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Referat af Årsmøde 2018 
 Lørdag d. 26. maj kl. 11 – 12.30 

 
 
 
0. Indledning 

 
Efter en musikalsk indledning og videoglimt fra Grønlandsturen introducerede 
Sonny: 
- Sarah Arnly Holsmose, der tiltrådte som  gruppeleder i Vibehuset december 2017,  
- Camilla Pilnov Gottlieb, der som tidligere oplyst tiltræder som gruppeleder i 

Tranekær pr. 1. august, når hun har afsluttet Marjattas 4-årige 
pædagoguddannelse, 

 
Marjattas daglige leder Bernhard Schmitz introducerede herefter: 
- Jeanette Stærk Larsen,  der tiltræder som ny forstander for SampoVig  pr. 1. juni. 
 
Forsamlingen ønskede velkommen til de nye ledere. 
 
Hardy Petersen (far til Laura på Svalebo) påtog sig hvervet som dirigent og 
konstaterede at årsmødet var indkaldt i overensstemmelse med forretningsordenen.  
 
1. Formandens beretning 
 
Formanden bød velkommen til de nye ansigter blandt beboere, medarbejdere og pårørende. 
Og berettede kort om den taknemmelighed og tvangfri stemning, der kom til udtryk ved 
afskedsreceptionen for Sonny Ferm dagen før. 
Derefter så han tilbage på den udvikling mod mere individuelt tilpassede tilbud, som 
SampoVig har gennemgået de senere år, takkede specielt medarbejderne for at fastholde og 
udvikle beboernes udfoldelsesmuligheder på trods af økonomiske og andre stramninger, og 
gav nogle eksempler på, hvor vigtigt hele Marjatta-fællesskabet er for beboernes trivsel. 
 
Lokalrådets arbejde med retningslinier opdelte han dels i mere langsigtede mål (fx Indflydelse 
på eget liv)og dels i mere konkrete regler for det daglige arbejde (fx ledsagelse). Disse regler 
skulle dog ikke erstatte medarbejdernes erfarne skøn i forhold til den enkelte beboer. 
Endelig opfordrede han alle pårørende til at tage spørgsmål og kommentarer op hurtigst 
muligt med rette vedkommende. 
  
Hele formandens beretning findes i bilag 2. 
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2. Forstanderens beretning 
 
Forstanderen berettede om årets ind- og omflytninger, samt nye medarbejdere. 
Desuden om de mange aktiviteter, der bidrager til det rige liv på SampoVig. 
Hele forstanderens beretning findes i bilag 3. 

 
3. Værkstedets beretning 
 
Se bilag 4. 
 
4. Indlæg fra en ny pårørende 
Lene Petersen (mor til Christian i Svalebo) fortalte om sin oplevelse af SampoVig set med en 
ny pårørendes øjne, og nævnte bl.a.: 
- at Christian hurtigt var faldet ind i rytmen i Svalebo og stille og roligt begyndte at føle sig 

hjemme. Han blev ret hurtigt en integreret del af huset, selvom han kun de første par dage 
havde en støtteperson med fra sit tidligere bosted. Forældrene finder, at det er gået over al 
forventning. 

- at hun oplevede introduktionsforløbet som velforberedt både fra medarbejdere og fra den 
’erfarne’ pårørende, der tog kontakt til familien, 

- at hun glædede sig over fortsat at møde den ånd og e værdier, der præger hele Marjatta, 
- at hun oplevede et stærkt fællesskab mellem medarbejdere og beboere både internt på 

SampoVig og med det øvrige Marjatta-fællesskab, 
- at hun oplevede en rød tråd i dagligdagen, som bestemt ikke er en selvfølge i de bo- og 

aktivitetstilbud, hun i øvrigt kendte til. 
 

5. Valg af beboerrepræsentanter til Lokalrådet 
 
Formanden gennemgår Lokalrådets indstilling, idet beboerrepræsentanter i henhold 
til forretningsordenen indstilles af Lokalrådet: 
 
• På valg er Marianne Guldbek (søster til Bo i Vibehuset), som indstilles til 

genvalg. 
• Birger Skov-Hansen har ønsket at udtræde af lokalrådet. Som ny 

beboerrepræsentant indstilles Hardy Petersen (far til Laura i Uglebo). 
• Derudover foreslås det at Vibeke Thorsen (søster til Michael i Tranekær) 

udpeges som lokalrådets kontakt til Tranekær, og at hun inviteres til 
lokalrådets møder som fast gæst uden stemmeret, hvilket er i fuld 
overensstemmelse med forretningsordenen. 

 
Årsmødet godkender indstillingen. 
  
6. Præsentation af øvrige lokalrådsmedlemmer 
 
Se oversigt over alle lokalrådsmedlemmer i bilag 1. 
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7. Indkomne forslag: Træffetider 
 
Grethe Clausson-Kaas foreslår en fast ugentlig træffetid for gruppelederne. 
Umiddelbart kan det være svært at forene med gruppeledernes meget vekslende 
opgaver, så behov og løsningsmuligheder tages op til drøftelse i det nye lokalråd. 
Ved samme lejlighed drøftes muligheden for et fælles akutnummer til brug ved 
nødsituationer under besøg hos de pårørende.  
 
8. Eventuelt 
 
Grethe Clausson-Kaas foreslår at afgangstiden efter besøgsweekender eventuelt kan 
fremrykkes i den mørke årstid. 
 
Formanden takker Birger Skov-Hansen for mange års engageret indsats både i og 
uden for Lokalrådet. 
 
Det nye Lokalråd er efter årsmødet sammensat som vist i bilag 1. 
 
Lokalrådet mødes under en inspirationstur torsdag 14. juni. 
 
 
På Lokalrådets vegne 

  
 Sonny Ferm    Jørgen B. Svendsen 
  
             Tlf: 20 51 38 60  Tlf: 53 80 28 56 

E-mail: sof@marjatta.dk  E-mail: jbsvendsen@mail.dk  
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      Bilag 1:  SampoVig Lokalråd pr. 26. maj 2018 
 
Vibeke Thorsen (søster til Michael i Tranekær), deltager som kontaktperson uden stemmeret 
Knud Lavardsvej 94 A Valsølille , 4174 Jystrup Midtsjælland 
Mobil: 4028 7002 
E-mail: info@vibekethorsen.dk 
 
Hardy Petersen (far til Laura i Uglebo), beboerrepræsentant 
Klitvej 16,  2680 Solrød Strand 
Mobil 40 16 91 03 
E-mail: hardypetersen@icloud.com 
 
Søren Mortensen (far til Thea på Lærkegården), beboerrepræsentant 
Hørhusene 75, 4000 Roskilde  
Mobil 6167 1787 
E-mail: soren@roskildekattepension.dk 
 
Inge Lise Holmgren (mor til Andreas i Svalebo), beboerrepræsentant 
Nøddevænget 20, Dalby, 4690 Haslev 
Hjem 56 39 86 72 
E-mail: ingelise@dalbynet.dk 
 
Marianne Guldbek (søster til Bo i Vibehuset), beboerrepræsentant 
Rosenhøj 11,  Veddinge Bk,  4540 Fårevejle  
Mobil 6150 6902 
marianneguldbek@gmail.com 
 
Jørgen Svendsen (far til Johanne i Svalebo), Driftsfonden Marjatta’s repræsentant 
Nordkrog 9, 2900 Hellerup 
Mobil 5380 2856 
E-mail: jbsvendsen@mail.dk 
 
Bernhard Schmitz, antroposofisk uddannet, daglig leder af Marjatta 
Strandvejen 15, 4733 Tappernøje 
Kontor 55 96 51 19  Mobil 24 62 74 31  

E-mail: bfsc@marjatta.dk 
 
Medarbejderrepræsentant Kenneth Klindt 
Medarbejder på Svalebo 
Tlf: 5650 4195 
E-mail: kepk@marjatta.dk 
 
Jeanette Stærk Larsen, forstander SampoVig, deltager ifølge forretningsordenen uden stemmeret 
Sampovig, Trommeslagervej 12, 4660 Store Heddinge 
Kontor 56 50 21 90 Fax 56 50 28 00  Mobil 29 46 68 46 
E-mail: jeanla@marjatta.dk  
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Bilag 2: Formandens beretning 
 
Velkommen til et år med lidt større forandringer, end vi har haft i mange år. Særligt 
velkommen til de nye beboere og pårørende, som vi har modtaget i år. Og til vores nye 
forstander og den længe ventede gruppeleder i Tranekær.  
 
I går sagde vi tak til Sonny som forstander, men heldigvis ikke farvel til Sonny som 
kulturbærer i det internationale samarbejde og som projektleder på KIK-festivalen, så der 
er stadig udsigt til at høste minder og venner for livet der.  
 
Kikker vi i dagens anledning længere tilbage end det sidste år, så har SampoVig været på 
en længere udviklingsrejse, hvor alle er blevet ældre, men forhåbentlig også mere 
”voksne”. Mange husker nok en temadag i 2010 om det at blive voksen eller snarere det 
at vokse som person gennem hele livet. Den tanke har vi siden set udmøntet i mere 
individuelle tilbud (fx ferierejser), mere selvbestemmelse og mange kunstneriske 
arrangementer. For kunst, musik og kreativitet er jo ikke bare en fornøjelse, men kan også 
fungere som et spejl, der gør os klogere på hvem vi er og hvem vi gerne vil være.  
 
Så på trods af aldring, strammere økonomi og andre kedelige forhindringer synes jeg alt i 
alt det er lykkedes at udvide grænserne for både beboernes udfoldelse og indflydelse. 
Bare som eksempel kan man nu rejse med hundeslæde, sidde i beboerråd og deltage i 
årsmødet, hvis man har lyst.  
For det synes jeg vi skylder alle medarbejdere en meget stor tak!  
 
Måske kan vi pårørende godt lære noget her? Vi synes jo nok vi kender vores ”børn” 
bedst som de er, men sommetider kan et par omsorgsfulde professionelle øjne måske 
lettere få øje på hvad de også kunne blive til. 
 
Midt i al denne personlige udvikling kan man godt spekulere over, hvad der er blevet af 
fællesskabet? Savner vi de store fælles rejser, de store fælles forestillinger?  
Jeg tror svaret er, at jo mere individuelle behovene bliver på SampoVig, jo vigtigere er 
det at udnytte det store Marjatta-fællesskab. Der kan man finde både gamle og nye venner 
at dele interesse med, og der kan man på tværs være med i fantastiske forestillinger som 
fx Snedronningen, der faktisk blev til i et endnu større fællesskab, nemlig KIK-festivalen.  
 
Prøv lige som et tankeeksperiment at skære de større fællesskaber væk, hvad bliver så 
tilbage?  
Kunne SampoVig alene opretholde en god uddannelse?  
Kunne Svalebo alene opretholde en morgensamling og et udvalg af aktivitetsmuligheder? 
Kunne Johanne overleve alene på et værelse med nogle timers daglig støtte?  
Det ville jo være værre end burhøns.  
 
Så at bevare fællesskabet er ikke en modsætning til den individuelle udvikling – det er 
tværtimod en forudsætning. 
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Hvad er så Lokalrådets rolle i denne udvikling? Som navnet siger, er det et råd, hvor man 
kan tale sammen, men ikke gennemtrumfe noget. Kikker man i forretningsordenen står 
der at Lokalrådet kan komme med forslag til retningslinier for arbejdet med beboerne.  
”Retningslinier” forstår jeg på 2 forskellige måder:  
 
1.Mere langsigtede mål, ”hvor vil vi hen med SampoVig”. Der udpegede vi i 2016 
sammen med ledelsen nogle områder, hvor vi gerne ville være med til at støtte 
udviklingen af SampoVig: 

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

Ikke noget man afslutter på et år eller to, så de er stadig aktuelle. 
 
2. Den anden betydning af ”Retningslinier” er regler for det daglige arbejde, som nu fx 
retningslinierne for ferie og ledsagelse. 
Her kunne det lyde fristende at gardere sig ved at have retningslinier for alt, men i praksis 
ville det let blive til en meget tyk bog, som ingen slår op i.  
 
Marjattas værdigrundlag bygger i stedet på respekten for og kendskabet til den enkelte 
beboer. Man kan simpelthen ikke slå løsningen op i en bog, når der i det daglige skal 
træffes hundreder af små og store beslutninger omkring beboerne.  
Til gengæld vil der så altid være nogle af disse beslutninger, der kan og skal justeres på 
bagefter. Det må bare ikke blive til en jagt på de ”skyldige” i fejltagelser, for det fører kun 
til passivitet og lukkethed.  
 
Så når I støder på noget, der måske kunne gøres bedre, så vent ikke til næste årsmøde, 
men tag det op i dialog med jeres kontaktperson, gruppeleder eller beboerrepræsentant - 
og vær parat til at lytte.  
 
Lokalrådet kan også tage initiativ til arrangementer for pårørende, udover årsmødet har 
det i år været Høstfest og Søskendedag. I forhold til tidligere år har vi været 
tilbageholdende med flere arrangementer, dels fordi der også var Værdimesse på 
Bredeshave, dels fordi Sofiegården har inviteret os alle til foredrag 6. juni om Rudolf 
Steiners liv og Marjattas historie. 
 
Endelig bruger vi som regel en del af møderne på nyheder om livet på SampoVig.  
Alt i alt har vi på vores 5 møder haft 40-50 emner oppe, så jeg vil slet ikke forsøge at 
nævne dem, men I er meget velkomne til at spørge os senere i dag eller på et andet 
tidspunkt, hvis der er noget I gerne vil høre mere om. 
 
Jørgen B Svendsen 
Formand for Lokalrådet 
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Bilag 3: Forstanderens beretning 
 

Beretning om SampoVig til Årsmødet 2018 
 

Vi har i det sidste år haft en hel del forandringer, hvor beboere er flyttet til SampoVig, 
men også hvor beboere internt er flyttet til mere hensigtsmæssige boliger. Den ”nye” 
enhed Uglebo er en tilpasset boenhed, hvor to beboere, Jens og Laura, har fået et miljø 
som passer dem rigtigt godt. Den lille enhed med en tæt og nær medarbejdergruppe har 
virket meget velgørende og deres tilfredshed med en overskuelig dagsrytme er helt 
mærkbar.   
 
SampoVig to ældste beboere, Merete og Stefan, har ønsket komme i omgivelser, hvor de 
kan føle sig mere trygge. De har i mange år boet i Nattergalens to lejligheder og været 
meget glade for det. Merete fik så mulighed for at flytte over til Tranekær, da der var en 
plads fri der efter Kasper Mortensen som gik bort i december 2016, og Stefan flyttede ind 
efter at Jens var flyttet til Uglebo. 
 
John Granberg, en frisk og glad mand fra Ristolahaven, havde længe ønsket at bo i egen 
lejlighed, og da Merete flyttede til Tranekær blev det muligt for John at flytte ind den ene 
lejlighed i Nattergalen.    
 
Martin Jensen havde i en tid prøvet at bo mere selvstændigt i ”Emans hus”, men da 
Stefans lejlighed blev ledig kunne Martin igen knytte sig nærmere til fællesskabet og 
flytte ind ved siden af John i Nattergalen.  
 
Både John og Martin har der mulighed for at øve sig i selvstændighed, men har samtidig 
forbindelse til medarbejdere og beboere på Lærkegården. 
 
I september måned kom så en ny beboer fra skolehjemmet til SampoVig, Christian Bojer 
Pedersen, 24 år gammel. Christian flyttede ind på Svalebo og faldt hurtigt til både med 
hensyn til daglige aktivteter og livet på Svalebo. 
 
Alt dette ”flytteri” har naturligvis givet en del udfordringer med at skabe og tilpasse os til 
det nye, men endnu en gang bliver det tydeligt hvor meget de rytmer og aktiviteter som 
gennemsyrer hele Marjatta, har en bærende kraft og en stærk indvirkning på alt og alle. 
Det værdi-, mål- og handle-grundlag som bærer fra tidlig skolealder til den aldrende 
beboer bygger på en fælles kultur, en ”Marjatta-kultur” med helseskabende værdier. 
 
Kulturliv  
 
Når vi nu ser tilbage på det forgangne år, kan man konstatere at der er et rigt udbud af 
forskellige aktiviteter både på stedet og i verden i øvrigt. Rejser, festivaler, kurser i større 
eller mindre grupper udover det daglige liv med arbejde på værkstedet og samvær med 
venner fylder livet på SampoVig. Et liv til at udvikle sig i og opleve fællesskabets 
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bærende kraft. Nedenfor kommer eksempler på hvad beboere og medarbejdere har 
deltaget i under året. 
 
Februar:  Disko fest på SampoVig – arrangeret af Beboerrådet. 

Fastelavnsfest på Sofiegården for alle Marjattas voksensteder.  
 
April: Traditionen tro Banko i Salen med Sct. Georgs gildet. 

 
Maj:       Blågårds Kammerkor på SampoVig. 

                Sjællandsfestival  
 

Juni:       Sankt Hans fejring på SampoVig sammen med Værkstedet 
KIK-festival på Fuglsøcentret med i alt 425 deltagere fra de Nordiske lande 

 
Juli:        Klokkeren fra Notre Dame på Det Kongelige Teater 

 
August:   Multisportsskole i Valby for en blandet gruppe beboere fra SampoVig 
                Idrætsdag på SampoVig med over 100 deltager fra alle voksensteder 

 
September:  Værdimesse på Bredeshave med bidrag af mange beboere  

 
Oktober:   Traditionen tro en koncert med Dyvohrays fra Georgien. 

                   Syng dig glad festival med Jette Rymer på Audonicon i Skanderborg  
 

November: Inviterede politikere holdt valgmøde - KV 2017 - for os alle i Salen 
  Julebasar på Bredeshave 
 
 December: Julekomsammen med forældre og pårørende.   
 
 

• Årstidsfester som Sct. Michael, Sct. Martin, Advent, Påskeafslutning, Pinse optakt 
med mere. 

• Udflugter til bl.a. koncerter, teater, biografture, gåture i lokalområdet til skov og 
strand  

 
Uddannelse, kurser og aktiviteter for medarbejdere: 
• Udvidet medicinkursus, som et flertal af medarbejdere nu har gennemgået. 
• Pædagog-studerende, fra UCSJ (nu Absalon) som i samarbejde med Marjattas 

Uddannelsescenter har fået et praktikforløb på SampoVig. 
• Temadag i Salen for alle medarbejdere vedr. personalepolitik. 
• Fælles temadage– om mål og delmål for beboerne. 
• Personaletur til Wallmans. 
• DHL løb for medarbejdere 

 



 

 

 9 

Kurser og terapier for beboerne:                   
• Helseeurytmi    
• Svømning i varmtvandsbassin  
• Massage 
• Fysioterapi 
• Rideterapi 
• Maling 
• Fløjtespil   
• Folkedans     
• Fodterapi   
• Bothmer terapi  
• Embodiment  
• Storytelling 
• Zoneterapi 
• Tale/sprog undervisning 
• Seksualvejledning og individuelle samtaler 
• Specialtandplejen Slagelse kommer to gange årligt på tandlægebesøg (dette stopper 

desværre i 2018 pga. nedskæringer i Region Sjælland) 
• En fodterapeut kommer ca. hver 6. uge og tilser alle beboernes fødder 
• Madlavningshold – med festlig påskefrokost og sommer-afslutningsfest. 

 
Økonomi: 
SampoVig har i 2017 haft betydelige udfordringer vedrørende økonomi. Flere beboere er 
blevet betydeligt mere resursekrævende med mere behov for pleje og omsorg. Denne 
forandring er kommet meget hurtigt. Vi har søgt om nødvendige tillægstimer men fået 
afslag på vores ansøgninger. Dette har resulteret i at SampoVig, som i mange år har haft 
et lille mindreforbrug i forhold til budgettet, i 2017 har haft et merforbrug. I løbet af  
efteråret er der arbejdet intensivt med at få det rettet op. Fokus har været på 
vagtplanlægning, reduceret brug af vikarer og en stor fleksibilitet hos medarbejderne med 
vilje til at løse opgaven på den bedste måde med beboerne i centrum.  
 
Medarbejdere: 
Der har endvidere været en del forandringer i medarbejdergrupperne i løbet af 2017. Jeg 
vil her kun nævne to ændringer. Tranekær kom i midten af året til at stå uden gruppeleder. 
At der i hver boenhed er en person med overblik og samlende kraft viser sig være meget 
vigtigt. Medarbejderne har i denne tid påtaget sig et stort ansvar og taget nye opgaver på 
sig. Vi kan dog nu glæde os til at hilse Camilla Pilnov Gottlieb velkommen som ny 
gruppeleder. Hun begynder efter at have afsluttet sin uddannelse som socialpædagog ved 
Marjattas Uddannelsescenter.   
Sidst i 2017 besluttede jeg mig så for at afslutte min opgave som forstander på 
SampoVig. De snart 10 år hvor jeg har været forstander har været en fantastisk tid hvor vi 
hver og en, har haft mulighed for at vokse på mange forskellige måder. Jeg vil gerne 
fremhæve det sociale element, som er så specifikt for Marjatta, som en vigtig ingrediens i 
et udviklende miljø, hvor der er plads til den enkelte med støtte af fællesskabet. 
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Ny forstander bliver Jeanette Stærk Larsen, som er en meget kompetent, engageret person 
med stor erfaring i ledelse. Afslutningsvis vil jeg ønske Jeanette alt held lykke med at føre 
SampoVig videre ind i fremtiden.    
      
 

 
 

SampoVig den. 26/5 2018 

                      

                                                       Sonny Ferm 
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Bilag 4: Værkstedets beretning: 
 
Årsberetning 2017 for A-Huset 
 
For A-Huset SampoVig har 2017 været et år med forandringer og udfordringer. 
Vi har arbejdet med de fysiske rammer for at finde bedre muligheder for den voksende 
gruppe af beboere, der har brug for mere plads, pleje, omsorg, medarbejderressourcer 
mm. 
 
Beboere 
Næsten alle ”SampoViganere” deltog i KIK festivalen der løb af staben i juni måned. Det 
var med stor gensynsglæde at alle mødte op på Djursland og alle deltog aktivt. 
”Beboernes stemme”, en gruppe der opstod i 2016, blev hørt og skabte dermed mulighed 
for at lave en værdimesse for pårørende, kommuner, regionen, tilsyn og alle andre med 
interesse for Marjatta. Det var en stor succes, hvor alle bidrog med hvad de havde på 
hjerte vedr. det sunde liv, kunst, digte, oplæg, musik, film o.m.a. Der var lagt mange 
forberedelsestimer ind i arbejdet og det var det hele værd. 
 
Medarbejdere  
Sanne Lindegaard Petersen vendte tilbage i oktober efter endt barselsorlov. 
Ann-Louise Ertmar, der var ansat i barselsstillingen for Sanne, blev efterfølgende ansat 
som vikar og forventes ansat engang i 2018 i tidsbegrænset stilling. 
Bente Kristiansen er fortsat ansat i tidsbegrænset stilling der udløber i 2019. 
 
Kurser  
Introkursus, demenskursus, palliativ pleje, safety-net, samt flere temadage. 
 
p.v.a 
A-Huset SampoVig 
Lidia Bjørndal Foustanou 
 
 


