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Forsiden: Julelyset er malet af 
Magnus Berg Jensen, 17 år.

For andet år i træk må Marjattas 
julebasar aflyses pga. den aktuelle 
Corona-situation. Basaren har i 
mange år været en vigtig del af 
vores mange traditioner, og mange 
mennesker ser frem til denne dag 
med glæde og forventning. Basaren 
er dagen, hvor vi kan mødes og 
arbejde sammen på tværs af fælles-
skabet, og indbyde gæster fra nær 
og fjern til en god oplevelse.

I år måtte vi aflyse julebasaren med 
kort varsel og mange havde allerede 
lagt et stort stykke arbejde og en-
gagement i forberedelserne. Mange 
har set frem til basaren efter sidste 
års aflysning og flere beboere har 
hen over sommeren spurgt mig, om 
der i år kan afholdes basar. For ele-
verne og beboerne er basaren altid 
en ganske særlig dag, og de nyder at 
vise familie og venner rundt på ba-
saren og de er stolte af de produkter, 
de har været med til at fremstille, så 
selvfølgelig er der en vis skuffelse at 
spore. 

Men når traditioner brydes eller 
forhindres i at kunne gennemføres, 
så må der tænkes nyt.

Tradition og fornyelse er ikke hin-
andens modsætninger – men kan 

derimod være hinandens forud-
sætninger. I Marjatta findes der 
mange traditioner udover juleba-
saren, som for eksempel de mange 
årstidsfester, og Marjatta er med 
sine snart 70 år et godt eksempel på 
at, traditionen skal holdes levende 
men også tilpasses og fornys uden 
dog at miste sin værdi.  I det pæda-
gogiske arbejde skelnes der mel-
lem den gode rytme og den rigide 
struktur. Den gode rytme holder 
traditionerne levende, skaber plads 
til fornyelse, eftertanke og overskud, 
mens den rigide struktur derimod er 
med til at udvande traditionerne så 
de mister indhold, værdi og lyst til 
engagement. 

Basargruppen som består af pårø-
rende og medarbejdere vil mødes 
i begyndelsen af januar. Her vil vi 
sammen drøfte hvorvidt vi i det 
kommende år eventuel kan afholde 
et sommermarked i stedet for en 
julebasar. Kan et sommermarked 
skabe samme oplevelse af fælles-
skabet og have den samme tiltræk-
ningskraft på gæster fra nær og 
fjern? Vi vil tage den ”kreative hat” 
på, og i fællesskab gøre vort bedste 
for at skabe noget nyt der er tro 
mod Marjattas traditioner og stærke 
værdier.  

Jeg tror på, at vi kan finde nye 
former og et andet koncept, der som 
basaren vil kunne samle os alle, og 
skabe den fællesskabsfølelse vi sav-
ner, og hvor tradition og fornyelse 
kan gå hånd i hånd.

Denne udgave af Marjatta Bladet 
giver i et fint indblik i Marjattas 
mangfoldige dagligdag og hvad 
der optager beboere og medarbej-
dere rundt omkring i fællesskabet. 
Som i tidligere udgaver indeholder 
bladet denne gang et gæstebidrag 
skrevet af Pia Bille, Socialchef på 
Socialområdet i Region Sjælland. 
Pia Bille fortæller om sit samarbejde 
med Marjatta, et samarbejde som 
hun beskriver er til stort udbytte for 
begge parter. 

På vegne af hele Marjatta Bladets 
redaktionsgruppe skal der hermed 
lyde en stort tak til alle bidragsydere 
til denne udgave af Marjatta bladet. 
Jeg håber, at læserne vil nyde en 
stille stund i løbet af juleferien i 
selskab med bladet. 
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”Når det hele er 
oppe at vende”

METTE NIELSEN FORTÆLLER TIL TORBEN OLESEN OM FLYTTEDAGENE PÅ SAMPOVIG

Mette du er gruppeleder i Svalebo og 
har arbejdet på SampoVig i mange 
år, og har deltaget i udvidelser og 
flytninger lige siden det kun var den 
oprindelige Lærkegård, hvordan vil 
du beskrive den proces, der er fore-
gået her i sommer med ibrugtagnin-
gen af det nye bofællesskab Svanen?
Ja, det er rigtigt, jeg kan huske da 
hele udvidelsen omkring grønnin-
gen fandt sted, med salen, Svalebo, 
Nattergalen, Tranekær m.m. og som 
jeg husker det, så foregik det rimeligt 
roligt og stilfærdigt. Denne gang var 
det lidt mere presset, fordi flytningen 
foregik i sommerferien, hvilket både 
var heldigt og ikke så heldigt. Det var 
heldigt fordi mange pårørende holdt 
ferie og kunne være behjælpelige på 
forskellige måder, og det var uheldigt 
fordi der var så meget personale, der 
havde planlagt ferie, og fordi sam-
fundet generelt er lidt nede i gear på 
denne tid. Der var også tale om stort 
tidspres på grund af forskellige ting. 
Men overordnet set var der tale om 

en lang proces, fra det punkt hvor 
det blev besluttet, at der skulle byg-
ges et nyt bofællesskab, til det lå fast 
hvilke beboere, der skulle flytte ind, 
og så selve flytningen.

Der var altså ikke bare tale om, at 
en ny gruppe unge beboere fra Mar-
jatta flyttede ind i Svanen?
Nej det hele var oppe at vende. For 
det første er Svanen meget handicap 
venligt byggeri, og vi spurgte os selv, 
hvilke beboere der havde mest brug 
for det, og kunne hurtigt se, hvor det 
var oplagt. Men det som var vigtigt, 
det var jo at beboerne selv kom i 
spil, at beboerne selv gav udtryk for 
deres ønsker. Og hvordan klarer man 
lige det, hvordan kan beboerne tage 
stilling til, om de vil bo i et hus, som 
– på det tidspunkt – kun var nogle 
fundamenter, der var ved at blive 
støbt. Så gjorde vi blandt andet det, 
at vi gik aftenture rundt på bygge-
pladsen sammen med beboerne, og 
talte om, hvordan det skulle komme 

til at se ud, og om hvordan det mon 
ville blive at bo der. På den måde 
blev forestillingen om eventuelt at 
skulle flytte, efterhånden mindre ab-
strakt for beboerne, og efterhånden 
blev det også ganske tydeligt hvilke 
beboere, der godt kunne se sig selv 
bo her, og hvilke beboere der sagde 
nej tak. Udfordringen var jo, at bebo-
erne skulle give udtryk for et ønske 
om, at komme til at bo i noget der 
slet ikke var færdigt. 

Så det stod altså hurtigt klart, at de 
nye unge mennesker fra Marjatta 
skulle flytte ind på Lærkegården, og 
at Lærkegårdens daværende beboere 
enten flyttede ind i Svanen eller i et 
af de andre bofællesskaber, hvor der 
blev plads?
Ja det kan du sige. I princippet blev 
alle beboere spurgt til deres ønsker, 
og vores udfordring var så, at få pus-
lespillet til at gå op. Det var en lang 
historie, for alle hjemkommunerne 
og Tilsynet skulle jo inddrages og 
meget andet. I øvrigt skulle Lærke-
gården også renoveres en hel del, 
og det var nødt til at foregå, mens 
beboerne stadigvæk boede der.
Et element i det her var også, at vi 
brugte meget tid på at vende tingene 
i Beboerrådet, hvor der sidder en 
repræsentant fra hver boenhed, så de 
kunne tage det med til deres beboer-
møder. Det var vigtigt, at beboerne 
var med hele vejen, f.eks. også da der 
skulle holdes rejsegilde på Svanen, så 
var det beboerne, der besluttede at 
leje en pølsevogn osv.
Hele SampoVig var jo involveret i 
denne her proces, det eneste hus 
hvor der ikke skete flytninger, var 
Tranekær, ellers var der ud- og ind-
flytninger i alle huse. Hvad angår 
Svalebo, så flyttede tre beboere herfra 

ind i Svanen, og tre beboere fra Lær-
kegården flyttede ind i Svalebo.

Så på et tidspunkt begyndte det 
altså at stå klart, hvilke beboere der 
ønskede at flytte ind i Svanen og i 
de andre huse, hvor der blev plads?
Ja Svanen er jo et stort hus, med 
plads til tolv beboere, så der var jo 
også tale om, at beboerne skulle 
kunne komme godt ud af det sam-
men og i det hele taget have et 
harmonisk liv. Det at flytte er jo en 
kæmpeting for beboerne, hvor af 
mange har boet sammen med hinan-
den i mange år. Der har været meget 
stor forskel på, hvordan den enkelte 
beboer har forholdt sig. Det har 
været lige fra at beboere har syntes 
at det var en fest fra starten, til andre 
som først nu efter et par måneder er 
begyndt at synes, at det er OK. Bare 
det at finde rundt i en ny bolig, og 
ikke mindst, at finde hjem til det 
rigtige hus efter arbejde, kan være 
udfordrende.  Der var f.eks. en enkelt 
beboer, som var fraflyttet sit hus, 
men blev ved med at komme tilbage. 
Ikke fordi der var noget i vejen det 
nye sted, men simpelthen fordi det 
var det mest kendte i situationen. 
Det stod på et par måneder, før det 
stabiliserede sig og hun havde væn-
net sig til, at skulle gå den nye vej.
I det hele taget har det givet anled-
ning til rigtig mange spændende sam-
taler, om hvad det indebærer at skulle 
flytte. Nogle beboere har nærmest 
romantiseret det, og forestillet sig at 
alt ville blive nyt og vidunderligt, 
og at alle de ting der var svære, ville 
fosvinde som dug for solen. Andre 
har været mere realistiske i deres for-
ventninger, og har kunnet give klart 
udtryk for ting de ønskede sig i form 
af nye møbler og indretning f.eks.

Hvad så med SampoVig som helhed 
Mette, nu bor her jo 40 beboere og 
arbejder næsten 100 medarbejdere, 
hvordan har flytteprocessen og 
tiden efter påvirket dagligdagen?
Ja det har jo været en speciel tid 
for alle med Corona pandemien, 
som nu forhåbentlig er ved at være 
overstået. En af konsekvenserne 
her på SampoVig var, at vi holdt op 
med at holde morgensamling, for vi 

kunne jo ikke tillade os at forsamles 
så mange. Men nu har vi genoptaget 
morgensamlingen i salen, og det er 
helt utroligt hvad det betyder. Vi 
har jo altid vidst, at mange var rigtig 
glade for at deltage i morgensam-
lingen, men man kunne jo spørge 
om det bare var en vane, noget de 
havde gjort hele deres liv nærmest, 
sådan er det altså her hvor vi bor. 
Men nu hvor vi er startet op med det 
igen, kan vi virkelig se, at det er med 
energi og lyst de deltager, og når jeg 
ser den gnist og det lys der er i bebo-
ernes øjne, så tænker jeg ”er du vild, 
hvor er det vigtigt”.

Det kan jeg godt se, flytningerne 
er jo faldet sammen med sommer-
ferien og med at det hele er åbnet 
meget mere op igen.
Ja, og det er rigtig heldigt, for vi har jo 
kunnet mærke, hvor meget beboerne 
under Corona har savnet, at mødes 
og være sammen på tværs af husene. 
Det har fyldt meget på møderne i 
beboerrådet, det har været noget af 
det, de har talt rigtig meget om.
Og nu er så morgensamlingen startet 
op igen, og det har en kæmpestor 
betydning for hele sammenholdet og 
samspillet beboerne imellem. Det er 
meget tydeligt at se, det der magiske 
der kan ske under morgensamlingen, 
det har virkelig været en øjenåbner. 
Når du spørger til, hvad hele flytteri-
et har betydet for livet på matriklen, 
så har det, at der virkelig er blevet 
rørt rundt i gryden f.eks. skabt helt 
nye relationer mellem mange be-
boere, nye muligheder for at gamle 
venskaber kan komme op igen. Og 
det, at der flyttet så mange unge 
mennesker ind, det har haft en stor 

betydning, beboerne på SampoVig 
var jo efterhånden kommet lidt op 
i årene, så det har virkelig været en 
vitaminindsprøjtning i det sociale.

Mette det har været rigtig spæn-
dende at høre om, hvis du tænker 
frem, hvordan ser du så fremtiden 
for beboerne?
Ja Sampovig er jo blevet en del stør-
re, her bor som sagt 40 beboere nu, 
og fællesskabet kommer til at kræve 
noget, der er jo en hvis afstand mel-
lem Lærkegården og Svanen. Det er 
også en mental afstand, og man kan 
heller ikke umiddelbart se Svanen,  
men det gode bliver jo, at der vil 
blive bygget en ny værkstedsbygning 
ved siden af Svanen. Efter planen 
skal byggeriet gå i gang til næste år, 
og det vil jo styrke sammenhængs-
kraften på den måde også, at Svanen 
blive en mere integreret del af 
SampoVig, og det bliver godt.
Vi har også talt meget i beboerrå-
det, om hvordan vi kan tage godt 
imod de nye unge mennesker, der er 
flyttet ind, hvordan får vi vist dem 
hvad SampoVig kan og hvordan får 
vi også vist dem hvad St. Heddinge 
og Stevns kan, hvad det er vi bor 
tæt på, og hvordan får vi gjort, at 
vi ikke er isoleret herude, men kan 
være en del af lokalsamfundet. Alt 
det er vi i gang med, og vi skal om 
et par dage have et vælgermøde med 
inviterede lokalpolitikere, og der 
har vi også inviteret beboerene fra 
et andet bofællesskab her på Stevns. 
Så med hensyn til fremtiden, bliver 
det spændende for os alle sammen 
at se, hvordan vi kan udnytte alle de 
muligheder der er.

4   MARJATTA BLADET NR. 42 2021    MARJATTA BLADET NR. 42 2021  5



Alle på Vidarslund har længe 
vist at der skulle bygges et nyt 
hus og alle havde længe glædet 
sig til at vi skulle gå i gang med 
at bygge det nye hus. Så vi var 
velforberedte til at dagen skulle 
komme. Og så pludselig torsdag 
d. 11. november fik vi at vide, 
at nu skulle de gå i gang med de 
store maskiner og vi fik travlt. 

Heldigvis var vi både velfor-
beredte og omstillingsparate. 
Navnet til det nye hus havde 
vi allerede besluttet os for i foråret. Der holdt vi en rigtig afstemning, 
hvor vi først indsamlede navneforslag, derefter kom alle forslagene ud til 
husene og til sidst blev der stemt. Og valget faldt på Heimdal. Guden der 
kan høre græsset gro og høre ulden vokse i fårets pels.

Til selve dagen havde vi fået lov til at låne den officielle ”første spade-
stiks” spade fra Sampovig, Breidablik havde bagt kage og Gyldenkam 
og Breidablik servere kaffe og the. Vi sang nogle sange akkopaneret af 
Susanne og Ida på fløjte.

Vi havde en dejlig dag og vi nåede det, for nu er marken fuld af gravema-
skiner, jorddumpere og betonkanoner.

Første spadestik til Heimdal 
– det nye hus på Vidarslund
AF JENS PÅBØL HEGLI, VIDARSLUND D. 19. NOV. 2021
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Der var engang ...
Fortællingens betydning i det pædagogiske arbejde
AF TINE BAY SØRENSEN

Der var engang ... , sådan begynder 
rigtig mange fortællinger og legen-
der. Tidsoplevelsen vider sig ud, det 
kan være for meget lang tid siden, 
men kan det ikke lige så godt være 
nu og her. Vi mærker ved en sådan 
begyndelse, at vi kommer uden for 
tid og rum, den konkrete verden for-
svinder og vider sig ud til et tableau 
af billeder og stemninger.

Eller mange af os kan huske en 
farmor, eller en anden bedsteforæl-
dre som kunne fortælle om deres 
barndom og ungdom. Hvordan man 
i timevis kunne lytte, mens bille-
derne af det de fortalte om voksede 
frem inde i en og man ville ønske de 
aldrig holdt. Mere, mere, åh, farmor 
fortæl om dengang du…….

Fortællinger, det talte ord, har altid 
haft en stor betydning.  

Fortællerens betydning 
Går vi tilbage i tiden var formid-
lingen af et folks historie og oprin-
delse mundtlig. Der fandtes i enhver 
stamme, en fortæller. Det vil sige, et 
menneske der havde udviklet en hu-
kommelse, så vedkommende kunne 
huske stammens forskellige legender 
og myter.

Fortælleren var en særlig betyd-
ningsfuld person, nærmest hellig 
og forbundet med stor respekt. 
Betydningen af at høre stammens 
fortællinger var stor, det var ikke alle 
givet at besidde den kraft at kunne 
fortælle. Der var dygtige jægere og 
samlere, dygtige kvinder og mænd, 
der forarbejdede skind og sørgede for 
maden og forrådet. Men at kunne 
fortælle var noget særligt.
Vi skal tilbage i en tid, hvor det 
skrevne ord ikke fandtes, billed-

verdenen var enkel, men udtryks-
fuld. Igennem fortællerens ord fik 
stammens folk deres identitet, de 
genkaldte sig ved fortællerens ord, 
de betydningsfulde fortællinger om 
dem selv og deres forfædre og ople-
vede derigennem en samhørighed 
med stammen, naturen og verden 
omkring dem, verdens skabelse og 
menneskets oprindelse. De blev 
med fortællingen en del af en større 
universel sammenhæng. At der er 
kræfter, guder, væsner som støtter og 
hjælper den enkelte. Dette gav stam-
men og den enkelte et tilhørsfor-
hold, en oplevelse af at være en del 
af noget og gav den enkelte mening. 
Samtidig med, ville vi sige med en 
mere moderne forståelse; en indre 
sammenhæng.

Fælles træk ved forskellige fol-
keslags myter og fortællinger
Kigger vi ind i eventyrernes, myter-
nes og legendernes verden, så er der i 
de fleste folkeslag og kulturer mange 
ligheder. Mange fortællinger i for-
hold til verdens tilblivelse begynder 
med, at verden var sammenligneligt 
med et stort æg.

Inde i ægget var livet, det udviklede 
sig og ægget delte sig og verden 
opstod.

Det finske folk har deres Kalevala, le-
genden om livets opståen. Kalevala-
en er  opdelt i sange, og fortælleren/
sangeren satte sig overfor en anden 
og i den rytmiske trækken frem og 
tilbage begyndte den messende sang 
om livets opståen og det finske folks 
oprindelse. Livet, verdens skabelse 
begynder her i flere æg, som bliver 
lagt på gudindens knæskal.

”Æggene faldt ned i vandet, 
trilled ud i havets bølger, de 
gik klirrende i stykker, splin-
tredes i mange stumper, men 
de havned ej i dyndet, landed 
ikke dybt i vandet. Stykkerne 
de gik til gode, alle stumperne 
blev anvendt, thi den nedre 
del af ægget blev til jorden 
nedenunder, og den øvre del 
af ægget blev til himlen oven-
over, æggeblommens øvre 
halvdel blev til solens lyse ski-
ve, æggehvidens øvre halvpart 
blev til månens blanke flade, 
og det brogede i ægget blev 
til stjernerne på himlen, hvad 
der var af sorte pletter blev til 
himlens mørke skyer”.
Går vi til den kinesiske kultur 
findes der en lignende fortæl-
ling. Jeg har lige haft den 
fantastiske oplevelse at se 
den kinesiske skabelsesmyte; 
legenden om Pan Gu opført 
i forestillingen Book of Mountains 
and Seas på Takkelloftet ved Operaen 
i København med messende sang af 
Ars Nova Koret. Huang Ruo, kompo-
nisten blev født i Kina i 1976, det år 
kulturrevolutionen sluttede. I hans 
opvækst åbner Kina sig overfor den 
vestlige verden og lader ligesom de 
gamle myter og legender tilbage. I 
forestillingen Book of Mountains 
and Seas lader han den tone frem 
igen, ikke bare musisk og med mes-
sende sang, han lader dukkefører 
på en meget æstetisk måde skabe 
billeder, så vi som moderne menne-
sker kan forbinde os med den gamle 
legende om verdens opståen.
” Legenden om Pan Gu beretter om 
jordens fødsel fra et kosmisk æg, som 
indeholdt den behårede kæmpe Pan 
Gu. Han skilte æggets dele- yin og 
yang- for at skabe himlen og jorden, 
som han herefter holdt adskilt i 
18.000 år. I takt med at kæmpen 
voksede blev himlen og jordens 
afstand til hinanden større og større. 
Da kæmpen døde opstod der ud af 
hans krop, først dyrene, klipperne, 
planterne, floderne og vindene og til 
sidst menneskerne”.
Udsnittet her er hentet fra program-
met og gav os som publikum en 
mulighed for at leve os ind i den 

kinesiske skabelsesberetning. 
Hele fortællingen slutter med at 
solen blev skabt. Ovenstående var 
en meget smuk og stemningsfuld 
oplevelse. 

Opsøger vi andre folkeslag og kultu-
rer, har de alle en skabelsesberetning, 
en fortælling som angiver, hvor vi/de 
kommer fra og hvordan universet er 
blevet skabt.

Hvordan er alle disse gamle 
myter og fortællinger blevet 
samlet
Op igennem kulturen og udviklin-
gen forsvandt fortællerne og havde 
vi ikke haft Brødrene Grimm, Elias 
Lønnrot, og mange andre som har 
været optaget af at få skrevet fortæl-
linger, sange og myter ned, så havde 
verden været fattigere. Hvordan 
skulle vi i dag have haft kendskab 
til Rødhætte, eller andre af Grimms 
eventyr.

Indsamlingerne begynder i 1800 tal-
let, hvor det skrevne ord og forsk-
ningen af sproget for alvor begynder. 
Brødrene Grimm var begge sprogfor-
skere, ville vi sige i dag, og de fik hen 
over en årrække samlet 210 fortæl-
linger, som alle i dag er mere eller 

mindre kendte som Brødrene 
Grimms eventyr samling.

Elias Lønnrot som var læge, 
men samtidig optaget af Kale-
vala eposet, begyndte ligeledes 
i 1800 tallet, at samle sange 
ind som rummede fortællin-
gerne fra Kalevala.  Han spurg-
te på sine vandringer rundt til 
finnerne om der var nogen der 
havde kendskab til de gamle 
Kalevala sange og kunne de en 
eller flere, var hans behandlin-
ger gratis; en lægelig behand-
ling for en sang.

Ovenstående er bare for at 
nævne nogle af de mennesker, 
som entusiastisk har været 
optaget af fortællingerne og 
deres værdi for eftertiden. 
Der er mange andre, som op 
igennem tiden har indsamlet 
fortællinger og sange, som 

rummer viden om tidligere tiders 
forestillinger.

Ligheder og forskelligheder
Som ovenfor nævnt er der verden 
over store ligheder i skabelsesmyter 
og beretninger, men de fleste eventyr 
har ligeledes ofte meget til fælles.

I eventyrene
Ofte handler de om en hovedperson, 
som vil bejle til en prinsesse og som 
går igennem ild, vand og alverdens 
farer for, at få hende til ægte og det 
halve eller hele kongerige. 
Det kan være en ung kvinde, som 
bliver dårligt og usselt behandlet af 
sin stedmoder, f.eks. Askepot, eller 
mandens datter i Mor Hulda, som 
er vidunderlig smuk. Samtidig med 
den egenskab at være god og kærlig 
overfor alle andre mennesker, dyr og 
planter. 
Ofte ender fortællingen med at 
kongesønnen forelsker sig i hende, 
grundet hendes moralske og kærlige 
habitus.

Alt efter, hvor i verden vi befinder os 
kan hovedpersonerne have forskel-
lige navne og titler. Troldkvinder, 
kan hedde hekse, eller i de russiske 
eventyr hedder de BarbarJarga.
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Disse forskelligheder er betinget af 
kultur og sprog. Men kigger vi ind 
bagved benævnelsen, så opdager vi, 
at de grundlæggende er bærere af de 
samme kræfter.

Eventyrene er verden over karakte-
riseret ved at være en udviklingshi-
storie, hvor det gode vinder over det 
onde. Ved at gå denne udviklingsvej 
vinder hovedpersonen, ikke mindst 
over sig selv og sine lavere egenska-
ber. Hovedpersonen forvandler sig 
takket være kræfter og gode råd, som 
han/ hun lytter til undervejs.

Nu er vi ikke alle sammen prinser, el-
ler prinsesser, men vi er mennesker, 
som begiver os ud i verden. Ud i en 
verden, hvor vi ikke altid ved om vi 
skal gå til højre, eller venstre? Hvad 
er den bedste vej? Noget sætter gang 
i os og ansporer os. I nogle eventyr er 
det en gammel kone, i andre er det 
en lille mandsling. Det vigtigste er, at 
vi bliver lyttende og respekterer den 
vi møder, at vi tager imod hjælpen.

For børn og unge mennesker er det 
væsentligt i opvæksten 
at høre eventyr, det giver 
dem kraft og mod til deres 
udviklingsvej, skaber indre 
billeder hos dem og ani-
merer til deres fantasi og 
udvikling.

Kigger vi alle tilbage i vores 
liv, kan vi se, at vi har lært 
noget på vores vej. Ofte 
har der været mennesker, 
som har støttet og hjulpet 
os. Ofte har vi skullet ud 
på en omvej først. Gen-
nemgå forskellige ting, 
påbegynde en uddannelse, 
som vi springer fra, rejse 
ud i verden og møde andre 
mennesker. Miste det kend-
te sikkerhedsnet, for at 
genvinde det på en nyere 
og selvfrembragt måde.

De indsamlede eventyr fra 
Brødrene Grimm og andre 
har alle fælles ligheder 
og repræsentere et fælles 
verdensomspændende 

billedsprog, som repræsentere den 
menneskelige sjælelige historie. I 
dem er gemt verdensomspændende 
imaginationer

Legender
Legender og myter handler ofte mere 
om den fælles kultur baggrund, de 
historier der knytter sig til helgener 
og det som har gjort at menneske-
heden er nået frem til det den kan i 
dag. Ofte handler de om forskellige 
dyder og egenskaber, som hovedper-
sonen har givet afkald på. Til mange 
årstidsfortællinger er der knyttet 
forskellige helgener.

November måned- på Mortens aften 
er det Skt. Martin, som gav en del 
af sin vinterkappe til den fattige, 
forfrosne mand og igennem denne 
gerning får en spirituel oplevelse om 
natten, som giver ham impulsen til, 
at give sit liv en ny drejning, at tjene 
andre.

Eller i begyndelsen af december 
måned den 5.12 om aftenen er 
det Skt. Nicolaus, hollændernes 

julemand som kommer og lægger 
noget i skoene hos de børn, der har 
gjort noget godt for andre i løbet af 
året. I legenderne om Nicolaus, som 
beretter om en rigmandssøn der 
tidligt i sit liv bliver forældreløs, er 
den væsentligste dyd, at give noget 
til andre uden at forvente noget til 
gengæld, heller ikke være optaget af 
at modtagerne skal vide, hvor gaven, 
pengene kommer fra.

Kigger vi ind i de forskellige legen-
der, så appellerer de til os, som men-
nesker i forhold til vores moralske 
habitus og for forholdene til verden 
og vores medmennesker.

Myter
De mytiske fortællinger, sætter ofte 
ord på skabelses beretninger. Men-
neskets opståen, samt forbindelserne 
til de højere kræfter, som har virket 
med. Hvor kommer vi fra og hvor 
går vi hen?

Kunsteventyr
Hertil hører H.C. Andersens eventyr 
og fortællinger, men ligeledes Karen 

Blixens og andre forfattere, som 
har skrevet fortællinger, der 
rummer menneskelige egenska-
ber og karakterer, som beskriver 
menneskers liv og relation til 
hinanden. F.eks. kender vi alle 
Kejserens nye klæder af H.C. 
Andersen, hvor han i en fortæl-
ling tydeliggør menneskets 
snobberi og trang til at følge 
moden og, hvad andre siger. 
Barnet, den lille dreng vover at 
sige højlydt, at Kejseren intet 
tøj har på. Sandheden åbner 
øjnene for alle.

Karen Blixen arbejder livet og 
følelserne ind i sine fortællinger 
f.eks. i fortællingen Ringen. En 
ung kvinde, der er blevet gift 
mister sin ring ude i en plan-
tage, hvor en mand truer hende 
med en kniv. Karen Blixen 
indbyggede følelser, seksualitet 
og andre adfærdsmønstre, som 
ikke var godkendte af borger-
skabet, men som hører til det 
enkelte menneskes længsel, i 
sine fortællinger.

Ovenstående er 2 eksempler på 
sådanne opdigtede eventyr, der for-
tælles ud fra en digters egen fantasi 
og indre liv. Det er ikke en gammel 
visdom samlet gennem århundrede, 
men taler ind i den virkelighed, vi 
møder i den konkrete verden og kan 
hjælpe det enkelte menneske til at 
gennemskue den forlorenhed, der 
ofte lægger sig som et lag fernis hen 
over den reale verden.

Betydningen af fortælling 
af eventyr, legender og 
myter i dag
De billeder vi skaber, når vi lytter til 
en fortælling, opstår inde i os selv 
og er ved fortællerens hjælp med til 
at øge lytterens egen forestillings og 
fantasi evne. Billederne af  konge-
slottet vokser frem, mens der lyttes, 
fortællingen får os til at åbne os for 
en indre billedverden. Fortællingen 
appellerer til en indre aktivitet, hvor 
færdige billeder, som filmatiseringer, 
tegnefilm og computerspil lægger op 
til en passiv tilskuerrolle, som ikke 
animerer det enkelte barn til egne 
forestillinger, men fastholder det i 
færdige billedes forestilling. 

Rudolf Steiner lagde stor vægt på at 
underviserne skulle fortælle under-
visningsstoffet, da han blev spurgt 
om at give anvisninger til en skole 
for det normale barn i 1919. Læreren 
skulle være engageret og bringe sine 
stemninger og engagement ind i 
måden, hvorpå undervisningsstoffet 
blev overleveret til børnene og de 
unge.

Skolen skulle være en helhedsskole, 
hvor der i undervisningens tilrette-
læggelse blev appelleret og udviklet 
på det hele menneske. Forstået, som 
at sjælen skulle udvikles igennem 
medinddragelse af tænkning, følelse 
og viljeskræfter hos det enkelte barn.

På denne tid i 1919 var længere-
varende skolegang kun forbeholdt 
børn, der levede i mere velstående 
familier. Fabrikanten Emil Molt, som 
ejede Waldorf Astoria fabrikkerne 
ønskede ved at spørge Rudolf Steiner 
til råds i forhold til grundlæggende 
tanker og ideer for en skolegang, at 

hans arbejderes børn skulle have mu-
lighed for at komme i skole og blive 
uddannet. For igennem uddannel-
sen, at kunne vokse og gribe livet og 
folde deres evner ud og ikke kun føl-
ge i familiens fodspor, som var meget 
almindeligt på dette tidspunkt.

Undervisningsmetoden og skolen er 
blev en stor succes og er siden 1919 
vokset til et verdensomspændende 
net af skoler. 

Fortællingen spiller en stor rolle i 
den didaktiske formidling i en Stei-
nerskole. Det første år er det meget 
eventyrerne. Bogstavindlæringen 
sker fra billede til bogstav. Et eventyr 
bliver fortalt og over dagene forvand-
ler stien Rødhætte går på i skoven 
sig til bogstavet S. Et andet eksempel 
kan være spinderokken i eventyret 
om Rumleskaft, der forvandler sig til 
bogstavet R.

Legender og myter hjælper ligeledes 
de første år, til at barnet på en sjæ-
lelig måde kan forbinde sig med sit 
ophav, folkeslagene og kulturudvik-
lingen. Senere i skolens ældste klas-
ser kommer det mere videnskabelige 
ind i forhold til fysik, kemi og andre 
af de mere konkrete fag. 

Det billedlige og fortællende gør at 
barnet igennem fortællestoffet, selv 
tager ejerskab af undervisningsstoffet 
og igennem periode undervisningen 
indlejrer sig en egen hukommelse 
og viden. De hæfter, som børnene 
selv fremstiller med egne billeder og 
tekster af undervisningstemaet gør, 

at det enkelte barn udvikler sin egen 
identitet og personligt udvikler et 
eget forhold til undervisningsstoffet. 
Samtidig med at det, at kunne kon-
centrere sig og lære at lytte, udfolder 
sig, autenticiteten og nærværet øges.

Periodeundervisningen gør at barnet 
og den unge, får mulighed for i en 
periode at forbinde sig med et stof, 
lytte, tegne male og bevæge sig. Så 
kommer der en ny periode og den 
forhenværende kan synke ned i 
hukommelsen, for senere at kunne 
hentes frem igen, når der kommer en 
periode, der fortsætter den tidligere. 
Dette øger den enkeltes egenviden, 
at noget må have lov til at sove og 
igen senere blive hentet frem. At 
indlæringen ikke kun går til de intel-
lektuelle kræfter, men inddrager hele 
mennesket.

Lærerplanen er bygget op efter bar-
nets og den unges udviklings alder, 
og undervisnings stoffet stimulerer 
og hjælper barnet i den fysiske og 
psykiske udvikling det gennemgår.
At se og opleve børn i 4. klasse, som 
står midt i puberteten, recitere vers 
fra nordisk mytologi og samtidig 
ledsage verset med stave, som de 
rytmisk slår ned i gulvet er helt 
fantastisk. Børnenes øjne stråler og 
lyser, kombinationen af sprog og 
den rytmiske takt harmoniserer i den 
grad barnet, som i den begyndende 
pubertet ofte ikke ved, hvad det skal 
stille op med de spirende følelser og 
hormoner, der begynder at vokse 
frem, det hjælper til en afbalance-
ring. 
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Undervisningsstoffet danner et 
kulturelt videns fundament i den 
enkelte og bliver ikke kun en paratvi-
den i forhold til en eksamen, eller en 
opgave der skal afleveres.

Fortællingens betydning i det 
specialiserede område og dens 
betydning på Marjatta
Rudolf Steiner blev efter grundlæg-
gelsen af Waldorf skolen i 1919 
ligeledes spurgt om, hvordan der 
kunne arbejdes med det handicap-
pede menneske. Han holdt i 1924 
foredrag for en mindre gruppe men-
nesker, som senere dannede grund-
lag for udgivelsen af ”Det helsepæda-
gogiske kursus”.

I denne foredragsrække blev det 
tydeligt, at tilgangen og metoden 
til det handicappede menneske må 
ses som en fordybelse af R. Steiner 

pædagogikken og metoden overfor 
det normale barn.

Fortælling spiller en meget afgørende 
rolle i al undervisning i forhold til 
det handicappede barn og unge 
mennesker. Den kognitive formåen 
er ofte ikke stor, men der er ofte en 
stor sensibilitet overfor lærerens, el-
ler pædagogens fortalte ord. Børnene 
kan leve sig ind i billederne og igen-
nem dem indlejrer der sig en viden 
og en kunnen. I Special skolen på 
Marjatta undervises der efter Steiner-
skolernes læreplan.

Hovedfagsfortællingen ledsages ofte 
af en tavletegning, så barnet, eller 
den unge visuelt har noget at støtte 
sig til undervejs i undervisningen.
I de mindre klasser spilles eventyret, 
eller legenden ofte. Børnene skiftes 
til at være prinsen, prinsessen, hek-

sen, eller den tapre ridder.
Endnu mere end i normalområdet 
leges, tegnes og males der, dette 
understøtte det handicappede barns 
indlæring og stimulere den sensitive, 
eller sansesvage. Hele mennesket 
bliver aktiveret og det skaber en øget 
forståelse.

Marionetteateret og bordspillet 
er ligeledes med til at understøtte 
barnets oplevelse af det talte ord. 
Marionetterne der på en fin æstetisk 
måde viser eventyret, eller legenden, 
skaber i barnets indre skønhed og 
stimulere det smukke.
Bordspillet, hvor eventyret af for-
tælleren samtidig bliver vist med 
mindre håndfaste dukke på bordet i 
et opbygget sceneri, styrker ligeledes 
barnets medleven og fokus.

Højtlæsningen om aftenen i de en-
kelte grupper af f.eks. Brødrene Løve-
hjerte, eller Skammerens datter giver 
den enkelte herlige billeder med ind 
i nattesøvnen, hvor der kæmpes for 
at det gode skal vinde over mørket 
og ondskaben.

Afrunding
At fortælle skaber en aktiv samhørig-
hed fyldt med indre billeder og giver 
nutiden et vigtigt modsvar på alle de 
passive, underholdende aktiviteter 
som den enkelte let kan blive indrul-
leret i, hvis vi ikke har et bevidst 
fokus.
Fortællingen nære fantasien og krea-
tiviteten og nære og giver kraft til 
alle sjæle og lægger grunden for en 
indre ro og balance.

MorgensangMorgensang
AF BALDER ANDREAS EGHOLM

Skoledagen på Marjatta starter med morgensang. Det er 
egentlig en morgensamling, for sang er bare en del af 
starten på skoledagen. 

I ”gamle dage”, før corona, mødtes vi i Marjattas sal med 
de smukke malerier rundt langs væggene. Det sidste 
halvanden år har vi været i skolen og stået rundt i klas-
serne og på trappen.

Når alle er klar slår Ingegjerd på gongen og så spiller Ger-
tie, Malene og Sara et lille stykke musik på blokfløjter og 
Michael spiller med på kontrabas. De spiller det samme 
stykke hver morgen i tre ugers tid. Så kan vi vænne os til 
stykket og måske høre forskellige nuancer af musikken. 
Imens øver vi andre os i at stå stille, gerne med samlede 
fødder og hænder, og lytte. Marjattas grundlægger Albert 
Eman har sagt at det er meget vigtigt at udvikle børns 
høreevne. Ikke igennem lange passager med baggrunds-
støj hvor man ikke behøver at koncentrere sig, men deri-
mod i små koncentrerede portioner. Dermed er morgen-
musikken skoledagens første lille stykke undervisning.

Efter musikken er der fælles morgenvers. Versene er 
skrevet at Rudolf Steiner og der er bestemte vers i løbet af 
året. I adventstiden frem til jul er det fx: 

I sjælens øje spejler sig
Verdens håbets lys
Af ånden opfyld visdom
Taler i hjertets dyb
Og faderens evige kærlighed
Sin søn til jorden sender
På menneskeveje nådefuldt
Han himmelslyset tænder

Mange dage siger man bare med, men en gang imel-
lem er der måske et ord eller en linje der bliver fanget af 
bevidstheden. 

Til sidst kommer så selve morgensangen. Vi synger en 
sang en eller to uger af gangen og sangene følger årsti-
derne. Vi synger både årstidssange, salmer og højtids-
sange som til Sankt Michael og Sankt Martin. 

Morgensangen bliver akkompagneret af klaver og man 
gennemgår og øver også morgensangene i timerne så vi 
kan blive rigtigt gode til dem. 

Som afslutning folder vi hænderne til en stjerne over 
brystet og ønsker hinanden en god morgen. 

Ligesom timerne har rytmer der veksler mellem aktivitet 
og fordybelse, sådan har hele dagen også en rytme. I 
morgensangen prøver vi at komme ned i fordybelsen og 
få trukket et godt åndedrag ned i lungerne og bagefter 
være klar til hovedfag. 
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Så er der kommet nye beboere i Kridthuset
AF DORTE BRUHN

Silaz, Emil, Elias, Nanna, Cecilie og Villi er alle i september flyttet over i Kridthuset.

Det er tydeligt at de nyder deres nye ungdomsmiljø og profitere af hinandens 
selskab.

Adspurgt svare de at de nyder meget deres fælles dialoger og samtaler omkring 
bordet. At skulle være så aktiv med mange ting i husholdningen, madlavning, 
rengøring m.v. oplever de rigtig godt.

Jeg er flyttet sammen med mine venner, siger Emil og skal jeg flytte, så skal det være 
med nogle jeg kender.

Så er vi flyttet hjemmefra  AF DORTE BRUHN

Axel, Emilie, Mathias, Chili, Mille og Sofie er alle i oktober måned flyttet ind på 
Marjatta i forskellige ungdomsgrupper.

Adspurgt vender Axel ”thums up” og stikker i et stort smil, når man spørger ham. 
Han viser stolt sit værelse frem i NNH.

Emilie glædes over sit nye værelse og nyder livet sammen med vennerne.

Mathias og Chili kommer grinende og pjattende op i Birken. Puha siger Mathias, nu 
skal jeg lige slappe lidt af inden jeg skal dække bordet til aftensmaden.

Sofie er ved at falde til ro i Skovbrynet.

Og Mille nyder at veninderne alle bor på Skovvænget.

Det er dejligt at se, hvor hurtigt de er faldet til.
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Masser af bevægelse 
mod nye horisonter
AF MARKUS GREEN SCHOMANN, LULU, JONAS OG ISABELLE

I løbet af denne sommer forberedte vi 
os langsomt til tanken om at få pakket 
vores ting ned og flytte til Bækkeskov 
Stræde 13

Fredskov hedder vi stadig, men nu 
med nye omgivelser, nye værelser og 
en skøn natur omkranser nu hverda-
gen. Store åbne marker, flotte solop-
gange og de stjerneklare aftener, er alt 
sammen noget der fulgte med da vi 
købte stedet. Både beboere og perso-
nale nyder godt at den åbne natur, der 
ligger lige ude foran vores dør. Med 
skoven som nabo bliver der også gået 
flittigt på opdagelse i de flotte farver, 
som ses når årstiderne ændrer sig.

Det har ikke været nemt, at skulle sige 
farvel til det man kender og det kræver 
vilje og mod at turde tage nye skridt 
på ukendte veje, men beboerne på 
Fredskov har bevist at de til fulde kan 
mestre dette.  Vi glæder os til at skabe 
nye historier, minder og latter herude 
på landet og vi er allerede godt i gang.

Jonas, Lullu og Isabella har valgt at 
fortælle lidt om deres flytte oplevelser. 

Lullu 
I begyndelsen syntes jeg ikke, at det 
var en god ide at flytte. Jeg var glad for 
mit gamle værelse og jeg kunne godt 
lide den måde jeg boede på

Jeg var med til at hjælpe med flyt-
ningen og at pakke mine ting ned på 
værelset. Det var en underlig fornem-
melse at skulle pakke sine ting ned i 
flyttekasser og at de blev stillet væk. 
De sidste 2 uger inden vi skulle flytte, 
var der meget tomt på vores værelser 
og det føltes ikke så godt at sove på 
sit værelse når det var helt tomt og at 
man kun havde sin seng at sove i. 

Jeg syntes dog nu, at vi er kommet på 
plads det nye sted. Mit værelse er større 
end det gamle. Jeg har nu plads til at 
synge og danse på mit nye værelse. 
Jeg er kommet tættere på mit arbejde 
og min kæreste karl Emil som bor på 
skolehjemmet. 

Naturen er dejlig tæt på og vores hus 
ligger rigtig godt. Det er flot når jeg 
cykler om morgenen og skal møde 
på arbejde. Jeg cykler fra Fredskov til 

skolehjemmet, der tager jeg bussen til 
gartneriet på Vidarslund og kører med 
arbejdsbussen hjem til skolen igen. 
Her står min cykel og venter så jeg kan 
cykle hjem til Fredskov. 

Jeg har boet på Marjatta i 4 år og ken-
der allerede den vej jeg skal cykle rigtig 
godt. Jeg har arbejdet på gartneriet i et 
år og kendte derfor vejen ud til vores 
nye hus allerede inden vi flyttede, da 
bussen nemlig kører næsten lige forbi. 

Isabella 
I begyndelsen syntes jeg ikke, at det 
var en god ide vi skulle flytte, jeg var 
også meget glad for mit gamle værelse.  
To medarbejdere hjalp mig med at 
pakke mine ting ned, og der gik lang 
tid før jeg havde lyst til at pakke mine 
ting ned. Jeg kunne godt lide det 
gamle Fredskov og havde svært ved 
at overskue at mine ting skulle pakkes 
væk og jeg var bange for at nogle af 
mine ting skulle blive væk.  På det nye 
sted tog det lang tid at vænne sig til 
mit nye værelse, men nu er jeg kom-
met ordentligt på plads og er gået hen 
og blevet glad for det. Jeg bor oppe på 
pigegangen sammen med Lullu og den 
nye Isabella O. Så nu er vi to Isabellaer 
på samme gang. Jeg syntes det er fedt, 
vi har også en stor terrasse som jeg kan 
gå ud på og holde øje med det hele og 
det der sker omkring huset.

Jeg arbejder på cafeen Mandag og 
tirsdag og torsdag, der bager jeg brød, 
kager, småkager og brunkager. Lige nu 
er vi i gang med at bage en masse til 
julebasaren hvor kagerne skal sælges i 
vores boder. 

Om onsdagen arbejder jeg i A-huset, 
der tegner jeg og i øjeblikket laver jeg 
også ting til julebasaren.

Jonas 
Det har været fint for mig at flytte 
til det nye Fredskov. Jeg har pakket 
mine tøjaber ned og har fået en ny 
bamse som jeg kan tage med og vise 
det nye sted. Jeg har boet lidt på det 
gamle fredskov, men var ikke flyttet 
rigtigt ind. Da jeg gik på STU boede 
jeg hjemme hos mine forældre. Jeg 
overnattede i nogle af weekenderne på 
det gamle Fredskov og havde mit eget 
værelse, når jeg var på besøg, så jeg 
kunne prøve at se hvordan det var at 
være væk hjemmefra. Alle dem der bor 
på Fredskov har taget godt imod mig 
og jeg er glad for de venner som jeg 
nu har fået. Nu er jeg færdig med min 
skole og har fået arbejde på værkstedet 
ude i Snesere. Jeg er nu flyttet hen på 
det nye fredskov og har fået en fast 

plads og værelse, nu er jeg rigtig flyttet 
ind. Jeg tager stadig hjem og besøger 
mine forældre tit, men bor nu officielt 
herude sammen med de andre. Det er 
nyt og spændende og jeg er glad for at 
være her. 

Hver morgen, pakker jeg min arbejds-
taske og spiser morgenmad sammen 
med de andre, bagefter børster jeg 
tænder og tager mit arbejdstøj på. 
Cykelhjelmen og vesten er klar og jeg 
cykler selv hen til skolehjemmet, hvor 
jeg tager værkstedbussen sammen med 
de andre, som også skal arbejde.
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Grethe Bagge – 
Relevant som aldrig før
AF FLEUR WETTERHOLM

Sommerudstillingen med Grethe 
Bagge (1925-2012) i august 2021 bar 
titlen: Grethe Bagge - Gådefulde Forbin-
delser. I tråd med tidens voksende in-
teresse for den åndelige dimension af 
verdenen var det ønsket at sætte fokus 
på den spirituelle side af kunstneren.

Udstillingen rummede 43 oliemale-
rier og nogle enkelte akvareller. De 
udvalgte værkers motivkredse kred-
sede om dyr, landskaber, mennesker 
og mytiske væsener. 

Udstillingen på Marjatta var i ud-
gangspunktet blevet til som et tvær-
gående samarbejde med Kunsthallen 
Rønnebæksholm og deres udstillings-
projekt Soil, Sickness, Society. 
Et udstillingsprojekt, som stiller 
skarpt på, hvordan kunsten kan være 

med til rette fokus på de udfordrin-
ger og ubalancer, vi som mennesker 
befinder os i med sygdom, psykisk 
skrøbelighed og mangel på omsorg 
til følge. Derudover er der fokus på, 
hvordan det har konsekvenser for vo-
res udpinte planet, som lider under 
vores rovdrift. 

Det er således i den ånd, at Bagges 
værker er blevet udvalgt til udstil-
lingen i Bredeshave. I værkerne har 
Bagge blikket rettet mod menneskets 
væren i verden, balancer og ubalan-
cer, melankoli, eftertænksomhed, 
angst og frustration - men også håb, 
humor og et langt udsyn til det uen-
delige kosmos. 

En udstilling, hvor vi ser Bagge løfte 
fligen for nogle af de udfordringer, vi 

som mennesker møder på vores vej. 
Udfordringer, som Bagge billedlig-
gør ved at gøre brug af lys og mørke, 
men også ved at gøre brug af farven 
og sansningen. Bagge nævnte selv, at 
hun bruger farven til at nå det hinsi-
des, og det giver god mening netop i 
en udstilling som denne, hvor farven 
konstant vækker sansninger og aha 
oplevelser til live. 

Der skal bruges lang tid på at betragte 
værkerne, som alle, på nær et par 
stykker, er figurative. At opleve Bagges 
værker kræver, at man er opmærksom, 
og er man det, vil man opdage ele-
menter eller figurer dukke op lidt efter 
lidt. Figurerne eller motiverne rækker 
ofte ud efter noget, som vil de i for-
bindelse eller kontakt med noget. De 
befinder sig ofte i et udefinerbart rum 
og til tider omgivet af himmelrummet 
fyldt med planeter og stjerner. Lige på 
grænsen til det abstrakte, men altid 
med et greb i den omgivende virkelig-
hed. Du får øje på noget, du forsøger 
at fange det, og vupti er det gledet ud 
af hænderne på dig igen. 

Til tider kæmper lyset og mørket om 
at få overtaget i kompositionerne, 
som var det en kamp mellem det 
gode og det onde, der finder sted. 

Omvisninger
Som et led i at udbrede kendskabet 
til Bagge og Marjatta, blev udstillin-
gen ledsaget af fire omvisninger for 

offentligheden. Selve udstillingen i 
Bredeshave blev formidlet af kurator 
Fleur Wetterholm, mens de storslåede 
og intense fortolkninger af det finske 
folkeeventyr Kalevala, og nærmere 
bestemt fortællingen om Marjatta, 
som befinder sig i festsalen på Mar-
jatta, blev formidlet på bedste vis af 
Bernhard Schmitz og John Bay Søren-
sen. Det var et populært tiltag, som 
tiltrak sig en del opmærksomhed. 

I skrivende stund er tre af Bagges 
værker endnu udlånt til Kunsthallen 
Rønnebæksholm, og dermed er der 
fokus på Bagges kunst ude i det etab-
lerede udstillingsmiljø. Det sker kun 
fordi hendes kunst stadigvæk siger os 
noget. Tiltag som disse skaber øget 
opmærksomhed om hendes kunst og 
måske en dag dukker der en gylden 
mulighed op, så Bagge kan få den 
opmærksomhed hun fortjener. 

Uden titel (”Fugl Fønix og kvinde”), 2007. Olie og oliekridt på lærred
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Grethe Bagge 
Gådefulde Forbindelser

Malerier og akvareller
7. august - 5. september, 2021, hver lørdag og søndag 11-16

Marjatta Kulturhus • Strandvejen 11 • 4733 Tappernøje

Studie i gult og rødt, u.å. Olie på lærred

De Profundis, ca. 1983. Olie på lærred
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Årets gang
Årstidsfesternes betydning i det pædagogiske arbejde

AF LISBET SCHMITZ

Dette var min første oplevelse med 
en årstidsfest, da jeg som helt ung 
kom til Camphill i Skotland i starten 
af 80èrne. Jeg havde ingen erfaring 
i det pædagogiske arbejde, og jeg 
anede absolut intet om Rudolf Stei-
ner og antroposofi, men blev hurtig 
grebet af tankerne, stemningen og 
ikke mindst af årstidsfesterne. Uden 
at kende til baggrunden mærkede 
jeg straks, at det gjorde et eller andet 
godt, ikke blot ved mig men ved alle, 
og at netop årstidsfesterne havde en 
central og meget vigtig rolle i det 
daglige pædagogiske arbejde. 

Jeg fik efterfølgende fornøjelsen af at 
deltage i rigtig mange årstidsfester, 
alle med hver deres særlige betyd-
ning, og hver i sær gjorde de dybt 
indtryk på mig, og gav mig oplevel-
ser jeg stadig næres af og har taget 
med mig videre i livet. 

Men hvad er det der gør årstids-
festerne til noget centralt i vores 
pædagogiske arbejde, hvorfor fejrer 
vi disse fester og hvorledes kan vi 
bevare, udvikle og videreføre årsti-
dens højdepunkter uden at det bliver 
kommercielt, rutinepræget og mister 
kvalitet og indhold?

Fester der er knyttet til årstiderne har 
tidligere været af stor betydning for 
mennesket, i de tidligere bondesam-
fund har man fx festet når sæden 

kom i jorden, høsten var i hus, ved 
jævndøgn, solhverv osv. og til hver 
fest var der knyttet særlige traditio-
ner og ritualer. 

Mange fester har haft et religiøst 
indhold, og religion var en del af 
hverdagen og ikke kun noget der var 
begrænset til et særligt tidspunkt. 
Med tiden er det religiøse blevet 
adskilt fra traditionerne, og mange er 
ikke længere bevidste eller vidende 
om baggrunden for de årstidsfester 
vi fejrer. Men som menneske har 
vi brug for traditioner og gentagel-
ser. Hvis én tradition forsvinder, så 
opstår der ofte en ny. Traditioner 
bygger på gentagelser, og i gentagel-
sen ligger sikkerheden men i genta-
gelsen ligger også rutiner og vaner, 
og hermed også faren for, at tingene 
bliver tomme for indhold, dybde 
og kvalitet. Men formår vi at forstå 
baggrunden for de fester vi holder, 
at give dem indhold, forberedelse 
og mening, så opstår der en helt 
anden stemning som er af uvurderlig 
værdi ikke mindst i det pædagogiske 
arbejde. 

På Marjatta har årstidsfesterne en 
central plads i det daglige arbejde og 
vi ved, at de tilbagevendende fester 
giver vores børn og beboere tryghed, 
overblik og sikkerhed. De skaber en 
rød tråd i hverdagen, skaber plads til 
fordybelse, samarbejde og fælles-

skab både i de enkelte grupper, men 
også medarbejderne og beboerne i 
mellem. Når vi fejrer årstidsfesterne 
og beskæftiger os med de tanker 
der ligger bag, så vil vi ofte opleve 
naturen med nye øjne, men måske 
også opleve os selv i en større sam-
menhæng. Ikke altid noget vi lige 
kan sætte ord på, men en følelse der 
gør et eller andet ved os, får os måske 
til at fornemme, at vi er del af noget 
større, der opstår måske øget forstå-
else, respekt, andagt og interesse for 
den verden vi er del af.  Vi er meget 
bevidste om årstidsfesternes betyd-
ning, og forsøger at formidle det 
så det indeholder aspekter både fra 
den religiøse og kulturelle baggrund, 
men også ud fra bevidstheden om 
de ændringer der sker ude i naturen. 
Vi skal vække vores sanser og bringe 
kvalitet ind i alle processer.

Det lyder måske umiddelbart som 
en kæmpe mundfuld, men hvis man 
som medarbejder sætter sig ind i 
baggrunden for de forskellige års-
tidsfester, så vil man opleve, at selv 
med få enkle tiltag kan der opnås en 
stor effekt. Børnene og beboerne skal 
mærke, at vi er bevidste om det vi 
gør, at vi træder i karakter, kan skabe 
en stemning og selv udstråler glæde 
og begejstring. Vi må ikke være 
bange for at gøre noget forkert, det 
skal ikke være perfekt, stemningen 
og forberedelsen er det vigtigste. 

For år tilbage var der f.eks. ikke 
tradition for at afholde Majstangsfest 
og Sankt Martins fest på Marjatta. Vi 
var en lille gruppe af unge medarbej-
dere, som havde oplevet festerne på 
lignende institutioner i England og 
Tyskland, og nu ville vi gerne indføre 
festerne på Marjatta. Dette skulle 
selvfølgelig lige vendes med ledelsen 
som umiddelbart var positive, men 
måske også en anelse skeptiske, for 
kunne vi mon virkelig få det forbe-
redt, ville det lykkes og hvad var det 
egentlig for nyt vi nu kom med? Men 
vi ville, og vi vidste det var vigtigt, så 
forberedelserne gik i gang. Til maj-
festen fik vi købt bånd til stangen, 
vi fandt folk der kunne spille og vi 
forberedte velkomst, sang osv. Vi 
vidste vi havde påtaget os et ansvar 
og en opgave vi skulle holde fast i, og 
den første majfest blev afholdt for de 
mindste børn i silende regn, men det 
blev en succes, og siden 1987 er der 
hvert år blevet afholdt Majstangsfest 
og traditionen lever nu i alle boste-
der på Marjatta og er kommet for 
at blive. På samme måde er Sankt 
Martins festen også blevet en fast del 
af vores årstidsfester, den lever stærkt 
på skolehjemmet, og mange af de 
elever som nu er blevet voksne og 

flyttet videre, de har bragt traditio-
nen med sig ud i deres bosteder. Her 
har den ændret form, men for mange 
er det stadig af stor betydning, at lave 
lanterner, gå gennem skoven med 
dem og synge de forskellige lanterne 
sange. Som medarbejder må vi ikke 
underkende denne betydning, og det 
er vigtigt, at vi forstår at viderebringe, 
bevare men ind i mellem også for-
vandle traditionerne så de forbliver 
levende, nærværende og tilpasset de 
enkle bosteder. 

Årets gang og årstidernes forskel-
ligheder kan være til stor inspiration 
og hjælp i det pædagogiske arbejde. 
Vi skal vække børnenes opmærk-
somhed og sanser og det kan gøres 
på mange måder. En gåtur gennem 
skoven kan bruges til at kigge på 
blomster, blade dyr osv. Om efteråret 
er det oplagt f.eks. at samle smukke 
blade, agern, nødder osv. Der kan 
året igennem opstå samtaler om 
hvad vi ser i naturen, farver, lyde, 
lugte osv. Går man ad de samme stier 
året rundt, så vil man automatisk 
blive opmærksom på de mange for-
andringer. På turene kan man samle 
planter, kogler, sten osv. og det kan 
eventuelt bruges som pynt på grup-

pens årstidsbord. Bordet vil ofte være 
et lille bord, en skænk e. lign. i grup-
pens fællesrum. Det pyntes løbende 
med f.eks. smukke kunsttryk, sten, 
krystaller, planter osv. Hos de mindre 
børn vil der ofte være små figurer i 
træ eller filt, til Sankt Michael kan 
det være en drage og en ridder og i 
adventstiden vil der løbende opstå 
en julekrybbe. Årstidsbordet pyntes 
enkelt og smukt og hos de voksne 
vil det f.eks. være et kunsttryk og en 
smuk dug der pryder bordet. Bordet 
er med til at synliggøre det, der sker 
ude i naturen, og det er med til skabe 
genkendelighed og en andagtsfuld 
stemning. De fleste mindre børn 
lærer med tiden, at årstidsbordet det 
skal man ikke pille ved, vi kigger på 
det, taler om hvad vi kan se og om 
der evt. er kommet nyt på bordet. 
Langt de fleste børn forstår dette, og 
der hersker ofte stor respekt omkring 
årstidsbordet, og det får lov at stå til 
fælles glæde for alle.
Men der er mange andre måder 
hvorpå vi sammen med børnene og 
beboerne kan forberede årstidsfe-
sterne. Om foråret kan vi sammen 
plante blomster i gruppens udendørs 
potter, vi henter havemøblerne frem 
og vi fejer og fjerne vinterens spor. 

Salen er smuk pyntet med efterårsgrene, på bordet er der blomster, et flot 
sværd og smukke krystaller. Over bordet hænger et stort billede af ærke-
englen Sankt Michael, og en skøn duft af suppe breder sig gennem hele 
huset. I den store spisestue er bordene dækket op med dug og vaser med 
efterårsblomster, og huset er gjort ekstra rent i anledningen af dagen.  En 
lille gruppe af medarbejdere spiller musik, og efterfølgende synger alle Sankt 
Michael sangen flerstemmigt. Alle er pænt klædt på og er koncentrerede og 
spændte.  Jeg mærker gåsehuden brede sig, og jeg bliver grebet af stemnin-
gen og mærker instinktivt, at det her det er noget ganske særligt. 
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Om efteråret og vinteren hænger vi 
måske foder op til havens fugle, fejer 
efterårsbladene væk og ved advents-
tiden kommer adventskransen op, 
der hænges lyskæder op og lidt efter 
lidt pyntes der smukt op til jul. På 
Marjatta er vi bevidste om, at kvalitet 
er vigtigere en kvantitet. Vi bringer 
naturen ind, idet vi bruger natur-
materialer og det enkle og smukke 
får plads.   Mange af opgaverne kan 
børnene og de unge være med til, 
og i det vi går ind i processen med 
overbevisning og engagement, så vil 
det have en smittende effekt, og det 
er af stor pædagogisk betydning. 

Samler vi børnene og beboerne til 
fælles hygge, så kan fortælling og 
sang ligeledes knyttes til årstidsfe-
sterne. Højtlæsning af årstidsrele-
vante eventyr og fortællinger kan 
altid skabe ro og fordybelse. Hos de 
mindste børn er de korte remseeven-
tyr oplagte, her er børnenes koncen-
tration kort, og måske kan fortæl-
lingen understøttes af et lille visuelt 
bordspil. Hos de lidt ældre findes der 
en bred vifte af traditionelle eventyr 
som passer til årstiderne og de unge 
elever vil ofte selv have gode forslag 
til eventyr og fortællinger, som de er 

særlig glade for at høre. Vi skal ikke 
underkende gentagelsens betydning, 
og i eventyrene gemmer der sig stof 
der både nærer fantasien og skaber 
stærke indre billeder. Fortæller man 
f.eks. om Sankt Martin eller ridder 
Georg, så kan man hos de ældre 
elever taler om indholdet, det være 
sig om ondskab og godhed, hjælp-
somhed, misundelse osv.  det kan 
relateres til den praktiske hverdag 
i gruppen, men måske også sættes 
ind i et større perspektiv, og nogle 
beboere er meget bevidste om hvad 
der sker rundt omkring i verden, og 
der kan  opstå rigtig fine samtaler. Vi 
kan sammen synge sange der passer 
til årstiden, og her kan Marjattas 
børn og unge rigtig mange sange. 
Som medarbejder skal man ikke lade 
sig skræmme af, at man ikke kan tek-
sten, ikke synes man kan synge osv. 
Køb sangbøger og kast dig ud i det, 
det skal ikke være perfekt, vigtigst er 
at man gør noget, at børnene og de 
unge mærker vi tager initiativ og ska-
ber rammerne for en god stemning.     

Årstidens gang kan fejres både stort 
og småt, små enkle tiltag kan havde 
præcis samme pædagogiske virk-
ning som store arrangementer. Den 

daglige morgensamling er med sin 
form og sit indhold i sig selv en lille 
daglig årstidsfest. Her mødes vi alle 
for i fællesskab at starte en ny dag. 
Vi stiller os i kreds, ser hinanden og 
skaber opmærksomhed på hinan-
den, men også på den dag vi nu skal 
i gang med. Vi opfordrer børnene 
og de unge til at rette sig op, måske 
samle hænderne hvis muligt, og stå 
opret i de få minutter samlingen 
tager. I det vi samler os, retter os op 
og åbner blikket, så opstår der auto-
matisk en øget bevidsthed, balance 
og kropsholdning trænes, og vi kan 
nu lytte, tale med på vers og synge 
langt bedre. Der skabes bevidsthed 
og en vis respekt for dem som spiller, 
de har øvet sig og vi lytter i stilhed. 
Musikken ændre sig i løbet af måne-
den, og måske lærer vi at høre når 
der spilles noget nyt. Det vers vi siger 
i fællesskab ændrer sig også i løbet 
af året, og lytter man til teksten, så 
har den også relation til årets løb.  
Til sidst synger vi alle i fællesskab, 
og her ændres sangen fra uge til uge, 
afstemt efter årstiden. Alle får med 
årene lært en lang række af smukke 
sange, og da de ofte gentages år efter 
år lære vi dem med tiden, og Marjat-
tas elever og voksne beboere kan om 
nogen mestre den danske sangskat. 

Vi lever i en hektisk verden, og der 
stilles store krav til os, det gøres 
der også i det pædagogiske arbejde. 
Netop derfor er det så vigtigt, at vi 
bevarer og plejer vores traditioner og 
årstidsfester. De er med til at berige 
hverdagen for vores beboere og de 
er af langt større værdi, end hvad vi 
umiddelbart forestiller os. Gennem 
de sidste 10 år er vi en lille gruppe af 
nuværende og tidligere medarbejdere 
der i fællesskab har skrevet det vi i 
daglig tale kalder ”Årstidskompendi-
et”. Her har vi i flere tykke ringbind 
samlet teori, praktisk og kunstnerisk 
viden om de mange forskellige års-
tidsfester. Kompendiet er tænkt som 
et praktisk værktøj og derfor samlet 
i plastic lommer, så børnene og be-
boerne også kan benytte mapperne. 
Der er mange smukke illustrationer, 
fortællinger, opskrifter, sange mm. 
i bøgerne og mulighed for at sætte 
egne ideer mm. ind i mapperne. 
Årstidsfesterne skal altid være en del 
af vores fælles værdigrundlag og en 
af grundpillerne i det pædagogiske 
arbejde. 

Borgeren er eksperten i 
eget liv - LA2 på Marjatta
AF LIND EINARSDOTTIR OG SUSANNE FRIIS

Sådan beskriver en medarbejder det 
at have LA2 samtaler, eller det vi 
kalder trivselssamtaler med borgere. 
Han har deltaget i de første LA2 
kurser november 2020 og juni 2021, 
hvor der deltog ca. 35 medarbejdere. 
Og han høstet rigtig gode erfaringer 
med samtalerne, som er grundstenen 
i metoden. 

LA2 gør en forskel i mit pædagogiske 
arbejde til hverdag. Jeg har fået flere 
handlemuligheder ved at spørge ind til 
den enkelte beboer. Jeg har kunnet løse 
flere konflikter, men jeg har også fået 
opbygget en stærkere relation til nogle af 
beboerne alene ved af at have engageret 
mig i samtaler med dem. Selv uden nød-
vendigvis at have lavet en trivselsplan, 
men blot ved at have et nyt fokus i mit 
møde med den enkelte.

Mange af medarbejderne, der nu 
har været igennem kurserne, har det 
som medarbejderen herover. Det 
at have et nyt fokus i mødet med 
hver enkelt borger, sætter positive 
spor både i borgeren og beboeren. 
Tillige er samtalerne med til at højne 
relationsdannelsen mellem borger og 
medarbejder.

I skrivende stund har vi gennemført 
de første 3 kursusforløb i LA2 for 
Marjattas medarbejdere og ledere. 
I året 2021-2022 implementeres 

Trivselsplaner fra LA2 på Marjatta, 
som en vigtig pædagogisk metode, 
der har det formål at løfte borgerens 
stemme hen imod øget trivsel samt 
indflydelse på eget liv og selvbestem-
melse. 

Metoden er garant for et kompeten-
celøft hos os alle, idet vi via dialog 
og strukturerede samtaler, både med 
borgeren og kolleger, bliver klogere 

på den enkelte borgers trivsel og 
grad af livskvalitet. Vi bliver også 
klogere på, hvad man i personale-
gruppen i samarbejde med borgeren 
kan iværksætte af trivselsfremmende 
initiativer.

En anden medarbejder, der deltog i 
de første kurser udtrykker:
Jeg oplever, at det skærpede fokus på 
borgerens perspektiv, har tilføjet eller 
fornyet et fagligt perspektiv på mit dag-
lige pædagogiske arbejde. Det betyder 
øget tilfredshed og faglig stolthed.

I juni blev 26 medarbejdere fra Mar-
jatta certificeret som LA2 trænere. 
Uddannelsescentret har høstet rigtig 
gode erfaringer med at inddrage en 
del af de certificerede trænere, som 
kommer fra de forskellige grupper 
på Marjatta. De har bidraget både 
i planlægnings- og gennemførel-
sesfasen af undervisningen. Deres 
gode bidrag i undervisningen består 
eksempelvis af konkrete erfaringer 

“ Det er fantastisk at kunne hengive sig til
 en-til-en samtaler, hvor det ikke handler om mål 

eller problemadfærd. Jeg oplever, at alle 
borgere jeg har samtale med tager godt imod 

og lyser op undervejs, og når de går derfra. 
Det virker meningsfuldt. „
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med LA2. Disse erfaringer, formidles 
via praksisfortællinger og undervis-
ningsindslag med eksempelvis video-
optagelser af trivselssamtaler med 
borgere. Dette bevirker, at kursernes 
indhold får en tydelig sammen-
hæng med det pædagogiske arbejde 
medarbejderne har med Marjattas 
borgere hver eneste dag.

Det er lige det vi mangler i hverdagen! 
Dette var en medarbejderreaktion på 
vores implementeringskursus ovenpå en 
levende drøftelse af, hvordan vi bedst 
kunne hjælpe en elev. Netop vidensde-
ling og fællesblikket gjorde indtryk.

Videndeling
Ja, den videndeling medarbejderne 
kan have med hinanden er vigtig og 
gør stort indtryk. Der opstår nemlig 
et fælles fagligt blik, der kan skabe 
langt større udvikling og trivsel for 
borgeren som medarbejderne kan 
trække på, når borgerens trivsel 
skal understøttes og udvikles.

LA2 materialet og dermed også 
trivselsplanerne er udarbejdet ud fra 
to ekspert positioner. Det ene er det 
fagprofessionelle perspektiv, hvor det 
pædagogiske personale samler deres 

viden om borgeren i “Trivselsplan for 
de fagprofessionelle”. Og det andet 
er borgerens indefra perspektiv, hvor 
borgeren på baggrund af trivselssam-
taler med pædagog, udtrykker hvad 
han/hun oplever ville kunne løfte 
hans/hendes nuværende trivselsni-
veau. 

Planerne har tilsammen formålet at 
fremme borgerens trivsel og mestring 
og give fagpersonen de bedst mulige 
forudsætninger for at støtte borge-
ren på den mest virksomme måde. 
Tillige har planerne, som før nævnt, 
til formål, at alle medarbejdere bliver 
klogere på borgerens trivsel og taler 
sammen om planerne. Dette sikrer, 
at den tavse viden medarbejdere kan 
have om en borger deles med kolle-
ger. Denne videndeling skaber større 
fælles handlegrundlag, forpligtigelse 
og fælles kompetenceløft til fordel 
for både borgeren og personalet:

Jeg føler en større forståelse for den 
pågældende beboer, som jeg har lavet en 
plan med. Og jeg oplever også en større 
forpligtigelse til at gøre mig umage, da 
jeg nu ikke kan negligere den viden jeg 
har fået.

Borgerens indefra perspektiv tages 
altså alvorligt. Det tillægges stor 
værdi i beslutninger, der træffes om 
eller af borgeren, at borgeren har en 
helt særlig viden om sig selv, som 
kun han eller hun har adgang til. 
Borgeren er derfor ekspert i eget liv. 
Via de førnævnte trivselssamtaler 
med borgeren finder de fagprofessio-
nelle frem til, hvordan hans/hendes 

trivselstegn viser sig, eksempelvis med 
spørgsmål som; hvordan kommer 
det til udtryk, når du er glad, eller 
hvordan har du det når du er glad, 
hvordan kan vi se det? Tegn på triv-
sel kan komme forskelligt til udtryk 
hos os mennesker. Derfor gælder 
det om, at personalet er dygtige til 
at aflæse trivsels- og mistrivselstegn. 
Især i de tilfælde, hvor brugeren ikke 
selv verbalt kan kommunikere sin 
mistrivsel, skal personalet have en 
særlig opmærksomhed på tegnene. 
Og det gælder for brugeren, at han/
hun skal blive bedre til selv at blive 
opmærksomme på, hvordan de 
egentlig har det. Jo mere opmærk-
somme begge parter er på trivsel, 
jo bedre er begge parter også til at 
opdage når der er mistrivsel eller be-
lastninger, som eksempelvis kan føre 
til udadreageren eller indesluttethed 
og tilbagetrækning. 

Nogle borgere giver udtryk for trivsel 
ved at de smiler, synger, taler med sig 
selv, har en ret kropsholdning, har 
lyst til at være sammen med ven-
ner og overskud til at hjælpe andre 
eksempelvis. På samme måde tales 
der om de dage eller de stunder, hvor 
man ikke har det helt så godt og de 
såkaldte advarselstegn på dårlig trivsel. 
Et advarselstegn kan være, at man 
sover dårligt eller sover meget, bliver 
indelukket, stille, trække sig fra fæl-
lesskabet, at de mærker irritation og 
indre uro, smækker med dørene, og/
eller bliver sårbare overfor ændringer. 

Endvidere handler Trivselsplanen 
om de såkaldte belastningstegn. Her 
beskriver borgeren hvordan det kom-
mer til udtryk, når de er i mistrivsel. 
Eksempler på belastningstegn kan 
være udadreagerende adfærd, skrigen 
og højlydt adfærd. Andre bliver 
måske mere stille og har svært ved 
overgange og kommer derfor ikke af 
sted til skole eller arbejde. 

Til hvert stadie hører en mestrings-
strategi, hvor borgeren fortæller om 
sine personlige strategier for at ved-
holde sin trivsel og for at stabilisere 
og klare sit belastningsniveau, når 
dette er forhøjet.

I praksis kan jeg nu referere til aftaler vi 
har lavet og udtalelser fra beboerne som 
jeg oplever at de faktisk kan tage ejer-
skab af. Disse små greb har indimellem 
gjort, at en konflikt kunne undgås eller 
løses lettere. Jeg mærker det tydeligt. 

Her fortæller en medarbejder, hvor-
dan arbejdet med mestringsstrategier 
kan være til stor gavn i tilspidsede 
situationer. Beboeren har nemlig 
via trivselssamtalen givet udtryk for 
hvilken støtte han/hun oplever mest 
virksom, når han/hun er under pres. 
At medarbejderen anvender denne 
viden i en tilspidset situation gør at 
beboeren føler sig mødt og forstået.

Det videre forløb
Målet er, at til sommer 2022, er alt 
pædagogisk personale blevet oplært i 
anvendelse af metoden LA2. Parallelt 
med kurserne begynder arbejdet med 
trivselsplanerne ude i grupperne. 
LA2 er bygget op omkring forebyg-
gelse, håndtering og læring. Trivsels-
planerne hører under forebyggelse, 
LA2 indeholder herudover bl.a. 
trygheds- og læringsplaner som er 
specifikt målrettet til at arbejde med 
borgere der kan have udadreage-
rende adfærd. 

En medarbejder fortæller her, hvor-
dan den nye metode tilfører begej-
string: Jeg er super begejstret for de små 
skridt, der allerede er taget og jeg glæder 
mig til at dele oplevelser og ny viden 
med mine kollegaer.

Selvom det hele begynder med pla-
nerne og kortlægning af borgerens 
ressourcer, trivsel og strategier, så 
handler LA2 ikke om at udarbejde 
planer, men først og fremmest om 
at få borgerens stemme i spil, som 
forudsætning for den pædagogiske 
indsats. 

LA2 har fået mig til at opdage mine 
tårnhøje forventninger til de elever, der 

har størst behov for støtte, og til mig 
selv oveni, med deres indbyggede skuf-
felser og frustration. Nu ser jeg mere på 
borgeren, uden en tyk lag af urealistiske 
forventninger.

LA2 giver med andre ord vores 
medarbejdere konkrete redskaber til 
at fremme trivsel og tryghed for både 
borgere og fagprofessionelle. Der-
udover kan vi med LA2 vi udvikle 
nye handlemuligheder og bygge bro 
mellem teori og praksis. Alt sammen 
med det formål, at alle borgere skal 
befinde sig på et højt trivselsniveau. 
Samtidig skal de opleve, at de er 
deres eget livs redaktør.
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Bevægelse sundhed og livskvalitet
AF TERJE ERLANDSEN, LEDER AF UDDANNELSESCENTER MARJATTA

Vi mennesker bevæger os fra vi står 
op om morgenen til vi går i seng om 
aftenen. Udover de daglige gøremål 
er det mange på Marjatta som går el-
ler cykler til arbejde, fritidsaktiviteter 
eller til Præstø for at købe ind. Nogle 
går til ridning, dans, eurytmi eller 
sport. Andre har også fysisk bevæ-
gelse som del af sit arbejde på gården 
og gartneriet, eller går tur i frokost-
pausen som del af arbejdsdagen.    

Vi ved at det er sundt at bevæge sig, 
men vi vil gerne komme et spadestik 
dybere.  Dette syntes også Region 
Sjælland var en rigtig god ide. Fra Re-
gionens forskningspulje på socialom-
rådet, har vi nemlig fået forskning 
til en værdi af 1 mio til at undersøge 
Marjattas bevægelsespraksis. Forsk-
ningsprojektet heder Bevægelse, 
sundhed og livskvalitet ved Marjatta. 
Forskere fra VIVE, det nationale 
forsknings- og analysecenter for 
velfærd har ansvar for projektet. 
Forskerne skal, i samarbejde med os 
på Marjatta, blive klogere på hvilke 
former for bevægelsespraksisser vi 
har på Marjatta og hvad bevægelse 
betyder for beboeres sundhed og 
livskvalitet.  

Leif Olsen, Pernille Skovbo Rasmus-
sen, Maya Flensborg Madsen og Else 
Ladekjær er forskerne i projektet, 

som i efteråret 2021 været på ”tour 
de Marjatta”. De har besøgt Gartne-
riet, Gården Strandhøj, Snesere samt 
Skovhuset i Risolahaven og Sagahus 
på Vidarslund.  Videre har de været 
med til Michaeli fejring, set eurytmi-
forestillingen ”Fyrtøjet” og til klas-
sisk koncert med beboerne. Jeg har 
talt med Leif og Pernille, både om 
forskningsprojektet og hvordan de 
har oplevet mødet med Marjatta. 

Leif og Pernille fortæller at de er ble-
vet budt godt velkommen alle steder.  
Personale og beboere er glade for at 
dele sin hverdag og oplevelser rundt 
Marjattas bevægelsespraksisser.  Leif 
og Pernille har, som erfarne forskere 
været på besøg mange steder. Nogle 
gange har de blevet mødt med skep-
sis fordi personalet tænker de skal 
kontrollere og finde fejl. Leif under-
streger at dette ikke er forskernes 
opgave. Som forskere skal vi være 
sparringspartnere, beskrive praksis, 
stille gode spørgsmål og være ”kri-
tiske venner”. Målet er at Marjatta 
kan få mere viden om egen praksis 
rundt bevægelse. Måske kan vi også 
blive dygtigere til det vi laver. Videre 
handler det om vidensdeling. Måske 
kan andre også blive inspireret og 
lære af Marjattas bevægelsespraksis 
og Marjatta lære af andre? 

Leif og Pernille har oplevet en positiv 
stemning og imødekommende hold-
ning gennem sine Marjatta besøg. 
Videre er de også blevet udfordret på 
den gode måde i møde med nye be-
vægelsesformer som ikke handler om 
træning i vanlig forstand: Eurytmi. 
Forskerne er mægtigt imponeret over 
beboernes præstationer i Euryt-
miforestillingen ”Fyrtøjet”, både 
bevægelserne og den pædagogiske 
dimension: 

”Charlotte Krantz må jo være 
meget dygtig for at få en så flot 
forestilling op at stå. Alle de 
indgange, udgange og synkrone 
bevægelser beboerne laver. Det 
er utroligt at det går så godt og 
at alle ved hvad de skal lave 
hvornår”. 

Forskerne fra VIVE er i begyndelsen 
af november 2021 klare med sine 
videre planer for forskningsprojek-
tet med Marjatta. Næste skridt er 
bearbejdelse og analyse af det de har 
set og det beboere og medarbejdere 
har fortalt om bevægelse, sundhed 
og livskvalitet. Foråret 2022 afsluttes 
projektet og vi ser frem imod at få et 
kvalificeret udefra perspektiv på Mar-
jattas mange bevægelsespraksisser. 

Leif Olsen
Pernille Skovbo 
Rasmussen

Marjattas bidrag til det interna-
tionale uddannelsessamarbejde 
AF TERJE ERLANDSEN, LEDER AF UDDANNELSESCENTER MARJATTA 

I regi af Helsepædagogisk sektion 
i Dornach, er det bygget op et 
internationalt netværk for Hels-
pædagogisk uddannelse. Hvert år 
inviteres det til konference i Kassel 
for at arbejde med aktuelle temaer 
rundt uddannelsernes indhold. 
Netværket består af repræsentanter 
fra alle verdens hjørner, i alt rundt 
35 nationer. 

Netværket tager også initiativ til 
forskning og metodeudvikling. Det 
sidste store projekt var EU projektet 
LEONARDO 2. Kort opsummeret 
blev det udarbejdet en international 
håndbog for seminarielærere baseret 
på den triale metode, kunst , teori 
og praksis, i øvrigt den metode Mar-
jattas uddannelse er baseret på. 

I 202o blev det udarbejdet en ansøg-
ning til et nyt projekt fra EU puljen 
ERASMUS 2. 

Projektet har 10 registrerede partne-
re inklusive Uddannelsescenter Mar-
jatta. Ansøgningen blev godkendt 
foråret 2021, løber i første omgang 
over 2 år og formålet er sharing good 
practice / methods in curative educa-
tion world wide. 

Ved årets Kassel konference holdt 
Gøran Krantz et større oplæg om 
kunstneriske metoder og Helsepæ-
dagogiske uddannelse. I efterkant 
af konferencen, blev uddannelses-
centeret bedt om at komme med 
input til ERASMUS 2 projektet og 
dele metoder vi bruger i Marjattas 
uddannelse. Videre blev underteg-
nede inviteret med til projektets 
styregruppe.  

Marjatta har gennem mange år ud-
viklet uddannelsespraksisser baseret 
på kunst, bevægelse og fordybelse. 

Det er en stor glæde at Marjattas 
metoder gennem ERASMUS 2 pro-
jektet nu kan deles med andre na-
tioner, inspirere og tænde ilden hos 
pædagoger og pædagogstuderende 
i verden. På den måde kan Mar-
jatta give et globalt bidrag til gavn 
for hovedpersonerne, beboerne og 
eleverne ved de mange Helsepæda-
gogiske virksomheder i verden. 
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En indre rejse ind i 
steinerpædagogikken 

AF JANNIE TRUE HANSEN / TERJE ERLANDSEN, LEDER AF UDDANNELSESCENTER MARJATTA 

Uddannelsescenter Marjatta startede 
i 2020 et opkvalificeringsforløb i Stei-
nerpædagogik for alment uddannede 
pædagoger. Pionerholdet med stu-
derende fra steinerpædagogiske virk-
somheder i hele Danmark afsluttet 
forløbet sommeren 2021. Grundet 
stort behov for steinerpædagogiske 
kompetencer og gode erfaringer med 
pioner holdet, er det i 2021 startet 
op et nyt hold på Marjatta, samt en 
tilsvarende forløb i Århus specielt 
tilrettelagt for børnehavepædagoger.  
Århus forløbet er kommet i stand 
på bestilling fra Steinerbørnehaven 
Solhjem. Under følger en artikel om 
Århus forløbet skrevet af Jannie True 
Hansen.

Efterårssolen brager ind gennem de 
store vinduer fra haven udenfor. 10 
studerende sidder fordybet i arbejdet 
med de styrkede lærerplaner, som er 
dagens tema her på tredje modul af 
den overbygning i steinerpædagogik, 
som Solhjem Vuggestue og Børneha-
ve i Aarhus og Uddannelsescenteret 
Marjatta står bag. Sara Alrø, der til 
dagligt arbejder hos Stjerneblomsten 
Vuggestue og Børnehave i Vejle, er 
en af deltagerne på den nye uddan-
nelse. 

– Jeg er helt vildt positivt overrasket 
over uddannelsen. Jeg vidste godt, at 
jeg ville lære en masse om steinerpæ-
dagogikken, men med de musikalske 
og kunstneriske elementer, som 
uddannelsen indeholder, har jeg vir-

kelig forstået det, vi hele tiden hører 
på uddannelsen: At man lærer bedst, 
når man også har bevægelsen og mu-
sikken med. Når undervisningen er 
forbi, og vi slutter af med eurytmi, så 
forplanter den nye viden sig, så den 
giver mening på en helt ny måde. 
Og det er en ret vild følelse, siger 
Sara Alrø. 

Også Mathias Lindgaard, der er pæ-
dagog på Solhjem, er begejstret:

– Jeg synes, det er en fantastisk ud-
dannelse. Vi har fået skabt et unikt 
fællesskab på holdet, der er et meget 
højt fagligt niveau, og vi lærer, disku-
terer og reflekterer rigtig meget på 
alle mulige måder. Og så mærker vi 
undervisningen helt ind i kroppen 
gennem de kunstneriske elementer 
og eurytmien. At mærke tingene på 
den måde, det har været fantastisk, 
siger Mathias Lindgaard.

Klogere på hverdagen i 
steinerinstitutionen
Den nye uddannelse er blevet til på 
initiativ fra Solhjem og skal være 
med til at sikre, at Solhjem også i 
fremtiden kan byde forældre og børn 
velkomne til en institution med 
personale, der er uddannet inden for 
Rudolf Steiners pædagogik. Uddan-
nelsen er imidlertid også åben for 
medarbejdere fra andre steinerinsti-
tutioner, der ønsker at blive klogere 
på den særlige pædagogik, der præ-
ger deres hverdag.

– Der, hvor jeg arbejder, har vi en 
fantastisk leder, som er god til at 
formidle og forklare de ting, vi gør 
i hverdagen. Alligevel er det vigtigt 
for mig at få et lidt dybere kendskab 
til steinerpædagogikken, så jeg kan 
være med til at bibeholde den kultur, 
forældrene søger, når de vælger en 
steinerinstitution, siger Sara Alrø. 

Hun suppleres af Mathias Lindgaard: 

–  Det er jo en særlig stemning, man 
bliver suget ind i, når man åbner 
lågen til en Steiner institution, og 
jeg synes, det er vigtigt at forstå 
baggrunden for, hvorfor vi gør, 
som vi gør. Jeg får jo også en masse 
spørgsmål om steinerpædagogikken i 
hverdagen, og nu føler jeg, at jeg kan 
komme med nogle mere kvalifice-
rede svar. Og så er det rart med et 
dedikeret forum, hvor der er plads og 
tid til at fordybe sig, siger han.

En uddannelse i sync 
med nutiden
På uddannelsen får deltagerne en 
grundlæggende teoretisk og praktisk 
introduktion til Rudolf Steiners pæ-
dagogik med et særligt fokus på ting 
som det antroposofiske menneskebil-
lede, indlevelse, rytme, børnebetragt-
ninger, sansepleje, kunstnerisk-æste-
tiske metoder og pædagogens egen 
udvikling. Og selvom pædagogikken 
er formuleret af en mand, der døde 
for snart 100 år siden, er der ifølge de 
to deltagere intet støvet og gammel-
dags over undervisningen.

– Jeg oplever, at underviserne formår 
at gøre steinerpædagogikken meget 
nutidig, og at vi læser Rudolf Steiner 
med nutidens briller. Samtidig er de 
rigtig gode til at formidle og vold-
somt engagerede og inspirerende. 
Man kan virkelig mærke, at de 
brænder for det, de fortæller, siger 
Mathias Lindgaard. Sara Alrø er enig:

– Det, vi lærer på uddannelsen, er 
helt i sync med resten af verden. 
Vi bliver f.eks. også præsenteret 
for, hvordan Rudolf Steiner jo var 
inspireret af andre teoretikere, som 
du også lærer om på den almene 
pædagoguddannelse. Og så er under-
viserne simpelthen vildt kompetente 
og vidende, siger hun.

Opdragelse som 
selvopdragelse
Sara Alrø eller Mathias Lindgaard 
beskriver begge uddannelsen som en 
slags indre rejse, der påvirker deres 
måde at være i verden – og sammen 
med børnene – på. 

– Uddannelsen er meget noget, der 
sker inden i mig. Alligevel kan jeg 
mærke, at jeg har fået fyldt min ryg-
sæk godt op, og at jeg på en eller an-
den måde gør nogle ting anderledes, 
når jeg er sammen med børnene, 
siger Mathias Lindgaard. En lignende 
oplevelse har Sara Alrø:

– Et af mottoerne på uddannelsen er, 
at al opdragelse er selvopdragelse, og 
det giver rigtig god mening i forhold 
til, hvad jeg indtil videre har 
taget med mig. Jeg lærer nemlig 
ekstremt meget om mig selv, 
så uddannelsen er i høj grad 
et indre arbejde, siger Sara 
Alrø.

Både Mathias Lindgaard 
og Sara Alrø glæder sig 
til de næste moduler, 
og ingen af dem er i 
tvivl om, at de vil an-
befale uddannelsen 
til deres kollegaer i 
landets andre stei-
nerinstitutioner.

–  Vi bliver 
undervist af 
ekstremt dygtige 
undervisere, og 
undervisningen 
er så smuk og 
rørende med en 
masse musik og 
kunstneriske 
elementer.

Og så er der en sidsygt god stemning 
på holdet. Jeg har allerede anbefalet 
uddannelsen til mange, og det vil jeg 
blive ved med, siger Sara Alrø.

Næste hold starter i august 2022 i 
Århus og på Marjatta. Mere infor-
mation om uddannelsen findes på 
www.uddannelsemarjatta.dk 

“ En ny uddannelse i Århus skal give pædagoger 
med almen uddannelse mulighed for over 10 

moduler at fordybe sig i Rudolf Steiners pædagogik. 
Det første hold er godt i gang, vi har talt

 med to af de studerende, der giver 
uddannelsen deres varmeste anbefalinger. „
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Festival Festival 
20212021

Vi gjorde det igen … 
var med i en fantastisk festival!

Alle blev smittet af den gode stemning 
– osen af en ægte festival, med god 
musik, fantastisk god mad og masser af 
glade mennesker. Hvad mere kan man 
forvente af en festival?

Vejret var med os, overalt kunne man se 
glade ansigter, orange og grønne t-shirt 
prægede pladsen. Nogle enkelte ville dog 
ikke lade t-shirten dominere den flotte 
kjole der var fundet frem til lejligheden. 
Vigtigst af alt, alle var kommet for at 
få en god dag lige præcis som de selv 
ønskede det.

Flere gode orkestrere spillede op og 
dansegulvet blev straks indtaget. 
Vores egne stjerner glimtede mellem 
de professionelle musikere og fik god 
opbakning fra vennerne.

Det hele sluttede af med et fantastisk 
fyrværkeri. Og alle var vi enige om, vi er 
klar igen til næste år!



AF DORTE BRUHN
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ForsikringerForsikringer
AF THOMAS MEYHOFF CRONE

Forsikringer er lidt af en jungle. Hvad er forsikret hvor-
dan, hvem har forsikret sig mod hvad, og hvilke skader 
er omfattet af en forsikring, og hvilke er der i det hele 
taget erstatningsansvar for. Det er ikke nemt.

Kort sagt kan man forsikre sine ting (tingsskade) eller 
sig selv (personskade) mod skader og tyveri. Så er man 
dækket, hvis andre eller uheld ødelægger ens ting eller 
beskadiger en. Altså betaler min egen forsikring mit 
eget tab, også nogen gange selvom skaden er sket ved et 
hændeligt uheld.

Omvendt kan man have behov for at have en ansvars-
forsikring, hvis man selv ødelægger eller beskadiger 
andres ting eller person. Altså betaler min forsikring an-
dres tab, eller andres forsikring betaler mit tab. Ansvars-
forsikringer kræver altid, at der findes en erstatnings-
ansvarlig skadevolder, og dækker derfor ikke hændelige 
uheld.

Voksne beboere på Marjatta 
Marjattas borgere over 18 år har næsten alle tegnet en 
bo-forsikring hos HANDI Forsikringsservice. Forsikrin-
gen dækker:
• personlige ejendele ved f.eks. brand, vandskade og 

indbrud

• Røveri, ran og simpelt tyveri

• retshjælp

• ansvarsskader 

• identitetsyveri

• verdensrejseforsikring

Marjatta sørger for tegning af forsikringen, når den 
unge fylder 18 år, medmindre pgl. har en værge. Enkelte 
voksne har tillige tegnet en hændelsesforsikring, så ska-
der på dem selv, deres tænder, briller o.lign. er dækket.

Børn og unge under 18 år
Børn og unge under 18 er omfattet af Marjattas arbejds-
skadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Så hvis de 
kommer til skade som følge af en fare i institutionens 
aktiviteter, så er personskade dækket. Aktiviteter i fri-
tiden og udenfor Marjattas regi, er ikke dækket (f.eks. på 
ferier med familien eller i hjemmeweekender). Marjatta 
har videre tegnet en kollektiv ulykkesforsikring hos Tryg 
for børn og unge under 18 år. 

Tingsskade
Beboerne på skolehjemmet er uden forsikring af deres 
ejendele. 

Ved beboernes ansvar for skade på andres ting gælder 
samme regler, som hvis de boede hjemme – Marjatta har 
bare overtaget forældrenes ansvar.

Dagelever i skolen er forsikret hjemmefra.

Der stilles jævnligt spørgsmål om, hvorvidt Marjatta 
skal erstatte skader, som ikke har nogen erstatningsan-
svarlig skadevolder. Det er ikke tilfældet. Hvis en ukendt 
ridser en beboers cykel, så er det som for alle andre, at 
den slags skader kun erstattes af en evt. tingsforsikring. 
Ligeledes med hændelige uheld. 
Marjatta overtager ikke ansvaret for alt, som beboere 
eller ansatte tager med på Marjatta. Det er præcis som at 
parkere sin cykel udenfor Bilka – kun hvis du er forsikret 
eller kender skadevolder, og pgl. er erstatningsansvarlig, 
får du skaden dækket.
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Sankt. Michaels dag 
på Marjatta

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 eventyret 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 besidder og må bekæmpe med visdom og mod.

På Marjatta er vi igen samlet på Bredeshave. Hvor vi møder 
Ridder Georg og hilser på ham. Michaels sangen synges i fæl-
lesskab og morgenen sluttes med fælles morgenmad. Heref-
ter går alle på Skolehjemmet til posterne som er fordelt ud i 
Marjattas skønne natur.

Alle på Skolehjemmet 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 træ, som modigt 
læses op og brændes af i flammerne. På stenene er skrevet alle 
de ting man hver især gerne vil blive bedre til, som nu bliver 
målt og vejet på den store vægt.

Der er også mulighed for at smage drageblod eller bruge 
følesansen ved at stikke hånden ned i tildækkede spande, her 
afprøves modet om at mærke efter uden at kunne se hvad der 
gemmer sig. Endnu en mods prøve er at komme op i høj-
derne, blive hejst op i træerne og ringe med klokken, for at 
skræmme uhyre væk fra søen. Der er mange flere prøvelser i 
poster gemt i skoven.

AF DORTE BRUHN
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Marjattas julebasar er lige 
så sikker som 
JULEAFTEN
- næsten da! For 2. år i træk 
måtte den aflyses i 2021 
pga. corona epidemien.
AF INGE CHABOT

Marjattas julebasar er lige så sikker 
som juleaften - næsten da! For 2. år 
i træk måtte den aflyses i 2021 pga. 
corona epidemien.

Det er en stor skuffelse for alle, for 
der manglede jo noget vigtigt i årets 
gang. Vi er blevet lige så afhængig 
af duften af Marjattabasaren, som af 
duften af julegran…!

Mit møde med basaren
Jeg stiftede første gang bekendtskab 
med basaren for over 34 år siden, 
hvor basaren blev afholdt på Ha-
vartigården i Holte. Den nu afdøde 
pårørende og aktive hr. Dovmark, 
ringede til mig en sen aften og 
spurgte, om jeg ikke ville donere 
noget rødvin og i øvrigt lægge nogle 
timer i en af boderne?
Jeg var totalt uforberedt! 
Øhhhhtjae, mit alenemor-budget 
rakte ikke ligefrem til rødvin, men 
mine hænder og min tid kunne jeg 
da godt donere!

Som sagt, så gjort! Sammen med 
nogle andre, for mig delvist ukendte 
mødre, blev jeg placeret i Honning-
kageboden med 400 honningkager, 
2 kæmpespande med rød og hvid 
glasur og nogle finurlige stykker 
pergament, der skulle foldes som 
kræmmerhuse og fungere som sprøj-
teposer. Vi småfrøs i det kolde lokale, 

grinede, snakkede og sad 
med glasur til op over 
begge ører, og kun få af 
os havde tid til at besøge 
de andre boder. 

Fællesskabet med de 
andre mødre rundt om 
bordet blev i den grad cementeret 
med glasur, og på disse dage lærte 
jeg også sammenholdet og venskabet 
at kende. At vores børn, for nogles 
vedkommende, langt senere tilfæl-
digvis flyttede i samme bofællesskab 
(og ovenikøbet blev kærester) vidste 
ingen af os på dette tidspunkt.

Hold da op, hvor var vi stolte, når 
vi gjorde dagens omsætning op og 
afleverede en bunke klistrede penge 
til Kontor- Hanne. 2.500 kr.-3.500 
kr.- 4.000 kr.- 5.000 kr. blev det til 
gennem årene. Den samme tilfreds-
hed var ligeledes tydelig i de andre 
boder, og der har altid været et fint 
overskud.

Hvorfor en basar? 
I Albert Emans tid som stifter og 
leder af Marjatta, var pengene meget 
små, så forældrene samlede sig i en 
uformel støttegruppe, som skulle 
skaffe penge til helt simple ting, 
som f.eks. indkøb af musikinstru-
menter, udskiftning af en vask eller 
forbedring af lokaliteterne. Dette er 

et gæt…. Men er det rigtigt?  Deraf 
opstod basaren, som i mange år blev 
afholdt på Havarthigården i Holte.  

Efter at Marjattahjemmet flyttede 
til Tappernøje, blev det muligt at 
sælge grøntsager leveret fra gården, 
nogle dygtige medarbejdere stod for 
det mest vidunderlige dukketeater, 
og snart blev der også solgt gran 
og lækre håndarbejder lavet af de 
voksne beboere fra værkstederne.
Men stadigvæk var det forældrene, 
som stod for arrangementet- men 
med stor støtte fra Marjatta.

Basaren i Tappernøje
Efter at Kulturhuset var bygget på 
Bredeshave, blev det besluttet at 
flytte basaren dertil, og det skabte 
røre! 
Hvad med de gæster fra Holte-områ-
det, som trofast kom forbi? Ville folk 
fra lokalområdet i Præstø overhove-
det besøge en basar på Marjatta, og 
hvad med forældre, som boede nord 
for Holte, skulle de nu køre helt til 
Tappernøje og og og….

Og så eksploderede det bare! Godt 
nok var parkeringsforholdene trange 
i Holte, men at Hjemmeværnet 
ligefrem var nødvendigt for at holde 
styr på trafikken i Tappernøje, havde 
ingen nok forudset. 

Lokalområdet bakker i den grad op, 
og nysgerrigheden efter at se dette 
mærkelige Marjatta var -og er- stor. 
Og forældrene kan faktisk godt finde 
ud af at køre sydpå!

Kendskabet til Marjatta
Marjatta er kendt i området; de for-
retningsdrivende kender beboerne 
som er gode kunder i forretningerne, 
og de kvitterer med både donationer 
og besøg på basaren. Basaren er også, 
langt ud over lokalområdet, blevet 
kendt for sine smukke og unikke 
håndarbejder, sine skønne beboere, 
og ikke mindst den fine stemning og 
fællesskabet, som tydeligt mærkes på 
basardagen.

Basaren er nu udbygget med mere 
end 30 forskellige boder eller op-
levelsessteder, og alle på Marjatta 
bidrager.  Børn, voksne beboere, 
medarbejdere, ledere og ikke mindst 
forældrene. 

For den uformelle forældre-støtte-
gruppe sidder stadig for bordenden, 
når det hele skal planlægges, koor-
dineres og boderne skal bemandes! 
Forældrestøtten er grundlæggende i 
hele konceptet og kan ikke undvæ-
res.

Den vigtige signalværdi
Det har umådelig stor værdi, når 
Marjatta i forbindelse med kontakt 
til myndigheder, og ikke mindst ved 
søgning af fondsmidler, kan doku-
mentere, at der er en konkret og 
værdiskabende opbakning fra foræl-
dreside, og deltagelse i og afholdelse 
af basaren, er det fineste eksempel 
herpå. 

Konkurrencen om de meget nød-
vendige fondsmidler er stor, og på 
inkluderingslisten scorer Marjatta 
højt på sin forældrestøtte!

Betydning for elever og beboere
Fællesskabet og den særlige basar-
stemning breder sig i alle hjørner, og 
elever og beboere deltager med iver 
og entusiasme i både forberedelse og 
afholdelse. Alle beboerne ser frem til 
basaren, og de er så stolte, når de ser 
deres forældre og pårørende være en 
del af deres egen basarindsats og ikke 
mindst: at de medvirker til at sælge 
de ting, beboerne selv har forarbej-
det.

På basardagen er der er et leben, og 
penge skifter hænder til fordel for 
spændende aktiviteter, skønne ting, 

forarbejdet af de dygtige beboere 
med hjælp fra en dedikeret med-
arbejderstab eller lækre sager lavet 
af pårørende og/eller køkkenet, og 
måske er man heldig at komme 
hjem med lidt rødvin eller 30 dukker 
l….brune silkebånd, som sønnike 
Christian som 7-8 årig vandt i tom-
bolaen! Rødvinen forærede han til 
sin moster- den søde dreng -og jeg 
fik silkebåndene!

Det er ikke en besøgsweekend- det er 
hårdt arbejde- men belønningen er 
deltagelse i fællesskabet og et bidrag 
til Marjattahjemmenes Støttefond 
der igen sender pengene ud i fælles-
skabet til forbedring af vore børns 
trivsel.

Ingen basar- hvad så?
Når nu corona vil bestemme, så må 
vi overveje, hvordan vi i løbet af 
2022 kan skabe rammerne for en ba-
sar eller et sommermarked - måske i 
foråret eller til sommer, hvor risikoen 
for coronasmitte er lavest?  

Vi vil ikke undvære denne fine tradi-
tion, hvor fællesskab og engagement 
er drivkraften!

Tak til alle på Marjatta og alle for-
ældre, pårørende og bekendte, som 
gav forhåndsmelding til deltagelse 
i basaren 2021- som desværre ikke 
blev til noget. 

Vi går i tænkeboks og håber på foræl-
drestøtte i 2022.

Søndag den 21. november 2021 – kl. 10-16  Bredeshave Strandvejen 11,  Tappernøje

• Café med lækkerier
• Biodynamiske produkter

• Marjattas dukketeater
• Kunsthåndværk

• Elevarbejder
• Aktiviteter for børn

Hele overskuddet går til Marjatta Hjemmenes støttefond  for udviklingshæmmede børn, unge og voksne

www.marjatta.dk

36   MARJATTA BLADET NR. 42 2021    MARJATTA BLADET NR. 42 2021  37



HøstfestHøstfest
20212021

Kornet er høstet og 
marken er mejet…

Hvert år holder Marjatta høstfest. 
En dejlig dag hvor alle deltager med 
højt humør. Der bliver snakket, snittet 
og spillet og sunget… stemningen er 
altid høj når der er høstfest.

Først er der tilberedning af grøntsager 
og frugter, derefter tilberedning i store 
gryder og pander over bål. Det hele 
afsluttes med fælles spisning og hygge 
ude i naturen. Heldigvis næsten altid i 
godt vejr.

Nyd de dejlige billeder fra skolehjemmet 
der giver et lille indtryk af dagen.

AF DORTE BRUHN
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Marjatta – en vigtig samarbejds-
partner i Region Sjælland 
AF PIA BILLE, SOCIALCHEF PÅ SOCIALOMRÅDET, REGION SJÆLLAND

I dette arbejde knyttes tilbuddene i 
netværk, så tilbud der arbejder med 
beslægtede problemstillinger kan 
dele og lære af hinandens erfaringer. 

Spørgsmål om at inddrage borgeren 
aktivt i det pædagogiske arbejde ind-
går også i den kundeundersøgelse, 
der med de kommunale sagsbehand-
lere som respondenter gennemføres 
på alle de regionale sociale tilbud, 
herunder Marjatta.  

Forskning på socialområdet
Forskning er det andet område, hvor 
Marjatta indgår i tæt samarbejde 
med de øvrige tilbud på det regio-
nale socialområde. 

Som en del af det fælles strategi-
arbejde på socialområdet afsættes 
der hvert år 2 mio. kr. til forskning. 
Pengene bruges til hvert andet år 
at indhente tilbud på løsning af 
forskningsopgaver blandt etable-
rede forskningsinstitutioner. Ideer 
til forskningsprojekter kommer fra 
praksis. Forud for udbud er en pro-
ces, hvor alle tilbud har mulighed for 
at melde ideer ind. Ideerne bearbej-
des af en arbejdsgruppe nedsat på 
tværs af tilbuddene på socialområdet 
og har bistand af forskningsfaglig 
ekspertise. 

Marjatta har alle 
årene været særdeles 
aktive i samarbejdet 
om forskning og 
deltaget i en stribe af 
projekter. Aktuelt del-
tager Marjatta i to forsk-
ningsprojekter. Det ene 
forskningsprojekt har til 
formål at skabe et evidens-
baseret grundlag for udvikling 
af den socialpædagogiske praksis 
i arbejdet med bevægelse, sundhed 
og livskvalitet for målgrupper på 
det specialiserede socialområde. Det 
andet forskningsprojekt undersøger 
hvordan selvbestemmelse, medbe-
stemmelse og medborgerskab kan 
udvikles i den socialpædagogisk 
praksis på Marjatta.

De andre tilbud på socialområdet 
følger projekterne på sidelinjen i 
såkaldte interessegrupper ligesom 
Marjatta har mulighed for at følge 
de øvrige forskningsprojekter på 
sidelinjen. Fx et andet igangværende 
projekt om udvikling af neuroaffek-
tiv tilgang og Theraplay-inspirerede 
lejeterapi på Bakkegården, der er et 
tilbud for unge kriminelle.

Afslutning
Samarbejdet mellem Marjatta og 
Region Sjælland er langt mere omfat-
tende end hvad der har været muligt 
at præsentere i denne sammenhæng. 
Region Sjælland værdsætter sam-
arbejdet med Marjatta, der har et 
stærkt værdimæssigt udgangspunkt, 
der i mange sammenhænge har væ-
ret til stor inspiration for det samlede 
socialområde. Samtidig oplever vi, at 
når forskellige tilbud mødes på tværs 
og samarbejder systematisk både om 
udfordringer og resultater, så bærer 
det frugt for alle parter. Vi ser frem til 
det fortsatte samarbejde. 

Rammen om samarbejdet mellem 
Marjatta og Region Sjælland er den 
driftsoverenskomst, der er indgået 
mellem bestyrelsen for den selvejen-
de institution Marjatta og Regionsrå-
det i Region Sjælland. 

Driftsoverenskomsten betyder, at 
Marjatta påtager sig en del af ansva-
ret for, at Region Sjælland kan stille 
de pladser til rådighed for børn og 
voksne med handicap, som Region 
Sjælland forpligter sig til i samarbej-
de med de 17 kommuner i regionen. 

Marjatta sælger sine pladser igennem 
Region Sjælland og er dermed en del 
af det system, der fastlægger hvordan 
køb og salg af pladser skal foregå: 
Hvordan kontrakter skal udformes, 
hvordan økonomi skal beregnes osv.  

Fordelen for Marjatta er at have en 
stor organisation i ryggen og at være 
en del af et fællesskab, der sammen 
kan finde løsninger, som tilbud uden 
for et fællesskab skal finde hver især.  

Et konkret og aktuelt eksempel er 
Sensum One, den nye fælles borger-
journal, der er udviklet til at doku-
mentere opfyldelse af de krav, der 
stilles til arbejdet med borgerne både 
af de enkelte anbringende kommu-
ner og af de tilsynsførende myndig-
heder: Socialtilsyn Øst, Styrelsen for 
Patientsikkerhed mv. 

Den årlige driftsaftale
En gang om året bliver der indgået 
en driftsaftale mellem på Marjatta og 
ledelsen af socialområdet i Region 
Sjælland om, hvad der skal være fo-
kus i samarbejdet det kommende år. 

Driftsaftalen er produkt af en langt 
forløb, hvor Marjatta på lige fod med 
de øvrige 12 sociale tilbud i Region 
Sjælland drøfter, hvad der er brug 
for at udvikle og arbejde med. Afsæt 
for drøftelsen er den Strategi for 
socialområdet 2021 til 2024, der er 
vedtaget af Regionsrådet bl.a. efter 
input fra tilbuddene på socialområ-
det, herunder Marjatta.

Det særlige og det fælles for 
de regionale sociale tilbud
De 12 tilbud som Marjatta indgår i 
samarbejde med kan både siges at 
ligne hinanden og at være meget 
forskellige. 

Tilbuddene ligner hinanden fordi de 
arbejder efter den samme lovgivning 
og er styret af de sammen principper. 
Til gengæld er hverdagen i tilbud-
dene forskellig fordi tilbuddene ar-
bejder med forskellige målgrupper og 
hver især har deres særlige historie 
og udgangspunkt for at løse opgaver. 
Forskelligheden mellem de sociale 
tilbud har betydningen for karakte-
ren af det samarbejde, der er på tværs 
af tilbuddene.

Samarbejdet handler i mindre grad 
om hvordan en konkret opgave skal 
løses, men i højere grad om, hvad 
det på tværs af målgrupper, giver god 
kvalitet at forholde sig til i opgave-
løsningen. Et eksempel kan være 
samarbejdet om at sætte borgeren i 
centrum – et af det centrale emner i 
den fælles strategi.

Udvikling med borgeren i 
centrum
Som del af det fælles arbejde på 
socialområdet er der i 2021 gen-
nemført audit i alle tilbud. Audit 
er en metode, hvor man i grundige 
udvalgte sagsgennemgange undersø-
ger om udvalgte dele, af det som har 
betydning for god kvalitet, opfyldes 
i praksis. 

Audit har bl.a. undersøgt om borger-
nes ønsker til indflydelse på eget liv 
bliver dokumenteret i borgerens sag 
og om borgeren har mulighed for at 
tilføje nye perspektiver, hvis øn-
skerne ændrer sig. Samtidig har audit 
undersøgt om arbejdet i de udvalgte 
borgersager har udgangspunkt i bor-
gerne ønsker og forudsætninger. 

Næste år når resultater af audits 
foreligger, skal de danne grundlag for 
at Marjatta i lighed med de øvrige 
tilbud igangsætter projekter til for-
bedring på de områder, hvor der evt. 
har vist sig et udviklingspotentiale. 

Marjatta samarbejder med Socialområdet i Region Sjælland om drifts og 
udvikling af social- og specialundervisningsområdet.  

Det er et samarbejde, der er til stort udbytte for begge parter.
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Vi møtes mandag 13. juni ved Lau-
garvatn for sammen å oppleve det 
magiske og trolske i det islandske 
naturlandskapet. Festivalen avslut-
tes fredag 17. juni, som er Islands 
nasjonaldag.

TEMA: 
Det skapende mennesket
Elementærverdenen er sterkt nærvæ-
rende på den vulkanske øya. Gjen-
nom å se, høre og gjøre, kommer 
vi nærmere naturelementene, og i 
verkstedene arbeider vi med jord, 
vann, ild og luft. Vi opplever ullens 
varmende kraft, stenens hardhet, 
treets formbarhet, jernets hete, fiske-
nes smak og de ville islandshestene 
i deres naturlige terreng. Vi kommer 
til å synge på islandsk, samt skape 
produkter som kan oppleves gjen-
nom smak, duft og lyd.

Den gylne sirkel 
Vi skal bo ved Laugarvatn, en liten 
plass sør i landet med cirka 190 

innbyggere. Stedet ligger nær den 
såkalte «gylne sirkel», en rundtur til 
Geysir, Gullfoss og Tingvalla. Her får 
vi oppleve hvordan vannet skytes 
opp av jorden med stor kraft fra de 
svovelduftende geysirene og høre 
drønnet fra Islands største vannfall, 
Gullfoss. Vi vil også kunne bade i 
en liten innsjø som varmes opp av 
varme kilder. 

Inspirasjonsmøter
Denne gangen har inspirasjonsmø-
tene for ambassadørene vært litt 
annerledes. Det første møtet skjedde 
digitalt i september med deltakere fra 
Sverige, Norge, Danmark og Island. 
Øvrige inspirasjonsmøter vil foregå 
som landsmøter, med start i Dan-
mark på Marjatta i november, så i 
Norge på Vidaråsen i februar, Sverige 
i april og Island i mai, og med del-
takere kun fra egne land. Som ledd i 
forberedelsen skal alle landene lære 
seg noen islandske sanger. 

Voluspå, et gudedikt i 
den eldre Edda, vil bli 
brukt under festivalen

"Hljóðs bið ek allar helgar kindir,

meiri ok minni mögu Heimdallar;

viltu, at ek, Valföðr! vel framtelja

forn spjöll fíra, þau er fremst um man.

Ek man jötna ár um borna,

þá er forðum mik fœdda höfðu;

níu man ek heima, níu íviði,

mjötvið mœran fyr mold neðan.

Ár var alda þar er Ýmir bygði,

vara sandr né sær né svalar unnir,

jörð fannsk æva né upphiminn,

gap var ginnunga, en gras hvergi.

Áðr Burs synir bjöðum um ypðu,

þeir er Miðgarð mœran skópu;

sól skein sunnan á salar steina,

þá var grund gróin grœnum lauki.

Sól varp sunnan, sinni mána,

hendi inni hœgri um himinjódyr;

sól þat ne vissi hvar hon sali átti,

máni þat ne vissi hvat hann megins átti,

stjörnur þat ne vissu hvar þær staði áttu.

Þá gengu regin öll á rökstóla,

ginnheilug goð, ok um þat gættusk;

nátt ok niðjum nöfn um gáfu,

morgin hétu ok miðjan dag,

undorn ok aptan, árum at telja.

Hittusk æsir á Iðavelli,

þeir er hörg ok hof hátimbruðu,

afla lögðu, auð smíðuðu,

tangir skópu ok tól görðu.

Det skapende
mennesket 

NORDISK ALLKUNST-FESTIVAL 
PÅ ISLAND 13.-17. JUNI 2022

AF SONNY FERM OG AINA NAGELL-SVÆRK. FOTO: SONNY FERM
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En af skolehjemmets 
bosteder er pakket 

godt ind i stillads og 
plast. Husets tag er 

ved at blive renoveret. 
Der har været stor 
aktivitet, med at 
få stillet stilladset 

sikkert op.

Renoveringen 
forventes 

færdig i løbet af 
januar 2022.

AF DORTE BRUHN
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Ny gartner på 
Vidarslund gartneri
ANTOINE BERTHELIN I SAMTALE MED TORBEN OLESEN

Antoine vil du fortælle lidt om dig 
selv og din baggrund?
Ja det vil jeg gerne, jeg hedder 
Antoine Berthelin og bor sammen 
med min familie i Præstø. Jeg er 
født i 1960 Frankrig, men har boet 
mange år i Sverige. Som helt ung 
begyndte jeg i 1985, sammen med 
min daværende svenske fru, at dyrke 
grøntsager på en lille gård. Det var 
fra starten den økologiske tilgang der 
interesserede mig, vi solgte grønt-
sagerne på et økologisk marked og 
leverede grøntsager til en kooperativ 
butik. Det holdt jeg på med i tretten 
år, det var også her, omkring 1985 
at jeg fik en gartneruddannelse, som 
var teori afvekslende med praktik, 
der var ikke så mange muligheder på 
det tidspunkt.

Så mødte jeg en mand som hed-
der Lars Kranz, som introducerede 
mig til et gartneri i Stockholm, der 
hedder Rosendahl, hvor jeg mødte 
Arne Klingborg, det var i 1996, og 
jeg oversatte en af hans bøger til 
fransk, jeg tror den på dansk hedder 
noget i retning af ”Haven til nytte og 
glæde”.
 
Var det så i denne forbindelse, at du 
stiftede bekendtskab med antropo-
sofien?
Nej den havde jeg kendt til, siden 
mine børn startede i Walddorfskole, 
der i midten af 1980erne.

Men du møder altså Arne Klingborg 
og flere andre, er det så der du flyt-
ter til Sverige?
Ja, det er omkring 1998 at jeg blev 
tilknyttet Rosendahl, som er et bio-
dynamisk gartneri midt i Stockholm, 
og der arbejdede jeg som gartner til 
2012 og blev hurtig ansvarlig for det 
hele, både gartneriet og også bageri, 
cafe, butik og restaurant. Det er et 
stort sted, som stadigvæk findes, da 
jeg ledede det, var der ca. 100 men-
nesker tilknyttet.

Hvad skete der så i 2012?
Så havde jeg fået lyst til at flytte 
tilbage til Frankrig, denne gang sam-
men med min danske kone, som jeg 
havde mødt i Sverige. I Frankrig kom 
jeg til at arbejde på et slot, der hed-
der Chateau Courances, et meget flot 
gammelt slot, med et forfaldent gart-
neri helt fra slutningen af 1800 tal-
let. Der var ingen, der havde dyrket 
grøntsager der i mere end 40 år, og 
familien der ejede slottet ville gerne 
have liv i det igen. Det drejede sig 
om tre hektar med en mur omkring. 
Opgaven var at dyrke økologiske 
grøntsager og sælge dem til restau-
ranter i Paris. Det var en interessant 
tid og slottet havde penge nok til, at 
jeg kunne virkeliggøre mine ideer, 
men stedet var for tæt på Paris. Luft-
forureningen var voldsom, når jeg 
kørte rundt til restauranterne med 
grønsager, løb mine øjne ligefrem i 
vand på grund af udstødningen fra 

biltrafikken. Vi havde et lille barn, så 
vi valgte at flytte tilbage til Sverige 
efter et par år.

Så var du tilbage i Sverige?
Ja, og jeg var blevet 55 år. Denne 
gang blev jeg ansat på et museum; 
på Nordiske Museet i nærheden af 
Stockholm, som er et stort museum. 
Der var fire lokaliteter, som jeg fik 
ansvaret for; en var en slotspark, 
en var en stor have, en var parken 
omkring museet og det sidste var et 
mindre anlæg i Stockholm. Arbej-
det her drejede sig ikke om at dyrke 
grøntsager, men mere om at vedlige-
holde anlæg, om at klippe træerne 
og hækkene osv. 

På denne tid fik min kone og jeg 
lyst til at købe et hus, for vi havde 
altid boet i forbindelse med arbejdet 
og aldrig selv ejet et hus. Da min 
kone er dansk, var det naturligt at vi 
vendte blikket mod Danmark, og på 
et tidspunkt faldt vi for et gammelt 
stråtækt hus i Præstø. De første år 
brugte vi det som sommerhus og tog 
herned i ferierne og arbejdede med 
at istandsætte det.

Når vi kørte frem og tilbage, kom vi 
forbi Marjatta med butikken Pilti på 
Bredeshave, hvor vi handlede, og jeg 
syntes det var så fint og moderne, 
så jeg tænkte at her ville jeg gerne 
arbejde.

Og det faldt sammen med at Mar-
jatta søgte en ny gartner til Vidars-
lund?
Ja, Sjak var ved at trappe ned og ville 
gerne gå på pension, men der gik et 
år før tingene faldt på plads og jeg fik 
jobbet, det var i juli 2020 midt under 
Coronatiden. De første måneder var 
Sjak stadig tilknyttet, som en slags 
overgang, men fra første oktober 
2020 overtog jeg ansvaret og Sjak 
stoppede.

Det er altså et år siden, så du har 
været igennem de forskellige årsti-
der, hvordan er det, har du i dine 
forskellige ansættelser arbejdet med 
udviklingshæmmede mennesker?
Ikke intensivt som her, men i Rosen-
dahl hvor jeg jo arbejdede i mange 
år, var der tilknyttet unge mennesker 
med udviklingsforstyrrelser, så det 
er på ingen måde fremmed for mig. 
Men jeg har skullet vænne mig til, at 
dyrkningen af grøntsager ikke er det 

vigtigste, men at det vigtigste er, at 
de mennesker, som har deres arbejde 
på gartneriet trives og har et godt 
liv. Der var nogle udfordringer i det, 
men heldigvis er der nogle dygtige 
pædagoger på gartneriet, som jeg 
kan lære noget af.

Du har nu arbejdet på gartneriet 
i et år, hvordan ser du fremtiden, 
er der ting du vil udvikle eller gøre 
anderledes?
Vi har allerede ryddet op i meget, det 
kan ikke være anderledes. Når et sted 
har fungeret i mange år under sam-
me ledelse, så opstår der umærkeligt 
rutiner og vaner, og ting hober sig 
op. Jeg har min vision om hvordan 
stedet her kan udvikle sig, med fokus 
på mindre energiforbrug f.eks. Det 
vil sige at drivhusene ikke længere 
behøver at blive opvarmet, hvilket 
er meget energikrævende. Vi vil også 
gøre mere ud af at høste frø, som vi 
selv kan så, og vi vil selv dyrke vores 
planter. Den bio-dynamiske dyrk-
ningsmetode forsætter selvfølgelig, 
med kompost og alt hvad der hører 
til, det brænder jeg for, det med 
kompost og at holde jorden sund, 
der er så mange gode arbejdsopgaver 
i alt det for brugerne. 
En anden ting er butikken på Vi-
darslund, den vil vi nyindrette og 
modernisere, så det bliver en frugt 
og grøntsags butik, der udelukkende 
fører varer fra nærområdet. I det hele 
taget har vi mange ideer i spil, noget 
tager mere tid end andet, og vi må 
hele tiden se på hvad det betyder for 
brugerne.

Antoine, tak fordi du tog dig tid til 
at fortælle lidt om dig selv, Marjat-
tabladet ønsker dig og gartneriet 
held og lykke med arbejdet.
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Merete var en af de fire første elever 
på Marjatta og levede på Marjatta 
siden grundlæggelsen i 1953. Meretes 
livshistorie og Marjattas historie er 
tæt flettet ind i hinanden. Albert 
Eman, grundlæggeren af Marjatta, 
har flere gange udtalt, at Merete og 
hendes familie var en af de  væsent-
ligste årsager til at Marjatta blev 
grundlagt for nu snart 70 år siden.
Meretes far var fra starten meget en-
gageret i Marjatta, og sad i mange år i 
bestyrelsen, og ligeledes i Lokalbesty-
relsen da Lærkegården blev oprettet.

Merete afsluttede sin skolegang på 
Skolehjemmet ved Præstø fjord og i 
1982 flyttede hun sammen med ni 
kammerater til Marjatta Fællesskabets 
første voksencenter, Lærkegården på 
Stevns. Her fandt hun sig straks godt 
tilrette, i et stort kvistværelse med 
udsigt ind til Store Heddinge by med 
den flotte kirke. 

Med Meretes store interesse for hånd-
arbejde, var det naturligt, at hun 
fandt sin beskæftigelse på det nyop-
rettede væveværksted. Her udviklede 
hun sig gennem årene til en dygtig 
håndværker. Og det var komplicerede 
væveopgaver hun påtog sig, med 
indviklede mønstre, hvor der skulle 
holdes styr på mange tramper. Det 
var altid med stolthed, Merete over-
rakte et færdigt stykke vævearbejde, 
og man kunne være sikker på at det 
var fejlfrit.

Når Merete skulle slappe af fra væve-
arbejdet, strikkede hun og det blev 
med årene hendes store passion. Hun 
strikkede ikke kun på Vævestuen 
men også i Fritiden, og her blev hun 
med denne syssel, det rolige stabile 
element i kammeratskabskredsen.

Merete elskede at give gaver og i det 
hele taget at glæde andre mennesker, 
så når der var optræk til en fødsels-
dag eller anden festlig lejlighed, så 
var Merete i gang med at strikke et 
uldent halstørklæde, en sjælevarmer, 
en muffedise eller lignende. Disse 
gaver blev virkelig påskønnet af mod-
tagerne, og holdbare som de altid var, 
kunne Merete gennem årene glæde 
sig over, at se hvordan hendes gaver 
blev værdsat.

Merete havde store udfordringer med 
sin fysik, og var fra barnsben dårligt 
gående, men man hørte hende aldrig 
klage. Hun deltog på lige fod med 
sine kammerater i alle aktiviteter; års-
tidsfester, højtider og ferierejser. De 
første år på Lærkegården gik turene 
rundt i Danmark, med med årene 
blev det til mange udenlandsrejser 
bl.a. Sverige, Finland, Tyskland og 
Schweiz. Merete deltog i disse rejser 
med interesse og gå på mod, og fik på 
denne måde mange oplevelser, som 
hun gennem årene blev ved med at 
vende tilbage til.

Merete rejste også meget med sin 
familie, når hun var på besøgs week-
ender og i ferier. I det hele taget var 
Merete et familiemenneske og gik op 
i familiens tilværelse med liv og sjæl. 
Dette var i allerhøjeste grad gensidigt, 
og hver gang der var en lejlighed, fik 
Merete besøg af familien. 
Som tidligere nævnt engagerede 
Meretes far sig fra starten i Marjatta, 
i bestyrelsesarbejdet og andet, så fra 
Lærkegårdens oprettelse,  kom han 
til at sidde i lokalbestyrelsen hvor 
han forblev i mange år. Her var han 
med sine mange kompetencer og 
store viden, en solid støtte for Lær-
kegårdens forstandere og personale, 

og repræsenterede en kontinuitet i 
udviklingen.

Udviklingen på Marjatta nødvendig-
gjorde at der blev foretaget udvidelser 
på Lærkegården, nye unge menne-
sker skulle have et sted at bo.

Først kom Vibehuset til, så nogle 
år senere den store udvidelse med 
sal, bosteder og værkstedsfaciliteter, 
Lærkegården blev til SampoVig. Her 
oplevede Merete den store glæde, at 
få sin egen lejlighed i Nattergalen.

For første gang i sit liv fik hun sin 
egen bolig, hvor hun selv kunne 
bestemme alting. Hun  gik op i ind-
retningen med liv og sjæl, der blev 
købt nye møbler, men ikke kun det; 
Merete fik også sit eget fjernsyn og 
sin egen telefon. Det var en stolt og 
glad Merete, der i de følgende år, in-
viterede venner og bekendte på kaffe 
og kage i sit hyggelige sofahjørne.
Med tiden blev Meretes lejlighed et 
roligt samlingssted for den lille kreds 
af venner, der som Merete holdt af ef-
ter arbejdstid, at sidde stilfærdigt med 
strikketøjet, lyttende til god musik.
I det hele taget var Merete meget af-
holdt af de andre beboere, de så op til 
hende og søgte gerne hendes selskab.

Med årene tog Meretes fysiske udfor-
dringer til, hendes dårlige ryg blev 
værre, men det slog hende ikke ud. 
Merete vedblev at arbejde på væve-
værkstedet, og hendes åndsevner var 
usvækkede. Som halvfjerdsårig lærte 
hun, med lidt hjælp, at begå sig på 
internettet, indkøbe strikkegarn og 
gaver til venner og familie.

Merete havde en naturlig stolthed og 
værdighed i sin personlighed, hendes 

ægte interesse for andre menneskers ve og vel gav sig mange 
udtryk, og hendes hukommelse var usvækket. Hun havde også 
evner for at bekymre sig, men det handlede mest om, hvordan 
det skulle gå de mennesker hun holdt af. Mødte man Merete 
en kold og blæsende vinterdag, kunne man være sikker på, at 
hun rettede lidt på ens halstørklæde, og spurgte ind til om man 
havde husket det uldne undertøj.

På et tidspunkt for ca. fire år siden, begyndte Merete at blive 
utryg ved at opholde sig i sin egen lejlighed, hun var begyndt 
at falde og havde svært ved at komme op igen. Hun flyttede 
ind i Tranekær og kom således til at tilbringe sine sidste år 
med de kammerater, som hun oprindeligt var flyttet til Stevns 
sammen med. I Tranekær kvikkede hun op og fandt hurtigt 
en rytme med forskellige opgaver, som hun påtog sig, f. eks. 
dækkede hun hver aften bordet så det var klart til morgenma-
den. Sit arbejdsliv trappede hun ned, således at hun kun var på 
væveværkstedet et par gange om ugen.

Merete blev ved med at være glad for at rejse på ferie, de sidste 
år blev det til ture i Danmark f.eks. til Fyn og Bornholm. På 
Bornholm havde Merete den glæde, at hun tilfældigt faldt i 
snak med en ældre mand, som viste sig have arbejdet i Social-
tilsynet og været med til i sin tid, at godkende oprettelsen af 
Marjatta, og i den forbindelse lært Meretes far at kende. 

De sidste år begyndte Merete at bruge rolator både indendørs 
og udendørs, men hun beklagede sig ikke over smerter, hun var 
sej og hun vedblev med at være vellidt af alle. Hun holdt af at 
komme på indkøbsture f. eks. til Køge, hvor dagen altid slut-
tede med at der blev drukket kaffe og spist kage på konditori, 
som Merete ved sådanne lejligheder sagde, ”Det er nu engang 
min fornøjelse”.

I gennem årene har Merete deltaget i mange kunstneriske 
aktiviteter; musik og billedkunst og opførelse af teaterstykker. 
På et tidspunkt opførte beboerne på SampoVig et teaterstykke, 
der var bygget over et eventyr af H. C. Andersen. I dette stykke 
havde Merete en eneste replik, men som med alt andet gik 
hun op i, at tingene blev gjort ordenligt og efter bedste evne. I 
fritiden øvede hun sin replik, og hun ville gerne have respons 
på de forskellige betoninger, som hun prøvede sig frem med. 
Der blev altså virkeligt arbejdet og på premiereaftenen kunne 
Merete træde selvbevidst og rolig frem på scenen og udtale ”Nu 
har jeg gjort mit”, som var den replik hun skulle sige. Dette 
kan stå, som en slags efterklang.

Merete døde stille og fredeligt uden forudgående sygdom, 
mens hun var på besøg hos sin familie.

Efter bisættelsen holdt Leder af Marjatta; Bernhard Schmitz 
en tale hvor han afslutningsvis sagde:

”Vi på Marjatta vil mindes Merete for hendes stærke vilje, 
livskraft og varme sind, vores tanker går til Meretes fami-
lie, som altid har haft en stor plads i Meretes hjerte. Æret 
være Meretes minde”. 

MERETE HASTRUP 
16/1 1946 – 18/8 2021
MINDEORD VED TORBEN OLESEN
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En beretning om ”Et lille 
liv med en stor betydning”
AF MARGIT HANSEN-MAIBRITTS MOR       

Født 20 maj 1967 ved kejsersnit på 
Kalundborg sygehus. Dramatisk 
beslutning kl. 17, hvis ikke kejsersnit 
kan vi ikke love barnet overlever, 
der er en hjertefejl. Født kl. 19. Det 
bliver en dårlig start, hun ville eller 
kunne ikke sutte, tabte sig, tog på og 
tabte sig de første 1½ år. Blev til sidst 
madet med ske med Dr. Holles bar-
neernæring, som Arnold Schramm 
og Ivan Møller fra den Antroposofi-
ske bogstue skaffede.

Vi flyttede til Nødebo midt i Grib 
skov og Maibritt begyndte at vokse 
og udvikle sig. I 1970 flyttede vi til 
Holte og Maibritt begyndte i Inges 
Børnehave på Borgmester Schneider-
svej og det var en stor succes. Da de 
andre børn skulle i børnehaveklasse 
henvendte vi os til Emann på Mar-
jatta, som sagde at Maibritt skulle gå 
1 år i en Rudolf Steiner børnehave i 
Farum hos Jette Høffding og derefter 
kunne hun begynde at gå i skole på 
Marjatta den 2. august 1975 og bo 
hjemme som extern.

Nu skulle Maibritt køre med Gun-
nars taxa hver dag til Marjatta og det 
blev et meget varmt bekendtskab, 
som startede med at Maibritt skub-
bede kasketten ned over øjnene på 
Gunnar, men de fandt ud af det og 
Gunnar sang I østen stiger solen op 
ned af Bækkeskovstræde. Kirsten 
som er den ældste elev på Mar-
jatta tog Maibritt til sig og serverede 
kærnemælk hver dag i spisesalen for 
Maibritt.

Det blev til 14 dejlige skole år med 
mange udflugter og ferier til både 
Bornholm og Østrig.

Maibritt startede med Uffe Gam-
borg som klasselærer, den vel nok 
dygtigste pædagog jeg har mødt på 
Marjatta. Desværre døde Uffe i 1981 
i løbet af et par dage af en slags me-
ningitis. Det var en stor sorg. Også 
Jutta Thiesen må nævnes med hen-
des vidunderlige håndarbejder, hvor 
Maibritt startede med at sidde under 
bordet og strikke. Anders Finsen må 

også nævnes, en fantastisk lærer med 
kreative evner.

Emann havde et lille orkester hvor 
Maibritt deltog med hendes blok-
fløjte. Emann og Maibritt havde fød-
selsdag samme dag, så vi har holdt 
rigtig mange fødselsdage sammen. Så 
kom Maibritt i Birthe Reppels klasse 
og senere i Ida Finsens klasse, men 
begge dele forløb godt og med gode 
kammerater. Det sidste år Maibritt 
gik i skole på Marjatta deltog hun 
også på værkstederne med vævning 
og sølvsmedie.

I 1981 blev Maibritt konfirmeret i 
Everdrup kirke hos Peter Moesgård 
med efterfølgende dejlig fest på 
Hjortsølund og 2 andendagsgilder 
med Marjatta elever bagefter. Efter 
Maibritts konfirmation blev der ind-
ført i Sct. P. Kapel at der blev spillet 
med blokfløjte til konfirmationerne ” 
Kom maj du søde milde.”

Uffe Gamborgs første klasse juni 1976 Andendagsgilde på Marjatta Maj 1981 Undervisning i foto hos Anders Finsen 1986 Stenhugning hos Anders Finsen 1986

Maibritt fortsætter nu på værkstedet 
i Snesere på sølvværkstedet, hvor 
hun sliber sølvknapper .Senere kom-
mer Renate og der bliver oprettet 
et keramik værksted. Det bliver en 
meget stor succes, dog med visse 
startvanskeligheder mellem Renate 
og Maibritt, men det ender godt lige 
indtil den dag hvor Renate skal starte 
på lederuddannelse på Marjatta i 2 
år. Nu foregår arbejdet på værkstedet 
uden nogen nævneværdig ledelse og 
der bliver set hen til at nu kommer 
Renate snart tilbage. Men ak og ve, 
en dag bliver det meddelt at Renate 
starter op på Marjatta og kommer 
ikke tilbage og keramikværkstedet 
bliver lukket. Det bliver den største 
sorg Maibritt oplevede på Marjatta 

og jeg skal ikke undlade at fortælle, 
hvor meget jeg, som hendes mor 
skældte ud. En helt igennem dårlig 
beslutning som Marjatta ikke skal 
have nogen ros for.

Derefter bliver Maibritt flyttet til 
Sofiegården i Næstelsø, hvor hun 
starter hos Lisbeth på væveværkste-
det og væver de fineste stoffer der 
bliver syet viskestykker af. Så åbner 
lysværkstedet og Maibritt deltager 
med at klippe væger, lave klumper 
og pakke lys. Et arbejde hun har 
været meget glad for og stolt af at 
deltage i. Som et plaster på såret for 
det nedlagte keramikværksted fik vi 
en aflastningsordning med Næstved 
Kommune, hvor Maibritt en lørdag 

hver måned kunne komme hos 
pottemager Lillian Jensen, Præstø 
og arbejde med ler. Det blev også til 
et meget fint samarbejde og mange 
glæder.

Foruden sit værksted og Marjatta liv 
har Maibritt jo også haft sin familie, 
far og mor, Jan og Heidi og Ole, som 
alle har deltaget i dagligdagen og 
festlighederne. Også alle taxachauf-
fører i Næstved kender Maibritt og 
jeg, det blev til 45 års taxakørsel til 
og fra Marjatta. Rigtig mange andre 
mennesker kender også Maibritt, 
både igennem Marjatta og taxaerne 
og ude omkring hvor hun færdes 
med sin familie.

Fødselsdagsfest i Bøgesø for værkstedskammeraterne
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Den 29. februar blev Maibritt og jeg 
indlagt på Rigshospitalet. Der var 
problemer med lungebetændelse, 
nyre og hjerte. Vi blev isoleret på 14 
etage med fin udsigt over Køben-
havn og Sverige. Personalet stod på 
pinde for os og vi har fået en meget 
fin behandling. Den 11. marts kom 
vi hjem og vi havde det begge fint, 
men Maibritt var meget træt, hun 
tabte sig, og selv om hun drak 1½ l 
vand hver dag, så kom der ikke me-
get væske ud af hende. Vi har været i 
daglig kontakt med Rigshospitalet.

Torsdag den 19. marts sendte jeg bud 
efter lægevagten kl. 00,20, de kom 
kl. 02,15. Jeg bad om en beroligende 
indsprøjtning til Maibritt og det 
endte med at hun fik en lille portion 
morfin kl. 02,45 og kl. 3,00 døde 

hun stille og roligt, hvor jeg sad og 
holdt hende i hånden og hendes 
far, som har overnattet her i Bøgesø 
den sidste nat, blev tilkaldt med det 
samme. 

Maibritt har ligget flot pyntet i sin 
kiste i vores stue i 5 døgn, hvor vi har 
snakket med hende og lægger små 
minder ned i kisten. Derfor holdt vi 
en lille ceremoni fredag den 20. marts 
kl. 14, hvor Kristoffer, Siri, Lisbeth, 
Lillian, Ole, Jan, Heidi og far og mor 
deltager. Kristoffer læser et lille stykke 
af Johannes Evangeliet og vi synger: ” 
I østen stiger solen op, Op al den ting 
som Gud har gjort, og Kom maj du 
søde milde.” Derefter drikker vi kaffe 
og spiser boller og kage som Heidi og 
Jan har bagt og hygger os med at tale 
om Maibritts liv.

Tirsdag den 24. marts kl. 11 bliver 
Maibritt hentet her i Bøgesø og kørt 
til Sofiegården i Næstelsø, hvor rust-
vognen holder og lukker op, således 
at beboerne kan se kisten og den 
flotte bårebuket fra Marjatta bliver 
også præsenteret. Derefter køres 
direkte til  Gyldenbjerg kirkegård, 
hvor pastor Peter Moesgård foretager 
jordpåkastelsen. 
Peter læser ”Herren er min hyrde” 
og vi synger:” Dejlig er jorden og Du 
som har tændt millioner af stjerner.”

Maibritt har selv for mange år siden 
fortalt hvor hun skal ligge når hun 
dør og hendes mor skal ligge ved 
siden af. Hun har også selv bedt om 
at få det røde uldtæppe med, for hun 
vil ikke fryse i kisten. Til begravel-
sen deltog Bernhard og Kristoffer 

fra Marjatta, Heidi og Jan, Ole og 
hans datter Marie, Asger Lundtorp 
Olsen, far og mor og Peter Moesgård. 
Efter begravelsen kørte vi tilbage til 
Bøgesø og spiste smørrebrød.  

Til alle de mennesker som Maibritt 
i alle årene har modtaget så meget 
lys og kærlighed fra, og det gælder 
ikke mindst skoleårene på Marjatta 
og derefter på værkstedet i Snesere 
og tilsidst på Sofiegårdens væve og 
lysværksteder, samt alle de taxa-
chauffører der har kørt for hende i 
alle årene. 
Tak for kransene, de smukke blom-
sterbuketter, mails, breve, de trø-
stende ord og tak til jer der deltog 
i ceremonien herhjemme og til 
jordpåkastelsen på Gyldenbjerg 
kirkegård.

Den nærmeste familie ønsker at 
sende denne hilsen til alle jer med 
en Hjertelig tak - det vil vi aldrig 
glemme!

                                                                     

Idas klasse Lysværkstedet på Sofiegården

Maibritt og hendes kat 1998 Lerværkstedet i Snesere 1995

Sofiegårdens væveværksted

Til dem der måtte have interesse i at bruge formen til Marjatta’s logo
Hermed overdrager jeg rettighederne til at bruge denne form af Marjatta´s logo til brug for andre forældre eller 
pårørende, der ønsker at bruge formen til en afstøbning på en gravsten eller lignende.
Marjatta logoet er efter tilladelse fra Marjatta brugt til gravstenen for Maibritt Hansen som fotoet viser.
Logoet er støbt i bronze og oxyderet hos O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S, Juelstrupparken 21, 9530 Støvring
Marjatta logoet er overdraget til Marjatta, hvor det kan lånes til ovenstående brug.  
Kunstneren Grethe Bagge har designet Marjatta logoet.    

Margit Hansen-Maibritts mor                                     
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Vælgermøde på SampoVig
AF METTE BERGØ, SAMPOVIG

Jubilæum på Marjatta:

Mærkedage

7 partier takkede ja og kom glade og 
forberedte torsdag den 4. oktober. 
Politikerne kom sammen med et 
andet bosted fra St. Heddinge, der 
var inviteret til at deltage.  Mange 
var derfor mødt op for at deltage og 
alle var godt forberedte på hvad der 
skulle ske.

Et par dage forinden havde der været 
forberedende møde, hvor alle kunne 
få hjælp til at formulere netop det 
spørgsmål der lå dem på sinde og 
som de gerne ville have svar på.

Mødet var en stor succes. Ikke 
mindst det at holde et formøde, hvor 
vi sammen kunne drøfte forskel-
lige problemstillinger. En ville gerne 
have sagt til politikerne, ” at det med 
minkene ikke var i orden”. Det gav 
mulighed for at tale om forskellen 
på kommunalpolitik og den poli-
tik, der kommer fra Christiansborg 
kontra hvad kommunalpolitik går 
ud på og hvad de enkelte politikere 
har indflydelse på. Borgeren valgte 
et andet relevant spørgsmål. Nem-
lig ”hvorfor tog I 150.000kr. fra 
det sociale projekt der hedder Café 

Stevnen i St. Heddinge?”. De havde 
ikke for mange penge i forvejen. Det 
var jo et rigtig godt spørgsmål, som 
jo også politikerne havde svært ved 
at svare på.

En anden huskede politikerne på, at 
det for et par år siden blev lovet at 
der kom asfalt og lys på den kirkesti, 
som vi går på adskillige gange om 
dagen.

Efter et godt møde takkede politi-
kerne mange gange for engagemen-
tet og for invitationen – De tilbød at 
sende en valgbus ud, så de som ikke 
let kan komme afsted til stemmeur-
nerne også får mulighed for at afgive 
deres personlige stemme.

Beboerrådet på SampoVig havde inviteret alle partier på 
Stevns til at komme til et vælgermøde på SampoVig.

40 ÅR:
Gertie Sparholdt den 30-9-2021

25 ÅR:

Jens Hegli den 1-9-2021

Anne Sølling den 1-8-2021

Maria Svorin Espanner den 1-8-2021

Anjo Engelbrecht Page den 29-7-2021

Annette Helen Stenfors den 1-4-2021

Inge Søndergaard den 3-7-2021

Vi ønsker
Glædelig Jul
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Kig ind på Marjattas
WEBSHOP

Forkæl en du holder af eller måske dig selv. Her er altid mulighed for at finde en gave der 
passer til enhver lejlighed.

Det fine håndværk er produceret af Marjattas beboere og har en meget høj standard og 
kvalitet. På Marjattas WEB-SHOP finder du produkter samlet fra de forskellige værksteder.  
F.eks kan du fra væveværkstedet finde tørklæder, viskestykker, løbere og meget mere som er 
produceret i de flotteste afstemte farver.

Og fra Sølv værkstedet finder du bestik og smykker. Træværkstedet har produceret skåle, træ-
skeer og legetøjsdyr. Fra Lysværkstedet finder du lys med bivoks eller cafeen der f.eks. har bagt 
småkager og lavet marmelade. Eller du kan finde tasker, korn, mel, glaskunst og meget mere. 
Er der noget du mangler, er du velkommen til at kontakte os.

Tag et kig ind på Marjattas WEB-SHOP: https://marjattashop.dk/

hvor du altid kan 
finde beboernes 

unikke produkter


