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Marjatta har gennem mange år 
arbejdet for at skabe det, der i dag 
er rammerne for 247 børn, unge og 
voksnes skolegang, arbejde, fritid 
og hjem. Stedet har gennem årene 
udviklet sig enormt, og mange nye 
og spændende projekter er blevet 
skabt. En sådan udvikling har selv-
følgelig stillet store krav og givet 
udfordringer.

Opgaverne kan kun løses, hvis vi ser 
Marjatta som en levende organisme, 
hvor alle bidrager, og hvor vi har 
respekt og forståelse for hver enkelt 
individs potentiale og livshistorie. 
Jeg bliver tit spurgt om hvad eller 
hvem Marjatta er.  Det korte svar 
er, at det er OS alle, men først og 
fremmest er Marjatta selvfølgelig alle 
de børn, unge og voksne samt deres 
familier, som har valgt Marjatta som 
del af deres liv. Men alle medar-
bejderne har også en stor og vigtig 
rolle i stedets hverdag og udvikling. 
Uden medarbejdernes engagement 
og dybe interesse samt forståelse for 
hver enkelt barn og beboer, ville in-
tet kunne lade sig gøre. Albert Eman 
og Henny Petersen som grundlagde 
Marjatta for snart 70 år, besluttede 
at kaldet stedet Marjatta. Som de 
fleste nok ved, stammer navnet fra 
det finske folkeepos Kalevala, hvor 
Marjatta er en ung hyrdepige, der 
føder en søn, som døbes Ristola og 
senere bliver konge af Karelen.

Marjatta figuren er et billede og sym-
bol på det fremtidige, på det der skal 
komme, på det der venter forude. 
Albert Eman så denne Marjatta figur 
som et billede på menneskets højere 
jeg væsen, som et kim vi alle bærer 
i os, og som skal spire og vokse ind i 
fremtiden. Kimet skal næres, plejes 
og udvikles med omsorg og kærlig-

hed for at blomstre og trives. Som 
pædagoger værner vi hver dag om 
de mange kim vi skal få til at ud-
vikle sig, hvert kim er unikt, og vi 
ser mange spændende og farverige 
udviklingsveje.

Næste år kan Marjatta fejre 70 års 
fødselsdag, med utroligt mange begi-
venheder i bagagen.

Der er mange familier, som gennem 
årene har vist tillid til Marjatta, og 
der har gennem årene altid været 
stor opbakning til alt hvad Mar-
jatta står for. Dette er en uvurderlig 
styrke, og det skaber tryghed og 
giver kræfter til det daglige arbejde, 
hvor vi alle ønsker at yde optimalt i 
forhold til de opgaver vi stilles. 
Disse opgaver bliver efter alt at døm-
me ikke mindre i fremtiden, sam-
fundet accelerere i et stadig stigende 
tempo, og der er en kontinuerlig 
forventning til øget omstillings-
parathed og høje krav om hurtig 
implementering af nye tiltag.

Støtten til Marjatta sker på mange 
forskellige måder, det være sig både 
økonomisk, rådgivningsmæssigt, 
praktisk, venskabeligt men først og 
fremmest i form af stærke og gode 
relationer. Vores børn og voksne er 
med deres åbenhed og hjertelighed i 
høj grad med til at knytte relationer 
og venskaber og de forstår at byde 
andre ind i deres verden.  

En vigtig social begivenhed har i alle 
årene været Marjattas basar. Mange 
beboere har givet udtryk for, at de 
har savnet basaren som blev aflyst 
pga. Corona. Beboerne har været 
stolte af Marjattas basar, og sat en 
ære i at forberede og deltage, og det 
har altid betydet meget for dem, at 

opleve forældre, søskende og andre 
familiemedlemmer være engageret 
i basaren.  Nu ser beboerne frem 
til, at vi  i år holder et Høstmarked 
i stedet for, og glæder sig til noget 
helt nyt og anderledes. Som alle 
sikkert allerede ved, så afholdes 
Høstmarkedet lørdag den 4. septem-
ber på Bredeshave, og jeg håber I 
støtter op omkring dette nye tiltag. 
Jeg ønsker at Høstmarkedet, lige som 
julebasaren tidligere, kan være en af 
de vigtige begivenheder som samler 
Marjatta og derved er med til at sikre 
Marjattas fremtid.

Beboerne er ikke kun optaget af 
deres egen verden, men har også 
overskud til at engagere sig i andre 
mennesker og den verden der om-
giver dem. Dette sker på mange må-
der, alt lige fra indsamling af skrald i 
naturen, fælles havedag samt støtte 
til flygtninge fra Ukraine. Skole-
hjemmets beboerråd besluttede at 
gøre noget for de mange flygtninge, 
og arrangerede en støttekoncert. 
Arrangementet blev en stor succes, 
og overskuddet gik til organisatio-
nen ”Amis” som bl.a. tager sig af 
den gruppe udviklingshæmmede 
flygtninge fra Ukraine der pt. bor i 
det tidligere ”Fredskov” i Mern.

Vores unge beboere har i den grad 
også værnet om små sarte kim, næ-
ret dem og hvem ved, måske ladet 
noget række ind i en ny fremtid, vi 
kan alle kun håbe på det bedste.

God læselyst 
og en rigtig god sommer

LEDER juni 2022

AF BERNHARD SCHMITZ
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Hovedfagsperiode i 5. klasse
- om mos, lav og svampe 
AF BALDER ANDREAS EGHOLM OG ELEVERNE I 5. KLASSE

Efter sommerferien hørte vi i femte 
klasse om blomster og især om solsik-
ken. Den høje blomst som elsker lys 
og varme. Vi var så heldige, at der var 
mange høje og flotte solsikker i vores 
have som vi kunne gå ud og kigge på.

Da efteråret kom og lyset og varmen 
var på retur, havde vi så en periode 
om mos, lav og svampe.  

Sara, som er vores klasselærer fortalte, 
at modsat blomsterne og træerne der 
elsker solens lys og varme, så kan 
mos, lav og svampe bedst lide når 
det er fugtigt, lidt mørkt og ikke for 
varmt. 

På Marjattas skole er vi jo så heldige 
at have en skov lige udenfor skole-
gården. Så den gik vi selvfølgelig ud 
i og ledte efter mos og lav. Vi fandt 
lav på træerne og mos voksede både 
i skovbunden, på sten og op ad træ-
ernes stammer. Vi tog også lidt mos 

med ind i klassen. Efter et par dage 
i vindueskarmen hvor der både er 
varmt og tørt, kunne vi høre hvor-
dan mosset var begyndt at knitre, når 
man rørte ved det.

Så fortalte Sara om svampene. De 
lever under jorden og i dødt træ. De 
har lange tynde rødder som forbin-
der sig med træerne. Træerne giver 
næring til svampene, og til gengæld 
sender svampene mineraler som træ-
erne har brug for. Om efteråret når 
det er blevet køligt kommer svam-
pene op af jorden. 

Mange af dem har en stilk og et ho-
ved som først er rundt og som åbner 
sig og bliver større, indtil svampen 
sender sine frø, kaldet spore, ud i 
verden. Sporene er så små, at man 
næsten ikke kan se dem, meget min-
dre end solsikkens frø og æbletræets 
kerner. Så var der jo også et eller 
andet med, at man kunne få svampe 

i supermarkedet, som man godt 
kan spise, men der er også svampe i 
skoven som man kan blive dårlig af. 
Derfor måtte vi kun kigge på svam-
pene i skoven, men ikke røre dem. 
Således var vi igen klar til en skovtur.  

Det er altid lidt spændende for 
lærerne om eleverne nu også kan få 
øje på det man leder efter. Eleverne 
fik heldigvis øje på bittesmå brune 
svampe som stak op igennem bøge-
bladene i skovbunden. Vi fandt sorte 
blækhatte med hvide pletter og helt 
kridhvide bruskhatte. 

Nogle svampe stod helt alene, mens 
andre stod i grupper. En violet ama-
tystrørhat dukkede også op og vi så 
den giftige røde fluesvamp. Eleverne 
var heldigvis gode til at huske, at 
man ikke måtte røre ved svampene. 

4   MARJATTA BLADET NR. 43 2022



Tæt på Bredeshave står der en stor 
død bøgestamme. Den må være 
mindst 12 meter høj. Op langs siden 
vokser der store fyrsvampe. På nogle 
af de sidste grene højt oppe på stam-
men voksede der endda små hvide 
svampe. Vi fandt flere svampe som 
lærerne ikke lige kendte navnene 
på, men så tog vi billeder af dem og 
kiggede vores svampebøger igennem 
i klassen. I bøgerne kunne vi også 
se, at der fandtes mange flere slags 
svampe end dem vi havde set. 
   
På turen i skoven havde vi lagt 
mærke til at det så ud som om at der 
var taget bidder af nogle af svam-
pene. Tilbage i klassen fortalte Sara så 
at både mus, snegle, egern og rådyr 
godt kan lide at spise svampe. I vores 
skov lever der mus og snegle, egern 
og rådyr, så det var nok dem der 
havde været på spil.

I løbet af en hovedfagsperiode, der 
typisk strækker sig over tre uger, 
fortæller klasselæreren. Dagen efter 
genfortæller eleverne. Vi tegner, ma-
ler og skriver en helt masse. Til sidst 
bliver de skrevne sider, tegningerne 
og malerierne samlet i hovedfags-
hæfter som kommer med hjem hvor 
forældre og søskende kan se hvad vi 
har arbejdet med. 

Denne gang havde vi en ”fritime” et 
par uger efter perioden var færdig. 
Hvor vi tænkte tilbage på vores 
oplevelser og eleverne var med til 
at finde ud af hvad der skulle med 
i dette indslag. Så må vi jo se om vi 
stadig kan huske noget om svampene 
når de igen kommer op af jorden til 
næste efterår. 
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Heimdals REJSEGILDE i 
SOLSKIN og højt HUMØR
AF RIKKE PERSON OG JENS PÅBØL HEGLI, VIDARSLUND

Det var en marts dag med klar blå 
himmel og solskin. Fredag d. 25. 
marts og vi havde indbudt gæster, 
mange gæster. For vi havde noget at 
fejre og nogle at fejre.

Håndværkerne var begyndt at grave 
ud og bygge fundament tilbage i 
november 2021 og nu havde huset 
Heimdal rejst sig og derfor ville vi 
fejre håndværkerne og sige tak.

Vi var mange der gerne ville sige tak, 
på hver vores måde. Louise Hansen 
fortalte om de nordiske guder og især 
om guden Heimdal, Susanne spillede 
fløjte og vi sang alle med på ”I østen 
stiger solen op”.  Bernhard Schmitz 
glædede sig over hvordan man for-
ener de fire elementer i et moderne 
byggeri og transformerer det fra 
råstoffer til en smuk menneskebolig. 

Rikke Person fortsatte med at for-

tælle om hvor svært det kan være at 
navngive et hus der ikke er bygget 
endnu og om hvor stolt og glad hun 
har været for at være med i beslut-
ningen. Hun fortsatte med at takke 
håndværkerne for det fine arbejde de 
gjorde og mindende dem om at de 
ikke var færdige endnu. Jens takkede 
og håbede at vi som bygherre havde 
opført os rimeligt og at de ikke ville 
efterlade ”En død murer”*

Efter endte taler havde Thomas 
Crone fået den gode ide at sørge for 
at der kom en pølsevogn på pladsen 
og at vi alle kunne få ”en ristet med 
det hele”. 

Tak for et dejligt rejsegilde og en 
skøn dag og som Rikke siger ” Alle 
mine venner var glade og kom med 
et åbent sind og det var fedt”
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* Til dem der ikke kender begrebet ”En død murer” er det en gammel tradition, der gav bygningshåndværkere, der ikke 

var tilfredse med deres bygherre, mulighed for at drille og hævne sig ved enten at murer et bræt eller en flaske ind i f.eks. 

skorstenen, så vinden kunne få det til at larme og man kunne sige det nye hus spøgte ved at give lyd engang imellem. 

Derfor holdes stadig rejsegilder således at håndværkerne sætter pris på deres bygherre.
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Når forandringer fryder
AF LIDIA FOUSTANOU

I efteråret 2020 blev A-huset Vidars-
lund og Gartneriet sammenlagt til 
Værkstederne Vidarslund.

Det var en mulighed der opstod, da der 
på daværende tid skulle ske et genera-
tionsskifte på gartneriet. Det var natur-
ligt at vi på værkstedsområdet kunne 
tænke nye visioner for fremtiden. Vi 
ønskede at skabe nogle større enheder 
med et bredere tilbud for beboerne 
på Marjatta, samt at der ville blive en 
mere stabil dækning af medarbejdere, 
ved at sammenlægge de to enheder der 
i forvejen eksisterede på Vidarslund. 
Vi havde i sommeren 2020 ansat en 
ny gartner, der har de kompetencer 
der skal til for at drive et gartneri. Jeg 
overtog den daglige ledelse for de to af-
delinger. I forvejen var jeg værkstedsle-
der for A-huset og kunne se den givtige 
ide af at udvide den samlede volumen 
af beboere og medarbejdere. 

Alle faktorer blev præsenteret for 
medarbejdergrupperne og de var åbne 

og villige til at hjælpe med til at få det 
til at fungere. Beboerne var i den grad 
omstillingsparate og var positive og 
tog imod det ”nye” og har været den 
bærende faktor for udviklingen og til-
pasningen af alle de nye forandringer.

I de foregående år er der sket mange 
forandringer i A-huset. De fysiske 
rammer er blevet opgraderet til nogle 
skønne lyse lokaler med gode arbejds-
forhold, et nyt køkken og udvidelse af 
indskrevne brugere af værkstederne. 
Da jeg startede i A-huset i 2019 var der 
et gummiværksted, et papirværksted 
og et havehold på deltid. I dag tilbydes 
der Gummiværksted, Krea/genbrug af 
naturen, Natur&kunst indendørs og 
udendørs, Male/tegne værksted. Der 
har være fokus på processer tilpasset 
til enkelte, samt inddragelse i produkt-
fremstilling hvor bæredygtighed væg-
tes højt og at den endelige vare bliver 
skabt som unika.

Efter overtagelse af Gartneriet, blev 
alt vendt på hovedet, for at vi sam-
men kunne skabe de forandringer og 
istandsættelser som jeg vurderede ville 
komme medarbejdere og beboere til 
gavn. Det blev et større projekt end 
først tænkt. Vi valgte at sætte beboerne 
i centrum for hvad der var muligt og 
hvor de kunne honorer mest af at revi-
talisere gartneriets eksistens. Det første 
var at lukke den daværende butik for 
at skabe et mere solidt fundament på 
Marjattas fælles butik Pilti. Gartneriets 
fremtidige butik skal udelukkende have 
grøntsager og fødevarer produceret på 
Marjatta eller fra lokale producenter. 
Dernæst gik vi i gang med at kigge på 
vores egen produktion af grøntsager. 
Der valgte vi igen at omlægge (fortsæt-
ter de næste par år) dels pga. gartneriets 
høje driftsomkostninger kvad høje 
varmeudgifter mm. Vi har valgt ikke 
længere at have varme i vores drivhuse, 
da dette ikke er bæredygtigt for økono-
mien ej heller for miljøet. Det vanske-
liggør drift af tidlige afgrøder og den 
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store mængde af enkelte grøntsager der 
blev forhandlet hos de store grossister. 
Vi bestræber os på at hovedproducere 
til Marjatta, lokalsamfundet samt 
restaurationsbranchen s.s Michelin 
restaurant Frederiksminde, Rønnede 
Kro mm. derfor begrænser vi fremad-
rettet dyrkning af de store mængder 
tomater og agurker der fortrinsmæssigt 
var baseret på grossistvirksomheder. 
Nu bliver der i stedet anlagt et større 
frilands areal, med mere variation 
af afgrøder. Også arbejdet med at 
skabe større variation i væksthusene er 
igangsat. Vi oplevede ved 1. års høst en 
større glæde og en bedre inddragelse af 
beboernes varierende færdighed i den 
daglige produktion. På sigt stræber vi 

efter at produceret et stort udvalg af 
grøntsager der kan modnes i takt med 
årstidernes vejrforhold. Af frø som vi 
selv avler og formerer. Dette skaber en 
sammenhængskraft for naturen og en 
autentisk forhold for den skabelse af 
fødevare vi indgår i.

I takt med omstruktureringen af drift, 
satte vi også fokus på de fysiske ram-
mer. Et større oprydningsarbejde blev 
iværksat med respekt for det der var. 
Alle blev inddraget og gik til den med 
krum hals. Udeområdet blev ryddeligt 
og der blev plantet blomstereng til 
glæde for øjet, insekterne, og vores 
alle sammens årstidsborde. I efteråret 
2021 igangsatte vi på gartneriet projekt 

renovering af indre rammer i for-
rum/grovværksted, i pakkerum, 
kølerum, samt den ”nye” butik. 
Vores unge timelønnede medar-
bejder fik til opgave at være vores 
altmuligmand (der hvor beboere 
ikke kunne varetage opgaverne) 
så som at spartle, rengøre, male 
alle overflader. Vi fik midler til at 
få lavet rengøringsvenlige gulvfla-
der mm.

I efteråret 2020 kort før den årlige 
julebazar oprettede Marjatta en 
webshop som har fået til huse på 
Værkstederne Vidarslund. Et ar-
bejde som kommer omverdenen 

til gode, hvor vi kan udstille og sælge 
de mange smukke varer der bliver pro-
duceret på Marjattas værksteder.

Værkstederne på Vidarslund er i fortsat 
udvikling og vi glædes hver dag over 
de dejlige forandring vi i fællesskab har 
fået udført.

På værkstederne Vidarslund takker vi 
for den store velvillighed for alle de for-
andringer der lykkedes at få afsluttet. Vi 
har nu fået nogle rammer vi kan være 
stolte over og som vi som grupper har 
fået stort ejerskab af. Vi er i fortsat ud-
vikling, for at sikre fremtidens værkste-
der de bedste vilkår og muligheder for 
beboernes og medarbejdernes trivsel.
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Sophie Frausing Thomsen har været 
Gartnerelev i 3 år på Marjattas gartneri 

Vidarslund. 

Vi ønsker hende stort TILLYKKE 
som færdiguddannet Gartner.

Det er en fornøjelse at have elever, der 
tilvælger os for vores biodynamiske 

fremgangsform, pædagogiske metoder og 
hvor mennesket er i centrum. 

Det er givende for beboere og medarbejdere 
at få æren af at uddanne unge mennesker til 

fremtidens verden. 

De bidrager positivt til dagligdagen og 
bringer nysgerrighed, gejst og vilje ind i 

hverdagen, hvor vi alle kan spire og
 gro sammen. 

Færdiguddannet 
gartnerelev
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En sand kunstnerEn sand kunstner
AF JACOB LINDHOLM NILSSON,  
LÆRER PÅ MARJATTAS STU

Maria Mønster er en sand kunstner, hun har gået på 
STU - uddannelsen på Marjatta som varer 3 år, hun blev 
færdig med uddannelsen sidste år. I dag arbejder Maria 
i køkkenet på Bredeshave, hvor hun udfolder sig i det 
kulinariske køkken.
 
Maria lavede et afgangsprojekt på STU-uddannelsen, 
som blev til 2 flotte malerier. Disse to malerier blev 
Jacob Nilsson, som er lærer på STU, så inspireret af, at 
hun måtte få en professional grafiker til at producere 
kort og plakater i et begrænset 
oplag.
 
I Marias weekender udfolder hun 
sine kunstneriske evner derhjemme 
og på Marjatta i hendes fritid bliver 
det også til malerier.

Man vil kunne se, at Maria har sin 
helt egen streg i malerierne, hvilket 
nogle kunsterne leder efter et helt liv, 
denne helt specielle streg har Maria 
naturligt i sig.

Kort og plakater vil man, 
på et tidspunkt, kunne 
købe i butik Piilti og kun 
så længe lager haves.

Hvem ved hvor det fører 
Maria hen, måske du en 
dag vil kunne købe Marias 
kunstværker rundt omkring 
– Hvem ved….
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Den STORE omrokering på 
Snesere Værkstederne i 2021
AF KRISTOFFER PETERSEN

2021 har heldigvis budt på meget 
andet end corona. På Snesere værkste-
derne er der i årets løb udvidet med 
adskillige kvadratmeter på første sal, 
og der er rykket rundt på værksteder 
og frokoststuer og meget mere. Midt 
i alt dette skulle vi forholde os til en 
vandskade. Men nu vil vi tage dig på 
en tur igennem vores 2021 på værk-
stederne i Snesere.

Faktisk så starter vi allerede i no-
vember 2020, hvor vi bytter om på 
keramikværkstedet og glasværkstedet. 
Det gør vi for at glasværkstedet får det 
største rum og bliver til glas- og teks-
tilværksted. Keramikværkstedet bliver 
så til et skærmet værksted, hvor der 
nu laves lidt keramik samt en masse 
andre ting.

Januar 2021 starter med klyngedan-
nelse, for at inddæmme smittespred-

ning af Corona, hvilket medfører en 
del forandringer. Der er andre borgere 
på værkstederne end dem, som plejer 
at være her. Der er også rykket rundt 
på medarbejdere, og det sætter præg 
på, hvad der kan laves på de forskel-
lige værksteder, og selvfølgelig er det 
på mange måder en slags undtagelses-
tilstand.

I Snesere har vi følgende værksteder: 
træ, metal, glas, tekstil og keramik, og 
på dette tidspunkt er de fordelt i rum-
mene i stueetagen. Denne fordeling 
fortsætter, efter at klyngedannelsen 
ophæves til påske. Men vi ønsker os 
brændende at udvide værkstedet med 
150 kvm. på første sal, og der bliver 
søgt hos socialtilsynet om mulighe-
den for udvidelsen. Det drejer sig om 
den del af første sal, der tidligere var 
en lejlighed. Lejligheden indeholder 
tre gode rum samt entre både nede 

og oppe, og naturligvis køkken og 
badeværelse. Tilladelse kommer lige 
før sommerferien, og straks bliver 
der aftalt besøg fra brandtilsynet. 
Rummene kan godkendes, men den 
udendørs brandtrappe kan ikke, så 
der skal findes penge til en ny. Og det 
tager tid at indhente forskellige tilbud 
hjem samt at få besluttet og bestilt 
denne trappe og dertil kommer, at 
den jo også skal produceres og sættes 
op, og tiden går… 

Efter sommerferien kommer der fire 
nye borgere fra STU til vores værk-
sted. Fire nye spændende og dejlige 
mennesker. Vi står allesammen og 
tripper for at kunne tage førstesalen 
i brug. Og hvad værre er, så før den 
nye brandtrappe står klar, og vi kan 
flytte glas- og tekstilværkstedet op, 
sker i august det, at der går hul på et 
kloakrør fra den anden lejlighed på 
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første sal. En ildelugtende vandskade 
gør akut glas- og tekstilværkstedet 
hjemløs, for både loftet og gulvet er 
blevet ødelagt. De borgere og medar-
bejdere, som er her, må i en periode 
samle sig sammen og være i den 
gamle butik. Og pladsforholdene til-
lader kun, at man kan lave noget, der 
ikke fylder mere, end at det kan være 
på en bakke. I håb om en dispensa-
tion til at bruge førstesalen kontakter 
vi nu igen brandinspektøren: bare så 
længe som den nye brandtrappen er 
om at blive produceret, beder vi. Det 
får vi heldigvis lov til, så midt i august 
flytter glas- og tekstilværkstedet op på 
første sal. Tekstil får et rum, glas får et 
andet, og der bliver en frokoststue, så 
vi nu selv kan sørge for kaffe og te og 
vores frokostpauser på 1. sal.

Det gamle glas- og tekstilværksted skal 
efter vandskaden gennemgribende 
renoveres. Store dele af loftet bliver 
skiftet, og gulvet bliver slebet og 
lakeret. Da rummet nu er tømt, får vi 
den ide, at der skal males vægge inden 
det tages i brug igen, og at der skal 
etableres en skillevæg, så rummet ikke 
længere er et gennemgangsrum. Rum-
met bliver herefter vores skærmede 
keramik mm værksted for fire borgere, 
der har brug for ekstra ro. I det tidlige-
re keramikværksted er der i skrivende 

stund ved at blive lavet frokoststue og 
køkken til metalværkstedet. Og det ser 
ud til at blive rigtig flot.

Der er ikke længere butik i Snesere. 
Efter webshoppen er åbnet, er det ikke 
længere muligt at komme og handle 
i Snesere. Vores produkter bliver nu 
kun solgt i Butik Pilti og i webshop-
pen. Det har frigivet et rum, den 
tidligere butik, som nu bliver brugt 
til billedkunst mm, hvor en eller flere 
borgere med behov for ekstra ro kan 
tegne eller male. Det betyder også, at 
der ikke længere er indgang til værk-
stedet gennem butikken. Nu er der 
indgang til værkstedet i begge ender 
af bygningen.

Det bedste, vi har gjort på første-
salen, er at få sat en fantastisk god 
belysning op. Det har utroligt stor 
indflydelse på arbejdet og humøret. 
Lyset svarer til dagslys og sidder som 
firkantede lamper i loftet, og det føles 
som ovenlysvinduer i klart vejr. Den 
slags lys kan varmt anbefales til andre 
værksteder. I tekstilværkstedet har 
vi designet arbejdsstationer, så fem 
borgere kan sidde ved hver deres bord 
og arbejde. Disse borde er på hjul, så 
hvis nogle har lyst til at skubbe dem 
sammen, når de arbejder, er det en 
mulighed. Der er lavet et stort hæve-
sænkebord til fælles aktiviteter eller 

store projekter i tekstilværkstedet. 
På glasværkstedet er der genbrugt 
møbler fra forskellige steder i huset, 
bordplader er flyttet, skåret til og sat 
op på ny, skabe er slæbt på førstesal, 
nogle møbler er skilt ad for at komme 
op ad trappen og blive samlet igen 
ovenpå. Diverse maskiner til glas 
arbejde er kommet op og har fået ny 
plads. Alt, hvad der har været muligt 
at genbruge i denne flytning, er blevet 
genbrugt, fordi vi har nogle lyse hove-
der og gode håndværkere blandt vores 
kolleger her i huset.

Det har været et begivenhedsrigt, ja 
næsten omtumlet år på værkstederne 
i Snesere, men humøret har været 
højt, fordi vi har stået sammen og i 
flok har løftet værkstedet til et nyt 
niveau. I vores trivselsmåling ses det 
også tydeligt at vi har et virkelig godt 
arbejdsmiljø. Alle medarbejdere har 
ydet en stor indsats med indkøb, 
maling, samling af møbler, design af 
garderobe, flytning af diverse tunge 
møbler. Alle borgere har været inddra-
get så meget som muligt i flytning af 
alle mulige ting og sager. Og borgerne 
har været fantastiske til at rumme 
denne forandring på værkstedet – 
samtidig med at Corona har pustet 
os i nakken. Vi er i skrivende stund 
ikke helt på plads, men der arbejdes 
på sagen.
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Marionetteteater på Marjatta
AF HANNE SØNDERGAARD I SAMARBEJDE MED DUKKETEATERGRUPPEN: HANNE SØNDERGAARD, 
STINE MØGELGAARD NIELSEN, ANITHA SOGAARD, VIBEKE BOYSEN OG GERTIE SPARHOLT-R.

Guddommelige lys 
Kristus sol 
Varm vores hjerter 
Oplys vores hoveder 
At det må blive godt 
Hvad vi af hjertet grunder 
Hvad vi udefra hovedet 
Målbevidst vil føre 
(Rudolf Steiner.) 

Marionetteater på Marjatta – en 
lang og hædersværdig tradition på 
Marjatta. I midt-firserne var vi en 
lille gruppe unge medarbejdere, bl.a. 
Tine Bay, nuværende forstander på 
Skolehjemmet og Gertie Sparholt, 
nuværende klasselærer på skolen, 
og et par andre, der spillede hand-
skedukketeater for Marjattas elever. 
Så blev Susan Johansen, nuværende 
gruppeleder på STU, ansat, og hun 
havde været med i Karen Stjerne-
bys Marionetteater, der spillede for 
Steinerbørnehaverne i København 

og omegn. Hun ville gerne være med 
til at spille for Marjattas elever, og 
vi blev vildt inspirerede af hendes 
fortælling og beskrivelse af Ma-
rionetteater og dets muligheder og 
virkemidler. Vi spurgte Albert Eman, 
om vi måtte gå i gang med marionet-
teater. I begyndelsen svarede han nej 
et par gange med hans sædvanlige 
afventende gemyt og overblik; han 
ville være sikker på, at de unge, 
fremadstormende mennesker nu 
også virkelig ville det! Som han ofte 
sagde: ”Ideer har vi mange af – det 
vigtige er, at der er nogen, der vil 
gøre arbejdet og føre det ud i virke-
ligheden”. Så fik vi endelig et: “Ja”. 
Og så gik vi i gang! Vi købte mate-
rialer til selve teatret som Henning 
Berg, som var klasselærer dengang, 
gik i gang med at bygge. Vi købte og 
farvede silke, vi købte stof og uld og 
syede dukker og iscenesatte Selma 
Lagerløfs eventyr ”Oles Skitur” som 
det første stykke. Siden er det blevet 
til mange skønne eventyr, myter, og 

legender. Det er blevet til en mange-
årig væsentlig tradition og væsentlig 
mulighed for at levendegøre eventy-
ret for børnene på Marjatta, hvilket 
er så vigtigt for deres udvikling. Vi 
er fem personer i truppen. I år er vi 
én fra grupperne og fire fra lærerkol-
legiet i truppen. Anitha (Skovbrynet) 
og Vibeke, Stine, Gertie og Hanne fra 
lærerkollegiet. 

Ifølge Rudolf Steiner har eventyret 
sin oprindelse langt tilbage i tiden, 
hvor mennesket endnu kunne have 
en oplevelse af og en forbindelse 
med den sjælelige og åndelige ver-
den som en realitet. Denne forbin-
delse er overleveret til os gennem 
billeder i eventyr, sagn, legender og 
myter. Det nutidige moderne men-
neske har udviklet sig væk fra det 
sjælelige og åndelige og mod den 
fysiske, materielle verden. Derved 
er eventyrernes dybere indhold 
delvist glemt, men selve fortællin-
gen har overlevet gennem tiderne. 
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Det er brødrene Grimms fortjeneste 
og store arbejde i begyndelsen af 
1800-tallet, at de central-europæiske 
folkeeventyr blev nedskrevet og 
bevaret for eftertiden. Eventyrer-
nes billeder taler især til børn, hvis 
åbne sind er i stand til at opleve 
denne gamle vision. Her finder de 
næring til udvikling af fantasien 
og de skabende evner. Men det er 
ikke kun børn, der bliver grebet af 
fortællingerne – også voksne har 
en anelse om, hvilken sandhed der 
ligger gemt deri; nemlig menneskets 
vej til udvikling. Vi er i truppen 
bevidste om den store forskel, der er 
på folkeeventyr og kunsteventyr. H. 
C. Andersens eventyr er kunsteven-
tyr med en udtænkt handling ud fra 
intellektet, hvorimod folkeeventyr 
er overleverede fortællinger. ”Der var 
engang for længe, længe siden, men 
det kunne ligeså godt have været i 
dag…” Sådan starter folkeeventyret 
oftest og her fra går impulsen 
til sjælevandringen. Nogle gange 
er det en indre drift, der fører fra 
hjemmet og ud. Andre gange kan 
det være et modstandsvæsen, der 
forårsager, at det bliver nøden, der 
tvinger til handling. Dette udgangs-
punkt har rent praktisk sin place-
ring på scenens venstre side set fra 
publikum. Herfra lukkes der op og 
vandringen, prøvelserne, bevæger sig 
mod højre, hvor inspirationen findes 

og fører frem mod forløsningen, og 
forvandlingen som sker i midten: 
”Og de levede lykkeligt til deres 
dages ende…” Slutning! 

Selve Marionetteater-salen er i sig 
selv med til at skabe en magisk og 
forventningsfuld stemning. Bør-
nene og tilskuerne bliver hentet på 
gangen af fortælleren, som byder 
velkommen i salen. Salen er kun 
oplyst sparsomt af stearinlys, og med 
toner fra et pentatonisk kobberklok-
kespil begynder eventyret. Det er 
altid således, at der er en fortæller, 
og dukkeførerne agerer stumt. På 
vores scene er dukkeførerne gemt. 
Vi har én forestilling om ugen, og vi 
spiller oftest samme eventyr 4 gange, 
så det får lov at leve i børnene. Vi 
bruger en del tid på at planlægge 
hvilke eventyr, der passer til årstiden 
og til årets indånding og udånding. 
Derfor er der tilbagevendende faste 
elementer såsom ”Legenden om 
Sct. Michael” og ”Legenden om Sct. 
Martin”. Nu, hvor vi går det sprud-
lende forår i møde og alt har været i 
dvale henover vinteren, vælger vi at 
spille Tornerose. Når efteråret bliver 
til vinter, og vi har kæmpet med 
Michaelstiden, vælger vi eventyr om 
ydmyghed og næstekærlighed ved at 
spille Stjernedalerne og juleeventyr 
som Den Hellige nat. Det er aldrig 
tilfældigt, hvilke eventyr vi vælger 

at sætte op. Fordi det er en lang 
tradition på Marjatta, har vi mange 
fine dukker at gøre brug af, og ellers 
går vi i gang med at lave lige den 
dukke eller det dyr, der mangler. Vi 
taler altid meget om scenografi og 
rekvisitter og jo mindre jo bedre, 
og vi bestræber os på enkelhed og 
antydningens kunst. Vi har haft en 
tendens til også gerne at ville lege, 
når vi bygger scenografien op, og vi 
må indimellem lige forenkle os. 

Vibeke og Stine er udlært i at lave 
lyssætning og får det til at fungere, 
og det er et fantastisk virkemiddel. 
Vi øver hver uge det nye eventyr, 
når vi har spillet dagens forestilling, 
og børnene er gået i grupperne. Der 
er altid mange forberedelser. Even-
tyret skal renskrives, og enkelte ord 
skal eventuelt gøres forståelige for 
nutiden. Stof skal stryges, dukker 
repareres, scenen udtænkes, for når 
vi skifter stykke, skal alt ned og alt 
op på samme dag, så det er parat til 
næste uge. Det er en gave at få lov at 
være med til at spille Marionetteater 
på Marjatta og at få lov til at bevare 
en så unik måde at levendegøre 
noget så basalt i børnenes udvikling, 
som eventyret er, og det er hver ene-
ste gang, hver eneste torsdag, med et 
strejf af æresfrygt og glæde. Venligst 
Marionetteatertruppen!
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Basket holdBasket hold
AF TINE BAY SØRENSEN

Hver tirsdag træner en gruppe unge mennesker fra Marjatta Basket 
sammen med andre børn og unge i Præstø hallen.

Det er en træning de unge ser utrolig meget frem til. Antonie som 
arbejder på Fredskov, er selv tidligere professionel basket spiller, han 
leder hele gruppen og har indgået en aftale med træneren fra det 
eksisterende basket hold i Præstø.

Både de unge og de ledsagende medarbejdere hygger sig sammen med 
basket holdet.
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Et aktivt og indholdsrigt 
ungdomsliv på Lærkegården
AF RISE VILBØL OG SIGNE MIKKELSEN I SAMTALE MED TORBEN OLESEN

Rise du har været gruppeleder 
her på Lærkegården et halvt års 
tid, og Signe du har arbejdet på 
SampoVig i 17 – 18 år, både på 
værkstederne og i plejen, og nu 
altså på Lærkegården. Kan I 
fortælle lidt om den seneste ud-
vikling og den aktuelle situation 
her på Lærkegården, som i år 
kan holde fyrre års jubilæum?

Ja der skete jo store ændringer her 
på SampoVig i august måned sidste 
år, hvor Svanen stod færdig og klar 
til indflytning. Der havde været en 
lang forudgående proces, hvor både 
beboere og personale havde været 
inddraget i snakken om, hvordan 
udviklingen skulle være. Det nye 
bosted Svanen med plads til tolv 

beboere, gav jo mulighed for at gen-
nemtænke hele SampoVig; hvorle-
des kunne man imødekomme både 
de beboere og personaler, som gerne 
ville prøve noget nyt?

Det var en lang og spændende pro-
ces, som for Lærkegårdens vedkom-
mende resulterede i, at  nogle be-
boere valgte at flytte ind i de andre 
mere tidsvarende, moderne boliger 
på matriklen.

Da Lærkegården således i princippet 
kom til at stå tom, var der mulighed 
for en tiltrængt renovering, og Lær-
kegården i dag fremtræder nyistand-
sat, lys og indbydende.

Så resultatet blev, at i august 2021 
flyttede der seks unge mennesker, 
fem mænd og en kvinde, ind i de 
nymalede og hyggelige lejligheder.

Det er altså kun ca. et halvt år 
siden, hvordan er det gået?
Corona pandemien har jo påvirket 
os på SampoVig, ligesom den har på-
virket hele samfundet. Det at vi var 
nød til at skære ned på det sociale, 
og i det hele taget holde mere af-
stand mellem beboere og personale i 
de forskellige huse, påvirkede jo alle 
aktiviteter. For de nye beboere på 
Lærkegården har det nok betydet, at 
det har taget lidt længere tid at lære 
hele SampoVig at kende. F.eks. har vi 
jo været nød til, at holde pause med 
morgensamlingen af flere omgange.

18   MARJATTA BLADET NR. 43 2022



Til gengæld har beboerne så været 
mere hjemme, og har på den måde 
lært hinanden rigtig godt at kende. 
Det er jo også sådan, at Lærkegården 
og Vibehuset hører sammen, jeg er 
gruppeleder for begge huse, og begge 
huse er § 108, så vi er blevet en ret 
stor personalegruppe.

Vi gjorde faktisk det, at vi holdt en 
temadag i personalegruppen inden 
beboerne flyttede ind, for at snakke 
om, hvordan vi kunne skabe en god 
og tryg dagligdag, og i det hele taget 
en god rytme i de nye beboeres liv.
Der er jo tale om unge mennesker, 
som på mange måder lever det 
samme ungdomsliv som alle andre 
unge. De lever også et digitalt liv, 
med mobiltelefoner, I-pads og com-
putere, de vil gerne kommunikere 
med deres familier og deres kærester 
osv. så en del af vores arbejde er jo, 
at hjælpe de unge mennesker med at 
skabe en balance mellem det digitale 
liv og det ”virkelige” liv. Heldigvis 

har vi vores gode rytme, der hjælper 
med denne balance.
 
Om morgenen når beboerne står op, 
begynder dagen med en morgentur 
og vi spiser morgenmad sammen, 
derefter går  beboerne på arbejde 
på de mange forskellige værksteder, 
som vi har på matriklen. Her er de 
jo så sammen – når ellers Coronaen 
tillader det – med hinanden fra alle 
de forskellige huse, og det giver jo et 
stort socialt liv.

Nu hvor Lærkegården kan fejre 40 
års jubilæum, bor her faktisk på ma-
triklen 40 beboere, det er jo et sjovt 
sammentræf.

De pædagogiske metoder er natur-
ligvis anderledes end for 40 år siden, 
og man kan sige, at Lærkegården 
har udviklet sig i takt med resten af 
samfundet. Vi arbejder meget med 
selvbestemmelse. Fællesskabet er 
stadig en tydelig kerneværdi, men 

der er større muligheder for at vælge 
det til og fra.

Efter arbejdstid har nogle beboere 
huslige opgaver, andre hygger sig i 
deres lejligheder eller deltager i fri-
tidsaktiviteter – alt efter ugedagen.
Vi har, f.eks. svømning en gang om 
ugen, det er meget populært, og 
vi er lige begyndt at have korsang 
gennem LOF, det startede for en uge 
siden. Derudover er der en del, der 
går til ridning og madlavning. 

Nogle beboere deltager også i 
Drama, f.eks. lavede de et lille jule-
spil. Det var dejligt, for på grund af 
Corona kunne vi ikke komme ned 
på Marjatta og se julespillet der.

Men ellers har beboerne jo en alder, 
hvor de er på vej ind i voksenlivet, 
med alt hvad det fører med sig af 
pligter og ansvar. Det er en spæn-
dende proces, også for medarbejdere 
og pårørende.
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Grethe Bagges 
GÅDEFULDE FORBINDELSER
AF MARIA KJÆR THEMSEN (FØDT 1979) MAG.ART. I LITTERATURVIDENSKAB, KUNSTREDAKTØR 
VED DAGBLADET INFORMATION, TIDLIGERE FAST KUNSTKRITIKER VED WEEKENDAVISEN, 

KUNSTKRITIK OG ARTFORUM.COM

Der er mange gåder at tage fat på i 
Grethe Bagges (1925-2012) liv og 
værk. Men den gåde jeg er mest 
optaget af i denne tekst, handler om 
hvorfor Bagge ikke blevet et større 
navn i dansk kunsthistorie? Hvorfor 
hun ikke er repræsenteret i museale 
samlinger, eller har fået større muse-
umsudstillinger.

To forklaringer står først for: dels var 
hun kvinde, dels malede hun myto-
logiske billeder inspireret af antro-
posofien. Det er to ting, som det 20. 
århundredes kunsthistorie meget suc-
cesfuldt og vedholdende har holdt for 
døren: kvinderne og det spirituelle.  

Okkult betyder hemmelig eller skjult. 
Og selvom vi i dag ved, at det okkulte 
har fungeret som inspiration for man-
ge væsentlige kunstnere i 1900-tallet, 
er det stadig et underbelyst emne 
set i en større sammenhæng. Som 
den anerkendte forsker i den vestlige 
okkultisme, Wouter J. Hanegraff (f. 

1961) skriver i sin bog Esotericism 
and the Academy – Rejected Know-
ledge in Western Culture (2012), så har 
akademikere haft en tendens til at 
opfatte det ’esoteriske’ og ’okkulte’ 
med foragt.

At den okkulte interesse blandt kunst-
nerne har været stort set udelukket 
fra historien om modernismens ud-
vikling afslører, at der fra akademisk 
side har været et så fundamentalt 
mishag ved den esoteriske indfly-
delse, at man har forsøgt at udelukke 
den dimension i den kanoniske 
kunsthistorie.

Læser man i de store kunsthistorie-
bøger om det tyvende århundredes 
moderne kunst, er den okkulte indfly-
delse enten kun sporadisk nævnt eller 
fuldstændig udeladt. I kunsthistorike-
ren Robert Hughes’ (1938-2012) bog 
The Shock of the New (1984), nævnes 
den okkulte eller spirituelle inspira-
tion kun i én eneste sætning. Og den 
sætning bruger Hughes til at udtrykke 
stor afsky for det religiøse »nonsens«, 
som eksempelvis Mondrian var influ-
eret af.

Den okkulte dimension af modernis-
men er først for alvor blevet aner-
kendt i kunsten indenfor de seneste 
10-15 år. Ikke mindst med den store 
fornyede interesse for Hilma af Klints 
(1862-1944) kunst, som særligt skete 

efter hovedudstillingen The Encyclo-
pedic Palace på Venedigbiennalen i 
2013, hvor der var inkluderet værker 
fra den spæde modernisme, inklusive 
tavler af grundlæggeren af antropo-
sofien Rudolf Steiner, tegninger af 
healer og kunstner Emma Kunz og 
tarotkort af okkultisten Aleister Crow-
ley, ligesom Carl Jungs Røde Bog blev 
udstillet i en montre ved indgangen 
til udstillingen. De ting, der før havde 
været dømt ude i periferien i forhold 
til relationen til kunsten, blev nu 
pludselig genstand for en ny fascina-
tion også blandt yngre kunstnere.

Det afgørende er dermed ikke kun 
den fornyede indsigt i disse kunst-
nere, men også interessen for at 
kigge på den esoteriske indflydelse på 
modernismen og avantgardens udvik-
ling i en større optik. En indflydelse, 
der har været på linje med datidens 
øvrige undersøgelser i både fysik, 
lægevidenskab og psykologi. Det, der 
i starten af 1900-tallet nok var forskel-
lige opdagelser, men for kunstnerne 
indgik i samme kredsløb af nye 
forbindelseslinjer, blev op igennem 
århundredet mere og mere adskilte 
sfærer og domæner: videnskab og 
spiritualitet, krop og ånd.
I løbet af de senere år er det dog som 
om, at de skarpe skel mellem de 
forskellige vidensfelter, der udgør et 
samfund og et menneskeliv, igen er 
begyndt at blive blødt op. For nogle 

“... lige så meget som vi længes efter jordforbindelse, 

lige så meget stræber vi efter stjernerne. „
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af de store kriser, vi står over for, 
klimakrisen som det mest påtræn-
gende eksempel, kræver, at vi forstår, 
hvordan alting hænger sammen i 
økologisk og gådefulde forbindelser, 
som vi knapt endnu forstår sammen-
hængen i.

I Grethe Bagges virke er det først med 
udstillingen Gådefulde forbindelser 
på Marjatta i sommeren 2021, som 
åbnede som en del af det store udstil-
lingsprojekt Soil.Sickness.Society på 
Rønnebæksholm, at der for alvor blev 
fokuseret på at sætte lys på Bagges 
åndelige indflydelse i kunsten.

For mig at se er det netop den kosmi-
ske forbindelse, den mytologiske og 
dybt sanselige dimension af Bagges 
virke, der er mest interessant, for i de 
værker, der afspejler disse relationer 
bliver hendes signatur tydelig, nær-
værende og helt sin egen.  

Bagge var tydeligvis dybt optaget 
af menneskets placering i den store 
fortælling – af vores mellemmenne-
skelige relationer, vores forbindelser 
til natur og dyr. Hos Bagge anes altid 
en dyb symbolsk sfære, hvor følelser 
og relationer udforskes.

Som i det mindre værk Vedrørende 
mellemfolkelig forståelse (1996), som 
egentlig er helt abstrakt, men hvor 
titlen giver os en retning i værket. 
Mange af Bagges værker har flere 
dimensioner og planer i sig: de kan 
forekomme helt abstrakte, men efter 
lidt tid vil man ane genkendelige 
figurer, eller omvendt, et blikfang 
vil trække al opmærksomhed til sig, 
som i ét af de tre værker, vi valgte at 
indrrage i udstillingen Soil.Sickness.
Society på Rønnebæksholm: Want 
for Gravity, Time to Catch the Stars 
(1992). En vidunderlig titel, som 
jeg føler rammer det menneskelige 

dilemma så smukt; lige så meget som 
vi længes efter jordforbindelse, lige så 
meget stræber vi efter stjernerne.

I maleriet øjner man først en ung 
smuk pige med løst lyst hår. Hun er 
maleriets blikfang. Først efter lidt 
tid opdager man se, at der er andre 
og mere dystre dimensioner i spil 
på lærredet – ansigter, der kommer 
ud af skyerne, en skygge i jorden – 
en afdød? Bagge er en mester til at 
skabe magi på selve lærredet, så de to 
dimensioner som lærredet er, bliver 
til mange flere, besjælede sfærer, der 
afspejler en større kosmisk forbin-
delse mellem sjæl og himmel, mellem 
mennesker, og som afslører at vi er 
del af det store verdensbillede præcis 
som alle dyr og planter er.

På den måde maner hun skyggebil-
lederne frem: hun interesserer sig ikke 
kun for at male skønne dekorative 
billeder. Hun vil bagom facaden, ned 
i følelserne, ind i sindet, dybet. Og 
det opnår hun rent billedteknik ved 
at fragmentere sine billedplaner, så 
man først efterhånden opdager de 
mange lag, og det gør hun motivisk 
ved at fremstille følelser og historier, 
der bærer på mytologisk gods.
Som nu hendes stedsspecifikke og 
fænomenale billeder af myten om 
Marjatta – en historie om samfundets 
udstødelse af de ildesete, forkerte, 
syge eller svage.

Bagges relation til antroposofien er 
kendt – og det er netop grunden til 
at Marjatta, som er baseret på Rudolf 
Steiners filosofi – er blevet en grund-
sten i Bagges eftermæle: hertil done-
rede hun sine efterladte værker, her 
skabte hun en række stedsspecifikke 
monumentale værker, her er hun 
endda bisat.

Det er på baggrund af dette, at jeg 
som kurator for udstillingsprojek-
tet Soil.Sickness.Socety på Rønne-
bæksholm valgte at inddrage værker 
af Bagge, og at vi har indgik et samar-
bejde med Marjatta, dels om at lave 
en udstilling, der belyste den åndelige 
dimension af Bagges værk nærmere, 
dels om at åbne op for visning af hen-
des stedsspecifikke værker, der ikke 
normalt er offentligt tilgængelige.
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Digitalisering i samfundet 
og på Marjatta
MEDIEPÆDAGOGISK KONSULENT JESPER JØRGENSEN 

FORTÆLLER TIL MARJATTABLADET

Med den stigende digitalisering i 
samfundet - og således også på Mar-
jatta, møder vi dagligt både nye mu-
ligheder og tilsvarende udfordringer. 
Og da vi samtidig gerne vil kunne 
støtte børnene og de unge mennesker 
i deres digital hverdag generelt, er det 
mediepædagogiske område noget der 
selvsagt kræver vores fokus i endnu 
højere grad end tidligere. Derfor har 
vi, udover at øge vores opmærksom-
hed på området generelt, ansat Jesper 
Jørgensen som mediepædagogiske 
konsulent og dermed tovholder på 
IT-området. Men hvad kan en me-
diepædagogisk konsulent og hvilke 
områder forventes det, at vi arbejder 
med? Det har vi taget en snak med 
Jesper om. 

Tillykke med jobbet som 
mediepædagogisk konsulent. 
Vil du kort præsentere dig 
for læserne?
Tak. Ja jeg hedder Jesper - og er vist 
allerede kendt som ham dér “IT-
Jesper”. Jeg er IT-uddannet, herunder 
i mediepædagogik, ligesom jeg også 
har en række kurser i eksempelvis di-
gital sikkerhed og psykologi. Jeg har 
arbejdet på Marjatta siden 2012 og 
kender derfor en del af beboerne og 
vores pædagogiske værdisæt, hvilket 
er en stor fordel i min nye medie-
pædagogiske rolle, som jeg officielt 
startede på i marts 2022. 

Jesper, du arbejder med spørgs-
mål omkring børn og unges brug 
af digitale medier, hvordan ser 
du på det i almindelighed og i 
forhold til beboere og elever på 
Marjatta? 
Jeg ser det som et helt afgørende 
område at fokusere på for os som om-
sorgspersoner. Både fordi, at digitali-
seringen er så udbredt som den er her 
i Danmark, men også fordi området 
er så nyt og dermed også relativt 
uudforsket. Det giver en del risici for 
faldgrupper, men naturligvis også nye 
spændende muligheder - og vi skal 
kunne støtte og vejlede beboerne ift. 
hele paletten. Det betyder, at vi både 
skal kunne lytte, lære nyt og samtidig 
huske på hvad vores rolle er ift. at 
tilbyde beboerne nogle udviklende 
vilkår og trygge rammer. 
Når det så kommer konkret til Mar-
jatta, så skal vi derudover være op-
mærksomme på, at påvirkningen fra 
teknologien har konsekvenser og at 
vi har et ansvar for at forstår disse og 
derudover være i stand til at kunne 
handle på dem.

Og hvordan gør man så det?
Det gør man ved at starte med det 
enkelte menneske, i stedet for at 
have fokus på selve teknologien. 
Mennesker er forskellige og vi har 
alle forskellige behov, ønsker og inte-
resser. Og vi reagerer heller ikke nød-
vendigvis ens på de påvirkninger vi 
udsættes for. Derudover skal vi læse 
op på den forskning der begynder at 
dukke op ift. digital sundhed. Altså, 
hvad teknologien gør ved os - og 
hvad den ikke gør. Og så handler det 
om at have fokus på emnet i hverda-
gen, hvilket vi eksempelvis søger at 
styrke igennem vores MPA (Medie-
Pædagogisk Ansvarlig) netværk, hvor 
vi eksempelvis vender praktiske ud-
fordringer, nye muligheder og etiske 
problemstillinger.

Og hvis vi skal se på hvilke kon-
krete tiltag det så skal resultere 
i, hvad taler vi så om?
Jamen så taler vi om en bred vifte af 
muligheder, hvor jeg forventer der 
kommer nye til. For her til en start, 
er en væsentlig opgave for mig, at 
jeg kommer ud i grupperne og taler 
med både medarbejdere og beboere, 
for at få skabt et retvisende billede af 
hvordan det forholder sig ude hos de 
unge mennesker. Men helt konkret, 
så tilbyder jeg at holde kurser i de 
emner der nu er væsentlige i den 
enkelte gruppe. Det kan f.eks. være i 
digital dannelse eller sociale medier. 
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Jeg kører også nogle individuelle 
forløb, hvis en given situation kræver 
det. Det kunne være i situationer 
af en mere privat karakter, hvor det 
kan være givende, at en beboer, en 
kontaktperson og jeg sætter os sam-
men over et par gange, for at løse en 
udfordring omkring emner såsom 
digital chikane. Men det gælder også, 
hvis en beboer nu gerne vil øve sig 
i at læse, selv vil kunne betale med 
mobilepay eller noget tredje. Så 
finder vi tid til at få sat noget i gang 
og har jeg mulighed for at hjælpe be-
boeren i gang med et værktøj som en 
digital dagbog, en video app til bedre 
kommunikation eller støtte til at 
komme i gang med at høre lydbøger.
Desforuden er vi også bare nødt til at 
erkende, at der også er en voksende 
risiko for at beboere bliver forsøgt 
hacket eller bedraget af kriminelle 
gennem f.eks. sociale medier. Her 
handler det både om at hjælpe det 
øvrige personale med at spotte poten-
tielle problemer, men også at kunne 
støtte den enkelte når uheldet er ude. 
Vi har heldigvis endnu ikke kendskab 
til, at beboere har fået frarøvet penge, 
men der har været forsøg på det, som 
vi fik stoppet. Ligeledes har vi også 
mødt sager, hvor nogen har modta-
get uønskede billeder eller beskeder 
- hvilket vi heldigvis også har fået 
taget hånd om.

Kan du tale lidt om nogle af de 
sager du har arbejdet på indtil 
videre? Måske om nogle af de 
apps der har været i brug?
Ja, der var f.eks. en ung pige, der 
gerne ville styrke sin læsning. Vi fik 
fundet en app der hedder Maneno, 
som giver mulighed for både at lytte 
eller læse en bog. Der er bøger fra de 
helt lave lixtal og opefter og em-
nerne spænder vidt, selvom der dog 
fortrinsvis er tale om børne- og ung-
domsbøger. En fordel ved Maneno er, 
at hvis du selv læser op, men møder 
ord der driller, så kan du trykke på 
ordet og få det læst op. På den måde 
kan du faktisk komme langt med 
ganske lidt støtte eller endda på egen 
hånd. Det viste sig da også, at den 
pågældende beboer ret hurtigt fan-
gede konceptet og det var en kæmpe 
fornøjelse at opleve hendes selvtillid 
og læseevne vokse stille og roligt.

Vi har også brugt en app som Book 
Creator. Den er en ret alsidig app, 
hvor man kan lave en digital dagbog, 
en livshistorie eller lignende. En 
beboer brugte den til at lave en bog 
om sig selv, hvor han i tekst, billeder 
og video præsenterede sit værelse, 
sine interesser mv. Fordelen er, at 
bogen kan tages med hjem og der på 
den måde kan fyldes indhold i fra 
den unges liv både hjemme og på 
Marjatta.

Du nævnte noget om digital 
sundhed, kan du fortælle mere 
om det?
Helt klart. Men dette emne skal næ-
sten have sin egen artikel, da det både 
er ret omfattende, men også så væ-
sentligt, at det tåler flere gentagelser. 
Men hvis vi bare skal berøre det kort, 
så handler det om hvad teknologien 
gør ved os. Altså om hvordan vores 
hjerne og krop påvirkes ved brugen af 
de mange skærme og digitale enheder, 
vi har omkring os. Det er et spæn-
dende, men også lidt skræmmende 
område, for det viser sig, at der kan 
være en række ret uheldige konse-
kvenser ved det øgede forbrug.

Mange af os har formentlig hørt om, 
at vi sover dårligere, hvis vi ligger 
med en skærm inden sengetid, men 
lidt færre af os er opmærksomme på, 
at selve hjernen faktisk ændres når vi 
sidder meget med skærmen - hvilket 
kan have store konsekvenser for den 
enkelte. Dertil kommer, at vi både 
risikerer at blive mindre lykkelige, 
mindre kreative og mindre motive-

rede af at sidde for meget med vores 
digital enheder. Ligeledes er der risiko 
for afhængighed, ringere koncen-
trationsevne og andet der bestemt 
ikke gør det lettere for det enkelte 
menneske. Men dette vil jeg gå mere 
i detaljer med, i en kommende artikel 
om digital sundhed.

Det lyder som en interessant 
artikel. Kan du her til sidst kom-
mentere lidt på hvad fremtiden 
bringer?
Ja - én ting er helt sikker; vi vil blive 
udfordret og overraskede. Og med vi 
mener jeg både beboere, pårørende 
og medarbejdere. For udviklingen går 
hurtigt og der opstår hele tiden nye 
muligheder og dermed også risici. 
Men vi skal møde det med åbenhed 
og nysgerrighed. Vi skal turde lytte, 
men vi skal også turde stole på, at de 
alternativer til teknologien vi heldig-
vis kan tilbyde hér, er værd at bruge 
tid på. Vi ønsker på ingen måde at 
fjerne teknologien, om end vi har en 
holdning til, hvordan den kan bruges 
konstruktivt og kreativt - men vi øn-
sker at der er en balance. Forstået på 
den måde, at man både skal kunne 
spille et videospil, gå en tur i sko-
ven og se årstiderne skifte, tale med 
morfar på Skype, spille fodbold med 
vennerne fra de andre grupper og få 
store oplevelser til årstidsfesterne. Vi 
skal kort sagt sørge for, at den enkelte 
både oplever den fysiske verden med 
alle dens nuancer og samtidig hjælpe 
med at vedkommende trygt kan 
navigere i den digitale udgave.
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Væve-tanker 
og praksis
AF SIRI INGA MARI STEINHOLTZ

Det er morgen på Vævestuen i 
Sofiegårdens A-hus i Næstelsø. En 
efter en kommer borgerne ind, alle 
har sine faste morgenopgaver som 
de går i gang med: Camilla tager en 
morgentur på motionscyklen, Jette 
guides til væven, Preben har brug for 
at fortælle hvad han lavede aftenen 
før, inden han sætter sig ved sin væv. 
Bussen er endnu ikke kommet, og vi 
nyder morgenroen. 

Da bussen kommer, går vi alle ned i 
salen og holder fælles morgensam-
ling med de andre værksteder på 
Sofiegården. Efter morgensamlingen 
samles vi ved bordet i vævestuen, ta-
ler om dagens dato, ugedag, måned 

og år. Alle byder ind med, hvad de 
kan eller hjælpes på vej, hvis det er 
svært at huske. Borgerne skiftes til 
at læse skemaet op, så vi alle får styr 
på, hvem der er på arbejde i dag. Vi 
læser en årstidstekst og reflekterer 
over, hvad der nu sker i naturen, og 
alle inddrages med spørgsmål som 
”har du også set, at gæssene er ved at 
vende tilbage?” eller ”har du prøvet 
at dufte til de små Erantis? Dufter de 
af noget?”. Morgenmødet afsluttes 
med, at vi taler om, hvad den enkel-
te skal arbejde med i løbet af dagen. 
Morgenmødet handler om at gøre 
alle bevidste om at være til stede, 
om årstiden og om fællesskabsfølelse 
og arbejdsglæde.

Vi har en fast dagsrytme der veksler 
mellem arbejde og pause, indånding 
og udånding, som gør det nemt 
at orientere sig i dagsforløbet. Vi 
medarbejdere er bevidste om, at en 
rytme er vigtig for at skabe tryghed 
og genkendelighed, men at den ikke 
må stivne og blive krampagtig eller 
uforanderlig men skal være levende 
og dynamisk.

At arbejde
Det at arbejde er noget grundlæg-
gende for os mennesker. For et mo-
derne menneske er det formaliserede 
arbejde vores måde at bidrage til 
fællesskabet på, og gennem arbejdet 
kan vi mennesker udtrykke os og 
opleve følelsen af at yde til det fælles 
bedste. 
Arbejdslivet er på mange måder 
identitetsskabende: jeg er lærer, jeg 
er bager, jeg er tømrer, eller jeg er 
væver! Vi bruger vores arbejde til at 
beskrive, hvem vi er. Det at kunne 
gøre noget og kunne skabe noget 
styrker livsglæde og identitet. At 
kunne skabe noget med sine hænder 
hjælper os også med at forstå verden, 
med at ”be-gribe” den. 

Den kinesiske filosof Kon fu-tse 
(551-479 f. Kr.) udtrykte det 
som:

“Jeg hører og jeg glemmer

Jeg ser og jeg husker

Jeg gør, og jeg forstår”
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Rudolf Steiner mente, at barnet 
gennem meningsfyldt håndarbejde i 
virkeligheden arbejder mere med det 
åndelige end med det fysiske. Han 
beskriver, hvordan børnene gennem 
håndarbejdet udvikler deres bedøm-
melses-evne, tålmodighed, tiltro til 
egen kunnen og værdi og deres evne 
til at forbinde sig med verden.

Vævens pædagogiske 
muligheder
På vævestuen har vi fundet meget 
inspiration i Bente Høeghs tanker 
og vævetraditioner. Bente arbejdede 
i mange år (ca. 30) som lærerinde på 
Marjattas skolevævning og havde tre 
væve i det lille håndarbejdslokale: 
”vilje-væven”, ”følelses-væven” og 
”tanke-væven”. 

Ved viljesvæven står man op og 
arbejder, slår hårdt sammen, bruger 
grove materialer, bruger kræfter og er 
til stede. 

Ved følelsesvæven bruger man tyn-
dere garn, årstidsfarver og arbejder 
bevidst med det æstetiske udtryk: at 
væve jævnt, let og smukt. Her trænes 
og forfines barnets sanser for hvad 
der er godt og dårligt, glat og råt, 
smukt og grimt, varmt og koldt. 

Ved tankevæven arbejdes med 
fire tramper, en teknik som giver 
mulighed for at væve flere forskellige 
mønster. Men selv de simpleste møn-
stre kræver stor opmærksomhed, da 
man ikke som på de andre væve med 
to tramper har en fod til hver, men 
nu skal flytte fødderne fra den ene 
til den anden trampe i den rigtige 
rækkefølge. 

På alle væve arbejdes der med grund-
læggende færdigheder og evner så 
som koordination, tilstedeværelse, 
vedholdenhed og motorik. Bente 
beskrev, at vævens rytmiske genta-
gelse styrker livskræfterne og danner 
grundlag for en både ro-givende og 
vækkende proces. 

Bente betonede væveprocessens ”ind-
ånding og udånding” om det som 

åbner og det som samler: skytte i skel-
let (samlende, indånding), skytten ud 
og op på væv (åbnende, udånding), 
lægge tråden på plads (samlende, ind-
ånding), slå sammen med slagbordet 
(åbnende, udånding). 

I væveprocessen bliver den rum-
melige forståelse på mange måder 
konkret og tydelig idet der arbejdes i 
alle tre dimensioners seks retninger, 
dvs.: frem og tilbage, op og ned og 
fra side til side. 
I væveprocessen repræsenteres de af:
1. Slagbordets bevægelse frem og 

tilbage (dybde), som i sig rummer 

viljens kraft – ind i verden og ud 
igen. 

2. Trampernes bevægelse op og ned, 
som rummer følelsens kvaliteter – 
op i lyset og ned i mørket. 

3. Skyttens bevægelse fra side til 
side, som rummer tankens kvali-
teter – tankens ubrudte tråd der 
binder væven sammen.  

I væveprocessen arbejdes der således 
med hele mennesket og med en 
grundlæggende forståelse af sig selv 
(det konkrete møde med viljen, følel-
sen og tanken) og verden (rummets 
seks retninger, de tre dimensioner). 
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Vævestuen på Sofiegården 
På Sofiegårdens Vævestue tager vi 
udgangspunkt i den enkeltes resurser 
og tilpasser sværhedsgrad og opga-
ver til det som den enkelte kan eller 
næsten kan. Selv om Bente Høegh 
virkede som lærer for børn, så bruger 
vi mange af hendes tanker i tilret-
telæggelsen af den enkelte borgers 
arbejde på vævestuen. 

Nogle har brug for arbejdsopgaver 
som støtter dem i at være til stede 
her og nu. Alle inddrages i at vælge 

garn og farver til sin nye væv og 
herved udvikle den æstetiske sans. 
Andre udfordres med svære vævetek-
nikker f.eks. med tyndt uldgarn eller 
fire tramper. 

Nogle borgere kan kun væve i korte 
perioder á 5-10 minutter med fuld 
støtte, andre kan væve meget selv-
stændigt og behøver da hjælp til at 
udvikle væveprocessen med sværere 
opgaver. For nogle borgere er det at 
kunne følge med i en arbejdsproces 
nok i sig selv. Vi er derfor opmærk-

somme på, at vi som medarbejdere 
hele tiden skal gå forrest og sprede 
arbejdsglæde og virkelyst omkring 
os. Selv de borgere som ikke bidrager 
med konkret arbejde er en vigtig del 
af det sociale arbejdsfællesskab og 
har en vigtig rolle, f.eks. med at give 
ro og samling eller lave sjov og skabe 
glæde i gruppen.  

Arbejdsdagen er ved at nærme sig sin 
afslutning på Sofiegårdens vævestue. 
Vi har  eftermiddagspause med kaffe, 
te og frugt. Preben fortæller os, hvad 
de skal spise til aftensmad i Maria-
haven, og Andreas fortæller os alle, 
hvor glad han er for sine arbejdsven-
ner: han peger på hver af os og siger 
”jeg har dig, Camilla, og dig, Sisse, 
og dig, Lisbet”, hele vejen rundt 
om bordet. Selv om dette nærmest 
er et ritual, så varmer det hjertet og 
spreder glæde. 

Efter pausen begynder de første bor-
gere at gøre sig klare til at tage med 
bussen hjem, og vi siger farvel til 
alle, en efter en. Tak for i dag! Tak for 
en god arbejdsdag! Kom godt hjem! 
Vi ses i morgen!
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Mit møde med 
Randi på gården
AF KRISTOFFER PETERSEN

Som forstander for værkstederne er 
det vigtig for mig at være i kontakt 
med de mennesker jeg har ansvaret 
for på værkstedsområdet. Jeg har 
valgt at være et par dage på gården 
for at følge arbejdet der.

Her møder jeg Randi. Randi er en 
dame på 31 år som er i praktik til 
dagligt arbejder hun i Snesere og 
Butik Pilti men vil gerne arbejde 
med dyrene på gården frem for at 
være i Snesere. 

Da jeg spøger Randi om det er nemt 
at komme til at skifte arbejde siger 
hun nej. Da jeg spøger hende hvor-
for siger hun:

”Det er svært for man skal 
skrive breve og alt det der.” 

Vi taler om hvorfor man skal skrive 
breve jeg fortæller hende at der er 

lige som at når jeg søger en stilling 
så skal jeg også skrive en ansøgning.  

Randi fortæller mig også at hun 
godt kan lige arbejdet med dyrene. 
Da vi skal ned og fodre dem hjælper 
Randi mig med hvordan vi skal gøre 
med dyrene og hvem af dyrene der 
skal have hvad at spise. Jeg oplevet 
at Randi trives med livet på gården 
og stråler af livsglæde. 

Da jeg spøger Randi hvorfor er du 
glad for at arbejde på gården siger 
hun:

 ”Her er en god stemning, og 
man får gode venner og jeg kan 

være den jeg er.”  

Da jeg spøger hende om hvad hun 
syntes der er træls fortæller hun mig 
at man skal feje og sådan noget. 

Jeg spøger Randi hvis hun skulle 
gøre reklame for arbejdet på gården 
hvad ville hun så siger til en der 
overvejer at komme og arbejde på 
gården. Hun siger: 

”Man lære dyrene og kende og 
bliver tryg ved dyr får gode ven-
ner og man bliver også lært op 
til at køre traktor som man en 
gang i mellem må køre med på 

marken”   

Mit møde med Randi gør mig glad 
at se at hun er glad for sit arbejde og 
trives det viser mig at som værksted 
er på rette vej.
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”GILJAGAUL”
AF SONNY FERM, PROJEKTLEDER - NORDISK ALLKUNST / ISLAND 2022

Nordisk Allkunst / Island 2022
Temaet for Nordisk Allkunst 2022 bliver ”Der skabende 
menneske”, hvor vi gennem vores sanser kommer til 
at opleve de fire elementer jord, luft, vand, ild. Vi vil 
opleve uldens varmekraft, stenens hårdhed, træets form-
barhed, jernets varme, fiskens smag, hestens vildskab… 
men frem for alt vil vi opleve landet ” vulkan øen med 
en storslået natur, der ikke kan opleves noget andet 
sted… ISLAND.”

Inspiration
Vi har igennem årene lagt stor vægt på at alle skal være 
delagtige i tilblivelsen af vores festivaler. Ambassadører 
fra de forskellige lande og virksomheder har været med 
til at planlægge og gennemføre festivalerne i Danmark, 
og det var også vores ønske, da vi skulle til Island. Des-
værre har en Pandemi forhindret dette, så flere Inspirati-
ons møder er blevet aflyst og ikke mindst den planlagte 
festival sommeren 2021. Men nu er på vi vej…

Landsmøde
Da det ikke har været muligt, 
at mødes til disse Inspiration 
møder med deltagere fra Sverige, 
Norge, Island og Danmark, så har 
vi prøvet at lave ”Landsmøder” i de 
enkelte lande. I februar i år blev det endelig 
muligt at mødes i Vidarsalen på Marjatta (Vidarslund) 
med repræsentanter/ambassadører fra forskellige dele af 
Danmark. Vi var denne gang ca. 20 deltagere. Hele dette 
inspirationsmøde var præget af en stærk længsel efter at 
komme sammen og en glæde over at vi nu kan se frem 
mod Nordisk Allkunst på Island.

Inspirationsmøde Vidarsalen, 
Marjatta d. 21–22. Februar
• Vi delte tanker om hvad et ”skabende menneske” kan 

være. Hvornår og hvordan er vi ”skabende”.

• Vi skabte af et stykke træ en ”Burra” som kom til at 
lyde i rummet.

• Vi hørte om ‘Olafur Lijeros og sang på islandsk.

• Hver fandt sten i naturen og lyttede til dens lyd.

• Vi så billeder fra Island og Laugarvatn, hvor festivalen 
vil være.

• Vi fortalte om, hvad vi ville bringe med til venner og 
kolleger fra vores møde.

• Vi blev inspirereret og inspireredes af hinanden.

”Giljagaul” (uttalas Giljagöjl) kan vara vindens 
sus i fjället eller vattnets porlande rörelse i 

marken. Vi vandrar genom ravinen (gil) eller 
”kaljon” (gljúvur) på Tingvellir. Vi arbetar i 

olika workshops och möter de 4 elementen under 
veckan och på vår vandring genom Almannagjá.
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Ólafur Liljurós

Ólafur reið með björgum fram
Villir hann
Stillir hann

Hitti'hann fyrir sér álfarann
Þar rauður logi brann

Blíðan lagði byrinn undan björgunum
Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram

Þar kom út ein álfamær
Villir hann
Stillir hann

Sú var ekki kristni kær
Þar rauður logi brann

Blíðan lagði byrinn undan björgunum
Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram

"Velkominn Ólafur Liljurós!
Villir hann
Stillir hann

Gakk í björg og bú með oss"
Þar rauður logi brann

Blíðan lagði byrinn undan björgunum
Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram

Ei leið nema stundir þrjár
Villir hann
Stillir hann

Ólafur var sem bleikur nár
Þar rauður logi brann

Blíðan lagði byrinn undan björgunum
Blíðan lagði byrinn undan björgunum fram

GILJAGAUL Island d. 13-17. juni 2022
Interessen er meget stor for at deltage i Nordisk All-
kunst, men der er ikke mange senge tilbage (d. 13. 
marts) af de 280, som vi råder over. Mange deltagere 
kommer fra Marjatta, men også fra Tornsbjerggaard, 
og andre venner fra den tidligere Pionergruppe som 
har deltaget i alle de 9 festivaler.  
Desværre er det ikke muligt for deltagere fra Øst 
Europa, at komme denne gang, så dem må vi kun 
sende de varmeste tanker til.
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Indsamling til Ukrainske 
handicappede flygtninge
AF TINE BAY SØRENSEN

I Skolehjemmets brugerråd kom 
der fra de unge mennesker i marts 
måned det ønske at samle penge 
ind til mennesker fra Ukraine, der er 
kommet i nød.

Fantastisk og god tanke, som vi 
som medarbejdere gjorde alt får 
at støtte. Hele fællesskabet blev 
inviteret og med deltagelse fra 
både Ristolahaven, Vidarslund og 
odiliegården mødte 114 festklædte 
unge op.

Sidste år samlede vi ind til Sanduko, 
et Rudolf Steiner skole projekt i 
Kenya, hvor det grundet Coronaen 
var svært for børnene at kunne 
komme i skole og til deres ofte 
eneste måltid mad. Det gjorde vi 
ved fredag efter Kristi Himmelfart 

at gå større, eller længere ture. 
Forældrene sponsorede penge. 
I dialogen på brugerrådet var vi 
enige om at nu skulle de unge selv 
sponsorere og det skulle ske til en 
festlig aften med musik og dans.

Et ungt band On Cue Partyband 
med fantastiske musikere og 
pragtfuld sangerinde kunne spille 
og synge for os den 29. april 2022 
kl. 19.30.

Det blev en pragtfuld og 
uforglemmelig aften
Fra de første toner lød og 
sangerinden Mathilde satte ind 
med et Thomas Helmig nummer 
var dansegulvet fyldt. Hele aftenen 
blev der danset, hoppet og sunget. 
Det var en fornøjelse.
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Indsamlingskassen stod i gangen 
og efter pausen blev den tømt og 
efter optællingen viste den et beløb 
4.640,00 kr og efter overskuddet 
fra sodavand og popcorn sender 
vi 5.617,50 kr. til AMIS en fond 
der støtter udviklingshæmmede 
flygtninge fra Ukraine.

Marjattas hus i Mern (hvor Fredskov 
tidligere holdt til) er fra fredag den 
15. april udlånt til organisationen 
AMIS, som har indkvarteret 18 
ukrainske flygtninge, hvoraf 
halvdelen lider af en udviklings 
forstyrrelse. 

De har måtte flygte fra en 
institution i Kiev pga. krigen 
i Ukraine. De indretter sig p.t. 
midlertidigt i huset.

   

 

 

 

STØTTE KONCERT  
FOR BØRN I UKRANIE 

 

 “ON CUE PARTYBAND” 
 

FREDAG D. 29. APRIL 2022 
KL. 19.30 

 I KULTURHUSET, BREDESHAVE 
 

GRATIS ENTRÉ 
 

DER VIL VÆRE MULIGHED FOR AT DONERE ET BELØB TIL AT HJÆLPE BØRN I UKRAINE 
 

 

TILMELDING TIL VIVI KRÜGER: vkru@marjatta.dk 
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”Jeg bliver værdsat 
for mit arbejde”
AF TORBEN OLESEN:  INTERVIEW MED SEMINARISTERNE JOSEFINE MEYHOFF-EJLERTSEN  
OG LASSE JEPPESEN

Marjattabladet vil gerne høre 
lidt om, hvilke tanker I gør jer 
om uddannelsen på Seminariet 
og hvilken indflydelse det har på 
jeres arbejde. Vil I starte med at 
sige et par ord om jer selv?
Ja, jeg hedder Josefine og jeg arbej-
der i Butik Pilti til daglig, det har 
jeg gjort i to år. Jeg er 30 år og jeg 
kommer fra en håndværksmæssig 
baggrund, jeg er uddannet skovarbej-
der med speciale i naturvejledning. 
Jeg er meget glad for at arbejde på 
Marjatta, jeg føler at jeg bliver værd-
sat for mit arbejde. Nu går jeg på 
Seminariets første årgang.

Og jeg hedder Lasse Jeppesen, jeg 
er 25 år og har arbejdet på Marjatta 
i næsten 6 år. Jeg har hovedsage-
ligt arbejdet i en ungdomsgruppe, 

i Nima Naust Huset, men har også 
været forbi STUèn i et vikariat. D. 1. 
marts blev jeg ansat som gruppeleder 
i Bøgen, hvor der bor børn og unge. 
Jeg går på Seminariets anden årgang. 
Da jeg blev ansat på Marjatta, kunne 
jeg godt være startet på Seminariet, 
men jeg er glad for at jeg ventede 
nogle år. Og jeg er da heller ikke 
sikker på, at jeg skal være pædagog 
resten af mit liv, men jeg er overbe-
vist om, at det jeg lærer på denne 
her uddannelse, er noget jeg kan 
tage med mig som en dannelsesrejse. 
Vi er jo også en del af en tid, hvor 
der er utrolig mange muligheder, og 
man kan være panisk bange for ikke 
at vælge den rigtige uddannelse, jeg 
kender en del på min egen alder, der 
har den følelse.

Nu går I altså så på Semina-
riet, vil I sige lidt om hvordan i 
oplever det?
Lasse: Jeg oplever det som intenst, 
det er en intens uge når vi er på 
seminariet, det er mange timers 
undervisning. Og det er godt, at 
man har valgt at dele op sådan, at 
vi har den teoretiske undervisning 
om formiddagen, og så om eftermid-
dagen har de her mere kunstneriske, 
kreative fag med fokus på æstetikken 
og sådan nogle ting.

Og så oplever jeg nogle voldsomt 
passionerede undervisere, som virker 
smittende. Normalt ville det kunst-
neriske, som f.eks. eurytmien ikke 
interessere mig så meget, men det at 
jeg har haft nogle undervisere, der 
har været rigtig dygtige, har givet 
mig en forståelse for hvad det gør og 
hvor vigtigt det i virkeligheden er.

Josefine: Der bliver også skabt et 
rum, hvor vi har lov til at følge med 
så godt vi kan, det forventes ikke 
af os, at vi skal kunne det hele fra 
dag et. Der er forståelse for at vi er 
forskellige, at vi kommer mange 
forskellige steder fra med forskellige 
baggrunde.

Lasse: Jeg vil gerne slå et slag for, 
at seminariet er meget mere end 
skuespil og eurytmi, som jo er noget 
af det, der er mest synligt og som de 
fleste oplever. På seminariet får du et 
andet indblik i dit daglige arbejde, 
det er blandt andet det, der er læk-
kert ved denne uddannelsesstruktur, 
at du får muligheden for at sidde 
intenst i en uge og høre om noget 
teori, blive fyldt fuldstændigt op og 
så komme tilbage i din praksis, og 
nærmest uden at tænke over det en-
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der i nogle pædagogiske situationer, 
hvor du tænker ”for Søren da, det er 
jo det vi lige har hørt om!” Denne 
her refleksion, og det kan være flere 
måneder efter, det er det jeg synes 
gør uddannelsen unik, at man får 
den mulighed for fordybelse, uden at 
man sådan set søger den, men at den 
kommer helt af sig selv. Det gør en 
hel masse for dit arbejdsliv.

Josefine: Hele forståelsen af men-
neskebilledet, det er i hvert fald 
noget jeg bruger i min hverdag. 
Hvis der opstår en situation i min 
hverdag hvor jeg tænker ”det her er 
uhensigtsmæssigt, hvordan ændrer 
jeg det, så jeg ikke bliver ved med at 
havne i de samme situationer?” Det 
er noget jeg bruger, det er redskaber 
som jeg på ingen måde fik med mig 
fra min håndværks baggrund. Jeg 
ser seminariet som en mesterlære 
uddannelse, vi får lov til at få noget 
viden og vi får lov til at gå hjem og 
prøve det af, både med at fejle og 
have succes. Og så komme tilbage og 
reflektere over det på skolen, i sær i 
de der blokopgaver, som vi skriver en 
gang om måneden. Jeg kan mærke 
at mit faglige niveau hæves. Det er 
ikke dermed sagt, at vores arbejds-
liv bliver gnidningsfrit, men der er 
helt klart situationer, som kan løses 
lettere, ved at have noget teori i 
bagagen.

Lasse: Min gruppe er allesammen 
skolebørn og det er super spæn-
dende, at kunne følge med i hvor 
meget f.eks. eurytmien betyder i 
børnenes indlæringsproces. Ugen 
før har jeg måske selv stået og gjort 
eurytmi, på den måde er der en 
direkte sammenhæng.

Josefine: Man får også mod til at 
kaste sig ud i det på en hel anden 
måde, jeg kunne f.eks. aldrig før i 
tiden drømme om at synge for no-
gen, højst mine egne børn, men nu 
er der en borger som jeg hjælper til 
mere balance, ved at synge bestem-
te sange sammen med hende, og 
på den måde kan dæmpe eller helt 
forhindre angstanfald. Det er helt 
klart en oplevelse af, at min egen 
grænse er rykket, og jeg kan bruge 
sang som et redskab.

 Lasse: Det er jo det æstetikken kan, 
det er jo selv udvikling, og det er det, 
der også er skønt ved denne her ud-
dannelse apropos begrebet dannel-
sesrejse, gennem deltagelse i eurytmi 
og skuespil lærer jeg mig selv godt at 
kende, og det er der behov for, vi har 
jo ikke andre, vores eneste redskab i 
pædagogikken er jo os selv. Hvordan 
skal vi kunne bruge os selv, hvis vi 
ikke kender os selv? Og på den måde 
er de her kunstneriske fag jo super 
givende.

Når man uddanner sig, mærker 
man det selvfølgeligt mest på det 
faglige område, men det kan jo 
også have en betydning på det 
personlige plan, er det noget I 
oplever?
Lasse: Jeg har rykket mig på så ab-
surd mange punkter, pædagogisk og 
personligt, min pædagogiske karriere 
taler meget godt for det, tror jeg, og 
det havde ikke kunnet lade sig gøre 
uden uddannelsen.

Josefine: Jeg tænker at jeg er landet 
på den rigtige arbejdsplads, jeg 
holder rigtig meget af mine kol-
leger og min hverdag, som den er 
lige nu, den er rigtig fin i spil med 
mit privatliv. Jeg føler, at jeg her på 
Marjatta får lov til at være mig selv 

hele dagen, både hjemme og når 
jeg er på arbejde, og det der er så 
godt på Marjatta, er at vi kan søge 
nye udfordringer internt, det giver 
muligheden for at opleve noget nyt 
inden man kører træt i det man er i. 
Det er en kæmpe gave, at få lov til at 
uddanne sig, at få lov til at udvikle 
sig både fagligt og personligt. Det 
synes jeg er stort, at det kan lade sig 
gøre på en arbejdsplads.

Det er dejligt at høre, men er 
der slet ikke noget I er utilfredse 
med, er der ikke noget som I 
synes skulle være anderledes?
Lasse: Marjatta kunne være bedre til 
at promovere uddannelsen, bedre til 
at præsentere uddannelsen for med-
arbejderne og vise at det er meget 
mere end eurytmi og skuespil. Hvor-
dan kan vi skabe en større interesse 
for at gå på seminariet.

Josefine: Jeg synes, at der mangler 
fokus på, hvor god en uddannelses 
mulighed det er, når man er forældre 
til mindre børn, der skal hentes og 
bringes i skole og børnehave, fordi 
arbejdstiderne er så fleksible og kan 
passes ind i undervisningsblokkene. 
For mig havde det ikke kunnet lade 
sig gøre andre steder.
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SampoVig
AF LISBET KOLMOS

Hvor stammer navnet fra?
SampoVig kan fejre 40 års jubilæum 
i år. Oprindeligt var det første hus, 
de flytte ind i, en tidligere ældrebolig 
i Stevns Kommune. Marjatta, der 
søgte nye steder til de unge voksne 
på skolehjemmet, fik mulighed for at 
overtage huset i 1982, Det fik navnet 
’Lærkegården’. Bestyrelsen besøgte 
stedet i januar – jeg var med dengang 
– det var ikke et opmuntrende syn, 
for der var dystre farver i brunt og 
mørk grønt på døre og vægge. Det 
blev dog sat i stand og blev lyst og 
venligt, og 10 unge fra Marjatta flyt-
tede dertil. 

I årenes løb er det blevet udbygget 
i flere omgange. I 2004? blev der 
som en del af byggeriet også byg-
get en sal. På det tidspunkt hed det 
stadig Lærkegården, men nu var det 
tid til at finde et nyt navn. Det blev 
’SampoVig’. Navnet Sampo er fra det 
finske Kalevala og vig er et gammelt 
dansk udtryk for en helligt vig.

Albert Eman var med til at vælge 
navnet sammen med medarbejderne 
på stedet, hvor Jørn Falk Rasmussen 
dengang var forstander. Navnet Sam-
po var af stor betydning for Albert 
Eman. Han havde gennem mange 
år fundet stor inspiration i det finske 
nationalepos ”Kalevala”. 

Marjatta-navnet kommer også derfra.
Her i denne artikel fortælles lidt 
om Kalevala og om hvad Sampo 
repræsenterede dengang og hvad vi 
kan blive inspireret til at i dag. Men 
først et tilbageblik til processen med 
navngivning af Sampo og tilblivelsen 
af det store maleri, som Grethe Bagge 
malede til salen efter ønske fra Albert 
Eman.

Albert Eman og 
Grethe Bagge
De var gode venner fra ungdommen 
og da Marjattas skolehjem skulle 
finde et kunstnerisk kendemærke 
blev Grethe Bagge bedt om at male 
en række billeder med motiver fra 
Kalevala til Marjattas sal. De store 
billeder har skabt en fortælling om 
Marjatta som symbol på den hjæl-
pende kraft, der skal hentes frem i 
hvert menneske for at styrke udvik-
lingen. På Marjatta går det gennem 
kunstnerisk fordybelse til frihed og 
selvstændighed.

Der skulle også være et kendemærke 
på SampoVig, som kunne være 
med til at skabe ny identitet og give 
udtryk for den kraft, der ligger bag 
Rudolf Steiners menneskesyn og det 
helsepædagogiske arbejde.
Albert Eman tog derfor initiativ til 
at bede Grethe Bagge om at male 
et billede til salen, som kunne il-
lustrerer Sampos kraft i det store 
epos Kalevala. Begge var helt indsat 
i Kalevala og også Rudolf Steiners 
tankeverden. Det blev helt sikkert til 
nogle dybe snakke. Det blev et meget 
imponerende billede, som kom til at 
betyde meget for SampoVig og for 
Albert Eman. Da Albert Eman blev 
bisat fra SampoVigs sal nogle år efter, 
stod hans kiste under billedet og vi 
andre sad udenom. Det forekom os, 
der deltog dengang, som et stærkt 
symbol på Albert Emans virke.

Hvad er Kalevala?
Kalevala er Finlands nationalepos, 
et digterværk på linje med den 
islandske Edda og Homers Iliaden og 
Odysseen. Versene er samlet og ned-
skrevet i begyndelse af 1800 tallet af 
lægen Elias Lönnrot (1802-84). Det 
er dels et helteepos, dels et epos om 

verdens skabelse samt beskrivelser af 
gamle tiders levevis og skikke. Det er 
på mere end 50.000 verselinjer.  

I anledning af 100-året for Finlands 
selvstændighed udkom en jubilæ-
umsudgave, af hele eposset, hvor 
Dronning Margrethe har skrevet 
forordet. Det er en oversættelse af 
Hilkka og Bent Sørensen fra 1994 og 
rigt illustreret af en finsk kunstner.
I Kalevala bor de tre helte: den 
gamle vise Vainämoinen, muntre 
Lemminkäinen og mestersmeden 
Ilmarinen. I riget mod nord, Pohjola, 
regerer Pohjaheksen, her er koldt og 
ondt. De to riger har store kampe 
med hinanden. Desuden er der døds-
riget, Tuonela.

Sangerne sad oprindeligt to og to 
overfor hinanden, medens de trak en 
stok frem og tilbage. Den ene sagde 
den ene sætning og den anden sva-
rede med den næste sætning.

Der er først og fremmest Väinämoi-
nen, som er en skjald med magiske 
evner inden for sang og musik. Han 
deltager i verdens skabelse og rejser 
rundt i denne verden og spiller på 
sin Kantele (en slags citar). Dernæst 
Ilmarinen, som er en anden type 
helt, han er meget handlekraftig og 
er en mageløs smed. Han har bl.a. 
skabt himmelhvælvingen og det 
er ham, der har skabt den magiske 
sampo. Den tredje er Lemminkäi-
nen, som hører til de uheldige helte, 
og ofte kommer galt afsted. Han er 
stærk og hurtig i sine handlinger 
uden at det altid er velovervejet.
Albert Eman var meget optaget af te-
maerne fra Kalevala, han skrev også 
flere musikdramaer over de forskel-
lige temaer i Kalevala. ’Jernrunen’ 
(om jernets skabelse og ondskab); 
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’Sampo-rovet’ (om Sampos befrielse). 
Om ’Verdens skabelse’ og flere andre. 
Stykkerne blev opført til Marjattas 
fødselsdag den 1. november. Det 
blev indøvet i musik-drama timerne 
mandag og tirsdag eftermiddag fra 
forår til efterår. Beboerne spillede 
musik under ledelse af Albert Eman 
og Eurytmien blev indstuderet af 
Birthe Reppel. Albert Eman skrev 
musikken i løbet af hele perioden, så 
stemmerne passede til det som bebo-
erne magtede. Der er sikkert mange, 
det husker disse opvisninger. Det var 
meget imponerende og altid en stor 
succes. Mange forældre og venner 
samt medarbejdere var samlet ved 
den lejlighed.

Kalevala afsluttes med sangen om 
jomfruen Marjatta, der bliver be-
frugtet af ’det røde bær ’ (for at vise, 
at det er noget helt særligt) og får 
en dreng, som hun gennem mange 
trængsler hæver op til dets konge-
værdighed. Navnet på Marjatta er 

taget fra denne ’sang’ og symbolise-
rer den indre kraft, som skal udvikles 
og hæves op til sin fulde værdighed 
hos alle, ikke mindst hos et menne-
ske med et handicap.

Albert Emans bog
Albert Eman skrev i sine senere år 
en bog om Kalevala med titlen: ”Det 
finske folkeepos KALEVALA i lyset 
af Rudolf Steiners antroposofi. Den 
er udgivet på Nerthus Forlag i 2003. 
Det bygger på en række foredrag, 
som blev holdt igennem en årrække. 
(Kan købes i Marjattas butik Pilti).

Efter hver af de store opførelser af 
temaer fra Kalevala til Marjattas 
fødselsdag den 1. november holdt 
Albert Eman et foredrag, der for-
talte om Kalevala med tolkning af 
indholdet ud fra en dyb viden både 
om Kalevala og om Rudolf Steiners 
antroposofi. Albert Eman oplevede at 
Kalevalas mytologiske verden stemte 
fint overens med Rudolf Steiners 

åndsvidenskabelige tankegang, og 
at det kunne være med til at lette 
forståelsen både for Kalevala og for 
antroposofien.  

For Albert Eman blev det en for-
midling af højere sandheder. Han 
forbandt sig med de sidste vers i Ka-
levala, hvor sangeren siger: ’jeg har 
trådt en gangbar sti. Jeg har brækket 
grene, så der kan blive en gangbar 
vej for en større sanger, som kom-
mer efter mig’. Han mente det i al 
ydmyghed, og håbede, at han viste 
vejen til en ny tankegang.

Fortællingen om Sampo
Sampo er en kraft, som skaber lykke, 
velstand og sundhed. Den bliver 
også beskrevet som en slags kværn 
med et låg kaldet gyldenlåget. Sampo 
står centralt i Kalevala. Denne vidun-
dergenstand, som er smedet af Ilma-
rinen, er blevet røvet af pohjaheksen 
fra nordlandet, og spærret den inde 
i et bjerg bag store kobberdøre, og 
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bundet med ni rødder. De tre helte 
Väinämoinen, Ilmarinen og Lem-
minkäinen rejser til Nordlandet, for 
at få den fri, men heksen og hendes 
mange folk vil ikke give den fra sig. 
Så synger og spiller Väinämoinen 
på sin trylleharpe, og de falder alle i 
dyb søvn. Dernæst åbner Ilmarinen 
kobberdørene og Lemminkäinen 
lægger alle kræfter i for at vriste den 
løs, men det går ikke. Så må de hente 
den store tyr, som de spænder for en 
plov og det lykkes at pløje sampo fri. 
Det er temaet på Grethe Bagges bil-
lede i Sampovis sal.

Da de skal sejle afsted igen spørger 
de Väinämoinen: ’Hvor skal vi tage 
Sampo hen’; og han svarer: ’Til et 
sted, hvor der aldrig har været krig 
og hvor de aldrig har båret våben’. 
De tre helte sejler afsted på havet 
med sampo i deres båd. Desværre 
vågner heksen og kommer efter 
dem, det ender efter en stor kamp 
med at sampo falder over bord og 
gyldenlåget splintres. Der bliver en 
stor fortvivlelse. Men en ny tid er 
ved at oprinde og til sin glæde finder 
Väinämoinen stykker af gyldenlåget, 
som er blæst op på stranden med 
havets skum. Det samlet han til en 
ny sampo, der bliver til glæde og 
velstand i landet.

Citat fra 
Albert Emans bog

Denne Sampo er ikke noget 
jordisk, den skal fremstilles

Af en svanes vingespidser
Og af mælken af en goldko
Samt et lillebitte bygkorn
Og lidt uld fra moderfåret

Det hedder om Tyren:
Der var en dygtig tyr i Pohja
Okse fuld af kraft i kroppen
Tyrens horn er favnelange

Og halvanden favn dens mule

Sampo kvadet slutter med:
Gamle, vise Väinämoinen

Så, at brændingsbruset bar den
Han blev grebet af stor lykke,

Og han gav sig til at sige:
”Det er kimen af et frøkorn,

Ophav til en evig lykke,
Heraf opstår pløjning, såning,
Det er grunden til al groen. ”

Hvilken betydning kan det 
have i dag?
Sampo er en skaberkraft, en livs-
kraft, som skal virkeliggøres i ethvert 
menneske som et led i at realiserer 
de værdier man står for. Som i digtet 
har vi alle brug for at ’heltene’ i os og 
i verden, de hjælper med til at skabe 
kraft til den nye udvikling.

Den nye sampo er en forvandling af 
den gamle. Der skal nye kræfter til 
i nye tider. Albert Eman ønskede at 
Grethe Bagge skulle male den nye 
sampo, men det ønskede Grethe 
ikke, ud fra hendes inspiration så 
hun den store tyr for sig, og hvordan 
sampo blev trukket fri af kobberbjer-
get efter at været have været lukket 
inde bag store kobberdøre i uende-
lige tider. Nu kom der en ny tid og 
sampo-kraften skulle fornyes.

Da Grethe Bagge malede billedet til 
SampoVigs sal, tænkte hun på de 
mange kræfter der skal til for at en 
udvikling bliver vellykket– både for 
den enkelte og for helheden. Hun 
fandt inspiration i den store tyr og 
brugte den til at illustrerer de kræf-
ter, som skulle kendetegne Marjattas 
SampoVig.

For at fordybe motivet i Grethe 
Bagges billede, så andre også kan få 
udbytte af det, har jeg interviewet 
Torben Olesen som led i en kunst-
betragtning. Jeg har ladet Torbens 
stemme komme frem i håbet om, 
at det kan inspirere andre til også at 
deltage i en kunstnerisk fordybelse. 
Det fremgår af artiklen med billedet 
af Sampo. Læs også om hvem Torben 
Olsen er i den sammenhæng.
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Kunstbetragtning over 
’Sampo befries’
– et maleri af Grethe Bagge
AF LISBET KOLMOS

Igennem kreativitet og kunstneriske 
aktiviteter skabes mulighed for ny 
erkendelse og udvikling. Formid-
ling gennem kunst er en del af det 
antroposofiske livssyn, som Rudolf 
Steinerinspirerede steder arbejder 
ud fra. Det er også en naturlig del af 
aktiviteterne på Marjatta.
Marjatta har arvet alle Grethe Bag-
ges efterladte billeder og har derfor 
en hel kunstsamling med mange 
hundrede billeder. I Marjatta-Fælles-
skab kan De enkelte enheder søge 
i Grethe Bagge Samlingen og finde 
det billede, som de særlig synes om. 
Billeder af Grethe Bagge pryder der-
for væggene overalt og er blevet en 
selvfølgelig glæde, Samtidig bidrager 
de til det enkelte steds oplevelse af 
egen identitet.

Blandt billederne har Grethe Bagge 
malet en del med motiver fra Ka-
levala. Det gælder både billederne 
i Marjattas sal, der handler om 
verdens skabelse og om Marjatta-
fortællingen, billedet i forhallen 
i skolebygningen og billedet i 
SampoVigs sal.

I begyndelsen af dette år var jeg til 
møde i SampoVigs sal og sad og så 
på billedet. Jeg har altid syntes, at 
det er lidt overvældende, måske 
endda lidt for stort til rummet. Da 
jeg sad der, tænkte jeg, at kend-
skabet til dette fantastiske billede 
måtte udbredes til en større kreds af 
mennesker end dem, der er tilknyt-
tet SampoVig. Derfor dette initiativ 
i anledning af SampoVigs 40 års 
jubilæum.

Interview med Torben Olesen
Jeg spurgte Torben om han ville 
være med til et lille eksperiment 

med at fordybe sig i Grethe Bag-
ges billede i salen. Det kan være 
med til at ’åbne’ billedet også for 
andre. Torben svarede lidt tøvende 
ja til dette, han ville gøre sit bedste. 
Torben har længe været tilknyttet 
Grethe Bagge Samlingen, og han var 
med dengang billedet blev malet.

Torben kørte Grethe Bagge frem og 
tilbage fra København til Stevns, 
da hun skulle gøre sin forstudier, 
og Torben hjalp hende med at køre 
rundt og studerer skotsk højlands-
kvæg. Hun ville male den okse, 
som pløjer Sampo fri. Sampo har 
længe været fanget i et kobberbjerg, 
fastgjort med ni rødder. Nu skulle 
sampo fri og der var behov for at 
male en okse med mange kræfter. 
Derfor kørte Torben Grethe Bagge 
rundt til store landbrug, så hun 
kunne studere det, der kommer 
tættest på ’den store tyr’ i Kalevala-
digtet, nemlig Skotsk højlandskvæg.

Torben er uddannet på kunsthånd-
værkerskolen og er selv kunstner, 
derudover har han bl.a. som grup-
peleder i årevis haft sin daglige gang 
på stedet. Torben kender derfor 
billedet godt. Han har været med 
til mange morgensamlinger, og han 
har også været med til at opføre et 
stykke med beboere og medarbejde-
re om Sampo, og har flere gange talt 
med Albert Eman om det stykket. 
Metoden er ikke ukendt for Torben, 
da han har prøvet den i sin uddan-
nelse til helsepædagog på Marjatta.

Fordybelsesmetoden
Begrebet fordybelse er i de senere år 
blevet meget udbredt, særlig i for-
dybelsesopgaver i forbindelse med 
uddannelser. 

Det betyder egentlig bare, at kon-
centrerer sin opmærksomhed om 
noget og derved vinder en større 
indsigt.
Rudolf Steiner har anbefalet en 
fremgangsmåde der er frugtbar, hvis 
man ønsker at komme i kontakt 
med de dybere lag i sig selv, sin 
egen indre ’visdom’. Sindet er dybt 
og rigt og der er meget gemt, som 
man ikke kommer i tanke om i den 
daglige hverdag. Det er en frem-
gangsmåde, som Steiner har anbe-
falet særlig for læger, der ønsker at 
gå gennem ’naturens eksamen’ dvs. 
ønsker at lære naturen at kende på 
en dybere måde. Den kan bruges 
af alle, for det er egentlig blot en 
langsom måde at forstå og indlære 
på, som de fleste genkender.

Fordybet kunstbetragtning
En fordybet kunstbetragtning har 
flere trin. Trin 1 er en ren iagttagelse 
og beskrivelse af det man ser; Trin 
2 er en genskabelse af det man har 
set, en indre forestilling; Trin 3 er 
den efterklang som vækkes i ens 
sjæl; Trin 4 er en sammenfatning, 
en essens. Man tager sig god tid 
mellem de enkelte trin. 
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Billedet i salen i SampoVig
Torben og jeg sidder i salen på 
SampoVig og ser på billedet. Jeg 
spørger, om han vil beskrive det han 
ser, uden at tolke for meget ind i 
billedet på forhånd. Det optages på 
mobilen og er efterfølgende skrevet 
ned stort set ordret.

Beskrivelse
Torben: Jeg ser et billede foran mig, 
hvor farverne er nedtonede, samtidig 
med at de er kraftige. Billedet er do-
mineret af en stor tyr, som er centralt 
placeret i billedet. Dens venstre ben 
er udspændt bagud mod billedets 
nederste højre hjørne, hvilket skaber 
en diagonallinje mellem billedets to 
hjørner. Tyrens hale er opretstående 
og har en dusk i enden og er meget 
aktiv på billedet. Tyrens hoved er 
meget stort og skaber perspektiv. 
Dens venstre øje er meget domine-
rende. Det er en voldsom aktivitet i 
det øje.

På billedet er der tre figurer. På ven-
stre side en mand i en passiv positur. 
Han sidder på jorden og støtter sig 
med sin hånd og har den anden på 
knæet. Han ser på tyren. Bag tyren 
er der en orangefarvet figur, som har 
en svampeagtig form, og som også 
har en tragtform, hvor bunden bliver 
blød og bøjer ud under tyren og 
forsvinder ned i billedet. Modsat til 
højre i billedet er der en figur, som er 
meget aktiv. Han har noget i hæn-
derne, et redskab. Ovenover ham 
er der en himmel, som er præget af 
nordlys. Overover den orange figur 
er der en olding, som spiller på en 
harpe. De tre figurer danner en tre-
klang. Den passive figur til venstre, 
den meget aktive figur til højre og 
figuren opadtil, som ligesom slet ikke 
har noget med billedet at gøre. Det 
er en figur som ser langt ud af bille-
det medens han spiller på sin harpe, 
som om han henvender sig til frem-
tiden. Også han står på baggrund af 

en himmel, som er domineret af lys.
Lisbet: Vil du fortælle om det gule i 
billedet. 
Torben: Der er en meget gul aura 
rundt om det centrale i billedet. I det 
orange felt er der 4 blå dråber i det 
orange, de er meget vigtige i billedets 
komposition, det skaber en dynamik, 
de er som raketter, som suser udad 
eller måske ligefrem spermatomer, 
som farer afsted, når de skal befrugte 
en kvindelig sædcelle.  
Det orange - den svampeagtige form 
- forvandler sig til noget, der går 
nedad, ned i jorden. Hvis den orange 
er en fast form, så er de blå måske en 
egenskab ved den form, de er bundet 
i den form, som tremmer i en rist, 
jeg ser en bevægelsen som går nede-
fra op og ud. Det orange, som nok er 
selve Sampo, kommer ud af bjer-
get, op og ud. Som en raket, og så 
står figuren deroppe og synger om, 
hvordan den bringer skaberkraften 
til menneskets verden. Det er måske 

Grethe Bagge. ’Den nye Sampo’, 2006 (2,2m x 2,7m)
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nok det, han synger om. Han synger 
jo langt ud i fremtiden.
Lisbet: Jeg tror virkelig Grethe 
Bagge har ønsket at vise, at det er ty-
rens styrke, som med vældige kræfter 
trækker opad. Og så er der det nord-
lys, der er over figuren til højre.
Torben: Det nordlys er fantastisk. 
Vi ved jo, at det er solstorme, der 
har skabt nordlyset, men for folk 
dengang er det noget andet. De har 
formentlig oplevet det, som stærke 
åndelige kræfter. Og stjernerne 
deroppe, hov! Det er jo Karlsvognen, 
den vender omvendt. Måske ser man 
den sådan der oppe.
Lisbet: Ham til højre i billedet, han 
bruger sine muskler.
Torben:Det er en meget aktiv figur. 
Rulle og trække, som i børnesangen. 
Meget aktiv, og dybt koncentreret. 
Tyrens kraft løsner Sampo fra jorden, 
ud af kobberbjerget. Det er et meget 
stærkt ben, det venstre ben. Der har 
Grethe Bagge virkelig formået at 
fremstille, som en dimension i bil-
leder, man oplever, at det er Tyren, 
der med stor kraft løfter Sampo fri. 
Der er ikke noget perspektiv, det er 
ikke noget i den fysiske verden, ikke 
fysiske love.

Indre billeddannelse
Torben fortæller efter en tid, hvor vi 
har forsøgt at danne et indre billede 
af det vi har set på. Det er først og 
fremmest tyren, der fylder for mig. 
Den står lige foran mig midt i rum-
met. Den gule plet på kroppen og 
hovedet med det blå på panden. Og 
de kæmpemæssige horn og halen, og 
benene, den sætter af med en kæm-
pekraft. Og så den gule figur, som vi 
kalder Sampo. og så ham bagved til 
højre, han er fuldstændig koncen-
treret og inde i det tredimensionale 
rum, han lægger rigtig kræfterne i. 
Hans arm er vældig tyk, han styrer et 
eller andet, det kunne være ploven. 
Ham til højre er inde i nogle lysvio-
lette kræfter, mens ham til venstre er 
omgivet af mørkere og dybere kræf-
ter. Skikkelsen ovenover der spiller 
og den himmel der er bag. Det er to 
helt forskellige kræfter der er udtrykt 
i de to dele af himlen.

Efterklang  
Lisbet: Hvilken efterklang giver det 
i dig.
Torben: Det var en lettelse, da jeg 
fik mit indre billede væk. Den tyr 
fyldte alt for meget. Da den så var 
væk, var det jeg så nordlyset. Jeg har 
aldrig set nordlys i virkeligheden. 
Men her følte jeg mig fuldstændig 

omgivet af nordlys, som om jeg sad 
under en himmel, der var helt domi-
neret af nordlys. Et kosmisk stærkt 
kraftigt lys.
Lisbet: Albert Eman mener, at 
Sampo kan tolkes som urlyset. Den 
kraft der skaber alt, er urlyset. Den 
skaberkraft der er før alt. Der har Al-
bert Eman og Grethe Bagge nok haft 
nogle dybe snakke.
Det, som jeg ser, er tyren, som kom-
mer mig meget stærkt i møde og 
den måde den sætter fra. De kæmpe 
horn, som jeg oplever som nogle 
kæmpe organer, han er inden for 
hornets rammer, han står imellem de 
to store kosmiske lytteorganer, som 
hornene er, han er inden for horne-
nes rammer, der er de almindelige 
øre, som hører på vores måde, og så 
er der de horn som lytter på en an-
den måde. Vi er inden for de kosmi-
ske kræfter og synger ud i fremtiden, 
om det der vil ske.
Ham til højre er meget bevidst, han 
har handlekraft i sig. Han sætter 
fødderne i han styrer. Det der er over 
ham er nordlyset, det er det jordiske 
lys. Medens den anden side er det 
kosmiske lys, der er du helt oppe ved 
stjerne himlen.
Torben: Han pløjer, det er store 
kræfter, der skal til for at pløje, at 
holde ploven i jorden på en bestemt 
måde.

Essens
Lisbet: Nu skal vi spørge os selv: 
Hvad er essensen, det væsentlige, 
der gør indtryk på os. Vi må bare 
fortælle det som kommer til en, ikke 
konstruerer noget frem.
Torben: Den koncentrerede følelse, 
jeg fik, er tillid. Tillid til, at der er 
kræfter, der klarer det der projekt. 
Tillid. Man kan blive i tvivl på 
mange planer. Den ufred der er i 
Ukraine, der kan man blive nervøs 
for, at der er nogen, der kommer til 
at trykke på den forkerte knap. Der 
er angst blandt mennesker nu, hvor-
dan skal man håndterer den? Børns 
angst, utrygheden for hvordan det 
skal gå for os mennesker i fremtiden. 
Angsten kan overvælde en. Billedet 
fortæller, at der er kræfter, der hjæl-
per os mennesker med at klare det.
Essensen er, at der er en udstråling 
fra billedet, at der er tillid til, at der 
er, de kræfter, der skal være, for at 
verden udvikler sig på en god måde.

Sammenfatning og tolkning
Hvis man tolker ind i billedet er det 
den vise Väinämoinen, der står oppe 
og synger og spiller udviklingen 

frem. Ilmarinen sidder til venstre og 
iagttager det hele, det er en del af 
hans visionskraft. Han har selv skabt 
Sampo, og nu er der brug for den 
igen, og derfor skal den fri.
Lemminkäinen er den jordnære, den 
praktiske, der ’pløjer’ sampo fri.

Efter kampen på havet mellem de 
tre helte og Pohjaheksen, falder 
Sampo i havet og gyldenlåget splin-
tres. Sampo er gået tabt. Imidlertid 
kommer der nye tider, hvor Sampo-
kraften skal derfor bruges igen, og 
det lykkes for Väinämionen at samle 
den på ny til gavn og glæde for hele 
Kalevala-folket. Den nye sampo er en 
forvandling af den gamle. Den har 
nye kræfter i sig.

Albert Eman ønskede at Grethe 
Bagge skulle male den nye Sampo, 
men Grethe Bagge var inspireret af 
historien om, hvordan Sampo blev 
trukket fri af kobberbjerget efter at 
været have været lukket inde bag sto-
re kobberdøre i uendelige tider. Den 
nye Sampo er heller ikke beskrevet i 
Kalevala, det høre den nye tid til.

Egentlig havde Albert Eman et am-
bivalent forhold til billedet, for som 
han engang sagde, ’Jeg bad om et 
billede af den nye sampo, men man 
må jo rette sig efter den kunstneriske 
inspiration’. Albert Eman blev glad 
for billedet. ’Det er viljeskræfter’ 
sagde han. ’Det er dem det kommer 
an på’.
Torbens afsluttende kommentar er: 
’Det er et rigtig godt billede at have 
hængende her for disse mennesker, 
som har brug for at have tillid til sig 
selv og til fremtiden’.

Alle kan være med i en kunst-
betragtning
Det kræver ikke en særlig baggrund 
at lave en fordybelse på denne 
måde. Man skal blot have et åbent 
sind. Det kan selvfølgelig gøres på 
mange måder. Denne metode, som 
er inspireret af Rudolf Steiner, er let 
at gå ind i og gennemføre, hvis man 
blot stiller spørgsmålene i den rigtige 
rækkefølge og giver sig god tid.

Hvis der er andre, der har lyst til at 
være med i fordybede kunstbetragt-
ninger over Grethe Bagges værker, så 
medvirker vi gerne, det kunne være 
sjovt, og forhåbentlig til gavn og 
inspiration for andre.
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TAKTAK til Torben Olesen til Torben Olesen
AF LISBET KOLMOS

Biografisk skitse  
AF TORBEN OLESEN

Jeg er født 1950 i Roskilde, hvor jeg afsluttede skole-
gangen med Realeksamen i 1968.
De følgende år rejste jeg rundt i Europa på tommelfin-
geren, ernærede mig ved forskelligt arbejde
f. eks. inden for trælast, landbrug og gartneri, postvæ-
sen m.m.
Rejseaktiviteten kulminerede med en lang rejse til 
Indien i slutningen af 1970.

Fra 1974 – 79 uddannede jeg mig som Tegner/grafiker 
på Skolen for Brugskunst i København.
1981 flyttede jeg sammen med min kone Birgitte og 
min søn Jonas til Stevns, og året efter da Lærkegår-
den skulle oprettes, blev jeg tilknyttet og oprettede 
Træværkstedet.

Både Birgitte og jeg blev tidligt optaget af Antroposo-
fien og Birgitte startede uddannelsen på Børnehave-
seminariet hos Inger Brockman Laursen 1974. Kort 
tid efter kom hun i praktik på Marjatta og mine besøg 
hos hende her, var mit første møde med Marjatta.
Vi havde dog tidligere truffet Albert Eman, som fore-
dragsholder både i København og på Stevns.

Lærkegården blev etableret i løbet af foråret 1982 
og da vi fejrede Sankt Hans var alle ti beboere og 
medarbejdere på plads. Det var en spændende tid. 
Både Albert Eman og Henny Petersen kom og holdt 
foredrag for den lille personalegruppe, vi var omkring 
ti ansatte i alt.

Efter fire år på Lærkegårdens træværksted blev jeg an-
sat som pedel på Solgården, som var oprettet et par år 
forinden af Anne-Lise og Hans Dannevang. Solgården 
var et hjem for multihandicappede børn. Sammen 
med Alf Henriksen, biodynamisk gartner, oprettede 
jeg en lille bigård her, derudover blev der holdt både 
får, høns og kaniner.

Efter et par år på Solgården blev jeg i 1988 ansat på 
det nyoprettede kunstmuseum i Køge, det der i dag 
hedder KØS, og senere på Nivågårds malerisamling.

I 1998 fandt jeg igen mig selv på Lærkegården og 
jeg tog uddannelsen på Marjattas seminarium, som 
Albert Eman havde oprettet.
Jeg blev gruppeleder på Lærkegården og senere i Tra-
nekær til 2013, hvor jeg gik på efterløn.
I de 15 år, hvor jeg i anden omgang var tilknyttet 
SampoVig, kom jeg til at undervise på seminariet og 
sammen med Bernhard Schmitz, til at fungere som 
censor på afsluttende skriftlige opgaver.

Torben Olesen har været en stor hjælper i samlingen og registreringen af Grethe Bagges værker. Han arbejdede på 
SampoVig, dengang det store billede af Sampo blev malet. Torben hjalp med til at bringe orden i de mange hundrede 
værker, som Grethe Bagge efterlod sig. Han har hængt billeder op og taget dem ned igen til maleriudstillingerne.  
På sin egen stille måde, har Torben været til rådighed hele vejen igennem. 

Torben er selv kunstner – både grafiker og forfatter, som det fremgår af beskrivelsen nedenfor.

Derfor bad jeg netop Torben om at stille sig til rådighed i kunstbetragtningen, for at han kunne være med til at 
formidle billedets tema for andre.

Og for at kunne forstå hans baggrund for at deltage, har jeg bedt ham fortælle lidt om sig selv og sit arbejde i 
Marjatta Fællesskabet.
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Jeg blev tidligt tilknyttet Marjattabladet og har i åre-
nes løb skrevet mange artikler og foretaget interviews.

Jeg deltog i arbejdet med at arrangere udstillingen 
Mennesket i Midten I Brøndsalen på Frederiksberg i 
2010.

I 2007 skrev jeg et teaterstykke om Kaspar Hauser, 
som blev sat op af Paul Klarskov og genopført flere 
gange. Skuespillerne var beboere og medarbejdere.
Nogle år senere skrev jeg et stykke om Van Gogh, som 
Paul ligeledes satte op med beboere og medarbejdere 
som skuespillere.

Jeg forsatte med at skrive skuespil, som jeg i samar-
bejde med Jette Rymer selv satte op. Jette kompone-
rede meget smuk musik og melodier til sangene. Det 
blev bl. a. til forestillingen Inanna inspireret af gamle 
sumeriske kileskrifter og til stykket Odysseus.

Inspireret af samarbejdet med den hollandske maler 
Robert Hoogervorst, som jeg havde hjulpet med at 
afholde nogle undervisningsforløb i kunst og histo-
riefortælling på Marjatta, forsatte jeg sammen med 
Lidia Foustanou, at afholde lignende kunstweekender 
på SampoVig. Her arbejdede vi blandt andet med fug-
lemotivet, hvilket resulterede i udsmykningen af den 
lille mindelund, med fantasifugle i stentøj, hvor hver 
beboer lavede sin egen fugl.

På et tidspunkt flyttede Albert Eman til SampoVig. 
Hver fredag lavede Jens Juul og jeg suppe i Tranekær 
og det blev en tradition, at jeg om eftermiddagen gik 
hen til Albert og Karla med en lille gryde suppe. De 
kvitterede med kaffe og hollandske vafler. Disse efter-
middage, hvor både Karla og Albert fortalte om deres 
liv og oplevelser var meget interessante. Albert havde 
hele sit liv interesseret sig for Kaspar Hausers skæbne, 
og særlig samtalerne om dette gådefulde menneske, 
står i et særligt lys.

1 2013 gik jeg på efterløn, men vedblev med at være 
en del af Marjatta på forskellige måder.
Inden kunstneren Grethe Bagge døde, havde hun 
testamenteret sit efterladte værk til Marjatta. John Bay 
kontaktede mig og spurgte, om jeg ville være med til 
at tage hånd om samlingen. Det har foreløbig resul-
teret i nogle spændende år, hvor det er lykkedes den 
lille arbejdsgruppe som hurtigt opstod, at få etableret 
et velfungerende magasin og at få registreret samlin-
gen. Ikke mindst takket været det gode samarbejde 
med kunsthistorikerne Cathrine Kamper og Fleur 
Wetterholm. Et af højdepunkterne i dette arbejde, 
var udstillingen på Rønnebæksholm, som var en stor 
succes og blev åbnet af den daværende kulturminister 
Bertil Haarder.

Jeg havde selv lært Grethe Bagge at kende i forbin-
delse med, at Jørn Falk Rasmussen havde foreslået 
hende at male et maleri til SampoVigs sal. Sammen 
med Albert og Karla besøgte vi Grethe i hendes store 
lejlighed i København, hvor malerierne stod stablet 
langs væggene i alle rum, så det var vanskeligt at 
komme frem.

Grethe kom til Stevns for at se på forholdene, og det 
stod hurtigt klart, at motivet til det billede, hun skulle 
male måtte være Sampos befrielse. Da en tyr eller 
måske urokse, er en vigtig del af historien, kørte vi en 
hel dag rundt i omegnen for at finde nogle tyre som 
Grethe kunne skitsere. Vi endte da også med at finde 
noget flot skotsk højlandskvæg med store flotte horn. 
Grethe var på dette tidspunkt oppe i årene og skrø-
belig, så hele denne dag insisterede hun på at holde 
mig i hånden. Efterfølgende besøgte Grethe ofte 
SampoVig og det faldt i min lod, at hente og bringe 
hende. Tit når jeg hentede hende, skulle vi først om-
kring forskellige lokaliteter for at fodre vilde katte. Nu 
hun skulle hjem til København blev det tit sent, hun 
og Albert havde så meget at snakke om.

Min tilknytning til Marjatta forsatte også som med-
lem af Marjattabladet redaktion. I forbindelse med 
artikler og interviews bringer det mig rundt til alle 
afdelinger af Marjatta Fællesskabet. Det er en fornø-
jelse, at følge med i hvordan det hele udvikler sig og 
hvordan beboerne trives.
Som en udløber af arbejdet med Marjattabladet, 
spurgte Sonny Ferm mig i 2016, om jeg ville være 
redaktør på et nyt tidsskrift, som Helsepædagogisk 
Sammenslutning ville udgive. Jeg kom så til at være 
redaktør på de første numre af Kairos, som bladet 
kom til at hedde. Bladet forsatte et stykke tid med 
andre redaktører, men det stod hurtigt klart, at det 
var meget svært at udgive et trykt tidsskrift i en digital 
tidsalder, og bladet gik ind.

Siden jeg blev uddannet på Kunsthåndværkerskolen i 
1970erne, har jeg arbejdet med billedkunst og udstil-
let løbende i forskellige sammenhænge.
I de senere år, har jeg også gjort mere ved skriveriet. 
Jeg har udgivet tre digtsamlinger og senest en prosa-
bog, er blevet medlem af Dansk forfatterforening og 
er blevet inviteret til at læse op i forskellige litteratur-
sammenhænge.

I dag, hvor vi har boet på Stevns i mere end fyrre år, 
i et gammelt hus med en stor have og, hønsehold, er 
både Birgitte og jeg blevet folkepensionister, og har 
den glæde, at vores søn og svigerdatter er flyttet til 
Stevns, så vi har mulighed for at følge børnebørnenes 
liv og udvikling i det daglige, hvilket vi får lov til i 
fuldt mål.
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Fælles hjælp, fællesskab, 
fælles fremtid….
AF INGE CHABOT, MOR OG FORMAND FOR HØSTMARKEDGRUPPEN

Så er det nu, kære forældre, pårørende, søskende, 
kærester, onkler og tanter…..

Når vi har valgt Marjatta som det sted, hvor vores 
børn skal vokse op og senere skabe deres eget hjem, 
tilvælger vi samtidigt vores aktive medvirken til at 
øge trivslen for vores  børn, unge og ældre, både på 
skolehjemmet, på værksteder og i fritiden.

En gang om året yder vi derfor en indsats med at 
skaffe penge til Marjattas Støttefond.

Pengene går bl.a. til at udbygge og indrette værk-
steder, hvor vores børn arbejder, til legepladser eller 
til udstyr som f.eks. sofacykler, musik/filmudstyr 
eller andre ting, som giver trivsel og gode vilkår for 
beboerne.

Hidtil har vi kunne afholde den årlige julebasar, men 
pga. af covid19-pandemien forudser vi, at vinterhalv-
året er for usikkert til at afholde fællesarrangementer.

Derfor arrangeres et Høstmarked i stedet. 
I år sker det den 4. september kl. 10-16

På Høstmarkedet sælges alt fra kunsthåndværk lavet 
af beboerne, økologiske grøntsager, lopper fra Kram-

boden til lækkerier fra køkkenet til de mange gæster, 
som forventes at besøge markedet.

Sidste år meldte ca. 70 forældre/pårørende sig til at 
hjælpe ved julebasaren. Vi håber, at endnu flere vil 
hjælpe til på høstmarkedet 2022.

Du kan hjælpe med at gøre Høstmarkedet til en 
succes ved at være aktiv et par timer lørdag d. 3. sep. 
(klargøring) samt d. 4. september med at sælge fra de 
forskellige boder.

Vi har særligt brug for hænder:
• I køkkenet til forberedelse af lækkerier til cafeen
• I cafeen, hvor der sælges mad og drikkelse 
• I Kramboden, hvor der sælges lopper
• I tombolaen, hvor der kan vindes lækre ting og 

sager

Vi planlægger fordeling af hjælpen efter dine/jeres 
ønsker.

Kontakt Inge Chabot  
(Formand for Høstmarkedgruppen) 
gerne så hurtigt som muligt.
Tlf.: 4011 5648 eller inge.chabot6@gmail.com
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SOLSIKKESNOREN
AF VIBEKE HOVMAND, LOKALRÅDSFORMAND PÅ SKOLEHJEMMET

For personer med usynlige handicap, kan det være stressende at være 
i ukendte omgivelser f.eks når man skal ud at flyve. Samtidig kan det 
også være svært for omgivelserne at forstå de udfordringer, som den 
handicappede kan stå i, og særligt hvis ikke man kan se at en 
person er udfordret.

Solsikkeprogrammet skal fremme forståelsen for personer 
med usynlige handicap og gøre det usynlige synligt, 
når der er brug for det. Dette kan gøres ved bærer en 
særlig Solsikkesnor. 

Solsikkesnoren giver ingen særlige fordele, men fungerer 
blot som et signal til medarbejderne i lufthavnen om, 
at der her er en person, der kan få brug for ekstra hensyn, 
tid, forklaringer, tålmodighed eller hjælp

Solsikkesnoren sælge hos flere brancheforeninger og kan 
fås gratis i Københavns lufthavnens information.

Har du brug for assistance til at komme igennem lufthavnen 
kan du booke det når du bestiller din rejse eller inden du 
ankommer til lufthavnen. Falck assistance er gratis for alle 
der har et behov for assistance. 

Du kan også bestille Falck assistance når du ankommer til 
lufthavnen, men her kan der forekomme ventetid op til 45 min., 
hvis ikke du har bestilt det i forvejen.

Telefon nummer på Falck Assistance er 3231 4120.
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Hvorfor laver vi 
kunst på Marjatta?
AF PAUL KLARSKOV

Når jeg færdes på Bredeshave og i kulturhu-
set hænder det ofte, at jeg møder beboere, 
som spørger: ”Hvornår skal vi lave skuespil 
igen?”

Så får vi en snak om Den Lille Havfrue eller 
et andet stykke. Vi taler om hvor fint vi syn-
tes, det var, hvor smukt vandet var og lyset 
og musikken, og hvor dygtige alle beboerne 
var til at være havkonge, klaptorsk, lækre 
sild, blæksprutter, sømænd og alt det andet.

Så længes vi lidt og jeg siger: ”Ja ja, vi skal 
nok finde på noget. Nu er der jo ikke så 
længe til vi har jubilæum igen og så laver vi 
noget rigtig fint!” Så skilles vore veje og vi 
tænker videre hver for sig.

Og hvorfor er det nu egentlig, at vi gør alt 
det arbejde? For når vi laver skuespil, så skri-
ver vi jo tekster, vi laver planer, komponerer 
musik, laver kostumer, lærer udenad og 
har prøver igen og igen. Det er et gigantisk 
arbejde. Og når prøvetiden er slut og opførel-
serne er forbi, så forsvinder det hele igen ud 
i universet og bliver til noget vi taler om, når 
vi tilfældigvis mødes.

Et skuespil er ligesom livet selv, bare set i et 
spejl. Vi kan genkende os selv når vi kigger 
ind i det. Men vi ser anderledes ud end vi 
plejer, for det er et tryllespejl! Vi ser prinser 
og prinsesser, havkonger og havfruer! Og så 
spørger vi os selv: ”Er jeg virkelig en prins? 
Er jeg virkelig en havfrue?” Og så svarer vi: 
”Nej nej, det ved jeg jo godt, at jeg ikke er” 

– men når vi laver skuespil, så spørger vi 
også: ”Men hvordan kan jeg blive til en prins 
eller en havfrue? Hvad skal der til, for at 
jeg kan blive til en havkonge?” Og så får vi 
brug for alt det vi kan, og for alt det som vi 
ikke kan endnu og som vi skal lære: Vi skal 
anstrenge os, vi skal blive dygtigere for at 
kunne fremelske det, som vi ser i tryllespej-
let. Og vi kommer til at tænke på ræven, som 
siger til den lille prins: ”Husk, at det væsent-
lige er usynligt for øjet.”

Og så øver vi os i at se ind bagved overfla-
den, for ellers ville vi jo slet ikke kunne få 
øje på prinsen og fiskene og havfruerne! Vi 
øver det indre øje. Og det er som med alt 
andet i livet, som er smukt og fint: det er 
svært, det skal øves.
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Kloge folk siger, at kærligheden gør blind, men de al-
lerklogeste siger, at den gør seende! At lave skuespil er 
en kærlighedserklæring til livet. Vi ser igennem hav-
overfladens spejl og trænger ned i dybet. Der opdager 
vi en lille havfrue, som længes efter forvandling og 
som ofrer alt for den. Hun bærer et billede i sig som 
skal forløses igennem kærlighed. 

Det er ligesom med os. Vi forløser et skjult billede, når 
vi forvandler os og laver skuespil! 

Menneske kan man ikke bare være, menneske må 
man hele tiden øve sig i at blive! Og det gør vi, når 
vi prøver at finde det usynlige i os selv. I en tid, hvor 
medmenneskelighed bliver trådt under fode hver 
dag, rejser vi en fane for fremtiden. Vi vil skabe en 
virkelighed, som kan korrigere de vrængbilleder, som 
møder os alle vegne hvis vi glemmer, at det væsent-
lige er usynligt for øjet!

DERFOR LAVER VI KUNST PÅ MARJATTA!
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Opmærksomheden i en 
tidlig kop morgenkaffe 
AF ROBBIN HAYMAN. ARTIKLEN HAR TIDLIGERE VÆRET BRAGT I STEINERBLADET NR. 1. 2022.

Identitetsdannelse er skabelsen af en 
personlig historie. Det er skabelsen 
af et perspektiv eller en synsvinkel, 
der adskiller sig fra andre synsvink-
ler gennem den personlige historie. 
En kæde af erfaringer, minder og 
meninger som man identificerer sig 
med. Paradoksalt nok har denne 
adskillelse ingen betydning uden et 
omgivende samfund eller ramme 

at agere i. I det følgende kan beteg-
nelsen elev og udviklingshæmmede 
med fordel udskiftes med børn i al 
almindelighed, ligesom undervisere 
kan udskiftes med forældre. 

At rumme et nej
”Jeget er den absolutte negativitet” 
har den østrigske filosof Karl Pop-
per postuleret. Det vil sige, at vi som 

individer markerer os allermest, når 
vi går imod strømmen og den brede 
konsensus. Derfor er et nej fra en af 
vores udviklingshæmmede, ligesom 
fra enhver anden teenager, ikke bare 
en pædagogisk udfordring. Det er 
også et sundhedstegn, vi som un-
dervisere både skal være glade for og 
skal kunne rumme. 

Det er i ungdommen vores identitet dannes, og i denne periode har vi virkelig brug for at blive 
set af forældre, lærere eller andre voksne. Nogle gange er det ganske små ting, der skal til for at 
ændre teenagerens hverdag. 

Robbin Hayman underviser på Marjattas STU og beskriver her, hvordan han arbejder med iden-
titetsdannelse på STUen – det pædagogiske afsæt er det samme for alle teenagere.
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Den pædagogiske udfordring er at 
balancere rummeligheden overfor et 
individuelt nej og hensynet til det 
fællesprojekt, som er målet. Intet nyt 
i det. Det har hele tiden været ud-
fordringen i verden. Hvis ikke man 
regelmæssigt bliver skubbet ud af 
sin komfortzone som underviser, er 
der noget man ikke gør rigtigt. Den 
modstand og det nej, man møder 
hos eleven, er samtidig et ubevidst 
ja til noget andet. Dette andet skal 
vi undervisere forsøge at afdække 
i samarbejde med eleven. De fleste 
undervisere kan være enige om, at 
de har lært mest af deres såkaldte 
umulige elever.

I praksis betyder det, at der er 
flere områder, hvor vi inviterer til 
medindflydelse og medskaben på de 
fire linjer, som vi har på vores STU: 
drama- og musiklinjen, designlinjen, 
håndværkslinjen og kost- og moti-
onslinjen.

Den fleksible ramme
Hver linje byder på muligheder for at 
skabe noget individuelt i form af et 
produkt og noget fælles gennem et 
samarbejde om de emner eller opga-
ver, der er stillet op af underviserne. 
Allerede her giver vi et spillerum for 
medindflydelse, selv om vi har det 
pædagogiske ansvar for pensum. Her 

følger et par eksempler:
• I drama lytter vi til, hvad eleverne 

selv byder ind med under indøv-
ning af et stykke. Selvom hand-
lingen er givet, er manuskriptet 
fleksibelt nok til at optage elever-
nes egne forslag. Måske bliver ikke 
alle forslag brugt, men de fleste bli-
ver prøvet af, før de måske bliver 
kasseret. Det er en form for aktiv 
lytning overfor den enkelte elev, 
og de føler sig respekteret og mødt.

• På kost- og motionslinjen er den 
givne ramme et styrketrænings-
program med et antal gentagelser 
og sæt, hvor man i det fysiske 
giver modstand til tyngdekraften 
og oplever det individuelle fysiske 
centrum, som er kroppen. Dog har 
eleverne en træningsmakker, der 
holder øje med teknik og gentagel-
ser og hepper, når det skal være. 
Belastningen er individuel, og ikke 
alle øvelser er mulige for alle.

• Eleverne kan også vælge hvilke 
livretter, der skal tilberedes på kost- 
og motionslinjen. Et typisk valg 
kunne være pasta med kødsovs. 
For at give det et pædagogisk 
indhold, laver vi så pasta fra bun-
den af selv i stedet for at købe et 
færdigt produkt. 

• På designlinjen tegner man selv sit 
t-shirt print eller vælger stoffet til 
en trøje eller kjole. Designlinjen 
kan også have til opgave at levere 
kostumer og kulisser til et fælles 
skuespil for hele STU.

• I håndværk vil der være mulighed 
for at vælge forskellige produkter, 
der måske skal sælges på juleba-
saren. Eller man planter haven til 
med grønsager, der bruges af alle. 
Igen bliver det individuelle en 
indsats for fællesskabet. 

Men udviklingen står og falder 
med om vi undervisere udviser en 
holdning, der nysgerrigt giver plads 
og dyrker det individuelle. Hvis 
ikke den er der, opleves det ikke 
autentisk hos eleverne og motiva-
tionen udebliver. ”Det hjælper ikke 
noget alligevel,” oplever de måske. 
Derfor tydeliggør vi, hvornår der 
er selvbestemmelse, hvornår der er 
medbestemmelse, og hvornår det er 
rammerne, herunder vi, personalet, 
der bestemmer. Et valg har en konse-
kvens. Har du valgt at gå på kost- og 
motionslinjen, følger motion med. 
Har du valgt at gå på STU, må du 
møde til tiden.
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De særlige udfordringer for 
udviklingshæmmede
Selvom helsepædagogik bugner 
med fordele for udviklingen, kan 
den faste struktur og rytme på 
en institution før eller siden stå i 
vejen for identitetsdannelse eller 
jeg-udvikling. Det samme gælder i 
andre skolers klasserum. Opdragelse 
til frihed og selvstændighed kan 
ligge under for praktiske hensyn i 
dagligdagen og fristelsen er stor, til 
at trumfe igennem med sit ”jeg ved 
bedre, hvad du har brug for”. Det 
er så meget nemmere, hvis eleverne 
føjer sig ind i skemaet og makker ret. 
Typisk er eleverne ikke i stand til at 
argumentere for noget de vil eller 
ikke vil, fordi de simpelthen mangler 
de sproglige og logiske kompetencer. 
Der er vi undervisere så overlegne på 
alle områder, at eleverne oftest kom-

mer til kort. Jeg skal i hvert fald passe 
på, at jeg ikke bare trumfer med mit 
overblik og min såkaldte bedreviden. 
Det stækker elevernes egenvilje og 
selvtillid, og de bliver ikke bedre til 
at sætte ord på, hvad der rører sig i 
dem.

Det individuelle kontra det 
sociale liv
Det er ikke ualmindeligt på vores 
STU, at en elev trækker sig fra mor-
gensamlingen eller de aktiviteter, 
der knytter sig til den. At teenagere 
trækker sig fra rammesatte fællesska-
ber i skolen eller derhjemme kender 
nok alle lærere og forældre. Vores 
morgensamling er netop udformet 
for at understrege vores samhørighed 
og fællesskab på flere måder, den 
består af:

• Vi står ca. 30 elever og undervisere 
i en rundkreds

• Fælles morgenvers
• Fællessang efter årstiden
• Meddelelsesrunden (elever deler 

vigtige nyheder)
• Folkedans eller fælles eurytmi

Som alle garvede individer ved, er 
det nemmest at gøre oprør og skille 
sig ud, hvis der en struktur eller 
regel, man kan være imod. Det er 
lidt som billard, at banderne skal 
være der. (Det er nogle gange vores 
hovedopgave at være bande!)

Udover individualiseringstrangen 
kan der være mange gode grunde til, 
at en elev trækker sig. Der kan være 
en konflikt, de bærer med sig fra bo-
gruppen eller hjemmet, forelskelse, 
kærestesorg, kropsymptomer af en 
eller anden art osv. Bare det, at ta-
xichaufføren ikke er den vante, kan 
være overvældende for nogle. Når fø-
lelserne fylder, kan vores elever ikke 
bare tage sig sammen. Det er kun et 
stærkt velfunderet jeg, der kan det, 
og det er de langt fra at have. Derfor 
er de hos os. Men også dette spejler 
andre teenagere.

Eksempler fra hverdagen
En ung mand havde en periode, 
hvor han slet ikke ville op om mor-
genen i sin bogruppe for at komme 
på STU. Når det endelig lykkedes, 
med hiv og sving og lange forhand-
linger, kom han for sent med slæ-
bende fodtrin og hængende hoved. 
Han svarede ikke på morgenhilsnen, 
men kiggede den anden vej. Han 
satte sig også på gulvet i et hjørne af 
lokalet eller gemte sig på toilettet. 
Vi var fortvivlede og efterhånden ret 
irriterede over den adfærd, da vi ikke 
forstod den. (Spoiler alert! Irritation 
og utålmodighed er røde lamper 
der blinker, når empati og forståelse 
mangler.)
Vi grublede og forsøgte at komme 
i tale med ham om det, uden held. 
Det var tungt.

Så en dag efter et par uger stod han 
som den første elev et kvarter før 
mødetid udenfor morgensamlingslo-
kalet! Vi var henrykte og roste ham 
i store vendinger. Han solede sig 
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i vores ros og mumlede noget om 
morgenkaffe. Det holdt også ved de 
følgende uger, og vi var ikke så lidt 
mystificerede.

Om lidt er kaffen klar
Det viste sig, at en pædagog fra bo-
gruppen havde fundet ud af, at han 
ikke trives med den morgenstress 
i huset, med pligter og larm og de 
andre beboeres konflikter. Han fik til-
buddet om at stå et kvarter tidligere 
op og nyde en kop kaffe alene sam-
men med en pædagog. Det ændrede 
alt! Han blev mødt med den ro og 
opmærksomhed, han higede efter. I 
det store regnskab var det en mikro-
skopisk særbehandling, men med 
en kæmpe betydning for hans dag. 
Dominoeffekten gik videre til STU og 
det blev meget nemmere. 

En anden gang ville en elev ikke 
være med til vores folkedans, fordi 
han syntes det var for ”pjattet og 
barnligt”. Han var ret stor og følte 
sig måske heller ikke tilpas i al den 
kropskontakt og bevægelse. Han 
forsvandt ud ad døren lige efter mor-
gensang for at undgå det.

Det overordnede mål for 
morgensamling er følelsen af 
fællesskab, og jeg vidste, at 
han var glad for at optræde, så 
jeg spurgte ham en morgen, 
om ikke han ville hjælpe os i 
orkestret med at spille på tam-
burin, når de dansende skulle 
klappe på fireslaget. Det ville 
han gerne.

Der skal to til tango
Hvis vi skal møde eleverne 
med værdighed og empati i 
deres udvikling, må vi fokusere 
mindre på, hvad de ”skal” for 
at passe ind i vores rammer og mere 
på deres indre motivation for at gøre 
det. Med hvilken følelse ønsker jeg, 
at eleven gør det, jeg kræver? Hvad 
skal der til, for at eleven er motiveret 
indefra og selv vælger at gøre det?

Hvis vi stiller os selv de spørgsmål, 
åbner de for en empati og et ansvar 
i mødet med eleven og en mulig-
hed for medindflydelse, som giver 
plads til det vordende individ. Det 
bliver mindre autoritært og mere 

samarbejdspræget, og vi undervisere 
bliver fornyet. Jeg tænker tit på en 
tango, hvor begge fører i et lyttende 
samarbejde.

Man skal dog ikke forvente, at 
eleverne kan sætte ord på alt. Det er 
for stort et krav. Men de skal have 
muligheden for at prøve hver gang. 
Dernæst bruger vi vores pædagogi-
ske fantasi til at læse dem, så godt 
vi kan. Så bliver eleverne selv den 
brugsanvisning, vi har savnet.
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Nyt fra Grethe Bagge
AF FLEUR WETTERGREN

Årets udstilling
Der bliver arbejdet bag kulissen for 
at forberede årets udstilling med 
Marjattas egen kunstner Grethe 
Bagge. 
 
Ferniseringen finder sted fredag den 
9. september, 2022 i Kulturhuset i 
Bredeshave. Så sæt allerede kryds nu 
i kalenderen. Der er tale om en ud-
stilling med Bagges værker fra sine 
rejser i Grækenland. Der vil komme 
mere information, når udstillingen 
nærmer sig. Ligesom ved tidligere 
udstillinger får vi brug for kustoder 

til at passe på udstillingen i de fire 
weekender udstillingen varer. Det er 
hyggelige dage og en god måde at få 
en snak med dem der kommer forbi. 
Så meld dig gerne til Fleur Wetter-
holm på mail: pwet@marjatta.dk 
 
Grethe Bagges Venner
Som noget helt nyt lanceres Grethe 
Bagges Venner. Det er en uformel 
venneforening, for dem der interes-
serer sig for Grethe Bagges Kunst. 
Foreningen bliver forankret på 
Marjattas hjemmeside i løbet af 
de næste måneder. Der laves to ar-

rangementer årligt, som har fokus 
på bl.a. kunst og kultur. Det er gratis 
at deltage og man kan melde sig 
ind ved at sende en mail til Fleur 
Wetterholm, som er sekretær for for-
eningen på mail: pwet@marjatta.dk 
 
Som startskud til Grethe Bagges 
Venner vil der være et arrangement 
i Kulturhuset d. 29. juni, Bredeshave 
kl. 19-21. Med musik, en introdukti-
on til Grethe Bagges kunst, historier 
om personlige møder med Grethe 
Bagge og en forfriskning, kickstarter 
vi Grethe Bagges Venner.  
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 Parat til at møde 
aldring og demens?
INVITATION til temadag på Bredeshave

Lørdag, 29. oktober 2022 kl. 10.30 til 15.30

Flere af Marjattas beboere ældes og taber færdighe-
der. Nogle udvikler demens.

Demens og tab af færdigheder rammer ikke kun 
den enkelte beboer: Hele fællesskabet berøres: 
beboeren selv, pårørende, medbeboere, medarbej-
dere.

Derfor inviterer formandsforum alle interesserede 
pårørende fra hele fællesskabet, samt interesserede 
medarbejdere til en temadag, hvor vi sammen kan 
møde spørgsmålene:

✿ Hvordan påvirker demens beboeren, medbebo-
erne, pårørende og medarbejdere?

✿ Hvordan forstår vi dette i et antroposofisk per-
spektiv?

✿ Hvordan kan vi bedst tilpasse miljøet og støtte 
beboeren, medbeboerne, de pårørende og med-
arbejderne?

✿ Hvordan håndterer bofæller, pårørende og 
medarbejdere tab, sorg og andre følelser, når en 
beboer mister færdigheder?

Til at hjælpe os kommer psykolog John 
Zeuthen, som flere vil huske for en meget 
levende og tankevækkende temadag på 
Skolehjemmet. Han er specialiseret inden 
for specialpædagogisk og neuropædagogisk 
undervisning og træning. Han holder kurser 
og foredrag for pårørende til borgere med 
handicap eller psykiatriske lidelser.

John Zeuthen vil give sit bud, på hvordan vi i fæl-
lesskab bliver mere parate – med hensyn til faglig 
viden, til måden vi tilrettelægger hverdagen på, 
og til måden vi forbereder os på de tab, der følger 
med.

Vi får mulighed for at tænke og tale videre i min-
dre grupper. Vi samler op i fællesskab. 

Marjatta byder på kaffe og frokost.

Sæt kryds i kalenderen og send gerne en foreløbig 
tilmelding allerede nu til Vivi Krüger på mail-
adressen:  vkru@marjatta.dk - med oplysning om 
deltagernavne og det bosted, I er tilknyttet. 

Vi ses til en god samtale om et emne, der berører 
os alle!

Med venlig hilsen på vegne af Formandsforum – 
temadagens arbejdsgruppe: 

Mette Schmidt og Jørgen Svendsen, begge lokal-
rådsformænd. Inge Chabot og Henrik Lemke, 

begge lokalrådsmedlemmer.
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Marjattas bestyrelse
AF THOMAS CRONE

Støttefonden ejer og udlejer de 
fleste bygninger til driftsfonden, og 
støttefonden samler penge ind til 
opgaven og til andre velgørende for-
mål til gavn for Marjattas beboere. 
Støttefonden er underlagt tilsyn fra 
Erhvervsstyrelsen og skal leve op til 
en række krav, herunder skal besty-
relsen følge en række anbefalinger 
til god fondsledelse. Det aflægger 
støttefonden hvert år en erklæring 
om, som kan ses på hjemmesiden 
sammen med regnskabet. Støttefon-
den er af skattemyndighederne an-
erkendt som almennyttig og derfor 
fritaget for skat (men ikke moms). 
Støttefonden driver også Uddan-
nelsescenter Marjatta. Støttefonden 
omsætter for ca. 12 mio.kr. årligt.

Driftsfonden står for al driften, og 
har driftsoverenskomst med Region 
Sjælland. Hele driftsfondens øko-
nomi kører gennem regionen, og 
driftsfonden skal derfor leve op til en 
række krav omkring økonomistyring, 
sikkerhed, bogføring m.m., som re-
gionen skal følge. Driftsfonden om-
sætter for ca. 220 mio.kr. årligt, har 
231 beboere og en række dagelever i 
skolen, og har ca. 600 medarbejdere.

Begge fonde ledes af hver sin be-
styrelse, der dog består af helt de 
samme personer. Efter årsmødet 
2022 har bestyrelsen 10 medlem-
mer og 2 suppleanter. Bestyrelsen 
godkender overordnede principper, 
følger driften kører som den skal, 
beslutter nye byggerier og optagelse 
af lån, følger økonomien og ansæt-
ter en direktion.

Bestyrelsen er sammensat af: 
• 6 personer, der vælges af årsmødet 

(overvejende forældre)
• 1 person valgt af medarbejderne
• 1 person udpeget af beliggenheds-

kommunerne i fællesskab
• 1 person udpeget af Regionsrådet

• 1 person valg af årsmødet, som 
har antroposofisk indsigt.

• 2 suppleanter valgt af årsmødet

Medlemmerne vælges på årsmødet 
efter indstilling fra bestyrelsen, 
med undtagelse af de to offentlig 
udpegede og medarbejderrepræ-
sentanten. Sidstnævnte vælges af 
medarbejderne.

Bestyrelsen mødes normalt 4 gange 
årligt. Der er valgt et forretningsud-
valg, som forbereder bestyrelsesmø-
derne og kan behandle hastesager.

Det består af formand og næstfor-
mand, samt endnu et medlem, som 
p.t. er Karen Albertsen.

Bestyrelsen består p.t. af følgende personer:

Finn Skovbo Pedersen, Formand (2018), Pens. direktør i Dachser (transportbran-
chen)

Henrik Studsgaard, Næstformand (2011), Departementschef i Miljøministeriet

Karen Albertsen, Medlem (2003), Arbejdsmarkedsforker og medejer af Team 
Arbejdsliv

Claus Petersen, Medlem (2016), Adm. direktør i Jem & Fix

Simon Skaaning, Medlem (2021), Konsulent i ledelse og strategi

Kirsten Devantier, Udpeg. Regionsråd (2022), Lærer. Siddet i best. Tidligere.

Brian Hornbek, Udpeg. Næstved Byråd (2022), Murer

Per B. Christensen, Medlem (2022), Tidl. direktør i Næstved Kommune o.m.a.

Marko Fribert, Medarbejderrepræsentant (2018), Gruppeleder i Lærken

Lisbet Kolmos, Antroposofisk indsigt (2011) Tidl. leder af Marjatta, Læge, Ph.d.

Gerhard Deneken, Suppleant (2019), Direktør i Tystoftefonden

Elisabeth S Thorning, Suppleant (2021), Sygeplejerske

Marjatta består af 2 fonde. 
En erhvervsdrivende fond - Marjatta Hjemmenes Støttefond 

og en selvejende institution - Driftsfonden Marjatta.
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Majstangsfest AF DORTE BRUHN

Det er når solen skinner, bøgen er sprunget ud og vi kan 
høre folkemusik og glade råb på Marjatta at vi ved det er 
tid for Majstangsfest.

Det er helt utroligt hyggeligt at se de røde og hvide bånd 
blive flettet sammen. At se hvordan dansen går ud og ind 
med båndene og laver det fineste mønster om majstangen. 
Det er glade børn og voksne der sammen bevarer en 
hyggelig tradition.

Og det gør det jo ekstra hyggeligt når vi alle sidder og 
nyder den kolde is der serveres i solen.
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Butik Pilti
"HILSEN PERSONALET"

Butik Pilti sælger nu Mosters is
Som noget helt nyt har vi startet et samarbejde med Mosters is fra 
Størlinge. 
Mosters is laver is på Gårdmælk og fløde.
Der er 10 smage, 2 af dem er sorbet og derfor uden laktose. 
Susan fra Mosters is arbejder også på en vegansk version, vi håber 
den rammer butikken i år. 

Butik Pilti sælger Zebra og Flexpos
Sikke det har bøvlet, men nu kører det bare. 
Vi fik i efteråret 2020 nyt kassesystem, det har drillet os meget.
Nu har vi fået en ny maskine hjem, den hedder Zebra. 
Med den kan Trine og Maria selv lægge vare ind i lagerstyring, men 
kun let støtte. 

Butik Pilti sælger Naturlig blomst 
Vi har været så heldige at Anna fra Naturligblomst er begyndt at 
levere smukke økologiske blomster.
Ikke nok med de er økologiske, de er også lokalproduceret. 
De er nemlig fra Oremandgård ved Præstø.

Butik Pilti Jordens børn
En bog vi måske kender fra barndommen, men som noget 
nyt er den oversat til dansk ved Gitte Winter. 
Ud over Jordens børn, har hun også skrevet ”Hjerte-
lys”, ”I mit hjerte” og ”hjerternes dal”. 
Meditation i børnehøjde. 
Når høstmarkedet står for døren vil vi have en masse 
spændende bøger hjemme fra Audonicons bogsal. 

Butik Pilti Vi er et værksted
Vi vil endnu en gang gerne sige tak til alle vores gode 
kunder, og minde jer om at vi er et værksted.
Det betyder at en indkøbstur i Pilti aldrig er magen til 
den sidste. 
Når varerne ikke er på hylden er det ikke af uvilje, men sim-
pelthen fordi vi har rigtig mange forskellige opgaver. 
Vi forsøger dog altid at møde jer med et smil. 
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Høstmarked
Søndag den 4. september 

kl. 10-16

På Bredeshave, 
Strandvejen 11

4733 Tappernøje


