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Tekst: Dag Balavoine. Foto: Tom Henriksen.

Neste nordiske allkunst-festival vil foregå fra 22. til 26. juni
2015 på Fuglsø i ”molboland” – et vakkert sted ved øst-
kysten av Danmark. Dette vil være den 7. festivalen i rek-
ken her i Norden. Det vil koste 4000 danske kroner å delta.

Kultur – Idrett – Kunst 
Vi har tidligere bestemt at festivalen skal ha fokus på 
”Kultur – Idrett – Kunst”, og har derfor kalt den KIK-fes-
tivalen. Gjennom festivaldagene blir det mange forsk-
jellige idrettsaktiviteter, både innendørs og utendørs. På 
Fuglsø finnes fine idrettsanlegg og mange muligheter for 
forskjellige aktiviteter, både innenfor idrett og kultur. Les 
mer om Fuglsø på nettsiden www.fuglsoecentret.dk. 

Inspirasjonsmøter
To planleggings- og inspirasjonsmøter er holdt allerede. 
På inspirasjonsmøtet 22.-24. oktober på Gjerrild Van-

drerhjem var det 40 beboere og medarbeidere tilstede 
fra mange av virksomhetene i Norden. Det er fint at også 
er landsbyboerne er med og forbereder slike hendelser. 
Temaet vi valgte for arrangementet i Danmark 2015 
er Anderledeshet i H.C. Andersens verden. Målet er at 
dette temaet skal gjennomtrenge hele festivalen; både 
morgenforedraget, fortellingene, workshops, kursene og 
de kunstneriske bidragene. 

Allkunstverk-ambassadører 
Nordisk allkunstverk arrangeres av Nordisk forbund 
for helsepedagogikk og sosialterapi. Norske Allkun-
stverk-ambassadører er Mari Borgfjord, Ola Hen-
ningsen, Eli Hartmann, Bjørn Vogelsang, Frank Runar 
Engevold, Jørgen Stamnes Rønning og Dag Balavoine. 

Vi håper at så mange som mulig vil komme til Fuglø 
sommeren 2015. Les mer om forberedelser til KIK-festi-
valen her: facebook.com/PeerForAlle2013/info

Fra inspirasjonsmøtet på Gjerrild Vandrerhjem i oktober.

NORDISK ALLKUNST 
Danmark 2015 – Anderledeshet 
i H.C. Andersens verden

Tekst og foto: Sissel Jenseth

Nordiska förbundet för Läkepedagogik och Socialterapi 
(NFLS, se www.nfls.nu) holdt sitt Høstmøtet i Bergen i 
begynnelsen av november. Møtet fant sted på Steiner-
skolen på Skjolds videregående trinn, og på Helgeseter. 

Ny styreleder
Til sammen 35 representanter deltok fra alle de nordiske 
landene. Årsmøtet for forbundet ble gjennomført første 
dagen, og Alexandra Zoffman ble valgt til ny ordførende 
i NFLS. Göran Nilo takket for sine fem år med å under-
streke følgende: ”Gemensamt medvetande ger plats för 
det spirituella och gör skillnad”. (En felles bevissthet gir 
rom for det åndelige og gjør en forskjell.) Styret i NFLS 
består av syv personer: fem landssekretærer som er Geir 
Legreid (Norge), Mikaela Stenius (Sverige), Anne-Lene 
Jappe (Danmark), Gudfinnur Jakobsen (Island) og Anja 
Lehtonen (Finland), samt styreleder og kasserer.
Høstmøtet 2015 finner sted uke 45 på Hertha, Danmark.

Maidagene 2015 og Nordisk Allkunstverk 2015
Det nordiske forbundets formål er å utvikle og støtte 
arbeidet med mennesker med spesielle behov, basert på 
antroposofi. Den viktigste arenaen er Maidagene, en fag-

konferansen som holdes annet hvert år i Järna. Maida-
gene 2015 foregår 13.-16. mai, og temaet vil være: ”Meg 
selv som verktøy – Hvordan kan vi styrke det antropo-
sofiske arbeidet i virksomhetene”. Følg med på nettsiden 
www.nfls.nu/majdagar. 

Nordisk høstmøte NFLS i Bergen

Omvisning på Helgeseter for deltakerne på det Nordiske høstmøtet. Her i Bakeriet. 

Alexandra Zoffman (til venstre) er ny styreleder i NFLS 
og Göran Nilo fikk avløsning etter sine fem år som leder.

Fortsettelse neste side.
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Etter 11 år i redaksjonsgruppen slutter Jan Bang i løpet 
av våren 2015. Landsbyliv bæres videre av Sissel Jenseth, 
Rigmor Skålholt og Elisabeth Husebø. De ønsker å få 
med flere personer i redaksjonen, og inviterer alle som 
kunne tenke seg å delta, om å ta kontakt. Mesteparten av 
arbeidet foregår med epost og telefonkontakt, men grup-
pen har også 3 til 5 møter hvert år, i Oslo.

Landsbyliv er stadig i utvikling, og det siste året ble en 
egen utgivelse videt Fagdagene på Sundvollen i mai. Det 

NATUREN

I naturen hviler skog,
fjell og trær,
mens tiden går.
Trærne begynner å bli nakne til høsten.
De fine fargene på bladene forsvinner
med hvert vindkast.
Men steinene ligger uberørt av tidens løp.
Mennesker går på tur i fjellet.
Men steiner sover.

Gruppearbeid etter fjelltur.

Vår kjære venn Svein døde uventet 8. mai i år på sykehu-
set i Trondheim.

Svein blev født 15. oktober 1957 i Mo i Rana med en 
veldig svak konstitusjon. På grunn av det flyttet familien 
til Trondheim for å få bedre medisinsk oppfølging. 

Svein hadde to eldre brødre, som kunne fortelle om hans 
vanskelige oppvekst, hvor hans liv regelmessig hang i en 
tynn tråd. Derfor var det naturlig at Svein fikk mye opp-
merksomhet og omsorg og blev familiens midtpunkt. 
Da moren blev alvorlig syk, fant brødrene Halsetheimen 
Institusjon i Klæbu til Svein. Han blev der til han var 23 
år flyttet da til Jøssåsen Landsby. 

Han fant seg veldig fort til rette på Jøssåsen og begynte 
med stor begeistring å arbeide i vedgruppen: han elsket å 
sage ved. Spesielt for Svein blev det laget en håndbetjent 
hydraulisk vedkløver hvor han på en trygg måte kunne 
kløve ved i mange år. I lange perioder hugget utegrup-
pen ved i skogen, ofte ganske langt av gårde, og Svein var 
med: noen kalte ham ’den gladeste gutten i skogen’.  

Og dét var han: glad og interessert i andre mennesker, 
likte å intervjue kjente og ukjente folk. Han husket alle: 
når man gikk med ham i Trondheim, var det ofte han 
møtte kjentfolk, og måtte hilse på dem. Fra ukjente 
måtte han alltid høre om de spilte noe instrument! Når 
man derimot spurte hvordan han hadde det, var svaret 
ofte: Nei, æ veit itj.

Svein var veldig glad i musikk! Han spilte trommer ale-
ne, men også sammen med koret på Jøssåsen, og hadde 
han ikke tromme for hånden, fant han trepinner eller 
strå å tromme med, gjerne på gulvet! Mange gitarer har 
han slitt ut og ikke var det vakkert, men hans begeistring 
var smittende! Han elsket å kjøre bil, helst de med radio 
som kunne ’spælle noko musikk’.

Han var en lett og lys skikkelse med interesse for om-
verden og mest påfallende: hans sans for humor! Han 
var uforglemmelig!

Marja og Eric de Haan

Svein Nedrelid
Det andre er kultur-
festivalen Nordisk 
Allkunstverk som i 
2015 vil arrangeres 
på Fuglsø i Danmark 
22.-26. juni (se omtale 
s 6).  

NFLS støtter også 
prosjekter i andre land, 
blant annet Blagoe 
delo i Ekaterinburg i 
Russland, se 

www.sosialterapi.no/blagoe-delo-ekaterinburg-i-russland 

Utdannelse 
Temaet for Maidagene peker på personlig utvikling, 

faglig utvikling og virksomhetenes fremtid. Dette er 
nært knyttet til utdannelse. Per i dag eksisterer flere 
muligheter. Virksomhetene i Järna, er det en 3-årig 
pleierutdannelse, som er godkjent av det offentlige. I 
Danmark har Marjatta et seminarium med den tradis-
jonelle 5-årige deltidsutdannelse i helsepedagogikk og 
sosialterapi. I tillegg samarbeider Marjatta med Univer-
ity College Sjælland (UCSJ) og vil fra våren 2016 tilby 
moduler i spesialpedagogikk for ordinære pedagog-
studerende. Praksisveilederutdannelsen er også i gang, 
og diplomutdannelse i ledelse starter våren 2015, alt i 
samarbeid med UCSJ. I Norge har Rudolf Steinerhøys-
kolen sin bachelorutdanning i sosialpedagogikk. Kandi-
dater med helsepedagogisk utdannelse/andre fagkom-
binasjoner kan etter individuell vurdering få godskrevet 
deler av dette og ta en bachelorgrad med et forkortet 
studieløp. Ved høyskolen er det også et masterprogram. 

Redaksjonsmedlem ønskes
er også et sterkt ønske å utvikle skrivekonferanser, og 
kanskje en mulig utgave basert på innlegg fra skriveverk-
steder på stedene og i skolene. Det er også snakk om et 
sterkere samarbeid med både Danmark og Sverige.

Har du lyst til å delta i dette, vennligst ta kontakt! Skriv 
til landsbyliv@dialogos.no eller kontakt personlig Sissel, 
Rigmor, Elisabeth eller Jan.

Redaksjonen


