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Referat af Lokalrådsmøde tirsdag 28. august 2018 kl. 14 - 17 
 
Rolle Navn Tilstede Afbud 

Søren Mortensen, 
Næstformand 

 X 

Hardy Petersen  X 
Marianne Guldbek X  

Beboerrepræsentant 

Inge Lise Holmgren X  
Antroposofisk uddannet Kristoffer Petersen x  
Formand, 
repræs. for driftsfonden 

Jørgen B. Svendsen X  

Forstander Jeanette Stærk Larsen X  
Værkstedsleder Lidia Bjørndal Foustanou x x 
Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt X  
Gruppeleder Mette Nielsen X  
Særligt inviterede Vibeke Thorsen X  
 
Kopi til alle gruppeledere 
 
Referatet lægges snarest på beboersiden på www.marjatta.dk . 
 

Minder 

Michael fik en fin afsked både på Tranekær og i Store Heddinge Kirke, hvor 
mange havde lejlighed til at sige farvel og dele deres minder. Michaels søster 
fortæller mere om sin oplevelse af den sidste tid under pkt. 2. 
Lokalrådet mindes også Curt Blom, der gennem mange år var meget engageret 
og værdsat i Lokalrådets arbejde. 
 

1. Lokalrådets arbejde 

Formanden byder velkommen til de nye medlemmer af Lokalrådet og orienterer 
om forretningsordenen, hvor han specielt fremhæver: 

- at de 4 repræsentanter fra husene principielt repræsenterer beboerne, hvis 
interesser i det hele taget er lokalrådets ledetråd, 

- at lokalrådet er rådgivende i forhold til retningslinjer for SampoVig, og 
arbejdsformen er generelt dialog frem for formelle afstemninger, 

- at lokalrådet ikke (som den tidligere lokalbestyrelse) har noget formelt 
ansvar for personale, budget, regnskab eller andre driftsmæssige forhold, 
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men derimod et uformelt ansvar for at samarbejde om det gode liv på 
SampoVig, 

- at beboerne er stemmeberettigede deltagere i årsmødet, som tilrettelægges 
under hensyn til dette. 

 
Formanden sørger for at der føres et referat, som hurtigst muligt rundsendes til 
godkendelse blandt mødedeltagerne, inden det fordeles til alle. 
 

Som led i opdateringen af Marjattas værdigrundlag vedtog SampoVigs årsmøde i 
2016 vedlagte oplæg til Udviklingsområder for SampoVig. 
Udviklingsområderne har siden tjent som overordnede ledestjerner for 
Lokalrådets arbejde.  
Lokalrådet beslutter at tage dem op til overvejelse og evt. opdatering ved et 
kommende møde. 
 
Lokalrådet vil snarest genoverveje, hvordan Tranekær bedst kan repræsenteres i 
rådet. Vibeke Thorsen forventer ikke længere at have så tæt kontakt med 
Tranekær, at hun kan varetage den opgave. 

2. Erfaringer fra Michaels sidste tid 

Vibeke fortæller om nogle oplevelser, der tydeliggjorde vigtigheden af nogle af 
Marjattas grundlæggende værdier: 

- Ved Michaels sidste fødselsdag blev det tydeligt, hvor betydningsfuld 
traditionen med en personlig tale/sang/hilsen fra hver beboer er både for 
fællesskabet og for den enkelte, 

- Et stærkt tværfagligt samarbejde var vigtigt for den gode legemlige og 
åndelige omsorg for Michael i hans sidste tid, 

- Nærværet fra kendte medarbejdere og beboere gav tryghed for Michael, og 
gjorde i øvrigt et stort indtryk på præsten, da hun besøgte SampoVig,  

- Vibeke tog imod et forslag om at Michael kunne blive på sit værelse et 
døgns tid efter sin død, hvilket gav alle mulighed for at tage afsked i et 
åbent og roligt forløb, der sluttede med at Michael blev sunget ud. 

 
Lokalrådet drøfter ved et kommende møde hvordan pårørende kan forberede sig 
på de situationer og valg, der kan opstå ved livets afslutning. 

3. Orientering om livet på SampoVig 

Årets idrætsdag med 170 deltagere fra hele Marjatta-fællesskabet (heraf en del 
nye unge ansigter) blev afviklet i godt vejr og med højt humør, bl.a. gennem en 
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forhindringsbane og andre nye udfordringer. Nogle beboere oplevede at der blev 
behov for en ambulance undervejs, men situationen blev håndteret professionelt 
og pædagogisk, og vedkommende har det nu fint igen. 
 
4 ryttere fra SampoVig deltager i september på rideskolen Strålen i en afdeling af 
de internationale Special Olympics lege. 
 
Som meddelt før ferien har Simon Højris Bendtsen overtaget gruppelederposten i 
Tranekær og Uglebo, da den nyansatte gruppeleder til Tranekær måtte melde fra 
på grund af lykkelige omstændigheder. Indtil en ny gruppeleder på Lærkegården 
kan tiltræde, vil Simon fortsat sammen med forstanderen deltage i Lærkegårdens 
personalemøder og i den løbende administration. 
Efter Michaels død har det været nødvendigt at reducere bemandingen i 
Tranekær, og samtidig er vagtplanerne i Uglebo som tidligere oplyst omlagt til 
mere sammenhængende vagter. De berørte beboeres pårørende er orienteret om 
den nye situation.  
Den ledige plads i Tranekær søges besat af en nytilflytter, og på sigt tilstræbes en 
mere varieret sammensætning af yngre og ældre beboere på Tranekær. For at 
tilgodese alle beboeres behov i den situation påtænkes flere aktiviteter på tværs af 
husene.  
 
Som nævnt på årsmødet har SampoVig haft udsigt til et merforbrug i forhold til 
regionens budgetter. Flere beboere har fået større behov for omsorg og pleje, der 
ikke dækkes ind af tilsvarende tillægsbevillinger. Nogle kommuner er særligt 
tilbageholdende, og der søges nu en dialog med den kommunale ledelse om 
rimeligheden og lovligheden i det. Det nuværende system med faste døgntakster 
opleves ude af trit med de nye behov, der følger med aldring og sygdom. Og i den 
situation kan den skarpe paragrafmæssige skelnen mellem botilbud og 
aktivitetstilbud desuden blive en hæmsko. Vi mener at en fleksibel og rettidig 
indsats kan forebygge mange (og dyre) problemer på et senere tidspunkt, og 
ledelsen arbejder løbende for større forståelse af dette. 
Budgetsituationen tages op igen ved næste møde. 
 
Forstanderens brev før ferien (mail af 4. juli) om ledelsesændringer, transport og 
telefon i nødsituationer er blevet vel modtaget, og vi opfordrer alle pårørende til 
at notere de gældende tider og nødtelefonnumre. 
 
Ferieplanlægning og bemanding i ferietiden tages op på et kommende møde. 
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4. Status på tilpasninger af bygninger og indflytninger 

 
En ny Laura er pr 1/6 flyttet ind i den ny bolig på Lærkegårdens 1.sal (tidligere 
kontorlokaler).   
Der er derudover en ledig plads på Lærkegården og en på Tranekær, som snart 
forventes besat, da det samlede boligbehov i Marjatta-fællesskabet stadigt stiger.  
 
Værkstederne har organiseret en daglig bus, så 4 beboere fra Marjatta i 
Tappernøje nu har deres daglige gang i SampoVigs A-hus. Det giver en ny 
oplevelse af sammenhæng i hele Marjatta-fællesskabet og øger kendskabet til 
SampoVig. 
 
De pårørende i Lokalrådet har været på besøg hos de unge beboere på Marjatta 
Fredskov og de ældre beboere i det nye Sagahus i Vindbyholt. Det gav mange 
nye indtryk, der drøftes på et kommende møde. 
 
 
5. Arrangementer 
Beboerrådet har spillet en meget aktiv rolle i planlægningen af årets 
høstarrangement på SampoVig, og beboerne glæder sig til samvær og dans.  
 
Invitationer til søskendedagen 6. oktober er sendt ud til de kendte mailadresser. 
Hjælp os gerne med at nå alle i søskendegenerationen (det kan også være 
fætre/kusiner, naboer og andre med en nær relation til beboerne).  
Hvis nogen savner en invitation kan man kontakte Sanne sroh@marjatta.dk eller 
Mette Nielsen mnil@marjatta.dk. 
 

6. Næste møde 

Lokalrådet mødes igen tirsdag 6. november 2018 kl 14-17. 
Mulige emner til dette eller senere møder: 

- Gennemgang og opdatering af udviklingsområder, 
- repræsentation af Tranekær, 
- forberedelse af livets afslutning, 
- status på gruppeleder til Lærkegården, 
- budgetstatus, herunder dækning af nye behov, 
- erfaringer med ferieplanlægning i boenheder og A-hus, 
- status på indflytning og udbygningsplaner, 
- indtryk fra inspirationsbesøg på Fredskov og Sagahus, 
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- lokale bidrag til Marjatta-bladet, 
- styring af beboernes økonomi. 

 

7. Eventuelt 

Intet at bemærke. 
 

Til kalenderen i 2018: 

Lørdag 1. september Høstarrangement 
Lørdag 6. oktober Søskendedag 
Søndag 25. november Julebasar Bredeshave 
Lørdag 8. december Julekomsammen SampoVig 
 
Med venlig hilsen 
 
Jeanette Stærk Larsen & Jørgen B. Svendsen 
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Bilag: Debatoplæg om værdigrundlag til SampoVigs årsmøde 2016  
 
Kære pårørende, 
 
Som I nok husker var der lejlighed til at give input til Marjattas fælles værdigrundlag ved 
pårørendekonferencen på Bredeshave 12. marts.  
 
Men det var ikke sidste chance for at give sit besyv med. På årsmødet 21. maj 2016 vil 
lokalrådet lægge op til en mere lokal debat: Hvilke værdier er særligt vigtige for netop 
SampoVig, og hvilke emner bør vi særligt arbejde med at udvikle i de kommende år? Det er 
store spørgsmål, som vi gerne vil høre jeres mening om, og vi vil også gerne give jer en 
mulighed for at forberede jer og samle tankerne inden selve årsmødet. Derfor får I nu dette 
debatoplæg. 
 
Fra pårørendekonferencen har vi en bruttoliste på 80 udsagn fra de pårørende, som I finder 
vedlagt. Bemærk at det netop er en bruttoliste af ideer, ikke et forsøg på at samle et færdigt 
værdigrundlag. Men vi tror den kan være god inspiration til at tænke over, hvad I hver især 
finder værdifuldt. Lokalrådet har drøftet listen og giver nedenfor sit bud på:  

- Hvilke værdier er særligt vigtige at fastholde for SampoVig, og 
- Hvilke værdier er særligt vigtige for at udvikle det gode liv på SampoVig yderligere. 

Måske har vi overset noget, måske har I en helt anden mening – det glæder vi os til at høre på 
årsmødet, så det nye lokalråd kan arbejde videre ud fra det.  
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På årsmødet vil vi gennemgå dette oplæg nærmere, men her er en kort introduktion: 
 
Langvarige relationer er vigtige for at beboere og medarbejdere kan lære at kende og forstå 
hinanden. Derfor ønsker vi at fastholde stabiliteten i SampoVig’s medarbejder- og 
beboergrupper.  
 
Kendte rytmer og strukturer i dagligdagen skaber en tryg ramme, som vi ønsker at fastholde, 
men der skal stadig være plads til velovervejede afvigelser. 
 
Musik og kunst i terapien bidrager til at nå og udvikle beboerne på nye måder, og det ønsker 
vi fastholdt. 
 
Udviklingsområder: 
 
Indflydelse på eget liv har allerede været et emne for temauger med beboerne, som vi vil høre 
på på årsmødet. Et emne, der kan føre til mange gode spørgsmål, f.eks.: 

- Hvem bestemmer egentlig hvad, og hvem giver modspil til de umiddelbare interesser? 
- Hvem er jeg, og hvem kender min livshistorie? 
- Har jeg økonomisk tryghed og råderum også i min alderdom? 

 
At vokse hele livet vil sige at fastholde det man kan og udvikle nye sider af sig selv. Det bør 
være en mulighed for alle, men har vi de rigtige tilbud i forhold til behovet, og udnytter vi 
f.eks. nye muligheder i de digitale medier? 
 
At bevare sundheden kan kræve en større og større indsats med alderen. Hvordan fastholder 
vi gode vaner, og hvad kan vi gøre for at forebygge og håndtere aldring og demens? 
 
At dyrke netværket bliver endnu vigtigere med tiden. Hvordan kan vi støtte beboeren i at 
holde en god kontakt til familie og venner? Og hvordan informerer vi bedst de pårørende, så de 
kan gøre den indsats, de ønsker?  
 
Vi ser frem til en god samtale om dette på årsmødet! 
 
Med venlige hilsner på lokalrådets vegne 
 
 
Jørgen B. Svendsen 


