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Høstens og vinterens utfordringer står for døren som en drage! Men vi får
styrke oss gjennom Mikkelsmess-feiringen – vi skal møte dragen og bestå! 
Sommeren kom med varme og mange forventet nok en varm sommer her i
Norge, ja, kanskje en enda varmere sommer enn tidligere, særlig etter å ha
sett Al Gores rystende film ”En ubehagelig sannhet”. Men i år ble ”global 
oppvarming” til ”klimaforvirring”, og her i Sør-Norge opplevde vi en stort sett
såkalt dårlig sommer med lave temperaturer og mye regn.

På Solborg ble vi inspirert til å følge opp og forbedre miljøbevisstheten, mens
på Vallersund har de startet det nye og spennende prosjektet: FRAMskolen.
Under parolen; ”ansvar for jorden” blir det en større markering neste høst, i
forbindelse med Rudolf Steiners 1. besøk i Norge i 1908. For å markere dette
skal Landsbyliv samarbeide med andre tidsskrifter med en fellesutgave til
høsten 2008.

Et annet samarbeidsprosjekt ble tatt opp igjen på Representantskapsmøte:
Kan det tenkes et formelt samarbeid mellom landsbystiftelsen og sosialtera-
peutiske initiativer som Grobunn og Granly? I denne utgaven av Landsbyliv
tar vi med innlegg fra Grobunn og Rostadheimen. Landsbyliv er også åpen
for en utvidelse av disse bidragene i senere utgaver. Vi håper å ha mer stoff
fra de andre medlemmer i Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosial-
terapi i fremtiden.

I denne utgaven minner vi Lars-Henrik Nesheim, en nøkkelperson som har
stått i Landsbystiftelsen i over tredve år og bidratt til mange nye og fremtids-
rettede impulser. Vi kommer til å savne ham, og vi vil hedre han med mange
innlegg fra venner og kolleger som vi håper vil inspirere i vårt videre arbeid.

Bibelaften er et fenomen som preger mange Camphill-steder. Den blir feiret
på lørdagskvelden med et festelig måltid og samtaler på grunnlag i den
samme evangelieteksten. Dette skjer på mange steder verden over og ska-
per derved et kristent bevissthets-nettverk over hele kloden. For å minne oss
om dette, og gjerne forsterke impulsen, trykker vi i denne utgaven, tekstene
som vi skal arbeide med i det kommende året. De som vil følge med på dette
arbeidet er hjertelig velkomne til det.

Det blir noen forandringer i redaksjonsgruppen fremover. Jan Bang tar friår
for å reise og besøke andre Camphill-landsbyer og økologiske prosjekter i
Øst-Europa og i Midt-Østen. Dag Balavoine overtar igjen som ansvarlig
redaktør. Knut Arild Melbøe vikarierer for Jan i denne tiden, og vi ønsker ham
velkommen. Med sin redaktørerfaring, både fra forlag og tidsskriftet Cogito,
fra skrivekunst, og fra hans mange besøk og kurs i landsbyene, tror vi at
dette vil lede til et berikende samarbeid. Våre lesere har sikkert lagt merke 
til de fine bildene vi får fra Borgny Berglund. Hun er kunstfotograf med ut-
stillinger både i Norge og andre land. Hun er medlem av Representantskapet
med lang kjennskap til landsbyene og antroposofien. Det er en stor glede for
redaksjonen å ønske henne velkommen som fotograf og bilderedaktør, i 
samarbeid med Marius Ulleberg, som setter sammen hver utgave. Vi tror vi
kan love våre lesere fortsatt gode og bedre bilder i fremtiden. ■■■ Red.

Foto: Dag Balavoine
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Vi må se bakover for å finne veien fremover. Det er nå 
nesten 90 år siden Steiner ga sine foredrag og kurs som
førte til det biodynamiske jordbruket og helsepedagogikken.
Sammen med Steiners tanker om ”tregreningen av den
sosiale organisme”, danner det det ideelle grunnlaget som
vi bygger våre landsbyer på.

Vi kan betrakte disse tre områder som stående i en 
prosess, som starter med individet på oppdagelsesreise
på vei ut i verden. Vi skuer inn i oss selv og kan oppdage
hele mennesket ved å fordype oss i helsepedagogikken.
Dette gir oss mulighet til å være oss selv og å oppdage
hverandre. De andre menneskene, som vi da møter i den
tregrenede sosiale organismen, utfordrer oss til utvikling
av de sosiale ferdigheter ved å leve sammen i fellesskap.
Biodynamisk jordbruk tar oss lenger ut i verden; vi arbei-
der, vi dyrker mat, vi omgås våre omgivelser.

Steiner sa i sine foredrag til jordbrukerne: ”I gamle dager
var det nødvendig for mennesker å ha viten som går innad
i naturen, i dag trenger vi denne viten igjen”. ”Bare den
som har en fordomsfri sans for åpenbaringen av naturens
arbeidende kraft kan forstå naturen.”

Vi er nå i Mikkelsmess-tiden, det går mot høst, vi kan
møte dragen, vi må stole på at vi har tilstekkelig mot.
Etter sommerens travle, utadvendte aktiviteter går vi inn i
vinteren, vi skuer dypt inn i oss selv og i naturen, vår livs-
verden. Der ligger det drager og venter på oss, men under
dem, skjult under de farlige vingene, ligger det også skat-
ter, gull og juveler, kunnskaper og åpenbaringer. Hver av
oss møter vår egen drage, og hver av oss vil kunne finne
våre egne skatter, bare vi har mot til å se dem.

Verden er blitt et farligere sted siden Steiners tid.
Globalisering, sosial nedbryting, klimaforandring, foruren-
sing og overforbruk av ressurser skaper nye farer. Disse
kan vi forstå som noen av vår tids drager. Men med hjelp 
av helsepedagogikk kan vi forstå hverandre, med tregrening
kan vi skape et bedre samfunn, og med hjelp av biodyna-
misk jordbruk kan vi ta vare på den livsverdenen vi befinner
oss i. Med dette har vi våpen til bruk i kampen for en bedre
verden. ■■■

Jan Bang

Forstår vi verden 
og hverandre?

Den Sosiale Grunnlov
Et samarbeidende menneskesamfunns velferd er 
større jo mindre den enkelte stiller krav om selv å 
få utbytte av sine ytelser.

Velferden øker jo mer den enkelte avgir til sine 
medarbeidere og jo mer hans egne behov tilfreds-
stilles av de andres ytelser.

Alt som innenfor et menneskesamfunn motvirker
denne lov, må i lengden på den ene eller annen 
måte avle ulykke og nød.

Rudolf Steiner

FORSIDEN: Gudbrand Kolsrud og Wenche Monsen 
på Solborg. Foto: Borgny Berglund.

Foto: Dag Balavoine
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Påskeuke
2007 – et 
nytt grep
Som hvert år her på Solborg kom
påsken og dermed årsfestfeiringen
også i år. Som på så mange andre
steder skulle også vi ha et tema
for hver dag i påskeuken.

Tekst og foto ERIK BRINKHOF

Men hvilke? Planeter, trær, den 
8-foldige vei, Goethes eventyr hadde 
vi de siste årene. Deltagelsen var all-
tid bra, men kunne være bedre…
Kanskje blir det litt for kjedelig?

Hva med et nytt tema, noe… 
konkret!

Klima. Overalt i nyhetene over hele
verden har dette tema vært snakket
om, rapport etter rapport er blitt skre-
vet, den ene enda mer skremmende
enn den andre. Noe mer aktuelt kan
man nesten ikke finne. Og er ikke
dette et tema som er akkurat pas-
sende til påsken, når Kristusvesenet
virkelig forbinder seg med jorden?

Etter grensegangen på palme-
søndag (det er en tradisjon innenfor
landsbyene å bevisstgjøre seg stedets
eiendomsgrenser) samlet vi oss da på
kvelden i Olavsalen til en introduksjon
ved å se Al Gores rystende film ”En
ubehagelig sannhet”.

De neste fem dagene fikk vi innlegg
om forskjellige aspekter rundt klima-
problemer: Hva inneholder den såkal-
te FN-rapporten? Hvorfor har CO2
blitt et problem? Hvordan er situasjo-
nen i verden og hvor står vi i Norge?
Hva kan naturvesenene fortelle oss
om klimaproblemene og hvordan har
de det i dag?

Og på lørdagen kom spørsmålet:
Hva kan vi gjøre her på stedet? 
Vi delte oss opp i smågrupper for å
finne svar, og etterpå i plenum kom
vi til en Topp 10 av tiltak:

Bondens Marked 

Jeg har lenge hatt lyst til å være
med på Bondens Marked i byen,
og Sarmed (medarbeider i Det
Økologiske Hus) har også vært
positiv til dette. Men det har kom-
met så mye i veien tidligere. Sist
Sarmad hadde planlagt at vi skulle
dra var brødbilen borte, og det var
i mai.

Tekst BERIT SUNDE Foto JAN BANG

Nå endelig gikk det i orden. Jeg var
jo svært spent på om brødbilen ville
være på plass denne gangen. Jeg
fikk beskjed om å møte opp utenfor
Det Økologiske Hus og idet jeg kom
dit så jeg ikke brødbilen utenfor safte-
riet. Da tenkte jeg at hvis jeg hadde
kommet for sent fikk jeg ta bussen til
Munkegata og gå til Torget, men så
sa jeg til meg selv: ”kanskje det er en
idé å gå til bakeriet, det kan hende
brødbilen står der.” Det gjorde den.

Det første vi gjorde da vi kom til
Torget var å sette opp teltet og få på
plass disk og et bord som skulle stå
bak oss i teltet. Der skulle det stå
kurver med brød. Jeg var spent på
om jeg ville greie å selge, og om det
kom masse folk og ville kjøpe varene
våre. Sarmad hadde stor tillit til at jeg
ville greie det med å ta imot penger
og gi riktig tilbake, og det gjorde jeg
også.

Borghild kom og hjalp til med 
salget. Både hun og Sarmad kjøpte
hver sin klappstol som vi skal ha og
sitte på hver gang vi er på Bondens
Marked. Vi fikk solgt brød, rosin-
snurrer og saft for ca 2200 kroner.
Så kjempemye var det ikke, men 
det var ikke så verst heller.

Nå var det veldig gunstig vær, slik
at folk hadde lyst til å gå og kjøpe.
I en salgsbod ved siden av oss var
det blant annet salg av lefser og 
sveler. Jeg kjøpte en pakke lefse 
som jeg la i fryseren min da jeg kom
hjem. To sveler kjøpte jeg meg også
som jeg spiste på stedet. Jeg fikk lov
til å ta pauser av og til, og da benyttet
jeg anledningen til å kjøpe meg et
beger med kokende vann, for jeg
hadde kornkaffe med meg i vesken
min. Svelene var kjempegode.

Da klokken nærmet seg 16.00 var
det på tide å avslutte. Mens jeg hjalp
Sarmed med å pakke sammen og
rydde var det en av salgsdamene i
boden ved siden av som spanderte
på meg en pappasjett med fem sve-
ler. Hun sa jeg kunne få den fordi det
kom ingen flere og kjøpte. Jeg syntes
det så veldig hyggelig, særlig da jeg
ikke hadde ventet det.

At det var et vellykket bondens
Marked er nå helt sikkert. Jeg kom i
snakk med mange koselige mennes-
ker og ikke nok med det. Vi var så
heldige å få konsert, et kor som sang
på en scene litt lengre borte.

Da jeg satt i brødbilen på vei hjem
var jeg glad og fornøyd fordi jeg syn-
tes jeg hadde greid det så bra, og
det syntes Sarmed også. Brødbilen
var også veldig god å sitte i. Det er
første gang jeg har sittet i den, men
det blir heller ikke den siste. Jeg har
lyst til å være med flere ganger på
Bondens Marked og hjelpe til med å
selge, så sant jeg får sjansen til det,
for dette var jammen moro. ■■■
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1. Slå av lyset når du ikke trenger 
det.

2. Kjør ikke så mye bil. Ingen 
tomgang med bilen. Bruk mer 
buss og sykkel.

3. Vær bevisst med avfall. Sørg 
for resirkulering. Skill kompost, 
plast, papir, metall, glass.

4. Ta handleveske med deg, 
ingen plastposer.

5. Ikke varm opp rommet ditt med 
åpne vinduer.

6. Sett ned temperaturen, kle deg 
varmt om vinteren. Benytt tids-
innstilt oppvarming.

7. Kjøp mer økologisk mat, kjøp fra 
butikken her på Solborg.

8. Bruk mindre elektrisitet. Benytt 
sparelyspærer.

9. Bruk mindre papir.
10. Bli bevisst med vannforbruk.

Bruk sparedusj. Slå av dusjen 
når du såper deg inn.

Dermed var påsketemaet ferdig
behandlet og deltagelsen hadde vært
stor. Men det hadde vært litt flaut
hvis vi ikke skulle fortsette etter det.

Derfor har vi dannet en ”miljøman-
datgruppe”, en gruppe bestående av
medarbeidere og landsbyboere som
møtes en gang i måneden. Hver
gang formuleres 3 konkrete tiltak
som presenteres på landsbymøte,
hvor tema ”miljø” har fått en fast
plass. Gruppen disponerer en konto
hvor hvert hus og hvert verksted gir
1% av sitt månedsbudsjett for tiltak i
landsbyen. Anbefalingene kan være:

å reparere toalett som stadig renner
vann, å fjerne takstativ fra biler når
de ikke trengs, å oppfordre til bruk 
av sparepærer som ble kjøpt inn 
felles av miljøkontoen, å oppfordre
bilansvarlige å komme med planer til
bedre bilbruk, å oppfordre husene til
å presentere sin avfallsorteringstiltak,
osv, osv.

Landsbymøtet kommer med inn-
spill og sjekker neste møte om de 3
anbefalingene har blitt realisert og
godkjenner 3 tiltak til neste måneden.
Så kommer vi da til 12 x 3 = 36 for-
bedringer i året! Forbedre verden,
forbedre oss selv… ■■■

Miljøprosjekt!
Vi på Solborg har nettopp startet
med miljøgruppe. Miljøgruppen
består av: Adnan, Eric, Yael,
Wenche og Hanne.

Tekst WENCHE MONSEN og 
HANNE KVELI

Vi startet miljøgruppen for å bedre
miljøet på Solborg.

Vi har tre miljøtiltak:
1. Bruke sparelyspære.
2. Reparere doen i fjøset, sjekke 

alle doene i husene.
3. Sortere søppel bedre.

Vi skal prøve å finne løsninger sam-
men på Solborg angående miljøet.

Noen tanker 
fra Nina Brun
Å venne seg til et helt nytt miljø,
nye mennesker og deres tilbake-
meldinger som kan gi meg kalde
føtter:
Sånn kan det oppleves for meg når
min tidevannsspiral går innover, og
sikkert mange medlandsbyboere, nye
som veteraner. Ikke alle kan utrykke
seg like klart og tydelig, så dette er
også en av mine oppgaver for
Camphillfellesskapet; være talerør for
mine medlandsbyboere. Som en livs-
allergi:

• Rekker jeg å smøre matpakke? 
• Rekker jeg å be? 
• Rekker jeg å ta medisinene? 
• Rekker jeg å gå på do? 
• Hører jeg vekkerklokken? 
• Får jeg sove i natt? 
• Vil jeg være uthvilt i morgen tidlig? 
• Mestrer jeg de krav som stilles til 

meg i et fellesskap, er jeg sosial 
nok? 

• Irriterer jeg noen i dag? 
• Kan jeg føle meg trygg? 
• Er jeg skikket et sosialt samvær, 

når min autistiske livsspiral går 
innover? 

• Har jeg nok medisiner? 
• Og tør jeg stole på at jeg blir 

akseptert og respektert som den 
jeg er i min tilstand? ■■■

Nina Brun flyttet til Solborg tidligere 
i år. Red.

Fra Kristoffertunet
Anne Langeland
feiret sin 60-års-
dag i september.
Landsbyliv tar
denne anled-
ningen til å 
gratulere henne
med dagen, og
takke henne for
de mange år
med innsats for
landsbybeve-
gelsen. Vi ønsker henne alt vel frem-
over. I neste utgave vil det komme
bilder fra feiringen. ■■■

Red.

Solborg miljømandatgruppe i dag, også (internt) kalt ”miljømasegruppa”.
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Solborg feirer 30 år! 

Landsbyliv gratulerer Solborg med 
30 års virksomhet. Dagen ble feiret i
strålende solskinn, med bare en
regnbyge, da de fleste satt i
Olavsalen og hørte på festtaler.

Dagen ble innledet med spillet
”Byen Vår” fremført av medarbei-
dere og landsbyboere. Deretter var
det kaffe med det lokale musikk-
korps som spilte, og så et historisk
overblikk fra medarbeidere som 
bygget opp stedet i de første årene.
Etter en fin middag, servert av
Helios, med mye tid til prat og
omvisning, ble dagen avsluttet 
med en konsert av Einar Steen
Nøkleberg. ■■■

BILDENE:

Margit Engelog Phyllis Jacobsen 
sammen med gammel venn Einar 
Steen Nøkleberg.

”Melkemannen” Wenche Monsen 
i ”Byen vår” av Thornton Wilder.

Gründergruppen: Gunnar Nesheim, 
Judith Ingram, Ellen og Wolfgang
Köttker.

Austjord Musikkkorps underholder 
ved 30-års jubileet.

Alle foto: Borgny Berlund 
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20. august 2007. Denne dagen kom
virkelig. Det som mange år tilbake
våknet i noen hoder som idé, det
vokste og utviklet seg gjennom
mange møter, seminarer, tanker 
og samtaler, ble nå virkelighet.

Tekst PETER SCHMEDING 
Foto BORGNY BERGLUND

Datoen, som sto lenge i det fjerne,
nesten uvirkelig, kom nærmere og
nærmere. Og alt som skulle gjøres 
før rommene, undervisningsplanene 
og masse mer, ble ferdig. Og så kom
denne dagen. Egentlig allerede kvel-
den før. Vi, lærere og medarbeidere,
var visst like nervøse og spente på
det som skulle komme nå, som de fire
studentene som kom til oss søndag
kveld. Noen etter tre dagers reise. Alle
var veldig glade. Selvfølgelig var det
ikke bare lett å ta avskjed. Men da vi
satt sammen foran peisen den kvel-
den og sang sangen om ”mitt hjerte”,
diktet av Jens Bjørneboe som Malte
Winje komponerte for FRAMskolen,
og mange andre sanger, da var det
allerede så hjemmevarmt hos oss i
stuen, at det nesten ikke var til å tro
at det bare var den første kvelden.
Spenningen løste seg opp og vi
hadde en kjempehyggelig kveld.
FRAMskolens første kveld.

Nå, etter to uker, føles det som om 
vi har vært sammen på FRAMskolen
allerede i lang tid. De fire studentene
som nå er med i FRAMskolens første
år, Hege Cathrine, Hege, Marcus og
Mauricio, virker nesten som gamle 
venner. De er blitt en fin gruppe alle-
rede nå.

Og hvis jeg tenker hva vi ønsket
med FRAMskolen, hva vi vil ”lære
bort”, så er det akkurat det. Å føle seg
velkommen og hjemme i verden. Vi kan
egentlig ikke lære det bort. Vi kan bare
skape en ramme for at denne følelsen
vokser i hver av våre studenter.

Selvfølgelig holder vi på med for-
skjellige undervisningsprosjekter. Med
maling, med musikk, med håndverk,
med utearbeid, med ridetimer. Vi hører
på nyhetene hver morgen, vi snakker
om bordskikk og vi lager ”trivselsavta-

ler”. Vi ser på en film eller vi spiller
Yatzy om kvelden. Men det er egentlig
ikke det vi vil lære bort. Vi vil hjelpe slik
at unge voksne, som er litt spesielle
(men vi er jo alle litt spesielle), skal
kunne oppleve det som alle unge
voksne ønsker å oppleve – at de har
en verdi som menneske og kan få seg
nye venner, at de føler seg hjemme
selv om de har flyttet inn i noe nytt 
og at de fortsatt føler seg trygge selv
om rammen som sto for trygghet før er
ganske langt bort. At de er hos seg
selv mens de er i verden. Og føler seg
på riktig plass der.

Klart det er store ting og høye mål.
Og det er det vi alle prøver om vi nå er
lærere, assistenter eller studenter og
om vi har spesielle eller vanlige behov.
Vi går skritt for skritt framover mot
målet. Og til nå kan vi bare si at star-
ten har vært vellykket. Ikke minst fordi
vi får så mye støtte og gode ønsker og
tanker fra alle kanter, både fra forel-
drene og andre mennesker som job-
ber med ungdommer og unge voksne.
Alle disse har vært med å utvikle
FRAMskolen, de har holdt seminarer
for oss eller bare ønsket oss lykke til.
Tusen takk. Dette har doblet begeist-
ringen, motet og gleden for vår store
reise – reisen med ”FRAMskoleskipet”.
■■■

FRAMskolestart
Etter ett år med intensive forbe-
redelser har Framskolen på
Vallersund Gård startet.

Tekst HELENE DIJKSTRA EMMENS

Søndag 19. august kom fire meget
spente studenter til et helt nyoppus-
set hovedhus på Vallersund Gård,
der de blir tatt imot av like så spente
veiledere. Huset har hatt en ordentlig
renovering og dette tok, som det så
ofte gjør, litt lengre tid enn planlagt.

To uker før skolestart kom jeg etter
en tre ukers ferie til huset. Da var
huset fullt av masse møbler, arbeids-
utstyr og mest av alt – støv! 

Først begynte vi med de nyoppus-
sede rommene til studentene. Fordi vi
allerede var blitt litt kjent med studen-
tene på introduksjonskurset, var det
et veldig inspirerende og motiverende
arbeid. Mens vi holdt på, gledet vi oss
mer og mer til at de skulle komme for
å se det rommet som vi hadde gjort i
stand med tanke på dem.

Og så bli det endelig, eller plutselig,
søndag. Det var masse arbeid igjen å
gjøre, men nå skulle vi ikke snekre,
male eller vaske mer og jeg må si,
huset så fantastisk ut.

Fortsetter på side 8

Studenter og lærere 
klare til innsats!
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Å få lov å starte en skole i et slikt
hus gav en god forsmak til både stu-
dent og lærer. I løpet av cirka tre
timer var alle studentene kommet
med biler fulle av klær, sykler, kose-
bamser og cd-spillere. Litt ble pakket
ut med engang mens resten kunne
vente til dagen etter.

Vi spiste en god fiskesuppe og
snakket med hverandre, både forel-
dre og studenter.

Det var fint, men også vanskelig
for nå skulle studentene bli tilbake på
Vallersund, mens foreldrene skulle
dra hjem igjen. Noen tårer måtte tør-
kes. Men etterpå var alle glade over
å møte hverandre uten foreldre.

Den første kvelden var veldig hyg-
gelig, men alle var ganske slitne så
det ble en tidlig kveld. Første natten
ble litt annerledes enn vi hadde fore-
stilt oss fordi en av studentene datt
rett gjennom sengebunnen, en dør
kunne ikke stenges og en annen dør
fikk vi nesten ikke opp. Men alle
hadde likevel sovet godt, og etter en
lang og god frokost var vi i gang med
undervisningen.

I løpet av den første uken på
Framskolen har vi blitt litt mer kjent
med hverandre, vi har luktet litt på de
fagene vi skal holde på med det
kommende året og sett litt på nær-
området.

Det var en spennende og
anstrengende første uke og det gir
oss gode håp for FRAMtiden. ■■■

Framskoleliv
Framskolen har i oppstartåret 2007
fire elever.

Søndag 19. august kom Markus til
Vallersund med sitt flyttelass. Da sto
rommet i Brendan og ventet på sin
elev. Markus sier det var litt kjekt å
komme hit. Det kjekkeste med å
være her hittil er å ri på hest hver
tirsdag. Markus har gått på jordbruks-
skole og liker dyr. Han synes det er
kjekt å få nye venner, og håper vi
skal få dra ut med båten å fiske, når
Dag har fått ny båtpumpe.

Mauricio er en annen elev ved
Framskolen. Han liker godt å få nye
venner og kjenner Hege HO godt fra
før. Han har lyst til å bli kjent med de
som har andre språk på Vallersund
Gård. Han gleder seg også til å jobbe
i bakeriet. Han skal bli bakermester,
sier han.

På Framskolen har vi to Hege-
elever. Hege Ho forteller:

Det var litt skummelt å komme
med masse fremmede folk. Nå har
det gått over, og at de har hest her er
helt topp, sier Hege. Hege har også
lyst til å ha praksis i fjøset og praksis
i hestestell.

Hege liker ettermiddagen og kvel-
dene da finner vi på ting sammen
alle med Miriann og Toril. Hege
synes det er litt tidlig å stå opp og
alle er enig unntatt Hege Kathrin.
Hun liker å stå tidlig opp.

Hege Kathrin er den fjerde eleven
på Framskolen. Hun syntes det var
artig å begynne her. Hege kjente Dag
fra før. Hun har vært på Mølnargården

på skuespill sammen med Dag. Hege
liker å bake i bakeriet. Hun har lyst å
ha praksis med sying. Hun liker
musikktimene på Framskolen.

Alle elevene på Framskolen liker å
få besøk av Astrid og de andre i
landsbyen. ■■■     Torild Madsø

Første dag
p å  Framskolen
Det er 13. august og min første
arbeidsdag på Framskolen. Jeg har
gledet meg. Å få være med helt fra
begynnelsen av er en fantastisk
mulighet synes jeg. Alt er i støpe-
skjeen. Til og med rommene til ele-
vene er nøye valgt ut og innredet
med omhu.

Søndag 19. august er ankomstdag
for de 4 elevene som skal tilbringe de
neste 2 årene på Framskolen. Jeg 
er spent og gleder meg til å hilse på
elever og foresatte. De kommer til for-
skjellige tider med pappesker, koffer-
ter og sekker. Litt spente, men mest
med forventninger ser det ut som.

Mandag blir dagen for utpakking,
hver enkelt får sette sitt preg på sitt
rom. Det blir ingen fast timeplan
denne dagen, men tirsdag morgen 
er vi i gang. Mulighetene blir mange
med Framskolens timeplan. Musikk,
praksis i bakeri, fjøs, gartneri,
”Framtimen”, ”min time”.

Ja, her skal det foregå litt av hvert,
alt med det for øye å gi eleven en
mulighet til å finne en del av seg 
selv på vei inn i et ”voksen-liv”.
Jeg er heldig som får være en del 
av dette. ■■■          orild Madsø

Eventyrfestival på Seminarsenteret
Drama, sang og rytme

Vi begynner med aftens mandag 29. oktober kl. 18.00 
og avslutter etter lunsj fredag 2. november kl 14.00.

PPÅÅMMEELLDDIINNGG  SSNNAARREESSTT!!

Vi trenger minimum 10 deltakere til kurset.
Kurset koster kr. 2.600,-

Vennlig hilsen Kristin Hertzberg
Seminarsenteret 32 13 30 58 / 45 85 29 40
Email: seminarsenteret@camphill.no
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Onsdag 4. juli møttes alle del-
tagerne for den andre ferieleir 
på Asbjørnsen og Moes Hus
Seminarsenter i Solborg.

Tekst ARNKJELL RUUD
Foto ERNST DUTT og JAN BANG

Vi fra Vidaråsen kom litt sent. Anne
Bente kjørte oss, og Aleksandra ble
med. Da vi kom frem møtte vi Trine
G. Jenssen, og fikk rom og kvelds-
mat og vår ferie begynte. Så ble vi
kjent med de andre, og med pro-
grammet for uken. De fra Jøssåsen
og Kristoffertunet kom senere. Vi så
også folk fra Solborg der.

Torsdag 5. begynte det etter fro-
kost med en tur til Blåfarveverket på
Modum, og da vi kom dit var det flom
og selve gruven var stengt på grunn
av flommen. Vi så mye fin kunst og
de andre bygningene. Vi dro til
Nyfossum der det var lunsj, og vi fikk
se inne i bygningen. Vi hørte også
Håkon Gullvåg fortelle om sin kunst.
Ved Nyfossum så vi Ida Lorentzens
museum, og før vi dro hjem stoppet
vi ved Haugfossen. Da vi kom hjem
fikk vi middag, og om kvelden dro vi
på bowling i Hønefoss.

Fredag 6. satt vi oss i to busser og
kjørte til Tusenfryd utenfor Oslo. Her
har jeg vært før, og vi så mange fine
attraksjoner, karuseller og spill. Vi
spiste pizza før vi gikk til Badefryd
der noen badet. Om kvelden hadde
vi fri til å gjøre det vi har lyst til, og
noen så på TV.

Lørdag 7. begynte det etter frokost
med en tur til Hadeland Glassverk
hvor vi kunne blåse egne glass. Det
var så lett og glassene ble så fine at
vi tok de med oss hjem. Før vi dro
hjem kjørte vi til Kongens utsikt. En
fin plass til å gå opp og nyte utsikten
og grille. Vi så en mann som hoppet i
fallskjerm. Da vi kom hjem vanket det
kveldsmat.

Søndag 8. startet vi med stor fro-
kost. Bløtkokt, hardkokt, stekt egg og
bacon - alt hva du kan ønske deg.
Etter frokost gikk vi en lang tur til
Kistefoss, et museum i nærheten av

Solborg. Der du kan lære mye om tre,
kunst og fine skulpturer, som for
eksempel en stor blekksprut som vok-
ser ut av gresset. Så spiste vi vafler
og drakk kaffe. Ingen ble solbrent. Det
regnet litt. Så dro vi hjem til middag
som Siri Gosse hadde laget. Om
kvelden var det kino, da så vi på
Svein og Rotta og UFO-mysteriet.

Mandag 9. skulle vi til Oslo. Vi dro
til Teknisk museum der vi så gamle
biler og andre ting. Vi så blant annet
Kong Haakons første bil, Oslos første
trikk, gamle telefoner og gamle radio
og TV-apparater. Til slutt reiste vi til
Burger King hvor det ble servert
hamburgere og brus. Om kvelden 
fortalte Jan Bang eventyret om gull-
fjellet, Halfdan Svarte saga og even-
tyret om Skrinet med det rare i.

Tirsdag 10. dro vi til Raukr
Vikingleir i Brandbu. Der hadde vi på
oss vikingdrakt. Guiden vår, Marthe,
fortalte oss om vikingtiden. Så steg vi
om bord i Vikingskipet Rond. Vi tok
årene fatt og rodde ut av vår tid, og
inn i en annen. Etterpå var det lunsj i
kafeen Oscar 2. Der fikk vi cola,
bakte poteter og kaffe. Så dro vi hjem
til middag, og om kvelden hadde vi
avslutningsfest i Olavsalen. Der var
det folkedans med Dalamellom, og

Gudbrand Kolsrud som gjestesolist.
Hjemme fikk vi kaker og saft. Det var
jo siste kvelden.

Onsdag 11. var det etter vår siste
frokost sammen, tid til å si ”Ha det”.
Den ene og den andre dro hjem etter
en fin ferie. For ferie har det vært.

Takk alle som hjalp til, spesielt takk
til kjøkkenpersonalet med Kristin
Hertzberg i spissen for den gode
maten. Hadde det ikke vært for Lars-
Henrik, så hadde det ikke vært noen
sommerferieleir. ■■■

En fin ferie på Solborg

Liv Klock som viking.

Hele feriegjengen 
på tur.
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Så har årets Nordiske Midtsommer-
møte 2007 funnet sted. Det ble noen
fantastiske dager med sang og
musikk, latter og dans, tale og tone,
bevegelse og form, men kanskje
framfor alt ”møter” – mellom 
mennesker, land og kulturer.

Tekst ARNKJELL RUUD

Mandag 25.6 dro vi til Järna på 
nordisk midtsommermøte og tema
som skulle være; ”For hverandre, i
verden”. Da alle hadde kommet og
satte bagasjen i bussen bar det til
Horten for å ta fergen til Moss. Båten
het Boknafjord og vi var heldige med
været. Vi hadde en halvtimes pause
ved Sandaholm og middag ved
Våtsjøen. Her traff vi noen fra Granly
og etter noen timer ankom vi Järna
og seminariet. Der vi skulle bo kalles
for ”Terrakottan” og om kvelden var
det dans, men vi fikk kveldsmat på
Robygget restaurant etter at vi in-
stallerte oss i Terrakottan.

Tirsdag 26.6 begynte det hele med
morgenopptakt og presentasjon.
Dag Balavoine fortalte om spillet, og
dagens tema var ”form” ved Thomas
Luthi. Etter at vi hadde ”fikat” (som de
sier i Sverige for å drikke kaffe) var det
marked og vi øvde på St. Hans spillet
og etter lunsj viste Jytte Abelstrøms
teater fra Danmark. Og teaterfore-
stillingen het ”Et hul i jorden”.

Etter kveldsmat så vi en film fra
Russland.

Onsdag 27.6 var det fortsatt 
morgenopptakt og sang med Malte
Winje. Dagens tema var ”farger”
med Richard, Ulf og Marius Wahl
Gran. Etterpå øvde vi på St. Hans
spillet og så dro vi i busser på utflukt
til forskjellige steder omkring Stock-
holm. Da vi kom tilbake spiste vi
kveldsmat, og det var nordisk kultur-
aften i kulturhuset.

Torsdag 28.6 fortsatte vi med 
morgenopptakt og sang med Malte.
Dagens tema var ”tone”. Etter at vi
hadde ”fikat” var det øvelse på St.
Hans spillet og utflukt til Tullgarns
slott og slottshage, med lunsj og tur
med hest og vogn, og lek og moro.

Etter at vi kom tilbake var det kvelds-
mat, frie initiativ og dans.

Fredag 29.6 var det nest siste dag 
i det nordiske midtsommermøtet.
Det var morgenopptakt og dagens
tema var ”bevegelse” med Pernille
Kindgren m.fl. Etter ”fikan” var det for-
beredelse til St. Hans-spillet og etter
lunsj fremførte vi St. Hans-spillet. Det
var blomsterfest med musikk, rock 
og dans og musikk med en dansk

musikkgruppe som kalte seg for ”øl,
pølser og popcorn” som spilte ute, 
og på scenen spilte en annen gruppe
til sent på kveld og alle danset.

Lørdag, 30. juni var det morgen-
opptakt og dagens tema var ”ordet”
med Ylwa Breitenstein, avslutning og
hjemreise.

Vi vil gjerne få takke alle som hadde
arrangert dette midtsommermøtet og
vi kommer gjerne tilbake. ■■■

Nordisk Midtsommermøte i Järna 

Hver og en som vil kan komme
med sin hilsen, kommentar og
skrive et innlegg på nettsidene
www.socialt-allkonstverk.nu, her er
noen hilsener: RED

Mange har fått venner og det er flere
som har fått noen særlig kjær et eller
annet sted i verden, som de kanskje
vil kunne besøke en vakker dag… 
En stor takk til alle som bidro med
sitt nærvær og sin gode vilje til å
gjøre møtet så vellykket. Sonny Ferm

Hej allesammen
TACK for nogle fantastiske dage.
Det var en så skønt at se jer alle igen
og opleve den stemning og fest vi
sammen formåede at lave! Håber vi
ses igen… Kram! Anne-Lene (Herta)

On behalf of Øl, Pølser and Popcorn l
would like to thank everyone we met
for a great week of top performances

and new made friendships. We look
forward to meeting you again soon
and wish everyone a great and sunny
summer. Brian Laurie

Hej alle det var hyggeligt at se jer
igend jeg håber vi ses en dag kærlig
hilsen Stine Thorrud

Dear Friends!
That is wonderful that such a great
festival exist! A lot of thanks for 
everybody and specially for the 
organisers.

With love from UralVera Simakova

Hej allesamman!
Tack för några härliga dagar. Jag har
blivit så inspirerad av alla människor
som jag lärde känna på mötet. Vi
hade det verkligen trevligt. Hoppas vi
ses igen. ha det så gott ...
Kramar från           Åsa Prom-Larsen

Ensjöholms by, Norrköping 

Send en hilsen hvis du vil!
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Årets Maidager i Järna var min
andre tur, og helt annerledes enn
den første for fire år siden.

Tekst GEIR LEGREID

Som Rostadheimens representant i
Nordisk Forbund for Helsepedago-
gikk og Sosialterapi var jeg med å
forberede årets studiedager gjennom
utarbeidelsen av en ny struktur for
samtalegruppene. Det ga en helt
annen oppvarming enn tilfellet hadde
vært uten at jeg hadde engasjert
meg på forhånd.

Det ble derfor naturlig å stille som
en av årets samtaleledere, og det var
spennende og interessant. Årets form
hadde to hovedmål: 1) Bruke dialog
som et verktøy gjennom ulike dialog-
øvelser og 2) Gjennom dialogøvelsene
jobbe med spørsmål som hadde til-
knytning til det påfølgende foredraget.

Noen av dialogøvelsene kunne
være like, andre var foranderlige fra
dag til dag, men endringene var plan-
lagt og representerte en utvikling.
Øvelsene gjorde at vi fikk trent oss i
aktiv lytting, klar tale, perspektivbeve-
gelighet og respekt. Evalueringene
viser at de fleste var godt fornøyd
med årets struktur, og det var natur-
ligvis hyggelig for oss som hadde
arbeidet såpass mye med den.

Arbeidsgruppen jeg deltok på,
hadde den fengslende tittelen
”Storytelling as a path of inner deve-
lopment.” Inger Lise Oelrich som ledet
gruppen har arbeidet som storyteller 
i mange år, og en del av hennes
misjon er å øke interessen for emnet.
Historiefortelling er en kunst som kan
flettes inn i nær sagt enhver sammen-
heng, og for meg som leder er beho-
vet for å utvikle en mer levende for-
midling stort. Det handler både om 
å bruke ord/formuleringer som inspi-
rerer andre, og ikke minst meg selv.
Altfor mange begreper og formule-
ringer i byråkratiets oppslukende 
univers er fremmedgjorte og uten liv.
Derfor trengs i tillegg andre ord for 
å skape formidlingsglede og gehør.
Oelrich beskriver prosessen som 
”å male bilder med ord”, og det ble
vår utfordring gjennom ulike øvelser.
Kursdagene ga absolutt mersmak til
å fortsette, og for interesserte fins det
kurser både ved Emerson College i
England, samt 5 blokkukesamlinger
over ett år i Järna.

Som representant i det Nordiske
Forbundet ble det naturligvis litt
møtevirksomhet også. Ett av hoved-
temaene var de ulike nordiske utdan-
ningsseminarene og deres status.
Marjatta har en offentlig aksept for
sitt seminar, og norske studenter
som fullfører 4. og eventuelt 5. året vil

få en offentlig dansk godkjenning
som automatisk aksepteres av det
norske. De øvrige nordiske landene
har det ikke slik ennå, men det arbei-
des for at også disse skal oppnå
samme type godkjenning. Felles er at
seminarene skal knyttes mot bache-
lornivå lik høyskolene. I England fin-
nes det samarbeid mellom
Universitetet i Plymoth og Seminaret
i Järna hvor man i dag kan ta en
Master i eurytmi, og i Aberdeen sam-
arbeider universitetet med Camphill-
stiftelsen. Det norske arbeidet som
kan ende med at seminaret om få år
ligger under Rudolf-Steinerhøyskolen
i Oslo, er i så fall en naturlig utvikling.
I fremtiden kan det bli aktuelt med et
felles nordisk samarbeid, men per i
dag er ingenting avtalt.

Det faglige utbyttet ble ivaretatt av
flere gode foredragsholdere. Årets
tema var ”Språkets muligheter” og
var en videreføring av fjorårets tema.
Gøran Krantz hadde fokus på hvor-
dan språket former mennesker.
Hans bidrag var preget av senere års
naturvitenskapelig forskning, bl.a.
evolusjonsteorier og koblingen
mellom nevrologi og lingvistikk.

Helene Blomquist stilte spørsmålet;
hvor finner vi de helende ordene?
Hun avdekket fem områder: det religi-
øse språket (søndagshandlinger, tek-
ster, etc), det meditative språket (tek-
ster som gir rytmer f. eks. bordvers,
morgenversene på Dagsenteret, etc),
det kunstneriske språket (dikt, sanger,
lydeurytmi, skuespill, storytelling), det
terapeutiske språket (”legende”, histo-
rier, etc), det hverdagslige språket
(small talk og dagligtale).

Fortsetter på side 12

Tilbakeblikk på Maidagene 2007

Foto: Dag Balavoine
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Et viktig poeng fra Blomquist var
biografiarbeid. Siden våre beboere
selv bare delvis klarer å formidle sitt
liv, er det medarbeiderne som får
ansvar for å bære frem historier.
(Med turnover og mange involverte i
deres liv, må vi påta oss rollen som
storytellere for å at beboernes livs-
historier blir ivaretatt).

Marcus Stenius tok opp tråden
etter Blomquist. Han understreket
viktigheten av å bruke ord selv om
beboerne ikke responderer verbalt.
Vårt språklige bidrag er enormt viktig
i arbeidet med ”språkløse” personer
(et eksempel der er Hilke Osikas og
FC-Facilitated Learning).

Paul Klarskov tok utgangspunkt i
det kunstneriske språkets muligheter.
Han trakk linjer fra antikken til i dag
og dvelte rundt ulike definisjoner av
kunstbegrepet, misbruk av ord/språk
(løgnen), og hvordan sanseinntrykk
åpner opp for ord.

Bente Edlund fortalte om den
antroposofiske helsepedagogikken
som kulturskapende idé i tiden 1924
til 1933. Stoffet hentet hun fra arbei-
det med sin doktorgrad som ferdig-
stilles i løpet av 2007. Historiene her-
fra var spennende og interessante
med tanke på dagens utgangspunkt
for våre virksomheter. Vi venter i
spenning på disputasen senere i år.

De kulturelle bidragene var fine.
Første kvelden åpnet Haganäs sin
teatergruppe med et fyrverkeri av en
forestilling - ”Robin Hood”. Det var en
blanding av tablå, musikal og teater
og formen gjorde at alle de store rol-
lene kunne fremføres av beboerne.
Andre kvelden ble Goethes ”Saga
om den grønne ormen og den skjøn-
ne liljen” fremført i en vakker eurytmi-
forestilling. Siste kvelden var det
musikksalong ved Blomquist og Co.
Her fikk vi en miks av visesang, dikt-
opplesing samt Kalevala, med passe
alvor og mye humor.

Oppsummert - en flott tur til Järna.
Vårens vakreste eventyr så langt.
■■■

nytt fra helsepedagogikken

Jeg har de siste to årene deltatt på
et seminar om kvalitetssikring og
verdibasert ledelse, i regi av Norsk
Forbund for Helsepedagogikk og
Sosialterapi. Jeg bor og arbeider
ved Grobunnfellesskapet i Stange,
og vil gjerne dele min begeistring
med dere.

Tekst HANS BRINGELAND

Alle antroposofiske virksomheter 
strever med hvordan Rudolf Steiners
gode ideer om tregrening i det sosiale
samfunnsliv kan settes ut i livets hver-
dag. Hvordan kan jeg gi av meg selv,
og yte etter beste evne i det økono-
miske brorskapet? Hvor har jeg rettig-
heter og plikter i likhet med andre?
Hva trenger jeg for å oppleve meg
selv som et fritt individ? Jeg oppdager
og lærer stadig noe nytt ved at disse
spørsmål lever hos meg, og i det fel-
lesskap som jeg bor og lever i.

Grobunn-fellesskapet
Grobunn er et fellesskap som ligger
på en gård, og miljøet er tilrettelagt
for psykisk utviklingshemmed ung-
dom som trenger å gjøre erfaringer i
et helhetlig opplæringstilbud sammen
med andre ungdommer. Jeg deler
gleden med ungdommene over ste-
dets allsidige oppgaver og utfordring-
er, ikke minst møtet med andre men-
nesker som jeg kan dele mine inter-
esser med. Stedet har etter hvert
mange medarbeidere som er fordelt
på forskjellige bevissthetsområder i
hverdagen, for det er ikke lenger
mulig å være med overalt slik som 
i starten for åtte år siden.

Vi driver allsidig biologisk-dynamisk
landbruk med noe foredling og butikk-
utsalg, og et lærlingtilbud i forbindelse
med dette på dagtid for de eldste ele-
vene som er ferdig på videregående
skole. Vi har to ulike bistands og opp-
læringstilbud i bolig og fritid, i samar-
beid med elevenes hjemkommuner.
Ett for lærlingene som skal ha større
medansvar og selvstendighet, og ett
for skoleungdommene.

Skolens elever får opplæring knyt-
tet til Helsepedagogisk Steinerskole
på Hedemarken. Det meste foregår i

skolens lokaliteter på gården, som
også inkluderer kunstneriske fag, og
lengre hovedfagsperioder i snekker-
verksted og storkjøkken. I tillegg har
vi spesialiserte bevissthetsområder
innen administrasjon med mye kon-
takt med omverden, og innen
terapi/medisin og veiledning/seminar.
Vi har også en gruppe ungdommer
fra Europa som kommer som frivillig-
hetsarbeidere for ett år. For et relativt
lite sted er det mye å holde styr på! 

Et spørsmål vi har arbeidet mye
med disse årene er: Hvordan skal vi
samarbeide best mulig for å sikre at
de kvaliteter og verdier som vi sier vi
står for, stemmer overens med det vi
utfører i hverdagen? 

Det har vært vanskelig å bli klar
over både hva vi er enige om, og
utførelsen. Det er underlig med kom-
munikasjon, at det er mulig å misfor-
stå hverandre så mye! Vi tolker hva 
vi er enig om like forskjellig som vi er
individer, og vi tolker hverandres hen-
sikter som om vi var fullstendig klar-
synt. Det er jo komisk og tragisk når
vi opplever idegrunnlaget så likt, eller
gjør vi det? Er det tregreningstanken
for fellesskapet som skal stå øverst
som formålet, eller den pedagogisk-
terapeutiske ungdomspedagogikken?
Hvor kommer landbruket inn?

Marjatta-seminaret
Grobunns ledelsesgruppe er sam-
men med engasjerte medarbeidere
fra de helsepedagogiske skolene, fra
Camphill-landsbyene og fra de andre
sosialterapeutiske virksomhetene:
Granly, Helgeseter og Rostadheimen.
Deltakere på dette seminaret ledes
av Lisbet Kolmos fra Marjattafelles-
skapet i Danmark. Hun har med seg
Ejvind Nielsen som er konsulent for
private og offentlige virksomheter,
med et usedvanlig pedagogisk talent
for å formidle prinsippene for moder-
ne virksomhetsledelse. Sammen har
de gjort en fantastisk god jobb med å
lede Marjattas medarbeidere i en
prosess over mange år, for å skape
en organisasjon og kultur som bærer
stedets overordnede verdigrunnlag
inn i hverdagen. Et besøk på Marjatta
anbefales sterkt for alle som føler

Verdibasert ledelse
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behov for fornyelse og utvikling innen
fellesskapsdannelse! 

Vi har fått lære om prosessen som
medarbeiderne på Marjatta har
gjennomgått, og vi har valgt å starte
denne prosessen selv på Grobunn.
Hvordan kommer vi fra ord til hand-
ling? Hvordan fører vi verdiene ut i
livet? Vi må lære å endre vår atferd,
og det er vanskelig. Jeg må holde til-
bake min trang til å tolke andre, og
heller spørre på en ærlig og høflig
måte. Jeg må gjøre noe så vanskelig
som å endre mine vaner, og være
enda mer på vakt overfor mine uhen-
siktsmessige tilbøyeligheter. Flott! Det
er jo derfor jeg har valgt fellesskapet.
På Marjatta har de nå en kultur som
sier at vi snakker ikke om hverandre,
men til hverandre. Det betyr at det har
blitt et bærende prinsipp at spørsmål
og uklarheter taes opp snarest der det
hører hjemme, og ikke alle andre ste-
der. Det må bare gjøres tydelig av alle! 

Tenk så spennende. Og det er
målet nå. Vi skal gjennomføre en
tydelig organisasjon som sørger for
at vi gjør det vi sier vi skal gjøre, med
vennlighet som fremgangsmåte og
prinsipp. Vi skal sikre at alle medar-
beidere og andre som er knyttet til
fellesskapet medvirker etter beste
evne i en stadig utviklingsprosess av
vårt felles verdi, mål og handlings-
grunnlag. Jeg ser at det nå kan gjø-
res på en tydeligere og mer over-
skuelig måte enn før, og at det kan
skape overskudd og begeistring for
utvikling av en kulturvei mellom oss.

Hver medarbeider skal tilhøre en
gruppe som deler et ansvarsområde
(for eksempel Skoletilbudet vårt), med
en kvalifisert leder som har et ekstra
ansvar for å vokte de gode utviklings-
prosessene både innad i gruppen og
medansvaret for helheten. Alle i grup-
pen skal føle frihet under ansvar.
Stedets daglige leder svarer overfor
myndigheter og Stiftelsen Grobunns
styre. Skjulte lederstrukturer brytes
ned. Gruppelederne inngår i en ledel-
sesgruppe, men her kommer prinsip-
pet om den omvendte pyramide inn.
Ledelse og spisskompetanse er kvali-
fikasjoner som skal understøtte og
utfylle gruppenes arbeid. Personal-
politikken er basert på verdier, ikke 
på regler.

Øverst i organisasjonen står våre
elever og formålet for utarbeidelsen
av vårt felles mål, verdi- og hand-
lingsgrunnlag. Mye av dette er jo et
forsøk på å fornye og presisere
gamle verdier for vårt arbeid, men
samtidig er det en veldig klar skjer-
ping av hvordan det skal og må
gjennomføres i praksis. Min erfaring
tilsier at vi tidligere har forholdt oss til
samarbeid og organisering på en
urealistisk, og i praksis derfor også
en umenneskelig måte. Jeg ser yngre
medarbeidere blir begeistret for hvor-
dan enkeltindividet inkluderes i dette,
i likhet med Julia Wolfsens seminar.
Vi kan ikke stoppe opp der det
begynner å bli litt ubehagelig å sam-
arbeide, men må utvikle evnen hos
hverandre til å ta tak i det som er
vanskelig før det blir altfor komplisert.

Jeg ser igjen hjørnesteinen ”selvut-
vikling” i arbeidet vårt. Både nødven-
digheten av den, og hjelpen som lig-
ger i fellesskapets slipende kvalitet.
Det er ikke så lett å skjule vanskelig-
heter. Det fornyende og utviklende i
ungdomsarbeidet på Grobunn gir
meg mye støtte til å se hvor viktig det
er å stadig utvikle meg selv som
menneske. Selv om jeg er over midt-
veis i livet, så er det mange sider ved
meg selv som bare vekkes ved at jeg
interesserer meg for andre.

Grobunn har gjennom gruppene
som har ansvaret for hvert område
av driften, nå begynt å utarbeide en
beskrivelse av de verdier og kvalite-
ter som vi vil legge til grunn for det
videre arbeidet. Jeg ser frem til en
engasjerende prosess. ■■■

Eg arbeider på Dagsenteret på Ros-
tadheimen, men ikkje den dagen i
veka då drama står på programmet.

Tekst IRÉN KLEIVEN

Då dramagruppa til Elisabeth bestem-
te seg for at dei ville ha framsyning av
”Historien om en ferge og en bro”,
fann dei óg ut at dei trong fleire aktø-
rar i spelet. Dette var utpå vårparten
ein gong og gruppa hadde hatt drama
sidan ifjor sommar. Så vart det øvingar
både den eine og den andre dagen
slik som det gjerne blir den siste tida
fram mot sjølve framsyninga. Dermed
var det fleire og fleire som fekk vere
med på øvingane og jammen var det
ikkje roller til alle.

På Rostadheimen er det å sette
opp spel like gammalt som Rostad-
heimen sjølv. Før Asbjørn, Bjørg,
Steinar, Gunvor, Jan Erik, Tore,
Gunnstein, Eva, Rune, Torbjørn og
sikkert fleire før mi tid flytta, hadde 
vi minst tre spel i året. Berre til jul
kunne det vere to til tre spel. Så var
det til jonsok og til haustfesten.

For oss som kom med i gruppa no
i vår, forstod vi at dette var ein heilt
annan måte å drive teater enn det vi
har vore vane med. For mange var
det ein uvant prosess dette. Her er
noko som vart sagt under øvingar
den siste tida: ”Sist veke sat eg på
den sida, no skal eg sitte her.” –
”Skal eg vere med å synge og? Eg

trudde eg berre skulle ha eit musikk-
innslag” (instrument) ”Elisabeth, eg
har ingen replikk.” Elisabeth: ”Men
bare finn på noe. Vi er på kaien, vet
du. Og det er morgen”.

Vi forstod at spelet oppstod i dette
samspelet. Elisabeth seier: ”Det har
vært et sterkt fokus for dramagruppen
å lære seg improvisasjonens og
spontanitetens kunst. Det er en kunst-
art som er svært utfordrende, og
meget lærerik..” Laga vi ei form i lag
som f.eks. ei kystlinje eller ein fjord 
og ein av oss gjorde noko uventa,
kom det: ”Oi, det var bra!” Og så vart
forma endra. Eller regissøren kunne
sei: ”Ikke glem det du gjorde der til
neste øving”.

Fortsetter på side 14

Eit felles kunstnerisk prosjekt
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”Man skal ikke plage andre,
man skal være grei og snill,
og for øvrig kan man gjøre 
hva man vil. ”

Tekst JAN BANG 
Foto BORGNY BERGLUND

Dette er jo den kjente Thorbjørn
Egners versjon av den sosiale grunn-
lov, eller kanskje hans frihetsfilosofi.
Og dette ble Representantskapet ser-
vert på lørdag kveld i begynnelsen av
juni, da vi møttes på Jøssåsen. Lands-
byen fremførte en fin forestilling av
denne kjente fortellingen, en bok som
vanligvis finnes i barneavdelingen,
men som vi voksne også kan både
lære fra og ha glede av.

Representantskapets sommermøte
er mindre enn høstmøte. Om somme-
ren kommer bare medlemmer og
noen fra vertslandsbyen, og møtet
flytter seg rundt på de forskjellige
stedene, i motsetning til høstmøtet
som vanligvis er på Vidaråsen, og
hvor alle styremedlemmer og medar-
beidere i landsbystiftelsen og de for-
skjellige stedene oppfordres til å
delta. Men representantskapsmøtene
er åpne, som sommermøtet, og
Landsbyliv noterer her noen av
hovedpunktene for en større krets.

Et tema vi har snakket om over
lengre tid nå, er et mulig samarbeid
mellom Granly, Grobunn og Landsby-
stiftelsen. Det ble utpekt en arbeids-
gruppe som skulle ha møter over de
neste månedene, og legge frem et
konkret forslag til neste
Representantskapsmøte. Vi får håpe
dette blir et skritt videre i en veldig
spennende prosess. Det vil sikkert
oppstå en diskusjon om vår egen
identitet, og om hvorvidt Camphill i
Norge bare er for Landsbystiftelsen,

“Det aller, aller viktigste for meg
når jeg lager et slikt skuespill er at
det ikke er et tiltak eller en ”aktivitet”
for beboerne, men et felles kunstne-
risk prosjekt der vi alle er skuespillere
(eller musikere, eller kuliss skapere)
der vi er likestilt,“ seier Elisabeth 

Dei siste vekene var øvingane i
låven til naboen vår Lars Garnes. Og
den siste veka kom alt på plass som
flittige hender hadde samla inn og
laga: dei flotte tova måsane i taket,
damplokomotivet og Hauskyrkja, den
fantastiske ferja på hjul, rytmeinstru-
menta og ferjedur på boks, kasser og
mjølkespann og tiner. Og i tillegg: ein
fandenivolsk bilkøyrar med skrikande
ungar i baksetet på vei til ferja på
Garnes (ungane var usynlege ”for det
blotte øye”, men kunne godt høyrast),
ein som i sin kjærleik til naturen og
alt som rører seg der er opphavs-
mann til spelet, og som hadde rolla
som seg sjølv og litt som ei ørn, to
eldre menn på kaien på Haus som
knapt har gjort noko anna enn å stå
der å fylgje med på ferja som gjekk
fram og tilbake, ei dame i skjørt pynta
med måsar som las poesi til sver-
mande ungdommar på sykkel, ei som
tok oss med på ein svingande song
om å losse bananer frå ein kai på
den andre sida av kloden, ei som
med sin toradar fekk hælane til å lette
frå grusen på kaien, ein som inntok
rolla som ferjebillettør som ingen kan
gjere han etter, ein som styrte natt og
dag ved hjelp av pærer med lys, ein
italienar eller var det ein indar som
song ei nynorsk kjærleiksvise og
spelte på eit instrument ingen av oss
har høyrt maken til, ein som tromma
og var Kong Harald på besøk på
Rostadheimen, den unge guten på
kaia som får halde i sykkelstyret til
jenta han har så kjær. (O´sykkelstyre,
o´kjærlighet!) ei som spelte gitar og
var jenta den unge guten sverma
med, og ein som var med i spelet når
han sjølv ville og det var heilt i orden.
Og ikkje å gløyme ein regissør som
heile tida var på kaien og fortalde his-
toria og losa oss hit og dit.

Takk til Elisabeth som førte oss
inn i eit leikande spelestykke der
vi alle har fått øve oss i å improvi-
sere og vere spontane. ■■■

BILDET ØVERST:
Camilla Beck og Bjarne Albertsen.

BILDET NEDERST:
Britt Stene som 

papegøyen fra Amerika.
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eller er det tenkelig at andre, juridis-
ke selvstendige virksomheter også
kunne være en del av Camphill-
landsbystiftelse? 

Nesten i samme ånd ble det lagt
frem et initiativ om å opprette et sted
for barn i Oslo, i samarbeid med hel-
sepedagogisk skole. Det krever jo
mye arbeid å stifte ett nytt sted, og
det har enda ikke krystallisert seg ut
en definert arbeidsgruppe som vil ta
dette videre. Men kimen til ideen er
der og det er villighet fra skolens side
å samarbeide rundt den, og viktigst
av alt, behovet for et sted for barn
som kan avlaste både skole og forel-
dre, er stort. Nå er det en utmerket
anledning for dem som brenner for å
være med på et virkelig pionerarbeid
å melde seg.

Neste år er det 100 år siden
Rudolf Steiner kom til Norge for før-
ste gang. Landsbystiftelsen vil være
med de andre antroposofiske virk-
somheter å feire denne begivenhe-
ten. Landsbyliv samarbeider allerede
med andre antroposofiske tidsskrifter,
men det er flere ting vi vil gjøre. Karl
König-biografien er nå oversatt og vi
vil utgi boken neste år. Bente
Edlunds doktoravhandling er nå fer-
dig, og det ble spurt om det ville
være mulig å utgi denne i bokform
som et bidrag til feiringen. En ny ut-
givelse av Nils Christies ’Bortenfor
Anstalt og Ensomhet’ var også fore-
slått, og en ny oversettelse av
Steiners ”Det Sosiale Spørsmåls
Kjernepunkter”. Landsbystiftelsen må
sikkert sette opp et budsjett for å
utføre disse prosjektene, skulle vi
bestemme oss for å gå den veien.

Ulf Nilsson er svensk medarbeider
med lang erfaring fra den engelske
Camphill landsbyen Sturt’s Farm.
Han har nå søkt om et friår, og tilbyr i
denne anledningen å fremføre
Königs fire påskespill neste år, hvis
det melder seg interesserte medspil-
lere i de norske landsbyene. Kanskje
fire landsbyer påtar seg et spill hver,
og de kan fremføres samlet på ett
sted til påske neste år. Det vil jo også
være en måte å feire de hundre år
på, der mange kan delta både som
aktører og publikum. Vi håper at flere
vil melde seg direkte til Nils og at
dette blir en stor begivenhet.

nilsson_ulf@yahoo.co.uk

Fremtiden til Asbjørnsen og Moe
hus ble også diskutert. I dag fungerer
det som seminarsenter for hele stif-
telsen og andre, men selve bygningen
krever en større oppussing som kan
koste mangfoldige millioner. Ja, hvor
mye kan Landsbystiftelsen tåle av lån
for bygging og for å vedlikeholde byg-
gemassen? Vallersund trenger en hall,
Hogganvik et nytt våningshus, og det
er flere mindre prosjekter under
behandling. For å kunne prioritere på
en fornuftig måte ble det bedt om et
konkret forslag fra Seminar-senteret til

neste Representantskap, og en
undersøkelse om hvor stort behov
Landsbystiftelsen har for et kurs- og
seminarsenter.

Det er jo flott å kunne synge ”og for
øvrig kan man gjøre hva man vil”, men
det er ofte at det krever litt penger til
ting, og da er ikke Kardemommeloven
nok.

Møtet på Jøssåsen var hyggelig,
været var upåklagelig, og med Margit
Engel på besøk der på samme tid ga
det seg en god anledning til å 
treffe henne. ■■■

Vi treffer hverandre på Dialogos’
kontor, i den samme bygningen
som Cultura Sparebank, og blir
begge to enige om at vi trenger 
en kopp kaffe.

Tekst og foto JAN BANG 

Nærmeste kaffested er over gaten,
godt besøkt, men vi finner noen lene-
stoler, litt for dype og myke etter min
smak. Det er litt bråkete, men ”kaffe-
latten”, når den endelig kommer, er
bra og Regine er lett å snakke med.
Intervjuet nærmest skriver seg selv.

I likhet med flere andre som skriver i
denne utgaven av bladet, har Lars-
Henrik Nesheim også hatt en hånd
med i Regines liv. Hun gav et foredrag
for Antroposofisk Selskap for fire – fem
år siden, der hun mot slutten av fore-
draget stilte noen spørsmålet: Hvorfor
finnes det ikke noe antroposofisk
forskningsinstitutt i Norge? Det finnes
jo skoler, gårder, landsbyer, en bank
og mye annet. Noen dager senere fikk
hun en telefon fra Lars-Henrik:

”Kunne du tenke deg å være med
å starte et antroposofisk forsknings-
institutt?”

Slik husker jeg også Lars-Henrik.
Rett på sak, inspirert av ideer, ivrig til
å starte ting, fabelaktig til å finne
frem til de riktige menneskene.
Regines positive svar ledet til møter
med noen inspirerende tenkere som
har samlet seg rundt Landsbystiftel-
sen over årene, blant andre Cato

Schiøtz, Nils Christie og Svein
Berglund. Slik var det altså at
Dialogos ble skapt, med Regine som
en av gründerne.

Men hvordan kom Regine til å holde
foredrag for Antroposofisk Selskap? 

”Jeg kaller meg ikke antroposof.
Antroposofien har vært en viktig
inspirasjonskilde i min personlige
utvikling, men det er også sider ved
antroposofien jeg synes er vanskelig.”

Regine opplevde eurytmi som 17
åring, da hun tilfeldigvis var innom en
forestilling på Hovseter. Nei, hun gikk
ikke på Steinerskole selv, beklager
hun. Hun var veldig imponert av euryt-
mien og gikk på noen antroposofiske
foredrag i Oslo. Men hun forsto lite, og
opplevde kretsen som hun møtte som
nokså lukket. Hun ga ikke opp for det,
dro til Dornach, der skulle kilden opp-
dages. Selv Goetheanum opplevde
hun som lukket, og ble provosert til
nysgjerrighet av dette. Jeg kjenner det
igjen selv, det er nok mange som har
sin fortelling hvor vanskelig det var å
nærme seg antroposofien.

Jeg spør henne ikke hvor gammel
hun er, slik spør man ikke damer om.
Men jeg kan jo regne det ut sånn
omtrentlig siden hun var innom 
anarkistgruppen som kretset rundt
Hjelmsgate 3, og hun var med i
”Fremtiden i Våre Hender” like etter
oppstarten, hvor hun ledet både
lokallag og temagrupper.

Fortsetter på side 16

Å gripe verden gjennom ordet 
– en samtale med Regine Andersen
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Ja, 1970-årene var spennende og
de satte spor. Hun var til og med
gatesanger, med viser av Joni
Mitchell, Carole King og Joan Baez.
Protestsanger, lengselen etter noe
annet, et alternativ.

Så bar det videre til Berlin for å stu-
dere politisk vitenskap. Der fant hun
kjærligheten og det ble en datter. Enda
en tråd som bandt Regine tettere til
antroposofien. Svigermor hadde vært
med å stifte Steinerskolen i Flensburg!
Datteren har gått hele sin skolegang i
Steinerskoler og barnehaver, og
avslutter nå det siste året på Oslo By
Steinerskole, humanistlinjen. Som
Steinerskoleforelder ble Regine suget
inn i miljøet, og havnet tilslutt på Insti-
tutt for Steinerpedagogikk i halv stilling
som daglig leder for en periode. Dette
var hun med å bygge opp, med be-
hovsundersøkelser som munnet ut 
i kurstilbud for lærere.

Men til daglig har Regine arbeidet
som forsker ved Fridtjof Nansens
Institutt siden 1995. Hun tok doktor-
graden i internasjonal politikk.

”Gratulerer, Dr. Andersen, sier jeg,
Hva spesialiserte du deg i?”

”Forvaltning av plantegenetisk
mangfold i jordbruket. Hvordan påvir-
ker internasjonale avtaler forvaltning-
en av det genetiske mangfoldet i
utviklingsland? Hvilke maktstrukturer
står bak, og hvordan virker de? Hva
skjer med jordbruksplantene, matsik-
kerheten og hvordan står det til med
bøndenes rettigheter?”

Jeg finner ut at det ennå er lov å
bruke eget såkorn i Norge. Så vidt!
Men å selge såkorn er forbudt for
bønder. Også å bytte såkorn med
andre eller å gi det bort helt gratis, er
forbudt! Jeg trodde at jeg hadde
vokst opp i den frie, kapitalistiske og
demokratiske vesten, men her her-
sker det altså store økonomiske inter-
esser, og nå sikrer internasjonale
konserner seg rettigheter til naturens
mangfold. Dette har ledet til en kraftig
erosjon av bøndenes rettigheter. Ole
Vestergård skrev et kort innlegg om
dette i forrige Landsbyliv (side 3,
Landsbyliv 12). Dette er kjemperele-
vant for biodynamiske bønder som
trenger biodynamiske frø, og hvor
kan de finnes, kjøpes, byttes til, når

det er ulovlig? Ikke si dette høyt, men
Regine tror at de fleste biodynamiske
bønder bryter loven for å beholde
den biodynamiske kvaliteten. Men
hun mener at de bare skal fortsette
med det inntil videre. For norske
myndigheter ønsker ikke å ha disse
reglene som er kommet fra EU
gjennom EØS. Hun har brevvekslet
med Landbruks- og matdepartemen-
tet, og de har lovet å modifisere dem.

Det er dette Regine brenner for i
dag, og hun jobber hardt med saken.
Hun reiser til Nepal om noen få dager
for å holde foredrag om temaet på en
internasjonal konferanse. Siden bærer
det til Zambia for å forberede innspill
til forhandlingene om bønders rettig-
heter under Den internasjonale trak-
taten om plantegenetiske ressurser
for mat og landbruk. Dette skal
behandles på partsmøte for traktaten
i Roma senere i år. Hva kan hvert
enkelt land gjøre? Her må det hand-
les nasjonalt for å beskytte, eller få til-
bake, helt grunnleggende rettigheter
for bønder. Her i Norge må det vel
være bra, spør jeg. Både - og, sier
Regine. Politikerne er motiverte for å
sørge for bønders rettigheter, men får
direktiver fra EU som ikke alltid pas-
ser overens med dette. Det er svært
få bønder igjen i Norge, og i vesten
generelt, som tar vare på plantegene-
tisk mangfold. Derfor er det liten
bevissthet om deres rettigheter. I
utviklingslandene er det langt flere
bønder, og svært mange av dem er
avhengige av – og tar vare på – plan-
temangfoldet. Der er det større inter-
essegrupper med mer kraft.

I dag sitter Regine i styret til Dia-
logos. Hva er dette? Hvordan er Dia-
logos tilknyttet vår Landsbystiftelse? 

Egentlig ble Dialogos stiftet for å
kunne gi støtte til sivile initiativer,
både administrativt og inspirasjons-
messig. Dialogos er bygget på tre-
greningsideene, det er det som er
utgangspunktet. Det første konkrete
oppdraget var fra Landsbystiftelsen
som trengte et organ med koordine-
rende funksjon mellom de seks
landsbyene vi har, spredt som de er
utover Norge.

I fremtiden håper Regine at
Dialogos vil påta seg mye mer, som
f.eks. å være en brobygger mellom
antroposofiske og andre virksomhe-
ter som deler et felles verdigrunnlag.
Og en inspirasjonskilde og et idéfo-
rum, en smeltedigel for fremtidig
bærekraftig utvikling.

For Regine handler ikke dialogen,
eller dialogos på gresk, om en sam-
tale mellom to. ’Dia’ betyr ’gjennom’
og ’logos’ betyr ’ord’ men gir også
assosiasjoner til ’verden’. Dialogos
handler om å gripe verden gjennom
ordet, eller gripe ‘the stream of mea-
ning’, enten det er i fellesskap med
en, flere eller alene. Kanskje er dette
den høyeste formen for kommunika-
sjon. Det dreier seg om å skape den
fremtidige verden vi vil ha. ■■■
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Tekst ANNE LANGELAND

Slik klinger brødresamfunnets valg-
språk i Rudolf Steiners 2. mysterie-
drama. Det er Stormesteren som taler
dem til sine åndsbrødre. I alle de
mange år vi arbeidet med mysterie-
dramaene på Vidaråsen sto denne
scenen som bilde på det som er
Camphill-fellesskapets bestrebelse.
Når vi nå ser tilbake på Lars-Henriks
liv, kan vi se at nettopp han kontinuer-
lig forsøkte å la sin streben stå i lyset
av disse ordene: modig å føye
åndens vilje inn i egenviljen.

Lars-Henrik var født i Fana utenfor
Bergen i 3. juli 1944 og vokste opp
der med sin bror Gunnar og forel-
drene Lasse og Ingeborg. Som barn
var han mye syk pga. astma, men vil-
jen til å ikke la sykdommen bestemme
over seg, ble tidlig mobilisert. Lars-
Henrik satte overalt sin vilje inn. Det
var viljen i lemmene, som den gangen
han som ungdom tråkket opp
Måbødalen på sykkel, eller dro på
tømmerhogst uten å kunne det.
Senere satt han viljen også inn i tenk-
ningen. Han leste antroposofiske skrif-
ter til han opplevde at Rudolf Steiner
sto ved siden av ham fortalte han. Og
da han kom til Camphill, satte han
sine krefter inn for at landsbysamfun-
net skulle bli et sted hvor de åndelige
lovmessigheter og nødvendigheter ble
tatt på alvor og ikke bare ytre
bekvemmligheter og egenkjærlighet.

Tillit til tilværelsen var en annen
egenskap som Lars-Henrik hadde.
Som 5-åring hoppet han i sjøen uten
å kunne svømme i full tillit til at også
vannet ville bære ham. Senere ble
dette en tillit til den åndelige verdens
eksistens og ideenes virkelighet.

To viktige mennesker i hans barne-
og ungdomstid var læreren Nils
Gustav Hertzberg og fetteren Otto 

Krog. Otto reddet livet hans den
gangen han hoppet i sjøen og var
den som sendte Lars-Henrik bøker 
av Rudolf Steiner da han gjorde sin
militærtjeneste og satt alene på en
vaktpost på Andøya. Nils Gustav
Hertzberg fortalte elevene på real-
skolen historien om Parsifal. Hele
klassen strøk i matematikk, men his-
torien om Parsifal ledet Lars-Henrik
videre på den veien han skulle gå.
Senere fortalte den samme lærer
Lars-Henrik om Vidaråsen, dette lille
nye samfunnet hvor Rudolf Steiners
tregreningsidealer ble forsøkt virkelig-
gjort. Som det viljesmenneske han
var, tok Lars-Henrik kontakt og kom
sommeren 1970 til Vidaråsen som
ung medarbeider og fant fort sin tilhø-
righet til Camphill. I løpet av de neste
årene fulgte både bror og far og mor
etter til landsbyen og de ble alle etter
hvert bærende medarbeidere.

Lars-Henriks begeistring for nye
samfunnsformer og hans yrkesbak-
grunn som bygningsingeniør ble vik-
tig for Vidaråsen, som nettopp utvik-
let seg både som indre og ytre sam-
funn i 70-årene. Det var en tid hvor
det ble reist nye hus på Vidaråsen
hvert eneste år og en stor gruppe
med unge mennesker kom, som
Lars-Henrik, for å være med på dette
nye som var i emning og fordi de mer
eller mindre bevisst søkte en åndelig
dimensjon og streben i sine liv.
Margit Engel var en begeistrende
leder og mange fant antroposofien 
og det indre fellesskapet gjennom
henne. Lars-Henrik ble tidlig Margits
gode venn og trofaste medhjelper.

Med sin ærlige sannhetssøken og
sin samvittighet for det som var opp-
gavene for framtiden, ble Lars-Henrik
fort en ledende person både på
Vidaråsen og etter hvert som de andre
landsbyene kom i gang, også en råd-
giver og medhjelper i hele stiftelsen.

Nettopp denne ærlighet og samvittig-
het sammen med en ytre beskjeden-
het gjorde at Lars-Henrik ble en leder
som aldri søkte egne fordeler eller
utviste makt over noe eller noen. Han
ble et hjerte både i de indre og i de
ytre bestrebelsene, en samvittighet for
helheten og for idealene.

I det personlige området var Lars-
Henrik sky, men i hussamfunnet sam-
men med Hege som kunne kunsten 
å skape et hjem, kunne Lars-Henrik
utvikle og vise sitt talent som ekte
landsbybror. Landsbyboerne gledet
seg over hans varme humor og leken-
het, unge medarbeidere ble utfordret
ved sjakkbrettet og filosofiske sam-
taler og de svake ble sett og verdsatt.
Lars-Henrik stilte alltid opp for å hjelpe
folk så de kunne komme videre og ta
nye skritt. Han hadde en stor tillit til
det gode i alle mennesker og han 
forsøkte alltid å finne løsninger der
andre bare ville gi opp eller avskrive
et menneske.

Han var full av ideer og en igang-
setter av prosjekter. Han forsøkte hele
tiden å utvikle landsbyens organisa-
sjon ut fra tankene om tregreningen.

Fortsetter på side 18
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Minneord over Lars-Henrik Nesheim
3. juli 1944 – 5. august 2007

”Å gi sin særtilværelse,
Ja, òg sitt liv som offer
Må den som gjennom sanseåpenbaringen
Vil skue åndens mål; må den som modig påtar seg
Å føye åndens vilje inn i egenviljen.”

Foto: Borgny Berglund
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Produksjon av Flowforms, etable-
ring av renseanlegg og økologiske
energitiltak, tekstiler av torv, rettferdig
bankvirksomhet, økologisk bygging er
bare noen av de ytre ting han sto
bak. Men han ble aldri sittende på
ideene, når noe var satt i gang gikk
han videre til neste prosjekt og så fikk
andre muligheten til ta opp trådene.

Da Margit begynte å reise til Øst
Europa på slutten av 80-årene, tok
hun Lars-Henrik med seg. Camphill-
stedene i Estland, Russland kom nok
i gang takket være Margits fremad-
stormende karisma, men uten Lars-
Henriks viljesinnsats, ville de ikke ha
vært det de er i dag. Han reiste selv
til Russland med byggefolk fra Ande-
bu for å forberede oppsettingen av
de første familiehuset i Svetlana.
Svært få vet vel i dag hvilket blodslit
de hadde for å få grunnmuren i stand
og under hvilke kummerlige forhold
de sov og spiste og frøs. Men som
alltid gav Lars-Henrik alt, ikke bare
tankekraft og begeistring for prosjek-
tet, men alle kroppens fysiske krefter
uten forbehold. Senere bodde han og
Hege ett år i Svetlana for å hjelpe til i
det daglige livet der og bidra med sin
lange landsbyerfaring. I mange år
fulgte han så opp med besøk og råd.

Lars-Henriks eget hjertebarn de
siste 8-10 årene ble Brobyggerskolen.
Her så han en mulighet til å hjelpe 
stedene i den tidligere østblokken og å
forene økologiske byggemetoder med
en menneskelig brobygging mellom
vest og øst. Inspirert av R. Steiners
utsagn om at det som blir formet i
vest, må oppildnes fra øst, ønsket han
å få øst og vest til å møtes og lære av
hverandre. Den menneskelige varmen
som lever i øst, må gjennomgløde det
kalde intellekt og den stivnete form-
kraft i vest og formkraften i vest må
bringe orden i det kaotiske øst.

Brobyggerskolen hadde Lars-
Henrik ønsket kunne bli startet på
Vidaråsen, men da det ikke ble slik,
ble Asbjørnsen og Moe hus på
Solborg gitt til formålet. 2 grupper
ungdommer fikk være med på dette
skoleprosjektet under Lars-Henrik og
Heges ledelse og omsorg. På dug-
nadsreiser til Latvia og Russland ble
familiehus reist av Lars-Henrik, ung-
dommene og andre begeistrete byg-
gere. ”Brobyggerskolen forandret livet

mitt” fortalte en av de tidligere bro-
byggerne meg under Lars-Henriks
begravelse.

Da Lars-Henrik og Hege flyttet til-
bake til Vidaråsen i 2005, var han 
allerede meget syk. Han hadde aldri
spart på kreftene, nå var hjertet utslitt.

Han som hadde vært et hjerte for
hele Landsbystiftelsen og for det
indre arbeidet i Camphill både i
Norge, i Norden og internasjonalt,
krysset terskelen til den åndelige ver-
den søndag 5. august. På skrivebor-
det hans lå det igjen to viktige verktøy

som han var opptatt av til det siste,
kunne Hege fortelle. Det ene var 
R. Steiners Grunnstensmeditasjon,
det andre var et bryne. Brynet lå i
vann, klar til bruk for å kvesse eggen
på redskapene som trengs når det
skal bygges. Meditasjonsordene var
skrevet på et papir som nesten var
gått i oppløsning etter lang tids bruk.

Med meditasjon og bryne, red-
skaper for det indre og det ytre
øvende menneske, slik vil vi huske
Lars-Henrik, en øvende menneske-
bror. ■■■

Lars-Henrik ble født i Bergen, men
fikk meget tidlig den gode skjebne å
vokse opp med vakre og naturprege-
te omgivelser, først på et idyllisk og
landlig sted i Åsane nord for Bergen
med mye fugleliv og en stilleflytende
elv der ørreten vaket kloss ved huset.
Tre til fire år senere overtok forel-
drene, Ingeborg og Lasse, et stort
familiested, Krogheim i Fana syd for
Bergen, praktfullt og naturskjønt
beliggende ved Stendavannet med
panoramautsikt mot havgapet. Opp
gjennom årene vanket jeg, den 7 år
eldre fetteren, mye på disse stedene
der utfoldelsesmulighetene var legio.

I mange år var selvfølgelig en så
stor aldersforskjell et Ginnungagap
mellom på ene siden det tøffe og
avanserte representert ved underteg-
nede og noe hjelpeløst og uinteres-
sant, som stort sett bare var i veien,
representert ved Lars-Henrik. For
Lars-Henrik må det imidlertid ha vært
hans hyppige og harde anfall av
allergi og astma som var største 
skåret i gleden og idyllen gjennom
hele barndoms- og ungdomstiden.
«Jammen må det være anstreng-
ende å ha det som han der!» var 
en av mine første tanker i forbindelse
med Lars-Henrik.

Lars-Henrik utfoldet sin individuelle
blomst i sitt særlige tempo og på sin
spesielle måte. Utakten i forhold til
det «normale» som skoleverket byg-
ger på, skjermet nok på mange

måter alt det som skulle utvikle seg,
mot skadevirkninger av den intellek-
tuelle drill. Der hadde han et avslap-
pet ambisjonsnivå, for desto mer å
leve i egne betraktninger, fantasier,
drømmerier, utfoldelser, kort sagt:
egne prioriteringer. Han trengte ikke
stimulerings- og sysselsettingstiltak
på disse sine egne arenaer. Han
hadde valgt en langsommere inkar-
nasjonsprosess, en slags lengre
«landingsstribe» ved ankomsten 
til jorden.

I mine tidlige erindringsinntrykk av
Lars-Henrik fornemmer jeg noe
Kasper-Hauser-aktig i den åpne og
tillitsfulle holdningen han hadde til til-
værelsen, selv om en viss sjenanse
gjorde ham mer iakttagende enn
kommuniserende og deltagende over-
for nye bekjentskaper. Hans hyppige
smil og flir var aldri skadefro, men
hans måte å skjule seg litt på. Det til-
litsfulle ved ham uttrykte seg ofte ved
uvørenhet overfor farer. Det kunne lik-
som ikke gå galt. For meg som bygutt,
hvor motet mest bestod av at redsel
for å være pysete var større enn
annen frykt, ble hans selvfølgelige
uforferdethet det første som fasinerte
meg. Før han kunne svømme, i 6-års-
alderen antar jeg, hoppet han i pur
begeistring fra akterenden av min ste-
fars motorbåt rett i sjøen på dypt og for
ham uvant kaldt vann. Ingen ombord
hørte hans hikst i motorduren fra båten
som min stefar manøvrerte mot kaien
på landstedet vårt. Jeg husker ennå

Noen innblikk i Lars-Henriks 
tidlige biografi Ved hans fetter, Otto Krog
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ropet fra faren, Lasse, som sto ved
siden av meg på kaien: «Redd han!
For f..... !!» Det ble jeg som reddet
ham i land, men som vi alle vet: ikke
for f...... ! Dermed hadde jeg en story
der kompisene fikk del i redningsdå-
den samt beskrivelse av min uforfer-
dete fetter, underforstått at dette var
noe som lå til familien.

Denne trygghet som stresset hans
skytsengel titt og ofte, var parret med
evne og vilje til handling og kreati-
vitet. Lars og broren, Gunnar, var
som gutter flest nysgjerrige og syntes
oppdagelsesferder i det gamle og
store herskapshuset samt snoking i
de mange kottskap og skuffer kunne
være spennende adspredelse. Da
foreldrene en gang drog i et aftensel-
skap i nabolaget og lot guttene være
alene hjemme, ble plutselig det store
og noe spøkelsesaktige huset litt for
spennende for Gunnar som rett og
slett ble mørkredd. Så da foreldrene
kom hjem ut på natten, hadde gut-
tene forskanset seg på husets tryg-
geste sted, nemlig i foreldrenes dob-
belseng, der Gunnar befant seg
under dynen mens Lars-Henrik dan-
net første forsvarslinje bak sengegav-
len med farens skarpladde revolver i
hånden. Etter å ha blitt avvæpnet,
kunne imidlertid Lars-Henrik berolige
sine forskrekkete foreldre med at om
det hadde kommet noen, ville han
bare ha skutt dem i bena.

Omtrent i samme tidsperiode opp-
daget foreldrene en gang til sin for-

skrekkelse at guttene under et felt-
biologisk fremstøt hadde drevet en 
illsint hoggorm ned i en flaske. Igjen
kunne Lars-Henrik berolige engste-
lige foreldrene med forsikring om at
både han og Gunnar hadde vasket
hendene grundig etterpå! 

I siste halvdel av 1950-årene da
jeg hadde hørt foredrag av Jørgen
Smit og lest en del i antroposofiske
tidsskrifter, ble selvfølgelig Krogheim
stedet der jeg startet min misjons-
gjerning for den nye lære. Der hadde
de forståelig nok problemer med å
sortere mellom likt og ulikt av det
som gjennom årene var blitt servert
fra mitt hold. I den liberale og meget
sosiale atmosfære i det hjemmet her-
sket det stor toleranse overfor mangt
og mye av bisarre innspill som stort
sett ble vel mottatt og skattet så langt
underholdningsverdien rakk. Hva blir
det neste, skal tro? 

Men ikke så med Lars-Henrik.
Han hadde ingen problemer med
kvalitetssorteringen og dessuten
særlige forutsetninger for å ta dette
siste fremstøtet mitt seriøst. Ingen
stengsler blokkerte for en indre reso-
nans; dette skulle han vite mer om.
Foruten hans naturlige åpenhet for
åndelige aspekter bidrog hans davæ-
rende historielærer på realskolen,
antroposofen og tidligere steinersko-
lelærer Nils Gustav Hertzberg, til
ytterligere åpenhet og stimulans i så
måte. Lars-Henrik insisterte kort tid
etter på å bli med på det førstkom-
mende nordisk antroposofiske som-
merstevne. Senere deltok han trofast
gjennom flere år i et seminar for ung-
dom, initiert av Hans Jørgen Høines
og Bjørn Moen med nettopp Nils
Gustav som hovedbidragsyter. For
meg, som også deltok, står alle disse
i skrivende stund så levende for meg
at det griper sterkt å tenke at nå er
de alle på den andre siden.

Lars-Henrik hadde sans for å tøye
sine grenser, utfordre sine svakheter.
Han ville absolutt være med på tøm-
merhogst (på gamle måten med bar-
kespade og tigersvans) noe som var
krevende og som det skulle vise seg,
ikke farefritt. Penger hadde vi lite av,
så sykkelen ble fremkomstmiddelet til
Rukkedalen ved Nesbyen. Jeg hus-
ker ennå hvordan jeg bet tennene
sammen, men til slutt måtte gi opp,

måtte erkjenne forsmedelsen; jeg
klarte ikke å holde følge med ham på
den gamle grusvegen mil etter mil
opp Måbødalen. I anfallsfri tilstand
hadde nemlig hjertet hans og lung-
ene stor overkapasitet, noe som ga
ham særlige forutsetninger for den
slags strabaser. Slik var han også
med sine særlige forutsetninger
pågående og iherdig i sin antroposo-
fiske fremdrift, der han ofte heller
ikke var enkel å holde følge med.

Hans, allerede da, verdige ro og
kaldblodighet kunne ha kostet ham
livet der i den tettvokste skogen. En
dag skar han seg alvorlig dypt og
stygt med den barberblad-skarpe
barkespaden. Han ble liggende hjel-
peløs, ropende at han hadde skadet
seg, men på en så rolig måte, at jeg
som var et godt stykke lenger nede i
lia og ikke kunne skjelne ordene i
den tette skogen, mistolket det hele
som skøyerstrek eller ønske om
fremskyndet matpause. Jeg gaulet
hver gang tilbake at han fikk vente til
jeg var ferdig med et tre jeg holdt på
med. Til alt hell var det dype kuttet
som hadde tatt det meste av senene
over kneet, relativt lite blødende, og
til like stort hell kom tilfeldigvis skog-
bestyreren på et av sine sjeldne
besøk og oppdaget ulykken før Lars-
Henrik gikk i koma. Deretter ble det
provisorisk forbinding, provisorisk
båre og 3 km blodslit i delvis sti-løst
terreng frem til bilveg og sivilisasjon
med legehjelp og kirurgi.

Dybdepunktet i Lars-Henriks inkar-
nasjonsprosess ble muligens hans
ingeniørutdannelse atspredt med øl
og sjakkspill i kretsen av gode studie-
kamerater og den senere ett-årige
jobben hos en av byens entreprenø-
rer, der han la sin sjel i fullførelsen av
Betanien Sykehus sitt søsterhjem
ved foten av Kalfarbakken i Bergen.
Han skjønte etter dette år at slikt liv,
eller mangel på liv, med stål og
betong i fokus, var å gi mer sjelelig
tributt til Ahriman enn det han var
etlet til. Han rådspurte sin gode inspi-
rator Nils Gustav som fortalte om
Vidaråsen. Ja, resten kjenner dere jo!
■■■

KRONIKKER
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Hege og Lars-Henrik.
Foto: Nils Langeland
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Kjære Lars-Henrik
Brev fra Joan Allen, 8. august 2007
Jeg har hatt deg så ofte i mine tanker
i de siste dagene, like før og like etter
du gikk over terskelen, at jeg er blitt
mer og mer bevisst over den helt
spesielle rolle du har spilt i livet mitt
de siste 36 år. Derfor skriver jeg dette
til deg, vitende at mange andre også
har hatt glede av din unike innsikt og
talenter, og i håp om at også de vil ta
penn og papir for å uttrykke deres
takknemlighet til deg.

Vi traff hverandre for første gang i
1971 på Vidaråsen. Da var du i slut-
ten av 20-årene og hadde kommet
dit året før. Allerede da spilte du en
viktig rolle i den hurtige utfoldende
pionerfase i den første Camphill-
landsby i Norge, delvis på grunn av
din ingeniørbakgrunn, men mer på
grunn av din øvrige innsikt, og fordi
du hadde forståelse for den indre
sosiale struktur og de ytre skall som
var nødvendig for å bygge opp et slikt
målrettet og bevisst fellesskap.

Husker du arkitektkonkurransen
Vidaråsen holdt på den tiden? Det
var invitert fire arkitekter for å komme
med forslag til en hall som skulle
inneholde kapell, sal, teaterscene,
balkong, kafeteria og bibliotek. Det
var jo klart at dette var forhastet, og
jeg husker at Margit, Irmgard, du og
jeg noen dager senere hadde et
møte der vi besluttet å bygge et stort
verksted, som også kunne brukes
som forsamlingssal inntil landsbyen
var moden for en større hall.

Fem år senere ble fellesskapet på
Vidaråsen inspirert til å bygge et
kapell, noe som ledet til at det helt
unike Andreasbygget ble åpnet den
30. november, 1978. Det var tegnet
av arkitekt Helmut Lauer fra Tysk-
land, og fylt med strålende farger fra
de fineste vinduer noen gang skapt
av Carlo Pietzner. Du var sterkt invol-
vert i dette kreative prosjektet, akku-
rat som du var i hver ny bygning som
vokste opp. Det var på denne tid du
fikk kontakt med en lokal byggmes-
ter, Kristian Løverød og hans lær-
lingsønn, Karl Einar. Fra da av bygget
de to nesten alle nye bygninger på
Vidaråsen, med Kristofferhallen
(1986) som høydepunkt og Ita Weg-
man Hus (1998) som oppsto takket

være din innsikt i det store behovet
for eldreomsorg på stedet.

Allerede i 1979 begynte planarbei-
det med hallen, i nært samarbeid med
”hallgruppen” over de neste fire år.
Selv om det blant de nærmere tolv
deltagerne i gruppen ble noe utskifting
gjennom årene, var det en sentral
kjernegruppe som med entusiasme,
hengivelse og ærlighet ble et slags
speil og samvittighet for arkitekten. I
boken ”Living Buildings” (1990) skrev
jeg: ”Lars-Henrik var møteinnkaller på
samme tid som han hadde forståelse
for alle de praktiske aspekter ved byg-
geprosessen. Han var byggeleder
som også fungerte som oversetter og
brobygger mellom byggmesteren og
planleggerne, han var den som mer
enn noen annen daglig levde med i
byggeprosessen, og som representer-
te og ivaretok den ’røde tråd’ i proses-
sen gjennom syv år med planlegging,
bygging og fullføring av hele prosjek-
tet”. Takk, Lars, for slik å ha bidratt til
en av de fineste opplevelser av sam-
arbeid i mine 50 år som arkitekt.

Sommeren 1990 reiste vi sammen
til Estland for å ha oppsyn med byg-
gingen av de første to hus i Pahkla. Vi
var begge bekymret over sovjetiske
byggmetoder, deres fullstendige
mangel på miljøvennlige materialer og
det totale kaos som regjerte på byg-
geplassene. Likevel gjorde varmen og
takknemligheten fra alle de som stre-
vet med å bygge opp denne camphill-
landsbyen disse bekymringer til
skamme. Jeg kan huske fine besøk
og velkomster i flere hjem, og picnik i
en idyllisk park ikke langt fra Pahkla.

Kan du huske turen til St.
Petersburg våren 1992, da vi var på
jakt etter stedet for den første cam-
phill-landsbyen i Russland? Det var
en togreise, tredje klasse, opp til
byen Viborg, en by, som tatt ut av en
Dostojevskij-roman. Vi skulle tilbringe
flere dager i Pavlovsk, i en fire eta-
sjers institusjon for 200 foreldreløse
barn som bodde i sovesaler med 35 i
hver. Vi ble bedt om å gi ideer og
skissere hvordan de kunne forvandle
det til en ’barnelandsby’. Vi var endog
intervjuet på lokal-TV for å forklare
det for dem nye camphill-konseptet
med små husholdninger.

Det var utallig andre planer og pro-
sjekter du forestilte deg og utførte

gjennom hele livet. Alltid samlet du
entusiastiske grupper med dyktige og
idealistiske menn og kvinner. Jeg
føler en dyp takknemlighet for å ha
deltatt i flere av disse prosjektene.
Din visjonære kraft og dine fremtids-
rettete ideer, kombinert med entusi-
asme og praktisk kunnskap, var vir-
kelig usedvanlige gaver, som bar
mye frukt i det, ditt liv du nå har
avsluttet. Rike frukter av dette vil
utvilsomt i fortsettelsen utfolde seg
også i de verdener der du nå går inn.
Med kjærlighet og takknemlighet, Joan
■■■

Til Lars-Henrik
Jeg traff Lars-Henrik i 1970 på
Henrik Steffens hus. Han var en ung
og pen mann. Da jeg var en tur på
Steffens hus så hilste han på meg.
Jeg arbeidet med han der vi bygde
drivhuset og skulle støpe, så sa han:
Kan du gi meg strammeren?” Da
tenkte jeg ”hvilken strammer?” og han
tenkte på bandstrammeren. Siden så
traff jeg han i et karneval og han sa
”si vov.” Så hadde det seg slik at han
giftet seg med Hege som en gang het
Hege Storm. Hun hadde firkantete
briller. Hun het også Sandved. Da de
giftet seg så het hun Hege Nesheim
og brukte runde briller.

Lars-Henrik holdt foredrag og ble
med i skuespill. Han har vært med på
styremøte sammen med Arnt. Da
bodde vi på Selma Lagerlöfs hus. En
jul var Liv og Arnt med på Vidaråsen.
Da vi bodde på Selma med dem, dro
vi til Liv og Arnt. Mot slutten av hans
liv var han syk og måtte flere ganger
på sykehus. Jørgen og jeg besøkte
han. Da var han blid, og så lenge
etter gikk han over terskelen.

Han var sønn av Ingeborg og
Lasse. Da vi hadde bibelaften på
Selma kom Ingeborg og Lasse til
oss. Lars-Henrik var faren til Håkon,
Agnes og Martin, og stefaren til
Therese og Ferdinand og fetteren til
Otto Krogh og bror til Gunnar.

Lars-Henrik var bergenser. Han tok
sin nystemte citer. Siden Lars-Henrik
døde 5. august er det ikke så mange
bergensere på Vidaråsen. Noen
hjemme kunne overta eller få hans
nystemte citer. Hvis det blir pent vær
på neste 17. mai, så betyr det at det
er ikke så mange bergensere her.
■■■ Arnkjell Ruud

KRONIKKER
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Tale av Cato Schiøtz
Lars-Henrik og jeg har i mange år
arbeidet tett som tillitsmenn for
Landsbystiftelsen som henholdsvis
leder og nestleder i representant-
skapet. Viktigere var likevel den ufor-
melle kontakten vi hadde i snaue 20
år, hvor vi gjennom mange personlige
samtaler delte gleder og utfordringer
innen det antroposofiske miljøet
generelt og i Camphill spesielt.

Skulle man si noe om Lars-Henriks
personlighet, er det naturlig å ta
utgangspunkt i hans mildhet. Han
kunne imidlertid under det lyttende
og imøtekommende være bestemt
når viktige spørsmål ble diskutert.
Han hadde en utpreget rettferdig-
hetssans og var alltid i stand til å se
at en sak hadde minst to sider.

Jeg opplevde ham igjen og igjen
som en viktig bidragsyter for å løse
konflikter: Han hadde alltid respekt
for andres synspunkter, og han
hadde alltid en befriende sans for
humor – hans varme smil og latter
var svært ofte til stede.

I antroposofien og fra Rudolf
Steiners livsverk var det først og
fremst tregreningslæren og den sosi-
ale grunnlov som Lars-Henrik var
opptatt av. Og hos ham var det sam-
svar mellom teori og praksis og
mellom liv og lære: I overensstem-
melse med sine idealer og sterke

hjertekrefter identifiserte han seg 
alltid med de svake.

Jeg tror to ting var spesielt viktige
for han. Det ene var arbeidet med
psykisk utviklingshemmede i Øst-
Europa, og særlig Russland. Jeg
hadde selv gleden av å besøke han
og Hege på Svetlana og så hvordan
han var levende opptatt av hva man
kunne gjøre med de voldsomme
utfordringer som arbeidet med lands-
byboere i Øst-Europa representerte.

Det andre han var levende opptatt
av, var arbeidet med ungdom. Han
kom selv til Vidaråsen i ung alder og
prioriterte alltid arbeidet med hvordan
man skulle utvikle seminarvirksom-
heten og gi unge medarbeidere utfor-
dringer og tillit.

Hvis vi løfter blikket og ser på hvor-
dan situasjonen generelt er i samfun-
net i dag, kan vi bare deprimeres over
at mennesker som Lars-Henrik til de
grader er i mindretall. Nå er det tyde-
ligvis slik at man må ha opsjoner for å
yte, man må loves en eller annen
form for ekstraordinær økonomisk
gevinst for å prestere – og solidaritet
uten noen tanke på egennytte, blir det
dessverre mindre og mindre av.

Jeg har alltid vært stolt og tak-
knemlig for være knyttet til Lands-
bystiftelsen, som er en fullstendig
”opsjonsfri sone”, og hvor ordet ”fall-

skjerm” fremdeles bare henspiller på
noe man har på ryggen. Det blir vikti-
gere og viktigere at noen går på tvers
mot de dominerende samfunnskref-
ter. Jeg tillater meg å minne om et
fyndord som vi finner i en av Olav H.
Hauges dagbøker, (fra 1958). Her
heter det:

”Gå imot straumen. Då vert du frisk
i hugen! Eggi kvessest!

Lars-Henrik viste verdien av å gå
mot strømmen på en måte som er et
eksempel og en inspirasjon for andre.

Det er med vemod og dyp tak-
knemlighet vi nå tar farvel med Lars-
Henrik. Veien videre må vi dessverre
gå uten ham. Men han vil fortsatt
være hos oss. De idealer han knyttet
an til, må vi ha en sterk bevissthet
om og ha vilje og evne til å prioritere.
■■■

Til minne om 
Lars-Henrik Nesheim
Lars-Henrik gikk bort 5. august i år.
Jeg har vært så heldig å ha hatt et
nært samarbeid med ham i mange
forskjellige sammenhenger gjennom
tyve år. Det var alltid berikende. Han
så ofte tingene ut fra en annen vinkel
enn vi andre. Han kunne med stor
indre kraft få oss til å se nye sammen-
henger, nye åndelige utfordringer.

For Camphill-arbeidet i Norge var
han en inspirator. Personlig beskjeden
og lyttende, men i sak – engasjert.
Han glemte aldri forankringen i de
grunnleggende ideer, men var samti-
dig søkende mot nye løsninger for de
utfordringer Camphill står overfor.

Brobyggerskolen var et av hans
hjertebarn. Den var også et bilde på
slik han virket; han bygget nye forbin-
delser og pleiet de gamle kontakter.

Han var en samlende kraft i arbei-
det. Ikke minst i Representantskapet
for Camphill Norge hvor han virket i
mange år inntil sykdommen krevet en
reduksjon av hans store og omfat-
tende engasjement. Han blir dypt
savnet. ■■■

Bærum, 5. august 2007
Svein Berglund
(Leder av Representantskapet i
Camphill Norge).

Ved Lars-Henriks bortgang 
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Lars-Henrik
i Russland
Av Andrew Hoy
Oversatt av Jan Bang

Jeg hadde truffet Lars-Henrik noen 
få ganger før jeg flyttet til Russland.
Men vårt forhold begynte egentlig å
utvikle seg når jeg kom til Svetlana.
Han og Hege skulle tilbringe ett år her
på samme tid, og vårt samarbeid her
og med Northern Region fortsatt fra
denne stund. Vi reiste mye sammen.

Han ble hovedplanleggeren og driv-
kraft i utviklingen av Svetlana og del-
tok i flere byggprosjekter her. Jeg hus-
ker godt hans hjelp ved konstruksjo-
nen av en stor slambeholder – arbeid
som krevde mye fysisk jobbing; også
oppsyn av utvidelsen av vårt lille hus,
og konstruksjonen av jordkjelleren og
bygningen over. Han var stadig i byg-
gevirksomhet, eller planlegging av et
nytt prosjekt. Han følte seg sterk knyt-
tet til den bergenske båtbyggertradi-
sjonen, og Svetlana ble hans nye
«Bergen i Østen».

Så kom tiden for å innføre ideen å
bygge halmballhus og alt det tekniske
som dette krever. Han skapte en for-
bindelse med Norsk jord og halmfor-
ening og han deltok i en rekke
arbeidsgrupper som kom fra Norge
for å bygge ferdig vår egen Dom
Seraphina – også da han ikke følte
seg frisk nok til å utføre det fysiske
arbeidet. Jeg tror at dette hadde stor
betydning for ham.

Jeg husker godt en tur vi hadde
sammen til St. Petersburg den siste
gangen han var her når han allerede
var nokså syk, men allikevel insisterte
han på å kjøre. Vi skulle kjøpe bygg-
materialer, og i turen gjennom byen
klarte vi å komme inn i et kjørefelt
reservert for busser og drosjer. Ja, en
trafikkonstabel så oss og flagget oss
ned. Men da denne sinte mannen 
forsto at jeg ikke var klar over hvor
alvorlig dette var, spurte han oss 
hvor vi skulle og vinket oss videre. Vi
hadde ikke kjørt langt før enda en
politimann måtte hoppe for å unngå
sprutet fra en sølepytt vi kjørte
gjennom. Jeg hadde bare å forklare
at den forrige politimann hadde vinket
oss gjennom og vi slapp fri. Det var
noe så lykkelig over disse treff at vi
var i godt humør for resten av turen.

Når jeg traff Lars-Henrik på Vidar-
åsen da han var syk så jeg de store
fysiske forandringer som sykdommen
hadde gjort i ham. Det var som om
han presenterte en ny side av seg
selv – en ny person – og jeg fikk ikke
tid til å venne meg til denne nye
Lars-Henrik. Det var som om han
hadde løsnet oss fra minnet av den
person vi hadde blitt kjent med og
beundret – en stille mann, som elsket
å kjøre og var selv en stor drivkraft.
■■■

Lars-Henrik
Nesheim – en 
brobygger mot øst
Gjennom 10 år har jeg hatt et samar-
beid med Lars-Henrik omkring økolo-
gisk bygging, ungdom, utdanning og
støttearbeid mot Russland og Øst-
Europa. Det startet med en jordkjeller
og hagebrukshus på Svetlana med
halm -og jordbyggeteknikker i 1997-
98. Dette ledet fram til etableringen
av Brobyggerskolen på Solborg i
2000 og 2001 med byggeprosjekter
og byggereiser til Rozkalni i Latvia og
Ryschkowo i Russland. Så ble det
satt i gang et bolighus på Svetlana
med halmbyggeteknikk og en rekke
byggereiser. Brobyggerskolen ble
etter hvert nedlagt, og Stiftelsen BRO
har blitt etablert for å videreføre dette
engasjementet.

Lars-Henrik var en mann med
store ideer og samtidig en evne til å
sette disse ut i livet. Å gjennomføre
byggeprosjekter og undervisnings-
opplegg i Russland kan være utfor-
drende og krever sterk vilje, evne til 
å håndtere det uforutsigbare samt
utholdenhet. Lars-Henrik var nettopp
slik og hadde samtidig med seg en
åpenhet og nysgjerrighet i diskusjo-
ner og møter.

Å reise slik sammen med Lars-
Henrik, bo og arbeide under enkle
forhold, ha tid for samtaler og spen-
nende diskusjoner og la nye ideer få
utvikle seg har vært svært givende
for meg. Tidlige svømmeturer sam-
men over elven ved Ryschkowo er
gode minner.

Jeg håper at jeg gjennom BRO
kan bidra til at dette arbeidet med
brobygging mot øst kan fortsettes og
utvikles videre. ■■■

Rolf Jacobsen

Lars-Henrik
Nesheim
Jeg har bare kjent Lars-Henrik i ca. 3
år. Det verste er at jeg husker svært
dårlig. Han virket for meg som en
svært hyggelig mann. Han var blid,
og jeg husker at han var på handling
mye. Jeg likte han svært godt. Jeg
vet at han hadde vært mye på syke-
huset. Han virket sterk og snill, og sa
aldri et vondt ord om noen. Han døde
5. august, og jeg fikk sms fra Trine,
mens jeg var på ferie. ■■■

Marius Sigen, Smestad Hus
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Lars-Henrik og 
Terje Thoresen. Arkivfoto.



Minneord til 
Lars-Henrik
Lars-Henrik, jeg savner deg. Men
Gud passer på deg. Du er snill, søt
og god. Første dagen vi snakket sam-
men var vi ute på en kafé og drakk
kaffe og spiste kaker. Lars-Henrik
betalte og Tor-Håkon spanderte på
deg. Jeg leste til deg, bibelens kristne
ord. ■■■

Hilsen fra Tor-Håkon Eiletsen Berger

Lars-Henrik
Nesheim
Første gang jeg så Lars-Henrik var i
1983. Han holdt en del foredrag.
Han har vært på en del skuespill.
På slutten var han mye syk, måtte
flere ganger til sykehuset. Han var
mye blid, og han lo noen ganger.
Han døde 5. august. Han hadde sin
begravelsesdag den 9. august. ■■■

Hilde Kuusu

Gaver i forbin-
delse med Lars-
Henrik Nesheims
bortgang
Det var et ønske fra familien at det
istedet for blomster ved begravelsen
kunne gis en gave til brobyggingsar-
beidet mot Øst. Det er gjennom dette
kommet inn en del penger til BRO’s
konto, og det er et ønske at dette skal
bli til noe som også kan være et
minne om Lars-Henrik.

For de som vil fortsatt bidra med
penger til dette minnet om Lars-
Henrik, er BRO’s kontonummer i
Cultura Bank 1254 05 26476. Det blir
opprettet et separat regnskap for dette.

Terje Thoresen 
er død
Terje Thoresen døde plutselig tirsdag
den 28. august 2007. Vi trykker en
nekrolog etter han i neste utgave.

Red.
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Mitt hjerte det er et foreldreløst barn,
Det har verken hjem eller sted å bo,
Det har ikke klær, ikke mat og sko,
Det har verken seng eller barnetro.
Det har ingen ro.

(Fra diktet «Mitt hjerte» av J. Bjørneboe)

Et usedvanlig menneske har gått
bort. Ingelise Nicolaysen døde natt
til 22. mai i år i Louisenberg
Hospice i Oslo.

Å skrive en nekrolog, en biografi om
noen forutsetter at man kjenner ved-
kommende godt. Jeg kan ikke påstå å
kjenne alle fasetter og sider av Ingelise
og har enda til gode å treffe den person
som mener å kjenne henne fullt ut.

Ingelise ble født i Berlin den 9. ok-
tober 1960. Etter å ha besøkt hennes
norske slektninger flere ganger i løpet
av de første årene flyttet hun sammen
med hennes mor og hennes yngre
søster til Sandefjord i begynnelsen på
70-tallet.

På midten av 80-tallet begynner
hennes tilknytning til Camphill og
antroposofien som varte resten av
livet. Hun begynte å jobbe på
Vidaråsen som privatsekretær for
Margit Engel. Få år senere, i juni
1987, ble hun mor til Philip som ble
hennes største glede og samtidig
hennes viktigste holdepunkt i livet.

I begynnelsen av 90-tallet gjorde 
de to vestlendinger av seg og bodde i
og rundt Hogganvik Landsby. I 2003
flyttet Ingelise og Philip igjen til Hog-
ganvik, og hun bodde der frem til hun
døde. Dagen før hennes bursdag i fjor
ble Ingelise stolt bestemor til lille
Charlotte Alva. Hun ble født i Berlin i
gangavstand til stedet Ingelise ble
født 46 år tidligere.

Dette er noen få biografiske fakta,
men hvem var så dette menneske?
Hennes usedvanlighet speiler seg i
de mennesker som stod hennes 
hjerte nærmest: landsbyboere, som
var grunnen hvorfor hun aldri mistet
kontakten med Camphill.

Når jeg innledningsvis siterer første
vers av Jens Bjørneboes dikt Mitt
hjerte, er det fordi jeg opplever noe av
Ingelise i det: en rastløshet og hjem-
løshet, et stadig søken. Det følgende
er et forsøk fra oss å fatte Ingelise litt
mer:

I intelligent, intuitiv
N nysgjerrig
G godhjertet 
E emosjonell, engler
L letende
I inkonsekvent, is
S sterk, sårbart, samtale, spørrende,

søkende, snill, sint, smerte, svart
E ensom

Mange av oss opplever at Ingelise
aldri har slått virkelig rot et sted, men
at hun har sådd mange frø her i ver-
den. Noe vi opplevde i det daglige,
lavmælt og stille, og noen ganger
høyrøstet og åpen. Og mange frø
kommer enda til å spire.

Takk for nå. Vi møtes igjen.

Din far han bor bak blåner syv.
Der har han det vakreste slott som fins,
Og finner du dit, blir du glad til sinns.
Mitt hjerte, mitt hjerte, da blir du prins.
Da blir du prins.

(Siste vers av Jens Bjørneboes dikt 
«Mitt hjerte»).

Karin Keller og venner på Hogganvik

Ingelise Nicolaysen
09.10 1960 – 22.05 2007
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Basert på referat skrevet av Brigitte
Wuthrich på et seminar med Nikolai
Fuchs fra Dornach arrangert av bio-
dynamisk forening og antroposofisk
selskap på Fokhol Gård i mars 2007.

Forskning – stiller vi de riktige
spørsmål?
For å drive med forskning trenger
man “gode” spørsmålsstillinger. Det
finnes forskjellige typer spørsmål:
Forståelsesspørsmål, for eksempel:
hva er sammenhengen mellom
kalium og silisium?, eller utviklings-
spørsmål, hvordan kan vi øke humus-
laget på en gård? Hvordan kan øko-
nomien forbedres på en biodynamisk
gård? Hvordan kan vi forbedre dyre-
helsen? Hvordan utvikles og forbe-
dres det sosiale liv på en gård? 

For å komme videre med disse
spørsmålene og finne frem til svar,
trenger vi forskning. Vi kan forske 
på forskjellige måter. Man kan for
eksempel studere eksisterende litte-
ratur, man kan forske på gården eller
innenfor ens eget aktivitetsområde.
Forskning kan også foregå innenfor
biodynamisk forening - både lokalt,
nasjonalt, regionalt eller globalt.

Nikolai Fuchs forteller at det i
Tyskland mer og mer skjer en kon-
vensjonalisering av det økologiske
landbruket. Har dagens forskning noe
skyld i denne utviklingen? I Tyskland
har man etter studentenes ønske
klart å opprette et professorat for bio-
dynamisk jordbruk ved universitetet i
Kassel. I dag er dette professorat
utsatt for sterk kritikk i offentligheten.

Møte mellom biodynamiske gårder,
økologiske gårder og utdannelsesste-
der er avhengig av hvordan vitenska-
pen utvikler seg videre. Hvis en
bonde spør på universitetet: “Hvordan
kan jeg øke humuslaget på gården”,
får han gjerne følgende svar: “De må
kjøpe og tilføre organisk substans.”
Eller hvis han da videre spør: “Hva er
så humus”, får han svaret: “Organiske
restsubstanser i jorden.”

Med den slags definisjoner kommer
man ikke videre. Man må stille andre
spørsmål og gi andre svar. Erkjennel-
sen (svaret) og ens eget indre opple-
velse må i fremtiden klinge sammen
eller nærme seg hverandre. Om bio-
teknologi bruker man begrepet “life
science”, selv om man vet at det er 
en ren mekanistisk ansats.

“Livet” sett historisk
For lenge siden levde menneske i
enhet med livet og jorden. For
omtrent 600 år siden begynte en
utvikling hvor menneske trådte ut av
denne enheten, stilte seg ovenfor
livet og prøvde å forstå det. Dette er
vitenskapens begynnelse. De negati-
ve konsekvensene av denne utvik-
lingen var at man begynte å utnytte
og ødelegge naturen og livet, noe
som førte til det som vi møter i klima-
forandringene i dag.

De positive konsekvensene av
denne utviklingen er, at den førte 
oss til frihet og oppvåkning og den
gjorde det mulig, at vi ble handlende
og aktive i naturen. Man kan si at vi
trengte denne perioden frem til 1900-
tallet (klassisk vitenskap) for å oppnå
frihet og en viss bevissthetskvalitet.

Den fasen, som da blir avsluttet
med Max Planck og hans kvanteteori,
var altså en nødvendig overgangsfase.
Deretter ser det ut som det oppsto en
slags splittelse.

Enten forstår jeg naturen ut fra sin
indre sammenheng eller jeg følger
vitenskapen og forstår den bare ytter-
lig, noe som fører til utbytting og mis-
bruk av naturen. Etter 1900 oppsto det
konvensjonelle jordbruk: Precision far-
ming, functional food, geoteknikk etc,
altså en mekanisk uforming av livet.

Men det oppsto også biodynamisk
og økologisk jordbruk som er inspi-
rert fra et annet sted. Verken økolo-
gisk jordbruk eller biodynamisk jord-
bruk kunne ha blitt “oppfunnet” ut fra
analytisk vitenskap. Steiners foredrag
kom som en gave fra himmelen og
inspirerte mange bønder.

Forskeren kan bare være profesjo-
nell i en enkel disiplin. Bonden må
være profesjonell på en slik måte at
han integrerer spesialiteten inn i går-
dens helhet.

Steiner skrev at det er viktig for
fremtiden at ikke det bare dukker opp
noe fra underbevisstheten som noe
mystisk, som bare må aksepteres.
Man må også selv stige ned i under-
bevisstheten og gjennomtrenge den
med saklighet, presisjon og bevisst-
het. Han sa også at matematikk og
geometri er som en førskole for ånd-
svitenskapen. Nikolai Fuchs har gjort
det til en vane foran alle jordbruks-
samlinger å arbeide en liten stund
med matematikk og geometri. Dette
kan føre menneske til terskelen av
inspirasjon.

Plantens verdighet
I fjor ble Fuchs invitert av den sveit-
siske etikkommisjonen, for å snakke
om plantens verdighet. Hvis man tar
utgangspunkt i en vitenskaplig defini-
sjon av planten, som sier at planten
er en opphopning av celler, hvordan
kan man da komme til begrepet
“plantens verdighet”? Den offisielle
vitenskap leter etter en form for intel-
ligens i planten for å komme til plan-
tens verdighet. Denne bestrebelse
har ført til at man har funnet hos
plantene en evne til kommunikasjon,
for eksempel gjennom duft. Denne
evnen tyder på at planten har en viss
grad av intelligens. Det er altså
denne intelligens som etter vitenska-
pen gir planten en verdighet. Med en
slik utgangspunkt kommer man fort til
spørsmålet: Hvor mye intelligens må
planten ha for å oppnå verdighet? 

Fuchs derimot hadde et annet
utgangspunkt. For ham har plantene,
som alt levende, en iboende verdig-
het. Å se på naturen ut fra et antropo-
sofisk helhetssyn gir den integritet -
går man derimot ut fra at verden er
bygget opp av enkelte byggesteiner til
mer og mer komplekse sammenslut-
ninger, da kommer man ikke til et hel-
hetsbegrep eller et helhetsbilde.

Forskning og utvikling innenfor
biodynamisk jordbruk



landsbyliv nr 13 • HØSTEN 2007 25

KRONIKKER

Deltagerne i etikkommisjonen uttrykte
seg slik etter Fuchs sitt innlegg: “Vi
forstår hva du snakker om, men vi
aner ikke hvordan vi skal formidle
dette til de mange skeptikere.”

Sannhetsbegrepet har også foran-
dret seg gjennom tidene. Fra ca.
1400 til ca. 1900 var det naturlovene
som representerte sannheten. Fra
1900 og utover sa man at det som
fungerer (funksjonerer), er sant. Ut
fra slik forståelse utvikles den agrar-
vitenskaplige ansats. Agrarviten-
skaplige studier gir kompetanse som
ingeniør eller teknikker.

Den nye sannheten
Vi må i dag fremme en ny sannhets-
forståelse. Universitetene gir oss i
dag ikke svar som er fruktbare.
Derfor må vi gå aktivt inn i det bio-
dynamiske jordbruket. Vi må først 
og fremst arbeide praktisk, reflektere
over vårt arbeid og gjennom slike
prosesser komme frem til en erkjen-
nelse av livslover, og ikke naturlover.
Biodynamisk forskning forgår alltid i
nær sammenheng med det praktiske

liv og med gårdssammenhengen.
På en slik måte kan man komme
frem til livsvitenskap som er noe
annet enn naturvitenskap. I denne
prosessen har menneskene som
arbeider i det biodynamiske jord-
bruket, en nøkkelposisjon.

Det er flere kjennetegn på en
antroposofisk åndsvitenskap. Disse
kan deles opp i tre grupper:

• Innsikt i den ytre verden som 
kan utvikles gjennom klassisk 
naturvitenskap.

• Innsikt i den indre sjelelige verden.

• Teknikker som man må beherske 
for å gå over fra naturvitenskap 
til åndsvitenskap.

Gjennom sanseopplevelser og bilder
kommer vi til begrepsdannelse. Så må
vi gjennomtrenge begrepene med
tenkning, en tenkning som er fri fra
egen kropp. Hvis man slik kjemper seg
ut fra det som er fysisk gitt, blir man
møtt av inspirasjon og imaginasjon.

Biodynamiske forskningslinjer
Fuchs presenterte tre eksempler på
biodynamisk forskning som foregår 
i dag:

• Klosterstudie 2002. Hvordan virker 
biologisk dynamiske næringsmidler
på menneskekroppen? Som regel 
undersøkes alltid de biodynamiske 
produkter i seg selv, men ikke 
hvilken virkning de har på mennes-
kene som bruker dem. I denne 
sammenheng er nøkkelspørsmålet:
Hvordan går det med deg? Når 
man vil arbeide med et slikt spørs-
mål, må man først spørre seg 
hvilke mennesker skal vi forske på?
Vi trenger mennesker som er i 
stand til å reflektere, og som ikke 
er forutinntatt, derfor helst ikke 
antroposofer. I dette forskningspro-
sjekt valgte man derfor en gruppe 
nonner i et katolsk kloster.

• Forskning rundt varmeprosesser 
i jordbruket ved hjelp av solsikke-
forsøk i Dornach. Man følger planten
fra blomst til modning. Det krever 
at man observerer plantene sys-
tematisk og at man lever seg inn 
i prosessene fra blomst til frukt.
Å begripe modningspunktet er 
nærmest en meditativ prosess.
Forstår man “modning” og “mod-
ningspunktet”, så kan man også 

omgås modnings- og varmepro-
sesser på en riktig måte.

• Forskning til tema Kobber. Vi har i 
dag et problem med mjøldogg på 
vinplanter i Europa. Problemet opp-
sto etter at man hadde innført vin-
planter fra Amerika. Det brukes 
kobber på disse vinplantene.
Vitenskapen protesterer mot dette 
fordi de sier at det er giftig med for 
mye kobber i jorden. Noe i denne 
argumentasjonen er absolutt riktig, 
men kobber forkommer ikke bare 
som tungmetall. Kobber har en 
affinitet til varmeprosesser.
Gjennom bruk av kobber i homøo-
patisk dosering kan man utnytte 
kobberets positive effekt.

Den europeiske agrarmodellen
baserer seg på multifunksjonalitet.
Følger man denne tankegangen kon-
sekvent, kommer man til det biodyna-
miske jordbruket. Men for at det biody-
namiske jordbruket kan realiseres, må
også samfunnet tilrettelegges for det.

Antroposofisk
medisin – nye
forskningsresultater
Dr. Harald Hamre og kollegaer har
nylig publisert 2 nye artikler (se fot-
notene) med resultater fra den store
AMOS-studien (Anthroposophical
Medi¬cal Outcome Study). Disse
resultatene kan også ha interesse 
for norske lesere. Vi lever i en tid
med økende krav til dokumentasjon,
og den rettslige sikkerheten for
antroposofiske og andre komplemen-
tære behandlingsmetoder er svak i
de fleste land, inkludert Norge. En
sikrere kunnskap om det vi arbeider
med innenfor antroposofisk medisin,
er også verdifull.

Den ene publikasjonen gjelder den
medisinske sikkerheten ved lengre
tids bruk av antroposofiske legemid-
ler (antroposofika). 662 pasienter i
alderen 1 til 75 år, fra til sammen 132
praksiser i Tyskland, ble fulgt i en
toårsperiode. Samtlige fikk antropo-
sofika for ulike kroniske sykdommer
(psykiske, neurologiske, muskel-
skjelett- og luftveissykdommer o.a.).

Fortsetter på side 26
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Til sammen 949 ulike antroposofika
ble brukt for disse pasientene, mange
av dem kjente preparater som for
eksempel Arnica, Bryophyllum, Silicea/
Quarz, mistelteinpreparater o.a. Det
ble behandlet i 11 487 såkalte pasient-
måneder, noe som har gitt et godt
grunnlag for å observere bivirkninger
og evt. skade av medikamentene.

Det var få opplevde og registrerte
bivirkninger hos pasienter og behand-
lere. Blant de 949 legemidlene ble det
funnet dokumenterbare bivirkninger
mot 21 av medikamentene. Bivirknin-
gene opptrådte hos 20 av de 662
pasientene. Ingen av reaksjonene var
alvorlige, varige eller langvarige.
Gjennomsnittlig varighet var 7 dager,
med variasjon fra 1 til 39 dager.
Bivirkningene var hos 6 pasienter
lokale reaksjoner på applikasjonsste-
det, hos 1 pasient generell hypersen-
sitivitetsreaksjon og hos 13 pasienter
forverring av tidligere symptomer.
10 av disse pasientene måtte avbryte
medikament behandlingen pga bivirk-
ninger, 2 av dem opplevde betydelige
plager, men altså ikke alvorlige.

Konklusjonen i denne 2-årige stu-
dien er at antroposofika generelt tole-
reres godt.' Bivirkningsfrekvensen er
lav og det er ikke iakttatt alvorlige
bivirkninger. Medikamentene repre-
senterer ikke noen sikkerhetsrisiko i
vanlig bruk. Undersøkelsen er publi-
sert i det velrenommerte tidsskriftet
Drug Safety.1

Den andre publikasjonen viser re-
sultatene av poliklinisk antroposofisk-
medisinsk behandling av depresjo-
ner. Internasjonalt anerkjente kriterier
mht. diagnose, varighet, symptomni-
vå m.m. ble fulgt.

I denne studien deltok 97 pasienter
i alderen 20 til 69 år. De hadde alle
depresjoner som hadde vart minst 6
mnd. før den aktuelle behandlingen
startet. Den medikamentelle behand-
lingstiden var gjennomsnittlig 137
dager (4 1/2 mnd.), varierende fra 91
til 212 dager.

I tillegg fikk pasientene kunstterapi,
helseeurytmi eller massasje. De fikk
gjennomsnittlig 14 slike behandlings-
timer, varierende fra 12 til 22. Disse
behandlingstimene karakteriseres i
studien som ikke-verbale terapier, til
forskjell fra samtaleterapiformer.

Pasientene ble fulgt og behandlet i
42 medisinske praksiser i Tyskland.

Studien viser tydelig positiv lang-
tidseffekt hos pasientene, som alle
ble fulgt i 48 mnd., dvs. i lang tid etter
at behandlingen var avsluttet. Graden
av bedring var like stor hos de pasi-
entene som ikke fikk psykoterapi 
eller konvensjonelt antidepressivt
medikament i de første 6 mnd som
hos de pasientene som fikk eller
trengte dette.

Konklusjonen i denne studien er at
de antroposofiske terapiene førte til
langtidsbedring hos pasientene med
kronisk depresjon. Innenfor studien
har det ikke vært mulig å sammen-

ligne effekten mellom de antroposo-
fiske medikamentene med effekten 
av kunstterapi, helseeurytmi og 
massasje, men resultatene tyder på
at alle behandlingselementene har
hatt sine positive effekter.

Studien er publisert i det internasjo-
nalt anerkjente BMC Psychiatry.2 I

Arne Enge 

1 Hamre H., Wiu c., Glockmann A., Troger
W., Willich 5., Kiene H.: «Use and safety of
anthroposophic medications in chronic dis-
ease. A 2-year prospective analysis». Drug
Safety 2006: 29 (12): 1173·1189.

De første studentene ved Framskolen
Hege Olsen ( t.v.), Mauricio Skjetne (bak) , Hege Loraas (t.h) 
og Marcus Nordås (foran). Foto: Edvard Rønning.



skoleringsveien

Vi publiserer her i dette Landsbyliv
og i de følgende utgaver en artikkel
av steinerskolelæreren, forfatteren
og den populære foredragsholde-
ren Jørgen Smit. Den ble skrevet i
1972 og første gang publisert i
boka ”Veien til en ny bevissthet”.
Den er også publisert i tidsskriftet
LIBRA og finnes blant mange andre
fine artikler på Libras nettsider
www.libra.antropos.no

Tekst JØRGEN SMIT

Ordet "meditasjon" er blitt populært. I
de siste årtier har der gått en bølge av
"meditasjon" over Europa og Amerika.
Hva er grunnen til at så mange men-
nesker har følt en tiltrekning og en for-
håpning i denne retning? Det kan vel
være mangt og meget i vår sivilisa-
sjon som skaper et vakuum i det
indre, og hvor man begynner å lengte
etter ny styrke og sikkerhet.

De overveldende mange flimrende,
kaotiske inntrykk i storbylivet: trafikkens
vrimmel, TV, reklamens angrep på
sansene fører til en overmetning av
ubearbeidete, forvirrete inntrykk. Hva
gjør mennesket med alt dette? Et be-
hov for indre ro, et indre sikkert felt
som holder likevekt med det som stor-
mer på utenfra, begynner å melde seg.

Det økonomisk-politiske livs struk-
tur som virker i retning av å gjøre fol-
kemengden til passive konsumenter,
utfordrer etter hvert et indre, kanskje
diffust krav om egen skapende virk-
somhet. Det hektiske sosiale press i
konkurransesamfunnet, som hele
tiden krever økte ytelser med ego-
sentriske formål, kan komme til å
utløse en lengsel etter endelig en
gang å kunne la alt dette ligge, å
kunne snu opp ned på hele livsinn-
stillingen.

Man kan føle seg mer og mer inne-
stengt i en eller annen sosial "rolle", i
en eller annen snever rutineposisjon.
Er det ikke mulig å komme til en radi-
kal bevissthetsutvidelse, til erfaring av
helt nye dimensjoner av virkeligheten?

Oppløsningstilstanden innenfor de
forskjellige vitenskapsgrener når det
gjelder å beskrive hva mennesket er,
virker i samme retning. I "Zeitschrift
für Religions- und Geistesgeschichte"
10. årg., 1958, 3. hefte (utgitt på
grunnlag av et internasjonalt samar-
beid mellom professorer ved en
rekke universiteter i Europa og
Amerika, Verlag Brill, Köln) uttalte
professor dr. Wolfgang E. Kretschmer
(sønn av den berømte Kretschmer)
følgende:

"Fremdeles står medisinens positi-
visme overfor teologiens dogmatikk.
Mens den første stadig mer påtreng-
ende blir stillet overfor "vesenets" 
problem, må den annen - hvis den
ikke skal tørke inn - åpne seg for den
naturlige og altså også den sjelelige
virkelighets rikdom. Denne eiendom-
melige sammenfiltring av den
antropologiske problematikk lar seg
klarest påvise ut fra m e d i t a s j o n,
og kommer også på den måte best
frem til en fruktbar løsning. I fremtiden
må den religionsvitenskapelige og
den medisinsk-psykologiske forskning
forenes for å kunne la den syntese av
pedagogikk og terapi som er mulig i
m e d i t a s j o n e n, bli virksom til
beste for samfunnet. For det gjelder
på ethvert område av menneskefø-
ring - hvorledes man enn vil beskrive
det begrepsmessig - fornyelsen av
den gamle Adam, av Antropos (men-
nesket)".

Alt det vi her har nevnt, kan ligge
til grunn for en øket interesse for
meditasjon. Men begynner vi så nær-
mere å undersøke det som tilbys og
som praktiseres under merket "medi-
tasjon",  støter vi fort på de mest for-
skjelligartete fenomener. Vi finner
f.eks. former av gymnastiske øvelser
med åndedrettsrytmisering forbundet
med tanker fra Bhagavadgita i
mange variasjoner i forskjellige yoga-
skoler, vi finner såkalt "transcenden-
tal meditasjon" med bruk av sanskrit-
mantrams uten noen slags konsen-
trasjon eller indre anstrengelse med
løfte om snar og lettvint adgang til de
høyeste åndelige plan, - eller vi finner
den "autogene trening", eller ordet
"meditasjon" forbundet med bruk av
hallusinogene stoffer (LSD, psilocy-
bin, mescalin, cannabis etc.) forbun-
det med f.eks. en ritualisert, til det
ugjenkjennelige forvrengt "utgave" av
den tibetaniske dødsbok (praktisert
så vel i New York, København som i
Oslo).

Det er derfor en høyst broket jungel
ordet "meditasjon" peker mot. Men
selv om forvirringen er stor på over-
flaten, kan der ligge et berettiget
behov i bakgrunnen.

Artikkelen videreføres i neste 
utgave.

Red.

Foto Borgny Berglund

Hva er en meditativ
erkjennelsesvei?
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Det er mai måned og vi gjør klar
preparatsprøyten som vi bruker 
til å blåse ut kiselpreparat over jor-
dene med. Blåse? Joda, vi fant en
sprøyte som i Nederland blir brukt
i frukthager og som viste seg å
være perfekt for kiselpreparat.

Tekst og foto ERID de HAAN

Den skal helst ikke trenge høyt trykk,
den skal ikke føre overflødig væske
tilbake til tanken (for da røres prepa-
ratet enda en gang) og den skal 
gjerne bruke lite væske som kan for-
deles over store overflater. Det er
nettopp det den klarer ved hjelp av
en stor vifte og veldig enkle dyser 
og en lavtrykkspumpe.

Forresten er ikke mai den tiden da
man vanligvis pleier å bruke kisel-
preparat. De fleste biodynamikere
bruker 501, som det også blir kalt, på
et mye senere tidspunkt, nemlig ”når
den delen av planten som man vil
høste”, begynner å utvikle seg: når
salathodene begynner å bli litt fas-
tere, når skolmene på bønneplantene
begynner å vokse, kornet begynner å
skyte, osv. Da sprøyter man kisel, for
å støtte modningsprosessen.

I 1997 hadde vi et kurs med Maria
Thun hvor hun gav mange praktiske
råd vedrørende bruk av preparater, 
og hvor hun sjokkerte oss med at hun
begynner å sprøyte kisel i for eksem-
pel korn ved 2. bladstadiet, da korn-
plantene så vidt har kommet opp av
jorda! Hun anbefalte å gjenta denne
behandlingen inntil 3 sprøytninger,
med en avstand på ca. 9 dager, når
månen igjen står foran det dyrekrets-
bildet som støtter planten best i sin
utvikling. Eller også annerledes sagt:
som støtter den delen av planten man
vil skal utvikles best, for senere å
høste den. For korn er det frukt/varme-
impulsen man vil at planten skal nyte
godt av, altså finner man dagene hvor
månen står foran et ”varmetegn”:
LØVE, VÆREN eller SKYTTEN.

For poteter foretar man preparat-
behandlinger på dager hvor månen
står foran et ”jordtegn”: TYREN,
JOMFRU eller STEINBUKK.
Virkningen av gjentatte (tre) kisel-

sprøytninger varer da ut hele vekst-
sesongen!

På Jøssåsen er det ikke så gode
muligheter for korndyrking, her går
det mest i gras for dyrene, så da
sprøyter vi kisel på såkalte blad-
dager, hvor månen står foran et
vann-beslektet stjernetegn i dyrekret-
sen: FISKENE, KREPSEN eller
SKORPION. Vanligvis er det da også
bra for plantens kvalitet å høste for
eksempel poteter på jord-dager, korn
på frukt/varme-dager osv., med en
unntagelse: bladvekster høster man
helst ikke på blad-dager fordi det
vannaktige blir da forsterket og det
resulterer gjerne i mugg eller sopp-
dannelse ved lagring.

I potetåkeren bruker vi en annen
sprøyte foran på traktoren, slik at vi
samtidig kan bearbeide jorda med et
redskap bak på traktoren.

Bearbeider (beveger) man jorden
litt samtidig som kugjødsel-preparatet

sprøytes, så virker preparatet mye
sterkere og jorda blir gjort mottagelig
for den konstellasjon som råder på
den tiden. Jorden blir mottagelig for
den rådende stjernekonstellasjon ved
å bevege den litt: ved moseharving,
ugras- eller vanlig harving, såing,
pløying eller hypping. Enda en fordel
er det ved en slik måte. Det er at
man ikke behøver å vente til kvelden,
som vanligvis er den beste tiden for 
å bringe ut kugjødselpreparatet: når
jorda ånder inn. Dette er en veldig
praktisk måte å gjøre våronnarbeidet
på: du kan gjøre unna to arbeidsopp-
gaver samtidig.

For lettere å finne den rette dagen
for de plantene som man vil støtte på
en slik måte, kan man lage en dyre-
krets, og tegne for eksempel varme-
tegnene rød:

Man kan skaffe seg Maria Thuns
såkalender, da kan man se om også
planetene står gunstig eller ikke.

landbruksliv

Litt fra landbruket på Jøssåsen

Kugjødsel (500) sprøytes i potet-
åkeren samtidig som vi hypper
gjennom radene.

Klokken fem om morgen: i motlyset 
vises alle vanndråpene som legger 
seg som et teppe over jorden.
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Coulee de Serrant 2005, Cuvee
Jacques 2005, Westhoffener
Riesling dry ”S” 2006, Tenuta di
Valgiano Colline Lucchesi, rouge,
2004, Vinya selva de mar,
emporda, rouge, 2003.

Tekst og foto JAN BANG

Navn til å trylle med, navn som 
smaker av Middelhavets sol, og
Rhinens grønne elvebredder. Men
hvem kan gjette at de også gjens-
peiler preparater 500 og 501, at 
de inneholder etterdønninger av 
foredrag som ble gitt i Koberwitz 
av Rudolf Steiner i 1924? 

Jeg er i Gamle Logen, i Oslo,
stappfull av folk som smaker vin som
de skyller grundig rundt i munnen og
spytter ut i godt utplasserte spytte-
bakker. Cato Schiøtz bemerker at 
her er det ikke mange antroposofer,
kanskje bare et fåtall som overhode
har hørt om biodynamisk jordbruk.
Men det de smaker på er dyrket bio-
dynamisk, og hvis de fleste som er
her og stiller ut ikke er medlemmer
av antroposofisk selskap, så er de
alle medlemmer av sitt lands biody-
namiske forening, og vil kjenne igjen
stedet Koberwitz, der Steiner ga sine
foredrag som var utgangspunktet for
all biodynamisk jordbruk.

Det var Erik Evenrud i den norske
biodynamiske foreningen og redaktør
av Herba, deres tidsskrift, som fikk
ideen for et år eller to siden, inspirert
av en lignende vinmesse i Danmark.
Han tok kontakt med den franske
ambassaden som var ivrig, og de 
fikk tak i Nicolas Joly, leder for La
Renaissance des Appelations, som
samlet en gruppe vinbønder fra 7 
forskjellige land. Og her er de i Oslo,
med Vinmonopolet som villig samar-
beidspartner, og stiller ut vin. Den
første biodynamiske vinmesse i
Norge. Helios er også med, og den
første jeg traff da jeg kom inn var
Johann Fuglår, forhenværende baker
fra Vidaråsen, som fristet meg med
biodynamiske oliven og ost på pinne.

Litt lengre unna sto Erik sammen
med Trygve Sund, flittig biodynamisk
foredragsholder, og fortærte små
delikate retter, også biodynamiske og
gode. På et bord ved siden av sto
Herba utstilt og boken Slipp råvarene
løs. Du treffer Johan i kapittel 3.

”Dette kunne ikke vært bedre!, 
slipper det ut av Erik, han er over-
veldet av at så mange kom, og at
stemningen er så hyggelig. Og det
beste er at de fleste ikke har truffet
verken biodynamiske eller antropo-
sofiske tanker før. For en innvielse!
Steiner med vin! 

”Her satser vi på at kvaliteten av
det vi driver med, er reklame nok.
Folk opplever at dette er seriøst, ikke
bare svermeri, fortsetter Erik. Trygve
er helt enig.

”Det er viktig at vi har mange ven-
ner, og dette er jo den beste måte å
skaffe venner på. Invitere dem til en
vinfest.

Landsbylivs utsendte medarbeider
kjører bil, og opplever at å spytte vin
er litt motbydelig. Men han dypper
forsiktig tungespissen i utmerkede
smaksopplevelser, litt må man jo 
risikere for journalistikkens skyld.
■■■

Er det noen av våre faste 
lesere som kunne tenke seg å 
skrive en regelmessig vinspalte
i Landsbyliv?

Vinfest

Johan Fuglår bød på mange smaksprøver.
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broder dyr

Skrevet av Karl König
Oversatt av Sigrun Balavoine

På høsten, fra oktober av og gjen-
nom hele vinteren stiger laksene 
fra sjøen og opp i elvene. Det er de
store modne hanner og hunner som
vandrer opp til kildene. På våren blir
disse vinterlaksene erstattet av vår-
laks. Disse er mindre, svakere og
yngre, nesten alle er hanner. De trek-
ker inn i elvene frem til sommeren,
da blir det stille. På sensommeren 
og tidlig høst fins det kun en sjelden
gang en laks å se ved elvemunning-
en. Men også her fins forskjellige 
rytmer, som er spesiell for nesten
enhver elv. Tidligere, når elvene ennå
ikke var forurenset og utbygd, steg
Rhinens St. Jakobs-laks og Elbens
St. Bartholomeus-laks, opp på for-
sommeren. Senere fulgte de større
hunnene, og på høsten hovedarmeen
av store og tunge laks.

Men ved munningen av Rhinen, i
begynnelsen av mai, omkring den 
4. og den 18. kunne man se de unge
laksene, ett til halvannet år gamle,
trekke i den andre retningen, nedover,
idet de vandrer til sjøen for første
gang. Etter å ha tilbrakt sin barndom
oppe i fjellene drar de nå ut i den store
verden. De bærer ennå sin ungdoms-
drakt med mørke striper i kors, som litt
etter litt blir erstattet av skjellenes sølv-
glans. De gamle laksene har dødd av
utmattelse under gytingen.

Alltid går laksen alene, enten de
går opp strømmen eller ned. De
finner kanskje sammen i grupper,
men dette er kun tilfeldig.

Men med ålene er det annerledes.
Senvinters og tidlig på våren kommer
de fra Atlanteren inn til Europas vest-
kyst; først til Irland og England, så til
Danmark, Tyskland og de baltiske
land tilsvarende senere, og danner,
som små gjennomsiktige 6-8 cm
lange glass-åler, i titusener, lange tog
som stiger opp i elvene. Brehm site-
rer en observatør, som beskriver det
på denne måten:

”En morgen i slutten av juni,
begynnelsen av juli, gikk vi på dikene
tett på elven Elben ved landsbyen
Dreenhausen. Da så vi langs hele
bredden en mørk stripe som beveget
seg fremover. Den var dannet av en
utallig mengde unge åler, som trakk
oppover strømmen, så tett ved vann-
overflaten og alltid så nær bredden at
de fulgte alle krumninger og viker…”
Dette vidunderlige tog av fisk varte
uavbrutt med samme styrke hele
dagen og fortsatte også neste dag.

Ålene som går oppover, blir i
elvene og bekkene i flere år, for så 
å vende tilbake til sjøen, og nå som
”blankåler”, store, mørkpigmenterte
og runde. På høsten trekker de som
oftest ut i det åpne havet; også dette
går for seg, ikke enkeltvis, men som
små eller større karavaner.

Slik blir elvemunningene nesten
over hele året til inngangs- og
utgangsdører for disse milliarder av
fisker, som formidler en levende kom-
munikasjon mellom havets saltvann
og elvenes og fossenes ferskvann.
Med uhyre kraft streber åler så vel
som laks oppover elvene. Brehm 
siterer igjen:

”Jeg befant meg i slutten av juli i
Ballyshannon i Irland ved munningen
av elven, som hadde hatt høy vann-
føring den siste måneden. I nærheten
av en foss var det tett med millioner av
små åler som prøvde og prøvde å kla-
tre opp de våte klippene langs kanten
av fossen. Slik omkom de i tusener.
Men deres fuktige, klebrige lik tjente
som stige for de andre som kunne fort-
sette sin vei. Jeg så dem sågar klatre
loddrette klipper; de snodde seg rundt
den fuktige mosen eller holdt seg i
likene til de andre, som i sitt forsøk
hadde funnet sin død.”

På samme måte, dog ikke i mas-
ser, er laksenes streben oppover. De
overkommer de største hindre som
klipper og fosser, idet de slynger seg
fra klippefremspring til klippefremsp-
ring for å komme skritt for skritt nær-
mere sitt mål. ■■■

(Fortsettes i neste nummer. RED)

Ålenes og laksenes vandringer



bokanmeldelser

landsbyliv nr 13 • høsten 2007 31

Growing Eco
Communities
Av Jan Martin Bang
Floris Books, Edinburgh, 2007

Bokanmeldelse av 
SANDRA HAVNERAAS oversatt fra
engelsk av KAJA KRUSSAND

Boka gir et generelt overblikk over
forskjellige former for bofellesskap fra
tidenes morgen til i dag. Forfatteren
bygger i første rekke på egne erfa-
ringer fra ”kibbutsliv” i Israel og fra et
Camphill-landsbyliv i Norge. Han har
også mange eksempler fra andre
land, som Storbritannia, andre euro-
peiske land, Amerika, Egypt og India.

Boka rommer store kontraster.
F. eks så fortelles det om en gruppe
som kalte seg Cartwheel. De trillet et
digert hjul tusenvis av mil rundt i
England, sommeren 1980. Men de
hadde ingen annen hensikt enn dette,
og utviklet ikke prosjektet videre.

Jan forteller også om ”brødreme-
nigheten”, ”Herrenhuterne”, som
stammer fra det 17. århundres Tysk-
land. Noen reiste også fra Europa 
og grunnla små samfunn i USA og
Canada. Disse samfunnene lever den
dag i dag slik de alltid har gjort.
Forfatteren viser at grunnleggeren av
Camphill, Karl König var kjent med
denne fellesskapsformen gjennom
sin kone som kom fra en 

slik brødremenighet i Tyskland og at
noen elementer av denne felles-
skapsformen også er å finne i
dagens Camphill-landsbyer.

Ettersom jeg er en mangeårig
Camphill-medarbeider, var jeg meget
interessert i å få se denne samfunns-
modellen sammenlignet med andre
fellesskapsformer, især ut ifra et
utviklingsperspektiv. Hvordan utvikler
disse fellesskapene seg, blir ”voksne”
og så gamle? Jeg kjenner meg igjen
i Jans beskrivelse av dette mønste-
ret. I begynnelsen er det slik at alle
skal gjøre alt. Så utvikler det seg en
større spesialisering, og en klarere
forståelse av den enkeltes behov.
Slik opplevde jeg det i britiske
Camphill-fellesskap, og nå også her 
i Norge.

Det sies i boka at Jan har mest
erfaring fra kibbutzene i Israel. Men
han trekker gode paralleller til mange
andre slags fellesskap. Det understre-
kes også hvor viktig disse fellesska-
penes kontakt med storsamfunnet er.

Fortsetter på side 32 

Bestillinger sendes til:
Axel Bojer
Flafjellet 20a
1454 Fagerstrand
post@forumcogito.no
www.forumcogito.no

90,– for nummer 13/14 (+ porto)
50,– for eldre numre (+ porto)

180,– for ett års abonnement

Tidsskriftet Cogito vil være et møtested
for spirituelt og skapende arbeide.
Rudolf Steiners frihetsfilosofi og erkjen-
nelsesvei er en inspirasjonskilde.

Temaene vi tar opp kommer til syne
gjennom fordypende artikler, inter-
vjuer, diktning og gjendiktning.

Utkommer to ganger i året

Cogito – Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtid
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Forfatteren drøfter Steiners tregre-
ningslære og viser hvordan Camphill-
fellesskapene fungerer på dette
grunnlaget. Han viser hvor viktig det
er med et felles formål i slike felles-
skap – f. eks dette å leve sammen
med folk med spesielle behov.

Da jeg leste boka, lette jeg etter
den ”hemmelige oppskriften”, eller
”flammen” som holder slike felles-
skap sammen. Boka gir ingen slik

oppskrift, men peker på en del
momenter. Det viser for eksempel til
at ”Herrenhuterne”, som har fått sine
samfunn til å fungere i mange hundre
år, alltid har trodd på og forkynt at vi
alle har en guddommelig kjerne i
oss, og at det er umulig å bygge opp
et godt fellesskap uten troen på en
høyere makt.

Jeg har ikke kunnet unngå å se at
nettopp dette er blitt en svært viktig

sak i Camphill-fellesskapene. Men
disse fellesskapene vokser og utvik-
ler seg på en organisk måte, det
viser boka tydelig. Boka har derfor
gitt meg en god hjelp til å forstå
denne naturlige utviklingsprosessen.

Boken kan kjøpes på Antropos,
Josefines Gate 12. 0351 Oslo.
Tel: 22 46 03 74
www.antropos.no ■■■

Jorden 
trenger 
din hjelp
Gjennom meditasjon kan jorden 
få hjelp mot de ødeleggende 
kreftene som menneskene har
skapt på jorden.

For mennesker er muligheten gitt
til å få det “absolutt umulige” til eller
rettere sagt: “for mennesker er intet
umulig“. Man må bare ha den abso-
lutte tillit til at den åndelige verden 
gir det man spør etter. Og den gir
uten å stille spørsmål til menneskets
moralske holdninger. Derfor er det så
utrolig viktig at vi også forsøker å gi
noe tilbake til den åndelige verden.

Menneskenes hender er unike red-
skaper for helbredelse. I menneskets
håndflate har vi stigmapunkter som
ble innprentet ved Kristi korsfestelse.
De samme slags punkter finnes på
føttene. Vi bruker disse punktene kan
hende ubevisst, men vi bruker dem.
Når vi for eksempel har vondt i skul-
deren stryker vi håndflaten mot det
vonde stedet for å lindre smerten.
Har vi vondt i en tann, er det igjen
frem med håndflaten for å stryke mot
den vonde tannen. Når et barn slår
seg, så stryker vi med håndflaten
over det ømme stedet.

Den samme kraft kan vi bruke når
vi mediterer for jorden. Legg hånd-
flaten mot jorden eller stå med bare
føtter på jorden og send helbredende

krefter gjennom stigmapunktene ned
i jorden; send kjærlighet, helbredelse,
godhet og andre positive ord og set-
ninger ned i jorden.

Det samme kan gjøres i forhold til
vann. Hell vann i en klar glasskanne,
skål eller lignende og hold hendene
rundt glasset; la din kjærlighets- 
og helbredende kraft strømme inn i
vannet. Hell til slutt vannet tilbake i
havet, fjorden, sjøen, elven eller hvor
det nu kommer fra.

Du kan gjøre det med blomstene,
dyrene, og vinden, ja alt du kan
holde mellom hendene eller under
dine føtter.

Vis takknemmelighet mot alt som
omgir deg, takk alltid for maten du
spiser. Husk alltid å takke for det
uventede som skjer, overraskelsene.
Be og dere skal få. Det var aldri
spørsmål om man fortjente det eller
ikke, om det var moralsk riktig eller
ikke. I dette ligger menneskets frihet,

som også den åndelige verden
respekterer. Men det fritar oss ikke
for moralsk ansvar og det at vi må
stå til rette for det vi har gjort og ikke
minst det som vi ikke har gjort.

Med positivitet kan vi endre denne
verden til et bedre sted. Jo mer vi
beskjeftiger oss med krig og elendig-
het, desto mer ved bringer vi til bålet.
Ja, til en viss grad kan selv fredsar-
beid bringe ”ved til bålet”. Det er vik-
tig å holde seg oppdatert og følge
med i det som skjer; men la det posi-
tive seire, så vil også verden bli et
bedre sted å leve.

Til slutt vil jeg anbefale Masaru
Emoto’s bok “Vannets tidløse visdom”
(N.W.Damm & søn) 
ISBN 82-04-12160-1. ■■■

Lykke til!
Ole Vestergård

bokanmeldelser
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Bakgrunn
Camphill-bevegelsen ble startet i
1940 i Camphill, en liten landeien-
dom ved Aberdeen i Skottland. Det
var en gruppe krigsflyktninger, med
den østerrikske legen Karl König i
spissen, som her grunnla en skole
for barn med spesielle behov. Da
disse barna var ferdige med skole-
gangen, ble den første Camphill-
landsbyen opprettet. Nå var det ikke
lenger undervisning og oppdragelse
som var siktemålet, men en livsform
tilpasset den voksne alderen.

Arbeidet i Camphill-landsbyene er
inspirert av antroposofien som i stor
grad er basert på Rudolf Steiners
(1861-1925) verk. Sentralt står
bevisstheten om alle menneskers
likeverd og menneskelivets åndelige
perspektiv. Menneskets innerste
vesen forstås i forhold til en større
utviklingsprosess, overordnet livets
ytre forhold og begrensninger. I en
Camphill-landsby har derfor alle den
samme rett til meningsfulle livsopp-
gaver og et innholdsrikt liv.

Det finnes over 100 Camphill-
landsbyer og -skoler fordelt på flere
kontinenter. De fleste ligger i Europa
og Nord-Amerika, men det er også
landsbyer i drift i Afrika, samt noen
små spirer i Asia. De norske

Camphill-landsbyene har gitt praktisk
og økonomisk støtte ved etableringen
av landsbyer i Russland, Estland,
Latvia og Tsjekkia.

Alle har et arbeid å gå til
De fleste Camphill-landsbyene er
bygget opp rundt en biodynamisk
gård med kuer, hester, griser, sauer,
høns og andre dyr. Det dyrkes frukt,
korn og grønnsaker til eget bruk og
for videreforedling og salg. Mange av

arbeidsoppgavene er knyttet til stellet
av dyrene og dyrkingen av jorda.
Dette er konkrete gjøremål der den
enkelte kan finne sine oppgaver til-
passet evner og behov. Friskt luft, 
en varm hesteflanke, snøftende gris-
unger, fisk i en dam, grønnsaker som
vokser, våronn og vedhugging; alt
dette er hverdag og arbeid i en
Camphill-landsby. Ved noen av lands-
byene gir fjorden eller havet mulighe-
ter for fiske. Naturnære og utviklende
virksomheter prioriteres når nye
arbeidsplasser skapes.

I tillegg til jordbruk har hver lands-
by forskjellige håndverksaktiviteter,
blant annet snekkerverksted, bakeri
og verksteder for tekstil og keramikk.
Overalt legges det til rette slik at
mennesker med ulike funksjons-
nivåer arbeider side ved side. Flere
av landsbyene har egne butikker hvor
både matvarer og håndverksartikler
er til salgs.

Husarbeidet er en vesentlig del av
virksomheten. Husene skal stelles og
måltidene forberedes. Folk er sultne
etter en god dags arbeid. Det er en
målsetting at alle har oppgaver å
utføre som dekker reelle behov i
landsbyen, verkstedet eller nabo-
laget, og at alle utførerer sitt arbeid
etter egne evner og muligheter.

Fortsetter på side 34

landsbystiftelsen

Opplysninger om Landsbystiftelsen

Cecilie Moxnes og Camilla Beck.
Foto: Ernst Dutt.

Fra Vallersund Gård.
Foto: Dag Balavoine.
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Livet selv er en kunstart
Kunst og kultur vever seg inn i alle
aspekter av landsbylivet og skaper
inspirasjon og glede i et større per-
spektiv. I skuespill, dans, musikk,
sang, maling eller modellering lokkes
de kreative evnene frem som finnes i
alle mennesker. Like før hele lands-
byen setter opp et skuespill til jul eller
sankthans, er atmosfæren full av for-
ventning og prestasjonsglede. Noe
stort skal skje, og alle gir det beste
av seg selv for at forestillingen skal
lykkes. Feiringen av årets høytider er
kulturelle og sosiale høydepunkter i
landsbylivet. De kristne høytider gir
inspirasjon til å søke i dybdene av
livets gåter.

Det sees lite på fjernsyn, men kino
finnes, enten i selve landsbyen eller i
nærmiljøet. Landsbyene gjestes jevn-
lig av musikere og andre kunstnere.
Det legges forøvrig vekt på aktiviteter
hvor alle kan være med, og hvor
medskaping gjør tilskuerrollen mer
meningsfull.

Utdanning
Det er mulig å gjennomføre et stu-
dium ved Landsbyseminaret mens
man arbeider i en av Camphill-lands-
byene. Det første året er et introduk-
sjonsår der de grunnleggende ideene
for landsbylivet studeres. Etter dette
kan man fortsette med Grunnkurs i
Helsepedagogikk og Sosialterapi,
som er en treårig norsk grunnutdan-

nelse og gir fagbrev. Grunnkurset tar
sikte på en helhetlig og allsidig utvik-
ling av kunnskaper og ferdigheter
med integrering av teori, kunstneriske
øvelser og praksis. Det daglige arbei-
det med mennesker med behov for
særlig omsorg og støtte danner tyng-
depunktet i læreprosessen. Det finnes
et fjerde år på høyskolenivå som kan
gjennomføres i Sverige, Tyskland eller
Sveits. Utdanningen tilbys gratis til
medarbeidere som bor og arbeider i
landsbyene.

Lære å leve, lære å bo som voksen
Enten det gjelder ønsket om et livs-
langt engasjement eller et tidsbe-
grenset opphold for å tilegne seg
nødvendige ferdigheter, kan landsby-
ene gi omsorg, livskvalitet og utvik-
lingsmuligheter.

Å bo i en landsby betyr å finne sin
plass i et fellesskap i hverdag og fest,
i fritid og arbeid. Gjennom mennes-
kelig nærhet og gjensidig innsats for
livet i landsbyen, dannes en trygg og
utviklende atmosfære. Her oppstår et
levende miljø som stimulerer den
enkelte til å ta ansvar for seg selv og
for andre.

Slik øves kunsten å skape et hjem:
De omsorgstrengende og medarbei-
derne danner husfellesskap. Her hol-
des mange av de tradisjonelle familie-
verdiene i hevd. Alle måltider er felles.
Landsbyene er opptatt av god bord-
kultur. Ofte utgjør gårdens egne pro-
dukter et innslag i menyen, noe som
innebærer både velsmakende og

1
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Foto: Jan Bang.



sunn kost. Økologisk bevissthet kjen-
netegner alle aspekter av landsbyli-
vet: matvarer, jordbruk, byggemateria-
ler, energiforvaltning og resirkulering.

En levende og menneskevennlig
arkitektur preger landsbyene. Husene
er moderne utstyrt, og det er lagt
vekt på fargevalg og materialkvalitet 
i innredningen. Det finnes hus i ulik
størrelse, fra små én-familie-hus 
til storhusholdninger med plass til 
10-12 mennesker. Egen hybel kan
også tilbys.

Økonomi og finansiering
Landsbystiftelsen mottar statsstøtte
til driften i form av et rammetilskudd
fra Sosial- og Helsedirektoratet.
Det er ment å dekke bo-, arbeids- 
og fritidstilbud.

Arbeid er en vesentlig side av
landsbylivet, og landsbyboere og
medarbeidere står side ved side om
mange av oppgavene i landsbyen.
Det var fra starten av klart at lands-
byene ikke ville vurdere lønn i forhold
til arbeidsinnsats. Konsekvensen av
dette ble at ingen i landsbyen, verken
medarbeidere eller landsbyboere får
lønn i vanlig forstand, men hver
enkelt får sine individuelle behov
dekket. Landsbyboerne tilgodeses
via driftsregnskapet og mottar sin
ordinære trygd som lommepenger,
mens medarbeiderne forvalter de
budsjetterte lønnsmidler i fellesskap.
Både Landsbyboerne og medarbei-
derne betaler for kost og losji til stif-
telsen. I tillegg mottar landsbyboerne
bostøtte fra Husbanken.

Rammebidraget fra staten gir rom
for vedlikehold og noe oppgradering
av bygningsmassen, men all nyeta-
blering må realiseres gjennom gaver.
En slik felles økonomi, der landsby-
enes mennesker bestreber seg på en
broderlighet overfor hverandre, har
vist seg å være fruktbar. Sammen
med gaver og bidrag fra mange hold
er det blitt mulig å bygge kulturbygg
og aldershjem, verksteder og andre
hus, som det ellers ikke ville ha vært
kapital til å realisere.

Gjennom nittiårene har de norske
landsbyene engasjert seg i utviklingen
av Camphill-landsbyer i tidligere øst-
blokkland.

Den som måtte ønske å vite mer,
eller kanskje være med på å støtte
Landsbystiftelsens bestrebelser, kan
ta kontakt med:

Landsbystiftelsen i Norge:
Dialogos – Ressurssenter for Sivile
Initiativer  
Adresse: Holbergs pl. 4, 
N-0166 Oslo
Epost: ingvill@dialogos.oslo.no
Tlf.: +47 21 69 77 70
Fax:+47 21 69 77 75
www.dialogos.oslo.no

Søknad
En søknad om plass i landsbyen 
rettes til den enkelte landsby.

Landsbyene mottar mennesker
med psykisk utviklingshemming og
andre voksne med særlige omsorgs-
behov. Søkeren må være over 18 år
gammel. Nye beboere til landsbyen
tas etter dette kun inn på bakgrunn
av kommunale søknader. Det er van-
lig at søkeren inviteres til en person-
lig samtale og et besøk i landsbyen.
Dersom interessen er til stede, vil 
det arrangeres et prøveopphold.

Dersom du ønsker å arbeide i en 
av landsbyene for kortere eller lengre
tid, ta direkte kontakt med det aktuelle
stedet. Camphill-landsbyene tar også
imot unge mennesker som ønsker et
praksisopphold før eller under studie-
tiden.

landsbystiftelsen
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Fra Vallersund Gård. Foto: Dag Balavoine.

Foto: Ernst Dutt.
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Solborg
Solborg ligger ved Hønefoss i
Buskerud. Her bor det omtrent 50
mennesker. Fra Solborg er det vak-
kert utsyn mot Norefjell, mangfoldige
mil vestover. Bak landsbyen begyn-
ner skogen som grenser til Oslo-
marka. Foruten gård og gartneri har
landsbyen et snekkerverksted, veveri,
bakeri og en gruppe som arbeider i
skogen.

Henvendelse:
Solborg, 3520 Jevnaker 
Tlf: (man-fre 9-12) +47 32 13 24 80
Faks: ++47 32 13 20 20
E-post: solborg@camphill.no

Vidaråsen
Vidaråsen er den eldste og største 
av landsbyene i Norge og ligger i
Andebu i Vestfold. I dag bor det om-
kring 150 mennesker her. Landsbyen
ligger fredelig til i et kupert landskap
omkranset av skoger og jordbruks-
arealer. Vidaråsen driver foruten går-
den; bakeri, ysteri, snekkerverksted,

dukkeverksted, veveri, pottemaker-
verksted, urteverksted, butikk og en
liten betongvarefabrikk. Her finnes et
kapell og en stor sal hvor det holdes
konserter, teaterforestillinger, fore-
drag og allmøter. Vidaråsen har også
et terapihus for mennesker som
trenger ekstra pleie.

Henvendelse:
Vidaråsen Landsby
3158 Andebu
Tlf: (man-fre 9-15) +47 33 44 41 00
Faks: +47 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no 

Asbjørnsen og Moe Hus
Seminarsenter
I løpet av 2006 har Seminarsenteret
etablert seg som en egen virksomhet
innenfor Landsbystiftelsen.

Landsbystiftelsens møter holdes
gratis for medarbeidere, og det tilbys
flere arrangementer for landsbyboere
i løpet av året. Ved å markedsføre
stedet blant Camphill nettverket og
antroposofiske grupper, har Seminar-

senteret blitt et møtested mellom
Landsbystiftelsen og andre virksom-
heter.

Henvendelse:
Asbjørnsen og Moe Hus
Seminarsenter
Solborg, 3520 Jevnaker
Tlf.: +47 32 13 30 58
Faks: +47 32 13 20 20
E-post:seminarsenter@camphill.no
www.camphill.no

Hogganvik
Hogganvik ligger i et typisk Vest-
landslandskap ved Vindafjorden i
Ryfylke. Landsbyen har utsikt mot
fjorder og fjell. Gården og skogs-
driften gir arbeid til de fleste. Her er
også ysteri, veveri og et lite snekker-
verksted. 45-50 mennesker bor i
Hogganvik.

Henvendelse:
Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal
Tlf: (man-fre 9-12) +47 52 76 01 11
Faks: +47 52 76 04 08, 
E-post: hogganvik@camphill.no

Virksomhetene i Landsbystiftelsen

landsbystiftelsen

Fra Solborgs 30-års feiring.
Foto: Jan Bang.
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Jøssåsen
Jøssåsen ligger i Malvik kommune 
i Sør-Trøndelag. Landsbyen ligger 
et stykke inn i skogen ved Jøssås-
tjernet. Her bor omtrent 50 mennes-
ker. I tillegg kommer det på dagtid 
ca. 7-8 personer fra lokalmiljøet som
tar del i arbeidet. Foruten gårdsdrif-
ten har landsbyen et veveri, et bok-
binderi og en gruppe som arbeider
med vedhugst.

Henvendelse:
Jøssåsen Landsby, 7550 Hommelvik
Tlf/faks:
(man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
E-post: office@jossasen.no (kontoret)
mail@jossasen.no (informasjon)

Vallersund Gård 
og Framskolen
Vallersund Gård ligger vest på
Fosenhalvøya, helt ute ved havet.
Her er det øyer, hav og fantasifulle
fjellformasjoner så langt øyet kan se.
Vallersund er et gammelt kysthan-
delssted som nå er blitt til Camphill-
landsby. Her drives foruten gårds-
bruk; bakeri, urteverksted og butikk.
Vallersund Gård tar også imot 
voksne rusmiddelskadede mennes-
ker. Det bor omtrent 50 mennesker 
i landsbyen.

Framskolen er et toårig folkehøy-
skolelignende lærested for unge
voksne utviklingshemmede mellom
videregående skole og et aktivt
yrkesliv.

Henvendelse:
Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Tlf: (man-fre 9-12) +47 72 52 70 80
Faks: +47 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no

Framskolen:
Vallersund gård, 7167 Vallersund
Telefon: +47 72 52 70 80
E-post: framskolen@camphill.no

Kristoffertunet
Kristoffertunet ligger landlig til ved
Rotvoll, i kort avstand til Trondheim
by. Dette er et av Trondheims vak-
reste områder, bare noen steinkast
fra sjøen og omkranset av park-
lignende arealer. På Kristoffertunet
utføres først og fremst gårdsarbeid
og gartnerivirksomhet, blant annet i
stedets store drivhus. Landsbyen har
også et lite veveverksted. Det bor 
ca. 30 mennesker på Kristoffertunet.

Henvendelse:
Kristoffertunet, Hans Collins vei 5,
7053 Ranheim
Tlf: (man-fre 9-12) +47 73 82 68 50
Faks: +47 73 82 68 51
E-post: kradmin@kristoffertunet.no
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Fra Vallersund Gård. Foto: Dag Balavoine.



Kjære venner!
Den første bibelaften ble holdt den
30. august 1941. Den 30. august
1953, tolv år senere, forteller Dr.
König i sitt foredrag om bibelaftenens
historie at dens unnfangelse har sitt
utspring i et åndelig møte som fant
sted natten mellom 29. og den 
30. august 1940.

König beretter hvordan det ble sagt
ham at ”mennesker skulle samles på
lørdagskvelden for å holde et måltid
sammen og lese fra Det Nye Testa-
mentet for så å forsøke å forstå tek-
sten i lyset av alt det som er blitt gitt
gjennom Rudolf Steiners åndsviten-
skap”. König snakker så om en
annen åpenbaring som han fikk: ”I
1940 skulle Mikkelsmess feires som
Påske. Slik som Kristus, for 2000 år
siden ble til jordens ånd, blir Han nå i
vår tid Menneskehetens ånd”. Sett i
lys av dette, aner det oss hvilken

ubeskrivelig betydning bibelaftenen
kan ha for hele menneskeheten. I til-
legg kommer det, at bibelaftenen på
våren 2008 går inn i sin tredje 33 1/3
års syklus, den samme syklus som
Kristi liv på jorden innskrev i mennes-
kets evolusjon. Dette fører til at tiden
2007/2008 kan bli relevant for en 
fornyelse av bibelaftenen i en tid der
kreftene for gjenfødsel, forvandling
og oppstandelse virker sterkt.

Med kjærlige hilsener, 
Ingelore og Manfred Maier

Lørdag for søndag

Oktober
6. Åpenbaringen 12  1 – 9

13. Åpenbaringen 12  10 – 17
20. 1. Tessalonikerbrev 5  1 – 11
27. 1. Tessalonikerbrev 5  13 – 18

Camphill evangelietekster 
for året 2007 – 2008

DET ØKOLOGISKE HUS»
«Det Økologiske Hus» vil bygge 
opp foredlingsverksteder og butikker
for biodynamiske og økologiske pro-
dukter. Samtidig skal det gis et godt
arbeidstilbud til mennesker med ulike
behov for tilrettelagt arbeid. Det er et
mål å ta i bruk moderne utstyr som
kan forbedre prosessen og den
enkeltes mulighet til å utføre sine
arbeidsoppgaver. «Det Økologiske
Hus» består av Corona (safteri, syl-
ting og tørking), Rotvoll Landhandel
(økologiske dagligvarer og gavearti-
kler), Rotvoll Bakeri og Biodynamisk
Forening for Trøndelag. Andre akti-
viteter vil bli utviklet etter hvert.

Henvendelse:
«Det Økologiske Hus», 
Rotvoll Allé 1, 7053 Ranheim
Tlf: +47 73 84 76 00 
Faks: +47 73 84 79 00
E-post: corona@rotvoll.no
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Kan Camphill-landsbyene 
være noe for deg? 

Camphill-landsbyene er integrerte 
levefellesskap der mennesker med
ulike behov for bistand lever side om
side med gode hjelpere i en levende 
og aktiv landsby.

I arbeidstiden er alle sysselsatt med
landsbyens mange oppgaver; hånd-
verk, jordbruk, matlaging og hushold.
Det legges vekt på nærhet til natur 
og mennesker. Arbeidet gir livsnære
erfaringer og dekker reelle behov i
landsbyen. Livet i fellesskap, arbeid, 
hverdag og fest danner grunnlag for 
et spennende og utfordrende miljø.

I landsbyene pleies det et variert 
kulturliv med teateroppførelser, sang,
musikk, høytidsfeiringer og utflukter.

For deg med spesielle behov gir lands-
byen en trygg hverdag sammen med
likesinnede. Her får du utvikle dine
evner og muligheter gjennom daglig

arbeidstrening og opplæring, og i det
sosiale og kulturelle liv.

Nye medarbeidere tilbys introduksjons-
kurs i landsbylivet og antroposofi, samt
en treårig yrkesveiledende utdannelse 
i helsepedagogikk og sosialterapi.

Camphill er landsdekkende og eies av
Camphill landsbystiftelse som driver 6
landsbyer i Norge; 3 i Trøndelag, 1 på
Vestlandet og 2 på Østlandet.

Er du interessert? Ta kontakt:
Dialogos – Ressurssenter for 
Sivile Initiativer
Holbergs pl. 4, 0166 Oslo
Telefon 21 69 77 70 
Telefax 21 69 77 75
Epost: post@camphill.no

www.camphill.no

Fra Hogganvik 
Landsby i Rogaland.
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November
3. Allehelgensdag 1. Korinterbrev 

15  20 – 28
10. Romerbrevet 12  3 – 8
17. Romerbrevet 12  9 – 21
24. 1. Korinterbrev 13  1 – 13

Desember
1. 1. Advent Matteus 25  1 – 13
8. 2. Advent Matteus 24  1 – 8

15. 3. Advent Matteus 24  23 – 31
22. 4. Advent Matteus 24  32 – 44
24. Julenatt 1. Johannesbrev 1.

1 – 17
25. Jul Lukas 2. 1 - 20
29. Nyttår Johannes 1. 1 – 18

Januar 2008
5. Epifania Markus 1  1 – 11

12. Markus 5  1 – 20
19. Lukas 14  1 – 6
26. Paulus – Damaskus 

Apostelgjerningene 22  3 – 21

Februar
2. Kyndelmesse Lukas 2. 21 – 33
9. Askeonsdag - faste Johannes 9 

1 – 11
16. Markus 1 40 – 45
23. Lukas 7 11 – 17

Mars
1. Markus 5 21 – 43
8. Johannes 11 33 44

15. Palmesøndag Markus 11 1 – 11
17 Mandag Markus 11 12 – 25
18. Tirsdag Markus 12 1 – 12
19. Onsdag Markus 14 1 – 11
20. Skjærtorsdag Johannes 13

1 – 20
21. Langfredag Markus 15 1 – 41
22. Lørdag Matteus 27 57 – 66
23. Påskemorgen Markus 16 1 – 8
23. Kveld Johannes 20 19 – 25
29. Johannes 20 26 – 31

April
5. Johannes 21 1 – 14

12. Johannes 14 1 – 11
19. Johannes 16 16 – 24
26. Johannes 15 26-27, 6 1 – 13

Mai
3. Himmelfart Apostlenes 

gjerninger 1 4 – 14
12. Pinse Apostlenes gjerninger 

2 1 – 12
17. Trinitatis 2 Korinterbrev 3 1 – 6
24. Efeserbrevet 4 7 – 13
31. Romerbrevet 8 18 – 23

Juni
7. 1 Korinterbrev 12 12 – 27

14. 1 Korinterbrev 15 1 – 11
21. Lukas 17 20 – 30
28. St. Hans Markus 1 1 – 8

Juli
5. Matteus 5 1 – 12

12. Matteus 5 13 – 19
19. Matteus 5 38 – 48
26. Lukas 11 33 - 36

August
2. Matteus 18 1 – 7
9. Forklarelsen Matteus 17 1 – 13

16. Matteus 17 14 – 21
23. Matteus 11 2 - 15
30. Joh. Halshugging Matteus 

14 1 – 12

September
6. Markus 6. 30 - 44

13. Markus 6 45 – 52
20. Lukas 8 4 – 15
27. Mikkelsmess Matteus 22. 2 - 14

landsbystiftelsen
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Returadresse:
Dialogos – Ressurssenter 
for Sivile initiativer
Holbergs Plass 4, 0166 Oslo

camphill – norgeskalender 2007/2008

OKTOBER
Torsdag 3. – fredag 4.
Camphill Dialogue Working Group –
Christophorus, Nederland.

Tirsdag 9 – torsdag 11.
Mellomstedesmøte – Solborg.

Torsdag 18. – søndag 21.
Northern Regional Group –
Seminarsenteret, Solborg.

Torsdag 25. – søndag 28.
Introduksjonsår helgesamling –
Seminarsenteret, Solborg.

Mandag 29. – fredag 2. november
Eventyruke; sang, rytme og drama –
Seminarsenteret, Solborg.

Mandag 29. – søndag 4. november
Baltik Seminar – Hermannsberg.

NOVEMBER
Fredag 9. – søndag 11.
Representantskapsmøte – Vidaråsen.

Søndag 11. – mandag 12.
Community meeting, Fokus Group –
Bodensee, Tyskland.

Torsdag 15. – søndag 18.
Village lectures & work – 
Turmalin, Moskva.

Mandag 19. – tirsdag 20.
Økonomimøte – Solborg.

Tirsdag 27.
Hovedstyremøte – Oslo.

2008

JANUAR
Torsdag 10. – søndag 13.
Northern Region Community meeting
– Häggatorp.

Søndag 13. – fredag 18.
Seminaret for Helsepedagogikk 
og Sosialterapi – Blokk 3, Bergen.

FEBRUAR
Torsdag 7. – mandag 11.
Baltik Seminar – Svetlana.

Tirsdag 12. – fredag 15.
Jordbruksmøte – Staffangården,
Sverige.

MARS
Sønd 30. februar – torsdag 4. mars
Seminaret for Helsepedagogikk og
Sosialterapi – Blokk 4, Vallersund.

APRIL
Torsdag 3. – mandag 7.
Baltik Seminar – Rozkalni.

Tirsdag 8. – lørdag 12.
Camphill International Dialogue –
Orion, Nederland.

MAI
Representantskapsmøte – enten 
24. til 25. mai eller 31. mai til 1. juni.

For oppdatering og endringer 
ta kontakt med:
Dialogos – Ressurssenter 
for Sivile Initiativer 
Holbergs pl. 4, N-0166 OSLO
Epost: ingvill@dialogos.oslo.no
Telefon + 47 21 69 77 70 
Telefax + 47 21 69 77 75
www.dialogos.oslo.no


