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Året 2020 går på hæld. Et år som 
mange af os nok vil huske som 

Corona året, et år med restriktioner 
og en hverdag der ændrede meget 
for os alle. De mange restriktioner 
har fyldt og fylder stadig på Mar-
jatta. Vi har alle skullet lave om på 
rutiner og strukturer, og det skal 
ikke være nogen hemmelighed, at 
vi i starten gjorde os mange tanker 
og til tider også bekymringer om, 
hvorledes vi skulle organisere os, 
så alt forblev nogenlunde ved det 
vante, og ikke skabte alt for omfat-
tende ændringer i de trygge ram-
mer, vi gerne vil opretholde for alle 
børn, unge og voksne i fællesskabet. 
Pludselig blev forældremøder, kurser 
og temadage aflyst, og erstattet af 
virtuelle møder hvor det var muligt, 
og dette er heldigvis lykkedes langt 
bedre end vi umiddelbart havde 
forventet.  Vi er glade og taknem-
melige for, at de virtuelle medier 
findes, men også bevidste om, at de 
dog aldrig vil kunne erstatte mødet 
mellem mennesker.

Ser vi tilbage på de måneder der er 
gået, så er det imponerende at se 
med hvilken energi, samarbejdsvil-
lighed og fleksibilitet alle har for-
mået at omgås den nye hverdag. Der 
er skabt klyngedannelser, nye sam-
menhænge og nye måder at arbejde 
på. Alle har bidraget store som små, 
og alle forældre har ligeledes udvist 
stor forståelse på trods af, at de også 
har lidt afsavn i lange perioder.  ”So-
cial Distancing” og fysisk afstand er 
meningsfuldt for at undgå risikos-
mitte med Covid 19. Men samtidig 
skal vi også gøre alt hvad vi kan for 
at forhindre, at pandemien skaber 
social afstand mellem mennesker. På 
Marjatta er vi meget opmærksomme 
på dette, da nærvær og sociale re-
lationer står centralt i vores daglige 

arbejde med eleverne og beboerne, 
og det er ligeledes med til at styrke 
det faglige arbejde medarbejderne 
imellem. Marjatta har altid haft et 
stærkt kulturel ståsted, med mange 
kunstneriske aktiviteter både på de 
enkelte steder og på tværs af fælles-
skabet. Jeg oplever, at vi har et utro-
lig stærkt fundament, der vil styrke 
os til at komme igennem de udfor-
dringer der eventuelt venter forude, 
og at vi fremadrettet kan værne om 
og bevare vores sociale og kulturelle 
liv, som har dybe stærke rødder. 

I år er det specielt julebasaren der 
måske vil blive savnet af rigtig 
mange. Basaren har altid været vel 
besøgt, og det har været en dag, 
hvor vi alle har stået sammen om alt 
det Marjatta står for, og en dag hvor 
vi har mødtes på tværs af bosteder, 
arbejdspladser osv. og ikke mindst 
den dag, hvor forældrene har ydet 
en kæmpe og uundværlig indsats. 
De mange gæster som plejer at 
komme, har altid givet udtryk for, 
at Marjattas basar netop var noget 
ganske særligt, her mødte de engage-
ment, hjertevarme samt elever og 
beboere, der var stolte over, at kun-
ne være del af et stærkt fællesskab.  
Men med de nye restriktioner stod 
det hurtigt klart, at vi på ingen måde 
ville kunne afholde den traditionelle 
julebasar i år. Hvad gør vi så?

Mange ideer kom på bordet, og i fæl-
lesskab blev vi enige om at etablere 
en Jule-Webshop, hvilket åbnede 
mulighed for at købe smukke ting 
fremstillet på Marjattas forskellige 
værksteder, og vi håber, at rigtig 
mange vil benytte sig af at handle 
i webshoppen, og måske finde lige 
netop den gave man så længe har 
søgt. 

Marjattas julebasar kan i høj grad 
opleves som et bevis for den sam-
menhængskraft, der lever på stedet 
og at vi er til for at gøre en forskel. 
Basaren har hvert år givet et stort og 
meget vigtigt økonomisk overskud 
til Marjattas Støttefond, hvilket er 
en nødvendig indtægt, når Marjatta 
søger andre fonde.  Julebasarens 
indtægt falder bort i år, men vi hå-
ber, at mange af jer og jeres venner 
og familier vil støtte Marjatta med 
en donation. Der findes yderligere 
information om dette på Marjattas 
hjemmeside. 

Med denne udgave af Marjatta 
Bladet ønsker vi endnu en gang 
at give et lille indblik i hverdagen 
på Marjatta. I de sidste måneder er 
der blevet arbejdet målrettet med 
medborgerskab, selvbestemmelse, 
medbestemmelse og indflydelse på 
eget liv, en proces der satte fokus 
på og beskæftiger os i, at Marjatta 
er med til at skabe et rigt liv for den 
enkelte i et stærkt fællesskab. 

På vegne af alle i 
redaktionen ønskes 
en glædelig jul

LEDER december 2020

AF BERNHARD SCHMITZ
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Medborgerskab Skolehjemmet 
Fra institutionsmenneske til medborger…
AF CHARLOTTE REINHART-NIELSEN, SUSAN JOHANSEN OG TINE BAY SØRENSEN

Marjatta har i over 65 år været en 
institution for mennesker med ud-
viklingshæmning. Ikke en institu-
tion i traditionel forstand, men dog 
en institution. En institution, hvor 
medarbejderne i bedste mening har 
vidst hvad, der var bedst for den 
enkelte beboer og derfor har bestemt 
rigtig meget for dem, lige fra tøjvalg, 
måltider, sengetider, tv eller ikke 
tv og meget mere. Alt sammen i 
omsorg for målgruppen på Marjatta, 
som i mange henseender ikke er i 
stand til, at tage vare på sig selv.

Men tiderne ændrer sig og Marjatta 
følger med og vi bliver heldigvis 
klogere på vejen!

Frihedsrettigheder er fundamentet 
for vores demokrati og gælder for 
ALLE mennesker, også for mennesker 
med handicap og funktionsnedsæt-
telser. Det står i vores Grundlov og 
i FN´s handicapkonvention, som 
Danmark har underskrevet.

At bruge sine frihedsrettigheder og 
sin mulighed for selvbestemmelse, 

medbestemmelse og indflydelse kræ-
ver, at man kender sine rettigheder.

Det kræver også medarbejdere, 
der motiverer elever og beboere og 
træner dem i, at foretage valg, så 
selvbestemmelse og medbestem-
melse ikke bliver omsorgssvigt, hvor 
de overlades til deres egne impulser, 
men hvor de gennem dialog og guid-
ning motiveres til flest sunde valg. 
Ikke gennem forbud og påbud, men 

gennem motivation og dialog!

Derfor har vi på Marjatta igangsat 
en proces, som skal klæde elever, 
beboere og medarbejdere på ift. at 
være bevidste om medborgerskab, 
som netop omhandler de 3 begreber 
selvbestemmelse, medbestemmelse 
og indflydelse.

Processen begyndte med en arbejds-
gruppe på tværs af alle Marjattas 
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enheder, som blev undervist og 
faciliteret af Anne Skov. Sammen 
planlagde arbejdsgruppen en te-
mauge om Medborgerskab for hele 
Marjatta (fra 15 år og op) i uge 35. 
Det var herligt, at brainstorme og 
lade sig inspirere af hinanden! I ar-
bejdsgruppen havde vi en fest under 
arbejdet. Arbejdet mundede ud i en 
samling af aktiviteter og materialer, 
fx et medborgerspil, en medborger-
sang, et medborger-orienteringsløb, 
rollespil, Min bog, quiz, tip en 13´, 
collager, kasketter i grøn (selvbestem-
melse), gul (medbestemmelse) og 
rød (indflydelse), ballonlege med bal-
loner i de samme farver, arbejde med 
husorden og meget, meget mere.

Denne materiale samling blev givet 
til alle enheder og grupper, som så 
har detailplanlagt ugen målrettet lige 
præcis deres elever/beboere.

De voksne beboere har haft fri fra 
deres arbejde og deltaget hjemme 
i deres respektive bogrupper. STU 
var en gruppe for sig selv, lige som 
skolens ældste klasser.

På STU var der lavet en fælles sang, 
som alle begyndte dagen med.

Skolen
De ældste klasser 8, 9 og 10. klasse 
havde temauge i medborgerskab og 
arbejdede ligesom resten af medbor-
gerugen på Skolehjemmet med de 3 
temaer.

Det kom der mange herlige dialoger 
og samtaler ud af, der blev tegnet, 
klippet og klistret meget. Her er for-
skellige tegninger fra de forskellige 
klasser som repræsentere temaerne.
(Se tegninger side 32)

Medborger sang

Mel. ”Marken er mejet”

Hvem skal bestemme, 
hvad jeg skal ha, på nu? 
Skal det være mig, 
der gør det eller er det dig? 
Mit tøj er mit valg, 
det øver jeg hver dag.
Selvbestemmelse er godt; 
det er min egen sag.
Det er mig, der ved bedst 
hvad, der skal til! 
Li’ som alle andre, 
har jeg jo min egen stil! 

Hvem skal bestemme, 
hvad vi nu skal spise?
Skal det være mig, 
der gør det eller er det os?
Masser af livretter, 
ønske kan vi alle.
Samarbejde, fællesskab, 
ja, det er noget for os.
Sammen kan vi mest, 
livet er en fest.
Når vi kan bli’ enige om hvad, 
vi syns er bedst!

Hvem skal bestemme for mig, 
når jeg er lille?
Kommune og min mor og far, 
de hjælper hver især.
Når jeg bli’r ældre, 
kan jeg sige min mening.
Regeringen har sidste ord, 
den styrer alle folk.
Kulturliv er for mig, 
kulturliv er for dig.
I Danmark har vi alle ret til 
at leve vores liv!

Nu har jeg styr på hvad, 
jeg selv bestemmer.
Og på at bestemme sammen, 
det er rigtig godt!
Indflydl’se har jeg, 
når andre bestemmer.
For jeg har altid lov at sige 
hvad, jeg synes om! 
Rød, gul, grøn, jeg ved nu 
hvad, der skal til, 
for at få det liv, jeg ønsker 
i et fællesskab!
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Medborgerskab i STU
På STU holdt vi også medborger-
skabsuge. Inden temaugen havde de 
unge, på elevmøderne, øvet sig i at 
skelne mellem temaerne, selvbestem-
melse, medbestemmelse og indfly-
delse. I selve Medborgerskabsugen, 
foregik dagene på den måde, at de 
fire linjer havde en fælles morgen-
sang og optakt til dagens tema hver 
morgen. Herefter gik hver linje ud 
til deres respektive rum og arbejdede 
med temaerne hver formiddag. 
Den grønne dag, mandag hand-
lede om selvbestemmelse, den gule 
tirsdag om medbestemmelse og den 
røde onsdag om indflydelse. Torsdag 
blandede vi alle tre temaer. Eleverne 
skulle lære at kende forskel på de tre 
begreber, hvilket i sig selv kan være 
en stor udfordring. Heldigvis havde 
vi mange fine hjælpemidler til at 
kunne visualisere og nærme os de 

tre temaer på forskellige måder. Vi 
havde bla. et kæmpe Ludospil med 
spørgsmål til temaerne, vi spillede 
med balloner, lavede rollespil, var 
iklædt grønne, gule og røde kasket-
ter m.m. Om onsdagen var en politi 
betjent på besøg til morgensang. Der 
var en lærer der havde “lånt” nogle 
instrumenter og lagt dem ned i sin 
taske, politibetjenten tog en alvorlig 
snak med “tyven”, som selvfølgelig 
bare var et lille rollespil.

Alle de unge gik meget op i med-
borgerugen, de gik med kasketterne, 
fik T-shirts med logo på, klippede, 
klistrede og skrev om deres ønsker 
og drømme og hvad de selv bestem-
mer. Der kom mange gode samtaler 
ud af ugen, om hvad det egentlig 
er man selv kan bestemme og hvad 
vi kan bestemme sammen. Der er 
ingen tvivl om, at en sådan temauge, 

animerer de unge til at reflektere 
over deres rettigheder og muligheder, 
samt vækker en spirende selvstæn-
dighed. Men hvordan går det videre? 
Det siger sig selv, at det både er de 
unges familier og os medarbejderes 
ansvar at holde liv i den spirende 
bevidsthed om medbestemmelse og 
indflydelse. Helt klart temaer, som 
er kommet for at blive og som vi vil 
gøre vores bedste for at inkorporere i 
undervisningen på STU og i hverda-
gen så godt som det lader sig gøre.

De Voksne borgere der 
arbejder på værkstederne
Vi havde ligeledes en fantastisk uge 
og arbejdede som Skolen og STU 
med de forskellige temaer. Det kom 
der mange sjove og herlige samtaler 
ud af. I salen mødtes vi hver morgen 
og temaet blev præcentreret med et 
mindre rollespil, hvor Charlotte og 
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Tine agerede nogle der spillede for 
høj musik, Selv ville gå i spraglet 
sejt tøj i selvbestemmelsens navn og 
endelig kørte på cykel uden tændte 
cykellygter. Dette gav afsættet til 
arbejdet i de enkelte grupper men 
den egne mappe, forskellige spil med 
medborgerkortene m.v.

De unge mennesker i Kastanjen 
oplever selv her længere tid efter at 
det har været en god uge og at de har 
lært en masse:
• De siger med deres egne ord, at de 

bestemmer selv deres tøjvalg.
• Vi bestemmer sammen heroppe i 

Kastanjen, hvor vi gerne vil hen på 
tur, ferier og en masse andre ting.

• De andre der bestemmer, kan være 
statsministeren Mette Frederiksen, 
hun har lige sagt at vi skal have 
mundbind på, når vi kører bus 
og går i butikker. Så nu har jeg/ vi 
mundbind over på Bredeshave, når 
vi går i Pilti og færdes ved indgan-
gen på Bredeshave, hvor der kan 
komme andre mennesker.

• Politiet bestemmer, der er love som 
vi og andre skal overholde og vi 
kan alle få bøder.

Vi havde en god uge, vi tegnede, 
arbejdede med vores egen bog, spil-
lede medborgerspil, samtidig med at 
vi havde det sjovt med hinanden og 
medarbejderne.
Vi bruger det i hverdagen:
• Jeg vil ikke spise salat.
• Jeg vil gerne lave og servere fra Ca-

feen, mit arbejde, kaffen til første 
årgangsstuderende.

De tænker ikke over det hele tiden, 
men det har været godt at de fik mu-
lighed for at arbejde med det en hel 
uge. Håber, at der kommer flere dage.

Medarbejderne
Selvom der havde været temadage 
for dem alle med Anne Skov, så er 
det en omstillingsproces. Ikke, fordi 
nogen bevidst har ønsket at bestem-
me over de Voksne borgere, men der 
indlejre sig let en kultur, hvor sådan 
plejer vi at gøre på Marjatta.

Det er en meget spændende og ud-
fordrende proces, hvor det pædago-
giske felt i forhold til at afstemme, 
spørge ind, motivere og påvirke den 
enkelte hele tiden er i spil på en 
anden måde. En hårfin balance imel-
lem ikke kun at tage et nej for gode 
varer, men lytte om bagved, for må-
ske dækker nejet over en utryghed 
for noget ukendt, så vi må finde veje 
til at den enkelte kan få en oplevelse 
af, hvad tiltaget egentlig handler om, 
så den enkelte ved, hvad han/ hun 
siger nej til.

Samtidig med må vi i selvbestemmel-
sens navn ikke bare lade stå til, så det 
kan ende med omsorgssvigt, mødet 
med den enkelte bliver en konstant 
afbalancering mellem på den ene 
side magt og selvbestemmelse.

Som mange medarbejdere siger, det 
er blevet spændende og udfordrende 
på en anden måde at gå på arbejde.
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Fremadrettet
Det blev en herlig uge! Det sum-
mede af aktivitet og begejstring alle 
vegne! Og de fleste fik rigtig godt 
styr på medborgerskabsbegreberne. 
Ugen sluttede festligt af på forskel-
lige måder, som elever, beboere og 
medarbejdere sammen havde valgt i 
grupperne og alle fik på højtidelig vis 
overrakt et kursusbevis/diplom for 
deres deltagelse i ugen.

Der er lavet en film om ugen, som 
kan ses på: https://www.youtube.
com/watch?v=quqXH8pF5lc.

Men det stopper ikke her! Temaugen 
var kun begyndelsen på en proces, 
som aldrig stopper igen! Der arbej-
des videre med medborgerskab i alle 
enheder og der følges jævnligt op på 

processen, foreløbig med en temadag 
d. 25. november. Alle elever/beboere 
har en medborgerskabsmappe, som 
jævnligt tages frem.

På Marjatta er vi nu alle på vej til at 
blive kompetente medborgere, der 
kan træffe beslutninger både selv og 
i fællesskabets ramme. Og der, hvor 
vi ikke kan bestemme, har vi altid 
mulighed for, at sige vores mening 
og på den måde have indflydelse på 
vores liv! Det er livskvalitet!

Samtidig glæder vi os til at vi kan 
få forældrene mere på banen, da 
vi senest på Skolehjemmet havde 
Lokalrådsmøde talte vi meget om, 
hvordan vi bedst muligt kunne få 
forældrene med ind i dialogen.

Vi er gået i gang med at planlægge et 
kommende forældredag til 2021 med 
dette tema, Anne skov som oplægs-
holder og Workshops, hvor foræl-
drene kan prøve de forskellige spil og 
have fælles snakke.

Vi håber at det vil lykkes, selv i disse 
Coronatider må vi kunne finde løs-
ninger. Som en af forældrene sagde 
til lokalrådsmødet, hvis vi forestiller 
os processen, som en trebenet tabu-
ret, så mangler de som det 3 ben.

Så vi vil gøre alt for at vi som foræl-
dre fremadrettet kommer til at sidde 
godt på taburetten alle sammen med 
udgangspunkt i de unge og Voksne 
borgere her på Marjatta.
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Kompetencer på 
værkstederne
AF TORBEN OLESEN

I uge 35, hvor hele Marjattafælles-
skabet stod Medborgerskabets tegn, 
hvor alle voksne beboere holdt fri 
fra arbejde for at kunne deltage i de 
mange workshops m.m. havde per-
sonalet på de forskellige værksteder 
deres egen Temauge under overskrif-
ten Kompetencer på værkstederne.

Projektet der havde form af et kur-
sus, blev afholdt på Bredeshave fra 
mandag til fredag, alle dage 09.00 
– 15.00.

Ud fra et grundigt planlægningsar-
bejde, var hver dag inddelt i forskel-
lige aktiviteter med et overordnet 
tema, der blev indledt af indbudte 
oplægsholdere. Ligeledes var der af-
sat tid til at arbejde i refleksionsgrup-
per og som noget specielt Walk and 
Talk, hvor drøftelserne i de mindre 
grupper foregik under gåture, som 
var afstukket i det omkringliggende 
landskab.

De overordnede temaer spændte vidt 
f. eks. Arbejdets betydning med oplæg 
ved Terje Erlandsen, Dokumentation 
i forhold til kommunerne med oplæg 
ved Annelise Kjerside Hansen og 
Britt Dyrhøj Hansen, Hvad er vær-
difuldt i mit eget liv med oplæg ved 
Trine Christensen. Andre temaer var 
Faglige metoder og tilgange og  Steiner-
pædagogik.

Hver dag sluttede med opsamling og 
evaluering i plenum, hvor lærepunk-
terne blev fremlagt og gennemgået.

Det var en udbytterig uge, som 
samtidig med alt, hvad der foregik i 
bostederne, virkelig fik sat focus på 
værkstedernes kompetencer. En me-
get inspirerende uge, hvor værkste-
dernes personale fik rig mulighed for 
at udveksle erfaringer og oplevelser.
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Medborgeruge 
i Ristolahaven
AF TRINE CHRISTENSEN OG ANDERS PEDERSEN

I Ristolahaven havde vi medborger-
uge i uge 35. Vi lærte at vi også har 
ret til at bestemme selv, vi lærte at 
vi også har indflydelse på vores liv.

Vi lærte også at vi ikke kan bestem-
me over alt ting i vores liv.
Vi hørte for første gang at der findes 
”Rettigheder for personer med 
handicap”.

Hver morgen havde vi fællessang 
og oplæg ved John Bay, der efter var 
der forskellige tilbud.
Rollespil, medborgerspil, gruppear-
bejde, orienteringsløb, debat, tip en 
13`ner, m.m.

Det var en stor oplevelse for mig at 
være med til musik og prøve at lytte 
og vente.
I løbet af ugen fik jeg øjnene op for 
at mine venner havde andre sider 
end dem jeg ser til hverdag. (Trine)

I teambuilding syntes jeg det var 
spændende at opleve at være en 
del af en gruppe som løste opgaver 
sammen.
I maling syntes jeg at det var spæn-
dende at prøve at arbejde med mig 
selv. (Anders)

Vi lavede en mappe ”min bog” som 
vi pyntede og gjorde til vores egen.
Hver dag sluttede med fællessang.
Hele ugen sluttede med en fælles-
tur til Knuthenborg hvor en guide 
kom ind i bussen og fortalte os om 
Knuthenborgs historie.

Vi syntes at det var en dejlig, spæn-
dende og lærerig uge.

10   MARJATTA BLADET NR. 40 2020



Filmen om medborgerskabsugen
AF DORTE BRUHN

Der var engang et lille filmhold, der 
drog ud i fællesskabet for at optage film, 
det lyder som starten på et eventyr, 
hvilket man godt kan sige at det 
blev. Filmen skulle først og fremmest 
dokumentere, hvordan der arbejdes 
med medborgerskab i Marjatta Fæl-
lesskabet, men den blev også lavet 
for vi selv kan opleve en flig af nogle 
flittige, sjove og aktive dage.

At være med og tage rundt i fælles-
skabet som en flue på væggen, var en 
forunderlig og meget givende ople-
velse. Vi blev taget rigtig godt imod 
i alle enheder, med nysgerrighed, 
venlighed og en imødekommenhed 
der ligger ud over det sædvanlige.

Der blev arbejdet med medborger-
skab på meget forskellig vis. Der blev 
arbejdet ud fra en filosofi, om hvor 
den enkelte borger er. Det blev så 
fint at overvære, hvordan man kan 
udtrykke sig uden tale, men samtidig 
være fantastisk god til at udtrykke sig 
på skrift. Hvilket fortæller hvorfor, 
der ind imellem kommer så fantasti-
ske digte fra beboere på Marjatta.

Hvordan kan man udtrykke sig hvis 
sproget blot slår knuder? Hvad kan 
man være med til at bestemme? 
Kan man være med til at bestemme 
maden? Tøjet? Kan man spille 
høj musik på eget værelse? Mange 
spørgsmål blev vendt og drejet og på 
mange sjove måder. Og mange gode 
svar kom frem.

Vi fik mulighed for at se de fine 
kvaliteter, der er på bostederne. Se 
hvordan mange beboere fik udtrykt 
hvilke mærkesager de ønskede, 
der skulle arbejdes videre med. 
Mange havde tænkt over hvor de 

selv bestemte, men også over hvor 
andre bestemte. Og hvem de andre 
så var. Var det Mette Frederiksen der 
bestemte? Ja, hun gik igen næsten 
alle steder, dermed kan vi konstatere 
at Covid19 bestemt har gjort indtryk 
på beboerne. Bernhard og pædago-
gerne og mor/far fik også deres andel 
af hvor andre bestemmer. Men det 
blev nok mest til at vi mange steder 
bestemmer i fællesskab, hvilket vel 
ikke er så galt.

Det var en god oplevelse at komme 
med ud og se den entusiasme der er 
rundt omkring.
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Medborgerskabshistorier 
fra Vidarslund
AF LOUISE HANSEN

Louise Olson, Breidablik:
Jeg synes det var nogle gode dage, 
de var også ret hårde og hvor var jeg 
dog træt da jeg kom hjem. Jeg har 
lært en masse om hvad jeg kan be-
stemme, at der er mange steder hvor 
jeg kan være med til at bestemme. F. 
eks. I huset hvor vi skal blive enige 
og bestemme fælles og så lærte jeg 
at der er mange ting jeg ikke be-
stemmer men hvor der er andre der 
bestemmer.  Jeg synes det var rigtig 
sjovt at spille medborgerspil.

Walther Morweiser, 
Sagahus:
Det var godt. Sådan lyder svaret da 
Walther bliver spurgt om det var en 
god Medborgeruge. Vi snakkede om 
mange forskellige ting. Vi snakkede 
om hvad beboerne må bestemme. 
En af dagene kom Kirsten Petersen 
og fortalte om hvordan det var på 
Marjatta i gamle dage, dengang 

hun boede på Havreholm. Hun 
fortalte også om da hun havde 
kastet et glas vand i hovedet på 
forstander Jens en dag hvor han 
havde været fræk.

Vi talte om den grønne kasket og 
hvad vi selv må bestemme. Om 
den gule kasket hvor beboerne 
bestemmer sammen om madplan 
og beboermøder og om den røde 
hvor vi ikke bestemmer. Vi spillede 
medborgerspil, jeg kan ikke huske 
spørgsmålene, men de var gode. Om 
eftermiddagen havde vi musik, sang 
og dans og vi tegnede tegninger om 
selvbestemmelse og lavede en kol-
lage. Hvis det kommer igen så er jeg 
med! Slutter Walther.

Louise Hansen, Gyldenkam:
Grøn betyder at jeg bestemmer selv 
hvad jeg vil lave på mit Værelse. Det 
er privat hvem jeg får besøg af. 

Det er dejligt at få besøg af min 
familie i disse tider og også venin-
der, f.eks. Kathrine Nielsen. Jeg har 
også brug for at slappe af på værelset 
uden at jeg får besøg af andre.Jeg går 
simpelthen og får panik når jeg går 
med mundbind. Det er ikke sjovt, 
sådan har jeg det. Jeg er bare mig 
selv, helt igennem, fyldt med kærlig-
hed til de mennesker som jeg holder 
af og elsker højt. Dem vil jeg gerne 
beskytte mod alt ondt. I mit liv er 
jeg glad for musik, digte, X-faktor 
og Vild med dans.  Jeg er stor fan af 
Remee, Rasmus Seebach og Medina. 
Alle dem er jeg kæmpe fan af.
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Gul betyder at vi bestemmer sam-
men. Vi er med til at bestemme 
hvor vi skal på ferie vi bestemmer 
sammen hvornår fjernsynet bliver 
tændt. Vi er enige om at se noget 
specielt sammen, det kan være 
Bagedysten og Julekalender og De 
Kongelige. Det behøver ikke at være 
alle der ønsker at se noget i Fjernsy-
net, hvis man ikke har lyst kan man 
gå ind på sit værelse. Det er dejligt 
når alle kommer til morgensam-
ling kl. 07.30 og til aftensamling i 
hverdage mellem 20 og 21 her på 
Gyldenkam. Vi er også med til at 
vælge de to nye og dygtige med-
arbejdere til Gyldenkam. En der 
hedder Thomas fra Sagahus, han er 
sød og dygtig og vi har også været 

med til vælge en der hedder Jane, 
hun er altid i godt humør når hun 
kommer. Vores to vikarer Natalina 
og Allan har vi også været med til at 
vælge og de er også gode og søde.

Rød betyder at det er andre der 
bestemmer. I Danmark er det vores 
Statsminister Mette Frederiksen der 
bestemmer omkring Coronaviruset 
og det er hun god til. Hun beskytter 
os borgere i Danmark. Vi borgere 
i samfundet, vi har også ret til at 
stemme. Vi borgere på Marjatta 
har nemlig ret til at bliver hørt, her 
på Marjatta. Hvorfor vi har lukket 
Danmark ned for omverdenen er 
noget vi har gjort fælles. Alt hvad  
jeg har lært på Medborgerskabskurset 

er at man skal 
være søde mod hinanden. Man skal 
ikke gå ind på andres værelser. Man 
skal give plads til hinanden. Man 
må godt sige fra. Man skal ikke tage 
andres ting og ikke brokke sig over 
for hinanden. Det har jeg lært på 
Medborgerskabs kurset.

I ønskes alle en varm jul
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Medborgerskab på 
SampoVig
AF MARIE JAKOBSEN

Medborgerskabsugen på Marjatta 
har været karakteriseret gennem tre 
kasketter: en grøn, en gul og en rød 
for at gøre det abstrakte begreb “med-
borgerskab” mere konkret og dermed 
kunne omsættes i daglig praksis.
 
På en måde kan man godt sige, at 
den grønne kasket symboliserer det 
enkelte individuelle menneske - jeg 
bestemmer, den gule kasket symbo-
liserer fællesskabet - vi bestemmer 
og den røde symboliserer Marjattas 
værdi, mål og handleplan, samfun-
det, grundloven og det demokrati 
og de leveregler og rammer, som er 
fælles for os alle.

 Spørger vi beboerne vil mange 
udtrykke det lidt anderledes:
“Jeg bestemmer selv og hvad jeg har lyst 
til, vi bestemmer sammen, hvad vi skal 
spise og hvor vi skal hen på ferie og Bern-
hard og Mette Fredriksen resten ”.
Bare det var så enkelt, men det er det 
jo ikke.
 
De tre kasketter burde i virkeligheden 
bare være en brun kasket, for blander 
man de tre farver får man brun og 
livet består jo i sin helhed af de tre 
elementer på en og samme tid: jeg 
er i verden som individ, jeg er intet 
foruden fællesskabet og fællesskabet 
er styret af værdier, som er opbyg-
get gennem årtier og som vi alle har 
vores lille andel i. Det ene kan ikke 
eksistere foruden det andet.
 
På SampoVig arbejdede vi i medbor-
gerskabsugen i 4 forskellige work-
shops og vi havde alle tre kasketter 
i spil på samme tid, for ofte blev vi 
i tvivl om, hvilken kasket vi skulle 
have på og måtte arbejde os frem til 
at lære at skelne mellem de tre.
 
Ikke alle beboere på SampoVig kan 
udtrykke sig gennem sproget og 
derfor inddelte vi beboergruppen i 4 
grupper på tværs af husene og over 4 
dage skulle de besøge de forskellige 

workshops, 
der på hver sin måde havde 
fokus på forskellige udtryks-
former og således kunne vi håbe 
på, at vi i den ene eller i den anden 
workshop kunne give alle beboere, 
med eller uden sprog, mulighed for at 
komme til “orde”.
 
I medborgerskabsspillet brugte vi 
sproget til at tale og diskutere os frem 
til svar på givne spørgsmål og der 
igennem komme frem til en forståelse 
af, hvornår man har hvilken kasket 
på - hvad og hvornår bestemmer jeg 
selv, hvad og hvornår er vi fælles om 
at bestemme og i hvilke situationer er 
det andre, der bestemmer.
 
I dramagruppen spillede vi forskellige 
rollespil og fik oplevelser af hvilken 
betydning fællesskabet har, når man 
skal samarbejde. Med eller uden sprog 
kunne man udtrykke sig i roller og 
aktiviteter om det man godt kan lide 
eller ikke kan lide og sammen kunne 
man få en fornemmelse af, hvor me-
get et godt samarbejde kan betyde for 
den enkelte og for helheden.
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 I en workshop 
med maling, 
kunne alle bidrage 
og gennem farver 

og former udtrykke 
balancer og har-

monier de tre farver 
imellem. Nogle kunne 

supplere med ord og 
forklare hvorfor hele maleriet 

var grønt - jeg bestemmer det 
hele selv og andre kunne fortælle, 
at de helst lod andre bestemme og 
maleriet blev overvejende rødt.
 
I lyrik workshoppen lavede vi hoved-
sageligt digte, der handlede om, hvad 
jeg selv bestemmer og hvad vi holder 
af i fællesskabet. Hvad Bernhard 
og Statsministeren bestemmer blev 
hurtigt for abstrakt, men dog vidste 
mange, at de to “bestemmer over 
corona”.
 
Det er en kendsgerning at flere af 
vores beboere ikke kan benytte sig 
af sprog og ej heller har kognitiv 
kompetance til tydeligt at ytre en 
holdning til små og store ting i livet. 
Men dog alligevel kan vi med et godt 

kendskab til den enkelte og med 
indlevelse og empati vide og afkode, 
hvad den enkelte beboer holder af, 
gerne vil og ikke bryder sig om og 
vi kan i mange situationer opstille 
valgmuligheder og stille spørgsmål og 
med stor opmærksomhed finde svar i 
ansigtsmimik og i kropssprog.
 
For alle beboere er det vigtigt, at blive 
mødt i en ligeværdig voksen relation 
og det kan lykkes i langt de fleste 
tilfælde og dermed også lykkes, at 
undgå at beboeren føler sig overset.
Uanset hvad man formår, så mærker 
man den respekt og seriøsitet, man 
mødes med, når man bliver inddraget 
- og derigennem mærke, at man har 
indflydelse på ens eget liv og i fælles-
skabet.
 
Indimellem workshops havde vi 
fællessang i salen med Jette Rymer. 
Gamle sange blev hentet frem af 
gemmeren, men aldrig var de længere 
væk, end at alle kunne huske tekster, 
sopran og basstemme og salens tag 
løftede sig til en højde, som mindede 
os om, at beboernes historiske til-
hørsforhold til musikken varer evigt. 

Emans portræt på klaveret gav små 
hop og sikkert spillede han med på 
afstand, men nærværende.
 
På medborgerskabsugens sidste dag, 
havde vi hyret to unge musikere 
udefra, der skulle give en lille koncert 
og efterfølgende spille op til gammel-
kendte sange af Kim Larsen, Seebach 
osv. De to musikere måtte opgive 
deres lille planlagte koncert, for fæl-
lessangen bragede igennem og var 
egentlig også hyggeligere.
 
Der er ingen tvivl om, at medbor-
gerskabsugen har været gavnligt 
og lærerigt for alle, både beboere 
og medarbejdere. Foran os ligger et 
arbejde, hvor de gode intentioner 
skal finde en balance, hvor alle skal 
arbejde videre med at turde flytte 
grænser og ud fra hensyntagen til den 
personlige udvikling og i samklang 
med fællesskabet.
 
På vegne af SampoVig
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Medborgerskabsugen 
på Sofiegården
AF  METTE ROOSEVELT OLSEN

Mandag i uge 35, var en stor dag for 
beboerne på Sofiegården.

Nogle var nervøse andre spændte, 
men en ting de alle glædede sig over 
var, at de havde fået fri fra arbejde 
for, at kunne komme på kursus. 

Mandag morgen mødte næsten alle 
beboerne fra Sofiegården på kursus. 
Medborgerskab…..ikke mange fra 
Sofiegården viste hvad det betød. 
Selvbestemmelse, medbestemmelse 
og indflydelse, var for nogle beboere 
ord de ikke kendte. Men hurtigt, 
nogle hurtigere end andre, begyndte 
de alligevel at kunne genkende no-
get.  Jeg bestemmer, havde de fleste 
tjek på. Vi bestemmer, kom også til 
mange, mens indflydelse var svært 
for de fleste.  Men da vi begyndte at 
bruge farverne Grøn- Gul-Rød, blev 

det mere overskueligt for mange. De 
begyndte at kunne genkende flere af 
ordenes betydning fra hverdagen. Og 
glemte de lige, hvad det nu var det 
hed, kunne de huske farven.  Flere 
lærte hurtigt Jeg bestemmer selv 
(selvbestemmelsen-Grøn) det blev 
dog lidt svære med medbestemmelse 
(gul)og specielt den med Indflydel-
sen (Rød). 

Ordenes betydning blev lært ved, at 
der blev snakket, tegnet, klippet og 
spillet. Og langsomt begyndte der at 
ske noget. Nogle får nok aldrig helt 
forståelsen af ordene, men her er det 
jo så vores opgave at hjælpe. Og hvis 
bare vi forsætter, hvor kurset slap, så 
kommer det langsomt, men sikkert 
ind. 

Alle var meget optaget af Medbor-
gerskabs spillet, her kunne de rigtig 
lære om medborgerskab i form af leg 
og teori. Boldspil blev i form af leg 
og bevægelse til medbestemmelse i 
praksis. Da der blev tegnet og klippet 
kunne beboerne selv vise, hvad de 
mente der var vigtigt i selvbestem-
melsen, medbestemmelsen og i 
indflydelsen. 

Efterfølgende har flere af beboerne 
sagt: Det var dejligt at komme på 
skolebænken igen.
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Årsmødet 2020 blev noget anderledes, end det har 
været alle de foregående år. 

De to fondes årsmøder skal efter vedtægterne afhol-
des inden udgangen af april måned. Men på grund 
af forsamlingsforbuddet i foråret 2020 pga. Co-
rona, valgte bestyrelsen i første omgang at udsætte 
årsmødet. Formandens og ledelsens beretninger og 
regnskaber blev lagt på hjemmesiden, så alle kunne 
læse dem.

Desværre gik Corona ikke lige over, så årsmødet 
skulle afvikles. For at undgå at samle en masse 
mennesker, indkaldte bestyrelsen til årsmødet, men 
opfordrede samtidig til, at alle andre end bestyrelsen 
blev væk. Og sådan blev det. Den 5. september 2020 
var der årsmøde i Kulturhuset med 10 deltagere – 
bestyrelsen, Bernhard og Thomas.

Claus Petersen blev valgt som dirigent, og kon-
staterede at indkaldelsen til årsmøde var rettidigt 
udsendt.

På valg og af bestyrelsen indstillet til genvalg var:
Henrik Studsgaard
Claus Petersen
Gerhard Deneken (1. suppleant)
Simon Skaaning (2. suppleant)

De blev genvalgt. Bestyrelsen består herefter af:
Finn Skovbo Pedersen (formand)
Henrik Studsgaard (næstformand)
Karren Albertsen (medl. af forretningsudvalget)
Claus Petersen
Marko Fribert (medarbejderrepræsentant)
Lisbet Kolmos (Antroposofisk repræsentant)
Anna Bondo Nielsen (udpeget af Region Sjælland)
Steen Petersen (udpeget af Faxe Kommune)

Bestyrelsen mødes ca. 4 gange årligt og tager stilling 
til de overordnede linjer i driften af Marjatta, herun-
der byggerier, regnskaber m.m.

Årsmøde 2020 
AF THOMAS CRONE
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Succesfuld sommerudstilling
AF CATHRINE HEDAGER OSTENFELD RASMUSSEN

Fredag den 19. juni åbnede en ny 
stor udstilling med værker af Gre-
the Bagge i Marjatta Kulturhus på 
Bredeshave. Her var det for første 
gang muligt at opleve Grethe Bagges 
oliemalerier på kobberplader. Maleri-
erne var opstillet i salen på staffelier 
fremstillet i Snesere værkstedet, og 
med belysning sat af Bredeshaves 
kyndige folk. Ud over malerierne på 
kobberplader, som kunne opleves fra 
mange vinkler, kunne man i resten 
af kulturhuset også opleve oliemale-
rier på lærred, akvareller og grafiske 
tryk fra Bagges hånd.

Udstillingen blev åbnet ved kunstkri-
tiker, forfatter og kurator Maria Kjær 
Themsen, som i forbindelse med ud-
stillingen stiftede bekendtskab med 
Grethe Bagges værker for første gang 
– et møde som begejstrede, hvilket 
også kom til udtryk i både åbnings-

talen, og i en efterfølgende artikel 
bragt i Dagbladet Information. Her 
understregede Maria Kjær Themsen 
at Grethe Bagges kunst må betragtes 
som højaktuel, og uddybede dette i 
sin tale: 

”For mig at se, er der mindst to 
grunde til at Bagges værker i dag bør 

prises langt højere end de er blevet 
gjort: hendes store formelle talent 
(bare hendes evne til at male lyset), 
og hendes mytologiske motivverden, 
som lige nu igen er vendt tilbage i 
den helt unge kunst, og som viser, 
at det mytologiske maleri, der nok 
har været dømt ude i årtier, er vendt 
tilbage for fuld kraft.”

Grethe Bagges højaktualitet er også i 
høj grad koblet til Marjattas unikke 
rammer, hvilket kun blev tydeligere 
da sommerens udstilling i Marjatta 
Kulturhus således trak både overskrif-
ter og besøgende fra nær og fjern. 

Sjællandske bragte i juli en reportage 
fra udstillingen under overskriften 
”Kunstners arv får folk til at valfarte 
til Marjatta”, og det blev samtidig 
besluttet af forlænge udstillingen 
med en uge mere grundet den store 
interesse. 

Udstillingsgæsterne kom fra både 
Fyn og hele Sjælland, og der var 
mange gode kunstoplevelser. Nogle 
besøgende kendte Marjatta godt, 
mens andre var på besøg for første 
gang, og det blev derfor også til 
mange spændende samtaler om 
Marjatta Fællesskabet.
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Vi kender ham alle som glad tyksak 
klædt i rødt, der julenat suser rundt i 
sin kane med gaver til alverdens børn, 
mens han muntert griner ”ho ho ho.” 
Dette billede af julemanden er kraftigt 
inspireret af både Coca colas rekla-
mer, Disney film og mange andre ste-
der i den kommercielle forbrugsver-
den. Men julemanden som vi kender 
ham i dag, er en fortolkning og i høj 
grad en amerikanisering af legenden 
om ”Sankt Nikolaus af Myra” der var 
en katolsk helgen i Europa før refor-
mationen.  

Da de første europæiske immigranter 
kom til Amerika bragte de legenden 
om Sankt Nikolaus med sig, og gen-
nem årene har han forvandlet sig til 
den figur vi alle kender og som for 
mange er symbolet på jul, hygge, 
samvær, gaver, gavmildhed og meget 
andet. Men hvem var den oprindelige 
Sankt Nikolaus?

Sankt Nikolaus er født ca.270 e.kr.  
Han blev født af velhavende forældre, 
der fik ham døbt og lærte ham om 
kristendommen. Han forærede sin 
formue væk og gik i kirkens tjeneste, 
og det fortælles at han var biskop i 
byen Myra, i dag den lille by Demre i 
den tyrkiske provins Antalya. Han var 
en from mand som hjalp de fattige og 
udstødte, han var meget gavmild, og 
kendes også som søfolkenes særlige 
helgen. Nikolaus døde den 6. decem-
ber 343 e.kr. og dagen er kendt som 
den officielle Sankt Nikolaus dag.

Sankt Nikolaus fremstilles i den krist-
ne kunst som en værdig mand. Han 
bærer en høj bispehue og holder en 

krum bispestav i den ene hånd. Han 
har en hvid dragt på, og over skuld-
rene bærer han en blå stjernebesat 
kappe.

Der fortælles mange historier om 
Sankt Nikolaus` godhed og velgøren-
de gerninger. Han var altid opmærk-
som på at hjælpe, hvor han kunne 
og især bankede hans hjerte for børn 
og unge. Det siges, at han skulle have 
frelst tre unge piger fra at blive solgt 
til prostitution ved midt om natten 
at kaste tre sække guld ind gennem 
vinduet til deres fattige forældre. Men 
han var også mand for at udføre de-
ciderede mirakler. Således skulle han 
ifølge legenden have fundet og givet 
livet tilbage til tre børn, der var blevet 
myrdet og gemt i et stort saltkar. Uret-
færdighed kæmpede han også imod, 
og det fortælles at han b.la. frelste tre 
uretfærdigt dømte mænd fra døden.

Sankt Nikolaus er søfolkenes helgen, 
og det fortælles at han en gang kaste-
de sig ud i det frådende hav under en 
voldsom storm og frelste tre sømænd 
fra druknedøden. Sankt Nikolaus in-
volverede sig i høj grad i børn, ud-
stødte, kriminelle og alle andre sam-
tiden ikke mente, at man på nogen 
måde kunne stole på eller regne med. 
Dette forhindrede ham dog ikke i at 
blive en af de mest elskede helgener, 
endda ofte den helgen der næst efter 
Jomfru Maria fik flest kirker opkaldt 
efter sig.

I bla. Holland fejres Sankt Nikolaus 
dagen den 6. december og mange 
børn glæder sig til at Sankt Nikolaus 
skal komme forbi med gaver, men da-

gen er også forbundet med stor spæn-
ding, for Sankt Nikolaus han ved alt 
om hvorledes børnene har opført sig 
gennem året, og alt er skrevet ned i 
hans store gyldne bog. Mange børn 
sætter deres sko ud til døren og håber 
på, at Nikolaus kommer forbi og put-
ter lidt godt i skoene. Men har man 
været fræk, så ved Nikolaus det, og i 
værste fald kan man risikere, at der 
i stedet for godter er lagt kulstykker 
i skoene, så det gælder om at være 
artig hele året.  Sankt Nikolaus op-
træder ofte med en skikkelse ved sin 
side, den Sorte Ruprecht, eller Sorte 
Peter som vi kalder ham. Sorte Peter 
er krumrygget, bærer en sæk med ga-
ver over skulderen, har en laset pels-
kappe på, og ofte rasler han med en 
jernkæde. Sorte Peter taler ikke men 
grynter, og kan virke lidt skræmmen-
de men også dragende. Han er helt 
underlagt Sankt Nikolaus, der har styr 
på Sorte Peter. Sorte Peter holder til i 
den mørke skov, og han er den diame-
trale modsætning til Sankt Nikolaus. 
Sankt Nikolaus bringer nyheden om 
det lille Jesusbarn som skal komme. 
Han fortæller børnene, at Jomfru Ma-
ria skal sy en skjorte af gyldne tråde til 
det lille Jesusbarn, og at trådene spin-
des af de gode gerninger menneskene 
har gjort.

Nikolaus kigger derfor i sin gyldne 
bog og ser om hvert af de enkelte 
børn har gjort noget godt for andre i 
det forløbne år.

For nogle år tilbage var det en traditi-
on at fejre Sankt Nikolaus på Marjatta. 
Børnene og de unge blev samlet til en 
Sankt Nikolaus fortælling den 5 de-

”Du kære gamle julemand...”
AF LISBET SCHMITZ
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cember om aftenen, og inden de gik 
i seng blev skoene sat pænt uden for 
værelsesdørene. Næste dag kom Sankt 
Nikolaus forbi de forskellige grupper 
sammen med Knægt Ruprecht. Det 
var et prægtigt syn, Sankt Nikolaus 
havde en smukt stjernebesat kappe 
på og sin høje flotte bispehue på ho-
vedet, og under armen bar han den 
store gyldne bog. Medarbejderne 
havde selvfølgelig ”hjulpet” Sankt 
Nikolaus lidt, og skrevet ham et par 

linjer om hvert barn. Sankt Nikolaus 
kaldte nu på skift børnene op til sig, 
og med stor ærefrygt og respekt ven-
tede de nu spændt på, hvad der mon 
ville blive læst op fra den store bog. 
Sankt Nikolaus havde altid noget godt 
at berette om hvert barn, om hjælp-
somhed, venskab, gode gerninger osv. 
men også om hvad barnet skulle blive 
bedre til øve sig på eller måske helt 
lade være med. 

At få besøg af Sankt Nikolaus var al-
tid forbundet med stor spænding og 
mange forventninger, var der kom-
met noget i skoen? Mon han virkelig 
kom? Og hvad mon han ville sige i 
år? Sankt Nikolaus minder os om, at 
vi i adventstiden skal tænke på andre 
en os selv, øve os i at kunne se andres 
behov frem for egne og at være afven-
tende, kan vi det, så vil vi kunne finde 
ind til kernen af julens budskab.

For mange år siden levede der et vel-
havende par i byen Patara. De havde 
længe inderligt ønsket sig et barn, 
og hver dag bad de til Vor Herre om, 
at deres ønske måtte gå i opfyldelse. 
Endelig kom den dag da deres ønske 
blev opfyldt, og de fik en lille søn 
som de gav navnet Nikolaus. Allere-
de som lille hjalp Nikolaus menne-
sker i nød, og ofte bad han til Gud 
og lyttede til præstens prædiken i 
kirken, og da han blev voksen lod 
han sig vie til præst. Han ønskede 
at hjælpe menneskene og fortælle 
dem om Guds kærlighed. Kort efter 
at han var blevet præst døde hans 
forældre. De efterlod ham en stor 
arv, men Nikolaus beholdt ikke pen-
gene, han gav dem derimod til de 
fattige og trængende. En dag hørte 
Nikolaus om en mand, der i sin nød 
og fattigdom så sig nødsaget til at 
sælge sine tre døtre som slaver for at 
redde resten af familien. Dette ville 
Nikolaus gøre alt for at forhindre. 
Derfor sneg han sig i nattens mulm 
og mørke hen til manden hus. Han 
kastede en pose med guldmønter 
ind gennem vinduet til døtrenes 
værelse, og nu havde den stakkels 
far penge og kunne hermed finde 
en passende ægtemand til den æld-
ste datter. Efter nogle dage gjorde 
Nikolaus det samme igen, han ka-
stede guldmønter gennem vinduet, 
og nu kunne den mellemste datter 
blive gift. Manden var nu blevet 
nysgerrig og ville vide, hvem der 
dog havde været så barmhjertig og 
skænket hans døtre guldmønterne. 
Da Nikolaus en nat ville kaste guld-
mønter ind til den yngste datter, 
var pigernes far vågen og genkendte 
hvem det var. Men Nikolaus bad 
manden om ikke at sige noget til 
nogen, manden takkede Nikolaus 
for at have frelst døtrene, og ingen 
fik nogen sinde at vide, hvorledes 
det hele var hændt.

Biskoppen af Myra var død, og bi-
skopper fra de omkringliggende 
byer forsamledes nu for at vælge en 

ny biskop. Men det skulle imidlertid 
vise sig at være en svær opgave, og 
biskopperne kunne ikke blive enige. 
Om natten havde en af biskopperne 
en mystisk drøm og han hørte Gud 
sige ”Hold vagt ved kirken i morgen, 
og den første du ser komme ind i kir-
ken til gudstjeneste, han skal være 
den nye biskop”. Biskoppen gjorde 
som Gud havde befalet ham. Den 
næste morgen trådte Nikolaus som 
den første ind i kirken. Han blev nu 
sat på bispestolen, og skønt han var 
beskeden og forsøgte at undvige, så 
måtte han føje sig, og Nikolaus blev 
nu den nye Biskop i Myra.

Som biskop var Nikolaus elsket af 
alle mennesker, og overalt hvor han 
kom frem, hjalp han alle der måtte 
have brug for det. Han var elsket og 
afholdt, enhver kunne komme til 
ham med deres sorger og bekymrin-
ger. Engang blev nogle søfolk grebet 
i en frygtelig storm på havet, og de-
res skib var ved at gå under i de høje 
bølger.  I deres nød og angst råbte 
sømændene, ”Nikolaus, hvis alt det 
gode vi har hørt om dig er sandt, så 
send os din hjælp. ”  Med ét så sø-
mændene hvorledes Nikolaus stred 
sig gennem det frådende hav mens 
han råbte, ”I har kaldt på mig, så 
her er jeg. ” Nikolaus steg ombord 
på skibet, og han hjalp mændene 
med at styre skibet, og pludselig 
lagde stormen sig igen. Der var ikke 
en vind der rørte sig, og havet var 
blik stille, men Nikolaus han var 
intet sted at se længere. Sømæn-
dene lagde til i havnen i Myra, og 
straks gik de til kirken for at takke 
Nikolaus for at have reddet deres liv. 
Men Nikolaus sagde til dem, ”Det er 
ikke mig i skal takke men derimod 
Gud, for det er ham der har reddet 
jer. ” Lige siden denne dag har Ni-
kolaus været de søfarendes helgen.

Engang herskede der stor hungers-
nød, thi der var ikke faldet regn i 
mange måneder. Solen brændte 
dagen lang og alle afgrøder på mar-

kerne var ganske udtørrede. I Myra 
sultede befolkningen, og i hele lan-
det var der intet korn tilbage. Men-
neskene kom nu til Nikolaus og bad 
om hans hjælp, og Nikolaus faldt på 
knæ og bad til Vor herre som sva-
rede ham ”I morgen skal du gå ned 
til havnen. ” Da Nikolaus kom ned 
til havnen den næste morgen var 
der netop ankommet tre store han-
delsskibe fra Alexandria som havde 
lagt til kaj. Alle skibene var tung la-
stet med korn til kejseren. Nikolaus 
bad nu kaptajnen om at vise medli-
denhed og give lidt korn til de hun-
gersramte i byen. Men kaptajnen 
svarede, ”Jeg kan desværre ikke give 
dig noget, kornet er nøje afmålt, og 
hvis vi afleverer mindre end hvad 
der er i lasten, så vil Kejseren straffe 
os hårdt. ” Men Nikolaus lovede, at 
der ikke ville mangle så meget som 
et eneste korn når de kom tilbage til 
kejseren, så gik kaptajnen med til at 
hjælpe. De tog nu præcis så meget 
korn som de havde brug for, hver-
ken mere eller mindre, og Nikolaus 
fordelte det ud til befolkningen. 
Alle blev mætte, og der var endda 
korn tilovers som bønderne kunne 
så på markerne, og hungersnøden 
var overvundet. Da de tre handels-
skibe ankom til kejseren, manglede 
der ikke et eneste korn, og søfolkene 
fortalte vidt og bredt om det under 
der var sket i Myra, og de lovpriste 
og takkede Gud.

Legenden er skrevet af Anslem Grün og oversat fra tysk af Lisbet Schmitz.

Legenden om den Hellige Sankt Nikolaus
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Sagnkvinden fra Møn
AF TINE BAY SØRENSEN

Den 29. september 2020 havde vi 
besøg af Anne Jensen, som med mu-
sik, sang og udklædning på fortalte, 
spillede og sang for os om, hvordan 
den gamle vise Vänämoinen fra den 
finske Kalevala fik sin første kantele, 
sit første strengespil.

Vi havde valgt at forestillingerne 
skulle foregå inde i Skolehjemmets 
sal med Grete Bagges billeder fra Ka-
levalaen, som baggrund og kulisse.
Anne Jensens mand laver musikinstru-
menter fra gammel tid og han havde 
bygget den Kantele, det strengespil, 
som Anne spillede på af birketræ, lige-
som den Vänamoinen byggede.

I sagnet fra den 40. sang i Kaleva-
laen, se bogen med de til dansk 

oversatte vers af Hilkka og Bent Søn-
dergåård. Her fortælles det, hvordan 
Vänämoinen var ude i sin båd ude 
i fossen, at han var god til at styre 
den uden om strømhvirvler, båden 
ramte ikke bunden, men da båden 
var kommet ud på havet, stødte den 
pludselig på grund. 

”Båden står ej på en stengrund,
Ej på sten og ej på stamme

Den står på en geddes rygben
På en havhunds krumme knogle”.

Det fortælles nu videre, hvordan 
Vänämoinen og de andre to i båden 
slår kæmpegedden ihjel og efterføl-
gende spiser fiskekødet. 

Tilbage bliver kæmpegeddens kæber 
og ud af dem skaber Vänämoinen sit 
første strengespil. 

”Geddens ben blev til en langleg,
Til en kannel, som var evig.

Hvoraf gjordes kanlens klangbund?
Af den store geddes kæber.

Hvoraf fik de stemmeskruer?
De blev gjort af geddens tænder.
Hvorfra fik de kanlens strenge?

Jo, fra Hiisihestens manke.
Nu var strengespillet færdigt”.

Vänämoinen ønsker der skal spilles 
på strengespillet, men ingen kan rig-
tigt få toner ud af den, men da Vänä-
moinen selv sætter sig og begynder 
så begynder strengelegen at klinge.

”Gamle Vänämoinen spilled.
Der var ej i hele skoven,

En, som gik på fire fødder,
Hoppede på sine langben,
Som ej kom for at høre,

 For at frydes over spillet”.

Hele naturen og alle mennesker 
bliver begejstrede og nyder Vänä-
moinen spil på strengelegen lavet af 
kæmpegeddens kæber.
Men havets egen konge Ahto, kom-
mer ligeledes op til overfladen og 
lytter, aldrig har han hørt noget 
lignende. Alle bliver dybt bevægede, 
også Vänamoinen selv.

Under en tur båden for at redde 
kværnen Sampo fra Pohjakvinden 
forsvinder strengespillet ud i havet.

” Der røg det, som hånden skabte,
Der faldt ynglingsstrengespillet,
Der forsvandt min store glæde.

Aldrig får jeg den tilbage,
Aldrig nogensinde mere, 

strengespil af geddetanden
fiskebenets smukke langleg”.
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Vänämoinen bliver ude af sig selv af 
sorg og går omkring i den 44.sang 
her møder han vortebirken, som står 
der ulykkeligt.

”Gamle vise Vänämoinen
Laved langeleg af barken,
Snitted hele sommerdagen,

Hamred flittigt på sin kannel,
På en diset pynt af næsset,

Yderst på en tåget odde,
Og han snitted kanlens klangbund,

Langelegens nye stamdel”

Birkeveddet blev til klangbund,
Vortebirken blev til stamdel”.
Strengene blev lavet af en lok af 
håret på en ungmø, efterfølgende 
stemte Vänämoinen sin nye stren-
geleg.
Alle dyr og mennesker strømmede 
til får at hører hans spil og 
klangen fra strengelegen. 

”Hvad der var af dyr i skoven,
Satte sig på hug på jorden

For at høre på hans kannel,
Frydes over strengespillet.
Fuglene som fløj i luften,

Satte sig på buskens kviste.
Alle fiskene i vandet

Lagde sig ind under stranden.
Tilmed ormene i jorden

Kravlede op og lå på mulden,
Vendte sig og lytted nøje

Til hans kannels skønne toner,
Langelegens glade klange,

Vänämoinens smukke spillen”.

Over på skolen i hallen hænger 
der et stort billede malet af Grete 
Bagge, dette billede fremstiller hele 
fortællingen omkring Vänämoinens 
strengeleg.

Dette er meget smukt og stemnings-
fuldt og er med til at give skolen 
den rette stemning, hvor musik og 
klangen i ordene er nogen af de 
mest værdifulde redskaber i forhold 
undervisningen.

Anne Jensen skabte ligeledes den 29. 
september 2020 en god stemning i 
salen og fik de unge med inddraget i 
sangen og stemningen. Dejligt at der 

igen klang noget fra Kalevalaen, som 
altid har spillet en stor betydning for 
Marjatta og altid har spillet en cen-
tral rolle for navnene i Fællesskabet.

Vi glæder os til at se Anne Jensen 
igen op mod jul, hvor hun kommer 
og fortæller om nisser for de mindste 
elever.
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Ny stor udvidelse 
på SampoVig
AF TORBEN OLESEN

Mandag d. 14. september blev første 
spadestik taget til et nyt byggeri på 
SampoVig på Stevns. Der var faktisk 
tale om hele seks første spadestik, 
idet både Marjattas leder Bernhard 
Schmitz og Driftfondens bestyrelses-
formand Finn Skovbo Petersen, samt 
fire beboere på SampoVig, havde fat-
tet hver sin spade og på rad og række 
samtidig udførte det kunststykke, 
at træde spaden ned i den hårde 
jord. Beboerne var Stine Hansen fra 
Vibehuset, Bo Astrup fra Svalebo, 
John Granberg fra Nattergalen samt 
Susanne Petersen, som er en af de be-
boere, der oprindeligt i 1982 flyttede 
ind på Lærkegården sammen med ni 
kammerater.

Siden er Lærkegården 
blevet til SampoVig, en 
del udvidelser har fundet 
sted gennem årene og 
i dag bor her 31 voksne 
beboere, fordelt på seks bo-
enheder. Udover boenheder-
ne rummer SampoVig også en 
række beskæftigelsestilbud, hvor 
beboerne har deres daglige arbejde.

Den nye boenhed, som forventes at 
stå klar til indflytning 1. juli 2021 
og allerede har fået navnet Svanen, 
kommer til at rumme tolv beboere.
I øjeblikke er der omkring 65 medar-
bejdere på SampoVig og det forven-
tes, at det nye botilbud Svanen vil 
komme til at beskæftige ca. 20 nye 

medarbejdere. Det 
er således et helt lille 
landsbysamfund, der 
med årene er vokset 
op lige uden for St. 
Heddinge.

Den nye boenhed Svanen er en 
næsten tro kopi af Sagahus, som for 
omkring tre år siden stod færdigt, 
som den seneste udvidelse af Vok-
senstedet Vidarslund i Vindbyholdt. 
Da Sagahus stod klar til indflytning, 
blev Mette Bergø ansat som gruppe-
leder, og det var under hendes ledel-
se at indflytningen og indretningen 
og i det hele taget alt det praktiske, 
fandt sted. Skæbnen har villet at hun 
efterfølgende er tiltrådt stillingen 
som forstander på SampoVig, så man 
må sige at hun er godt klædt på til 
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at lede ibrugtagningen af den nye 
boenhed i løbet af det kommende år. 
Allerede nu har hun da også bidraget 
med forslag til forbedringer, ud fra 
de erfaringer personalet på Saga hus 
har gjort.

Det er arkitekterne HS Brunsgaard 
Laursen der styrer og koordinerer 
byggeriet, som forventes at komme 
til at koste knap 23 millioner kroner, 
mure og tømrerarbejdet udføres af 
Niels Wium ApS og det forventes at 
den færrdige bygning vil komme til 
at føje sig smukt og harmonisk ind i 
den eksisterende arkitektur.

Efter at det første spadestik til det 
nye byggeri var taget, holdt bestyrel-
sesformand Finn Skovbo Petersen en 
tale for de mange fremmødte, hvori 

han blandt andet takkede Region 
Sjælland fordi man herfra har sikret 
byggeriet med en anlægsfond, som 
muliggør financieringen. 

Navnet på det nye byggeri Svanen, 
lægger sig jo i forlængelse af de 
øvrige navne på matriklen Vibehu-
set, Svalebo, Tranekær, Nattergalen, 
Uglebo og ikke mindst Lærkegården, 
som i 1982 fik sit navn, fordi mar-
kerne omkring stedet vrimlede med 
lærker, den forårsdag hvor den da-
værende bestyrelse for Marjatta var 
på besøg første gang.  Finn Skovbo 
Petersen sluttede sin tale med at sige 
”Nu lander Svanen blandt de andre 
fugle, og svanen er jo Danmarks 
Nationalfugl, så vi tror på, at det nye 
bofællesskab kommer til at få stor 
betydning for SampoVig”

Navnet SampoVig er i øvrigt taget 
fra det finske nationalepos Kalavala, 
som gennem alle årene har
været en del af fortællestoffet for 
børnene på Marjatta. Marjattas 
grundlægger Albert Eman holdt 
mange fordrag om de spændende 
historier i Kalevala, og udgav også i 
2003 en lille bog hvori han belyser 
betydningen af det mytologiske stof 
i en moderne tidsalder.
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Coronaen fik ikke bugt 
med Svalernes høstfest
AF METTE NIELSEN & INGE LISE HOLMGREN

Aflysning eller hvad?
I begyndelsen af august mødtes 
lokalrådet på SampoVig efter en lang 
Coronasommer.
Et af punkterne var aflysning af høst-
festen for beboere og deres pårøren-
de. Den afholdes traditionelt første 
lørdag i september, og var for længst 
krydset af i kalenderen.
Aflysningen var ikke nogen uventet 
meddelelse. Alligevel gav den anled-
ning til debat; vore unge mennesker 
har i løbet af de sidste måneder 
netop været udsat for aflysning på 
aflysning. Denne gang måtte vi finde 
et alternativ.
Det tog ikke lang tid at enes om at 
lave et mindre høstfestarrangement 
for hver af de fire huse.

Hvor skal vi hen?
I Svalebo valgte vi at satse på en 
udflugt i det grønne, og af de mulige 
destinationer faldt valget på Gissel-
feld.

Det var en ren fornøjelse at planlæg-
ge dagen i samråd med Greg Kobett 
og Stig Lauritsen, teamet omkring 
Gisselfelds Paradehus og Park – de 
var fulde af gode idéer og kendte jo i 
forvejen Marjatta fra etableringen af 
orangeriet ved Pilti.

Vejrguderne var med os ...
Vejrmæssigt var vi inde i en stabil 
periode med sol og tørvejr, og tilslut-
ningen var flot. 
Udover de syv Svaler ville der kom-
me tretten pårørende og otte ansatte, 
heraf fire fra værkstedet. Deltagelsen 
af værkstedspersonale var et nyt 
tiltag, som kom til at betyde rigtig 
meget – ikke mindst for os forældre. 
Nu fik vi ikke bare lejlighed til at 
snakke med hinanden og med 
personalet fra Svalebo, men også 
med de mennesker, der gør vore 
børns arbejdsdage meningsfyldte og 
spændende. 

Men ting kan ændre sig ...
Vi havde dog glemt at tage mistelte-
nen i ed.
To dage før udflugten ændredes 
vejrudsigten drastisk; nu tegnede der 
sig en lørdag med totalt regnvejr i 
netop de timer, vi ville tilbringe i det 
grønne.
Heldigvis havde vi en plan B. 
Men det var nu ikke det samme at se 
frem til en indendørs skovtur i Gis-
selfelds Ridestald.

Så kom dagen
Lørdag morgen var det endnu tør-
vejr, og det var feststemte forældre, 
der hentede deres poder i Svalebo.
Stemningen holdt sig, og ved an-
komsten til Gisselfeld blev vi modta-
get af Greg, som bød velkommen og 
viste os ned til Ridestalden, hvor de 
blomstersmykkede borde ventede på 
os og vore fyldte madkurve.
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Skybrud
De stilfærdige mumlerier om, at vi 
jo sagtens kunne ha´ siddet ude i 
Frokostlunden, forstummede brat, 
da sidste mand i hast måtte trække 
bagdelen med sig indenfor porten. 
Himlen var pludseligt blevet sort 
som en gammeldags tavle og regnen 
stod ned i stænger! 
Hold da op, hvor var vi heldige!

Frokost i tørvejr
Bo havde medbragt sin blokfløjte, og 
da høsten var behørigt sunget ind og 
Mette Bergø, SampoVigs nye forstan-
der, præsenteret for forældrene, var 
det endelig frokosttid. Ved de fem 
borde gik snakken lystigt, og ingen 
havde bemærket, at vejret var klaret 
op, før Greg pludseligt stod i døren: 
Så er det petanque-tid!

Ud i parkens solskin
Minsandten om ikke solen var kom-
met tilbage! 
Vi myldrede ud og fordelte os på 
petanquebanen, på sladrebænken 

og på parktur, hvor jagten gik på de 
sagnomspundne klokkefrøer.

Petanque
På petanquebanen gik det lystigt til. 
Greg introducerede reglerne, så alle 
kunne være med, og der blev hurtigt 
dannet fire hold med en skønsom 
blanding af Svaler, medarbejdere og 
forældre. Nogle var øvede, andre ny-
begyndere, men alle var begejstrede 
og der blev både snakket, grinet og 
lavet tossestreger.
Hvem der vandt turneringen vides 
ikke – men som man kan se på bil-
ledet, gik blandt andet Susanne og 
Christian til spillet med ildhu.

Kaffe og kage
Tiden fløj af sted og da klokken 
nærmede sig to, måtte legen brydes 
op, så vi kunne samles i Paradehuset 
til kaffe og kage. Og tro det eller ej; 
dagens anden regnbyge kom, netop 
som vi bænkede os! 
At sidde dér i lyset, midt i blomster-

vældet og i tørvejr, var en fantastisk 
afslutning på dagen. 
Snakken på kryds og tværs havde 
været livlig hele dagen, og nu fandt 
vi nye grupperinger ved de små, 
gammeldags borde, nød at lade os 
servicere med diverse lækkerier og 
gav os tid til et smut ned i »butik-
ken« så vore unge mennesker kunne 
få et håndgribeligt minde med sig 
hjem til Svalebo.

Hjem til Svalebo
Lidt senere end planlagt stod vi igen 
på Gisselfelds P-plads. De glade og 
trætte unge mennesker tog plads i 
SampoVigs minibus, vinkede farvel 
til forældrene og skuttede sig lidt. 
Nu skulle det gøre godt at komme 
hjem til Svalebo og i fred og ro for-
døje dagens mange oplevelser. 
En dejlig høstudflugt var til ende, og 
punktummet blev sat med fælles-
sang i bussen. Naturligvis Marken er 
mejet.
■
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Den første november skiftede vi til 
nyt beboer-system Sensum One. Vi 
benyttede i forvejen Sensum, men 
det nye system Sensum One giver en 
række fordele og forbedringer. 
Men inden skiftet og systemet kunne 
tages i brug, betød det at en række 
dokumenter skulle flyttes og lægges 
ind i det nye system. Dokumenter 
skulle omdøbes eller slettes. Der har 
derfor været en række med arbejdere, 
der har siddet mange timer omkring 
en computer. Der er drukket meget 
kaffe, der er løbet mange frustra-
tioner, irritationer, koncentrationer 
og mange tanker fra det ene system 
og som nu er lagt over i det andet 
system.

Vi håber alle at kunne nyde godt af 
Sensum One fremover. Tak til alle jer 
der har arbejdet ihærdigt for det har 
kunne lade sig gøre.

Nyt beboersystem til hele 
fællesskabet - Sensum One
AF DORTE BRUHN
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Skoledagen på Marjatta begynder året igennem med musik, et morgen 
vers og en årstidssang. Dette har fundet sted siden Marjattas grundlæg-
gelse i 1953.

Siden indstiftelsen af den første R. Steiner Skole i Stuttgart 1919 er sko-
ledagen på en R. Steiner Skole begyndt på lignende ovenstående måde.
På Marjattas Skole er det lærerne der begynder med at spille et stykke 
klassisk musik, det rummer altid en fløjte, hvis ikke flere forskellige, 
klaver/flygel, Bas, eller et rytme instrument.

Fra august og indtil adventstiden siges følgende morgen vers af Rudolf 
Steiner:

”Det skønne beundre
Det sande beskytte
Det ædle dybt ære
Det gode beslutte

Det leder os mennesker i livet til målet
I handling til det rette

I følelsen til freden
I tanken til lyset

Og lærer os tillid til guddommens råden
I alting som er
I verdens alt

I sjælens dyb”.  
                          
Derefter kommer der en årstidssang, som synges en uge, sangen karak-
teriserer årstiden.

F.eks. efter efterårsferien ” Nu falmer skoven trindt om land”, efterfulgt 
af ” Dybt hælder året i sin gang”

Morgenverset taler til og giver barnet, den unge og alle os medarbej-
dere, et løft til almen gyldige værdier, som vi alle kan tage med ind 
i dagen. En tro på at vi kan og, at vi ikke er alene, men en del af en 
større sammenhæng.

Morgen vers 
AF TINE BAY SØRENSEN
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Sct. Michaelsfest 
på Marjatta
AF DORTE BRUHN

Marjatta har traditionen tro holdt Michaels-fest den 29. september. 
Efteråret er godt i gang og vi ruster os til at gå en mørkere tid i møde. 
Ærkeenglen Sct. Michael er lysets engel, som står på tærsklen til mørket 
og med sit sværd hjælper os mennesker i kampen mod det onde. I even-
tyret bliver vi både præsenteret for det overjordiske væsen Sct. Michael 
og den jordiske repræsentant Ridder Georg. Deres opgave er at bekæmpe 
dragen, som symbolisere det onde og skyggesiderne, som vi alle besid-
der og må bekæmpe med visdom og mod.

På Marjatta plejer morgenen at starte med morgensamling, hvor alle 
samles og ønsker hinanden en god dag. Men under hensyntagen til 
Covid19, har Marjatta valgt ikke at lave større samling og at starte ude 
i naturen i mindre grupper som plejer at være sammen. Her går alle til 
posterne som er fordelt ud i Marjattas skønne natur.

Alle er med og mange har glædet sig til denne dag. Der sker en masse 
spændende ting, man får både udlevet sit mod og sin visdom på de 
forskellige poster.

De modige har bl.a. mulighed for at gå hen til bålet og se deres uvane 
i øjnene – den uvane som netop de har tænkt på og kæmpet med. Nu 
nedskrevet på et stykke papir, som modigt læses op og brændes af i 
flammerne.

Der er også mulighed for at smage drageblod og se lunser af dragens 
kød. Hjælpe en stakkels kone med at få sin stemme igen, ved igen og 
igen at vise sit mod. Blive hejst i tips i træerne, udtænke snedige planer 
om at få vægtskålen til at stå lige i sin vægt og meget, meget mere
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Kunst – Kultur – Corona
AF BERNHARD SCHMITZ

I foråret lukkede skoler, koncerthuse, 
museer og alle andre offentlige kul-
turinstitutioner for at forhindre Co-
ronavirus i at sprede sig. I begyndel-
sen havde myndighederne primær 
fokus på at afværge en sundheds- og 
økonomisk krise, og mon ikke vi alle 
tænkte, at dette kun ville stå på i få 
uger eller et par måneder. Men det 
skulle hurtigt vise sig, at det drejede 
sig om noget som var langt mere 
omfattende, og at nedlukningen af 
kulturlivet også har en pris, ikke kun 
økonomisk, men også menneskeligt. 

På Marjatta har vi altid sat kunst og 
kultur i centrum, og det er en natur-
lig, ja, nærmest uundværlig del af 
vores liv. Vi mødes ofte til forskellige 
arrangementer, og i de år vi har haft 
Kulturhuset som fælles mødested, 
er kulturlivet blomstret yderligere. 
Men rundt omkring i enkle bosteder 
er der også et stærkt, spændende og 
varieret kulturliv. 

For nogle år tilbage arvede Marjatta 
en meget stor kunstsamling efter 
kunstneren Grethe Bagge, og hendes 
malerier hænger rundt omkring i 
både skole, bosteder, børnegrupper 
og på Bredeshave. Det havde længe 
været vores ønske, at offentligheden 
også skulle få mulighed for at møde 
hendes kunst, og nyde et udvalg af 
hendes smukke malerier og tegnin-
ger. Udstillingen blev forberedt, og 
planlagt til at skulle afholdes i juni 
og juli måned. Men pludselig kom 
de mange Corona restriktioner, og 
uvisheden om projektet kunne gen-
nemføres eller ej. 

Men efter at myndighederne havde 
genåbnet museer og lempet restrik-
tionerne, valgte vi at gennemføre 
udstillingen, da vi i kulturhuset 
kunne overholde myndighedernes 
forholdsregler og skabe gode og 
trygge rammer for gæsterne. Og gæ-
ster dem kom der til vore store glæde 
og nok også overraskelse mange af, 
og det fra nær og fjern. Udstillingen 
fik fantastisk flot omtale i pressen, og 

mange havde læst de fine anmeldel-
ser, og blev inspireret til at komme. 
Mange af de besøgende gav udtryk 
for, at netop kunst og kulturoplevel-
ser havde været et stort savn under 
nedlukningen, og at komme og se de 
store farverige malerier var som at få 
ny energi. 

Det er først når noget bliver frataget 
os, at vi opdager og bliver bevidste 
om dets betydning i vores liv, i dette 
tilfælde kunstens betydning, og mon 
ikke vi alle nåede at blive lidt ”kunst-
sultne” da alt var nedlukket. Der har 
gennem nedlukningen været ufattelig 
mange fantasifulde måder at formidle 
kunsten og kulturen på, fællessang, 
bil-biografer, fodbold på storskærme, 
sang og musik i gaderne og meget 
mere. Danskerne har virkelig været 
kreative og vist, at trods krise og be-
grænsninger, så findes der en løsning. 
På Marjatta har der også været små 
projekter rundt omkring. F.eks. har 
alle skolebørnene i fællesskab anlagt 
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Tegningerne er fra temaugen
i medborgerskab

et Corona blomsterbed. De voksne 
beboere har skrevet digte om Corona, 
og gåture, hjemlige sysler og fælles-
skab er blevet dyrket og forstærket.

Man hvad er kunst og hvorfor har vi 
en så stor længsel efter kunst?
Mange mennesker har på en eller 
anden måde kunsten tæt på livet. 
Det være sig gennem musik, teater, 
bøger, maleri, skulptur mm. Måske 
er man selv udøvende i en eller 
anden form, eller man bruger de 
mange kulturtilbud der findes. Mine 
erfaringer i mødet med mennesker 
med særlige behov har vist mig, at 
kunstnerisk aktivitet og kunstop-
levelser bidrager til at skabe glæde, 
men det giver også en mental og 

fysisk sundhed der er af stor værdi.  
Kunst rører ved menneskets indre 
væsen, det sætter tanker og følelser i 
gang, det skaber undren, spørgsmål 
og i mange tilfælde lysten til selv at 
være skabende.  Kunsten har stærke 
helbredende kræfter, og kunstterapi 
er af stor betydning for det pæda-
gogiske arbejde, idet det skaber ro, 
balance og udvikling.

Rudolf Steiner skriver i mange af sine 
foredrag, at mennesket er et skaben-
de væsen, og at den kreative kunst-
neriske proces giver indre styrke, og 
ved at arbejde med kunsten udvikles 
vi hele livet. 

Da Rudolf Steiner i 1924 holdt 
foredrag for de første helsepæda-
goger, omtalte han børnene som 
”Seelenpflege-bedürftige Kinder”, 
børn som har behov for sjæle-pleje. 
Hvordan plejes sjælen? Dette gøres 
ved at have en vedvarende interes-
sere i det andet menneske og ved at 
være optaget af det som karakteri-
ser mennesket, og det er i høj grad 
kunsten. Menneskets væsen spejler 
sig i kunsten. Kunst er mange ting, 
og kunst kan formidles, skabes og 
udleves i mange forskellige former. 
Hvad er kunst, hvad er god kunst, 
rigtig kunst osv.? Dette findes der 
ikke noget entydigt eller korrekt svar 
på. I kunsten går vi på opdagelse, vi 
provokeres, glædes, bevæges og gen-
kender måske noget nyt i os selv.

   MARJATTA BLADET NR. 40 2020   33



”Heste skal ikke nå noget”
Rideterapi på Marjatta
AF TORBEN OLESEN

For ca. to år siden blev rideterapeut 
Therese Bjørnkjær tilknyttet Marjatta 
Skolehjemmet. 

Therese Bjørnkjær har faktisk ar-
bejdet på Marjatta tidligere, nemlig 
i slutningen af 1980erne, før hun 
uddannede sig til socialpædagog. I 
de mellemliggende år har hun vide-
reuddannet sig til biologisk chok/
traumeterapeut og startet sin egen 
virksomhed Egelyst Rideterapi som 
ligger i Rønnede.

Til marjattabladet fortæller hun 
hvordan interessen for at arbejde 
med heste og mennesker, vågnede i 
hende allerede som barn, hvor hun 
tilbragte meget tid sammen med sin 
morfar Stig Guldberg, der i Kram-
nitze på Lolland holdt sommerlejre 
for handicappede børn.

At omgås med dyr har mange kvali-
teter, fortæller Therese, for alle men-
nesker faktisk, men det kan have har 
en særlig værdi for mennesker med 
fysiske og psykiske udfordringer. At 
hunde og katte og andre kæledyr kan 
have en beroligende effekt, er veldo-
kumenteret, men i det terapeutiske 
felt kan hesten noget helt særligt. 
Som menneske kan du sidde på en 

hest og hestens bevægelser forplan-
ter sig til dig, du kan opleve at bliver 
bevæget indeni, og i den proces kan 
du opleve et slip i steder i kroppen 
, som er gavnligt for dig. Din tillid 
til hesten hjælper din vejrtrækning 
til at falde til ro. I samværet byder 
hesten ind med sin tilstedeværelse i 
nuet, den lever ikke som os men-
nesker meget i fortid og fremtid, 
den har ikke travlt for den skal ikke 
nå noget. Hesten er som flugt - og 
byttedyr, flokdyr og en sensorisk/
følende art, en stor modsætning 
til os mennesker. Vi er jægere, ego/
enkelt individer og tænkende og 
analyserende. Dette kan være godt 
at vide for vores samvær og samar-
bejde. Hesten kan her hjælpe os med 
at være mere tilstede i nuet, sanse og 
være nærværende.  

Feks kan Autistiske børn og unge 
let blive meget ophidsede, her kan 
omgang med hesten have en afbal-
lancerende virkning og berolige. Bare 
det at stå og gå ved siden af en hest, 
at trække med den, kan være nok. 
At mærke vejrtrækning, tempo og 
det som opstår i nuet, kan overraske, 
tydeliggøre og vække steder i krop-
pen, som ellers kan være svære at få 
kontakt med og også opleves van-

skelige at rumme. Therese Bjørnkjær 
har planlagt ugentlige forløb, hvor 
børn fra Marjattas børnegrupper 
kommer til ridning.  Det består i, at 
børnene rider gennem et planlagt 
stiforløb hvor ruten har en varighed 
så barnet/den unge har mulighed 
for, at nå at få en kropslig påvirkning 
så evt indre uro, et rejst nervesy-
stem eller kropslige spændinger, kan 
afspændes og afbalanceres. Dette at 
være i stilheden i naturen sammen 
med hesten, har en tydelig gavnlig 
indflydelse, og Therese Bjønkjær er i 
stadig dialog med afdelingernes pæ-
dagoger, hvor erfaringer og resultater 
løbende evalueres, med Marjatta har 
tre skønne heste som på hver deres 
måde tilbyder deres samarbejde, de 
er forskellige racer, højde og køn. 

De holder til ved løsdriften på skole-
hjemmet og nyder godt af den dag-
lige positive kontakt og nus fra de 
mange elever, beboere og øvrige som 
passere forbi stalden. Der hænger en 
informationstavle ved deres stald, 
hvor man kan læse om hver enkelt 
og få øvrige relevante oplysninger 
omkring omgang og sikkerhed. hen-
blik på den individuelle terapi.

34   MARJATTA BLADET NR. 40 2020



   MARJATTA BLADET NR. 40 2020   35



Åben Scene på STU
AF ROBBIN PIERRE HAYMAN

Åben Scene på STU opstod som svar 
på elevernes behov for en ramme at 
optræde i og dele deres glæde ved 
musik og dans, digte eller hvad de 
ellers brænder for at vise hinanden. 
Vi har også haft stand-up og endda 
en enkelt begravelsesgudstjeneste! 
(Dog ikke i samme ombæring.)
Det er uformelt og upoleret, da alle 
skal kunne være med uanset niveau.

Jeg er som oftest konferencier og i 
løbet af ugen skriver eleverne sig op 
på en liste i fællesrummet med titlen 
på den musik, de skal bruge og/el-
ler hvad de vil optræde med. Nogle 
gange er de sammen med en kam-
merat men de fleste optræder solo. 

Der er kun få regler:
• Max fem minutters varighed pr 

optrædende.
• Ingen udstyrsstykker med over-

drevet meget udstyr eller kulisser.

• Ingen bar overkrop. (Vi har haft 
et par drenge, der var meget glade 
for at smide undertrøjen under-
vejs som en flok Chippendales!)

• Man skal helst have øvet sig og 
skrevet sig på listen.

   
Efter hver optræden er der en runde 
hvor publikum inddrages med deres 
kommentarer, ris og ros. Der bliver 
også givet spontane og uofficielle 
points fra nogle af eleverne, men de 
lægges ikke sammen og det går ikke 
ud på at finde en vinder. Det her er 
for sjov. Eleverne tager dog hinanden 
alvorligt og med respekt, og der har 
hidtil ikke været nogen, der blev kede 
af det. Det er simpelthen blevet en fest 
om fredagen, lige før de får fri fra STU. 
Stemningen er ofte på kogepunktet og 
alle er glade og engagerede.

Jeg får hjælp af vikar-Jacob, som fin-
der musik og udstyr frem, så det står 
klar, Jannie og Susan hjælper også 

til med sminke eller andet praktisk 
og vi undervisere kommer også med 
kommentarer til de optrædende. Det 
er svært at lade være, når de er så 
engagerede.

De elever der ikke har lyst til Åben 
Scene hygger sig i fællesrummet 
med andre aktiviteter og laver f.eks. 
sminke-værksted. Det er også tilladt 
at gå til og fra som publikum, bare 
man ikke forstyrrer.

Åben Scene er blevet ugens højde-
punkt for mange elever og en fanta-
stisk måde at slutte ugen på.

Hvis vi giver eleverne/borgerne de 
nødvendige og tilpassede rammer, 
skal de nok fylde dem ud med deres 
livsglæde og engagement. 
Noget af det bedste vi kan give 
hinanden, er nærvær og det leverer 
eleverne i rigt mål.

Karl Emil giver en stemningsfuld udgave af 
Lokes Rapsodi fra Valhalla

Ida synger ”Vindens Farver” fra Pocahontas
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Jonas og Mathias fyrer den af

Publikum indrages
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Der bliver holdt 
høstfest rundt om-

kring på Marjatta – Også 
Skolehjemmet har høstet. 

Derefter blev der snittet, 
snakket og sunget – 

stemningen er al-
tid høj når der er 

høstfest.

Høstfest 2020
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Medborgerskabs lyrik 
fra SampoVig

Vi på SampoVig
Giver lys og luft til hinanden

Vi på SampoVig
Kan høre fuglene synge

Vi på SampoVig
Spiller og synger sammen

Vi på SampoVig
Har stor kærlighed

Vi på sampoVig
Oplever eventyr sammen


