B l a d e t

Nr.
38
2019

Vinter 2019

Marjatta Bladet
udgives af:

Marjatta
Strandvejen 15
4733 Tappernøje
Tlf. 5596 5119

Indhold i Marjatta Bladet nr. 38, december 2019
3

Leder Jul 2019
Af Bernhard Schmitz

4

Fremtidssikring af Marjatta
Af Terje Erlandsen

7

Fra mere til bedre
Af Axel Simonsen

26 Et KIK-smil, det længste smil

Gong-gongen lyder
- Velkommen til idrætsdag
Af Marie Jakobsen

30 Advent

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

8

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

10 Det handler om retfærdighed

Ansvarshavende:
Bernhard Schmitz
Layout & tryk:
Sangill Grafisk · 5553 0505
Marjatta Bladet udsendes til
forældre og ansatteindenfor
Marjatta Fællesskabet.
Indlæg til Marjatta Bladet,
der meget gerne må led
sages 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. april 2020.

Forsiden:
Akvarel af Grethe Bagge,
foto af Lea Nielsen.

Emil Søbjerg Falster i
samtale med Torben Olesen

13 Marjatta kunstkalender
af Torben Olesen

14 Festival 2019
18 Fra Feldskov til Fredskov
Af Pernelle og Ninna

20 Kærlighed

– på en værdig måde
Helle Waldhausen i samtale
med Torben Olesen

22 Løsrivelse - Et tema
på forældredagen
Af Dorthe Vedel

24 Et nyt initiativ i Marjatta

fællesskabets værksteder er
dyrkning af planten Lysrod
Dioscorea batatas
Tina Nørholt Hansen
fortæller til Torben Olesen

jeg nogensinde har oplevet!
Af Marie Jakobsen

Af Lisbet Schmitz

32 Udbygningsplaner for Marjatta
Fællesskabets voksensteder
Af Bernhard Schmitz

34 Fødseldagsønsker
Af Rina Filiti

36 Julebasar 2019
40 100 års jubilæum

Af Tine Bay Sørensen

43 ROM - En kultur &

dannelsesrejse
Af Michala Ringstrøm
& Dorthe Vedel

46 Marjatta ønsker tillykke
47 Arrangementer på Marjatta

LEDER Jul 2019
AF BERNHARD SCHMITZ

H

åber julefreden vil sænke sig
rundt omkring i de mange
hjem, og at der vil være en stille
stund, hvor der bliver plads til at
bladre det nye Marjatta Blad igennem. Som læser får man som altid
et indblik i, hvad der foregår af stort
og småt rundt omkring på Marjatta.
Dette julenummer ser tilbage på,
hvad der er sket i løbet af sommeren
og efteråret, og som altid overraskes
man over, hvor mange forskellige,
spændende og kulturelle oplevelser
og tilbud Marjatta har at byde på.
De mange årstidsfester, som holdes
året igennem, fylder meget i eleverne og beboernes bevidsthed og
deres rytmiske gentagelser år for
år skaber tryghed, orientering og
gensynsglæde. Derved skabes en
sammenhængskraft for den enkelte
og for Marjatta som samlet organisation. Den enkelte oplever sig som en
del af et fællesskab.
Marjatta Bladet giver et billede af,
hvad der skaber den unikke sammenhængskraft og fællesskabsfølelse
som kendetegner Marjatta. Marjatta
Bladet henvender sig til eleverne,
beboerne og forældrene, pårørende,
medarbejdere og alle som er interesseret i Marjatta. Det er særligt
eleverne og beboerne, som hver
gang glæder sig til en ny udgave af
Marjatta Bladet. Selvom Marjatta
Bladet også findes i digitaludgave på
Marjattas hjemmeside, udkommer
det i en trykt udgave, da vi oplever,
at det at holde Marjatta Bladet i hånden har en særlig kvalitet.

Men Marjatta Bladet er ikke kun optaget af, hvad der sker på Marjatta.
Som i tidligere udgaver af Marjatta
Bladet har redaktionen udsendt
Torben Olesen, som redaktionens
rejsende redaktør og interviewet en
udefra kommende stemme. I denne
udgave interviewes Emil Søbjerg
Falster, Ph.d. studerende ved forskningscenteret Livet med Mobilitetshandicap, Roskilde Universitet.
Emil Søbjerg Falster forsker bredt i
handicappolitik og hvilke vilkår og
udfordringer mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres familier, har i dagens Danmark. Fx når
den unge bliver 18 år og overgår til
servicelovens voksenbestemmelser,
hvilket i praksis volder store problemer for den unge med hensyn til
forsat, at kunne modtage den nødvendige hjælp, og mange må kæmpe
sig til at få den nødvendige hjælp og
støtte. Interviewet konfronterer os
med udfordringen og spørgsmålet;
hvordan sikres mennesker med handicap opfyldelse af basale menneskelige behov og muligheden for at leve
et selvstændig og værdig liv, selvom
vedkommende er afhængig af hjælp
af andre for at mestre livet.

Interviewet med Emil Søbjerg Falster
om handicappolitikken og artiklen
om løsrivelse, tematiserer to sider af
samme sag og understreger betydningen og kompleksiteten af, hvordan vi tager omsorg for hinanden og
om de svageste i vores samfund. De
andre artikler giver et lille indblik i,
hvad der optager elever og beboere på Marjatta, og selvom de ikke
giver svar på livets store dilemmaer,
så tegner de et billede af hvad, der
skaber glæde og fællesskaber.
På vegne af Marjatta Bladets redaktion ønsker jeg en glædelig jul, et
godt nytår og god læselyst.

En anden artikel fortæller om
løsrivelse, som var tema på skolehjemmets forældredag i efteråret.
Marjattas beboere og familiernes
livssituation er fuld af dilemmaer.
Forældre føler på den ene side, at
de har en livslang forpligtigelse og
et ansvar for at tage hånd om deres
barn, og på den anden side opleves
behovet for, at barnet har behov for
at løsrive sig og opbygge sit eget liv
med venner og kæreste.
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Fremtidssikring af Marjatta
– med beboere, medarbejdere
og pædagogikken i centrum
af Terje Erlandsen, leder af Uddannelses- og Kulturcenter Marjatta

Marjatta har sit navn fra det finske nationalepos Kalevala. I denne
fortælling er Marjatta en kvindeskikkelse, som minder meget om jomfru
Maria. Ved jomfrufødsel fik Marjatta
en dreng, men hun mistede barnet.
Marjatta ledte efter det på jorden og
i himmelen. Hun spurgte stjernerne,
månen, solen, Guder og mennesker
om de havde set hendes barn. Til
sidst fandt hun det i en mose, trak
det op og opdrog det til konge over
Karelen, en del af det daværende
Finland.

jatta skal bruge de kommende 10 år
indenfor de forskellige professioner.
Her skal der tages højde for udvidelse
af voksencentrene, generationsskifte
med mere. Med udgangspunkt i
rekrutteringsbehovet, udarbejdes der
nu et bud på, hvilke kurser, uddannelser, efter- videreuddannelses- og
opkvalificeringsforløb Marjatta skal
bruge fremadrettet for at sikre, at
medarbejderne har de nødvendige
kompetencer for at kunne løfte sine
opgaver. Arbejdet forventes afsluttet
medio 2020.

Albert Eman mente, at historien om
Marjattas jomfrufødsel passede godt
til den institution han i 1953 fik som
opdrag at etablere. Forældre, der får
et barn med specielle behov, kan i
første omgang opleve at miste noget.
Forældrene skal, som Marjatta,
finde sit barn igen. De skal genfinde
troen og håbet på, at deres barn kan
udvikle sig og i symbolsk betydning
blive konge i sit eget liv. Historien
om kvindeskikkelsen Marjatta har
klare referencer til Rudolf Steiners
menneskebillede. En bærende ide
er, at alle mennesker, uafhængigt af
funktionsniveau har en sund kerne,
ubegrænsede udviklingsmuligheder
og en opgave på jorden.

Vores foreløbige beregninger viser,
at Marjatta pr. i dag skal bruge flere
pædagoger med steinerpædagogisk
kompetence, og at behovet bliver
større de kommende år. Vi skal blive
ved med at uddanne vore egne
steinerpædagoger ved Uddannelsescenterets deltidsuddannelse og vi
skal rekruttere medarbejdere, som
ønsker denne uddannelse. Samtidigt ser vi, at vores gode kontakt til
Professionshøjskolen Absalon giver
os mange medarbejdere med almen
pædagogisk uddannelse. Fra januar
2020 tilbyder vi derfor et nyt opkvalificeringsforløb i Steinerpædagogik
for alment uddannede pædagoger på
deltid, af et års varighed. Formålet
er, at steinerpædagoger og almenpædagoger får fælles fodslag, så de sammen kan trække læsset og fremtidssikre den steinerpædagogiske impuls
på Marjatta.

I dag er institutionen Marjatta
66 år og arbejder fortsat mod det
samme mål: At hjælpe mennesker
med at udvikle sine ressourcer og
skabe rammerne for et værdigt og
meningsfuldt liv. På baggrund af
Rudolf Steiners pædagogik og mange
markante personligheders bidrag, er
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der gennem mange år opbygget en
livsbekræftende pædagogisk dannelseskultur hvor kunst, kreativitet,
arbejde og fællesskab er vigtige
omdrejningspunkter. Marjatta har
derfor et godt omdømme, både
blandt forældre og kommuner. En
vigtig årsag er de mange dedikerede
medarbejdere, som hver eneste dag
investerer sig selv, og bestræber sig
på at skabe de bedste rammer for
beboerne i boliger og værksteder.
Selv om der er meget, der er godt ved
Marjattas pædagogiske praksis, skal
vi passe på, ikke at blive for selvtilfredse. Fremtidssikring af Marjatta
og den pædagogiske kvalitet, er en
utrolig vigtig opgave, som for tiden
har både ledergruppens og bestyrelsens opmærksomhed. I den forbindelse udarbejdes der i øjeblikket en
strategiplan for uddannelse, udvikling og rekruttering. Konkret betyder
dette, at der laves en beregning for,
hvor mange nye medarbejdere Mar-

Fremtidssikring af Marjatta forudsætter medarbejdere med de rigtige
formelle kvalifikationer, men også, at

der udvikles nogle særlige personlige
kompetencer. For at være en god
pædagog, skal du være interesseret,
nærværende og opmærksom. Det
drejer sig om at se, blive set, lytte,
tale, og om at være sammen på en
vigtig udviklingsvej. Når relationen
er etableret, starter arbejdet med at
udforske hinandens ressourcer og potentialer så dette kan foldes ud. Når
samspillet lykkes, skabes en gensidig
motivation og livsglæde. Under de
betingelser er arbejdet som pædagog
på Marjatta verdens bedste job.

Evnen til interesse, nærvær og opmærksomhed, udvikles blandt andet
gennem kunstnerisk- kreative aktiviteter, håndværk, musik, bevægelse
og arbejde bygget op rundt sociale
fællesskaber. Dette er væsentlige elementer i Marjattas og steinerpædagogikkens pædagogiske dannelseskultur, som beboere er vokset op med.
I dagens forskning findes der nu
evidens for, at denne tilgang virker
befordrende for læring og udvikling,
både på normalområdet og i special-

pædagogik. Ved uddannelsescenter
Marjatta ønsker vi at understøtte
denne praksiskultur. Derfor indgår
kunstnerisk- kreative aktiviteter,
musik, bevægelse og håndværk i de
fleste af vore kurser og uddannelsesforløb. Formålet er dels at understøtte tilegnelsen af pædagogisk teori,
dels at øve personlige kompetencer
som nærvær og opmærksomhed.
Tidsskriftet Socialpædagogen har for
nylig publiceret en undersøgelse,
hvor arbejdsgivere bliver spurgt om,
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hvordan de i praksis oplever pædagoger, uddannet ved Uddannelsescenter Marjatta. Svarende forekom mig
meget interessante. Konklusionen
var, at Marjatta-pædagogerne har en
høj grad af ejerskab til deres viden og
pædagogiske faglighed. Deres faglige
og personlige kompetencer blev
beskrevet som sammenvævede og
integrerede på den gode måde. Mon
ikke det har noget med kunstnerisk- kreative aktiviteter, musik og
bevægelse at gøre?
Uafhængigt af svaret på det spørgsmål vil jeg give det sidste ord til
Eline Dunnewald som bor på
Marjatta. I en rundkreds med et
hold pædagogstuderende fik hun
på et tidspunkt følgende spørgsmål:
Hvad er den bedste pædagog du kan
forestille dig? Eline svarede: Det er
en pædagog, som gerne vil lave noget
sammen med mig. Eline peger her på
noget helt væsentligt som i pædagogiske termer betegnes som det fælles
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tredje. Dette betyder kort opsummeret det beboere og medarbejdere
oplever, når de sammen skaber noget
der vækker motivation, livslyst,
glæde og mening. Der ligger meget
guld begravet her, som vi kan bruge
til at udvikle Marjattas pædagogiske
kvalitet i fremtiden.
For Marjatta Fællesskabet er det fælles tredje en vigtig del af Marjattas
vision, som blev skabt for 66 år siden
med udgangspunkt i Rudolf Steiners
menneskebillede: Ethvert menneske
har, uafhængigt af funktionsniveau, en
sund kerne, ubegrænsede udviklingsmuligheder og en opgave på jorden.
Marjattas og medarbejdernes opgave
er at skabe rammerne hvor dette
kan udfoldes. Derfor skal vi blive
ved med at investere i uddannelse
til medarbejdere, som dygtiggør sig i
mødet Rudolf Steiners menneskebillede, håndværk, kunst, bevægelse,
kreativitet og omfavner beboerne
med kærlig interesse.

Fra mere til bedre
af Axel Simonsen

På Marjattas gård har vi de seneste
år arbejdet aktivt med de biodynamiske værdier, for at højne ernæringskvaliteten i de fødevarer som
gården fremstiller. Det biodynamiske landbrug er født af den samme
kilde hvor det helsepædagogiske og
socialterapeutiske udspringer fra, og
differentierer fra sig fra det økologiske ved et større helhedssyn og fokus
på kvalitet.
Hidtil er der på gården blevet dyrket
foder til gårdens køer, som foruden
mejeriprodukter og kød også har
leveret værdifuld ko-gødning til
drivhusgartneriet på Vidarslund og
grøntsagsstykket på Bredeshave.
Vi er nu nået dertil, at der er skabt
så meget balance mellem dyr og
marker, at den biodynamiske individualitet som gården stræber efter,
foruden at være selvforsynende med
foder til dyrene, også har overskud
til at dyrke brødkorn. Konkret er
der i år blevet høstet ”enkorn” med
gårdens egen lille mejetærsker, og
der er i efteråret sået både rug og
mere enkorn som nu står grønt og
fint på markerne ud til fjorden. Der
er også anlagt små opformerings
parceller med spelt, emmer og rug,
som sikkert vil være et besøg værd til
sommer.

som er værdifulde i opbygningen og
vedligeholdelsen af vores nerve-sansesystem. Håndteringen af mindre
mængder af korn vil give gode meningsfulde og håndterbare arbejdsopgaver for brugerne på gården. Vi
forventer at samarbejde med et mølleri som skal male kornet til mel. Om

alt går vel vil vi snart kunne bage
brød af Marjattas eget korn. Således
er vi nu på gården, på en rejse fra det
store udbytte, mod et større fokus
på den indre kvalitet, både i forhold
til ernæring, men også i forhold til
at udvikle gode udviklende arbejdspladser til vores borgere.

Planen er - at der i en del af gårdens
lade, skal indrettes et kornmagasin
hvor vi kan håndtere og lagre brødkorn med de fornemme ernæringskvaliteter, som vi finder i de meget
gamle kornsorter, som ikke har været
med på den agroindustrielle rejse,
hvor fokus mere har været på kvantitet frem for kvalitet.
De gamle kornsorter har et lavt
gluten indhold i melet, og bliver
anerkendt for ernæringskvaliteter
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Gong-gongen lyder

- Velkommen til idrætsdag
AF Marie Jakobsen

Busser ruller ind på Trommeslagervej
i Store Heddinge med kampberedte
idræts-entusiaster iført trendy sportstøj og rappe løbesko og med rygsække fulde af madpakker, drikkedunke,
konkurrencegener og hep råb på en
varm sensommer dag sidst i august.
Alle voksencentre og ungdomsuddannelsen fra Marjatta fylder Grønningen mellem vores huse og hvor
den store gong gong lader vente
på det store slag, der skal igangsætte årets idrætsdag, hvor cirka 150
deltagere skal dyste mod hinanden
i hockey, stafet, petanque og på
multibane.
Værkstederne på SampoVig har
længe planlagt den årlige idrætsdag
og har haft travlt med at bygge og
opsætte de forskellige baner - og
selvfølgelig har årstidskøkkenet lige
bagt et par hundrede lækre cupcakes
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pyntet med fed blød creme, bær og
små fine spiselige blomster, der sammen med kaffe skal afslutte dagen,
når vinderne er blevet udråbt og
hædret med flotte pokaler.
Alle deltagere har forinden meldt sig
ind på en sportsgren, og hold som
skal dyste mod hinanden, er sammensat.
Dog skal vi ligesom professionelle
allerførst varme op, så vi i kampens
hede undgår idrætsskader og således
fyldes Grønningen med musik og en
form for ”Freestyle Aerobic”, inden
vi går til vores discipliner, hvor vi
med sikker anvisning fra arrangørerne bliver ledt gennem procedurer,
puljer og finaler.
Bag SampoVigs huse har vi en stor
smuk park, der til daglig passes og
plejes af værkstederne. Parken er ind-

delt i områder med hække, blomsterog urtebede helt ideelt til idrætsaktiviteter og fra det ene område til det
andet lyder kampgejst, heppekor og
ind imellem eder, når resultater ikke
bliver som forventet.
Alle steder sidder tilskuere på tæpper og i festival stole og i udkanten
sidder enkelte pensionister og mere
sarte sjæle, der har trukket sig tilbage
fra den mere fysisk aktive deltagelse
og nyder det virvar af idrætsudøvere
som stadig er unge og har den energi,
der skal til for at kæmpe sig til sejr.
Og endnu en enkel beboer bliver ved
sin huggeblok og kløver brænde ved
brændeværkstedet som altid, fordi det
giver den tryghed som er tiltrængt.
Sådan er idrætsdagen for alle og en
hel uovertruffen dejlig dag med masser af god glad energi og livsnydelse
på hver sin måde.

Hockey banen er det vildeste. Der
kæmpes hårdt og indædt for at hamre den lille hvide bold i et alt for lille
mål. Solen bager unådigt og der svedes igennem, og nogle har bestemt
været i skarp træning gennem det
forgange år. SampoVig bestemmer
sig for at lade banen stå, så vi kan
øve og næste år tæske igennem og få
jublen til at rejse sig blandt egne.
Langs banens bander er der ophængt
reklamer fra “helt i fisk”, “Brians
brænde”, “Martins disco service”
osv. Et genialt påfund, der får enhver
til at trække på smilebåndet og lige
til at være stolt over, når man som
medarbejder løber rundt med et
kamera og skyder shots af en virkelighed, som kollegaer og beboere i
fællesskab har skabt midt i al deres
daglige travlhed og forpligtigelser.
På petanque banen dystes der seriøst.
Flere har øvet sig og petanquekugler
lander lige der hvor de skal, tæt på
eller lige op ad den lille røde kunstneriske hjemmelavede Mariehøne,
som ligger for enden og venter på
knubs. Af og til ryger målebåndet
frem, spændingen øges og “tak
spids” her går det bedre for nogle
end for andre.
Der hvor “Sampoanere” taber på
Hockeybanen, vindes der på petanque og Anne Louise og John
trækker en endelig sejr hjem til
SampoVig.
Til allersidst slutter vi tilbage på
Grønningen, hvor alle centre og
ungdomsuddannelsen skal dyste i
tovtrækkeri og hvor vinderne kåres
og får fine pokaler. Og alt imens der
jubles over sejre, bæres kaffen og
de lækre Cupcakes frem og så er der
ikke andet tilbage end at sige:
Tusinde tusinde tak til Sanne,
Signe, Svend Otto, Benjamin, Jannie,
Michelle og Winnie fra SampoVigs
værksteder, som har givet os denne
dejlige dag, hvor vi får muligheden for
at kæmpe mod hinanden i det fællesskab af venner som altid vækker stor
gensynsglæde og bare masser af sjov.

Vi glæder os til næste år og I kan bare komme an.
Vi går i træning, er på hjemmebane og øver kampråb.
Heppe kor og venner længe leve!
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Det handler om retfærdighed
Cand. Scient. Adm. Ph.d. studerende Emil Søbjerg Falster
i samtale med Torben Olesen

Emil du skriver artikler i Altinget og
optræder i debatprogrammer i TV,
derudover arbejder du på en Ph.d. på
R.U.C. i Roskilde, hvor denne samtale
finder sted på dit kontor. Vil du fortælle lidt om dig selv og din baggrund?
Jeg er 27 år og opvokset i Vordingborg. Da jeg var færdig med min
gymnasiale uddannelse på Vordingborg gymnasium, startede jeg på
Roskilde universitet hvor jeg læste
politik og administration, bagefter
læste jeg det der hedder Forvaltning
og har min kandidatgrad i Forvaltning, og det er en meget politologisk uddannelse, men det jeg laver
nu er ret sociologisk og det er fordi,
at det der har haft min største interesse generelt set, er børn. Jeg har
været meget optaget af vilkårene
for børns tilværelse i dagtilbud og
skrev også mit speciale om børn i
dagtilbud. Da jeg var færdig med
mit speciale, blev jeg ansat som
videnskabelig assistent på Roskilde

Universitet, hvor jeg sammen med
forsker Hanne Varming, som er
barndomsforsker, fandt ud af, at
der faktisk er lavet meget lidt dansk
forskning om børn med handicap
og deres hverdagsliv, hvor man
tager afsæt i deres eget perspektiv,
det var ret interessant, men jeg stoppede som videnskabelig assistent
og blev ansat i det der dengang
hed Børne og Socialministeriet,
men som nu hedder Indenrigs og
socialministeriet, der kom jeg til
at arbejde med børn og handicap
området, hvilket faktisk gav en ret
stor indsigt, men som også gav mig
lyst til at gå i gang med den Ph.d.
som jeg arbejder på i øjeblikket her
på forskningscenteret for Livet med
mobilitetshandicap. Arbejdet er primært fokuseret på mennesker med
fysisk funktionsnedsættelse, men
der er jo også mange af dem som
har en fysisk funktionsnedsættelse,
som også er ramt af noget kognitivt,
så der er ikke en skarp opdeling.
Hvordan oplever du så, på den baggrund, vilkårene for det handicappede
menneske i dagens Danmark?
Jeg vil karakterisere det generelt set
som presset, hvis vi taler bredt om
mennesker med handicap herunder selvfølgelig også børn. Mange
oplever at de er nødt til at klage sig
til at få den rigtige hjælp og støtte.
Jeg oplever at de har rigtig pressede
vilkår, og det gælder både voksne
og børn med deres familier. Jeg har
lavet mange hjemmebesøg, hvor jeg
besøger familier og mange af dem
er rigtig, rigtig pressede, og det på
måder hvor det godt kan have en
reel sundhedsrisiko, fordi de bliver
så mentalt pressede. Der er både et
emotionelt pres, man blive ked af
det, man bliver stresset, man bliver
angst, man frygter nogle ting, man
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bliver utryg. Men det kan også være
et økonomisk pres, simpelthen fordi
man f.eks. ikke har fået bevilget et
hjælpemiddel, som er helt nødvendigt for barnet, og som man så selv
må betale ud af egen lomme, hvilket
så kan betyde, at der ikke er penge
til helt almindelige fritidsaktiviteter
eller et besøg i Bonbonland eller
et museumsbesøg. De muligheder
bliver naturligvis mindre, hvis man
selv skal betale for hjælp, som man
i en vis udstrækning havde håbet på
at få.
Der kan være rigtig mange forklaringer på, hvorfor området er så
presset, og det kan være svært, at
give én forklaring. Hvis man ser på
de udgifter der rent faktisk bruges
på området, så er de faldet mens
antallet af mennesker med behov
for hjælp og støtte er steget, dvs. at
der de sidste 10-12 år har været en
systematisk underfinansiering af
området, og så har man også budgetloven som sætter nogle bestemte
servicerammer for, hvor mange
penge kommunerne må bruge på et
bestemt område, og det sætter nogle
økonomiske rammer for den hjælp
og støtte, som kommunerne kan
give. Disse forhold gør, at mange
mennesker oplever et mere presset
liv, både økonomisk men også emotionelt, for hvis man f.eks. ikke kan
få aflastning, så er man nødt til selv
at passe sit barn hele tiden, hvilket
kan begrænse ens muligheder for at
have et socialt liv ved siden af.
En anden forklaring kan også være,
at mennesker kan have stigende
forventninger til den hjælp og
støtte de kan få, uden at der måske
er faglige argumenter for at de skal
have den hjælp. Det er en tese, men
ikke noget jeg kan gå nærmere ned

i, for det er ikke noget jeg har undersøgt. Men jeg må sige, at mange
af de mennesker jeg har snakket
med og besøgt, deres forventninger
til hjælp og støtte, er typisk ikke
overdrevne forventninger, det er
faktisk meget basale forventninger,
f.eks. sådan noget som at få aflastning, hvis man passer sit barn 24-7
så har man behov for aflastning,
fordi mennesker som passer deres
børn har også behov for at have fri,
behov for at se andre mennesker og
tale med andre mennesker, det er
helt grundlæggende menneskelige
behov, som nogle gange ikke bliver
honoreret inden for den ramme,
der er lige nu. Det presser forældre,
men det presser jo også børnene
når deres forældre bliver presset, de
aflæser forældrenes pres og jeg har
snakket med børn som siger ”nogle
gange tror jeg, at det er min skyld,
at mor er ked af det”, det er jo et
udtryk for, at de føler skyld eller
skam over at de ”belaster” familien.
Det gør de selvfølgelig ikke, men det
kan være et udtryk for, at de ikke
får den hjælp og støtte, som de har
behov for.

falder et afkast f.eks. uddannelse og
beskæftigelse, innovation, teknologi
og digitalisering. Hvor man måske i
mindre grad investerer i de grupper, hvor der falder et afkast nu og
her eller i fremtiden, og det vil sige
at f.eks. mennesker med handicap,
de vil opleve at de midler der bliver
tilført deres område er mindre. Men
der sker også et skred i værdierne i
en eller anden udstrækning, fordi
så bliver alt det som blokerer vores
konkurrenceevne, eller alt det der
gør, at vi ikke kan være endnu mere
effektive i vores konkurrence med
andre stater, f.eks. den gruppe mennesker vi her taler om, de bliver set
som at det er deres skyld, at det ikke
går så godt som det kunne gå, så de
bliver syndebukke. Det er et skred
i værdierne i forhold til hvad vi
ellers har haft, vil jeg vove at påstå,
det at der er nogle mennesker, der
bliver set som ringere fordi de ikke
bidrager til vores konkurrenceevne.
Vores evne til empatisk indlevelse,
det der med at kunne sætte sig
ind i andre menneskers liv, eller at
forsøge at gøre det, er noget vi er
blevet dårligere til tror jeg.

Det kan være nogle af de forklaringer, der kan være på det pres på
området som opleves, at disse menneskers muligheder for at have et
godt liv begrænses, det er det der er
uretfærdigt, og det er det jeg kritiserer. Jeg bruger nogle gange selv den
teoretiske forklaring om konkurrencestaten som modsætning til
velfærdsstaten, der er defineret ved
at omfordele goderne, så er en konkurrencestat defineret ved at staten
agerer i konkurrence om at skabe
økonomisk vækst med andre stater
og det betyder, at man investerer i
områder, hvor der

Et andet interessant emne i denne forbindelse, er de mennesker, som befinder
sig i overgangen fra barn til voksen
med de udfordringer, der knytter sig til
denne fase af livet. Kan du ud fra dine
erfaringer sige noget om det?
De mennesker jeg har snakket med,
f.eks. unge som er kommet ind i
tyverne og deres forældre, så er det
generelt noget, der har været forfærdeligt for dem, eller hvis de ikke
har prøvet det endnu, så frygter de
denne her overgang, de er bange og
utrygge ved den fremtidige ustabilitet, der kan være.

De er bange for, om de vil kunne få
den hjælp og støtte, som de kunne
før, så det er en generel følelse af
utryghed og frygt for fremtiden.
Dem som har været igennem det
og deres forældre, siger at de har
oplevet, at deres barns handicap lige
pludselig forsvandt; de havde lige
pludselig ikke noget handicap længere, de havde faktisk ikke nogen
kompensationsbehov længere. Der
er nogle mennesker, som har oplevet en markant forringelse af den
hjælp, de ellers fik før, og det drejer
sig om alt lige fra helt basal hjælp
af en voksen, til sådan noget som
hjælpemidler og aktiviteter. Forringelsen af hjælp er mere eller mindre
gennemgribende i forhold til alle
livets facetter. Alt bliver revurderet
og kan der skrues på nogle knapper, hvor der gives mindre hjælp, så
gøres det. Det er den oplevelse, som
forældrene har, og det er også den
oplevelse jeg har, når jeg snakker
med dem. Hvis man så spørger de
”unge voksne”, som har været igennem denne overgang, så beskriver
de den faktisk på samme måde, som
deres forældre. De får en opfattelse
af at kommunen lige pludselig nærmest erklærer, at med
den funktionsnedsættelse de har, så behøver
de ikke at få nogen
kompensation af hjælp
eller økonomiske merudgifter eller hvad det
nu er. Og det de f.eks.
havde af merudgifter
før, kan de
ikke få til nu
og det vil sige
at de selv skal
punge ud.
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De oplever, at de ikke længere kan
få en hjælper så de kan deltage i
bestemte aktiviteter, som de kunne
før. Så de oplever en grundlæggende ændring af hele deres liv. Jeg
har konkrete eksempler på unge,
hvor kommunen, da de fyldte
atten år, har sagt til dem, at nu
kunne de ikke længere få hjælp og
støtte i hjemmet, så du er nødt til
at flytte på institution. Og er man
som forældre i en situation, hvor
man ikke kan undvære en indtægt,
så er de nødt til at sende deres barn
på institution. Så der sker også en
form for tvangsflytning af unge som
fylder atten år, hvis man ikke længere kan få hjælpen i hjemmet. Det
kan bevirke, at det unge menneske
løber ind i psykiske problemer f.eks.
depression eller angst, fordi deres
situation ændrer sig fuldstændig fra
den ene dag til den anden. En del
af det er jo også, at nogle af disse
unge ikke nødvendigvis er atten år i
deres udvikling, de er måske ikke så
modne fordi de ikke har haft lige så
meget kontakt med venner, de har
måske ikke været så meget i skole,
så de har ikke fået opbygget den
samme modenhed endnu, den kommer, men er der altså ikke nødvendigvis lige den dag de fylder atten
år. Det får massive konsekvenser for
børnene men også for forældrene,
for de kan indtræde i to roller: de
kan acceptere det og forsøge at få
det bedste ud af det, trøste og være
støttende, men der er også en anden
rolle og det er den hvor de begynder
at kæmpe. De får måske deres sag i
medierne, begynder at klage, skriver
til borgmesteren og hvad de ellers
kan gøre. Der er en del forældre
der indtræder i den der kæmpende
rolle, men det er mennesker med
resurserne til det, det er ikke alle der
kan gøre det. Der er måske nogle
mennesker, der slet ikke ved at de
kan klage, for det har kommunen
ikke fortalt dem.
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Det fremgår jo tydeligt af det du siger,
om børn i overgangen til voksen, at
forældrene spiller en meget stor rolle,
når det handler om sagsbehandling og
i det hele taget. Kan du sige lidt mere
om det?
Jeg vil sige at der umiddelbart er to
roller, blandt de mennesker jeg har
mødt. Der er dem der virkelig kæmper for at få noget ordentlig hjælp
til deres barn eller unge menneske,
og så er der dem som accepterer det,
og det er ikke fordi de nødvendigvis
er tilfredse, men det handler også
meget om hvilke resurser forældrene reelt set har: kan de overhovedet gennemskue om de har fået
den hjælp og støtte, som de har
krav på. Sat på spidsen så ender det
med, at forældrenes resurser bliver
udslagsgivende for, hvordan denne
overgang kan blive. Jeg har i nogle
artikler selv brugt udtrykket, at børn
med handicap og deres familier
er overladt til ”heldets tyranni”,
og med det mener jeg: ”held” er
defineret ved ”vilkårlighed”, det er
noget der vilkårligt slår ind i vores
liv, og ”Tyranni” det er et udtryk for
”magtens vilkårlighed”. Og når jeg
snakker om ”heldets tyranni” i relation til denne gruppe mennesker,så
er det fordi rigtig mange oplever, at
det for dem egentlig bare handler
om, at være heldige nok; de håber
at heldet er med dem og de vil få
den hjælp, de har behov for. Og det
er jo helt absurd, at bruge sådan
et udtryk som ”held” i et retssystem, men der er rigtig mange som
oplever, at for dem handler det bare
om at være heldige nok, og hvis du
ikke er heldig nok, så handler det
om at slå til med de resurser, du nu
engang har til rådighed.
De ting du kommer ind på her, har jo
mange aspekter og er også noget der
jævnligt debatteres, hvordan oplever du
selve handicap debatten, som den føres
i offentlige medier og andre steder?
Ja, det er jo en debat, som jeg i høj

grad selv bidrager til. Og det der
karakteriserer den debat, der er på
handicap området lige nu, er at der
foregår finanslovs forhandlinger,
og for mange handicaporganisationer handler det om, at få handicap
området på finansloven, fordi det
trænger den til. Men ellers så ser jeg
også, at det der ligesom definerer
handicap debatten, er en masse enkeltsager, hvor mennesker reelt set
er blevet behandlet horribelt.
Noget der også fylder er overvågningsproblematikken, man anslår at
der er et par hundrede familier, der
ikke kan få hjælp til overvågning
om natten, fordi deres barn f.eks.
har synkevanskeligheder og dermed
risiko for at blive kvalt. Før i tiden
var det en del af praksis, at levere
denne her hjælp til overvågning,
men fordi der kom en landsretsdom
i 2015, hvoraf det fremgik, at der
faktisk ikke var hjemmel til det i
lovgivningen, så stoppede kommunerne med at yde denne hjælp.
Så i snart fem år har man bare set
til politisk, og ikke villet bevilge de
penge det kræver. Det handler om
politisk prioritering og jeg mener
grundlæggende, at der er behov for
en større politisk debat om handicap området, som både relaterer sig
til økonomi, men som i høj grad
også relaterer sig til værdier. Vi skal
have nogle snakke, om det ”at være
til”. Er det ikke OK bare at være til,
bare være her? Har et menneske
ikke værdi i sig selv, uden at være
defineret af den værdi det lægger
gennem sin beskæftigelse, gennem
alle mulige præstationer?
Det vil jeg i hvert fald mene, og det
tror jeg også langt de fleste politikere mener, men jeg har behov for
at se, at de viser det i praksis. En
implantering og fuld efterlevelse af
handicap konventionen må være
målet.

Marjatta kunstkalender
Af Torben Olesen

Der er udarbejdet en kalender for 2020
med Grethe Bagges fine akvareller.
Kalenderen kan købes i Pilti og
på Marjattas julebasar.

Grethe Bagge arbejdede med akvarel
det meste af sin kunstneriske karriere.
Hun debuterede på Charlottenborgs
Forårsudstilling i 1948 som billedhugger og i 1961 som maler, men
allerede i 1956 begyndte hun at
udstille akvareller fra sine rejser, som
fortrinsvis gik til Grækenland, Italien
og Spanien. Selvom det var lyset i
naturen, der optog hende, så brugte
hun i begyndelsen akvarelmaleriet,
som en metode til at studere de gamle
mosaikker fra antikken på, men langsomt udviklede arbejdet med akvarel
sig til et egentligt kunstnerisk medie
for Grethe Bagge.
Fra 1950èrne og fremefter finder hun
sine motiver i skoven, ved stranden,
i det hele taget i naturen, men hun
bruger også teknikken til modelstudier, hvor hun opnår en stor virtuositet.
Fra at have arbejdet traditionelt på
akvarelpapir, går hun over til at bruge
det tynde og vanskeligt håndterbare
japanske rispapir, og det er teknikken med de flydende akvarelfarver på
det tynde gennemsigtige japanpapir,
der er brugt til akvarellerne i denne
kalender.
Helt frem til slutningen af sit liv
forsatte Grethe Bagge med at arbejde
i akvarelteknikken, sideløbende med
maleriet og grafikken, ligesom hun
lod akvarellerne indgå i sine mange
udstillinger i ind- og udland.
Grethe Bagge opnåede at blive en

Årets
e
julegav
idé
anerkendt kunstner, som
modtog en lang række
priser og udmærkelser,
hun gled dog langsomt
ud af den offentlige
bevidsthed i takt med, at
popkunst, happenings
og abstrakte kunst overtog scenen i 1960èrne.

2020

Kunstkalen

Ved Grethe Bagges død i 2012 modtog Marjatta hendes efterladte værk,
som en testamentarisk gave. Det
drejer sig om en del skulpturer, malerier, tegninger og grafiske arbejder og
ikke mindst ca. 700 akvareller, hvoraf
mange er udført på det omtalte
japanpapir.
Marjatta tager vare på denne samling
af kunstværker, og arrangerer udstillinger med Grethe Bagges billeder,

der med ak
vareller af Gr
ethe Bagge

f.eks. på
Rønnebæksholm i 2016 og på Vestjyllands Kunstmuseum i 2017.
Det var Grethe Bagges tanke, at en
del af hendes efterladte værk kunne
sælges, og at indtægterne skulle gå
til Marjattas arbejde med udviklingshæmmede børn og voksne, derfor arrangerer Marjatta også salgsudstillinger, hvor interesserede kan erhverve
originalværker.

Om Grethe Bagge:
Født 1925 død 2012, billedhugger, maler og grafiker, leder af Frederiksberg Malerskole.
1945-47 studier i Kunsthistorie ved Københavns Universitet.
1947-52 Billedhuggerskolen ved det Kgl. Danske Kunstakademi.
1954-58 Malerskolen ved det Kgl. Danske Kunstakademi.
1956-62 videreuddannelse under den østrigske ekspressionist Oskar
Kokoschka.
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Festival 2019

Den 30. august 2019, blev der på Marjatta
afholdt festival. Det var et stort ønske
fra de unge på Skolehjemmet og hele
fællesskabet var inviteret til en dag med
god musik, fest og farver.
De unge havde været med til at flette
armbånd, der udgjorde indgangs-billet.
Der var boder med mad, drikkelse, kaffe og
kage. Der var mulighed for at besøge boder
der lavede festhår, popcorn, slush ice og
meget andet.
Der blev sunget, danset og festet
– en fantastisk stemning og dejligt
sensommervejr! Helt sikkert en
festival der må gentages i 2020.
Kl. 22 sluttede det hele af med et
fantastisk fyrværkeri.

14
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Fra Feldskov til Fredskov
Pernelle og Ninna fortæller

For snart 3 år siden blev det sted som
hed Feldskov, et hus med 3 unge
beboere overtaget af Marjatta. Huset
ligger på Merns bakketop lige ved
siden af kirken. Der er store udbygninger og en dejlig have med gamle
træer. I huset bor nu 8 unge beboere
i alderen 18 - 22 år. En af dem er
Pernelle, hun har boet der siden hun
var 14 år gammel.

Jeg nåede at gå på mange skoler.
Først i Sakskøbing. Der blev jeg drillet
rigtigt meget og provokeret så jeg
blev vred. Så kom jeg til Kalvehave i
specialklasse. Men jeg havde det ret
svært med klassen. Det endte nogle
gange med at vi kom op og slås. Så
kom jeg på en særlig tilrettelagt uddannelse i Vordingborg MK, det var
der jeg mødte min første kæreste.

”jeg kom her til fra Lolland, og
mødte 5 rimeligt søde mennesker
her.” Fortæller Pernelle. ”Det var
blandt andet Patrik som stadig bor
her og 4 andre” Ellers husker jeg ikke
det var så sjovt, der var mange flere
regler her. Man måtte fx. ikke være
på hinandens værelser. Kun hvis man
havde døren åben. Vi var ikke så tit
med til at lave mad som vi er det nu,
for maden kom nogle dage fra en der
hed Maja i Kalvehave.

”På Marjatta bliver jeg behandlet
som jeg gerne vil have det, og jeg har
fået gode venner og kollegaer. Og
så er der dyrene! Uden dem ved jeg
ikke hvad jeg skulle gøre. De får mig
til at tænke på noget helt andet, og
jeg bliver aldrig ked af det når jeg er
sammen med dyr, og det bliver jeg
ellers let! man kan på en måde regne
med dem. Men der var faktisk en rød
ko der stangede mig lige i brystet, en
gang. Så den ko er jeg lidt bange for.”
Fortæller Pernelle.

Der var alligevel også nogle ting der
var meget sjove, fx. holdt vi fest i laden og vi havde et band der hed Feldskovbandet. Det var jo mig der sang!
Vi kunne spille en sang med Pink.
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Huset er ikke så forandret, og så alligevel! Er er kommet et par ekstra værelser, for vi har flere beboere i huset.
Det der før var fjernsynsstue er delt

op til to nye værelser. Så nu er der ti
værelser i huset. Det ene værelse er
nattevagtens rum.
Det gamle køkken er bygget om til
vaskerum, og til et dejligt badeværelse med karbad.
Alle beboere kommer i karbad mindst
en gang om ugen. Vi bruger æteriske
badeolier, lavendel, rosmarin eller
citrus. Det er noget alle er glade for.
Den stue som en gang var kontor, kalder vi nu for orange stue, for der står
3 orange sofaer i stuen med et bord i
midten. Det er her vi mødes før hvert
måltid, og her vi sidder med vores
aftens te og snakker og læser højt.
I den store stue står der et meget
langt bord. Der er plads til 16 mennesker når der er fyldt helt op. Og
det er der nogle gange til fester, og i
Fredskov weekender hvor der kommer besøg af venner og familie.
Vi har hentet en masse flotte malerier i Marjattas maleri skattekammer,

selv, og det er jo dejligt når man er
voksen og har sig en kæreste der tit
kommer på besøg.
hvor man kan låne Grethe Bagges
smukke malerier. De hænger rundt i
alle stuer og giver farve og stemning
i huset.
Vi har også et klaver, men desværre
mangler vi en der rigtigt kan spille på
det – men hvem ved måske kommer
der en, en dag.
Pernelle har værelset længst nede
mod kirken. Det ligger lidt for sig

”Jeg ved faktisk ikke hvorfor det en
gang hed Feldskov, men Fredskov
det betyder noget. En fredskov, det
er den skov hvor alle de unge træer
står lidt beskyttet, så de kan vokse
sig store og stærke i fred og ro.” Siger
Pernelle.
I stuen hænger vores navnetræ,
der kan man se hvornår alle har fødselsdag på Fredskov. På navnetræet
står der ”Voks stolt mod himlen,

stamme! Giv mange slægter læ! Ej
storm og lyn tør ramme vor hellige
navnetræ”.
I vores have er der urter og frugtbuske, og en masse store træer hvor der
går en lille flok høns og klukker. VI
har store lader og bygninger som en
dag kan blive til alt muligt spændende. For sådan en Fredskov den vokser
jo stile og roligt.
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Kærlighed
– på en værdig måde

Seksualitet
og kærligh
ed
har mange
former

Helle Waldhausen i samtale med Torben Olesen
Helle Waldh

ausen 51

år
Arbejder på
Marjatta sko
lehjem i
Tappernøje.
Uddannet ma
ssør 1994
og seksualvej
leder.

Anne Engm

ann 51

år
Arbejder på
Skrillingesk
olen.
Uddannet soci
alpædagog og
seksualvejled
er.

Bogen beskri
ver, at alle
mennesker,
kan sætte ord
uanset hvilke
og følelser
udfordring
på deres kæ
f.eks. digte,
er de har,
rlighedsliv
sange og teg
og seksualite
ninger.
t gennem

I september måned udkom en lille
bog med digte skrevet af beboere
og elever på Marjatta og Skrillingeskolen. Bogens titel er Seksualitet og
kærlighed har mange former. Bogen
blev præsenteret ved en reception i
skolehjemmets sal, hvor beboere og
elever oplæste deres digte og hvor
initiativtagerne til bogen Helle Waldhausen og Anne Engmann, fortalte
om baggrunden for projektet.
Efterfølgende mødtes Marjattabladet
med nogle af de unge mennesker og
seksualvejleder Helle Waldhausen til
en lille snak om bogen.
Helle kan du fortælle lidt om
hvordan denne bog er blevet til?
Bogen er blevet til som en eksamensopgave på den uddannelse til
seksualvejleder, som jeg netop har afsluttet. For mig har det været vigtigt,
at det var de unge menneskers tankegang og værdier, der kom frem, så
derfor valgte vi at arbejde med digte
og kreative udtryk. Jeg har arbejdet
sammen med Anne Engmann, som
er lærer på Skrillingeskolen og har
gennemgået den samme uddannelse
som jeg. Derfor er bogen kommet til
at bestå af tekster, skrevet af beboere
på Marjatta og elever på Skrillingeskolen. Fra Marjatta har deltaget fem
beboere.

”Jeg skriver digte hver dag,
det er noget jeg går meget op
i. Jeg skriver digtene ned, som
jeg har lært af vores lyriklærer,
det kan jeg godt lide.”
Sune 44 år
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På Marjatta har jeg stået
for at afholde kærestekurser igennem
nogle år, så derfor kendte de unge
mennesker mig, da vi gik i gang med
bogen. De har været vant til at tale
om kærlighed og sex, så derfor var
det nemmere at komme i gang med
processen, som forløb hele foråret
2019, hver tirsdag aften af tre timers
varighed, og vi har taget udgangspunkt i, hvor de unge mennesker
ligger kognitivt frem for alder.

Forelsket
Hvordan har I rent praktisk
grebet det an?
På Skrillingeskolen var deltagerne
væsentlig yngre end Marjattas unge
mennesker, så derfor valgte de,
at tage udgangspunkt i begrebet
”teenagefølelser” for at alle kunne
være med, derefter blev det mere
differenceret, alt efter hvor langt de
var i deres udvikling. Enkelte kunne
kun tale om det gennem tegninger,
hvor det var legalt at tegne nøgne
mennesker og på den måde komme
ind på emnet seksualitet. Så der er
blevet tegnet, malet, sunget, skrevet
historier, hørt musik og set små film
om kærlighed og seksualitet.

Jeg er bange for at vise følelser
for den anden
For den unge mand
Jeg er bange for at komme til
at kysse den anden unge mand
Jeg er bange for at danse med
den unge mand
Men jeg har en dejlig kæreste
Men kan man være forelsket
i to
Det kan være svært at være
ung og ikke helt forstå
Matilde 19 år

Derudover håber jeg at andre, der
arbejder eller beskæftiger sig med
emnet, kan bruge bogen som et
værktøj og tænke; nå sådan kan man
også gribe det an. Ved at bruge det
kreative, skrive digte og tegne og
male, er vi kommet ud i nogle kroge,
som jeg slet ikke havde drømt om at
vi kunne, og den erfaring håber jeg
at bogen afspejler og på den måde
kan være til inspiration.

Kys
Når et kys skal føles rart bruger jeg mine varme læber
Når de er kolde af kulde og
vind føler jeg ikke det samme
kys.
Men min pige kan gøre dem
varme og bløde igen ligesom
hun kan få mit hjerte til at
smelte igen og igen
Villas 25 år

Udover at blive læst og være
inspiration for samtaler om emnet,
forestiller du dig så, at bogen kan
bruges på andre måder?
For det første har det jo været en stor
oplevelse for de unge mennesker, at
være i processen med at skrive digte
og se det udvikle sig til at blive en
fysisk bog, som de kan tage frem og
læse i. Hvad det angår, kan det jo ses
som en forlængelse af det arbejde
som Niels Dam har lavet, og som
blev til digtsamlingen ”Med egne
ord”, der udkom i 2013. Vi fik også
gode råd af ham, da vi skulle i gang
med det her projekt.

”Jeg synes at det har været
spændende, og jeg er glad for
at være med til at udgive sådan en bog her.
Det er den anden bog, jeg er
med til, og jeg kan godt tænke
mig at blive ved med at skrive
digte.
Det er min store drøm, at blive
forfatter.”
Eline 36 år
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Løsrivelse - Et tema
på forældredagen
AF Dorthe Vedel

Medio september afholdt Marjatta en
temadag omkring emnet frigørelse,
hvor forældre, søskende og pårørende deltog. Dagen startede med et
oplæg til temaet, fra tre forældre, der
tilfælles har børn og unge, der bor
på Marjatta som døgnelev eller til
aflastning. Sideløbende med forældre
oplægget, kørte også et søskendeforløb i et andet lokale, hvor søskende
med en udviklingshæmmet bror
eller søster kunne føre en dialog over
samme tema.
Med udgangspunkt i temaet løsrivelse, beskrev de tre oplægsholdere,
hvilke følelsesmæssige og praktiske
processer de var gået igennem på
deres vej, når man er forælder til
et barn med særlige behov. Fælles
for de tre forældre var, at det var en
form for erkendelsesvej man skulle
gå. Et udviklingsforløb med mange
faser af vanskelige følelsesmæssige
stadier. Der var en meget intens og
nærværende stemning i salen. Alle vi
tilhørere kunne både mærke og føle
de vanskelige indre tilstande foræl-

drene har stået i, når de skulle vælge
en fremtid for deres hæmmede børn
og unge.
En mor fortalte hvordan hele familien havde arbejdet benhårdt for
at få alle ender til at nå sammen.
Ender der var vanskelige at få til at
gå op, når der både er et ægteskab og
andre søskende, der også skal have
rum og tid til at være i familien.
Når rigtig mange kræfter går til at
være der for barnet, der har særlige
behov og udfordringer, når det barn
helt naturligt kommer til at lægge
beslag på næsten alle ressourcer i
familien og man ikke mærker sine
egne grænser for, hvad man magter
som familie, overskrides. Fordi man
altid vil det bedste for sit barn, fordi
man med al sin kærlighed forsøger at
skabe den bedste ramme og gøre sit
yderste. Alt dette indtil der træder et
uvildigt menneske ind på scenen og
serverer ordet; aflastning. Hvad med
aflastning? Og alt stritter i mod i det
indre, for det river billedet af at være
mor (og far) itu. Man er jo forælder

og selvfølgelig kan man klare den
opgave. Aflastning, nej tak aldrig i
livet! Lige indtil ordet langsomt vokser i bevidstheden og man begynder
at mærke, at måske er grænsen ved
at være nået. Grænsen for hvad man
selv magter. Grænsen for hvad de
andre søskende bør stå i, men også
grænsen for hvad man reelt rammemæssigt kan give sit barn. For jo ældre barnet bliver, jo tydeligere bliver
det i sociale sammenhænge, at der
er noget der er lidt anderledes. Det
bliver sværere og sværere at skabe sociale relationer for sit barn, at skabe
en ligeværdig ramme. Mor beskrev
alt dette så tydeligt og hudløst ærligt.
Som tilhører gjorde det helt ondt i
hjertet. Mors beskrivelse af sorgen
over at måtte nå til disse erkendelser,
følelsen af ikke at slå til. Ikke at gøre
det godt nok som forælder. Men da
aflastningen for barnet kom på plads
i det praktiske, da beslutningen blev
endelig truffet… så kunne familien
mærke hvilket enormt pres, der
havde ligger på dem alle. At det også
blev en positiv oplevelse for barnet,
der nu oplevede at få venner og kammerater på ligeværdig vis.
De to andre forældreoplæg rummede nogle af de samme processer. Det vanskelige i at skulle vælge
for sit barn, at skulle definere dets
fremtid. For hvornår er det det rette
tidspunkt? At slippe sit barn eller sit
unge menneske i favnen på fagfolk,
at afgive noget af sin forældrerolle;
det er fyldt med smertefulde følelser
og rummer en uafgrundelig sorg,
som kan være vanskelig at hele og
som måske altid vil ligge som en
sorgfuld grundstemning i det indre.
Det var tydeligt at fornemme de
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mange ømskindede stemninger.
Mens jeg sad som tilhører i salen,
kunne jeg godt mærke hvordan
jeg selv blev berørt. Det stak mig i
hjertet og det brændte lidt under
øjenlågene, at høre og mærke forældrenes hudløse beskrivelser af sorg,
afmagt, angst for ikke at gøre det
godt nok som forælder. Jeg tænkte
over min egen rolle som pædagog
overfor forældres mange følelser. Jeg
kom også til at tænke på en gammel
Indiana Jones film, hvor skuespilleren Harrison Ford står på et bjerg ved
en dyb og farlig kløft og skal over
kløften til det modsatte bjerg, for at
finde skatten. Han ved der er en bro
over kløften, men den er usynlig.
For det er Troens Bro han skal gå
over. Og selvom han ved at broen er
der, så sikrer han sig alligevel at den
findes ved at kaste lidt smågrus på
den, hvorved den bliver synlig for
øjet og han i tillid til dens eksistens
tør begive sig over broen.
Det er sin sag at gå over troens bro.
At have tillid til, at de mennesker,
der fagligt skal tage sig af ens barn,
ens helt unikke guld, nu også gør det
godt. Måske er man nød til at kaste
lidt smågrus for at sikre sig at broen
nu også er der. Men broen er der og
det er en fælles vej at gå; forældre,
barn/ung og pædagogisk personale.
En forælder beskrev engang i en
anden sammenhæng skismaet mellem følelse og fornuft. Hun vidste
godt at hendes barn havde det godt
på Marjatta, at hendes dreng trivedes

og alt var godt. Men en dag, hvor
hun var på besøg i bogruppen og
ved sengetide blev spurgt af det
pædagogiske personale, om hun
ville være med til at hjælpe barnet
med aftenrutinerne og sige godnat.
Det ville hun da rigtig gerne som en
god afslutning på et hyggeligt besøg.
Lige indtil pædagogen siger godnat
til barnet. Mor blev helt overvældet
af scenen. Da hun kører hjem i sin
bil, strømmer tårerne ned af hendes
kinder. Hun beskriver situationen
med, at hun fuldstændigt med sin
klare tænkning og fornuft ved, at alt
er såre godt og at barnet har det helt
fint. Men følelsen. Den gider ikke
høre på fornuften; følelsen river og
flår i hjertet af sorg og tab over, at
det er et andet menneske, der må må
sige godnat.
Jeg synes det er et godt billede på,
hvor svært det er at give slip. Vi kender jo alle polerne i fornuft og følelse
og det er vanskeligt at skabe en syntese mellem de modsætninger. Og
det bliver absolut ikke lettere, når det
gælder vores guld, vores børn. Det er
hårdt indre arbejde at opbygge tillid.
Formiddagens oplæg blev afløst af, at
man gik i grupper og i plenum arbejdede videre med temaet Løsrivelse.
Det blev meget forløsende at have en
fælles dialog omkring emnet. Der var
mange skønne succeshistorier omkring børn og unge, der efter at være
flyttet hjemmefra og ind i bogrupper og fællesskaber, udviklede nye
færdigheder, blev mere selvstændige

og er blevet løftet af gruppedynamikkerne i det sociale. Om glæden ved
ligeværdige venskaber, oplevelser af,
at den enkelte bliver set individuelt
og at der arbejdes ud fra at barnet/
den unge altid har en sund kerne,
der skal foldes mest muligt ud.
Der var beskrivelser fra forældre over
glæden ved at vide, at deres børn og
unge er en del af et fællesskab, som
kan følge dem livet ud, også udover
den tid man selv er her som forældre.
Det blev meget tydeligt, at for at
lykkes når man går over troens bro,
så er det afgørende som forælder, at
blive mødt af det pædagogiske personale med en anerkendende tilgang
og med tydelig respekt og nærvær.
For det er en svær overgang for både
forældre og børn, hvor det er meget
vigtigt at kunne sætte ord på samarbejdet og være både ærlige og direkte
i forløbet. Og vide at det er en vej vi
går sammen, forældre og pædagoger,
at målet er et fælles anliggende; det
gælder om at skabe de bedste rammer og støtte barnet/den unge til at
folde alle iboende sine potentialer ud
på bedste vis.
Der er skatten begravet.
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Et nyt initiativ i Marjatta fælles
skabets værksteder er dyrkning af
planten Lysrod Dioscorea batatas
Tina Nørholt Hansen fortæller til Torben Olesen

Lysroden historisk
Lysroden hører til Yams familien, og
er den helt oprindelige Ur-Yamsrod.
I Kina kaldes Lysroden Shanyao
”Bjergmedicin” og er her en gammel
nærings- og kulturplante.
I starten af 1500 tallet kom planten til
Europa med portugisiske søfarere, men
først i året 1753 beskriver Carl Linnè
planten og opkalder den efter den
græske filosof Pedenios Dioscorides.
Efter samtaler med Rudolf Steiner i
1924, hvor han anbefaler en dyrkning af planten i Europa, henter
Wolfgang Wachsmuth Ur-Yamsroden
i det nordlige Kina og bringer den til
Schweiz, hvor den dyrkes ved Goetheanum frem til midten af 1930erne,
og derefter forskellige andre steder.
Men under anden verdenskrig øde-
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lægges nærmest alle disse forsøg på
at etablere en dyrkning af planten,
og først i 1990erne lykkes det Ralf
Rössner i Tyskland at genoptage arbejdet med Lysroden. I 2009 henter
Tina Hansen Lysroden til Danmark
og 2017 indvies Lysrodshuset på
Vidarslund Gartneri.

Lysrodens virkninger
Lysroden kan tilberedes og spises
som andre Yams rødder, men den
bedste virkning fås ved, at roden tørres og pulveriseres og indtages i små
mængder. Man kan sammenligne
den tørrede og malede rod med et
krydderi, som f.eks. tørret ingefær.
Lysroden har dog ingen umiddelbar
smag, men begge planter bibringer mennesket gode kræfter med
naturlige medicinske kvaliteter. Når
mennesker indtager Lysroden, er det

levende lys – lysæter-kræfterne – så
stærke, at de allerede frigøres og optages i mundhulen. Normalt optager
vi først vores næring, når den passerer tyndtarmen. Blot små mængder
af Lysroden virker meget nærende
for mennesket.
Virkningerne af Lysrod er stadig et
stort og åbent område for udforskning. De undersøgelser og erfaringer
der foreligger, tyder på at Lysroden
virker styrkende på Milt, Lunger,
Nyrer og Synssans ved en daglig indtagelse. I Midteuropa har man opdaget, at Lysrodens ”livsstrømme” er i
stand til at modvirke de stadig mere
fremskridende forhærdningstendenser i den menneskelige organisme.
Der er også iagttaget en forskønnende virkning på hud og hår, ligesom

roden virker fordøjelsesfremmende,
vanddrivende, appetitregulerende og
stimulerer de endokrine kirtler.

Lysroden på
Marjattas værksteder
Lysrodshuset på Vidarslund er et
specialbygget højt væksthus, og
grunden er at lysroden er en særlig
opadstræbende plante som let når
5-6 meter i højden. Der er mange
gode arbejdsprocesser forbundet med
dyrkningen som er flerårig. Eksempelvis er det af stor betydning, at
planten under dyrkningen tilføres
kvalitativ biodynamisk komposteret
gødning fra køer, hvilket er muligt
gennem samarbejdet med Marjattas
gård og husdyrholdet der.
Selve rodens tørring og formaling
foregår på Sofiegårdens værksteder,
hvor det også er meningen det endelige produkt skal emballeres og gøres
klar til salg.
Igennem nogle år har Lysroden i
pulverform været, og er fortsat, til
salg i gårdbutikken på Vidarslund
Gartneri, men det er lysrod dyrket og
importeret fra Sydtyskland.
Planen er, at den danske Lysrod vil
være i handlen inden for en overskuelig periode, således at den - endnu i
begrænsede mængder - kan købes på
Marjatta og bestilles på
www.lysrod.dk
Ligeledes er det hensigten, at selve
dyrkningen af Lysroden, kan udvides
med flere væksthuse og foretages i
samarbejde med andre biodynamiske
gartnerier og landbrug i Danmark.

Tina Nørholt Hansen er formand for Foreningen Artemisia
www.lysrod.dk
Hun er uddannet Biologisk Dynamisk landmand og Rytmisk
massageterapeut www.rytmiskmassage.dk og arbejder også
som Antroposofisk Homøopatisk behandler.
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Et KIK-smil, det længste smil
jeg nogensinde har oplevet!
AF Marie Jakobsen

Et KIK smil er det bredeste og det
længste smil, jeg nogensinde har
oplevet.
Det går fra øre til øre og det varer
fra mandag til fredag - og længere
endnu.
Bag smilet lever en følelse af fryd og
lykke. Det kilder i sjælen og man kan
næsten ikke være i sig selv, men en
fortryllende indre ro indfinder sig
på forunderligt vis alligevel med god
støtte fra de, som er omkring én.
Smilet starter langt før mandag morgen afrejse og det slutter fredag, når
der pakkes til hjemrejse og hvor alle
sover inden bussen rammer Århus.
Ordet KIK smager godt, føles godt,
lyder godt og vækker dejlige minder
om fest og venskaber og det bruges
flittigt i måneder, uger og dage op
til den endelige afrejse den 24. juni
2019 - lige der hvor midsommer topper, sommerlængsler er på sit ultimative højdepunkt og hvor et tiltrængt
kick efter en lang mørk vinter, ventes
på med stor forventning til fest og
glæde og særligt til alle de spændende møder på tværs af landegrænser
som venter forude i Mols Bjerge.
Det starter med en invitation med
smukke inspirerende billeder og et
alsidigt festivalprogram som hænges
op på informationstavlen i vores
lange gang på Lærkegården, hvor vi
alle passerer mange gange dagligt og
hvor nye opslag altid fanger et blik
på jagt efter nye eventyr.
Opslaget til KIK-festival vækker en
helt særlig opmærksomhed og bliver
som et pitstop midt på gangen, hvor
erfaringer og minder fra tidligere år
udveksles, trækker smil og prikker til
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længsler, for alle har været med før og nu: “jeg vil med til KIK festival”.
Vi skriver tilmelding som overskrift
på tavlen og inden længe har alle
beboere og medarbejdere med sirlig
skrift skrevet sig på listen underneden
og så kan planlægningen begynde:
hvem skal dele værelse, hvilke workshops vil vi deltage i og hvad skal
med i kufferten, for fine og smarte
skal vi være, når vi skal gense gamle
venner og forhåbentligt finde nye, og
flirtende charme os til mulige dates.
Minder bliver til gode vibes: “her
mødte jeg min kæreste, her dansede
jeg hip hop med Ali og alle de andre,
her er der vild fest og her skal jeg
danse med pigerne og drengene, her
drikker jeg kaffe med min gamle ven
om morgenen inden I andre står op og og og”.
Kik festivalen har været en tilbagevendende populær begivenhed hvert
andet år siden 2003.

”Nordisk Allkunsts” oprindelige impuls var at skabe et social “Allkunstvirke” mellem alle nordiske lande,
hvor mennesker kunne mødes uagtet
forskellige sprog og handicap.
Ideen var en konference, hvor beboere og medarbejdere kunne lære i et
ligeværdigt fællesskab – ”samlæring”
– og lære af og med hinanden i aktiviteter, der tog udgangspunkt i kultur,
idræt og kunst – deraf ordet KIK.
Lærkegården er klar sammen med
andre beboere og medarbejdere fra
SampoVig.
KIK-ambassadører blandt beboere og
medarbejdere fra alle lande, som har
været med til at planlægge KIK-festivalen gennem de sidste to år, er rejst
til Fuglsøcentret på Djursland dagen
før, for at hjælpe med de allersidste
forberedelser og for at skabe en hjertelig og smuk modtagelse af de 400
tilmeldte festivaldeltagere fra Sverige,
Norge, Island, Rusland og Danmark.

Flag skal hænges op ved indgangen,
den store hal skal dekoreres med
papirblomster som vi selv laver, de
designede og håndlavede KIK-smykker som er forskellige fra gang til
gang og som skal pryde hvert et bryst
skal færdiggøres, den sidste logistik
skal på plads og alle ansvarsområder
fordeles.
Til forberedelsen hører en fin middag
og Sct. Hans bål. Her lægges stemningen med en Tour de danske sommersange, vemodige svenske viser,
midsommersangen på norsk, svensk,
islandsk og dansk og lystige kanons
og ej at glemme Kim Larsens velkendte sange, som jo de fleste kender
- vi giver den max gas og går opstemte til ro med stor lyst til dagen derpå,
hvor vi skal byde velkommen til alle
vores venner fra nær og fjern og fylde
Mols Bjerge med kunst, idræt, kultur,
venskaber og smil.
Forude er kufferter pakket med
strøgne og foldede skjorter og sommertøj og alt det som man nu skal
have med, når et helt hus skal flytte
midlertidigt og fungere i nye rammer
med alskens udstyr. Gode engagerede
medarbejdere siger vupti vupti og har,
på imponerende vis, styr på alt. Ferie

tjekkede kufferter fylder i gangen i
flere dage, punge fyldes med feriepenge til indkøb af årets T shirt og KIKkasket, til is og til de festlige drinks,
som kan købes til den store fest.
Vi er SÅ klare og venter nu kun på
bussen. Skulle man ønske andet end
at være medarbejder på KIK-festival,
så skulle det lige være jobbet som de
buschauffører, der får den ære at fragte
os fra SampoVig til Djursland, har.
Spændingen udløser nervøsitet og
store forventninger. Smilene trækker, når bussen arriverer og der bliver
smilene hængende de næste 5 dage
- sikke en glæde!
2 store busser og minibusser er
endelig på vej, fyldte med 114 glade
forventningsfulde festivaldeltagere
fra Marjattas fire voksencentre og fra
Skolehjemmet, utallige tunge kufferter, musikinstrumenter og ikke at
glemme madpakker til hyggelig stop
undervejs.
Hold fast i kasket og solbriller, nu
sker det endeligt.
Hen på eftermiddagen ankommer
vi og smukke dekorerede velkomst-

poser til hvert enkelt bosted med
programmer, årets KIK-smykker og
værelses nøgler fordeles og snart har
alle fundet sig tilrette i deres tildelte
værelser, der ligger side om side,
hus om hus og her skal vi sammen
fungere, bidrage til gode oplevelser
og feste i sommersol og til lyden af
social velfærd. Det går forrygende
godt, alle er omsorgsfulde og ser kun
muligheder.
Begrænsninger viser sig iøvrigt at
være ganske minimale og få i de
kommende dage. Alle finder sin plads
bevidste om social adfærd og hensyntagen og hele festivalen forløber således helt uden synlige problematikker
de mange forskellige mennesker taget
i betragtning. Det er flot!
Fuglsøcentret er kæmpe stort med
mange værelser og fantastiske
faciliteter: sportshaller og utallige
rum, hvor kunstneriske, sportslige
og sociale aktiviteter de næste 5 dage
skal inspirere og producere kultur,
oplevelser og fællesskab.
Alle finder på forunderligt vis rundt,
for vi har været her to gange før.
Gratis kaffe og varm chokolade fra
fancy automater trækker kunder non
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stop fra start til slut. I civiliserede køer
kan man sludre eller man kan glemme at holde sin plads fordi smukke
unge kvinder i receptionen lige ved
siden af, fanger ens opmærksomhed
og appellerer til opfindelse af de bedste komplimenter og scoretricks.
Store spisesale med buffeter fungerer
optimalt. Alle hjælper hinanden og
stemningen er ubeskrivelig på tværs
af nationaliteter og forskellige sprog og maden er i top.
Begejstringen for citron fromage får
nok kokken til at svede, men alting
løser sig - bare man smiler - og smilet
er jo med hele vejen - og sørger for
at fromage- tomme fade alternativt
fyldes med is.
Hver morgen angribes med fællessang. KIK-festivalen har gennem 18
år oparbejdet et repertoire af sange
skrevet til lejligheden af medarbejdere fra de forskellige lande, sange
som alle efterhånden kender forfra og

bagfra og som man har øvet hjemmefra i tidlige morgentimer, efter
frokost eller bare på stien på vej til og
fra arbejde.
Flere vers går på la la la, så alle kan
synge med og der synges igennem,
hoppes og klappes i livsglæde - tro
mig!
Sangen vidner om et stort fællesskab
fyldt af genkendelighed og begejstring og giver os alle en oplevelse
af at være en del af noget større end
bare os selv.
Vi synger de samme sange og nye
kommer til og alle kan deltage. Vi
er som et stort vuggende hav fuld af
forskelligheder, der mødes i et fælles
anliggende: at opleve og mærke fællesskab i en evig foranderlig verden
- vi er rummelige og åbne og vi er
sammen.
Sangen og glæden er rørende og giver
os mod på endnu mere.
Vi har forskellige sprog, men i musikken finder vi sammen og derfra deler
vi os ud i workshops, hvor vi synger,
spiller, danser, filter hjerter til dem
vi elsker, er ved havet og fisker rejer,
spiller floorball, danser hip hop, bygger drager og meget meget mere.
Vi tager på fællestur i mange busser til Gammel Estrup Herregård
og griner til gøgl, får serveret kaffe
fra Madam Blå og spiser kage og vi
slutter i Bregnet Kirke, hvor vi nyder
Arne Haugen Sørensens kunst, mens
Hans spiller på orglet og giver os
en tiltrængt eftertænksom lyttende
pause og vi får mulighed for en lille
“morfar”, mens præsten fortæller og
fortæller om kirken og alt det, han
har på hjerte.
Hvert land har derhjemme i tiden
forud for festivalen øvet sig på en
forestilling som skal karakterisere
Folkesjælen, traditioner og historien
i det enkelte land og som på skift
vises hver formiddag. Vi ser smukke
skuespil, folkedans, lytter til eventyr
og musik. Vi griner, bliver rørte og
klapper og vi vokser i hinandens
anerkendelse.
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Hver aften, når vi siger godnat er
en stor og hjertelig fornøjelse. Det
brede og lange smil ligger træt under
dynen med stor taknemmelighed og
forventning til morgendagen: “Det
var en dejlig dag og i morgen skal
jeg......”.
Den sidste aften er der KIK-fest med
fin middag og live band. Den kæmpe
store hal med alle de smukke håndlavede papirblomster er opdækket med
40 borde, foran scenen et dansegulv
og i siderne to barer, hvor vi kan
købe sodavand, øl, vin og farverige
alkoholfrie drinks med isterninger og
paraplyer.
Alle er vel forberedte og festklædte.
KIK-kjolerne får deres debut og hvilken fryd.
SampoVigs kvinder har været ved
en skrædder i Præstø. Her har de
designet deres egne KIK-kjoler. Der er
blevet drømt, tegnet kjoler, taget mål
og valgt stoffer - et sandt farveorgie
som afspejler al den kreativitet og
længsel, som man kan forestille sig.
KIK-kjolerne skal gemmes til den
store afsluttende finale fest, overraske
kærester og venner og hvor der skal
danses igennem med alle.
Dansegulvet er fyldt inden bandet
slår de første toner og der danses uafbrudt til ekstra nummeret ikke kan
blive til mere.
Man kan danse med flere på samme
tid, svinge en dame med den ene
hånd og en anden med den anden
hånd, danse med sin udkårne eller
man kan sidde på forreste række og
ikke orke mere, men bare klappe med
og hvile sit trætte hoved på en ven
og så kan man efter den absolutte
sidste klapsalve til nøds overtales til
at finde sin seng, hvor øjnene lukker
førend man har ramt sin pude - med
det brede og lange store smil, der
synes at vare evigt.
Til den fælles store afslutning den
sidste dag er køen af taknemmelige
talere uendelig. Flere end mange har
lyst til at sige tak for en fantastisk
festival - tak til de som gjorde festi-

valen mulig, for den dejlige fest, for
friheden til bare at være sig selv og
for de mange gode møder med andre
mennesker.
Og ikke mindst: hvor mødes vi næste
gang, hvor fortsætter KIK-festivalen,
som nu hvert andet år, har været
afholdt 3 gange i Sverige, 3 gange i
Norge og 3 gange i Danmark?
Vi har hørt rygter om, at KIK-festivalen slutter endegyldigt, MEN så
går Island på scenen og lover os, at
der i 2021 bliver en ny KIK-festival
på Island, hvor vi skal opleve Islands
historiske håndværk, prægtige natur
og bade ved de varme kilder og synge
videre på vores velkendte KIK-sange
og hvor nye helt sikkert kommer til
og bedst af alt, hvor vi skal gense hinanden, stå i kø ved kaffeautomaten,
danse til bandet ikke kan længere og
mærke fællesskabets stærke bånd, der
giver vores gode hverdagsliv næring
og evige drømme om mere.
Pift og hurra råb bølger fra salen og vi
glæder os allerede, der er ingen tvivl vi skal til Island og det kan kun gå for
langsomt.
KIK-festival er den bedste festival i
verden, hvor gamle og nye venner
mødes på tværs af landegrænser. Den
er æstetisk smuk, rørende og fuld af
nærvær og livsglæde og vi kan kun
gå i gang med at spare penge sam-

men, så alle de, der ønsker at deltage,
kan deltage med al den begejstring,
der opspares i de kommende to år
og lade sig nære af den oplevelse af
forbundenhed som karakteriserer
Marjattas ønske om at bidrage til
følelsen af at høre til.
Det er dyrt at rejse til Island til KIKfestival, men kan Island komme til
os, så kan også vi komme til Island
og vi er med!
Bag KIK-festivalen står entusiaster og
primus motorer som Sonny Ferm fra
Marjatta, Dag fra Norge, Annelene og
Anne fra Hertha og flere fra Sverige
og Island.
De er initiativtagere til festivalen, de
arrangerer planlægningsmøder, hvor
KIK-ambassadører blandt medarbejdere og beboere fra alle lande mødes
flere gange inden festivalen løber af
stablen og hvor alle mand, hver og
én får et ansvar og dermed en reel
indflydelse på KIK-festivalens indhold og afholdelse.
De arrangerer ALT, søger fonde og
lever op til et social terapeutisk
ideale. De er dedikerede mennesker,
der sørger for, at vi alle kan få en helt
fantastisk oplevelse og ferie, hvor vi
får muligheden for at blive klogere
på hinanden og på livet, føle os som
en del af et større fællesskab, føle os
frie og de er forudsætningen for det

brede lange KIK-smil, som vi kan leve
højt på længe.
KIK-festivalen er et vartegn på samhørighed og fælles historie.
Beboere som er opvokset på Marjatta
hár en fælles historie.
Marjatta er deres sekundære familie,
hvor kultur, venskaber og uddannelse
er den fælleshed, som giver vores
beboere en grundlæggende følelse af
at høre til i et voksenliv med rigdom
og udfordringer. Og det er vigtigt!
Således tak til alle ambassadører 2019
og KIK initiativtagere for en aldeles
fantastisk, bevægende og social opbyggende festival, der kun kan være
inspirerende og forbilledligt i vores
daglige bestræbelse på at skabe god
livskvalitet for os alle.
Og hov - lige her hvor min lille artikel er på vej til redaktionen, så kommer der en KIK-mail fra Sonny Ferm
- altså mindre end en måned efter
vi alle sov i bussen med et bredt og
langt smil på vej hjem. Årets festival
skal evalueres med alle KIK-ambassadører og en begyndende planlægning
af den næste i 2021 skal iværksættes
med repræsentanter fra Island - og
allerede i september.
Nu tør vi godt glæde os - Island vi
er på vej med nye KIK-kjoler - eller
måske er det herrernes tur og KIKskjorter næste gang.
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Advent
AF Lisbet Schmitz

Det er sidst i oktober og Netto bugner allerede af stjerner, gavepapir,
pebernødder, nisser, lyskæder og
chokoladekalendere.
Mange vil sikkert straks mærke julestressen rumle, nu starter det igen,
alt det vi skal nå, alt det der skal
købes, bages, klippes og klistres, når
vi det hele inden det atter bliver jul?

På vej hjem fra Netto kører jeg som
altid forbi Bredeshave, og ved vejen
står det velkendte Basar skilt. Skiltet
minder mig et split sekund om alt
det der skal nås, men jeg bemærker
også, at der står ADVENT med sort
skrift på hvid baggrund. Men hvor
stammer ordet advent fra, hvad betyder det, og hvorledes kan vi skubbe
julestress, opskruede forventninger,
forbrug og for højt tempo lidt ned,
og i stedet finde ro og nyde det, der
venter forude.
Selve ordet advent stammer fra
det latinske Adventus Domini som
betyder Herrens komme. Advent i
følge kristendommen handler om
forventninger og forberedelse til
den store julefest. Før i tiden fastede
man som forberedelse til julen. At
undvære noget godt i en tid skulle
styrke længslen efter julens åndelige
indhold og skabe opmærksomhed på
julens budskab.
I dag er vi vel alle langt fra denne tilgang til advent, de fleste af os starter
allerede i november med at hænge
lyskæder op, og der er ligefrem gået
sport i, at have flest blinkende julemænd, rensdyr og snemænd i forhaven. Andre har hele huset pyntet
op allerede den 1. december, og den
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25. december fjernes alt igen, for nu
orker man ikke se på det længere.
De fleste af os nikker vel genkendende til dette, vi har styr på det hele,
det praktiske overtager, og vi kan
måske have svært ved at finde ro og
inderlighed og give os selv lov til, at
indleve os i det, der skal komme.
Tiden fra Sct. Michael (29.9.) og frem
til julen er tiden, hvor vi bevæger os
fra det ydre lys til det indre lys. Går
man en tur i skoven, vil man kunne
bemærke, at naturen kan forekomme
utrolig stille på denne årstid det er
som om alt sover. Mange dyr har
søgt i vinterhi, planterne er visnet
bort, og træerne står nøgne. Falder
der sne, så kan man fornemme denne stilhed endnu mere intens. Men
vi ved, at naturens kræfter arbejder

videre skønt alt virker dødt og stille,
men naturens vintersøvn skjuler en
stærk bevægelighed som udfolder
sig, når det igen bliver forår.
På Marjatta bestræber vi os på at
skabe denne ro og fordybelse i adventstiden, det er ikke altid let, men
med indholdsrige traditioner og bevidsthed omkring det vi bringer børnene, de unge og voksne, så formår
vi at give adventstiden betydning og
skabe plads til, at forventningen om
det der skal komme kan leve.
Den første søndag i advent tænder vi
det første lys i adventskransen. Kransen som hænger fra loftet kender vi
alle, duftende og stemningsfuld markerer den adventstidens begyndelse.
Kransens runde form kan også ses
som et symbol på solen, på fælles-

skabet og på det der gentager sig. På
skolehjemmet vækkes børnene og de
unge med ”englesang” en lille gruppe medarbejdere går gennem husene
og synger, og allerede her vækkes der
en ganske særlig stemning.
I de forskellige grupper har man
forberedt årstidsbordet, den første
søndag i advent er det pyntet helt
enkelt med få sten og krystaller,
som en lille have, der kold og øde
venter på hvad der skal ske. Stenene symboliserer den rene fysiske
verden. Anden søndag i advent vil
der komme planter i haven, det kan
være gran og små julestjerner, roser
eller liljer. Liljen har fra gammel tid
symboliseret noget der skal komme.
På mange billeder af bebudelsen kan
man se englen Gabriel holde en lilje
i hånden, idet englen fortæller jomfru Maria, at hun er den udvalgte,
og skal undfange og føde Guds søn.
Den tredje søndag i advent kommer
dyrene, det kan være små uld får, et
lille egern, mus osv. Nogle årstidsborde kan have en lille stald og den
4 søndag i advent vil der måske
komme hyrder på årstidsbordet og
Josef og Marie vil nærme sig stalden,
og når så det endelig bliver juleaften
vil de være nået frem til stalden. Det
hele bygges langsomt op, og der vil
fra uge til uge komme nyt som kan
vække børnenes sanser. Det behøver
ikke være stort og prangende, det
enkle og simple kan have stor effekt.
Det vigtigste er, at stemningen langsomt bygges op, og børnene lever
med i de små tiltag der sker i løbet af
adventstiden.
Advent markeres ligeledes med
adventsspiralen for de yngste børn
og adventshaven for de ældre og
voksne. Dette er en tradition der
lever stærkt blandt alle, og det er
noget alle glæder sig til. Traditionen
kan opleves på alle antroposofiske
hjem over hele verden, og den har
en stor pædagogisk virkning på alle
som deltager.
Af gran formes der en stor spiral på
gulvet, og i spiralens midte stilles et

stort stearinlys og en vase med liljer,
der er ikke andet lys i rummet, og til
tonerne fra lyrespil kommer børnene nu ind og sætter sig rundt om
spiralen. Der opstår altid en andagtsfuld stemning, og skønt man måske
har oplevet det flere gange, så er det
altid en ny og meget smuk oplevelse.
Hvert barn går nu med sit eget lille
lys i hånden ind i spiralen, helt ind
til det store lys, barnet tænder sit
eget lys ved det store lys og går ud
af spiralen igen. På vej ud sætter
barnet sit lys fra sig på spiralen. Nu
vil spiralen langsomt blive oplyst af
de mange små lys, og alle børnene
følger intens med i det der sker. Mange af børnene klare selv at gå ind i
spiralen, og andre skal støttes, det
foregår andagtsfuldt og højtideligt
alt imens rummet fyldes af skæret
fra de levende lys til tonerne fra den
smukke musik.

lignende former som begge har en
åbning. Ved åbningen på det store
hjerte er tændt to lys. To og to går
man sammen i formen, først tænder
hver sit lille stearin lys, og går så
formen der indeholder krydspunkter.
Man fornemmer hinanden når man
går i formen, tager hensyn og følges
ad. På vej ud af formen sætter man
sit lys fra sig. Adventshaven er social
og fællesskabsdannende, man bærer
sin individualitet ind i fællesskabet,
man har bevidsthed om sig selv, den
anden og for helheden.
Når alle lys er tændt i spiralen og
senere i adventshaven, så sidder alle
et øjeblik og nyder det smukke syn.
Der opstår altid en intens og meget
fredfyldt stemning, nu er adventstiden kommet til Marjatta. Nu er den
rigtige stemning skabt, og nu kan vi
se frem til det der venter forude.

Spiralen er et smukt billede på
adventstiden, det at gå ind i spiralen
er et billede på at finde sit eget indre
lys, og at kunne bære lyset med ind i
fællesskabet idet man går ud af spiralen igen og sætter lyset på spiralen.
Om aftenen omformes spiralen til
en ny og anderledes form, adventshaven. Formen består af to hjerte-

Marjatta bladet nr. 38 2019

31

Udbygningsplaner for Marjatta
Fællesskabets voksensteder
Af Bernhard Schmitz

Marjatta vokser og det kan vi alle
sammen kun glæde os over. Der er
stor interesse for det pædagogiske
tilbud Marjatta kan tilbyde, og der
kommer mange nye små skolebørn,
men vi ser også, at mange unge finder
vej til vores ungdomsuddannelse.
Når man vokser, så skal tøjet enten
lægges ud, eller der skal købes nyt
som er større. Således er det også for
Marjatta, vi vokser og der skal tages
nye initiativer.
Marjatta ledergruppe har derfor udarbejdet en visions- og strategiplan
for nye boliger for Marjattas eksisterende 4 voksensteder.
Hvert voksensted har i dag omkring
35 beboere, og det er planen, at hver
enhed med tiden skal udvides, så det
kan skabe fysiske rammer for omkring 50 beboere med dertil hørende
værkstedspladser. Planen er, at denne
udvikling skal ske inden for de
næste 12 år. Der arbejdes i skrivende
stund på en visions- og strategiplan
for værkstederne, så der sikres gode
arbejdsmuligheder for alle beboere.
Hvor stor en enhed skal blive, er
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altid det store spørgsmål, men på
Marjatta mener vi, at et fællesskab
med omkring 50 beboere er en god
og bæredygtig størrelse. Der giver
gode muligheder for at opbygge et
stærkt socialt liv beboerne imellem,
og mulighed for at skabe et rigt kulturelt liv, samt plads for at både fælles og individuelle behov vil kunne
dækkes. Hver enhed vil komme til
at bestå af flere boliger, og derved
vil der opstå et naturligt landsbylig-

nende miljø, og beboerne vil kunne
færdes på tværs af husene.
Tidligere boligbehovsanalyse har
skønnet, at der inden år 2020 vil
være en naturlig balance mellem
tilgang til skolehjemmet og ledige
pladser i Marjattas 4 voksenstederne.
Men vi har dog måtte erkende, at
dette ikke er tilfældet, da Marjattas
beboere heldigvis lever godt og længe. For at forhindre, at skolehjemmet

ikke går hen og forvandler sig til et
voksensted, og at der blokeres for
optagelse af nye elever til skolen, er
der derfor behov for nye boliger i alle
4 voksensteder.
Det er kun fantastik dejligt, at vi alle
bliver ældre, men i det praktiske liv,
så vil det uvilkårligt komme til at
stille store udfordringer med hensyn
til at kunne tilvejebringe de nødvendige boliger og værkstedstilbud.
Den ældste borger er på nuværende
tidspunkt 80 år, og vi håber alle, at
mange af vores beboere vil kunne
nyde deres alderdom på Marjatta i
optimale fysiske rammer.

Skolehjemmets målgruppe er børn
og unge fra 6 år til 23 år, men på
grund af manglende plads i voksenstederne, er der på nuværende tidspunkt en stor gruppe unge over 23 år
som er klar til at flytte fra skolehjemmet. Det er ikke Marjattas ambition,
at elevtallet på skolehjemmet skal
øges, den størrelse stedet har nu viser
sig på alle måder at være det helt
rigtige, og skaber et godt miljø og
trivsel for alle.
I 2020 bygges der en ny bolig til 12
beboere på SampoVig. Den nye bolig
skal rumme 12 lejligheder. Huset skal
opføres i bæredygtige materialer, og

det vil få store fælles arealer. Huset
vil ligge i gå afstand til de eksisterende boliger på SampoVig, og dermed
blive en helt naturlig del af det kulturelle og sociale liv på stedet.
Det er en ambitiøs plan at udvide
hvert voksensted med en ny bolig
til 12 beboere i løbet af de næste 12
år. Men det er ikke kun ambitiøst,
men også nødvendigt, da vi ønsker,
at eleverne fra Skolehjemmet kan
flytte til en bolig og et arbejde i et af
Marjattas voksensteder.
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Fødseldagsønsker
Af Rina Filiti

Det er tidlig forår og vi sidder på
Flemmings værelse og kigger ud på
vinterlandskabet. ”Tænk engang,
Flemming, til sommer har du boet
60 år på Marjatta og du har også 70
års fødselsdag. Sikke meget vi har at
fejre. Flemming er tænksom og
tygger lidt på de runde tal. ”Er det
nu noget særligt, der har jo været så
mange fødselsdage” siger Flemming
tørt. ”Jo, siger medarbejderen, men
i år så er det altså ganske særligt.
Flemming tænker lidt og siger så ”så
har jeg egentlig boet længere tid på
Marjatta end i København, selvom
jeg synes jeg er københavner” Flemming griner og fortsætter ”jeg er en
københavner som elsker Sønderjylland”. Vi aftaler at Flemming skal
tænke over, hvordan han kunne
ønske sig at blive fejret.
En måneds tid senere sidder vi igen
på Flemmings værelse og taler om

fødselsdag og jubilæum. Flemming
bliver igen spurgt om hvad han
tænker om den store dag. Flemming
sidder et stykke tid og tager tilløb.
”jeg har faktisk noget som jeg altid
har ønsket mig” siger Flemming så
langt om længe, med et smil i den
ene mundvig. ”Jeg besøgte engang
Tønder i Sønderjylland sammen med
min mor. Vi stod udenfor kirken
og kiggede på den og vi gik op ad
brostensgaden og forbi Schackenborg
kro. Der kunne jeg så godt tænke
mig at sove og spise! Jeg vil selvfølgelig også gerne have gæster. Og der er
jo også noget der hedder Sønderjysk
kagebord!”
Og sådan blev det. Flemming ønskede sig en reception i anledningen af
sit 60 års jubilæum på Marjatta. Det
blev holdt på Flemmings fødselsdag i
august måned, med ikke mindre end
70 gæster til kaffe og kagebord. Til
receptionen var der taler, sange og
gaver som det sig hører og bør, for en
holden og afholdt mand i sin bedste
alder. Sikke en stor dag. Og som
Flemming udtrykte det; ”Det er fordi
alle elsker mig, at der er kommet så
mange”.
Efter flere samtaler om turen til Sønderjylland, blev turen planlagt og en
lørdag i September 2019 tog vi afsted.
Flemming havde inviteret Walter
Lars og undertegnede med, så efter
morgenmaden tog vi vores weekend tasker på ryggen og kørte mod
Sønderjylland. Vejret var fantastisk,
solrigt og lunt som på en sommerdag.
Vi kørte og kørte og nød den smukke
tur gennem landet. Pludselig var vi
der allerede. Selveste Schackenborg
kro. Den var godt nok flot. Dateret og
besøgt helt tilbage fra sidst i 16oo års
tallet. Masser af stemning og højtide-
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lighed. Flemming mente nok at vide
at prinsen selv havde sovet på samme
værelse som han fik tildelt. Smukt var
det i hvert fald. Efter vi var indlogeret, skulle vi tage hul på en af turens
mange højdepunkter, nemlig det
sønderjyske kagebord. Hold nu op!
21 forskellige kager, samlet på et sted.
De skulle smages og kaffe skulle der
til. Det var nok lige en del flere kager
end vi får til hverdag. Flemming er
jo kendt for sin søde tand og sagde”
Det passer fint, der er egentlig ikke
for mange”. Alle blev smagt og fordi
Flemming havde øvet sig, fik han ikke
ondt i maven.
Så vendte vi bussen tilbage mod
Schackenborg kro, for vores dag
var langt fra slut. Nu skulle vi med
turistbus ud i den jyske marsk, og se
sort sol. Og nej, det var ikke musik-

Bagefter spadserede vi tilbage til
kroen, og her ventede der os endnu
en oplevelse til ære for fødselaren.
En jazz koncert med frokostplatte
til, på Schackenborg kro. Der var
dækket smukt op ved runde borde,
frokosten smagte godt og musikken var skøn. Flemming var i sit es
og klarede både at spise og holde
rytmen med ben og hænder. Sikke
en fest.

gruppen men alle de store flokke af
stære, som samles i marsken ved solnedgang og overnatter der. Aftenen
var mild og smuk, guiden havde en
stor viden om området og stærene
og sikke der var mange af dem.
Måske så vi 2 millioner! De var så
svære at tælle, men mange var der.
Utrolig mange. Et smukt syn var det
med de store flokke som bevægede
sig i bølger helt synkront. Kl. 20 var
vi tilbage på kroen hvor der ventede
en flot menu til os. Vi kunne lige nå
at skifte tøj og gå til bords. Maden
kunne vi alle lide, og vi sad i krostuen indtil vi var så mætte og trætte
at vi måtte gå i seng.
Da morgenen kom med mere sol og
fuglekvidder, var vi klar til endnu
en dejlig dag i Tønder. Vi spiste
morgen mad tidligt og gik ud for at
se på området. Lige udenfor kroen
mødte vi en kat som også var ude at
gå morgentur, og gerne ville følges
med os. I samlet flok gik vi hen for
at beundre det smukke slot. Jo det

er da flot og bestemt en Prins værdig. Vi spadserede af den smukke
brostens gade og helt op til kirken.
Der var gudstjeneste, og den ville vi
gerne opleve. Kirken er stor og meget farverigt dekoreret. Flemming
var i tvivl om han kunne synge den
op, men det kunne han jo sagtens.
Flot lød det med de kendte salmer.

Efterhånden blev det tid til at
vende næsen mod Sjælland igen. Vi
kørte hjemad, opfyldt af glæde og
af Sønderjylland. Walter udtrykker,
at det kan vi godt gøre igen og at
han vil gerne sige ja tak igen næste
gang og vi andre er så enige. Det
har været en fantastisk weekend
hvor alt er gået så godt som nogen
kunne ønske. ”Hvornår kan vi så
tage af sted igen? ” spørger Flemming. ”Næste sommer er det måske
tid til nye dejlige ture” siger medarbejderen, det er dejligt at have
ønsker og drømme.
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Stemningsbilleder
fra Basaren 2019
på Bredeshave.
Fotos:
Tage Klee
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100 års jubilæum for åbningen

af den første R. Steiner Skole i Stuttgart og åbningen
af den første Special Klasse den 7. september 1919
Af Tine Bay Sørensen

Den 7. september 2019 var det 100
år siden, at den første R. Steiner skole
begyndte i Stuttgart. Den første skole
kom i gang på initiativ af Emil Molt,
lederen af tobaksfabrikken Waldorf
Astoria. Han havde opfordret R.
Steiner til at udvikle en skole med
baggrund i det antroposofiske menneskebillede til sine arbejderes børn.
Han havde oplevet, at et af børnene
havde kunne tage en studentereksamen, og det var væsentligt for ham
at give flere børn en mulighed for
at vokse ud af deres stand og miljø,
give dem muligheder på linje med
det bedre borgerskabs børn.
For at forstå dette er det vigtigt at
vi vender blikket mod situationen
i Europa. Det var lige efter første
Verdenskrig. Alle lande havde lidt
store tab, der var mangel på alt. Der
var opbrud i hele samfundsordenen,
stor arbejdsløshed og mangel på
penge. Inflationen raser, pengesedler
med påtrykt kæmpe beløb begynder
at komme, så du skal have en 500

Rigsmarksseddel med for at købe et
franskbrød. Især i Tyskland var det
hårdt, de blev efter krigen tildelt
store krigsskade erstatninger.
At åbne en skole og give sine arbejders børn muligheder for at kunne få
en skolegang, det var et særsyn.
Samtidig brændte Emil Molt for
antroposofien og oplevede, at R. Steiners tanker om det hele menneske,
var et væsentlig bud på fremtiden.
At menneskeheden ikke bare ville
kunne overleve ved kun den meget
stærke udenadslære, som var gængs
på dette tidspunkt. Det enkelte barn
skulle gives muligheder for at kunne
udvikle sine færdigheder, og samfundet ville få brug for kreative og fantasifulde sjæle, som vil kunne være
medskabere af samfundsforholdene.
Så da Emil Molt får ideen med en
skole til sine arbejderes børn er der
ikke langt fra ord til handling. I april
1919 køber han jorden omkring

Ulandshöhe og august 1919 begynder skolen. Selv om indvielsen er 7.
september kom skoleborde og møblerne først en uge senere. Emil Molt
finansierede det hele.

Hvor havde R. Steiner fået sine
ideer til undervisning fra?
Under sine studier i Wien 18791890 ernærede R. Steiner sig ved at
være huslærer hos en familie Specht.
Denne familie havde 3 sønner. Især
den yngste søn havde voldt familie
store sorger. Han ville ikke indgå i
læreprocesser, kunne ikke sidde med
ved bordet, fandt sin mad ved at
rode i skraldespanden. R. Steiner lykkedes med at bringe ham i udvikling
og sørgede for at han kunne afslutte
en studentereksamen og senere blive
læge. Om arbejdet med den unge
mand Otto Specht, udtaler R. Steiner
senere at i sin selvbiografi, at disse
år havde givet ham den egentlige
forståelse af mennesket.
Alle disse erfaringer samlede han i
foredragene, som blev bogen ”Almen
menneskekundskab” Dette blev det
faglige og spirituelle grundlag for
skolen. Kursusrækken holdt han fra
den 20. august og frem til den 5.
september 1919.
Så de lærere der var blevet samlet for
at grundlægge den første skole og
medvirke, fik igennem disse foredrag
forståelse for deres gerning og virke.
Et grundlag som de skulle virke ud
fra og udvikle på i deres praksis.
R. Steiner ansatte de enkelte lærere,
og ledte det første år de ugentlige
konference.
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Vigtigt for R. Steiner var at det var en
skole for både drenge og piger, samtidig med at skolen var inkluderende i
forhold til alle religiøse konfessioner.

Indvielsesdagen den
7. september 1919
Selve dagen var en festdag, som det
fremgår af programmet. Festlighederne foregik i Byhaven og R. Steiner
havde helst set at alle lærere, børn og
forældre drog igennem hele Stuttgart
med sang og blomster for at gøre
alle indbyggerne opmærksomme
på denne helt særlige dag. Det gik
ikke, men i Byhaven, parken var der
over 1000 mennesker forsamlet. Der
var musik, recitationer og taler af R.
Steiner og Emil Molt.
R. Steiner sagde i sin tale: Det skal
være en enhedsskole på den måde,
at den udelukkende skal tage sigte på
at opdrage og undervise sådan som
mennesket, menneskets væsen som
helhed, kræver det. Mennesket skal
forstås i sin helhed, ikke kun som
et jordisk væsen, men også som det
mere skjulte sjælelige og åndelige
menneske.
Emil Molt sagde: ”At grundlægge
en sådan skole er opstået ud af en
nødvendighed i vores tid, det er ikke
bare en fjollet ide. At afhjælpe et
socialt problem og behov, at døtre
og sønner af arbejderklassen kan få
en uddannelse, en skolegang, som
kan gøre dem i stand til at kunne
vokse i dannelse og stige op og ind i
kulturen”.
Derudover vendte han sig mod
alle Waldorfleute som han kaldte
underviserne og betonede det ansvar
de med åbningen af denne nye skole
havde taget. ”Vi skal vise omverdenen at vi ikke bare er idealister, men
i sandhed formår at forvandle idealer
til praktisk omsat virksomhed”.
”Viljen i os må være stærk, tankerne
kraftige og modet stort, fordi vi er
nødt til at kunne bekæmpe alt det
som måske vil komme fra omverdenen af angreb. Overvinde det hele
fordi vi ved, hvilket mål vi har sammen, som netop i dag er begyndt”.

Skolen begyndte med 200 børn, sluttede skoleåret med 280 og det nye
skoleår begyndte med 480 elever.
Et initiativ som skulle vise sig
at brede sig som ringe i vandet
og skabe grundlag for skoler i
hele verden. Der er i dag 14
skoler i Danmark, 30 i Norge,
242 i Tyskland og på Verdensplan er der 1036 i 68 lande.
Tallene er fra 2016.

Den første Specialklasse
For Emil Molt var det vigtigt, at
alle børn fik undervisning, dog
var der iblandt arbejderbørnene
nogen, som ikke rigtig kunne følge
med og være i så stor en klasse og det
førte til at der i 1920 blev indrettet
den første Specialklasse. Underviseren var Karl Schubert.
Karl Schubert blev født 25. november 1889 i Wien.
I 1908 hørte Karl Schubert for første
gang 3 foredrag af R. Steiner i Klagenfurt. Karl Schubert blev meget
begejstret for R. Steiner, som talte
lige ind i hans søgende sjæl i forhold
til den åndelige verden, men også
hele måden at anskue mennesket
på. Derudover forstod de personligt
hinanden, havde begge den østrigsk
ungarske dialekt.
Karl Schubert studerede sprogvidenskab, filosofi og historie. Drog
til Paris og London og afsluttede
der semester. Han talte og forstod 6
sprog, latin, græsk, fransk, engelsk,
lærte af sine bedsteforældre tjekkisk
og under krigsfangenskab russisk.
Hvad Schubert optog af viden, om
det var antroposofi eller filosofi ,
blev gennemglødet af ham selv. Karl
Schubert var hele sit liv igennem,
fortaler for at viden ikke må blive
døde begreber, men skal tilkæmpes
og gennemarbejdes, så det bliver ens
eget.
Tilbagevendt fra 1. Verdens Krig,
hvor han havde været i russisk
krigsfangenskab, tog han arbejde på
en privat skole i Wien, men måden
at arbejde på afskrækkede ham så
meget, at han ikke forestillede sig at
skulle undervise mere.

Han hørte
om Waldorfskolens nye initiativ og
skrev en ansøgning i 1920 til Emil
Molt. Han ønskede at arbejde på
hans fabrik, for som han selv skrev,
så mente han ikke, at være egnet til
at undervise. Fordringerne var store
til lærerne og dem mente han ikke at
kunne honorer.
Schubert blev i et telegram bedt til
Stuttgart og aflagde i februar 1920
sin første prøvetime i nærvær af R.
Steiner selv. Det var en 5. klasse. R.
Steiner indgav ham mod til at tage
udfordringen op. Han blev ansat
og begyndte april 1920. R. Steiner
havde allerede set Karl Schubert,
som læreren for den første specialklasse. Men først måtte han lede
en 8. klasse, der var kommet til
at mangle en lærer. Så Schubert
begyndte for alvor med arbejdet
i specialklassen skoleåret 20/21.
R. Steiner havde set Schuberts evner
til at kunne forbinde sig med børnenes hæmmede konstitution. En
konstitution, som gjorde det svært
for dem at folde deres sjælekræfter
ud. Han kunne, ud fra sin dybe forståelse af mennesket, finde ind til de
helbredende kræfter for den enkelte.
Karl Schubert deltog i Kurset for helsepædagogerne i 1924, da R. Steiner
holdt det Helsepædagogiske kursus,
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Skabe kontakten i form af meditation og fordybelse. Al helbredelse går
igennem en erkendende forståelse,
men ikke en sådan viden, som man
erhverve sig igennem bøgerne, men
igennem at man går en indre vej
sammen med barnet.
Stemme sit instrument, så det kan
svinge med sammen med barnet.
Det handler om lærerens sindelag.
Speciallæreren skal arbejde endnu
mere engageret, gøre fortælle stoffet
rigt på liv, bjergene til BJERGE og
floderne til FLODER.

og var livet igennem knyttet til den
helsepædagogiske bevægelse.
Karl Schubert var halvjøde og da Hitler kom til magten og jødeforfølgelserne begyndte, blev ikke bare han,
men 3 andre kollegaer tvunget til at
forlade skolen i 1934. Karl Schubert
forsatte med at undervise og fandt
andre lokaler. Nazisterne lukkede
Waldorfskolen i 1938. Schubert oplevede at skæbnen tilsagde ham, at
fortsætte og han fandt ved hjælp af
venner en lejlighed, så klassen kunne
fortsætte. Forældrene måtte hver dag
hente og bringe børnene uden at
vække særlig opsigt. Det er et under,
at der ikke skete noget da bølgerne
omkring udryddelse af handicappede
børn var meget store i tiden.
Familien levede af bidrag fra andre
mennesker, især mange venner fra
Holland sendte månedligt bidrag i
form af madvarer, eller penge. Det
var hårde tider. Men størstedelen af
tiden lykkedes det trods alle hindringer i tiden, at gennemfører undervisningen af eleverne.

Hvordan så han det enkelte
barn i sin klasse?
Skal disse børn hjælpes må man
anstrenger sig med at få en indre
levende kontakt til deres sjælelige
åndelige væsenskerne. Deres sjælelige åndelige væsenskerne er ofte så
skjult, så det kræver anstrengelse at
få kontakt til den.
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Karl Schubert indstilling til det at
være lærer eller helsepædagog, handlede ikke om et diplom, men det
var en konstant anstrengelse med,
at forvandle sig selv i forhold til det
barnet/ børnene har brug for. Derudover har kærlighed, ydmyghed,
forståelse og mod stor betydning, i
forhold til at kunne forbinde sig med
barnet på den rette måde.
Karl Schubert var livet igennem meget dedikeret til arbejdet med børn
og unge, der havde særlige behov.

Han var en af pionererne i forhold
til det arbejde der foregår i Marjattas
skole og andre steder i hele verden,
hvor der arbejdes ud fra R. Steiners
læreplaner.
Så det 100 års jubilæum, der kunne
fejres for R. Steiner skolerne har ikke
bare stor betydning for arbejdernes
børn på Waldorf Astoria fabrikken
i Stuttgart, men har fået meget stor
betydning fremadrettet for hele det
helsepædagogiske arbejde verden
over. Ved den første skoles grundlæggelse blev kimen lagt til den første
specialklasse.
Et initiativ som skulle vise sig at
brede sig som ringe i vandet og skabe
grundlag for skoler i hele verden.
Vores yngste søn gik for 10 år siden
ud af 10. klasse på skolen og hans
klasse reciterede dette vers som afslutning på 10 års skolegang. Jeg vil
lade deres stemme afrunde, denne
artikel, for deres egne ord siger noget
om betydningen af undervisningen
og værdien af en skole bygget på et
antroposofisk grundlag.

Kære skole
Du lærte os at male hverdagen, at tegne og danse den.
Du gav os frihed til at finde os selv og være det vi fandt.
Du lærte os at udtrykke os gennem musik,
at forme ingenting til alting,
Og du lærte os tålmodigheden ved det alt sammen.
Mens de andre havde travlt med at blive voksne,
gav du os tid til at lege færdig.
Nu er vi klar til nye udfordringer.
Tak til Steinerskolen
En ualmindelig skole for almindelige børn.

ROM

- En kultur & dannelsesrejse
Af Michala Ringstrøm & Dorthe Vedel
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I forsommeren spurgte vi de unge på
Skovvænget, hvordan deres drømmeferie kunne se ud. Der var mange
gode forslag. Men det som var et
tilbagevendende tema var; det skal
være noget med at solen skinner og
palmer. Vi skal ud og flyve, man skal
kunne bade. Der skal være restaurant
besøg med god mad. Én ønskede sig
ostekage. En anden sagde; man skal
kunne hygge sig. Én sagde Tyskland,
og så kom vi til den sidste elev, som
sagde; Jeg vil gerne til Rom og se
romerske bygninger og lære noget
om Kejserne fra antikken.
Det forslag greb vi. Her kunne vi se
mulighederne for både at indfri fly-

rejse, sol, varme og bademuligheder i
swimmingpool og god italiensk mad.
De unge mennesker på Skovvænget
har nu en alder og modenhed, hvor
det samtidig vil være oplagt at lave
en kultur og dannelsesrejse.
Vi lejede en gammel charmerende
romersk villa godt 15 km fra centrum af Rom. Huset lå tæt ved en
station, så vi rimeligt let kunne bevæge os ind i byen. Huset havde en
virkelig stor parklignende have med
gamle store træer og med en skøn
swimmingpool, som viste sig at være
aldeles velegnet til vores elever for
alle kunne uden problemer bunde i
poolen.

Den parklignende have var for et
par tusinde år siden ejet af Kejser
Augustus og hans familie! Man
kunne gå på opdagelse og fortabe sig
i den eventyrlige have og mærke haven, som var fyldt med finurligheder.
Dase i skyggen af de enorme trækroner, som i en sval brise hviskede
fortællinger om en fjern fortid
Ejeren i dag, Mr. Bernhard og hustru,
fortalte en dag hvor vi alle var inviteret til lidt snacks, at hans bedstemor
i sin tid fik øje på en finger, som stak
op af jorden på grunden. Dette blev
undersøgt og det viste sig at være en
marmor skulptur af Kejser Augustus,
et helt uvurderligt kunstfund. Vi så
skulpturen på en udflugt til Vatikan
museet og det gav en særlig oplevelse, at have hørt vores gæstfrie vært
fortælle om fundet af skulpturen,
som hans bedstemor havde opdaget
og så stå at se den i virkeligheden på
museet. Det syntes de unge også var
rigtigt spændende.
Vores første udflugt gik til Peterskirken. Vi havde ikke helt grejet
infrastrukturen og gik en meget
lang tur fra togstationen indtil vi
nåede kirken. Til gengæld for vores
anstrengelser, fik vi set fantastisk
arkitektur og vi betragtede åndeløst
den smukke skulptur ”la Pieta” af
Michelangelo. De unge havde inden
vi tog afsted fået et lille oplæg om
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denne svarede igen i gebærder til stor
morskab for alle i gruppen. Samme
unge pige fik senere øje på en gademusikant, som også var med på løjer
og spillede musik for hende og en af
de unge mænd, alt i mens vi var på
vej hen for at se ”Trevi” fontænen.

tilblivelsen af skulpturen. Om hvorfor Michelangelo havde givet Jomfru
Maria en helt ung kvindes ansigtstræk, mens den korsfæstede Kristus
er afbilledet som en ældre mand.
Vi sluttede besøget i Peterskirken af
med at indtage vores første restaurant måltid, hvorefter vi vendte
tilbage til huset, trætte, varme og
mætte af indtryk.
Der var dasedage ved poolen, postkortskrivning, hygge og boldspil,
tøsefnis, tegning og maling. Svømme
med oppustelige delfiner og leg med
badebold, solbadning, sjov og hygge.
Dage hvor der blev handlet ind i det
lokale supermarked og sammen lavet
lækre salater med Italiens solmættede råvarer. Dage hvor der blev
tændt op i grillen i den smukke have
eller andre dage hvor vi besøgte den
lokale yndlingsrestaurant.
Et andet besøg i Roms centrum var
en tur i Borghese parken. En rigtig
smuk park fyldt med skulpturer fra
antikkens storhedstid, små templer dedikeret til guder og gudinder,
springvand og ikke mindst en
formidabel udsigt ud over Via Flaminio, med den knejsende Obelisk,
slæbt hjem i antikken fra templer
i det gamle Egypten og med et vue
ud over pladsen, hvor Peterskirken
troner i det fjerne.
Da vi kom ned fra plateauet i Borgheseparken og stod ved siden af obelisken, var der en artist klædt ud som
en mumificeret farao i guld og glimmer. Det fascinerede i den grad en af
de unge piger, som straks begyndte
at kommunikere med ”Mumien” og

At se den fontæne er helt magisk og
de unge blev også meget betagede
af dens skønhed. Vi havde travet i
smalle, halvmørke ældgamle gader
og pludselig, så åbner de dunkle
gader sig op i en lys plads med fine
vandpartikler i luften med den
krummelyrede barok fontæne, hvor
en evig kamp i marmor hersker i
kamp mod sprudlende drager og
dæmoner.
Vi fik set den spanske trappe og
vandret op og ned af den og nød
også der udsigten ud over byen.
Dagen blev sluttet af med velfortjente pizzaer og den nye yndlingsret
blandt de unge; Spaghetti Carbonara
og ikke mindst Tiramisu (der blev
ønsket om ostekage indfriet) eller
Tartufo (is).
En andet overvældende udflugt var
et besøg i Vatikan museet. Det vil
jo nok tage det meste af et liv at se
det hele på dette unikke museum,
men et MUST var at se det sixtinske
kapel, med Michelangelos ubeskriveligt smukke malerier. Derudover
fik vi set den egyptiske samling,
som er stor og interessant. De unge
fandt det hele meget fascinerende
og lidt overvældende. Vi sluttede af
med at se en stor samling af primært
antikke skulpturer fra Romerriget og
her så vi så også skulpturen af Kejser
Augustus, som vi jo havde hørt var
blevet fundet på den grund hvor vi
boede.
Det var i den grad en rejse for alle
sanser. Alle fik deres feriedrømme
opfyldt. Sol, palmer, flyrejse og lære
om antikken og det gamle Roms
kejsere. Restauranter med god mad.
Swimmingpool, skønne kammerater
og dasedage. Livet er da en ret god
ide!! Og kke mindst i den evige stad.
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Marjatta ønsker tillykke med jubilæet til

Anne-Grethe Jakobsen 1. august 2019 –

40 års jubilæum

Glennie Jensen 1. maj 2019 –

25 års jubilæum

Sonja Aagaard – 1. august 2019 –

25 års jubilæum

Susanne Jähnel 1. august 2019

25 års jubilæum

Per Frederiksen – 1. august 2019 –

25 års jubilæum

Huw Wyn Griffith
– 1. august 2019 –

25 års jubilæum

Kristoffer Pedersen
– 1. november 2019

25 års jubilæum
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tillykke

Arrangementer på Marjatta
16. december 2019. - Paradisspil
Kl. 10.45 – 11.30 for Marjattas skolehjem
Kl. 14.00 – 14.45 for Marjattas voksensteder
Torsdag den 19. december 2019 - Julespil
Kl. 14.00 – 15.15. for Marjattas voksensteder
Fredag den 20. december 2019 - Julespil
Kl. 10.30 – 11.45 for Marjattas skolehjem

En række af flere foredrag:
13. november 2019 – kl. 19.30.
Innovation og sundhedsfremme – Perspektiver i det nye helsecenter
på Marjatta - Lisbet Kolmos og Tomas Johansen
22. januar 2020 – kl. 19.30.
Steinerpædagogik i Østafrika - Kunst som bro mellem verdener Clara Ussing og Paul Klarskov
26. februar 2020 – kl. 19.30.
Helsepædagogik i Rusland - Handicappedes livsvilkår og værdighed Terje Erlandsen
11. marts 2020 – kl. 19.30.
Grethe Bagge - Antroposofi og kunst - Lisbet Kolmos
1. april 2020 – kl. 19.30.
Naturterapi - Naturens indvirkning på krop og sjæl - Lasse Edlev

Gratis adgang. – Tilmelding vkru@marjatta.dk
Kulturhus Marjatta, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje
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