havde 7 værelser, som i flere år blev 

brugt til overnatning for studerende. 
Den var i en så dårlig stand, at den 
ikke kunne renoveres. Der var ikke 
økonomi i Marjattas fond til at 
forny bygningen, så der blev søgt 
fondsmidler. For at det skulle være 
relevant for fondene at støtte, måtte 
det være klart at det skulle anvendes 
til at styrke udviklingen af Marjattas 
særlige pædagogiske kultur. I første 
ansøgningsrunde (2015) bevilgede 
Augustinus Fonden 1 mio. kr. men 
ingen andre fonde var interesserede. 
Der var for meget vægt på værelser 
og for lidt på videreudvikling af 
Marjattas pædagogik og kultur. 

For at holde momentum blev det 
besluttet at bygge Atelieret. En del af 
arven fra Grethe Bagge blev stillet 
til rådighed sammen med midlerne 
fra Augustinus Fonden. Atelieret er 
en mindre bygning til undervisning, 
der ligger hvor der tidligere lå et 
gammelt skur. 

I 2015 fik Marjatta tilbud om en do-
nation på 1.5 mio. af ”Fonden af 1. 
juni 1962”. Formålet for denne fond 
var, at støtte antroposofiske læger 
og medvirke til at oprette en klinik, 
hvor der kunne gives antroposofisk 
lægelig behandling. Kontakten blev 
formidlet gennem læge Tomas Jo-
hansen, som igennem mange år har 
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været knyttet til Marjatta. Marjattas 
Fond besluttede at afsætte en del af 
arven fra Grethe Bagge (0.7 mio. kr.) 
til den nye bygning, som fik navnet 
Grethe Baggehuset. 

Sammen med midlerne fra den læge-
lige fond udgjorde dette fundamen-
tet i en ny ansøgning, hvis formål 
var at yde støtte til fortsat udvikling 
af den pædagogiske impuls på Mar-
jatta ved at: 
1) Etablere en klinik for medicinsk 

og pædagogisk rådgivning 
2) Skabe fleksible rammer for kreativ 

udfoldelse i mindre grupper 
3) Skabe mulighed for yderligere 

fordybelse i kultur og uddan-
nelse ved at muliggøre ophold på 
Bredeshave, som supplement til 
de nuværende aktiviteter.

Dette formål vakte fondenes inte-
resse og i løbet af kortere tid blev 
12.6 mio. kr. skaffet til veje. Augusti-
nus Fonden gav 6.2 mio. kr.; Knud 
Højgaards Fond 1. mio. kr.; Johanne 
og Aage Louis-Hansens Fond gav 3 
mio. kr. og A.P. Møller Fonden 2.4 
mio. kr. 

Det nye hus
Grethe Baggehuset er et smukt lyst 
hus med værelser, en lægeklinik og 
et anneks med en sal hovedsageligt 
til terapier. Der er indgang i hver 
ende af huset, så det kan anvendes i 
to dele. I den nordlige del er der stue 
og køkken samt 8 værelser til over-
natning for studerende, kursister, 
gæster og beboere, som ønsker at bo 
på Bredeshave når de er på kursus. 
Det er nu også muligt at oprette 
f.eks. en kunstskole, aktiviteter i 
værkstedsfag eller madlavning nogle 
dage eller uger om året. Beboerne 
kan komme fra forskellige dele af 
Marjatta eller andre dele af landet 
og mødes på Bredeshave og lære 
nyt, øve sociale færdigheder og få 
nye venner samt være sammen med 
deres venner fra barndommen.

I den sydlige del af huset ligger 
Helsecenteret. I stueetagen er der to 
rum til lægekonsultation og et rum 
til en sygeplejerske, og dertil et an-
neks med terapisalen. På 1. sal er der 

4 værelser samt stue og tekøkken. I 
disse værelser kan der være overnat-
tende patienter/klienter nogle uger 
om året, og der kan være gæster. I de 
perioder, hvor der ikke bor patien-
ter/klienter eller gæster, kan facilite-
terne bruges på anden vis. 

Helsecenter
Det nye på Bredeshave er Hel-
secenteret, hvor der er læger, en 
sygeplejerske og terapeuter tilknyt-
tet. Hovedopgaven er rådgivning 
og behandling af elever og beboere 
på Marjatta og dertil en udadrettet 
funktion, hvor patienter og klienter 
kan søge råd, vejledning og antro-
posofisk medicinsk behandling. Der 
vil også være mulighed for forløb af 
nogle dages varighed med over-

natning. For mennesker, der søger 
at genvinde kraft og nyt håb om 
sundhed, kan Marjattas borgere med 
deres eksempel vise, at man kan sige 
”ja” til livet i mange livssituationer. 
Det vil glæde dem, og de vil være 
gode til det. Det vil give dem en ny 
værdighed.

Sidste tanker 
Med opførelsen af Grethe Bagge-
huset er det sidste skridt taget til 
realiseringen af den vision, som blev 
skabt af Marjattas ledelse og besty-
relse i 2006. Rammen er skabt. De 
kommende år bliver det opgaven, at 
arbejde videre i den samme ånd, til 
gavn og glæde for Marjattas beboere 
og de mennesker, som står omkring 
dem.

Uddrag af fondsansøgning til Grethe Baggehuset i 2016 
(udarbejdet af Lisbet Kolmos i samarbejde med Marjattas ledelse og bestyrelse)
Visionen er, at skabe et sted for netværksdannelse og gensidig inspiration 
mellem Marjattas brugere, medarbejdere, studerende og mennesker fra lo-
kalområdet. Endvidere er formålet at sikre videreudviklingen af det special-
pædagogiske felt i et samarbejde mellem Marjatta, professionshøjskolerne 
og Roskilde Universitet. I det følgende nævnes de vigtigste aktiviteter:
• Pædagoguddannelse på deltid, flere videreuddannelser og kurser med 

200 studerende og kursister fordelt regelmæssigt over året.
• Kulturelle aktiviteter med skuespil, foredrag, koncerter med flere tusinde 

deltagere på årsbasis. 
• Klinik for medicinsk og pædagogisk rådgivning - Helsecenter Marjatta.
• Forskningsenhed for kunst og kunstneriske aktiviteters betydning for 

udvikling af identitet og selvværd hos mennesker med handicap.
• Samarbejde med professionshøjskolen Absalon om Bacheloruddannelsen 

til pædagog, videreuddannelser og forskning.
• Uddannelse for unge med særlig behov med 25 pladser samt 15 medar-

bejdere.
• Arbejdsplads for 25 borgere med specielle behov og 15 medarbejdere.
• Servicefunktioner, café, køkken, have og rengøringshold og butik.
• Værelser til overnatning for studerende, gæstelærere og forskere samt til 

de unge og voksne med handicap
• 2.000 besøgende fordelt på året.
• 5-10.000 gæster ved bl.a. ’Åbent hus’ og julebasar.

’Omvendt inklusion’
På Bredeshave er Marjattas borgere med deres arbejdsindsats i service-
funktionerne: café, butik og havehold/rengøring selve fundamentet for 
stedet. Ind i dette miljø kommer mennesker udefra. Det er studerende på 
den helsepædagogiske uddannelse, kursister og deltagere i efteruddan-
nelserne, forskere og andre, som har en opgave for Marjatta. Der kommer 
også mange studerende fra andre pædagoguddannelser og besøgende. Alle 
oplever, hvordan beboerne trives, og hvor stolte og glade de er for den 
indsats, de yder. Gæsterne inkluderes i miljøet, og oplever den værdighed, 
som udstråler fra mennesker med et handicap, når de er i de rette rammer. 
Deraf navnet ’omvendt inklusion’. 
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Noget nyt åbner sig
AF ToRBEN olESEN

Olav Skovsted hvordan er det gået til, 
at du er kommet til at tegne så mange 
bygninger for Marjatta, hvordan be-
gyndte det?
Jo, på et tidspunkt omkring år 2000 
besøgte jeg Marjatta, det havde jeg 
haft lyst til længe, og ved denne 
lejlighed blev jeg vist rundt af Lisbet 
Kolmos. Hun fortalte at Marjatta 
var på udkig efter en arkitekt, og at 
jeg kunne møde bestyrelsen. Det 
resulterede i, at jeg kom til at tegne 
bofællesskabet Gyldenkam i Vind-
byholt. Jeg fik ret frie hænder til at 
udforme det, og prøvede at lave et 
hus, der var stramt på den ende side 
og bevæget på den anden side, altså; 
det lige og det krumme, det er jo no-
get af formsproget i det Gotheanisti-
ske. Allerede der kom Karl Petersen 
med som entreprenør, og flere af 
hans folk var med fra starten, det var 
lidt kompliceret fordi det foregik på 
en skråning og der skulle være delvis 
kælder. Men det gik alt sammen 
godt og alle blev glade for bygnin-
gen da den stod færdig, både bebo-
ere, personale og pårørende og ikke 
mindst bestyrelsen, for det havde jo 
været lidt af et eksperiment, at lade 
mig gøre mere ud af det formmæs-
sige, for at se om det havde nogen 
virkning på den måde huset skulle 
bruges på, men som sagt udtrykte 
både beboere og personale, at de 
befandt sig godt i huset.

Så fik vi også mulighed for at stå for 
det næste byggeri, som var skolen på 
Marjatta, og sådan er det gået slag i 
slag. De første gange var der licita-

tion, men det viste sig hurtigt at Karl 
Petersen kunne konkurrere med de 
andre, og når vi kom så godt ud af 
det sammen, så er vi forsat siden og 
det er blevet til et tyveårigt langt 
samarbejde.

Olav Skovsted kan du sige lidt om det 
kunstneriske formsprog, hvorfor ser 
bygningerne ud som de gør?
Nu har vi jo bygget en del bofæl-
lesskaber og jeg har gjort nogle 
erfaringer med andre bygninger, 
hvor vi har arbejdet med en stram 
facade med indgangsparti og birum. 
Der hvor beboerne skal være, det 
skal så være mere formet og venligt, 
også sådan at det vifter lidt ud til 
de forskellige udsigter. Du kan sige; 
den ene facade er stram, den anden 
er bevæget, og det er her vi har 
opholdsrum og værelser, det er mod 
solen, derfor har vi også et godt ud-
hæng som skærmer lidt og omhyl-
der, så der er trygt at være. De mere 
tekniske rum kan så få lov at være 
firkantede, de skal bare fungere. 
Også det der med at have køkkenet 
mod ankomsten, som vi har på en 
gammel bondegård på landet. Der 
har man jo altid køkkenet så man 
sidder og kigger ud på gårdspladsen, 
det ville være helt utænkeligt, at det 
lå omme bag ved.

Så fik jeg også tidligt at vide, at Mar-
jatta ønskede bygninger, som ikke 
var så institutionsagtige, helst ikke 
noget med en hospitalsgang i mid-
ten. Så vi valgte at sige, at køkkenet, 
spiserummet og opholdsstuen den 

anden vej ud mod haven, det ligger 
i midten som husets hjerte, der hvor 
man søger hen fra begge ender af 
huset. På den måde har man kun 

Mandag d. 13. maj 2019 var der afleveringsforretning på den nye bygning Baggehuset. Efter-
følgende mødtes Lisbet Kolmos, Arkitekt Olav Skovsted og entreprenør Karl Petersen med 
Marjatta bladet for en snak om de senere års mange byggerier i Marjatta Fællesskabet.
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et lille stykke gang i begge ender, 
det hele bliver mere intimt, og vi 
deler også de der syv, otte personer 
op i to grupper, så det er mere trygt 
og overskueligt. Også det der med 
at have pauser og ro nogle steder i 
huset, der må ikke ske noget over 
alt, der må gerne være nogle rolige 
vægflader, nogle rolige forløb og no-
get rytme og gentagelser, hvor man 
tydeligt kan se at her er et værelse 
og her er et badeværelse, på den 
måde udtrykkes tydelig hvad der er i 
huset. Hvis der sker for meget, bliver 
man forvirret. Der skal helst være en 
hvis omhyldning af beboerne, man 
skal undgå alt for meget uro, der må 
gerne være former selvfølgelig, men 
det skal ikke være rod, det skal være 
ordentligt.

Olav Skovsted, hvis vi springer frem 
til Bredeshave, hvor vi sidder nu, så er 
der jo sket store ændringer i forhold til 
hvordan her så ud, da stedet blev købt 
af Marjatta. Det første der skete var vel, 
at kridthuset blev renoveret?
Ja, det er rigtigt, og derefter gik vi 
i gang med kulturhuset, hvor vi 
først havde planer om at genbruge 
den store lade, men det viste sig at 
være for besværligt; tømmerkon-
struktionen var simpelthen for svag, 
og udfordringerne med hensyn til 
brandsikring, var for store. Så det 
endte med det helt nye projekt, der 
står her nu.

Så kom Orangeriet, som er en beto-
nelement bygning, der er skalmuret. 
Det var også en spændende udfor-
dring, og derefter kom det noget 

mindre atelier, som bliver brugt af 
ungdomsuddannelsen og til under-
visning og udstillinger.

Grethe Baggehuset som netop er 
blevet færdigt, har hele tiden ligget 
som en mulighed, for vi vidste fra 
starten, at dyrlægeboligen næsten 
ikke var til at sætte i stand, det ville 
i hvert fald blive meget bekosteligt. 
Da vi så gik i gang, var det på et 
fastlagt byggefelt med alle mulige 
restriktioner; hvad huset skulle laves 
af, hvor højt det måtte være, det 
skulle understøtte hovedaksen med 
tegl på taget osv.  I processen skete 
der også nogle forandringer, med 
hensyn til hvad huset skulle bruges 
til; helsecenteret blev koblet på, så 
man kan have gensidig glæde af hin-
anden og sådan nogle ting. Og Karl 
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Petersen havde jo været med hele 
vejen som entreprenør med alle sine 
dygtige folk, så det hele er foregået i 
tæt samarbejde med ham.

Ja, Karl Petersen, det er jo en proces, der 
har strakt sig over ca. tyve år, hvordan 
har det set ud med dine øjne?
Det har været en fin proces for mig. 
Jeg har været glad for samarbej-
det med Olav Skovsted, for Olav 
kritiserer ikke, han siger: ”Hvad kan 
vi få ud af det herfra!”. Og vi har 
været enige om, at få mest muligt 
ud af det, for de penge der har været 
til rådighed, og når man har været 
igennem den proces nogle gange, 
kan man godt give en lidt billigere 
pris, for jeg vidste at jeg ville blive 
behandlet ordentligt og at vi kunne 
stole på hinanden, jeg har været 
glad for det.

Det er også spændende, at være 
med til at bygge noget ud over det 
almindelige; skolebygningen f. eks. 
den er jo et skib, der er vendt på ho-
vedet. Det kan jeg også mærke på de 
folk, jeg har med at gøre, murerne 
og tømrerne osv. de har også været 

interesserede, og det har været med 
til at gøre det hele nemmere for mig. 
Vi kender hinanden og på den måde 
undgår vi en masse spildtid, hvor 
folk står og venter på, at få besked 
på hvad de skal lave. Jeg er blevet 
behandlet godt, og hvis jeg ikke var 
det, ville jeg ikke være blevet. Det 
har været en fornøjelse for mig og 
jeg har nydt det.

Lisbet Kolmos, nu står Grethe Bagge 
huset færdigt og det er ligesom en fore-
løbig afslutning på den byggeproces, der 
har været her på Bredeshave gennem 
en årrække, hvilke tanker ligger der bag 
huset?
Da Marjatta købte Bredeshave, var 
det fordi vi havde behov for et sted 
til uddannelse, og det har fungeret 
godt i mange år; vi har oplevet at 
det passede godt til de planer vi 
havde. Først blev Kridthuset reno-
veret og så kom kulturhuset, som i 
virkeligheden var ret vanskeligt at få 
bygget, for vi havde ikke så mange 
penge. Men vi gik i gang som det 
team vi allerede på det tidspunkt, 
havde været en del år, selvom ikke 
alting var helt planlagt fra begyn-

delsen, ting opstår efterhånden og 
hver kommer med sit spor ind i det. 
Jeg har sådan den lidt mere overord-
nede vinkel på det, Karl Petersen har 
byggevinklen, og Olav Skovsted har 
arkitekturen og det er alt sammen 
en slags samspil. Arkitekten tager 
sig af formerne, så det sjælelige kan 
være der, entreprenøren tager sig 
af kvaliteten i de fysiske rammer, 
og jeg ser på hvordan vi kan få den 
ånd, der lever på stedet, til at blive 
til noget i husene samt i helheden. 
Visionen har hele tiden været, at 
medarbejderne på Marjatta skal være 
dygtige, de skal kunne få en uddan-
nelse og de skal løbende kunne få 
kurser. Der skal være studerende, der 
skal være udvikling, der skal være 
forskning, men beboerne skal også 
kunne komme og være på kurser, så 
de kan føle sig ligeværdige med de 
andre kursister, det er målet. Det er 
en form for inkluderende socialt fæl-
lesskab kan man sige.

Byggegruppen her skaber rammerne 
for det; jeg har været med til at 
skaffe pengene, Karl Petersen skaber 
det fysiske og Olav Skovsted skaber 
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forudsætningerne for at husene 
er levende, når man træder ind i 
dem. Så kommer vi til Grethe Bagge 
huset, hvor tidligere dyrlægeboligen 
lå. Dyrlægeboligen var simpelthen i 
så ringe stand, at der ikke var noget 
at gøre, den skulle under alle om-
stændigheder være revet ned. Det 
var meningen, at et nyt hus forsat 
skulle fungere som overnatning for 
studerende, vi ligger jo langt ude på 
landet, og så skal der kunne være 
forskningssymposier for mennesker 
udefra, som kan se hvad det her er 
for noget.

Helsecenteret var egentlig først 
tænkt som en bygning, der skulle 
ligge ude i parken, men der var 
ikke penge til at gøre det, så opstod 
tankerne om at samle det hele i en 
bygning, så man kan have gensidig 
glæde af hinanden. Det hele er jo et 
spørgsmål om udvikling, Helsepæda-
gogikken opstod ud fra initiativer fra 
læger, i de første mange år var det 
læger, der var ledere af de helsepæ-

dagogiske steder, for i arbejdet er 
der meget lægeligt/terapeutisk, det 
er ligesom en vertikal proces og så 
er der noget pædagogisk, det er en 
anden form for relation, det er en 
horisontal proces og når de to pro-
cesser virker sammen, så har man 
den bedste form for helsepædagogik. 
Man kan sige at Marjatta har nået 
en form for helhed, hvor både den 
pædagogiske og den lægelige/tera-
peutiske tankegang virker sammen. 
Tomas Johansen, som er læge, får 
jo en praksis i bygningen, udover at 
han er med i børnebehandlingerne 
og i mange andre sammenhænge.
Medicin, terapi, specialpædagogik 
– det er helsepædagogik, og det er 
en stor opgave, at bevare balancen 
mellem disse ting.

Det er spændende at høre om de tanker 
og overvejelser, der ligger bag bygninger-
nes tilblivelse og funktion, sådan noget 
bliver jo kun til virkelighed gennem 
samarbejde, kan I sige noget om den 
proces?

Lisbet Kolmos: ”Jeg vil sige to ord: 
Tillid til hinanden og nænsomhed i 
processen! Det betyder, at vi lytter til 
hinanden og lader den fælles inten-
tion komme frem Vi har et utroligt 
godt tillidsforhold til hinanden, vi 
har aldrig nogen sinde haft kontro-
verser, vi kan sige tingene lige ud.”

Olav Skovsted: ”Jeg vil også sige; 
kærlighed til opgaven! Jeg talte lige 
med tømreren Ole, og de håndvær-
kere de elsker deres arbejde, de har 
en dyb respekt for det og de vil det 
bedste med det.”

Karl Petersen: ”Ja, det er måske det 
vigtigste, jeg søger folk som er dyg-
tige og det gælder hele vejen rundt, 
det er dem der bestemmer om vi 
kommer ud med et godt resultat el-
ler ej. Det er jo ikke mig der går der-
ude. Det er de dygtige håndværkere, 
som sørger for at tingene fungerer. 
Det har rigtig meget at sige, hvem 
man omgås med.
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Diskoaften
Der blev danset igennem til 
Diskoaften som var 
arrangeret af beboerrådet 
på SampoVig
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En aften med gæster, fest, farver og god musik, 
alle hyggede sig og nogle steder kunne der synges 

igennem til kendte toner.
 

Når dansegulvet ikke blev brugt, blev der hygget 
omkring ved bordene.

En aften der GERNE gentages.

   MARjATTA BlADET NR. 37 2019   49



Mindeord for Birthe Reppel
AF BERNHARD SCHMITZ 

Birthe blev født den 29. oktober 
1937 i Horsens. Hun var enebarn og 
i den grad et ønske barn, forældrene 
var sidst i trediverne da hun kom 
til verden, og hun var centrum i fa-
milien. Faren var fotograf og moren 
organist, og Birthe voksede op i gode 
og trygge rammer. 

Musik og kunst fyldte meget i hjem-
met og i en alder af 4 år begyndte 
hun at spille klaver, et instrument 
der skulle komme til at følge hende 
resten af livet.  

I skolen var hun optaget af de store 
fortællinger, og særligt religionshi-
storie og Danmarks historie fangede 
hendes opmærksomhed. Efter endt 
skoletid besluttede familien, at 
Birthe skulle arbejde som ung pige 
i huset, noget der på ingen måde 
passede den unge kvinde, som al-
lerede på det tidspunkt vidste, at 
det var sang og musik hun ville 
beskæftige sig med, og målet var at 
komme ind på musikkonservatoriet 
i København. Birthe fulgte sin drøm, 
og hun flytter til København, hvor 
hun i første omgang bor hos morens 
veninde i Valby. Birthe får arbejde 
på Sømandshjemmet og her har 
hun også adgang til et klaver og kan 
forberede sig til at blive optaget på 
konservatoriet. 

Desværre bliver moren alvorlig 
syg af cancer og dør da Birthe er 
19 år gammel. Omkring denne tid 
lykkes det Birthe at komme ind på 
konservatoriet, hvor hun studerer 
sang og klaver. Men der skal også 
tjenes penge, og Birthe får kontakt 

til ”Marjatta” som dengang ligger i 
Holte. 

En helt ny verden åbner sig for 
Birthe og hun møder Albert Eman 
og Henny Petersen som hun knytter 
stærke og nære bånd til. 

Birthe fortsætter sine studier på 
konservatoriet, men antroposofien 
og kunsten samt arbejdet med de 
udviklingshæmmede inspirerer 
hende til at gå nye veje, og som 
ganske ung rejser hun til Dornach i 
Schweiz for at studere eurytmi hos 
Elena Zuccoli. 

Efter endt studie kommer hun til-
bage til Marjatta, og her møder hun 
den 5 år yngre Christoph Reppel, 
en ung tysk violinbygger der har 
fået arbejde på stedet. Kærligheden 
mellem de to blomstrer og de bliver 
gift. Det unge par rejser sammen til 
Århus, hvor Birthe bliver eurytmi-
lærer på Rudolf Steinerskolen, og 
døtrene Sara og Ingrid kommer til 
verden i henholdsvis 1967 og 1968. 
Ægteskabet holdt  ikke, og midt i 
70`erne vender Birthe tilbage til 
Marjatta med de to piger som nu 
skal til at starte i skole, og sammen 
med en gruppe initiativrige men-
nesker er Birthe med til at starte det 
der i dag er Rudolf Steiner skolen i 
Vordingborg. 

Birthe er nu eurytmilærer på Mar-
jatta samt klasselærer, hun bor på 
stedet med sine to døtre og hun har 
et tæt samarbejde med Albert Eman 
og Henny Petersen. 

Musik og kunst er drivkraften, og 
sammen med Albert Eman tager de 
initiativ til en lang række af store 
opførelser, hvor musik, skuespil og 
bevægelse går op i en højere enhed. 
Skuespil som ”Elverhøj”, ”Snedron-
ningen”, ”Stormen”, ”Tryllefløjten”, 
”Nattergalen” er blot nogle, der-
udover er der blevet opført mange 
med inspiration fra den nordiske 
mytologi samt Kalevala. Albert 
Eman skrev musikken og Birthe in-
struerede, der var mange involveret 
og der blev ikke gået på kompromis 
med noget. Gæster kom langvejs fra 
for at overvære når der blev øvet, for 
der fandtes ikke andre i landet der 
arbejdede så kvalitetsbevidst med 
kunst og musik. Birthe underviser 
også de ældste elever i korsang, og 
der arbejdes med store korværker. 
Hun har kontakt til flere medlem-
mer af operakoret I København, og 
sammen med dem og Marjattakoret 
opfører hun b.la. Bachs ”Juleorato-
rium” samt Schumanns ”Faust”. For 
Birthe er intet umuligt, og hun er 
meget bevidst om, at eleverne og be-
boeren skal stifte bekendtskab med 
kunst af høj kvalitet. 

Som eurytmilærer var Birthe for-
midabel, hun forstod at gøre faget 
nærværende, hun var opfindsom 

Mandag den 20. maj 2019 sov Birthe Reppel ind på 
Nykøbing Falster sygehus omgivet af sin familie.
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og hun kunne både spille klaver og 
instruerer eleverne på samme tid. I 
Birthes eurytmitimer var eleverne del 
af en skabende proces, og eurytmien 
blev dem vedkommende, der blev 
grinet i timerne, for lethed og humor 
kendetegnede også Birthe. Hun var 
uhøjtidelig og udogmatisk, og Birthe 
havde selvironi. Det var ikke vigtigt 
for hende om lokalet var laseret i de 
rigtige farver eller havde de rigtige 
gardiner, hun kunne lave eurytmi 
overalt, det der var vigtigt var den 
kunstneriske proces, og det der 
opstod i denne proces. Hun var æste-
tiker i processen, hun vidste hvad 
målet var, men det var vejen derhen 
som var det vigtigste, det var der det 
blev levende. 

Mange medarbejdere blev inspire-
ret af Birthe og eurytmien, og hun 
arrangerede medarbejdereurytmi og 
tog initiativ til at lave en lille euryt-
migruppe, der i nogle år arbejdede 
med at opføre forskellige dele af 
Kalevala. 

Birthe var en dygtig formidler, og 
med sin lethed og humor gjorde 
hun det teoretiske interessant og 
nærværende, hun var dybt seriøs i 
alt hvad hun foretog sig, men der 
var altid plads til latter og humor. 
Hun brændte for at skabe forståelse 
for vigtigheden af at pleje og udvikle 
de nederste sanser som egen- og lige-
vægtsans, og hun forstod at omsætte 
teori til praksis. Birthe kunne også 
være en bestemt dame, hun vidste 
hvad hun ville og hun gik ikke på 
kompromis. At andre kunne have 
en anden mening eller holdning, 
det kunne være svært for hende at 

accepterer, og ofte fandt hun det let-
tere at gøre tingene selv, frem for at 
indlede sig på kompromisser. 

Som klasselærer satte hun altid det 
motoriske i centrum, kroppen skulle 
vækkes det var udgangspunkt for alt 
indlæring. 

Gennem årene udarbejdede hun en 
lang række øvelser med udgangs-
punkt i sanselæren og hvorledes 
rytme, puls, hjerteslag osv. hænger 
sammen. Boldøvelser og sjippeøvel-
ser blev trænet, og kombineret med 
vers af Halfdan Rasmussen, Benny 
Andersen samt sang og musik. Hun 
forstod at involverer alle elever i 
klassen, og hun var meget bevidst 
om, hvorledes øvelserne skulle byg-
ges op, og hvilken indvirkning de 
havde på eleverne. Bevægelse blev 
i den grad Birthes store interesse 
og hun brugte ofte Karl Königs ord 

”Bevægelse er glædens moder” som 
en ledetråd i sit arbejde. 

Birthe har været til stor inspiration 
for de unge kolleger i lærerkollegiet, 
og hendes tanker omkring bevæ-
gelse lever videre. I alle klasser bliver 
der sjippet og spillet bold, og der 
er stor bevidsthed om bevægelsens 
betydning for indlæring.

Birthe har om noget sat spor på sin 
vej, hun har været en stor inspi-
ration for de mennesker der har 
arbejdet tæt sammen med hende, 
og vi er hende taknemmelig for den 
”arv” vi har fået. 

Birthe efterlader sig døtrene Sara 
og Ingrid samt 7 børnebørn og 6 
oldebørn.

Æret være hendes minde
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Kirstens 65 års jubilæum
AF MARIA gEllERT

TAK til Thomas Laugesen

I maj måned kunne Kirsten Lillian 
Petersen fejre sit 65 års jubilæum på 
Marjatta.  

Kirsten var med fra den spæde be-
gyndelse på Rødbjerggård i Havre-
holm i Nordsjælland til Tappernøje.  

Kirsten havde eget værelse og endda 
med fjernsyn allerede i Tappernøje.  

I alle disse mange år har Kirsten væ-
ret husmor og strøget herrernes om-
kring 40 skjorter om ugen  udover 
at være køkkenpige både i huset og i 
Marjattas store køkken.

Kirsten har hele sit liv været en stor 
dyreelsker, i særdeleshed hønseelsker 
og har nu fået et nyt stort hønsehus 

til sine ”putter” lige uden for sit 
vindue i Sagahus.

Kirsten valgte at fejre sit jubilæum 
på sin gamle arbejdsplads, Marjattas 
køkken, for en lille udvalgt kreds. 
Menuen var lige efter Kirstens hjerte 
en kæmpe hakkebøf med rigeligt 
sovs, lidt kartofler med surt og flere 
desserter. 

Udover sit 65 års jubilæum kan 
Kirsten i år fejre sin 80 års fødselsdag 
til sommer.  

Tillykke mageløse Kirsten!

En stor tak til Thomas Laugesen, far til Andreas Laugesen, 
som i mange år har været formand for Marjatta Basaren. 
Thomas har lagt et stort stykke arbejde i basararbejdet 
og fortsætter i gruppen. Formandsposten vil fremover 
blive varetaget at Elen Agger, mor til Buster Agger. Elen 
har deltaget i basargruppen i mange år, vi ønsker Elen 
velkommen som formand.

Marjatta benytter samtidig lejligheden til at opfordre 
mange af jer forældre vil melde jer til basararbejdet. 
Her er alle altid er velkomne, om det er et par timer 
om lørdagen, hvor der er forberedelse til basaren eller 
søndagen hvor der altid er plads i en af boderne. Alle er 
meget velkomne, her er mulighed for at tilbringe nogle 
hyggelige timer i fællesskab med andre forældre og 
medarbejdere.

Basaren ligger altid 1. søndag før advent i 2019 vil det 
blive søndag den 24. november.
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TILLyKKe til Pilti med 
endnu en elite smiley
Butikken Pilti på Bredeshave fik i 
maj uanmeldt besøg fra Levneds-
middelkontrollen, det er sket med 
jævne mellemrum gennem årene 
og hver gang har butikken fået en 
Smiley.

Reglerne er sådan, at når en virk-
somhed har modtaget fire Smileys, 
så får man femte gang en ELITE 
SMILEY. Sådan en fik Pilti sidste år 
og – her i maj, efter Levnedsmiddel-
kontrollens besøg – endnu en.

Et stort tillykke til Pilti og det dyg-
tige personale.

På billedet ses Louise Lauersen og Trine 
Christensen ved det flotte diplom, som 
hænger ved indgangen til butikken.

Ristolahavens Markedsdag 
til fordel for ny sal

Lørdag den 15. juni havde Ristolahaven 
Markedsdag fra kl. 10-15. Vi havde selv 
designet en plakat der blev hængt op 
rundt omkring, med invitation til da-
gen. Alle var arrangeret i projektet.
 
På Markedsdagen var der mulighed 
for at besøge de opstillede boder med 
pølser, sodavand, kaffe og kage, is og 
meget mere. Der var fundet spændende 
loppefund frem, alt i alt en rigtig mar-
kedsdag.
 
Vejrguderne var dog ikke helt så ven-
ligt stemt, men humøret var højt og 
det blev en god dag trods lidt rumlen 
og regn.
 
Vi fik samlet 13.000 kr. ind til Ristola-
havens kommende sal.
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Marjatta Festival 
den 30. august 2019
AF TINE BAy SøRENSEN

De unge har taget ud til festival i flere år og oplevet fest og 
en rigtig god stemning. Der er stor forventning hvert år. I år 
har de unge udtrykte et stort ønske til medarbejderne om 
Marjattas egen festival. En festival med alt hvad det indebærer 
af musik/bands, store scene/lille scene, boder med drikkelse, 
mad, armbånd, hårfletning m.m. (Se det spændende program 
på modsatte side)

Festivalen vil foregå på Bredeshave 
den 30. august 2019 fra kl. 13.00 til kl. 22.00

Det bliver en spændende festival og alle glæder sig. Der vil 
være en ”Stor scene” med optrædende udefra og en ”Lille sce-
ne” med lokale kunsterne fra Marjatta. Imellem optræden fra 
”Store scene”, vil de unge selv optræde. Her er de efter aftale 
skrevet på lister, hvor man kan finde tidspunkter for optræ-
den ved ”Lille scene”. Der bliver øvet flittigt rundt omkring.

Der vil være flere festivalboder med mulighed for at købe mad 
og drikkelse, kaffe/te og lagkage, få lavet hårpynt eller købe 
festival bluser.

Vi ser frem til dagen og skulle du som forælder eller pårø-
rende, have tid og lyst til at give en hånd med i forhold til 
boderne eller andet, hilser vi det velkomment.

Kontakt Kim Hemmingsen 
khem@marjatta.dk · tlf. 56 51 78 40
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Det er ikke tilladt at 
medbringe mad og drikkelse

kl. 14.00 Butterflies
Kl. 15-15.30 Pause 
kl. 15.30-16.00 Perron 17
(Ristolahavens Band)
Kl. 16.00.-16.30 Jimmi Koldenborg
Kl. 16.30-17.00 Pause
Kl. 17.00-18.00 Southland

Kl. 17.00-18.00 Pause
Kl. 18.30-20.00 Grassolin
Kl. 20.00-22.00 DJ Grønvold

LILLE SCENE
Lille Scenens Bands (se ophæng ved 
scenen).

KL. 22.15 Tak for i aften og fyrværkeri

Boder på 
pladsen

Billetter: kr. 350,00
Inkluderer indgang, armbånd og T-shirt

Købes hos gruppeleder
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