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Referat af Lokalrådsmøde torsdag 18. januar 2018 kl. 13-16 
 
Rolle Navn Tilstede Afbud 

Søren Mortensen, 
Næstformand, ordstyrer 

 X 
 

Birger Skov-Hansen X  
Marianne Guldbek X  

Beboerrepræsentant 

Inge Lise Holmgren X  
Antroposofisk uddannet Bernhard Schmitz  X 
Formand, 
repræs. for driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Sonny Ferm X  
Værkstedsleder Lidia Bjørndal Foustanou X  
Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt X  

Gruppeleder Mette Nielsen X  
Øvrige gruppeledere 
inviteres efter behov 

Sarah Holsmose X  

 
Kopi til alle gruppeledere 
 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 
 

1. Orientering om livet på SampoVig 

 
Sarah Holsmose, som mange har mødt ved julekomsammen 2017, er tiltrådt som 
gruppeleder i Vibehuset.  
Sarah er uddannet Pædagog fra UCSJ i 2009 og har fra 2009-2015 arbejdet på 
Kastaniegården i Københavns Kommune. 2015 begyndte Sarah sit arbejde på 
SampoVig i Vibehuset. Sarah har deltaget i flere kurser på Marjatta 
Uddannelsescenter og deltager pt. på Introduktionskursus 5x2 til det 
antroposofiske menneskebillede og det specialpædagogiske felt. 
Sarah kender altså allerede huset og beboerne, og oplevelsen af Sarah gennem 
den seneste tid har været meget positiv med et meget højt engagement, en 
fantastisk tilgang til beboerne, overblik og flair også for de administrative 
opgaver. Derudover stiller hun sig meget åben over for den antroposofiske tilgang 
og vil gerne gå i dybden med netop dette.  
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Lokalrådet byder velkommen til Sarah, der bl.a. fortæller at hun gerne vil 
genopfriske nogle af de gode Marjatta-traditioner sammen med Vibehuset. 
Marianne takker personligt Sarah for nærvær og overblik i Bo’s svære 
sygdomsforløb. 
 
I ledelsesgruppen arbejdes der blandt andet med at uddelegere nogle opgaver på 
tværs af husene, der er f.eks. nedsat en årstidsgruppe, der planlægger 
årstidsarrangementerne.  
 
Mange beboere har nok brugt lidt af juleferien til at genopleve årets KIK-festival 
i erindringen ved at se den DVD, som deltagerne fik med til jul. DVD’en viser 
bl.a. den samlede opførelse af forestillingen Snedronningen, som varmt 
anbefales. Nu er også en fotobog klar med fine portrætter af alle deltagere – 
fotograferet af Martin Jensen. Begge dele kan også bestilles hos Sonny af andre 
end deltagerne til en kostpris på 100 kr. per styk. 
 
Efter samtaler med flere ansøgere til gruppelederstillingen i Tranekær har 
ledelsesgruppen besluttet at afvente en kandidat, der er i gang med sit sidste år på 
Marjattas pædagoguddannelse. Der udarbejdes nu en personprofil for denne 
kandidat for at opnå en velfungerende ledelsesgruppe, hvor profilerne supplerer 
hinanden. Forventningen er, at der i februar kan indgås en aftale med 
vedkommende om ansættelse med start til sommer efter endt helsepædagogisk 
uddannelse. I mellemtiden fordeles opgaverne i Tranekær i den øvrige 
ledelsesgruppe.  
 
Som meddelt per mail har Sonny besluttet at fratræde med udgangen af juni 2018. 
Vi håber at det gode varsel giver tid til at ansætte en efterfølger inden da. Der er 
nedsat et ansættelsesudvalg under ledelse af Bernhard, og stillingen opslås 
snarest. Lokalrådet har i overensstemmelse med forretningsordenen ikke noget 
formelt ansvar for ansættelsen, men følger naturligvis forløbet med stor interesse. 
Lokalrådet vil herunder blive orienteret om stillingsopslaget og den mere 
detaljerede jobbeskrivelse, der udarbejdes.  
 
Beboernes betaling for undervisning er taget op igen efter sidste lokalrådsmøde. 
Takket være en henvendelse fra Lis Astrup har Marjattas administration gjort 
opmærksom på at blokfløjteundervisning lige som andre undervisningstilbud 
bedst sker efter aftenskoleordningen og bør betales af de enkelte deltagere. 



 

 
 
 

 3 

Marjatta har nu fastlagt og nedskrevet fælles retningslinier for undervisning, disse 
vedlægges til orientering. Lokalrådet finder disse retningslinier hensigtsmæssige 
og tager dem til efterretning.  
I overensstemmelse med retningslinierne tilbagebetales det månedlige beløb, som 
alle beboere de sidste 3 år har betalt som bidrag til fløjtespillet. Nogle pårørende 
har ønsket at beboerne enkeltvis kunne give afkald på tilbagebetaling eller 
overføre beløbet til Støttefonden. Rent administrativt ville dette dog blive 
uforholdsmæssigt tungt, så beløbet tilbagebetales til alle beboere. Såfremt en 
beboer efterfølgende ikke ønsker det modtagne beløb, så kan beboeren indbetale 
beløbet til Marjattas Fond. 
Lokalrådet tager dette til efterretning.  
 
Sonny oplyser at udgifter til kulturelle arrangementer (f.eks. koncerter) på 
lignende vis fordeles mellem de beboere, der vælger at deltage. Det gælder hele 
Marjatta-fællesskabet. 
 
Kalender for besøgsweekender med mere i 2018 og 2019 udsendes snarest. Nu 
også med fristerne for at meddele ferie/besøgsdatoer til gruppelederne.  
Lokalrådet opfordrer kraftigt alle pårørende til at give besked i god tid, så 
medarbejdertimerne bruges bedst muligt og arbejdstider kan varsles 
overenskomstmæssigt, både i husene og på værkstedet. Hvis der så senere opstår 
sygdom eller anden uventet forhindring hos de pårørende, er gruppelederne 
selvfølgelig stadig parat til at finde den bedste løsning på det. 
Som et forsøg i 2018 holder værkstedet på SampoVig ikke lukket i sommerferien. 
Derfor er der i år ekstra behov for en tidlig tilbagemelding om de enkelte 
beboeres ferie, så værkstedet kan planlægge og dække behovet bedst muligt i 
ferien. 
 
Store Heddinges nye sognepræst vil sammen med en musiker fremover tilbyde en 
søndagssamling i salen en gang hver måned. Enkelte beboere deltager også med 
stor glæde i de lokale gudstjenester og andre kirkelige arrangementer. 
 
I Værkstedet udvides Hjerterummet til vævestuen med en fleksibel rumopdeling. 
Baggrunden er dels et øget behov for Hjerterummet, dels at vores væverske 
nærmer sig sin pension. Der vil dog fortsat være mulighed for at væve. 
Værkstedsleder, Forstander og Daglig Ledelse deltager 25.-26. januar i et seminar 
for at at lægge en samlet strategi for Marjattas værksteder i lyset af at beboernes 
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behov ændres, og at værkstederne de senere år har udviklet sig ret uafhængigt af 
hinanden.  
 

2. Status på tilpasninger af bygninger og indflytninger 

 
Renovering af Lærkegårdens køkken igangsættes i slutningen af januar og 
forventes afsluttet i løbet af februar. I byggeperioden vil Lærkegården bruge 
salens køkken til hovedmåltiderne.  
Støttefonden er også ansøgt om en udvidelse af haveværkstedets toiletrum, som 
ikke byder på tidssvarende arbejdsforhold.  
Øvrige renoveringsønsker er ikke tidsplanlagt, idet støttefondens fokus har været 
på at færdiggøre Sagahus og andre byggearbejder på Vidarslund.  
 
En mindre rokade er sat i gang for at være på højde med ændrede behov. Stefan 
flytter fra Nattergalen til mere trygge rammer i Tranekær.  Martin flytter fra 
Emans hus til Nattergalen. Kontoret med Sonny og Sanne flytter fra Lærkegården 
over i Emans hus, og derved bliver der mulighed for at indrette en tilpasset bolig 
på Lærkegårdens 1. sal. Denne bolig tænkes udnyttet af en ny indflytter fra 
Skolehjemmet. 
 
Sonny orienterer om en nylig afgørelse fra Ankestyrelsen til en anden 
institution, der har fået forbud mod at bruge aflåste døre til at holde 
desorienterede beboere indendørs. Afgørelsen har rejst en principiel diskussion og 
bekymret mange pårørende. SampoVig oplever ikke et aktuelt problem men 
forudser, at det kan blive aktuelt i forbindelse med aldring, demens og evt. nye 
beboere. Der arbejdes bevidst på at imødegå dette gennem et trygt og velkendt 
miljø, og samtidig følges den principielle diskussion om emnet med interesse.  
 
Det er indtrykket at de tilpassede omgivelser i Uglebo er gode for beboernes 
tryghed og trivsel. Trygheden tilgodeses blandt andet ved at den vågne nattevagt 
på Tranekær aflægger et skemalagt besøg i Uglebo hver anden time i løbet af 
natten. Der har ikke været urolige episoder, men vagtordningen fortsætter indtil 
videre på samme måde. 
 
Nye beboere betyder også nye pårørende, som vi har bestræbt os på at tage godt 
imod, blandt andet ved at tilbyde dem kontakt til en af de nuværende pårørende. 
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Det er blevet vel modtaget, og det ser ud til at introduktionsopgaven i denne 
omgang er løst.  
 
3. Arrangementer 
 
Alle oplevede Julebasaren som meget veltilrettelagt og en stor succes, også med 
hensyn til at give omverdenen et indtryk af Marjatta. Succesen betød også at det 
kunne være tæt og trangt at komme rundt, hvilket nogle beboere ikke trivedes 
med. Teoretisk kunne dette løses ved at udvide basaren til 2 dage, men vi er klar 
over at det ville være meget ressourcekrævende for medarbejdere og pårørende.  
Salget af skrabekalendere oplever vi generelt som trægt og præget af stor 
konkurrence fra lignende initiativer. Vi opsamler nogle umiddelbare ideer til 
alternativer, som kunne fortjene en nærmere overvejelse: Salg af gavebeviser 
(efter modellen Giv-en-ged), andespil i Kulturhuset, sponsoraftaler med 
leverandører. Alle ideer er meget velkomne.  
 
SampoVigs Julekomsammen synes vi blev stemningsfuld og hyggelig, ikke 
mindst takket være den engagerede fremførelse af en ny SampoVig sang. Vi 
skylder Helga og Dan en stor tak for ideen og det store arbejde, der gik forud.  
 
Ønskerne til et høstarrangement i 2018 vil vi gerne drøfte med beboerrådet 
snarest.  Inge Lise og Mette udgør et festudvalg med et stærkt mandat til at 
uddelegere opgaver. 
 
Vi drøfter også et nyt ’kør-hjem’-møde op til en besøgsweekend efter samme 
model som Livshistorie-eftermiddagen, der gav anledning til en god samtale 
mellem de pårørende. Vi mener det mest oplagte emne er kontakten til 
sundhedsvæsenet, der fylder stadig mere for mange beboere, medarbejdere og 
pårørende. Men vi vil først undersøge interessen for et bredere arrangement om 
dette emne i hele Marjattafællesskabet. 
 
Til årets årsmøde er Marianne og Birger på valg, og begge modtager gerne 
genvalg til endnu en periode i Lokalrådet.  Vi drøfter at indlægge et særligt tema 
(gerne med deltagelse af beboere) i årsmødet, som Sonny og Jørgen vil arbejde 
videre på at planlægge. 
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Til inspiration for Lokalrådets medlemmer overvejes et besøg i Sagahuset (ældre 
beboeres behov) og Fredskov (yngre beboeres behov) i løbet af forsommeren, 
eventuelt kombineret med et kort lokalrådsmøde til opfølgning på årsmødet. 
 
Finn Skovbo Nielsen, der er ny formand for Støttefonden, har udtrykt interesse 
for at besøge alle Marjattas enheder. Vi kunne f.eks. foreslå at besøge SampoVig 
i forbindelse med idrætsdagen – drøftes nærmere med Finn. 

4. Næste møde 

Lokalrådet mødes igen torsdag 8. marts 2018 kl 13-16. 

5. Eventuelt 

Planlægningen af KIK-festival 2019 er skudt i gang med et energisk 
ambassadørmøde på Marjatta. Sonny fortsætter også efter sin fratrædelse som 
projektleder og koordinator på det store arrangement.  
 
Vi takker Kenneth som ordstyrer. 
 

Til kalenderen i 2018: 

Torsdag 8. marts 13-16 Lokalrådsmøde på SampoVig 
Lørdag 14. april  14.30 – 16.30 Fondens årsmøde Bredeshave 
Lørdag 26. maj    ca 11-15 SampoVig årsmøde 
Lørdag 1. september Høstarrangement 
Lørdag 6. oktober  Søskendedag 
 
Med venlig hilsen 
 
Sonny Ferm & Jørgen B. Svendsen 


