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Tidsskrift for antroposofisk omsorg i Norge
Med denne utgaven har Landsbyliv nådd 25 utgaver over de
siste 6 år. Fra å være Camphill Landsbystiftelsens tidsskrift, er
vi i ferd til å bli et tidsskrift som representerer og gjenspeiler all
antroposofisk omsorgsarbeid her i Norge. Det føles som å ha
vokst opp i en trygg og kjent kjernefamilie, og nå blitt voksen
og være talsmann for hele stammen, med sine mange onkler,
tanter, fjerne kusiner og tremenninger. Og denne storfamilien
vokser og etablerer seg. I skrivende stund vet vi at en høy-
skoleutdannelse i sosialterapi er i ferd med å bli godkjent ved
Rudolf Steiner Høyskolen (bachelor grad). Vi ønsker denne
prosessen all lykke og håper at vi kan annonsere studie-
plasser i neste utgave. 

Dette er et viktig skritt i å etablere yrket vårt i det offentlige, og
Landsbylivs bidrag er at vi i denne utgaven tilbyr våre lesere
et fagbilag for første gang. Her vil dere finne innlegg fra ut-
landet, rapporter fra internasjonale sammenkomster og om-
taler og resultater av arbeid som blir gjort her i Norge.
Fagbilaget er stiftet inn i midten av denne utgaven. Vårt ønske
er å formidle seriøs informasjon om utviklingen innen
sosialterapi når vi bygger opp vårt yrke i det offentlig rom. 

Vi hadde innlegg om Karl König Arkivet for et par utgaver
siden. Arkivarbeid er et viktig område, særlig nå som vi etab-
lerer denne nye utdannelsen. Vi håper at et godt ordnet arkiv i
fremtiden vil lede til forskning innenfor antroposofisk omsorgs-
arbeid. En drøm ville være at det opprettes en arbeidsgruppe
med dette som formål, og vi håper at innleggene vil bidra til
dette. Ta gjerne kontakt med oss hvis dette er av interesse. 

I den tiden Landsbyliv konsentrerte seg om Camphill-lands-
byene, hadde vi ofte kortere innlegg fra de andre helse-
pedagogiske virksomhetene. Dette blir nå opptrappet, og i
denne utgaven har vi en lengre omtale av Helgeseter og Gro-
bunn. Vi kommer til å fortsette med de andre stedene, og med
skolene i kommende utgaver. 

Landsbyliv har en tradisjon ved å fokusere på et bestemt tema
i hver utgave. I denne utgaven vil vi se litt nærmere på teater-
virksomheten på våre steder. Vi har syv innlegg, blant annet
John Baums detaljerte oversikt av hvordan teatervirksomhet i
landsbyene har preget Camphills historie og utvikling; et fint
lite sitat fra Nils Christie, og en oppfordring til å delta i skue-
spillet  “Peer for Alle” neste sommer. I tillegg vil interesserte
lesere finne en anmeldelse av boken om Paul Allen som kom
ut for en kort stund siden på engelsk. Hans bidrag til teater-
virksomhet innenfor Camphill- stedene står som et skinnende
eksempel på hvor mye et begavet menneske kan få til. 

I denne overgangsfasen fra å være et Camphill-tidsskrift til å
representere det bredere yrke her i landet kommer det opp
tanker rundt navnet Landsbyliv. Vi har ingen planer om å for-
andre det. Dette kan dere lese mer om i kronikken av Svein
Berglund.

Det er vinter, Julen nærmer seg, sneen hoper seg opp. Vi
ønsker alle våre lesere en God Jul og et Godt Nyttår! 

Hilsen redaksjonen!
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Fra Vidaråsen. Elias, Kjersti, Solveigh og Kiwi.
Foto: Borgny Berglund

Et vinterminne
Det er vinter. Bakken lå lenge bar. Frosten hadde vært
over oss noen netter og liksom trukket liv og farge ut 
av bladene på trærne og gresset i hagen rundt huset. 
Nå er snøen kommet og kulden har satt seg for vinteren.
Noen av vindusglassene i huset har fått rimroser som
vokser hver natt, om morgenen er trærne tykke av frostrim.
Langsomt har landskapet stivnet til, snøen ligger mykt og
alle farger tar noe av kulden opp i seg. Det blåser ikke. 
Fra skorsteinspipene stiger tynn, blålig røyk rett til værs.
Det fyres med ved, det lukter som bål i skogen. Kulden
siger langsomt ned, og med den følger stillhet som om alle
venter, bare avbrutt av frosne knirk under tykke sko.

Jeg står øverst i gangen, lent mot gelenderet. I gangen
under meg hører jeg høye stemmer fra de andre som tram-
per ut døra i flokk. Det står et kaldt gufs av kulde nedenfra,
men jeg enser det ikke. Den grove lukten fra gulvvasken,
sot fra ovnen mellom fingrene, ropene fra de andre og det
kalde gufset nedenfra gjør meg ingenting. Blikket er rettet
mot det store vinduet, men øynene mine er stille. 

Jeg står lenge, helt urørlig – i mange minutter øverst i
gangen, høyt opp mellom hage og himmel et sted.
Akkurat som fuglene. Selv ikke det store pæretreet peker
lenger så høyt mot himmelen herfra. Jeg ser skyene ligge
lave rundt husene i dalen lenger nede. Jeg er lykkelig.
Jeg er.

Redaksjonen takker den anonyme leser som 
sendte dette til oss!

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
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Vi ankom Grobunn på en godværs-
dag i september, himmelen var blå
og det lå noen godværsskyer over
åsene i nord og øst, Hedemarken
på sitt aller beste! På de store
åkrene så vi potetkasser klar til
innhøstingen. 

Tekst JAN BANG
Foto BORGNY BERGLUND

Stiftelsen Grobunn begynte for 11 år
siden med god hjelp fra Cultura Bank
som et tilbud for unge mennesker som
trenger mer enn vanlig hjelp for å til-
passe seg et voksent liv. Stiftelsen har
fra begynnelsen hatt et godt samar-
beid med Helsepedagogisk Skole på
Hedemarken, og offisielt er mange av
medarbeiderne ansatt der som lærere.
Det er for tiden 9 elever fra skolen som
gjør ferdig en utvidet videregående ut-
dannelse på Grobunn. I tillegg er det 6
ungdommer som er ferdig med videre-
gående og som har valgt å fortsette på
Grobunn som ”lærlinger”, en tittel som
etter anmodning fra myndighetene må
forandres siden de ikke tar en godkjent
yrkesutdannelse på videregående
trinn, men blir veiledet inn i de valgene
de har for et voksent liv. Det kan være
å flytte til en av Camphills landsbyer,
eller til kommunale tilbud der de
kommer fra eller til andre steder. Alle
har i dag et botilbud med bistand og
opplæring på Grobunn. 

Det skjer forandringer med gårds-
bruket på stedet. De ble nektet melke-
kvote, og forandret driften til mer
kjøttproduksjon og til dyreslag som er

best mulig egnet for ungdommene 
å håndtere. Derfor var det en gruppe
som hadde tatt i bruk det gode været
for å dra til Tynset. Der ville de se 
på muligheten for å kjøpe en flokk
sauer for større mangfold i kjøtt-
produksjonen.

På kontoret traff vi Christiana
Bringeland som var med å starte 
Grobunn sammen med Hans Bringe-
land. Christiana er sosialterapeut og
veileder for praktikantene, Hans er
daglig leder. Christiana viste oss
rundt – først til butikken. Dette er
sammen med en liten videreforedling
av egne landbruksprodukter et lære-
rikt arbeidstilbud på Grobunn. Lukten
av tørkede urter seg inn fra urtelage-
ret som lå like over gangen. I butik-
ken var det litt hektisk og kaotisk,
som det ofte kan være på en travel
dag. Det er en økobutikk åpent for
alle i nærmiljøet. Målet var å gi et
arbeidsrettet tilbud for elever og 
”lærlinger”. På samme tid er dette 
en anledning for Grobunn til å selge
noen av egne produkter. I tillegg er
butikken et salgssted for økologiske
varer fra Helios og fra Alm og
Ommang gård, som ligger bare noen
kilometer unna. 

Christiana tok oss videre over tunet
til snekkerverkstedet, forbi de store
trærne og plenen – et naturlig sam-
lingspunkt for hele stedet. På verk-
stedet viste snekker og kunstner Jon
Aanerud oss det som her blir laget:
stoler, benker, bord og en ny ide i
hagestoler, i tillegg til kasser og andre
ting som trengs på gården. Her ar-
beidet Olav Bugge Bakken med et

huggjern for å felle inn tverrplankene 
i en benk. Disse hagebenkene har
vært en stor suksess, forteller Jon oss,
de har solgt over hele landet og de
har levert godt over 100 opp til i dag.
Hvordan driver dere markedsføring av
en slik benk, spør vi. Jon forklarte at
her var det ingen markedsføring,
ryktene går blant venner og bekjente,
og bestillingene er akkurat nok til
produksjonen. Målet er ikke å skape
stor avkastning med masseproduksjon
og smart markedsføring, men å tilby
en god opplæringssituasjon til elever
og ”lærlinger”. 

Etterpå gikk vi rundt låven og opp
på det høyeste punktet hvor vi fikk 
utsikt over Grobunns jorder og hele
denne delen av Hedemarken nord-

Et besøk 
på grobunn

Christiana og Hans Bringeland

Mari i aktivitet i snekkerverkstedet 



nyheter
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over. Her har de forandret sitt land-
skap over det siste tiåret, plantet
mange trær og gravet ut en bekk 
som ble lagt i rør i 1950 årene. Vi
plantet sikkert 1 000 trær bare i det
første året, forteller Christiana oss
stolt. Nylig har de kjøpt et par nabo-
hus til medarbeiderboliger siden
stedet vokser for hvert år. De har nå
omtrent 27 medarbeidere med til
sammen 15 til 20 årsverk. I år har de
8 praktikanter fra 5 forskjellige land i
tillegg, mange av dem kommer gjen-
nom European Voluntary Service.
Sammen med elever og ”lærlinger” 
er de rundt 50 mennesker som
arbeider på stedet. Flere og flere av
de ansatte er norske med ”vanlig” 
utdannelse innenfor helse og om-
sorg, noe Grobunn satser på for å
arbeide med de mange lover og
regler som de må forholde seg til. 

Ungdom går gjennom en særlig
sensitiv utvikling i de årene de er hos
oss, forklarte Christiana, og for å
kunne håndtere dette på den beste
måten tok tre av oss en videregående
utdanning ved Høyskolen i Akershus
på Lillestrøm i sexologi og funksjons-
hemming. Dette bruker vi her i form
av kurs for våre elever og ”lærlinger” i
Kropp, Helse og Identitet. 

Den engelske kunstneren David
Newbatt er godt kjent for mange i
Camphill landsbyene. I forsamlings-
salen på Grobunn fant vi et stort maleri
som illustrerer Goethes eventyr om
Slangen og den Skjønne Lilje. Hans
Bringeland forklarte at Christiana er
gudmor til Davids sønn. Da David var
på besøk her for noen år siden og

skulle gi et foredrag om eventyret,
tilbød han seg å lage et maleri på
veggen. De fant frem noen plater han
kunne bruke, som de forberedte
kvelden før. Neste morgen begynte
David å male og samme kveld kunne
han gi sitt foredrag med ferdig bilde på
veggen, flere meter langt! 

Vi avsluttet besøket med en tur til
vedverkstedet for å se utegruppen i
arbeid. De var veiledet av norsklærer

Mari Lombnæs, og Kristin Magnus-
dotter fra Helsepedagogisk Skole på
Hedemarken. Organisatorisk er Gro-
bunn og skolen knyttet sammen gjen-
nom en avtale, og dette var en konkret
manifestasjon av samarbeidet. Kristin
er på Grobunn en dag hver uke med
en gruppe på fire elever fra skolen
som skal oppleve gårdsarbeid og få litt
erfaring så de kan ta et informert valg
senere om de vil flytte over til Gro-
bunns tilbud i løpet av videregående
trinn. De bruker dagen til å plukke bær
og stein, de har gjort rent i fjøset og i
dag sorterer de og renser gjerde-
stolper. I fremtiden håper de å hjelpe
til i skolekjøkkenet. De kjenner mange
elever og ”lærlinger” fra før, og dette
bidrar til at de føler seg hjemme og
trygge her. 

I det antroposofiske omsorgsarbei-
det i Norge har vi tre skoler og et ut-
valg av steder som tilbyr et verdig liv.
Overgangen fra ungdom til voksen er
kanskje det mest utsatte og dette er
det feltet som Grobunn har valgt å
spesialisere seg på – og det på en 
fin måte! 

Lek og alvor 

Stiftelsen Grobunn ble startet 
i 1999 som et pedagogisk-tera-
peutisk miljø for unge voksne
mennesker med psykisk utviklings-
hemming som har behov for et
mer helhetlig og tilrettelagt ung-
domstilbud før etablering som
voksen. Tilbudet gir plass til en
gruppe på 9 elever under videre-
gående opplæring i samarbeid
med Helsepedagogisk Steiner-
skole på Hedemarken. Ytterligere
6 unge voksne får et enda mer
selvstendiggjort praksis knyttet til
stedets drift og foredling/salg av
landbruksprodukter, i inntil 3 år
etter fullført videregående skole. 

I tillegg har vi 8 utenlandske
volontører /praktikanter som er i
samme alderstrinn som elevene,
og deler av dette prosjektet gjen-
nomføres med støtte fra EU-
programmet Aktiv ungdom. 

Vi samarbeider tett med elevenes
pårørende og hjemkommune. 

Stiftelsen Grobunn synes det er
verdifullt at unge mennesker med
spesielle behov får de best mulige
individuelle, trygge sosiale og
praktiske utviklingsmuligheter
sammen med andre ungdommer, i
den perioden av deres liv hvor de
utvikler seg fra å være ungdom til
å bli voksen.

Tilbudet ligger på gården Frenn-
ing Vestre i et vakkert og grøderikt
landskap i Romedal, 15 minutters
kjøring fra Hamar. Gården drives
allsidig biologisk-dynamisk.

Adresse: 
Frenningvegen 102, 2344 Ilseng
www.grobunn.no 

stiftelsen grobunn
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Tekst av MARI LOMBNÆS

Mari Lombnæs er lærer og har
blant annet norsktimer.  

Undervisningen foregår ved Gro-
bunns læringsarena i hovedfags-
perioder som varer i seks til sju uker.
Det gis perioder i husholdningsopp-
gaver, landbruksrelaterte oppgaver
samt oppgaver i snekkerverkstedet.
Disse periodene går parallelt hele
skoleåret. Elevene får en periode i
kjøkken-gruppen, en periode på
gården samt en periode i snekker-
verkstedet hvert semester. Individuell
opplæring skjer i grupper med en til
tre elever. Det er lagt vekt på å øve
generelle praktiske og sosiale
ferdigheter. 

Elevene har minst en time hver
dag med teoretiske eller kunstneriske
fag. I tillegg har elevene to timer i
uken med faget Kropp, Helse og
Identitet. 

Vi har satt av hele, eller deler av
skoledager til kulturtilbud eller frilufts-
liv. Individuelle behov for undervis-
ning i norsk, matematikk og andre
aktuelle fag blir ivaretatt gjennom
skoleuken eller i perioder. Det er
også innbakt deler fra disse fagene i
de daglige opplæringssituasjonene i
arbeidsgruppene. 

I tillegg bor og arbeider uten-
landske ungdommer her, disse tar et
år her som en del av sin utdanning.
De får erfaring med å jobbe sammen
med våre ungdommer og lærer norsk
språk og kultur å kjenne. Det er ca 25
ansatte, fordelt på skole, gård og
bodel. 

Mads Bye Langedrag skriver om
det å være på Grobunn: 

Det var et bra valg å begynne på
Grobunn. Jeg begynnte denne
høsten. Det var trygt fordi jeg kjenner
flere fra tidligere skolegang på Stei-
nerskolen. Jeg har vært på snekker-

verkstedet i første periode fram til
høstferien. Nå er jeg på kjøkken-
gruppen. 

Vi som er der lager lunsj til alle på
Grobunn, vi er ca 30 stk som spiser
hver dag. I siste periode før Jul skal
jeg jobbe i gårds-gruppen. Det er
både kuer og sauer som skal ha mat
og stell. Ellers har vi skoletimer i
løpet av uken også. Vi har språkform-
ing, eurytmi, musikk, norsk og regn-
ing. På fredag har vi om kroppen og
sånn, etterpå går vi på tur. På
kveldene har vi svømming, dis-
cokveld, folkedans, guttekveld og
filmkveld på lørdag. 

Olav Bugge Bakken skriver om
noe han synes er bra ved å være på
Grobunn: 

Det er fint å nyte maten i felles-
skap. Det er også fint å kunne delta i
allmøtene. Alle kan få si sin mening
der. Elever, «lærlinger» og med-
arbeidere jobber sammen i et felles-
skap. 

Linn Rustand og Sara Sortodden
skriver om utflukten til Fjellheimen: 

Mandag den 27. september dro vi
alle ungdommene og de fleste med-
arbeiderne til Fjellheimen leirskole
som ligger i Engerdal kommune. Vi
var ca 30 stk tilsammen. 

Vi spiste mye god mat der og gikk
på tur hver dag. Noen prøvde kanoer
eller andre båter. Vi så snø på de
høyeste toppene. Vi red på hest og
hadde årets første snøballkrig. Jeg
datt tre ganger. En hund som var
med oss, forsvant plutselig. Men da vi
kom ned fra fjellet stod den og ventet
på oss. Vi koste oss ved bålet. Jeg
fikk også prøve en trehjulssykkel og
gjorde en runde på området ved leir-
skolen. 

Den siste kvelden hadde vi danse-
kveld, da hadde vi på oss penklær.
Det var levende musikk som spilte for
oss. 

Det var fint på Fjellheimen. 

Hvordan det er på grobunn

Olav viser arbeidsglede. 
Foto: Borgny Beglund

Erica Lindby-Aas og Tord Ringnes
Foto: Mari Lombnæs

Lea Maria og Nora Smedsrud Hansen
Foto: Mari Lombnæs
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Den 18. september var det antropo-
sofisk marked på Rådhusplassen 
i Oslo arrangert av Dialogos og 
Antroposofisk Selskap.

Tekst HANNE KVELI og ARNKJELL RUUD
Foto JAN BANG

Der var det stands fra Solborg, Vidar-
åsen, Foldsæ Videregående Steiner-
skole, Eurytmiskolen, steinerskoler fra
Oslo området, og salg av grønnsaker,
saft og frukt. Det var mange som kom
å kjøpte fra de forskjellige stands. 
Vi som hjalp til å selge for Solborg fikk
pauser når vi ville. Det var fint vær
hele dagen, og det krydde med folk 
fra midt på dagen. 

Dette var tredje år på rad det ble
arrangert markedsdag i Oslo. Den
første gangen var det for å feire 100
år siden Rudolf Steiner først kom til
Norge. Nå ser vi at dette er blitt en
tradisjon, og i tillegg til å vise oss
frem til andre, er det blitt en møte-
plass, en sosial tradisjon, et sted å
treffe alle de kollegaer og venner
man ellers ikke ser fra år til år. Denne
hyggelige sosiale stemningen smitter
over til de som tilfeldigvis rusler forbi,
og bidrar til å gi antroposofiske virk-
somheter et godt rykte. 

På markedet kunne vi kjøpe bio-
dynamiske produkter, te og håndklær
fra Sekem i Egypt, ”Steinerdukker” fra
Sør Amerika, bøker og mye annet.
Her fant vi salg, aktiviteter og infor-

masjon fra 20 virksomheter som har
sin inspirasjon fra det antroposofiske.
Det var fortellertelt, kjemi og fargeks-
perimenter, modellering, hoppetaulag-
ing, steking av pinnebrød over bål,
sang, musikk, og endog skogsarbeid.
Noe for alle. Masse mat ble solgt, og
sikkert enda mer spist i det store
spiseteltet drevet av Grønn Gourmet. 

Vi gleder oss allerede til neste år,
og håper at det esoteriske arbeidet
som har fått til dette flotte været tre år
på rad vil fortsette! 

antroposofisk markedsdag i Oslo

arbeid med
Landsbyliv 
Tekst av HANNE KVELI

Jeg er journalist i
Landsbyliv og har
vært med på Lands-
byliv verkstedet på
Solborg i nesten ett
år. Der trives jeg godt.
Vi er Nina Brun, Nils
Erik Bondeson og 
Jan Bang, som er
verkstedsansvarlig. 

Jeg føler meg som en ekte jour-
nalist når jeg skriver for Landsbyliv.
Det er veldig mange som skryter av
meg for det jeg skriver, og jeg føler
meg ansvarsbevisst. Det er ikke 
bare skriving vi driver med, vi klistrer
merkelapper på bladene og på kon-
volutter. Dette er det morsomste verk-
sted jeg noen gang har vært på. Vi
har også hat fotokurs med Borgny 
og Svein Berglund. 

Jeg kommer nok til å fortsette som
journalist i Landsbyliv.

Det går strykende

Populære varer fra Johan Swärd

Hanne Kveli
Foto: Nils Erik Bondeson
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Svein i arbeid med vevstolen

Tekst ARNKJELL RUUD
Foto WILL BROWNE

Vi har fått en trist melding. En av våre
beboere, Svein Kristian Hansen,
døde på sykehuset i Tønsberg den
18. oktober, 63 år gammel. Svein,
som han ble kalt blant oss beboere,
hadde to liv. Det ene var da han var i
militærtjeneste i Bardufoss og han
bodde en tid tid på Furuset sykehjem.
Svein var både inn og ut av syke-

huset og hvis ikke legene hadde
hjulpet ham ville han ha dødd. Det
andre livet begynte da han kom til
Vidaråsen. Da jobbet han litt i gulls-
mia og på veveriet og han kom aldri
sent på jobb, han hadde nøkkelen til
veveriet og låste opp døren og tok
alle som kom vel imot og ønsket de
velkommen. 

Da han kom hit til landsbyen bodde
han en stund hos Karin og Will på
Bjørn Haugen Hus og deretter i for-
skjellige hus og han endte sine dager
på Ita Wegmann Hus der han var de
siste årene. Da hans foreldre døde
var det hans kusine Laila som tok seg
av ham og han ble tatt med på for-
skjellige reiser, blant annet til Gran
Canaria, Florida og Kreta. 

Svein ble bisatt i Andreasbygget
fredag den 22. oktober og det var
Gisle som holdt den og vi fikk høre at
han kjørte lastebil og leverte varer til
forskjellige butikker. 

Våre tanker går til Laila og hennes
familie og vi lyser fred over Sveins
minne. 

svein Kristian Hansen 

Tekst av JAN BANG

Landsbyliv har nå arbeidet i nesten 
to år med en utvidet redaksjonsgruppe
som har hatt som hovedmål å skape
et mer inkluderende tidsskrift. En del
av dette arbeidet har vært fokusert på
økonomien, og i den forbindelse har vi
bestemt oss for å legge stor vekt på
abonnenter som en viktig del av våre
inntekter. I år har vi satset mye på
verving av flere abonnenter, og vi kan
vise til en viss grad av suksess; over
det siste året har vi nesten fordoblet
vår abonnentkrets. 

Men selv om dette er godt gjort, 
har vi fortsatt langt å gå. Vi regner
med at godt over 1 000 mennesker 
er direkte berørt av antroposofisk 
omsorgsarbeid her i landet; beboere,
medarbeidere og pårørende. I tillegg
er vi tilknyttet mange mennesker som
arbeider for myndighetene, både på
lokalt og nasjonal plan. Det offentlige
omsorgsmiljøet i Norge er mye større,
og det er sikkert mange der også som
ville ha glede og interresse av å lese
hvordan vi utøver vårt yrke, og hvor-
dan livet er på våre steder. Landsbyliv
når ikke halvparten av de som på en
eller annen måte er berørt av vårt
arbeid, og det kommer til å ta lang tid
og mye krefter for å nå dem. 

Derfor appellerer vi til våre lesere 
om å hjelpe oss med å verve flere
abonnenter. Hvis hver abonnent verver
en nytt abonnent, fordobler vi abon-
nentkretsen. Så enkelt kunne det være!
Det vi ser, derimot, er at noen er veldig
flinke til å verve, og vi har bestemt oss
for å gi en premie til den som har ver-
vet flest i løpet av 2010. På slutten av
året vil vi finne ut hvem denne ivrige og
heldige personen er, og denne perso-
nen vil bli hedret i neste utgave. Vi fort-
setter i løpet av 2011 å holde øye med
hvem som verver, og gir ut en pris også
på slutten av 2011. 

Så, verv i vei! 

Blanketter sendes ut med faktura 
for 2011 til de som abonnerer, og kan
også bli tilsendt hvis dere tar kontakt
med landsbyliv@camphill.no 

verving av
Landsbyliv-
abonnenter
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Huskonsert
Tekst HANNE KVELI
Foto BORGNY BERGLUND

Den 8. september var det huskonsert
hos Borgny og Svein Berglund i Vik.
Vi var en hel gjeng fra Solborg som
kjørte dit den kvelden, to minibusser
og en bil. Da vi kom dit fikk vi en
varm mottakelse. Det var jazzkonsert,
bandet besto av piano, dobbelbass,
saxofon, klarinett og vokalist. Svein
Berglund var med i bandet. De sang
flere kjente sanger. Det var faktisk 
68 tilskuere som var på konserten. 
I pausen var det kaffe, saft, te og
kaker å få. 

Det var veldig bra konsert og vi fra
Solborg vil komme igjen. Det var en
hyggelig stemning og en stor opplev-
else for oss.

En begeistret Hanne på huskonsert

Høstmarkedet på Rotvoll

bilder av Hannes
Weigert i Kristen-
samfunnet 
Tekst og foto JAN BANG

Hannes Weigert er maler og med-
arbeider på Vidaråsen siden 2006,
hvor han leder  malerverkstedet. På
høsten viste han bilder i Kristensam-
funnet i Oslo. Titelen til denne presen-
tasjonen, ”Grønn og inkarnat”,
henviser også til fargene i mennes-
kevielsens handling i mikaelitiden.
Mange av de bildene som Hannes
Weigert viste i Oslo hadde han malt i
2009 på Vidaråsen i forbindelse med
prosjektet ”Lichtgold”: en serie med
bilder til Loidholdhof, et sosialtera-
peutisk arbeids- og bofelleskap i 
Østerike. (Mer om dette finnes i neste
nummer av tidskriftet ”Seelenpflege”
som utkommer i januar 2011.)

Lørdag 25. september hadde vi
høstmarked her på Camphill Rot-
voll. Dagen kom med pent vær, og
det er det andre året på rad vi har
hatt så fint vær på høstmarked.

Tekst BERIT SUNDE 
Foto DAG BALAVOINE

Det jeg likte best den høstmarked-
dagen, var å sitte på veveriet og veve
filleryer. Det kom en god del folk
innom veveriet for å se hva vi lager,
og for å kjøpe produkter. Jeg syntes
det var så hyggelig at mange kom å
så fillerya jeg vevde på. Spesielt
hyggelig syntes jeg det var at det
kom folk jeg kjenner fra Jøssåsen og
Vallersund. 

Jeg hadde en god matpause, 
og da var jeg inne på det nye lunsj-
rommet og spiste suppe. Det er

første høstmarked vi har hatt i år med
det nye lunsjrommet vårt. Etter at jeg
var ferdig for dagen på veveriet, gikk
jeg ned på skolen her på Rotvoll og
kjøpte meg kaker så jeg satt der en
liten stund. 

Jeg traff Sandra Kling, en med-
arbeider som har vært på Kristoffer-
tunet tidligere og bodde på Ole Vig
hus. Det var så hyggelig å få hilse 
på henne igjen. Etterpå gikk jeg 
hjem og skiftet og tok det med ro 
før bibelaften. 

Til slutt vil jeg si at når jeg får lov 
å sitte på veveriet og veve når det er
høstmarked, slik som jeg nå har gjort
to år på rad, da bare gjeder jeg meg
over at vi har høstmarked hvert år,
noe jeg er sikker på at vi kommer til 
å ha.
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Innlegg i Bergen Rådhus i
november 2010

Tekst GEIR LEGREID
Foto BORGNY BERGLUND

For en tid siden,
hadde jeg et møte
med pårørende og
hjelpeverger, og for-
talte dem at jeg var
invitert til å holde et
kort innlegg på
Sosialkomiteens
åpne høring i
Bergen Rådhus 

1. november 2010. Jeg spurte om
hva jeg burde si om tilbudet på
Helgeseter, og svarene var: 

Det gode sosiale miljøet, stabile
medarbeidere, årstidsfeiringer og
markeder, kontakten med naturen/
uteområdene, respekt for mennesket,
det kunstneriske arbeidet, maten,
terapitilbudet, verksteder, bakeri,
gården – arbeidstilbud, boligene.

De pårørende uttrykte presist hva
som er vår styrke – helheten. Hel-
hetstanken er for oss blitt en metode i
seg selv. 

Sosialterapien er helhetstenkning -
ånd og materie
Helgeseter er basert på et antroposo-
fisk menneskesyn, mer presist, stei-
nerpedagogikk, og sosialterapi. 

Sentralt for disse tilbudene er det
grunnleggende synet om at det er en
spirituell dimensjon ved alle mennes-
ker. Dette hjelper oss i våre daglige
møter med andre. Hvert menneske
har en unik kjerne – et jeg – som ikke
skal reduseres til et rent produkt av
ytre faktorer. Ja, arv og miljø både
muliggjør og begrenser, men det
finnes noe unikt og uforutsigbart som
vi ser på som en åndelig kjerne av
personligheten. Dette er et vesentlig
moment i vårt syn på mennesker som
har en funksjonsnedsettelse, og vi
opplever at denne holdningen bidrar
til likeverdstenkning og refleksjon.

Jeg vil også påstå at dette menneske-
synet bidrar til mindre objektivisering
av beboerne, noe som helsevesenet
sliter en del med. 

Boligene
Helgeseter gir i dag et botilbud til 
30 mennesker med spesielle behov, 
i bofellesskap med 3-9 leiligheter i
hver bolig. Leilighetene varierer i
størrelse fra ca 27-50 m2. Boligene
skal utformes slik at de ivaretar alle
nødvendige behov, både funksjonelle
og terapeutiske. Viktig er derfor visu-

ell utforming, bevisst materialvalg
(økologi), laserte  vegger og et gjen-
nomarbeidet fargevalg. 

Utforming gir Helgeseter mulighet
til å gi et livslangt botilbud. Vår lange
erfaring i å gi et medisinsk og pleie-
faglig omsorgstilbud, gjør oss trygge
på at vi vil kunne gi et godt tilbud
også mot livets slutt. Det er også et
mål for oss.  

Beboergruppene skal passe
sammen, og den enkelte skal få tre
frem med sin personlighet, samtidig
som vi legger veldig stor vekt på de
sosiale arenaene. Det er i interaksjon
med andre mennesker vi utvikler oss
gjennom speiling og kommunikasjon.
Utvikling av fellesarealene har derfor
hatt høy prioritet. 

Arbeidstilbudet
Arbeidstilbudet er en av tre søyler i
vårt aktivitetstilbud. Sentralt er:

– Gårdsarbeidet (med hest, kyr,
sauer, høns, griser, skogsarbeid, 
jordbruk, avfallssortering og kom-
postering). 

– Bakeriet (baker alt vi trenger av
brød, kaker med mer)

virksomheten Helgeseter - 
helhet som metode 

Glimt fra Helgeseter

Lars med det gode humøret

Geir Legreid
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– Sentralt kjøkken. Sentraliseringen
av matinnkjøp gjør at vi får gode inn-
kjøpsavtaler, at vi handler fra lokale
produsenter, og at vi har oversikt over
produksjons- og distribusjonsmetodene
hos noen av våre leverandører.

– Veveri, toveverksted, lysverksted,
pilverksted (produksjon av håndverks-
produkter basert på piletrær). Våre 
tradisjonelle vår- og julemarkeder er
utsalg for produktene.

– Dukkeverksted, med teater-
produksjoner.

Vesentlig er tanken om at arbeids-
takerne får delta under hele pro-
sessen fra A til Å, og at produktene
skal være av god kvalitet, og laget av
gode materialer på en naturvennlig
måte (f.eks bruker vi bl.a. lyng og
bær ved innfarging av ull og tekstiler).

Terapitilbud som aktivitet
Den andre søylen er terapitilbudet. Vi
ønsker at de svakeste beboerne, som
har så store fysiske funksjonshindre at
de bare delvis kan delta i verkstedene
sine arbeidsprosesser, skal få ut-
viklingsmuligheter gjennom menings-
full trening for å styrke kropp og sjel.

Tilbudet omfatter: Fysikalsk trening
– Trening i varmtvannsbasseng –
Presselmassasje – Språkforming –
Helseerurytmi.

Her er vi så heldige at vi har perso-
nale med ulik kompetanse (f eks er en
av aktivitørene på dukkeverksted
sykepleier, med etterutdanning i pres-
selmassasje), som gjør at vi på en
smidig måte kan gi et variert tilbud.¨

Fortsetter på side 12

Kari og Berit på full fart mot målet,
veiledet av Nina.

Stig Rune og Sven i farten

Candice og John støper lys

Ketil og Lars på kjøkkenet
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Kunstneriske aktiviteter
Den tredje søylen er det kunstneriske
arbeidet. Disse oppgavene må ikke
forveksles med fritidssysler. Det er 
i høyeste grad et skapende og ut-
viklende arbeid, som resulterer i
mange konserter og spilloppføringer
gjennom året; i kirker, på sykehjem,
eller på våre markeder. Helgeseter
arrangerer også ”Setersprell” som 
vi håper etter hvert blir et offisielt
sideprogram til Festspillene.

Bevisste valg av tema og tekster er
også strukturerende for oss, og gjør
at beboerne kjenner seg igjen i års-
løpets små og store rytmer.  

Kompetanse og kontinuitet
Det er stor faglig bredde på Helge-
seter; bla sykepleiere, vernepleiere,
omsorgsarbeidere, steinerpedagoger,
spesialpedagoger, sosialterapeuter (3-
5 års utdannelse), musikkpedagoger,
aktivitører mfl.

– Virksomheten preges også av
relativ lav mobilitet i de store stil-
lingene. 10-20 års ansiennitet er helt
vanlig. Ca 8-10 % av staben har fått
”gullklokken”.

– 56 års drift har også beredt
grunnen for mye kunnskap, og pen-
sjonerte medarbeidere bidrar stadig
med ulik form for støtte.

– Turnuser med langvakter er nå
hovedregelen i alle våre bofellesskap.
Foreløpige erfaringer med denne
turnusordningen har vært gode.

Inkludering i arbeidslivet
Vi har inkludert flere medarbeidere
med nedsatt funksjonsevne i arbeids-
stokken på Helgeseter. Dette startet
før IA-avtalen.

Viktigst er likevel å kunne tilby et
arbeid som oppleves som meningsfullt

for den enkelte. Derfor har vi en
bredde av oppgaver som gir variasjon,
og utviklingsmuligheter. Hver og en får
muligheten til å bruke de evnene de
har på gården og verkstedene.

Helgeseter ønsker for øvrig å
starte opp et tilbud som kan gi unge
mennesker med spesielle behov en
periode med arbeidslivstrening, i en
overgangsfase mellom avsluttet
skolegang og en fremtidig jobb, evt et
fremtidig aktivitetstilbud. 

Inkludering i det sosiale rom
Helgeseter legger stor vekt på det
sosiale, og vi skaper store og små
møteplasser i løpet av en uke,
morgensamlinger mandag og fredag,
torsdagsdansen, fellesmiddager og
arrangementer for de som ønsker
dette i helgene mm. Ofte inviteres
gjester til Helgeseter, og det blir
mange besøk i løpet av året. 

Vi er også opptatt av at beboerne
får ta aktiv del i omgivelsene. 

Marta viser frem noen av dukkene

Robert og Johan i aktivitet

Trond og John Tore har musikktime med Henrik
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For de av beboerne hvor funk-
sjonsnedsettelser hindrer aktiv
deltakelse i et sosialt liv utenfor
Helgeseter, dekkes behovet i stor
grad gjennom egne møteplasser på
Helgeseter. Dannelse er i denne for-
bindelse et viktig poeng. Personlig
må jeg si at beboerne på Helgeseter,
er blant de mest dannede mennesker
jeg har møtt i hele mitt liv. 

Inkludering gjennom det 
kunstneriske arbeidet
Sang, kor, musikk og drama er vesent-
lige ingredienser på Helgeseter. De
kunstneriske arenaene er blant våre
aller viktigste møteplasser, både for
medarbeidere og beboere. Få, om
noen møteplasser, gir så gode vekst-
vilkår for likeverdet, som når vi jobber
med våre kunstneriske oppgaver. Her
deltar vi med hele oss, proffer og ama-
tører. Skiller basert på funksjonsevne

blir uvesentlig. Behovet for støtte er
gjensidig når vi opptrer for et publikum. 

I slike møter skjer en gjensidig
form for inkludering. Omgivelsene
søker oss, og vi søker omgivelsene;
naboer, venner, pårørende, andre
bofellesskap etc. Noen ganger

inviteres også vi ut og holder små
konserter, korsang, eller skuespill i en
kirke, på et sykehjem eller en scene. 
Vi har flere ganger vært på turne, og
leverte bla et stort bidrag under frem-
føringen av ”Peer For Alle” i 2009, på
Gålå i Gudbrandsdalen.

“Forliset” – Helgeseters bidrag Til Peer for alle i 2010 

Vi var så heldig å bli invitert til
Helgeseter en vakker sommerdag i
mai der vi ble tatt vel i mot av dag-
lig leder Geir Legreid. Vi ble mer og
mer imponert over hva vi så og hva
vi fikk oppleve denne dagen. 

Tekst BORGNY og SVEIN BERGLUND
Foto BORGNY BERGLUND

For å begynne med begynnelsen: Alle
var vi samlet i en stor krets til morgen-
samling i den vakre salen i hovedhuset.
Etter morgenens vers ble informasjon
og dagens oppgaver lagt frem av Geir
Legreid. Etter hvert var det mange som
hadde noe på hjertet – noen så mye at
de måtte bremses litt. Morgenmøtet var
preget av glede, spontanitet og respekt.
Så gikk hver til sine gjøremål mens vi
ble vist rundt både ute og inne. Det var
stor aktivitet overalt.

Farger – form – kunst og blomster
preget stedet. Selv om Helgeseter er
en stor virksomhet, opplevde vi allike-
vel en nærhet mellom menneskene. 
På vår vandring så vi glade mennesker
i forskjellige aktiviteter og arbeid.

I håndarbeidsverkstedet ble det vist
fram vakre ting. Her ble det strikket,
sydd,  brodert  og mye annet. I trim-
rommet møtte vi Kari og Berit som
syklet engasjert på sin vei mot målet
veiledet av Nina. 

Fortsetter på side 14

Helgeseter: glede – Kultur – aktivitet

Rolf den glade vandrer

Morgensamling
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I dukkeverkstedet fikk vi hilst på
både nisser, skomaker, drager, troll,
prinsesser, konger og mye mer. Det
var tydelig at dukketeatret hadde en
viktig plass på Helgeseter. Vi var også
innom musikkterapien, vevstuen, lys-
støperiet og kjøkkenet hvor det var
stor aktivitet med forberedelse til bak-
ing. 

Stort inntrykk på oss gjorde vann-
terapien. I total stillhet fikk vi være til-
stede da Nina behandlet Alf Rune som

lå avslappet på et flytebrett og nøt de
rytmiske bevegelsene.

Ute var det også stor aktivitet.
Grisene fikk sitt stell og ble klødd bak
øret. Søppel skulle kjøres vekk, grise-
mat skulle hentes fra forskjellige hus og
dammen ble renset. Mennesker var på
vei til og fra sitt arbeid, men de stoppet
gjerne for å slå av en prat med oss.

Da ettermiddagen kom, fikk vi 
være med på en konsert med Else 
Erstad Kvartett. Det var fullstendig ro,
konsentrasjon og god stemning under
konserten som ble avsluttet med stor
applaus.

Vi takker Helgeseter for en hyggelig
dag som gikk alt for fort, og vi gleder
oss til neste besøk.

Helge synes håndarbeid er gøy

Toving er viktig i håndarbeidet

Rolf og Jan renser dammen

Helgeseter
Helgeseter startet i 1954 som
helsepedagogisk hjem og skole
for barn med spesielle behov.

Inspirert av antroposofiens
menneskesyn, samt medisinsk
og pedagogisk praksis.

Tilbudet i dag omfatter hjem i
bofellesskap for 30 personer,
terapi, arbeid, kulturtilbud, og 
fritidsaktiviteter. 

Helgeseter ligger ca 10 km
utenfor Bergen sentrum.

Ca 80 årsverk fordelt på 120
stillinger.

Gunnar og Bente med vakkert broderi

Stor applaus
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Nordisk forbund for helsepedago-
gikk og sosiallterapi holdt sitt
”høstmøte” på Helsepedagogisk
steinerskole i Oslo og på Vidaråsen. 

Tekst av DAG BALAVOINE

Igjen var Norge
denne gang vert for
Nordisk forbund for
helsepedagogikk og
sosialterapi. 

Det var et godt
forberedt møte.
Været på Østlandet
og på Vidaråsen
viste et tidlig og

vakkert vintervær. Onsdag begynte
høstmøtet på Helspepagogisk stei-
nerskole i Oslo. Vi ble møtt av hele
skolen med elever og lærere som
framførte virkelig imponerende
korsang. Lederen for skolen, Ingrid
Braune, presenterte historien til
skolen og det fine nye skolehuset. Vi
fikk et lite innblikk i en skole med mye
varme og interesse. Deretter
presenterte Bente Edlund sitt opp-
drag til Forbundet om å skrive For-
bundets krønike. Det ble veldig
spennede fordi mange av de til-
stedeværende hadde vært med å
bygge opp Forbundet. 

Siden reiste deltagerne til
Vidaråsen. 

De neste dagene ble preget av et
dybdedykk i forbundets intensjoner
og motiver for det framtidige arbeidet.
Det var forberedelse til Maidagene
med samtaler og gruppearbeid og
årsmøte for forbundet. 

Rigmor Skålholt tok oss med inn i
FN-konvensjonens betydning for vårt
arbeide og utfordret oss til å gjøre
noe med det. Det ble tid til konsert av
Hviterusslands statlige kammer-
orkester og omvisning på Vidaråsen. 

Thor Ingi Danielsen la fram planer
om en Håndtverkskonferanse for
verkstedsledere og handtverkere som
arbeider i virksomhetene i Norden i
mai 2012.

I tilbakeblikket på møtet, lørdag
morgen, etter en tur til den vakre
Høyjord stavkirke der det også var 
en fin liten minnestund for de som
hadde gått bort det siste året, kom
det bl.a. fram godord om forberedelse
av møtet. Gjøran Nilo viste seg som
en dyktig møteleder og ny general-
sekretær og Geir Legreid som en 
god vert. En stor takk til Vidaråsen 
for gjestfrihet og god mat.

nordiske Fagdager

Kulturøyer – Antroposofiske tiltak
for mennesker med spesielle
behov – 1924-1990

Tirsdag 2. november
arrangerte Forum
Berle og Antropos 
forlag boklanseringen
av Bente Edlunds
bok: Kulturøyer –
Antroposofiske tiltak
for mennesker med
spesielle behov –
1924-1990 i Litteratur-
huset i Oslo.

Det ble en stor begivenhet med full-
satt sal. Cato Schiøtz holdt en innled-
ning som ble etterfulgt av en inspire-

rende og godt forberedt samtale 
mellom Ingunn Kroken og Bente
Edlund. Publikum var også oppfordret
til å komme med spørsmål. I samtalen
som utspant seg ble fagmiljøet i det
antroposofiske omsorgsarbeidet ut-
fordret til å finne adekvate utviklings-
muligheter for arbeidet videre inn i
framtiden. 

Landsbyliv gratulere Bente Edlund
for et grensesprengende arbeid som
synliggjør våre bestrebelser for oss,
så vel som for norsk offentlighet på en
framragende måte. I neste utgave av
Landsbyliv vil vi gi boka en bredere
presentasjon for våre lesere. 

Red.

Dag Balavoine
Foto: Borgny Berglund

Bente Edlund
Arkivfoto

boklansering på 
Litteraturhuset i Oslo

Per Øverland –
en bærende kraft 
i Landsbystiftelsen
gjennom 12 år
Tekst og foto DAG BALAVOINE

Per Øverland har vært medlem av
Landsbystiftelsens representantskap
gjennom en  årrekke og har vært aktiv
styremedlem siden 1997 og styreleder
for Vallersund Gård siden 2001. Før
han ble 80 år tok yngre krefter over
styrevervet. Vallersund Gård vil nok
savne hans trofaste ledelse. 

Per har skrevet en veldig interes-
sant bok om Vallersund Gårds historie;
"Vallersund Gård, Fra hospital for
spedalske til landsby for uvanlige
mennesker". Boka er kommet ut i
mange opplag allerede og det selges
fortsatt mange eksemplarer på Valler-
sund Gård og i Coopen på Vallersund.

Gjennom sin forskning og interesse
for "Herrnhuter bevegelsen og Haug-
ianerne" har Per Øverland kunnet gi
Vallersund Gård innspill og forståelse
for prosesser i landsbylivet. Hans
varme og interesse har vært en kraft
for både medarbeidere og beboere
på Vallersund Gård og på Camphill-
Rotvoll. 

Landsbyliv ønsker Per Øverland til
lykke med sine 80 år og takker for
innsatsen for Camphill-landsbyene i
Norge og spesielt hans omsorg for
Vallersund Gård.
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Tekst HANNE KVELI
Foto WENCHE MONSEN

Den 3. til den 5. september
var det Thai Chi kurs med
Frode Karlsen på Solborg.
Det begynte på fredagen med
en økt, og deretter to økter 
på lørdag og søndag. Det var
omtrent 7 eller 8 deltagere. 

Thai Chi er en serie med
rolige bevegelser med armer
og bein. Den gir ro i sjelen. 
Vi lærte nye bevegelser hver
dag, og kurset var lærerikt,
interresant og givende. Frode
Karlsen forklarte og demonst-
rerte hvordan vi skulle gjøre
det, han vet mye om Tai Chi,
og har en god sans for humor.
Vi vil gjerne ha ham tilbake
igjen. En stor takk til Frode
Karlsen.

Camphill Rotvoll var tidligere Kri-
stoffertunet og Det Økologiske
Hus. De feiret sin 20 års jubileum i
sommer, og vi kom kjørende dit fra
Solborg. 

Tekst av NILS ERIK BONDESON

Først var det all-
sang med mange
fine sanger, så var
det et veldig bra
skuespill. Jeg tittet
litt rundt, var i bu-
tikken og pratet
med gamle kjente.
Særlig hyggelig var
det å snakke med

min gamle kamerat Arne Thomas
Ingdahl som er trønder og bor i
Trondheim. Vi spiste god pizza og
drakk saft, så dro hele gjengen fra
Solborg en tur på byen og skulle på
Nidarosdomen, men der var det
bryllup og den var stengt og så reiste
vi hjem. På veien overnattet vi i en
hytte i Røros. 

Det var mange fine inntrykk fra 20
årsfeiringen. Mange gamle venner

kom til feiringen og vi samlet oss ute
på plenen foran Olav Stocklands hus.
Først holdt Rigmor Skålholt en herlig
tale med inntrykk fra stedets 20 årige
historie. Så var det avdukingen av
statuen. Den ble avduket med kunst-
neren selv, Astrid Dahlsveen tilstede.
Alle Camphill stedene i Norge var
med på dette som 20-års gave til
Camphill Rotvoll. Deretter var det et

band som spilte, nemlig; ”Metall helth
band”. Deltagerne i bandet slet alle
med sin mentale helse men brukte
arbeidet i bandet som selvhjelp. Så
startet det fine, fargerike skuespillet
om Christopherus. Herlig! Etter dette
ble det nye fine lunsjrommet på
Rotvoll åpnet. Der var det senere
servering og mange fine taler og
lykkeønskninger for dagen.

Feiringen på Camphill Rotvoll 

nyfødt
På Solborg har Adnan Esin og
Carolin Senby blitt stolte foreldre 
for første gang til en søt jente som
heter Liona Adnansdotter som ble
født den 1. september. 

Redaksjonen gratulerer!

Nils Erik Bondeson
Foto: Borgny Berglund Fra Kristofferus-spillet. Foto: Dag Balavoine

Gruppen øver

thai Chi-kurs på solborg

Familielykke! Foto: Jan Bang
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Under et opphold på Kristoffertunet
fikk jeg høre at Berit Sunde feiret 60
års dagen 9. september. Gratulerer
med dagen Berit! 

Tekst av SIMONE WANTZ

Hjemme i Berits og Torbjørns stue
sitter Berit og forteller fra sitt liv. Mens
hun forteller broderer hun fine bloms-
ter på en duk og hun mener at det er
koselig og gi bort gaver man har laget
selv. 

Berit har bodd 34 år i Camphill,
altså mer en halvparten av hennes
liv. Født og oppvokst i Oslo og i
Bærum var hun mye syk som barn og
hun trengte mye omsorg. Hun vokste
opp sammen med en søster og en
bror som begge var yngre. 

”Jeg var eldst og skulle egentlig
være flinkest mente Berit. Og det var
vondt at søsknene var yngre og
flinkere en meg.”

Skoletiden
var ikke alltid
lett og Berit
hadde mange
redsler og
vonde opp-
levelser.

På yrkes-
skoles huslinje
gikk Berit i 2 år. Der var hun veldig
flink og lærte mye nyttig. 

I 1976 – 26 år gammel – kom Berit
til Vidaråsen. Senere bodde hun i
noen år på Hogganvik for deretter å
flytte til Rotvoll for 20 år siden. Her
har hun en leilighet sammen med
Torbjørn. Ser man seg rundt i denne
leiligheten, ser man at her bor det
noen aktive mennesker. Der står det
et piano, en mikrofon, en cello, en
gitar, bøker, blader, kryssord, filmer,
strikketøy og broderier. 

Berit har et stort ønske: ”At noen
kommer som spiller piano mens jeg

spiller cello, altså det å gjøre musikk
sammen med andre, det drømmer
jeg om.”

Berit er flink og aktiv og hun lærer
bestandig noe nytt: ” Og allikevel har
jeg følelse av at jeg ikke er flink nok,
at jeg ødelegger...” mener hun. ”Det
sitter dypt når en får høre på skolen
at man er dum”. ”Og når alt går
“gæærnt” da sier jeg floss: også
kaller jeg meg gjerne for Berit Floss”. 

Kjære Berit, jeg tror ikke at det går
så mye galt av det du gjør og kan! Da
vi fikk en deilig kake under en burs-
dagsfeiring av en ung medarbeider
var kaken pyntet med deilige skogsb-
ringebær som Berit hadde plukket.
Berit elsker å plukke bær og hun
lager gjerne syltetøy av det.

Hjertelig tillykke med 60 år, kjære
Berit og alt godt videre. At du også
måtte nyte og høste dine livsfrukter
som det er mange av – og kose deg
litt - sammen med Torbjørn.

Foto: Borgny Berglund

berit sunde 60 år!

I flere år har mange i Norden, sær-
lig Lars Henrik Nesheim, ønsket å
arbeide på en assosiativ måte i
økonomien vår. Mye er blitt gjort
for å hjelpe nye steder til å etablere
seg i Baltikum og i Russland. 

Tekst av SARAH HAGNAUER

Dette var mulig etter Soviet-unionen
forsvant og Pahkla i Estland, Svet-
lana i Russland og deretter Rozkalni 
i Latvia etter hvert ble stiftet. I 2007
var det mulig å registrere en juridisk
enhet i Norge, Camphill Northern
Region Association, for å formalisere
og utvikle økonomisk samarbeid.
CNRA var stiftet av alle Camphill
stedene i Norden, og rapporterer til
Northen Regional Meeting. 

Hovedoppgaven for CNRA er å
samle inn medlemsskapskontingent
på (for tiden) 1% av offentlig støtte 
fra hvert sted, for så å dele ut disse
inntektene til felles prosjekter og til
individuelle steder som har behov. 
I skrivende stund har de 6 norske
Camphill stedene anledning til å be-
tale 1%, de to svenske og fire finske
steder bidrar med mellom 0.05% og
1%, mens de to baltiske landsbyene,

to russiske landsbyer og et skole/
treningssenter (ikke enda fult medlem
av Camphill bevegelsen) har behov
for støtte. CNRA har regelmessig
møter, ofte sammen med Northern
Regional Meeting, for å diskutere
behov, koordinere seminarvirksom-
het, den felles sommerfeiringen og
andre aktiviteter, og for å dele ut de
midler som er til rådighet. 

Det har blitt bygget opp en tradis-
jon med retretter, seminarer, og ferie-
gjester på steder som har behov for
støtte. Det er viktig at dette fortsetter
og utvikles som en måte å skape inn-
tekter, og på samme tid muliggjøre

menneskelig kontakt
mellom stedene. 
Ved et besøk får du
anledning til å oppleve
kvaliteten av disse
Camphill stedene
mens du bidrar til
deres utvikling og
vekst. Hvis noen av
Landsbylivleserne 
er fristet til et besøk
vennligst ta kontakt. 

CNRA vil også utvikle
kontakt med andre

Camphill regioner, og hvis noen som
leser dette har ideer om hvordan vi
kan skape en dialog mellom CNRA
og andre regioner, vennligst ta kon-
takt med Ludwig Kraus.
ludwig.kraus@tapola-camphill.net
Tel: +358 4477 22 820 

Med vennlig hilsen, Sarah Hagnauer,
Camphill Village Svetlana, Russland. 
dsvet1@yandex.ru 

Innlegget er en forkortet oversett-
else av et brev som sto i forrige
Camphill Correspondence.

Red.

brev fra Camphill northern Region 

Fra Svetlana, Russland i 90-årene. Foto: Borgny Berglund
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For to år siden ble vårt lands-
byprosjekt i Ceske Kopisty i
Tsjekkia omtalt i Landsbyliv. Før 
vi forteller siste nytt, tar vi et lite
tilbakeblikk nesten13 år tilbake til
januar 1998 da det begynte.

Tekst TURID og PETR NEJTEK
Foto PETR NEJTEK

Et møte på stedet skulle bedømme
om en gård, nedslitt etter 40 år kom-
munistisk vannstyre, kunne være
egnet til å utvikle en camphill-plass.
Hege og Lars Henrik Nesheim, Ivan
og Phyllis Jacobsen foruten meg
(Petr) deltok fra Norge. Jeg var født
på denne gården og etter 30 år i
Norge og lengre tids overveielser
sammen med min kone Turid, tok vi
initativ til dette møtet. Året etter
dannet vi sammen med tsjekkiske
venner borgerforening Camphill
České Kopisty. Dette var ikke det
mest fantasifulle- og som det har vist
seg - heller ikke det klokeste valg av
navn. For sent oppdaget vi at vi satt i
mellomeuropeisk region som så med
mistro på en ”gjøkunge” fra Norge,
som ingen visste noe om på forhånd
og som kalte seg Camphill med en
gang. I året 2000 ble gården kjøpt for
penger garantert av Landsbystiftelsen
for lån i Cultura som (fortsatt) ned-
betales av Hogganvik landsby, samt
innsamlede midler fra våre venner.

Hopper vi fram til i dag, kan vi se,
at ”gjøkungen” lever et sundt liv på
egenproduserte økologiske grønn-
saker og har store planer for
fremtiden. Den har blitt godtatt som et
medlem av den mellomeuropeiske
camphillfamilien. Offisielt skal det
skje neste høst når České Kopisty er
vert for Camphill-Forum, som er et
halvårlig møte mellom stedene i
regionen. En statlig kontroll i april har
vi passert uten problemer. Dette var
viktig for oss, fordi vi er for en stor del
avhengig av utbetalingene fra staten.
For tiden bor det fem faste lands-
byboere og fire kommer eller blir
hentet til daglig pleie. Vi har tekstil-
og keramisk verksted. Grønnsakåker
og grønnsakhage med drivhus som
blir brukt gjennom hele vekstsesong.
Årets fester begynner med karneval,
fortsetter med påskemarked, sankt
Hans, høsttakkefest/Michaeli, sankt
Martin og julemarked. Reportasje fra
årets høsttakkefest har blitt vist på
det tsjekkiske fjernsyn.

Etter flere år med heller sakte ut-
vikling har vi i 2009 og i år opplevd
flere positive ting som brakte oss
fremover. En ung familie har kommet
som husforeldre i mai i fjor. Hittil har
vi kun hatt medarbeidere med lønn
som har sine vakter og fast arbeids-
tid. Mannen overtok stillingen som
bonde med stor hell. Hans kone over-

tok rollen som husmor. I år kom
familie nr. 2, hvor mannen påtar seg
jobber innen fundraising, planlegging,
websider etc. Begge par har hver sin
toåring (gutt/jente) og nye barn er på
vei. Dette skaper nye utfordringer,
særlig behov for nye beboere for å
skape balanse i regnskapet. Mot
slutten av året blir det også avgang
av 3 medarbeidere  etter flerårig god
innsats. 

I fjor kom en gruppe arbeidsløse
ungdommer i et prosjekt i offentlig
regi fra Nord Irland som i flere uker
jobbet med riving av gamle drifts-
bygg, ombygging av tidligere
traktorgarasje til grønnsaklager og
oppsetting av et drivhus. En uventet
arv gjorde oss i stand til å fortsette
med våre byggearbeider. Vi vil skaffe
rom til nye beboere og frivillige med-
arbeidere. For dette bygger vi om
loftsrommet i verkstedsbygget. I år
avslutter vi med tett, isolert loftsrom
med ca 150m2 gulvflate. Vi må skaffe
mer penger før vi kan begynne å
sette opp skillevegger, legge inn
strøm, vann, lage gulv osv. 

Vi ligger i et frodig område hvor det
dyrkes mye grønnsaker. Nærmeste
bondegård som driver økologisk ligger
15 km unna. Årets landbrukssesong
er den hittil mest grøderike, med godt
salg av våre økoprodukter og selv-
følgelig rikelige forsyninger til eget
bruk. Flere større byer ligger innen
rimelig rekkevidde (lengst Praha
60km)og etterspørselen er fortsatt
god. Vi dyrker 20 mål åkerland og
også en 2 måls hage på nabogården
som lenge har ligget brakk. Fortsatt
leier vi ut resterende 80 mål til vår
"øko-nabo", som vi samarbeider med.
På sikt vil vi overta hele vår åker, fordi
det vil bety mere penger i kassen.
Men før vi gjør det, må vi samle mer
erfaring og utnytte bedre dagens res-
surser. Fortsatt mangler vi en del ut-
styr f.eks. en større traktor.

En kunne skrive mye om ting som
har stor betydning for oss men virker
mindre interessant for utenfor-
stående. Stiftelsen Charta77 har gitt
oss en ny mikrobuss/varevogn, vi får
den enten neste år eller året etter. Vi
håper vår gamle Ford holder ut så

nytt fra Camphill Kopisty i tsjekkia
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lenge. Denne har vi kjøpt brukt for
penger fra en sveitsisk venn. Nå ser
vi fram og forbereder feiring av sankt
Martins dag 11. november. Vi lager
på forhånd små lykter sammen med
landsbyboere, barna og mødre fra
landsbyen (vi ligger midt i en landsby
med 300 innbyggere). Om
ettermiddagen på selve dagen har vi
en liten samling i vår sal med litt for-
telling og dukkespill. Etterpå går vi i
tog med lykter og følger i mørke
gylne spor av hestesko fram til elven
Elben, hvor det blant store popler
brenner et bål. Landsbyboere og
barna går en etter en ut i mørket til et
telt hvor "sankt Martin" venter, har et
lite ord med dem og gir en liten kake
bakt til dette formål.  I desember
venter julemarked med innslag av

barn fra den lokale skole og
barnehage, julespill, konsert av
Martin Škampa (som mange av dere
kjenner), selvfølgelig salg av våre
verkstedsprodukter osv. 

Vi håper at ombygging til hybler av-
sluttes til sommeren. Etterpå kan vi
bedre ta i mot overnattingsbesøk,
men også frivillige medarbeidere for
lengre opphold. Blant våre tsjekkiske
medarbeidere behersker flere eng-
elsk og tysk. Norsk er heller ikke noe
problem. 

Som en avslutning av vår korte for-
telling ønsker vi alle lesere av
LANDSBYLIV en fredelig og velsignet
julehelg og alt godt i det nye året. 

Tekst av JAN BANG

Dette nye stedet har allerede kjøpt en
tomt, og planen er at det første huset
åpner i 2011 med 7 medarbeidere og
landsbyboere. Stedet ligger nær byen
Smolensk og er på 2 ha. Med tiden
håper de å vokse til en landsby med
totalt omtrent 60 personer. 

Det er viktig å stifte nye steder i
Russland hvor menneskerettigheter
ikke ble tatt hensyn til over lang tid.
Det er fortsatt hundre tusener av
mennesker som betegnes som ”krøp-
linger” og lever i uverdige forhold,
uten arbeid, uten mulighet for selv-
utvikling og ofte mange på ett rom.
De fleste mangler forståelse og om-
sorg eller  anledning til et privatliv.
Chistye Kluchi viser at det er mulig å
skape en annen vei, at hvert eneste
menneske som kommer til jorden er
et individ som har mening for andre
og for seg selv. 

Det er fortsatt behov for støtte – 
20 000 Euro – til å bygge ferdig det
første huset og infrastrukturen. Hvert
hus etter dette vil koste omtrent 150
000- Euro. Chistye Kluchi har søkt
støtte fra Camphill Northern Region
Association, men denne foreningen
er ikke i stand til å finne slike store
summer. 

Bidrag kan sendes til: 

Iona Stichting 
Herengracht 276 
Amsterdam
Nederland 
IBAN: NL 90 INGB 0001427404 
Bank: ING, Foreign Operation 
PO Box 1800, 1000 BV Amsterdam 
The Netherlands 
BIC: INGBNL2A 

Innlegget er basert på et brev i
Camphill Correspondence fra Sarah
Hagnauer og en brosjyre fra Chistye
Kluchi. Mer informasjon:
www.camphill.ru 

Camphill
Chistye Kluchi,
Russland
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Richard Steel, Berlin 

I år feirer Camphill bevegelsen sine
70 år, noe som gir oss en anledning
til å se på de grunnleggende impuls-
ene, vår historie og våre prestasjoner
med glede og takknemlighet. 

Har impulser, organisasjoner og
fellesskap, sin egen biografi som vi
kan forstå? Kan vi gjenkjenne rytmer
og utviklingsmønstre? 

Kanskje er det ikke en tilfeldighet
at det i slutten av denne 70 års pe-
rioden av Camphills utvikling, med
alle de spørsmål som oppstår i dag –
et nytt skritt i forskning og utgivelse
av Karl Königs biografi og skrifter blir
tatt. Siden 2008 har vi involvert så
mange mennesker som mulig i opp-
gaven å forstå hva hans skrifter og
arkiv inneholder. 

Dette er en tredelt oppgave: 

Det originale arkivet er fortsatt i 
de værelsene König brukte i Camphill
House i Skottland. Kanskje noen vil
besøke og oppleve den helt spesielle
stemning som er bevart der, og rom-
mene er nå innredet så de kan brukes
av gjester. Et besøk i år er jo en bra
måte å markere 70 årsfeiringen! 

Studie- og forskningsarkivet blir
utviklet i nærheten og i samarbeid
med Goetheanum i Dornach. De fleste
dokumenter fra Aberdeen er kopiert
og blir ordnet til bruk. Professor Dr.
Peter Selg, som noen av dere kanskje
kjenner til fra hans mange utgivelser
og foredrag, er ansvarlig for arbeidet
der. Neste gang du er i Dornach
kunne du besøke. Selve bygningen er
av interesse, tegnet av Rudolf Steiner
for eurytmister og det siste hjemmet til
den engelske kunsteren Edith Maryon
som skapte mange av de første eu-
rytmi fugurene og som samarbeidet
med Rudolf Steiner på statuen
”Menneskehetsrepresentanten”. 

Så kommer vi til den tredje delen
som jeg vil kalle fremtidens arkiv:
DEG!. Vi har begynt å finne fram til
nye utgivelser og prøver å involvere
alle de som er opptatt av Camphill.
König, med sin store kapasitet og

hjerte inkluderte mange i Camphill
impulsen. Kanskje vi kan forsterke
Camphill i dag med denne inkluder-
ende gest. Vi har hatt mange opp-
gaver og utfordringer, og i fremtiden
kommer det oss helt sikkert mange
flere i møte. 

Det er en beskjeden begynnelse på
et arkiv, men flere og flere mennesker
involverer seg, med nye ideer og en-
tusiasme. Våre oppgaver er mange,
fra inspirasjon til finansiering. Vi må
bare håpe at en voksende bevegelse

vil utvikle seg fra Königs intensjoner
og pionerarbeid til å komme frem til
nye løsninger i den sosiale virkelighet.
Dette er mitt fødselsdags ønske og
håp på vår syttiårsdag! 

Teksten er en forkortet versjon av
en artikkel Camphill Correspondence
i mars/april 2010. Oversatt av Jan
Bang og Dag Balavoine.

Arkivet var omtalt i LBL 21, Julen
2009, og i samme utgave hadde vi et
intervju med Richard Steel. Red.

syttiårsfeiring, Karl König og et tredelt arkiv

Tekst av JAN BANG

Når jeg er ute i vill-
marken med kart 
og kompass, bruker
jeg mye tid til å se
bakover, hvor jeg
kommer fra, for å
holde meg orientert
hvor jeg er og
hvilken retning å ta
fremover. Vi i våre

virksomheter beveger oss også gjen-
nom et ukjent landskap, ikke i geo-
grafien, men i tiden. Vi trenger kart;
våre visjoner, våre mål, og vi trenger
kompass; våre idealer, vår tro. Og det
er viktig for oss å se bakover, hvordan
kom vi hit og hvor går vi så videre?
Svein Berglund skrev et fint innlegg i
Skoleringsveien i utgave 23 om
evaluering og hvor viktig det er å øve
oss i akkurat dette. 

Jeg har i de siste årene lest en
rekke bøker om utviklingen av an-
troposofiske virksomheter i Norden.
Flere av dem er blitt anmeldt her i
Landsbyliv. Siden vi feiret 100 års
markeringen av Rudolf Steiners første
besøk i Norge for to år siden, har vi
fått en god oversikt av hvordan de for-
skjellige antroposofiske virksomheter
har utviklet seg her i landet. 

Richard Steel skriver her i denne
utgaven av Landsbyliv om Karl König
Arkivet. I en samtale med ham for
over ett år siden la han vekt på at
dette arkivet er blitt til ikke bare for å 

skue bakover i tid, men for å inspirere
til fremtidige tiltak. 

Hvordan er det med oss? Hvor er
våre arkiver? Her i Norge har vi drevet
antroposofisk omsorg i godt og vel 70
år. Har vi tatt vare på vår dokumenta-
sjon? Har vi kopier av nyhetsbrev, 
referater fra møter, innlegg i blader,
tidsskrifter og bøker? Kan vi forske
hvordan media har omtalt oss over 
de siste 40 år? Har dette kanskje for-
andret seg? Kan vi se bevegelser og
forandringer i det store bildet, ikke bare
i de siste begivenhetene over det siste
året? 

Hvor viktig er det om vi mister disse
papirene? Kan vi ikke basere oss 
på det muntlige? Hvordan var det
våre medarbeidere opplevde de
første årene? Men også her er vi i
ferd med å miste ting. De eldste med-
arbeidere er nesten ikke lenger her
med oss. Hvem kan vi da spørre? 
Er det kanskje ikke på tide å be dem
å fortelle sine erfaringer og opplev-
elser for å bevare dem for fremtiden? 

Hvem kunne tenke seg å ta et slikt
arbeid fremover? Dette dreier seg om
hvert sted, det dreier seg om Lands-
bystiftelsen og det dreier seg om 
Forbundet. Kunne det danne seg en
samtalegruppe rundt dette tema?
Kanskje først her i Landsbyliv med
noen innlegg og tanker, og kanskje 
deretter et møte, muligens tilknyttet 
Representantskapsmøte i Landsby-
stiftelsen, eller på en av fagdag-
møtene som Forbundet arrangerer. 

Mister vi fortiden? 

Foto: 
Borgny Berglund
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Usedvanlige
mennesker
Tekst av NINA BRUN

Hvordan fungerer
usedvanlige
mennesker sosialt,
hvordan mestrer
de sin tilstand og
sin livssituasjon,
og hvordan møter
de andre mennes-
ker? Jeg må atter
være talerør for
mine likesinnede,
og prøve å skildre
hvordan det er å

leve med en kronisk autisme med
påfølgende depresjon og sjele-
blindhet. 

Fordi vi er feilinnstilt, så farves vår
tale og gjerninger og blir ofte mottatt
med ganske krasse tiltaler og bebrei-
delser. Således har jeg og mange
med meg blitt ufrivillig misforstått.
Autisme forveksles dessverre ofte
med egoisme og utakknemlighet fordi
vi er depressive og synes mye i livet
byr oss imot, uroer og forstyrrer oss.
Vi mener ikke å være i utakt med
livet, men vår legning gjør det slik og
forårsaker mange pinlige situasjoner,
hvor vi ufrivillig kommer til å tråkke for
grovt i salaten. 

Våre kjære, tålmodige og gratule-
ringsverdige medarbeidere og om-
sorgspersoner kan reagere etter vår
mening litt for oppfarende og truende.
Sammen med våre psykoser, vår hard
kamp med våre indre naturkatastrofer,
er dette ofte vanskeklig for oss å
mestre. Som i historien om Promet-
hevs som ga menneskene ilden men
vekket Zevs vrede, ble Promethevs
som straff lenket til en klippe i Kauka-
sus. To ravner kom og hakket i hans
lever, symbolet på mot og kraft. Slik
kan vi autister oppleve å bli hakket på,
når vi skulle komme til å være litt uhel-
dige. Vi autister (Promethevs) er lenket
til oss selv (klippen i Kaukasus).

Med denne tunge skjebne som vi
har valgt, er vi også gratulerings-
verdige. Vi vandrer på vår måte en

vanskelig innvielsesvei og tar imot
med begge hender all den ros, opp-
muntring, heder, lovord og beundring
som vi heldigvis også får. Se for dere
”trafikkfare” bildet: Uten støtdemper,
uten bremser og dermed mer utsatt
føler vi oss i livet, hvor dere friske,
livsdyktige jeg-sterke mennesker
naturlig har støtdempere og bremser
og dermed den nødvendige beskytt-
else som vi savner. 

Vi håper bare på å bli forstått, og
ikke få en unødvendig skrape og uten
å føle at vi har sagt eller gjort noe
stygt. Å bære en slik kronisk lidelse
er en svært tung og ensom sak. 
Dere ”normale” funksjonsdyktige
mennesker er våre forbilder og bærer
et beundringsverdig og takknemlig-
hetsverdig ansvar. Vi kan jo ikke alltid
takke, smile og neie og være like
positive hele tiden med disse depre-
sjonene som vi må holde i sjakk med
medfikamenter. Da ville vi jo bare
være falske løgnere og hyklere. Vi
velger å være ærlig ut ifra oss selv. 
Vi mener ikke å være ekle eller mis-
fornøyde fordi vi er den vi er. Tenk så
flott, ingen mener å være uhøfflig! 

Camphill er et gullfunn! Det er den
beste alternativ til familie og venne-
krets. Jeg har mye å takke Camphill og
NAV, Husbanken, psykiatere, leger og
andre omsorgspersoner som hjelper
oss. Samfunnets gode hjelpere!
Mennesker er menneskets glede! 

Om noen av våre hjelpere syns det
er slitsomt når vi er irritable og irriter-
ende så syns vi selv det er like slit-
somt når de er irritable og irriterende!
Vi må alle kunne bære hverandres
byrder og således oppfylle Kristi lov.
For Kristosofien er moralisering heller
bespottelig og et gys fra fortiden. Kris-
tus sier aldri fy! Han er selve trøsteren
og helbrederen i hele vår kjære jord-
tilværelse og elsker alle, særlig sine
minste små! Vi gjør alle så godt vi kan
ut fra hver enkelts kapasitet og vi er
alle underveis. Jeg vil jo gjerne utvikle
meg, ikke innvikle meg…

golf og kaffe
En professor sto foran filosofistudent-
ene sine. Da timen begynte tok han
fram et stort og tomt syltetøyglass og
fylte det med golfballer. Da han hadde
gjort det, spurte han klassen om glas-
set var fullt. De var enige om at det 
var det. 

Så tok professoren fram en kasse
med småstein, og begynte å helle de
ned i glasset. Han ristet glasset lett,
så småsteinene fordelte seg mellom
golfballene. Så spurte han igjen
studentene om glasset var fullt, og
det mente klassen at det var. 

Fortsetter på side 22

Foto: Nils Erik
Bondesson

Symptomer på depresjon: 

• Senket stemningsleie
• Manglende interresse og 

glede for de fleste aktiviteter
• Tretthet og nedsatt energi
• Svekket konsentrasjon og 

oppmerksomhet 
• Redusert selvfølelse og 

selvtillit
• Skyldfølelser og mindreverds-

komplekser
• Negative og pessimistiske 

tanker om fremtiden
• Søvnproblemer 
•  Nedsatt seksuallyst
• Angst, rastløshet og uro
• Selvmordstanker
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Så tok professoren fram kasse med
sand og begynte å helle sand opp i
glasset. Sanden fylte naturligvis det
resterende hulrommet i glasset. Igjen
spurte han om det var fullt. Klassen
var enstemmig i sitt ja. 

Til slutt tok professoren to kopper
kaffe og tømte dem opp i glasset.
Rommet mellom sandkornene ble 
nå effektivt fylt. Studentene lo. 

”Nåvel”, sa professoren da latteren
stilnet. ”Dette glasset kan represen-
tere livet deres. Golfballene er de
viktige ting i livet: Familie, kjæreste,
barn, helse, venner – de ting som, 
selv om alt annet går tapt, og bare
disse tingene var tilbake, likevel ville
gjøre livet godt å leve. 

Småsteinene er de andre tingene,
som også er viktige – slik som jobb,
hus, bil osv … Sanden er alle de
andre småtingene.” 

Professoren fortsatte: ”Hvis dere
putter sanden i glasset først, er det
ikke plass til verken småstein eller 
golfballer. Det samme gjelder livet.
Hvis dere bruker all deres energi og 
tid på de små ubetydelige tingene, 
får dere ikke plass til det som er
viktigst for dere. 

Prioriter det som virkelig betyr mye
for dere. Lek med barna. Pass på
helsen! Inviter din kjære på middag.
Opplev kultur eller sport, engasjer
deg i samfunnet og i mennesker rundt
deg. 

Det vil alltid være tid til å gjøre rent
i huset og klippe plenen. Ta dere av
golfballene først – de ting som virke-
lig betyr mye for dere. Få orden på
det dere vil prioritere – resten er bare
sand.” 

En av studentene rakte hånden i
været og spurte hva kaffen represen-
terte. Professoren smilte: ”Jeg er glad
for at du spør. Det er bare for å vise at
uansett hvor fullstappet ditt liv synes å
være, så er det alltid plass til et par
kopper kaffe sammen med en venn.” 

Med takk til Anerøs Smeby som
fant denne fortellingen. 

Red. 

Landsbyen – en sosial 
nyskapning 
Tekst av SVEIN BERGLUND

Den norske kulturhistorien har ingen
tradisjoner vi kan kalle landsbyer 
slik som sydover i Europa. Det som
kommer nærmest er de gamle tett-
steder og knutepunkter i landskapet.
Noen steder hadde vi i middelalderen
bygdetun hvor menneskene søkte
seg sammen slik som for eksempel
Agatunet i Sørfjorden (Hardanger) og
Otternes-tunet ved Aurland.

Den moderne sivilisasjonen har
splittet menneskenes fellesskap i by
og land. Byene er blitt til nervesentra
hvor makt og kapital samles. Vi kaller
også de største byene for hoved-
steder – det vil si hodesteder – til-
svarende på tysk Hauptstätte eller på
engelsk ”capitals” som på engelsk står
for hode. Tilbake blir land med jord-
bruk eller industriforetak - samfunnets
produksjonsområder - svarende til
våre lemmer.  Oppdelingen i ”hode” 
og ”lemmer” forteller oss at kanskje
noe mangler? Ja, nettopp det i oss
som skaper helhet og sosial kvalitet –
blodomløp og hjertekrefter.

Genialt var det derfor at Camphill i
sin tid tok til seg begrepet ”landsby” for
å bevisstgjøre en sosial sammenheng
hvor de funksjonshemmede kunne
integreres og føle seg ivaretatt i et
menneskelig fellesskap som ikke er
oppsplittet, men helhetlig. Det skjer
ved at jord- og hagebruk hører til
fellesskapet, likeledes de elementære
”produksjonssteder” i form av verk-
steder, kanskje en landsbybutikk,
steder for å dyrke kultur, undervisning
og et religiøst liv. Til sammen utgjør
dette en miniatyr av samfunnets
viktigste funksjoner.

Ikke alle Camphill-steder har alle ak-
tivitetene, men har allikevel som inten-
sjon å gi denne trygge opplevelse av
noe helhetlig. Vi kan se den samme
bestrebelse også på andre steder som
ikke er en del av Camphill, men som
også har en helhetlig tilnærming til 
omsorgsarbeidet. Det ligger i den 

sosiale kvaliteten, ovenfor kalt 
hjertekreftene, å skape fellesskap 
med menneskelige kvaliteter. Alle
mennesker har denne helheten i seg -
i hode, hjerte og lemmer - og vi trives
derfor når vi bor et sted hvor vi både
kan oppleve kultur, sosiale kvaliteter
og kan gjøre noe praktisk sammen. 

Derfor kan kanskje landsbyideen
være et felleseie og Landsbyliv et godt
navn for det blad som nå skal være
det felles organ for virksomhetene i
Forbundet for sosialterapi?

Hva er 
antroposofi?
I sommerutgaven inkluderte vi en liste
av de ti grunnliggende punktene i
helsepedagogikken og sosialterapien.
Siden antroposofien står så sentralt i
vårt arbeid vil vi gjerne stimulere til 
en bredere debatt for å tilby en kort for-
klaring av antroposofien. Vi tar gjerne
imot tilbakemeldinger og kommentarer. 

”Antroposofien vil ikke være annet
enn en forsøksmetode for det all-
mennmenneskelige og for allmenne
verdensfenomener.” Rudolf Steiner

1. Antroposofi kommer av gresk      
og betyr kunnskap eller visdom   
om mennesket.

2. Antroposofien ble grunnlagt         
av Rudolf Steiner (1861 – 1925).

3. Antroposofi er å bli klar over det  
spesifikt menneskelige i seg        
selv: Jeg er ikke bare et produkt  
av biologi og miljø, men er selv   
en produktiv og skapende           
åndelig individualitet.

4. Antroposofien setter mennesket  
i sentrum, uansett kjønn, kultur,   
religion eller annen gruppe-         
tilhørlighet. 

5. Antroposofien betrakter jorden    
som en levende organisme som  
det er menneskenes ansvar å     
verne om og pleie.



kronikker

landsbyliv nr 25 • JULEN 2010                                                                                                                                23

Emil som 
forbilde!
Jeg satser alt på at jeg, som Emil,
alltid vet og finner RÅD for URÅD! 

Tekst av NINA BRUN

Slik som da hans beste venn Alfred
fikk blodforgiftning og høy feber mens
det var snestorm på sitt verste, og
hvor de andre, VOKSNE, ga opp og
bare gråt og bar seg! Emil hadde
klippetro på at det var mulig å trosse
stormen og han klarte å få Alfred vel
frem til legen. 

Da Emil var innestengt i snekkerbua
i mange timer, fant han en planke som
han ledet fra vinduet i snekkerbua og
over til vinduet i pølse- og matbua.
Han holdt på å ramle ned av den
ustødige planken, men beina festet
seg akkurat i tide og han kom seg
over. Han ble både trett og sulten, og
åt opp all pølsen og sovnet på stedet,
mens de andre hjemme hos Emils
familie glemte seg fullstendig bort i sin
egen kakehimmel. 

Etter mange timer kom moren og de
andre gråtende til snekkerbua, men
ingen Emil var der å finne! De for over-
alt og til slutt etter mye hysteri og
panikk fant de ham sovende i matbua.
Det var bedre at all pølsa var spist
opp, bare de fant Emil i god behold,
sovende og mett. 

Konklusjonen er at det er mye bedre
å ha kreativ, positiv og konstruktiv
fantasi som Emil, enn å ha
katastrofefantasi, destruktivt, motløst
og negativt. For jeg vil da ikke mot-
arbeide min svært så tålmodig engel
med hardnakket tvil, pessimisme og
bekymring! Finner jeg, som Emil i
Lønneberget, og mennesket i vårt
Mikkelsmesspill, løsenet som befrir
meg og som endelig forløser meg?

6. Derfor ligger det i antroposofien  
en spore til praktisk innsats for    
et menneskeverdig samfunn.      
Dette kommer til uttrykk i sosiale 
initiativer som barnehager og      
skoler i alle verdensdeler,            
biologisk-dynamisk jordbruk,       
legekunst og sosialterapi, etisk   
bankvirksomhet og mye mer.

7. Antroposofien betrakter kunst,    
vitenskap og religiøsitet som       
likeverdige aspekter av vår          
virkelighetsforståelse. Den søker
å forene de tre i et helhetsper-     
spektiv.

8. Ifølge antroposofien kan ethvert  
menneske utvikle evner til å        
iaktta den åndelige verden.         
Gjennom antroposofisk -             
meditativ praksis kan mennesket
komme fra å tro på noe åndelig   
til selv å erfare det åndelige. 

9. Antroposofien appellerer til 
selvstendig tenkning og               
vurderingsevne, og avviser alt     
som har å gjøre med dogmatikk  
eller sekterisme.

10. Derfor kan hvem som helst, 
uavhengig av kulturell bakgrunn  
eller religiøs og vitenskapelig      
overbevisning, bli medlem av      
Antroposofisk Selskap.

Du finner mer om antroposofien på
Antroposofisk Selskaps hjemmeside:
www.antroposofi.no  

Teksten er utarbeidet av Dialogos
Pressesenter. 
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FOKUS: TEATER

Spillene Karl König skrev i de
første årene var med å forme
Camphill. Her vil spesielt de jule-
spillene han skrev bli omtalt, mens
alle spillene vil bli nevnt for å få et
helhetlig bilde. Vi begynner før
krigen, i turbulente Wien.

Tekst av JOHN BAUM

1936-38
Da den 33 år gamle legen, Karl
König, måtte forlate Tyskland og
returnerte til Wien våren 1936,
inviterte han en gruppe unge
mennesker til å møte ham, blant dem
Rudi Lissau, Hans Schauder, Alex
Baum, Sali Gerstler (senere Barbara
Lipsker) og Trude Blau (gift Amann).
De hadde kjent hverandre siden
slutten av 1920-årene, da de alle var
i tenårene. Gjennom turene i skogen
nær Wien, musikk, dikt og Rudis en-
tusiasme for antroposofi, hadde flere
av dem funnet veien til antroposofi. At
Karl König møtte gruppen som hadde
holdt sammen i over syv år, ga en
annen gruppe som også hadde kjent

hverandre fra tenårene, Thomas
Weihs, Peter Roth, Alix Roth og Carlo
Pietzner, mulighet å komme. Karl
König drømte engang om å bli
dirigent og måtte bruke sine dirigent-
egenskaper for å bringe de to venne-
grupper sammen. Men hjelp kom fra
et annet hold også. De øvet Obe-
rufer Kristi fødselspillet i advent

1936, og König beskriver i et selvbio-
grafisk fragment at religiøsiteten av
ordene og bildene i spillet var et
samlende element. I advent 1937
spilte Karl Königs ungdomsgruppe,
de var da i alderen 21 til 27, igjen
Oberufer fødselspillet og også
paradisspillet, denne gang for flere
hundre tilskuere. 

Den 11. mars 1938 ble Østerrike
annektert. Ungdomsgruppen samlet
seg hos Karl König i Anastasius
Grüngasse 49 i Wien for siste gang,
med et forsett om å møtes i et annet
land for å arbeide sammen.

1938
Karl König flyktet fra Wien i august
1938, og søkte etter et land som
kunne ta imot ungdomsgruppen.
Storbritannia ga muligheten og 8.
desember samme år landet han i
England. Denne advent skrev han 
”Et Julespill”, som han dedikerte til
sine barn, Renate, Christof, Andreas
og Veronika, og til deres mor, Tilla.
Barna hadde alle roller, som engler,

FOKUs 
På tEatER 
I denne utgaven fokuserer
Landsbyliv på Teater. 

Dette er en aspekt av livet i våre virk-
somheter som med stor kraft kan
bygge opp fellesskapet og bidra til at
alle utvikler seg som menneske. Vi
håper at de innlegg vi har samlet
speiler mange sider ved livet vårt. 

Vi innleder med et større arbeid
som John Baum har gjort med stor
nøyaktighet for å se nærmere på
hvordan teaterforestillinger har
hjulpet den historiske Camphill-
utviklingen. Margit Engel følger
dette med konkrete eksempler fra
Vidaråsen, noe hun skrev for tyve år
siden og som fortsatt er aktuelt. Vi
lurer på hvor mange av våre lesere
har hatt lignende opplevelser?
Landsbylivs faste eurytmi spaltist,
Simone Wantz, viser hvordan euryt-

miterapien utviklet seg fra å være
en ren fremstillingskunst til et terapi-
verktøy. Fra Granly får vi en beret-
ning om en teaterforestilling, og
Hanne Kveli og Nina Brun skriver
om hvordan det er å delta i et spill
på Solborg. Vi får også noen
advarende ord fra Nils Chrstie for
de som er avhengig av for mange
tekniske midler. Denne delen av
Landsbyliv avsluttes med en invita-

sjon til alle våre lesere om å delta 
i Peer for Alle festivalen neste
sommer. 

Vi håper at dette søkelyset vil 
inspirere og motivere til en fortsatt
fruktbar utvikling av teaterforestil-
linger på våre steder, og Landsbyliv
tar gjerne imot kommentarer og
andre innlegg om dette fra våre
lesere. Red. 

Karl Königs spill i Camphills tilblivelse

Fra spillet om St Nicolas. 
Foto: Jason Havneraas
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en gammel hyrde, en ung konge. 
De voksne, og det må ha vært flere
enn familien, spilte Maria og Josef,
den hellige Anna, moren til alle eng-
lene og Mineralenes Herre. Stykket
hadde en sterk bildekarakter, og de
voksne hadde også oppgaven med å
hjelpe barna. 

Mineralenes Herre viser Maria 
og Josef veien til stallen, hvor jorden
selv danner grunnen under deres
føtter. Som flyktning kan Karl König
ha opplevd at han igjen opplevd fast
grunn under føttene, etter flere
måneder på flukt.

1941
Den 30. mars 1939 flyttet de første
inn i Kirkton House , et ”kirk house”,
”kirke hus”, nær Insch i Aberdeens-
hire. Ungdomsgruppens medlemmer
som hadde flyktet forskjellige veier fra
Wien, kom en og en frem, tre av dem
i den siste uken før krigen brøt ut den
3. september 1939. Våren 1940 var
Kirkton House overfylt, og et større
gods ble anskaffet, Camphill, på
nordre bredden av elven Dee, noen
kilometer vest for Aberdeen. Julen
1940, den første jul i Camphill, var de
fleste menn internert på Isle av Mann
eller i Canada. Høsten 1941 hadde
alle de internerte blitt løslatt og an-
kommet Camphill. Søndagen før
advent, 23. november 1941 skrev

Karl König teksten til en julefeiring.
Det ble skrevet for og spilt på julaften
i kapellet som ble bygget i annen
etasje i Camphill Cottage. 

Juletreet står som midtpunkt, kun
de tre øverste, røde lysene brenner.
Noen få andre lys brenner i rommet,
en lanterne henger i midten for å vise
vei for Adam og Eva. Alle som er til
stede, de med roller og de uten,
skulle ha en aktiv følelse av å delta.
Ingen var tilskuer. Mineralenes Herre
kommer til syne med Adam og Eva
og forteller om de tusener av år
menneskene har arbeidet på jorden.
Skikkelsene av Abrahams offer, Isaks
trofasthet, Jakobs styrke og Josefs
verdighet trer frem. Gjennom deres
gjerninger tennes flere lys på treet. 

Julaften, 24. desember er fra
gammelt av Adams og Evas dag.
Julenatten blir det som har blitt båret
av jordens nød og smerte forvandlet
til lys og varme. 

Eva går til kongene, Adam til
hyrdene. Mineralenes konge henter
Maria og Josef. Moren til alle englene
avslutter med ordene: ”I deres hjerte
er lyset født, og må det lyse gjennom
hele året.” 

Julen 1941 var krigen i gang for
fullt. Tyskland hadde angrepet Russ-
land søndag 22. juni og var dypt i

Russland når kong vinter festet 
grepet. Japan angrep Pearl Harbour
søndag 7. desember 1941, og brakte
U.S.A. fullt med i krigen. 

Julen 1941 var alle samlet i Camp-
hill og kunne skape en inderlig jule-
feiring mens krigen raste andre steder
i verden. 

1942
I september 1942 begynte slaget om
Stalingrad. Det skulle bli vendepunk-
tet på østfronten. Rundt samme tid
skrev Karl König et spill for Mikaeli 
for Camphill Community, og det ble
oppført til Mikkelsmess 1942 for
første gang. Det var et spill for de
voksne, og vokteren foran terskelen
ble spilt det første året av Karl König
selv. Tilla König, Carlo Pietzner,
Thomas Weihs, Peter Roth og Anke
Roth (senere Weihs) hadde roller, de
andre var del av en folkemengde som
ville storme terskelen.  

1943
Den 6. juni 1943, skrev Karl König et
Sankthansspill. Spillet ble skrevet
slik at alle som kunne være med
dannet en stor ring og sang med i
sangene. Skikkelsene trer frem fra
ringen. Spillet ble spilt om ettermid-
dagen 24. juni, Sankthansdagen. 

Noen dager etter at det ble spilt for
første gang landet de allierte på Sicilia
og begynte den nesten 22 måneder
lange ferden mot slutten av krigen. 

1945
Fra 13. til 19. januar 1945, i Europas
skjebnetime, mens sovjettroppene
befridde Warszawa, en uke før
Auschwitz ble befridd og en måned
før Dresden ble til et ildinferno, var
Karl König dypt engasjert i skrivingen
av et påskespill. Det er et spill i fire
deler: 

Forspill: Skjærtorsdag, i språkets
eterrike.

1. del: Langfredag, i Aten foran 
Zeus tempel.

2. del: Påskelørdag, ved foten av
Golgata-høyden foran Kristi grav.

3. del: Påskesøndag, i Irland på 
en høyde i midten av Druidenes 
helligdommer.

Fortsetter på side 26
St Hansspill ved Murtle House. Arkivfoto
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1947
Den 27. november 1947 skrev Karl
König et julespill for Camphill Com-
munity. Den største samlingsplassen
var den gang i inngangshallen til
Murtle House. Der kunne alle som
bodde i Camphill, Murtle og Newton
Dee komme sammen. Det var flere
hundre mennesker, barn og medarbei-
dere i 1947. På sørsiden av elven Dee
var Heathcot, et stort hus hvor barn
som trengte spesielt mye stell bodde.
De hadde sin egen julefeiring der. 

Sent på ettermiddagen på julaften
kom alle i Camphill til inngangshallen
av Murtle House. Det var ingen tils-
kuere, alle var del av spillet. Barn og
voksne sto tett i tett, det var ikke plass
til å sitte. Skumringen fylte rommet.
De skikkelsene som skulle tre frem
var gjemt i menneskemengden. 

På en måte tar skikkelsen som 
representerer Den menneskelige
samvittighet plassen til Mineralenes
Herre i julespillene fra 1938 og 1941.
Adam og Eva, belastet med jordens
byrde, blir voktere ved terskelen til
evighetens hav. De tre erkefedre,
Abraham, Isak og Jakob kommer
frem av mengden, i spillet fra 1941
var det deres gjerninger som ble syn-
lige. Ved siden av treet står Moses og
Elias, slik de sto ved siden av Jesus
da han ble forklaret for disiplene. 

På julaften, dagen viet til Adam og
Eva, blir menneskehetens vei på
jorden synliggjort. Veien fra Adam og

Eva til Maria og Josef, fra det fortapte
paradis til håpet ved barnet i krybben. 

Juletreet som tennes i spillets gang
lyser, med Moses og Elias som
voktere. De tre erkefedre avslutter
spillet med ordene: 

Krybben er skapt. 
Skipet er bygget. 
Årene hugget. 
Seilene satt. 
Lysets bærer er i oss. 
Barnet er født. 
(oversatt av Margit Engel)

I stillhet går alle videre til julaften-
feiringen.

Mens ungdomsgruppen formet seg
i Wien i skjebneårene 1936-38 hjalp
Oberuferspillenes inderlige religiøsitet
med til å bringe gruppen sammen.
Oberuferspillene har blitt spilt i alle 
år i Camphill, helt fra begynnelsen.
Karl Königs julespill var vesentlig i
Camphill tilblivelse da alle ble deltag-
ere og ingen var tilskuere. Slik er det
i livet selv.  

1950 og senere
Etter krigen tok det noen år før man
kunne bevege seg fritt i Europa. På
slutten av 1940-årene begynte unge
mennesker, særlig fra den krigsher-
jede Tyskland, å søke seg til Camphill
i Skottland. En ungdomsgruppe inn-
enfor Camphill Community formet
seg rundt 1950 og den 22. og 23.
oktober 1950 skrev Karl König et
adventsspill for ungdomsgruppen. 

Karl König skrev følgende spill
etter 1950 i forbindelse med Kristi
himmelfart feiring: 

• En kveld i Emmaus (skrevet 10. 
februar 1952), for fredag etter 
Kristi himmelfart.

• Quo Vadis Domine (skrevet 27. juli
1958), til å bli spilt på mandag etter 
Kristi himmelfart.

• Zarathustras kalk (skrevet 
sommeren 1962), et spill for lørdag 
etter Kristi himmelfart.

Den 17. august 1958 skrev Karl
König Kellsboken (The Book of
Kells). Etter muntlige utsagn skulle
det spilles på 6. august. Tradisjonelt
er 6. august dagen for Kristi for-
klaring. I 1945 var det dagen den
første atombomben ble sluppet over
mennesker ved Hiroshima.

Det finnes videre påbegynte spill
av Karl König: 

• Scenen med døperen Johannes, 
Enoch og Oedipus

• Et oppstandelsesspill
(muligens 1955) 

Flere av de første spillene Karl
König skrev var felleskapsspill,
skrevet så at man kunne feire en
høytid sammen. Senere strevet Karl
König å oppleve påskens
hemmeligheter, først med det
firedelte påskespillet, senere med tre
spill for de spesielle dagene mellom
Kristi himmelfartsdag og Pinse. 

Bemerkelsesverdig er at Karl König
flere ganger skrev et spill på en dag,
og dagen han skrev på var ofte en
søndag. På en slik søndag så han
frem til den kommende festtiden og
satt ord til den indre realitet han opp-
levde.  

Karl König skrev alle spillene på
tysk, og alle ble først oppført i eng-
elsk oversettelse. De fleste spill er
blitt oversatt til norsk, og på
Vidaråsen, Hogganvik, Jøssåsen,
Solborg, Vallersund og Kristoffertunet
er spillene mer kjent enn i mange
andre Camphillsteder i verden. 

Murtle House 1954. Arkivfoto
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Tekst MARGIT ENGEL
Foto BORGNY BERGLUND

Når mennesker
prøver å danne
fellesskap, for på
den måten å kunne
gjenomføre opp-
gaver hevet ut over
det personlige,
kreves av den
enkelte erkjenn-
elses-skritt som
fører ham inn i nye
og subtile aspekter

ved det sosiale liv. Den tilfredsstillelse
det rent personlig tiltak kan gi, gjelder
ikke lenger. Vi blir, om vi vil beholde
vår identitet og ikke bukke under for
autoritære holdninger, stilt overfor
skjebnemøter, skjebneknuter. Ofte
synes livet utålelig vanskelig. Til sist
makter vi kanskje ikke fellesskapets
harde utfordring. 

I vårt eget forsøk på samfunnsdann-
else gjaldt det å skape en omgivelse
for mange forskjellige skjebner som
søkte å finne et menneskeverdig og
meningsfylt liv, mennesker som
trengte hjelp på mange plan. Vi ble
ikke spart for kriser, sammenstøt og
små katastrofer, spesielt blant dem
som kalte seg medarbeidere. 

Men så skjedde det en deg at vi, 
i forbindelse med en konferanse i ut-
landet, ble oppfordret til i vise det 
5. bilde av Rudolf Steiners mysterie-
drama. Dette var opptakten til en
spennende prosess, som raskt moti-
verte oss til å fortsette. 

Bilde for bilde som vi tok fatt på,
måtte samtidig også oversettes. Vi
var heldige og ble kjent med Steiner-
skolelæreren og kulturhistorikern
Arne Krohn Nilsen, som var villig til å
påta seg denne oppgaven. Å gripe
det rytmiske element, som er så
karakteristisk og sentralt for Rudolf
Steiners dramatiske verker, var kan-
skje den største utfordringen, men
også den mestret Krohn Nilsen suve-
rent. Dessuten har han en sjelden
sans for sprogets uttrykksrikdom,
dets mest subtile nyanser. 

Gjennom dette arbeidet, som en
skjebnessammenheng av unge, søk-
ende mennesker tok fatt på, uten at
noen av dem var spesielt begavede
skuespillere, skjedde det noe vi
nesten kan kalle en forvandling i vår
felleskapsbestrebelser. Det vesent-
lige ble ikke selve oppførelsen, men
den erkjennelsesprosess innholdet
formidlet oss, og de kunstneriske og
sosiale erfaringer vi gjorde i arbeidet
med å innstudere stykkene. 

Når vi i vanskelige situasjoner tok
Marias eller Benedictus’ ord til hjelp,
eller når Lucifer og Ahriman pekte
hen på våre livsillusjoner, dannet
ordene liksom et speil. Det befridde
og løftet mang en situasjon inn i 
objektivitet, som kun den innviede,
Rudolf Steiner, er i stand til å for-
midle. Da 30 av oss, blant dem flere
med behov for hjelp (landsbyboere),
under en musikkfest i Bled i Slovenia
oppførte middelalderscenene – i
samme området hvor Rudolf Steiner
opprinnelig hadde konsipert nettop
disse scenene! – ble dette et av
høydepunktene i vår opplevelse. 
Vi følte at våre sosiale bestrebelser
hadde fått et perspektiv, som kunne
føre oss videre. Rudolf Steiners

hovedoppgave, å formidle erkjenn-
elsen av menneskets gjentatte jorde-
liv og de lovmessigheter som gjelder
for skjebnesammenhenger (karma),
kunne gjennom mysteriedramaene
oppfattes og formidles på en kunst-
nerik måte. 

I årene som har gått siden, har vi
ved Arne Krohn Nilsens hjelp arbei-
det oss gjennom det meste av de fire
dramaene, og vi tar nå med glede fatt
for annen gang. 

Artikkelen er tatt fra innledningen
til Rudolf Steiners Fire Mysterie-
dramaer, utgitt av Vidarforlaget i
1994. 

Mysteriedramaene, en vei 
til fellesskapsdannelse 

Arne Krohn Nilsen som Ahriman ved en
oppførelse i Oslo, ca 1975.

Sophus Clausen som Capesius ved 
mysteriedramaoppførelse, ca 1975.

Margit Engel

Svein Berglund som Dobbeltgjeren 
ved mysteridramaoppførelse i Oslo.
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Eurytmi 
og teater
Tekst av SIMONE WANTZ

Rudolf Steiner innfører en betraktning
om kunstenes vesen (das Wesen der
Künste)  med følgende imaginasjon:
Han beskriver et vakkert vinterland-
skap med snø og store isblokker i
vannet. Solen var gått ned men enda
lå den gyllne glansen til kveld-
stemningen over landskapet. 

To kvinner sto der og betraktet
dette landskap. 

Den ene kvinnen, skjelvende og
sammentrukket, klagde:” jeg fryser”.
Mens den andre kvinnen betraktet
dette vakre vinterlandskapet full av
undring. Og over all skjønnhet glemte
hun frost og kulden, en indre varme
fylte hennes hjerte og hun talte
ordene:” oh, se hvor vakkert land-
skapet rundt omkring oss er”. Til
denne kvinnen blir det senere i denne
betraktningen sagt; at hun er
kunsten. (fritt gjengitt etter Rudolf
Steiner, Berlin 28.10 1909)

I året 2011 blir det 100 år siden eu-
rytmiens begynnelse. Rudolf Steiner
utviklet denne nye bevegelseskunsten
sammen med Lory Mayer-Smits, en

ung kvinne i mellom Europa.

Snart deretter ble Eurytmi framført
som scenekunst rundt omkring i ver-
den. Først var scenekunsten og ut fra
den ble den pedagogiske eurytmien,
den terapeutiske eurytmien og også
sosialeurytmi utviklet.

Jeg tror at eurytmien har enda
store oppgaver i å utvikle seg, til å nå
mennesker og til å finne sin plass i
vårt samfunn som scenekunst, som
sosialkunst men også som terapi.
Josef Beuys (om ham kunne man
kanskje engang fortelle litt mer) har
utvidet sitt kunstbegrep til et ”allkunst-
verk”, han snakkket også om den
”sosiale skulptur”. Alle mennesker
kan bidra til dette kunstverk.

I Camphill-landsbyene i Norge der
mennesker lever, arbeider og feirer
hverdagen og høytider sammen, blir
det ofte framført et spill eller et even-
tyr til høytidene og det er en fin måte
å feire en høytid på. 

Jeg synes det er fint med et ALL-
KUNSTVERK hvor mange kan bidra:
noen lager kostymer, scenebilder,
noen har regi, mange spiller eller gjør
eurytmi, noen gjør musikk, synger,
taler, noen er skuespillere, ja noen
har hovedrollen. Kanskje er det enda
noen som kan være publikum til sist?
Det kan altså skje at nesten alle er
med og spillet blir da mer til en ”hend-
else” enn til et spill man viser frem. 

Ikke alle er flink til å tale eller lære
seg en rolle utenat, noen er flinke til å

bevege seg og mange kan komme
inn i en ”bevegelses-strøm” sammen
med andre.

Eurytmi i spill kan være en vei til å
vise bevegelser i naturen og ele-
mentenes verden: vannet for eks. kan
uttrykkes gjennom bevegelse av en
gruppe mennesker. Med hjelp av
eurytmien kan man oppleve og vise
det vesensaktige i naturriket.

Og gjennom den dramatiske
eurytmien kan sjelestemninger synlig-
gjøres gjennom bevegelsen. Drama
kan utspille seg ikke bare gjennom
ord og handling av skuespillere, men
også gjennom eurytmiske holdninger,
gester, bevegelser. Også åndelige
(spirituelle) hendelser i et drama kan
beveges og dermed bli synlige. 

Ofte blir disse bevegelser utført av
en gruppe mennesker, (eller en
enkelt person)  som da igjen står i en
fin kontrast til noen enkelte roller med
tekst i et skuespill. 

Og det er plass til mange. 

Simone Wantz er frilans eurytmist
og kan kontaktes:
simonewantz@gmail.com 

I neste utgave av Landsbyliv
skriver Simone om terapeutisk
eurytmi (helseeurytmi). 

Arkivfoto

vinteren
Dikt av Hanne Kveli 

Ja, nå er vinteren her for fullt 
Snø på trærne 
Snø på bakken 
Store mengder snøhauger. 
Ake i bakken, 
Gå på ski, 
Lage snømann, 
Ha snøballkrig. 
Vinteren er 
Herlig når det 
Ikke er så kaldt. 



FOKUS: TEATER

landsbyliv nr 25 • JULEN 2010                                                                                                                                29

Utøvende kunstnerisk virksomhet
har en viktig plass på alle antropo-
sofiske sosialterapeutiske steder.
Det er ikke resultatet som bestandig
er viktigst, men det å komme i pro-
sess og bruke seg selv på andre
måter enn i hverdagslivet. 

Tekst av VERONIKA SCHMID

Teater er "all-
kunst": Kostymer,
lyssetting, musikk,
kulisser og rek-
visitter er hjelpe-
midler til å skape
stemning og la en
annen virkelighet
oppstå enn den
som vi opplever i
hverdagen.

Den enkelte deltager – det gjelder
faktisk medarbeidere like mye som
beboere – får anledning til å vokse
utover seg selv, til å tørre å "gå ut av"
sin hverdagsperson og krype inn i en
annen skikkelse, den såkalte rolle-
figuren. Dette er en vanskelig pro-
sess som krever både mot og fantasi.
Og det er ikke alle som får det til like
bra. Men alle oppdager og tar i bruk
ukjente sider hos seg selv. Alle møter

utfordringer og lærer noe underveis –
om seg selv og om store livstema og
bilder som nærer sjelen. 

Dramagruppen på Granly arbeider
en formiddag i uken (2 timer). Når fo-
restillingen nærmer seg, kan det nok
bli noen ekstraøvelser. Veien fra valget
av stykket til oppvisning for publikum
er lang å gå. Men vi har heldigvis å
gjøre med mennesker som elsker å
øve og fordype seg. Tålmodighet er en
god egenskap å ha når man arbeider
med  mennesker som ikke har intel-
lektet som den viktigste utrustningen i
livet. Gjentagelse er noe som ikke er
kjedelig men som tvert imot er nøk-
kelen inn i mysterienes hemmeligheter.
Deltagerne trenger tid, mye tid – for å
bli kjent med stykket, for å lære, for å
huske, for etter hvert tørre å gjøre noe
selvstendig.

Det er gjentagelsen som er bygge-
sten for nye ferdigheter og for den så
imens viktige følelsen av å mestre. 
Og her er vi midt i noe av det som kan
kalles terapeutisk i teaterarbeidet vårt.

Jeg får bedre selvtillit ved å mestre
noe jeg kan være stolt av. Jeg øver
meg i å utvikle kroppsbevissthet og
kroppsspråk ved å være med i et
skuespill. Jeg trener konsentrasjons-

evnen ved å ta på meg en rolle som
jeg skal fylle i både én og to timer. 
Jeg øver selvstendighet når jeg gjen-
nom gjentagelsen og får den trygg-
heten som trenges for å stå alene på
scenen. Teaterets virkemidler hjelper
til alt dette. Og når vi jobber bevisst
med det visuelle og musikalske får
både utøverne og tilskuere (forhåpent-
ligvis) en estetisk opplevelse i tillegg. 

Dette er de mer psykologiske virk-
ninger. Men på Granly er vi også 
opptatt av ånden: Innholdet i spillene
våre er ofte noe som lar oss rette
blikket oppad. I forestillingen "Den
Lille Tryllefløyten" for eksempel må
prins Tamino gjennomgå farer og
prøvelser, før han til slutt får prinses-
sen og blir hersker i solriket.  

Slikt kunne man også si om de
mange  folkeeventyrene, som ble
dramatisert og vist på Granly i årenes
løp: De er ur-bilder, arketypiske ut-
trykk for noe allment menneskelig.  

Det handler om mennesket i
spenningsfeltet mellom gode og onde
krefter, det handler om å gjøre feil og
møte konsekvensene av dette – og
det handler om menneskets frihet.

Teaterarbeid jobber i så måte med
dypt menneskelige ting – uten å
preke og forklare. Bildene når oss på
et annet sjikt av vårt vesen enn
intellektet. Og det er kanskje der vi
næres virkelig?

Veronika Schmid er medarbeider
ved Granly Stiftelse 

teater!? Hvorfor det, da? 

Veronika Schmid
Foto: Borgny Berglund

Pamina og Papageno. Lise Letrud og 
Dag Lillejord. Arkivfoto.

Jakob Nærlie som prins Tamino. Arkivfoto.

Nattens dronning og kong Sarastro.
Marie-Jeanne Ulrichsen og Tore Saatvedt.
Arkivfoto
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Tekst HANNE KVELI og NINA BRUN
Foto JAN BANG

Vi skal framføre et såkalt dragespill,
men det er ikke drage med. 

Det er mange som er med, og vi
øver hver onsdag. Mot slutten øvet 
vi enda oftere. Vi er folket til høyre,
folket til venstre, vokteren, moderen,
prinsen, ridderen, mennesket og jom-
fruen. Folket til høyre har en del re-
plikker å si, de provoserer vokteren,
stiv og urokkelig som en drage. Man
må si replikkene akkurat som i virke-
ligheten, da føler jeg meg som en
ekte skuespiller. De vil at vokteren
skal åpne døren til tempelet. Vi vil vite
sannheten, og vi synger to sanger. 

Det å spille folket er opplivende,
givende og spennende, å si det rett
ut. Det er som å leve gjennom
århundrer. 

Det er alltid spennende og artig den
første kvelden vi øver og er ferske i
rollene. Så utdyper vi enkelte strofer
og setninger her og der. For meg er
det litt vanskelig at jeg skal synge min
rolle. Melodiene er så snedige kryp-
tiske, de er både melodier og ikke
melodier. Til å begynne med er det
som å synge falskt, de liksom slutter i
løse luften, som en ufullendt melodi.

Men når jeg blir bedre kjent og for-
trolig med dem, da synes jeg de er
riktig vakre, og jeg føler dem opp-
muntrende og begeistrende, slik at
de er en fryd å synge. 

– Nå Nina, kan du stille deg litt
lengre til høyre, så og så, litt nærmere
Torill, kan regissøren si, og griper
meg og puffer meg dit han vil ha meg.
Det føles litt ekkelt av og til, men i
grunnen mestrer jeg det og får mange
gode tilbakemeldinger, da er det
lettere å falle til ro i rollen. Stort sett
kommer jeg på gli nokså snart, særlig
det jeg kjenner fra før, ”Atter brenner

lyset i hans hender”… osv. Jeg greier
stort sett å bevare sinnsroen, samt
gleden over å mestre det meste, og
alle lovordene. 

Jeg gleder meg til hver spilløvelse.
Å øve og spille Mikkelsmesspillet
virker styrkende og helbredende, i alle
fall på meg! Ja, også det å være med
i fellesskapet, være sammen med de
andre i landsbyen, være sammen om
å kjempe for det gode, samarbeide
mot det onde, som kommer til utrykk 
i spillene, gjennom hele øvelsespro-
sessen og frem til både general-
prøven og selve fremføringen. 

Disse høytidsspillene står for felles
skjebne, kampen for det gode, fryd,
fred, glede, kjærlighet, takknemlighet,
mot og kraft, forvandling av det onde,

Mange fra Solborg deltar i spillet

Nina Brun som Moderen i Mikkelsmess-spillet

Regissør Arild Smeby

Hvordan er det å delta i Mikkelsmesspillet? 
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det som er tungt og vanskelig til en 
forståelse av at det som er falt til jorden
kan også heve seg til himmelen. 
Det handler om kampen mellom lys 
og mørke, både her på jorden og i 
kosmos. 

Noe viktig i spill er at egentlig er vi
alle mer eller mindre identisk med
rollene! Og ikke bare vår egen rolle.
Jeg spiller moderen, og skal formidle
en ekte moders beskytternatur. Dette
kan vi alle ha, så som vi alle kan ha
noe inni oss som er stivt or urokkelig
som en drage, vokteren. Vi har også
ridderens mot, prinsens moralske og
rene mildhet og folkets blanding av
tro og tvil, håpløshet, håp og opp-
rørthet. Disse rollene kan finne gjen-
klang i samtlige deltagernes sinn. 

Spillene markerer hver høytid og
setter således både publikum og
spilleutøverne i den riktige og mer
dyptgående høytidsstemningen, noe
av det aller viktigste ved Camphill-
fellesskapet. Det sikrer oss respekt
for alle høytider og alle de
Guddomelige vesener som hver
høytid representerer.

Solborg: Den modige ridderen

”Hvor var jeg som meg selv, den
hele, den sanne?”

Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

Tekst DAG BALAVOINE, prosjektleder

”Hvor var jeg som meg selv, den
hele, den sanne?”, spør Peer Gynt
seg selv i Henrik Ibsens skuespill.
Det spørsmålet kan også de som
kommer til ”Peer for alle” - festivalen
på Gålå i august 2011, stille seg. Vil
du være med?

I 2009 var det en vellykket Peer
Gynt-sommerfestival, på Gålå, og i
august 2011 skal vi gjøre det igjen.
Denne gangen skal vi lage festival
sammen med folk fra hele Norden!

Vi skal sette opp teaterstykket;
Peer Gynt og spille det på den
fantastiske friluftsscenen på Gålå.
Og, hvis du vil kan du også være
med som skuespiller på scenen.
Enten sammen med teatergruppen
din eller som enkeltstående deltager
på festivalen. De teatergruppene som
vil være med, kan velge seg, eller får
tildelt, en scene fra Peer Gynt, av
Henrik Ibsen, som de vil øve på, fram
til aug. 2011. På festivalen skal vi da
sette sammen scenene til en hel fo-
restilling som skal framføres lørdag
den 20. August på friluftscenen. Alle
er velkommen til å se den. Kanskje vi
du bare være med en dag eller to, det
er også mulig.

Du må ikke spille teater, hvis du
ikke har lyst til det! Hvis du vil kan du
gjerne bare ta del i friluftsaktivitetene
og være tilskuer til skuespillet. Det vil
være mange aktivitetstilbud under
festivalen, for alle behov!

Slik som sist utfordrer vi alle teater-
gruppene som vil være med på sce-
nen til å begynne å sette seg inn i
hvilken scene de vil arbeide med fram
til framføringen neste sommer. Det
hadde vært kjempefint hvis de som
var med på scenen sist gang også er
villig til å ta fatt igjen. Dere kan gjerne
bare begynne å syng sangene. Kom-
ponisten vår, Malte Winje, har laget 
en CD med sangene som er på salg
gjennom nettsidene våre:
www.nordisk.allkunstverk.com

Der kan man også melde seg på. 

Meningen med disse festivalene er
å skape ”kunst og kultur-rom”, som
fungerer som en øvelsesarena for et
inkluderende samfunn. Vi kaller det
for ”et sosialt allkunstverk”.

Ja, jeg vet at det er store ord, men
tenk bare på Askeladden; han ville
bygge et skip som gikk like raskt til
lands som til vanns. .. det var også
store ord. Bare fordi han våget å holde
målsettingen klar, uttalt og selvfølgelig,
fikk han både skipet, med prinsessen
og det halve kongeriket attåt.

Fortsetter på side 32

Peer for alle - 2011

Peers møte med Knappestøperen. Foto: Borgny Berglund.
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FOKUS: TEATER

Ved å arbeide kunstnerisk og sosialt
i et inkluderende miljø, der alle, både
funksjonshemmede og funksjonsfriske,
profesjonelle og amatører, deltar aktivt
med sine evner på lik linje, kan ”frø”
legges til en naturlig integrert felles-
skapskultur, som vårt samfunn, som er
så sterkt preget av prestasjonskrav
som utelukker de med funksjonshem-
ning, kan nyte godt av. 

I fortalen til FN-konvensjonen om
rettighetene for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne heter det:
"..(at det er en) interaksjon mellom
mennesker med nedsatt funksjons-
evne og holdningsbestemte barrierer
og barrierer i omgivelsene som
hindrer oss i å delta fullt ut og på en
effektiv måte i samfunnet, på lik linje
med andre.” Denne konvensjonen er
enda ikke ratifisert av Norge.

Altså vi må alle begynne å øve
dette i oss selv og i forhold til våre
egne holdninger!

Ved å være med på denne festiva-
len kan vi bidra til å utvide våre vante
sosiale, økonomiske og kulturelle
grenser som vi lever med. Den
enkelte deltager kan før eller siden gå
inn i en kunstnerisk prosess henimot
en prestasjon, en festival,  – en teater-
forestilling, sammen med mange
andre kjente eller ukjente aktører.
Denne prosessen lever før, under og
etter selve festivalen. Det er dette vi
kaller for et sosialt allkunstverk. Den
begynner nå! Vil du være med?

Vi håper på at det kommer like
mange denne gangen som sist gang,
ca. 400 deltagere. Men det er også
mulig at det kan komme flere.  

Tiden går raskt nå og snart er det
Jul. Da håper vi å ha 15 teater-
grupper som vil være med på øve
scener fra Peer Gynt. Vi ber derfor de
som har ansvar for teatergruppene
om å vurdere deltagelsen til neste
sommer så snart som mulig. 

Vi planlegger også to deltagersam-
linger i vår, med deltagere fra de
teatergruppene som vil være med, 
for å møtes, snakke sammen om
teaterarbeidet, og delta i planlegg-
ingen av festivalen. Da skal vi se på
skuespillet generelt, høre fra de
enkeltes teaterarbeid, ta opp felles
spørsmålsstillinger i forhold til spillet

og drøfte programmet og aktivitetene
vi skal ha under festivalen, slik at vi
får en fin festival igjen. 

De som vil kjøpe musikken, med
en notebok og en CD, kan bestille det

på websidene. Kanskje det er en fin
julepresang?

Peer for alle – 2011 er i gang; vil du
være med?

Tekst av Nils Christie, tatt fra boken
’Små ord for store spørsmål’, anmeldt
av Anne Langeland i Landsbyliv 21,
Julen 2009. 

Den gamle forteller måtte ha kraftig
stemme for å bli hørt. Den nye kan
nøye seg med å hviske i mikrofonen.
Det bør hun/han ikke om det kan 
unngås. Man vil som oftest, og bedre,
nå fram direkte. Mikrofonen blir et
ekkelt mellomlegg. Ofte binder det en
til talerstolen, eller dasker som et
fremmedlegeme mot kinnet. Og
lyden, den kommer ikke fra munnen
til den som snakker, men fra
høytalere rundt om i salen.

Mikrofonen er også ofte koblet til 
en opptaker av en eller annen sort.
Eller opptakeren ligger der bare,
tilsynelatende uskyldig. Men så
skriver noen opptaket ned og foreslår
utgivelse så tankene kan bli ytter-
ligere spredt. Det lyder fristende lett-
vint, men skynd deg å si nei. De fleste
blant oss snakker med hele kroppen,
ikke bare tungen. Teksten skrevet ned
fra et opptak blir ikke det man for-
midlet der og da.

Galt kan det også gå ved bruk av
”overhead”, ja nettopp, over hodet,
eller power-point, - de maktfulle
punkter! Man forsøker å få tilhørerne
med på ferden, bruker hele seg, alt
som kan mobiliseres av intensitet for
å nå fram, – og så skal man stadig
bringe oppmerksomheten vekk fra
det talte ord og opp på et lerret på
veggen! Ofte kommer ordene på
veggen lenge før fortelleren får dem
ut i muntlig form. Jeg kjenner ikke
litteraturen som sikkert foreligger om
virkninger av hyppig bruk av power-
point, – kjenner bare gjennom egen-
opplevelsene hvordan
kjedsommeligheten siger inn over
meg der jeg som tilhører/tilskuer
dysses ned av ord på lerret fulgt av
ord fra fortelleren. 

Men i fullstendighetens navn: Hvor
store tabeller, tallrike tall, formler eller
kart skal presenteres, kan lerret eller
tavle være godt å ty til. Det er også
noen foredragsholdere som mestrer
bruken, får til et samspill mellom ord
fra munn og ord på lerret. Da blir det
fint. Men om du ikke er sikker på at
du mestrer samspillet, glem utstyret. 

Muntert samspill. Foto Borgny Berglund.

Utstyrets dragende kraft
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tanker om
juletiden 
Tekst av SVEIN BERGLUND

Har Julens høytid og egenart blitt
borte for oss? Har vi lagt et slør over
dens muligheter til å bety noe mer enn
det vi vanligvis i dag opplever? Når
adventstiden begynner står julen for
noe positivt; som adventskalender,
julemarkeder, konserter, god mat, fine
stemninger osv. Men tid og rom blir
etter hvert fylt av et kommersielt press
fra alle kanter – i mange land starter
juleutstillingene allerede i oktober - 
og når vi endelig kommer til den 24.
desember, julemiddagen er spist og
gavene delt ut, har vi da klart å være
åpne for det som julen egentlig betyr?
Er noe blitt borte underveis?

Adventstiden
Hva er det vi venter på i advents-
tiden? Hva forteller våre følelser? De
fleste er lite bevisst på dette og vil
kanskje si: Vi håper på at noe rent,
lyst, uskyldig, barnlig og fredelig skal
komme oss nærmere i juletiden.  

Slike forventninger kan lett finne
veien til et åpent, barnlig sinn. Barna
hjelper oss voksne å bevare de gode
stemninger i adventstiden. Advents-
kalendre som inneholder mer enn
sjokoladebiter og plastgjenstander bak
lukene, kan formidle noe dypere.
Julelegender likeså – for eksempel
boken “Julens Legender” av Leif
Wærenskjold, (Antropos). Men også
moderne forfattere som ”Julemysteriet”
av Jostein Gaarder (Aschehoug), er
godt egnet som høytlesning. Den er
krevende fordi det beste er å lese et
kapittel hver dag fra 1. desember og
frem til og med juleaften.  Vi kan også
benytte adventstiden til å lære nye
julesanger. Kanskje ta oss tid til å gå
på julekonsert eller julespill sammen
med barna.

For at vi bedre kan møte julen med
større åpenhet, har vi mulighet gjen-
nom barna å bygge noe nytt inn i
våre tradisjoner som en motvekt mot
tidens julestress som presser seg på
fra alle kanter i adventstiden.

Julemysteriet  
Sentralt i julen står for de fleste av oss:
juleaften, 1. og 2. juledag med julemat,
gaver og familiesammenkomster og
kanskje en gudstjeneste juleaften.
Den vesentlige vekt legges på ytre 
aktiviteter, men hva er dette julemys-
teriet som er blitt borte for oss?  La oss
gjøre oss noen tanker om dette:

Det kan være en vekker å tenke
over at i de fire første århundrer av
vår tidsregning feiret man slett ikke
fødselshendelsen den 25. desember!
Man feiret ikke Jesu fødsel, men det
vi kan kalle Kristi fødsel den 6. januar
– Jordandåpen. Hvordan er vår opp-
levelse av julen når vi kommer til den
6. januar?

Senere ble den 25. desember
fastsatt som et kirkelig og religiøst
tyngdepunkt i julen. Dette har Europa
gjennom middelalderen utviklet til
fromhet ved å tilbe det lille barnet
som bærer frelseren og menneske-
hetens fremtid i seg. Kanskje har
dette vært en nødvendighet for de
barske folkeslag som har bebodd det
europeiske kontinent.

Men noe er gått tapt ved å flytte
blikket fra den 6. januar til den 25.
desember. Vi vet fra evangeliene at
Kristi virke ikke begynte den 25.
desember men startet med hend-
elsen den 6. januar. Det er den
voksne Jesus – 30 år gammel – som
gjennom liv, ord og handling bringer
noe helt nytt inn i menneskeheten. 

6. januar ble en åndelig fødsel.
Middelalderens bilder av Jordan-
dåpen hvor himmelen åpner seg 
og det åndelige element stiger ned i
Jesus, forteller om det gåtefulle som
der skjedde. I 2000 år har mennes-
kene prøvd å forstå hva denne Kris-
tusimpuls er uten å kunne gripe det
fullt ut. Det er som budskapet hele
tiden fornyer seg i takt med mennes-
kenes sinn og hjerter. 

Den 6. januar er også feiringen for
De hellige tre konger som kommer til
det Jesusbarn som er beskrevet i Matt-
heus-evangeliet. Beskrivelsen forteller
om et barn av kongelig ætt og de tre
konger er visdomsbærere fra tre for-
skjellige kulturer. Overraskende møter
vi den 6. januar en annen fortelling og
et annet budskap enn den beskriv-
elsen vi kjenner fra Lukas-evangeliet -
kjent som Jule-evangeliet – som vi
leser den 24. desember. 

Det er nærliggende å spørre om
det er en sammenheng mellom 
De hellige tre kongers tilbedelse og
Jordandåpen – også kalt Epifanias-
hendelsen. Juletiden egner seg til å
samtale om slike spørsmål som kan
fordype julen.

I den urkristne tid var tyngdepunktet
6. januar – i vår tid ligger det på julens
første dager. Er det mulig å fylle jule-
tiden igjen med innhold som fører
frem til en avslutning og samtidig en
ny høytid den 6. januar?

Fortsetter på side 34

Vindusmaleri: Et julemotiv fra Vidaråsen. Foto: Borgny Berglund. 
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Igjen kan vi få hjelp av barnet i oss
og av det  kunstneriske element.
Mange julelegender forteller om det
“kongelige” barnets fødsel som setter
skrekk i Herodes. Det er fortellinger
som passer til den siste del av
juletiden. Den første tiden får da mer
en historisk karakter – vi feirer Jesu
fødsel – den siste del fører oss inn i
det nye år og fremtiden. Noen familier
pynter om juletreet nyttårsaften og lar
de hellige tre konger nærme seg jule-
krybben mot 6. januar. 

Steinerskolene har noen år satt
opp det gamle julespillet fra Oberufer
den 6. januar, som forteller om
Herodes og de tre konger. Når vi der
møter Herodes og hans ondskap,
vekker dette enkle, men dramatiske
spillet en moralsk motstandskraft som
vi kan ta med oss inn i det nye året. 

Draumkvedet om Olav Åsteson er
også en kunstnerisk inngangsport til
fordypning av juletiden:

Han la seg ned um joleftan
og sterkan svevnen fekk;
vakna 'kje fyrr um trettandagjen,
då folkje at kjyrkjunn gjekk.

Den kan synges eller bare leses. I
store bilder følger vi her en sjel som
vandrer gjennom død og “helvite” opp
til himmelshøydene og blir innviet i
den store sammenheng. 

Gjennom ”barnet” i oss og det
kunstneriske element får vi hjelp til å
fylle juletiden på mange måter; vi
opplever indre bilder gjennom myter,
legender og evangelietekster. Vi
hører ord og budskap i fortellinger og
skuespill. Glimtvis kan vi forstå at
julen er noe mer enn det overfladiske
”narrespill” vi har rundt oss gjennom
det kommersielle og media.

Vi har muligheter for å nærmes oss
julemysteriet om vi holder fast på
begge disse datoer i juletiden – 25.
desember og 6. januar og la de stå
som to søyler for en dypere juletid.
De gamle hadde en fornemmelse av
dette da de kalte tiden for ”de hellige
13 netter.

grønnsaker i «boks» 

Potetopptak i Hogganvik. Foto: Kirsten Kalstø

Tekst av JAN BANG

Jeg sitter og leser siste utgave av Økolo-
gisk Landbruk, et tidsskrift Landsbyliv har
bygget opp et godt samarbeid med. Der
finner jeg flere innlegg om ulike måter å
distribuere landbruksprodukter. I en tid
preget av finanskrisen, og med media
fullt av meldinger om både kutt i offentlige
budsjetter på samme tid som finansled-
ere er belønnet med summer som vi bare
kan fable om, er dette veldig aktuelt. 

Det er ingen hemmelighet at økonomi-
en går stort sett den gale veien, noe som
kan bekreftes når vi ser på overbruk av
resurser, forurensing og hvordan dette
bidrar til klimaforverring. Å utvikle alter-
native måter å styre økonomien på er en
sentral oppgave for de som vil finne veien
ut av vår tids krise. Landbruksprodukter,
særlig mat, er noe vi har behov for hver
dag, vanligvis flere ganger, og det såkalte
konvensjonelle landbruket bidrar vesent-
lig til klimaforverring og forurensing, på
samme tid som den er blitt avhengig av
både offentlig støtte og stort sett lave
lønninger for de som produserer. 

I bladet leser vi om en ny abonne-
mentsordning i Lofoten. ”Dette er et
tilbud til de som er opptatt av økologisk
mat. Her kan du i ro og mak gå inn på
nettet og velge hvilke pakkeløsning som
passer best for deg, for så å tegne et
abonnement. Pakken blir da etter avtale
levert på døren.” 

Alm østre, en av nøkkelgårdene i det
biodynamiske jordbtruket i Norge, har
utviklet en lignende måte å distribuere 

sine produkter. ”En gang i uka, fra
midten av juli, går det en bil med ferske
grønnsaker fra Alm østre. Den leverer
grønnsaker på døra til kunder i nær-
området. 

– Vi har cirka 90 kunder som er til-
knyttet abonnementsordningen, forklarer
Jasper Kroon.” 

Et annet innlegg i utgaven beskriver 
et økosenter utenfor Cleveland, Ohio,
USA. Den er drevet av nonner som
dyrker økologisk mat som de donerer til
Akron/Santon Regional Foodbank som
fordeler det videre til fattige familier som
trenger god mat men har dårlig råd. Ar-
tikkelen beskriver også hvordan andels-
landbruk systemer virker, og hvordan de
først oppsto i 1960 årene i Japan. De
heter på engelsk Community Supported
Agriculture (CSA) og dette er blitt over-
satt til norsk som andelslandbruk. Dette
er blitt utviklet på flere Camphill lands-
byer i USA og i Europa, og det var snakk
om noe lignende på Camphill Solborg
noen år siden. 

Andelslandbruk er en måte å skape en
ny økonomisk ordning for å distribuere
landbruksprodukter. Den er basert på
den assosiative tanken, at produsenten
og forbrukeren burde samarbeide for å få
produktene fordelt på en måte som sikrer
produsentens inntekt og på samme tid
sørger for at forbrukeren får tilgang til
varer av god kvalitet. 

Jordbruk var tema på Camphill Lands-
bystiftelsens Representantskapsmøte for
ett år siden. Kanskje det er på tide å ta
det opp igjen, med hensyn til økonomien. 
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Potetopptak 
i Hogganvik 
Jeg skulle på overnattingsbesøk
hos min datter i Hogganvik. Hun
har bodd der siden november i fjor.
Hadde tatt med meg kjeledress og
støvler, bare sånn i tilfelle…

Tekst og foto KIRSTEN KALSTØ

På morgensamlingen ble vi fortalt av
bonden at det ble potetopptak denne
dagen. Så mange som mulig måtte
være med. Været hadde vært tørt og
fint i en periode, men nå var det lovet
regn om 2-3 dager. Så da gjaldt det å
få opp så mange poteter vi kunne
klare den dagen. Desverre hadde
potetopptakeren streiket denne
gangen, så det var bare å sette igang
på "gamle" måten - altså med greip
og hender! 

Vi delte oss inn i grupper på 2. Den
ene spadde og ristet frem potetene.
Den andre plukket og samlet dem i
bøtter, og tømte dem så i en stor
samlekasse. Noen poteter var
uheldige og ble spiddet av greipene.
De måtte i egen kasse sammen med
dem som hadde blitt solbrente!
Arbeidet gikk jevnt og trutt hele
dagen, bare avbrutt av kaffe og mid-
dagspause. Her var det tydelig at folk
var vant med å jobbe. Langs
potetrastene var det godt humør, fred
og fordragelighet som rådde. Mange
fant rare poteter som de måtte vise
frem! 

Da klokka nærmet seg 17.00, var
potetkassen overfyllt og nesten halve
området rensket for poteter.Nå var
det godt å få seg en dusj, og komme
inn til deilig, ferdiglaget kveldsmat!
Og i tillegg få hvile ryggen sin! 

En koselig dag med godt utført
arbeid var over! Hvordan har det gått
med resten av potetene, mon tro?

Evangelietekster for de neste 3 måneder
I Camphill-landsbyene verden over markerer mange husfelleskap lørdag
kveld ved å lese Evangelieteksten som også blir lest opp søndag morgen
i gudstjenesten. Et forslag til passende tekster blir valgt ut og sirkulert.
For å gi flere mennesker anledning til å knytte seg til denne praksisen, og
for å hjelpe Camphill medarbeidere å finne frem til riktig tekst, er dette
tekstene fra Julen 2010 til Påsken 2011. 

DESEMBER 2010

25 Første Juledag Lukas 2 1 – 20 

JANUAR 2011 

1 Johannes 1 1 – 18 
8 Markus 1 9 – 13 

15 Markus 1 14 – 22 
22 Lukas 5 27 – 35 
29 Ap. gjerninger 22 1 – 15 

FEBRUAR 

5 Johannes 8 12 – 20 
12 Lukas 5 18 – 26 
19 Johannes 5 1 – 16 
26 Lukas 7 11 – 17 

MARS 

5 Johannes 11 19 – 27 
12 Matteus 6 1 – 15 
19 Matteus 12 9 – 21 
26 Johannes 10 11 – 18 

APRIL 

2 Johannes 6 35 – 51 
9 Johannes 12 1 – 11 

16 Palmesøndag Lukas 19 28 – 40
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broder dyr

Fra Broder Dyr av Karl König

Oversatt av SIGRUN BALAVOINE
Foto BORGNY BERGLUND

”Alle fugler små de er, kommer nu 
tilbake”. Slik sang vi som barn, og når
sangen var ferdig, da var våren der,
eller rettere sagt,  vi sang den hit til
oss. ”Gjøk og Sissik, Trost og Stær,
synger alle dager”, slik het det videre;
og ute steg solen stadig høyere, og i
dypet av vår sjel våknet gleden. Fug-
lene som kom tilbake brakte det gry-
ende lyset igjen til oss barn. Våren og
fuglenes oppvåkning hørte liksom
sammen.

Det at også andre dyr viste seg
igjen, – bortsett fra sommerfuglene,
for de varslet sommerens komme for
oss, – var egentlig ikke så viktig. Men
fuglenes ankomst, det betød at våren
kom.  

Lenge var det slik for mennes-
kesjelene, at fuglens og solens gjen-
komst var vevet sammen; at fugle-

verdenen hadde i seg det mektige
gryende lyset og varmen som stadig
økte i styrke. Slik som fiskene hører til 
i vann, slik hører fuglene til i luftens lys
og varme. Dette er deres rike. Her
lever de, mens vann og jord bare er en
staffasje og en grense, som de vel
støter på, men som de vanskelig og
sjelden kan forbinde seg riktig med.
Også her kan det være unntak, som
bare bekrefter regelen og understreker
denne grunnleggende lovmessighet. 

Fuglens leverom er luft, lys og
varme. I denne sfæren lever de sine
liv, og i disse elementene utfolder de

seg i et storslagent anlegg, nemlig
flygingen. Fuglen kan fly, den behøver
ikke å lære det først. Som kylling er
den nesten ikke i stand til å løfte seg
opp i luften; ikke fordi den ikke kan fly,
men fordi den enten ikke har vinger
eller så har den en altfor tung kropp i
forhold til vingene. Aldri trenger en
oppvoksende fugl lære å fly av sine
foreldre, slik som for eksempel en liten
selunge må det. Den tilbringer uker
med sin mor før den går i vannet og
tar sitt første svømmetak.

Fisken svømmer, de firbente hopper
og går og fuglen flyr, for den har fjær
som bærer den gjennom luften. 
Den må bare hengi seg til luftens ele-
menter for å komme fremover. Denne
hengivelse til fjærkledningen gjør flyv-
ingen til en selvfølge for fuglen. Fjær-
drakten er kastet over dens kropp 
som en vidunderlig kledning, som
fører den over land og hav, liksom på
et flygende teppe. Den flyr ikke, den
blir fløyet. Dens dyktighet består i å
ikke være selvisk ved flygingen, men
bare hengitt til fjærkledningen. Så
snart fuglen ville ha forsøkt å styre
sine vinger, ville det være slutt med
flygingen. Det han må gjøre, er å la
seg gli inn i luft- og varmestrøm-
ningene som trekker over jorden.
Bølgeslagene og vinddragene i luften,
er det som fører ham frem. Han føler
vindens slag, varmens veven og flim-
ringen fra heten. Det er dette hans liv
er forenet med, og i ett med disse 
elementene styrer han flukten. 

Musklene på bryst og armer er
overraskende svake, når vi ser det i
forhold til den uhyre prestasjonen
som de utfører, hvis man mente at
det var muskelkraften som fikk fuglen
til å fly. Musklene gjør ikke annet enn
å regulere vingene. De brer dem ut
og trekker dem sammen, samt hever
og senker dem. De blir brukt å til å ta
av og å lande med. Fjærkledningen
besørger selve flygningen. Den er en
hemmelighetsfull vekst, som først
danner seg etter at hovedfasen i den
embryonale utvikling er fullført. Det er
som om fuglekroppen blir tilført noe
utenfra. Den gir ham form og skikk-
else og hyller inn den nakne, arme
kroppen i skjønnhet og verdighet.
Denne fjærdrakten er som en kåpe
vevet av krefter som ikke tilhører jord
og vann, men luft, lys og varme. 

Fugle-
verdenen
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bokanmeldelser

Hva skjer i 
vår hjerne? 
Bevissthet og hjerne – 
et uløst problem 
Trond Skaftnesmo, 
Antropos Forlag, 2010 

Anmeldt av JAN BANG

I tenkningens historie vil materialis-
men og reduksjonismen stå som 
ansvarlige for hvordan vi har utviklet
vår verden gjennom de siste få
århundredene. I den siste tiden har
det oppstått spørsmål om denne
vitenskapen er den beste måten å 
behandle både oss selv og verden på.
Ja, er det mulig at det er en feil måte
å se verden på? Det er dette spørs-
målet som har fått Skaftnesmo til å se
nærmere på hjernen og tenkningen;
hva de forskjellige grener av den mo-
derne vitenskapen sier om dette. 

Det han finner er rystende, som
han selv skriver: ”Som vi har sett i de
foregående kapitlene kan selv de
mest åpenbare fakta om verden og
bevisshet benektes, inkludert at det
finnes en ”verden” og en ”bevissthet”.
Hvordan kan så mange filosofer,
psykologer og biologer – presumptivt
fornuftige mennesker alle sammen –
være villig til å begå så mange
urimeligheter?” 

Skaftnesmo oppsummerer tre
mulige måter å se verden på. 

• Spiritualistisk monisme; hvor 
verden er en, og den skapende 
bevissthet – ånd – er alle tings 
mor.

• Dualisme; hvor verden er to; 
ånd og materie, bevissthet og 
hjerne. 

• Materialistisk monisme; hvor 
verden er en, og materien er, 
med dens lover og energier, alle 
tings mor. 

Når Skaftnesmo tar den materialis-
tiske monisme til en logiske konklu-
sjon, finner han at det ifølge materia-
lismen ikke eksisterer en verden der
ute. Ifølge flere eminente filosofer og
psykologer, er bevisstheten bare et 
resultat av nevronenes konstruksjoner.
”Vår bevissthet blir i så fall lik en isolert
boble, der et kontinuerlig multimedias-
show nådefullt redder oss fra å våkne
opp til den fryktelige erfaringen av vår
autistisk tilstand.” Han viser til hvordan
denne måten å se verden på nå er blitt
standard pensum i skoler og på
høyere pedagogiske nivå. 

Rudolf Steiner hjelper Skafntnesmo
ut av dette marerittet med følgende
sitat: ”Når jeg ser en farve, når jeg
hører en tone, så erfarer jeg farven 
og tonen, ikke som en kroppslig hend-
else, men jeg er med mitt selvbevisste
jeg forbundet med farven, med tonen
utenfor min krop. Kroppen har som
oppgave å virke som et speil.” 

Materialistisk monisme blir avvist,
eller som Skaftnesmo beskriver det,
falsifisert, ved en rekke tilfeller som
ikke kan forklares innenfor den råd-
ende materialistiske vitenskapen. Som
for eksempel godt fungerene og intel-
ligente mennesker, som bare har 1%
av en hjerne, målt ved den materialis-
tiske vitenskapen, eller ut-av-kroppen
opplevelser som også ikke kan for-
klares ved hjelp av materialismen. 

Skaftnesmo viser at når vi in-
kluderer en mulig fri selvbevissthet
kan vi komme oss ut av denne
blindveien: ”Dersom bevisstheten
emergerer av hjernens – dvs.
nevronenes – aktivitet, kunne det
ikke da være at bevisstheten – og
med den tenkningens selv-
bestemmelse – er en (…) emergent

systemegenskap? I så fall bevares
den materialistiske forestillingen om
at bevisstheten genereres nedenfra,
fra materiens prosesser. Men sam-
tidig har vi nå også muligheten for 
at bevisstheten – spontant og over-
raskende (…) – manifesterer helt nye
og kausalt potente egenskaper,
ukjente for den enkelte nevron.” 

Han konkluderer: ”Å argumentere
mot tenkningens frihet (den frie viljen)
er kontradiktorisk, da det undergraver
muligheten for å argumentere ut fra
tankemessige grunner. Siden den
materialistiske monismen hverkan
kan begrunne eller gi logisk rom for
tenkningens frihet, må denne onto-
logien regnes som falsifisert.” 

Hvorfor er dette viktig for de som
arbeider med usedvanlige mennesker
som har behov for omsorg? Ut fra en
materialistisk tenkning, er uvanlige
mennesker feilkonstruerte mennesker.
Da er ikke veien lang til å tenke at vi
med de mange tekniske inngrep som
vi har i dag, skulle kunne rette opp
disse feil. Alle mennesker vil da kunne
bli betraktet som maskiner som for 
eksempel biler, og medarbeiderne 
må da fungere som gode bilreparatør-
roboter. Den konklusjonen som
Skaftnesmo kommer frem til er i stand
til å gi tilbake mennesket dets verdig-
het og integritet. Vi arbeider sammen
med hele mennesker, hver og en med
sitt frihetspotensiale. Som han skriver
på den siste siden i boken: ”En kon-
sistent ontologi må inkludere mennes-
ket, ikke bare i dets stofflig eksistens
og som levende organisme, men også
som autonomt bevissthetsvesen.” 

”Bevisshet og Hjerne” burde være
på pensum i den nye utdannelsen.
Boken er ikke lettlest, men det er
viktig at vi er klar over den filosofiske
begrunnelsen for vårt arbeid, og at vi
respekterer de vi arbeider sammen
med som hele mennesker. 

Bevissthet og hjerne 
kan bestilles fra: 
Antropos Bokhandel
Josefines Gate 12
0351 OSLO
Tel: 22 46 03 74
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A Rosicrucian Soul – The Life
Journey of Paul Marshall Allen  
Russel Pooler, Lindisfarne Books,
2009 

Anmeldt av JAN BANG

I sin innledning skriver Russel Pooler
om Paul Allen: 

”Den enestående gåte i hver enkelt
livshistorie” – det er eventyret han for-
teller. Jeg har lyttet til hans ”hem-
melig hjertespråk” så godt jeg kan og
skrevet det ned.” 

Hver av oss lever et unikt individu-
elt liv, og å følge livet vårt og andres 
gjennom det hemmelige hjertespråk 
er jo det vi bestreber oss i vårt daglige
arbeid sammen med spesielle
mennesker. 

For de som hadde gleden av å bli
kjent med Paul Allen i de årene han
og Joan bodde på Vidaråsen, vil
denne bok bringe frem et vell med er-
indringer og minner. For de som ikke
rakk å treffe dem, er boken en fortel-
ling om en særdeles viktig person i
antroposofiens utvikling og utbredelse,
og en person som bidro stort til
Camphills allerede aktive kulturliv. 

Vi følger Pauls ungdom, treffer først
noen av hans familie, ikke minst hans
elskede bestefar, Irving Viola Allen,
som hadde en enorm innflytelse på
Pauls liv. Han hadde en bakgrunn i
Kvekerbevegelsen, landsens folk med
enkle solide tradisjoner, som hadde
vært i USA i flere hundre år og var
rotfestet i ”upstate New York”. Denne
bakgrunnen skulle prege hans liv på
en positiv måte. 

Pauls første karriere var å virke
som en slags misjonær for antropo-
sofien, i den beste betydningen av
ordet, i Nord Amerika. Han ble grepet
av antroposofiske ideer, og ble en 
velkommen foredragsholder og bok-
utgiver. Han krysset kontinentet fra
kyst til kyst flere ganger. Han ga
mange foredrag og stimulerte små
lokale antroposofiske studiegrupper. 
I denne sammenheng traff han Karl
König i 1962, og 7 år senere flyttet

han med familien sin til Botton Village.
Da var han allerede godt opp i 50
årene, en alder som sikkert mange
tenker på å trappe ned. 

Paul, derimot, gikk inn i en ny karri-
ere, et nytt yrke, med nye utfordringer.
Hans lidenskap for teater og særlig for
Rudolf Steiners mysteriedramaer ut-
foldet seg, og i midten av 1970 årene
hadde han allerede etablert seg som en
fremragende regissør og tolk for disse
skuespillene, alltid i Camphill
sammenheng, uten profesjonelle
skuespillere eller andre teateryrker. 

Det var som Capesius at jeg traff
Paul, i Kristofferhallen på Vidaråsen i
1991. Min egen skuespiller bakgrunn
var absolutt minimal; jeg var visst med
i en skoleproduksjon av Shake-
speares Midtsommernattsdrøm i be-
gynnelsen av 1960-årene! Så 30 år
senere gjennoppdaget jeg scenen, og
ble begeistret. Det er ingen tvil om at
Paul var inspirasjonen bak mange av
aktivitetene jeg var med på å skape i
Landsbyskolen som ble holdt på
Solborg i årene 2002 til 2007. Even-
tyrfestivaler, ungdomstreff, og mange
andre kulturstevner. 

En av de ting som preger Camphill
landsbyene, er det rike kulturlivet. Vi

feirer høytider med spill, vi arrangerer
foredrag, konserter, treff og stevner. Vi
bruker scenen flittig. En av de første
bygg i hver landsby er salen, et sted
hvor vi kan opptre for hverandre. Ofte
er det flere folk i selve fremføringen
enn det er blandt publikum. Vi gjør
dette for oss selv like mye som for
andre. 

Paul Allen er fortsatt med! 
Bli kjent med Paul, jeg anbefaler

denne boken på det sterkeste! 

A Rosicrucian Soul kan bestilles fra: 
Antropos Bokhandel
Josefines Gate 12
0351 OSLO
Tel: 22 46 03 74

Paul allen – en betydelig 
Camphill-person 

gemeinschaftsbildung 
im Lichte Michaels
«Gemeinschaftsbildung im Lichte
Michaels» var de ord, som ble til
utgangspunkt for en konferanse
om fellesskapsdannelse i vår tid,
inspirert av erkengelen Mikael. 

Anmeldt av GERRIT OVERWEG

Konferansen fant sted i Dornach for
et år siden. Den skulle bli en møte-
plass hvor antroposofer, våre venner
med nedsatt funksjonsevne og andre
vanlige og uvanlige mennesker i 4
dager arbeidet sammen. En used-
vanlig stemning av samhørighet ble
resultatet. Hendelsen var gjennom-
syret av allkunstverkprinsippet. 

I tillegg til foredrag og samtale-
grupper, ble det øvet hver dag. For
konferansen ble avsluttet med frem-
føringen av Karl König's mikkelsmes-
spill, der alle festivaldeltagerne var
involverte: på scenen (store folke-
mengder) og i salen: kor, bjelle-
gruppen og jeg vet ikke hva mer.
Resultatet ble en operalignende bilde
til det prinsippet vi alle, bevisst eller
ikke, møter i vår tid nemlig: ters-
kelvokteren. Fellesskap oppstår og
oppleves kun hinsides denne skikk-
elsen, denne nødvendige bøygen i
oss selv.

Fortsetter på neste side
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I mikkelsmesstiden i år, et år
senere, kom det ut et hefte med
samme tittel som konferansen: Den
kommer i første omgang på tysk,
men neste år også på engelsk. For
konferansen ble avholdt på to språk,
så engelske innlegg ble oversatt til
tysk, mens tyske skal oversettes til
den engelske utgaven.

Richard Steel fra Karl König Arkivet
har utgitt boken. På forsiden en av
tegningene som König laget i inter-
neringsleiren på Mann i England. På
konferansen hadde det vært en utstil-
ling av alle de 52 originalbildene
König laget til hver av
sjelekalenderversene.

Sammensetningen av de gjengitte
foredragene av Virginia Sease,
Penelope Roberts-Baring, Sergej
Prokofieff, Peter Selg, Bodo von
Plato, Cornelius Pietzner og Richard
Steel er en fryd å få kunne lest igjen
for de som var med på konferansen.
De berører enhver som har følt seg
knyttet til det indre fellesskap i
Camphill. Og de kan gi, for de som
anende lurer på, hva som holder det
indre fellesskap sammen, et stem-
ningsbilde av hva det dreier seg om
og hva som det legges vekt på.
Teksten til Carlo Pietzner's Kaspar
Hauser spill, «...og ut av natten: 
Kaspar», som ble fremført på kon-
feransens første kveld, samt Karl
König's Mikkelsmess spill, «et spill til
Mikaeli», som konferansen avsluttet
med som en basunklang, er gjengitt i
heftets andre del.

Det foredraget som kan virke mest
inspirerende og berørende for alle 
og enhver, håper jeg kan bli oversatt
til norsk og få plass i neste utgaven
av landsbyliv: Bodo von Plato holdt 
et innlegg om «Karl König og tids-
ånden». Der legger han frem en
betraktning av det 20. århundre, det
århundredet hvori Karl König var virk-
som og formådde å bearbeide og 
beholde sin menneskelighet og det
menneskelige, i en utfordrende og
gjennomskakende tid. Det århundre
ligger langt bak oss, selvom de fleste
som leser dette er født i det
århundredet. Men det vi opplever i
vår sjel som umulige erfaringer å for-
holde oss til, det begynte å tre fram i
det forrige århundredet. Å beholde
sin egen sanne og sarte natur overfor

en fremvoksende intelligens vi umulig
kan forholde oss til, kan minne oss
om den måten Karl König kjempet

med sin tids ekstremer. Der, hvor
samvittigheten taler, ligger det avgjør-
ende i vår tid. Det vi formår å fremb-
ringe i våre liv, kan gi næring til tidens
ånd. Det enkelte mennesket, som be-
stemmer seg for med sin sjel å bygge
opp et sart og  levende forhold til det
han møter i livet, blir til en kraft.
Denne kraften som tidsånden kan for-
holde seg til og vil forbinde seg meg,
vil frembringe nye fellesskap i nær
eller fjern framtid. 

En oversettelse av foredraget vil
klarere kunne legge fram, med Bodo
von Platos egne ord, den oppgaven
hvert menneske har, i en tid som
preges av erkeengelen Mikaels. 

"Gemeinschaftsbildung im 
Lichte Michaels" 
Verlag am Goetheanum 
176 Seiten, € 20.- / Fr. 30.- 
ISBN 978-3-7235-1396-5 

snehvit 
Av Gertrand Kiedaisch, 
Antropos Forlag 2010

Anmeldt av RUTH WILSON

Det har vært så mange versjoner 
over så mange generasjoner av dette
berømte eventyret av Brødrene Grimm,
så det var modig av Gertrand
Kiedaisch å komme med enda en. 
Men denne versjon må uten tvil være
den absolutt vakreste noen gang. Det
passer perfekt til Steinerbarnehager
eller hjemme hos medarbeidernes
barn. 

Alle skikkelser er sensitivt og sub-
tilt tegnet og som ”Steinerdukkene” 
ødelegger de ikke barnas forestil-
lingsevner og kreativitet. Farvene er
utrolig pene. Dessverre passer ikke
teksten og bildene så veldig godt
sammen; den lange og nokså detalj-
erte teksten passer for eldre barn,
mens bildene og formatet passer
bedre for de minste i barnehagen. 

En billedbok med dreibar skive gjør
den enda mer spennende og holder
barnas oppmerksomhet. Mekanismen
er så solid at de minste barn kan lett
bruke den uten å ødelegge boken. 

De som er kjent med ”Mor Holle” 
og ”Rumleskaft” fra Antropos Forlag 
vil kjenne igjen den fine kvaliteten av
”Snehvit”, som er et spesielt og tidløst
eventyr. 

Snehvit kan bestilles fra: 
Antropos Bokhandel
Josefines Gate 12
0351 OSLO
Tel: 22 46 03 74 
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Foto BORGNY BERGLUND

De fleste Camphill-landsbyene er
bygget opp rundt en biodynamisk gård
med dyr. Mange av arbeidsoppgavene
er knyttet til stellet av dyrene og dyrk-
ingen av jorda. Dette er konkrete
gjøremål der den enkelte kan finne
sine oppgaver tilpasset evner og
behov. Ved noen av landsbyene gir
fjorden eller havet muligheter for fiske.
I tillegg til jordbruk har hver landsby
forskjellige håndverksaktiviteter, som
for eksempel snekkerverksted og
tekstil- og keramikk- eller matfor-
edlingsverksteder. Husarbeidet er en
vesentlig del av virksomheten. Det er
en målsetting at alle har oppgaver å
utføre som dekker reelle behov i

landsbyen, og at alle utfører sitt arbeid
etter egne evner og muligheter. 

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. Landsbyboerne og
medarbeiderne danner husfelles-
skap. De fleste måltider er felles og
er viktige møtepunkter for samtaler
og samvær. Økologisk bevissthet
kjennetegner alle aspekter av lands-
bylivet: matvarer, jordbruk, bygge-
materialer, energiforvaltning og
resirkulering. 

Det var fra starten av klart at lands-
byene ikke ville vurdere lønn i forhold
til arbeidsinnsats. Konsekvensen av
dette ble at de fleste av medarbeid-
erne ikke får lønn i vanlig forstand,
men forvalter lønnsinntektene i felles-
skap. Landsbyboerne forvalter selv
sin uførepensjon i samråd med
hjelpevergen. Landsbystiftelsen
mottar statsstøtte til driften i form av
et rammetilskudd fra Sosial- og
Helsedirektoratet. Det er ment å
dekke driften av stedene. Noen
landsbyer tilbyr også dagplasser i
verkstedene. 

Den som måtte ønske å vite mer
kan ta kontakt med:

Camphill landsbystiftelse
v/. Bokverkstedet,
Reidar Jensensgate 10, 
7550 Hommelvik. 
Tel: 73 97 84 60
Epost: landsbystiftelsen@camphill.no 
www.camphill.no 

Camphill landsbyene mottar
mennesker med psykisk utviklings-
hemming og andre voksne med sær-
lige omsorgsbehov. En søknad om
plass rettes til den aktuelle lands-
byen. Dersom du ønsker å være
medarbeider i en av landsbyene for
kortere eller lengre tid, ta direkte kon-
takt med det aktuelle stedet. 

Camphill-landsbyene tar også imot
unge mennesker som ønsker et
praksisopphold før eller under stu-
dietiden. Det er mulig å gjennomføre
et studium ved Landsbyseminaret
mens man arbeider i en av Camphill-
landsbyene. Det daglige arbeidet
med mennesker med behov for sær-
lig omsorg og støtte, danner
tyngdepunktet i læreprosessen. 

Landsbyer:
• Vidaråsen Landsby, Vestfold

• Jøssåsen Landsby, Sør-Trøndelag

• Vallersund Gård og FRAMskolen, 
Sør-Trøndelag

• Hogganvik Landsby, Rogaland

• Solborg, Buskerud

• Camphill Rotvoll, Trondheim

Opplysninger om Landsbystiftelsen
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Tekst GEIR LEGREID
Foto BORGNY BERGLUND

NFHS ble formelt
stiftet så sent som
oktober 2000, men
hadde i årene forut
fungert som en 
løsere sammensatt
organisasjon av en-
gasjerte personer.
Vedtekter ble siste
gang revidert i

2008, forbundet har i dag 15 antropo-
sofiske medlemsvirksomheter (samt-
lige i Norge som arbeider med barn,
unge og voksne utviklingshemmede).
Forbundet har et styre som består av
fem medlemmer som er valgt av Års-
møtet. Tre av disse skal representere
sosialterapeutiske hjem, landsbyer, og
helsepedagogiske skoler. De øvrige to
er ”fristilte” og kan rekrutteres fra
hvilken som helst antroposofisk virk-
somhet. Styret har konstituert seg for
å ivareta ulike funksjoner. For min
egen del har jeg vært leder for styret
siden 2007, og er også Norges re-
presentant i styret for Nordisk Forbund
for Helsepedagogikk og Sosialterapi.
Internasjonal kontakt i forhold til
miljøet i Dornach er Rigmor Skålholt. 

En undersøkelse nylig viser at hele
det norske miljøet består av ca 330
elever/beboere, og ca 550-600 med-
arbeidere fordelt på ca 400 årsverk. 
Det viser at utvikling i våre virksomheter
skjer best ved samarbeid hvor kom-
petanse og penger samordnes. På
denne måten har vi maktet å holde i
gang den norske seminarutdanningen,

samt utvikle en kommende høyskole-
utdanning i Antroposofisk Sosialpeda-
gogikk fra 2011 i samarbeid med Rudolf
Steiner Høyskolen i Oslo. Andre tiltak 
i regi av forbundet har vært Verdi-Mål-
Handlingsgrunnlag etter Felleskaps-
smodellen, opprinnelig utviklet av
Marjatta og Ejvind Nilsen Konsulting.
Modellen er utgangspunktet for or-
ganisasjonsstrukturen til blant annet
Helgeseter, og prinsippene for vår
interne samhandling (personalpolitikk). 

Når høyskoleutdanningen er etablert,
vil forbundet trolig reorganiseres til å
bli et rent serviceapparat, men
hvordan dette vil skje er ikke avklart.
Per i dag står medlemsvirksomhetene
i en mer og mer lik virkelighet, og be-
hovet er stort for et felles sekretariat
med kompetanse på det viktigste lov-

verket, kontakt-
personer mot 
embetsverk og 
politikere, medie-
håndtering, orga-
nisasjonsutvik-
ling, samt være
fødselshjelper 
ved etablering av 
nye helsepeda-
gogiske og sosial-
terapeutiske ini-
tiativ. Derfor har
styret fokusert
mye på infor-

masjon til virksomhetene siste årene
for å enes om felles fremtidsvisjoner,
slik at disse kan realiseres selv i et
relativt lite norsk fagmiljø. Den kom-
mende høyskoleutdanningen er et 
resultat av felles målsetting, og viser 
at miljøet klarer å realisere også store
prosjekter. 

Kontakt: 
Geir Legreid eller Petter Holm. 
Postadresse: Norsk Forbund for
Helsepedagogikk og Sosialterapi
Fosswinckelsgt 18, 5007 Bergen.
Geir Legreid mobil: 40828444, 
e-post: geir@helgeseter.no 
Petter Holm kontor: 55315010. 

Medlemmer: 

• Helgeseter, Bergen

• Rostadheimen, Bergen

• Verdandi Stiftelse, Bergen

• Granly, Toten

• Grobunn, Hedemarken

• Helsepedagogisk Steinerskole i Oslo

• Helsepedagogisk Steinerskole 
på Skjold, Bergen

• Helsepedagogisk Steinerskole 
på Hedemarken

• Camphill Landsbystiftelsen i Norge

Opplysninger om norsk Forbund 
for Helsepedagogikk 
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opplysninger om våre steder

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i
Trondheim kommune, og består av Kristoffer-
tunet levefellesskap og Rotvoll verksteder og
gartneri. Vi tar imot mennesker som trenger
spesiell omsorg i levefelleskap og/eller de som
bare trenger et vernet arbeid eller dagtilbud. 

Hendvendelse: 
Hans Collins vei 5, 7053 Ranheim
Telefon: 73 82 68 50 
Telefaks: 73 82 68 51 
E-post: velkommen@camphill-rotvoll.no
applications@camphill-rotvoll.no (søknad)

Camphill Rotvoll 

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik,
ligger Granly Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp.
Her bor 26 voksne personer med utviklings-
hemning i 5 boliger og en hybelleilighet spredt
på et parklignende område. Aktivitetene er
hovedsaklig sentrert rundt håndverk og kunst.

Henvendelse:
Granly Stiftelse, 2849 Kapp
Telefon: 61 14 36 60
Telefaks: 61 14 36 61
E-post: granly@granly-stiftelse.no
www.granly-stiftelse.no

Granly 

Vi tilbyr i samarbeid med Helsepedagogisk 
Steinerskole på Hedemarken et tilrettelagt
landsdekkende v.g. opplæringstilbud på Frenn-
ing Vestre i Stange. Grobunn tilbyr et ungdoms-
bofellesskap i skoleuken og to helger i måneden,
og et tilbud inntil tre år etter videregående skole.

Henvendelse:
Grobunn Stiftelse
Frenningvn. 102, 2344 Ilseng
Telefon: 48 16 05 41 
E-mail adr. grobunn@msn.com 
www.grobunn.no

Stiftelsen Grobunn

Stedet åpnet i 1954, og i dag bor det 30
voksne med spesielle behov på Helgeseter,
som tilbyr dem bolig, pleie, terapi, arbeid,
kultur og fritid. Det er 6 bofelleskap, terapi-
avdeling, kulturgruppe og gårsdrift, men 
ingen fastboende medarbeidere. 

Henvendelse: 
Øvre Sædalsvei, 5099 BERGEN
Administrasjon: geir@helgeseter.no 
Telefon: 55 27 38 99
www.helgeseter.org

Helgeseter

Hogganvik Landsby ligger i et typisk Vest-
landslandskap ved Vindafjorden i Ryfylke.
Landsbyen har utsikt mot fjorder og fjell.
Gården, gartneriet, ysteriet, skogsdriften og 
et lite snekkerverksted gir arbeid til de fleste.
35-40 mennesker bor i Hogganvik Landsby. 

Henvendelse:
Hogganvik Landsby, 5583 Vikedal
Tlf: 52 76 01 11 (Mandag-fredag 9-12) 
Faks: 52 76 04 08,
E-post: hogganvik@camphill.no
www.camphill.no/Hogganvik/

Hogganvik – en Camphill Landsby

Skolen gir et tilbud for elever med spesielle
behov i grunn- og videregående skole. Høsten
2009 flyttet skolen inn i nybygget hus på Lja-
bru. Undervisningen bygger på Steinerskolens
læreplan, tilrettelagt i forhold til elevenes
behov og forutsetninger.

Hendvendelse: 
Ljabruskolen
Ljabrubakken 50 , 1165 OSLO
Telefon: 22 62 98 90 
Telefaks: 22 62 98 91
E-post: hrso@steinerskolen.no 
www.hrso.steinerskolen.no

Ved Steinerskolen på Hedemarken har vi en
helsepedagogisk skole for psykisk funksjons-
hemmede elever. En skole i skolen. Vi har også
en avdeling for noen av våre videregående
elever på Stiftelsen Grobunn i Romedal, et
skole- og botilbud for 8-10 elever.

Hendvendelse: 
Postboks 100, 2312 Ottestad
Besøksadr: Sandvikavegen 11, 2312 Ottestad
Telefon: 62 58 89 04 • Telefaks: 62 58 89 09   
E- post: hps.hedemarken@steinerskolen.no
www.hedemarken.steinerskolen.no 

Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken
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opplysninger om våre steder

Skolen ble etablert i 1989 og har i dag 
53 elever i alderen 11 til 19 år.

Hendvendelse: 
Harald Skjoldsvei 32, 5236 RÅDAL        
Telefon: 55 11 23 80
Telefaks: 55 11 23 81
E-post: skjold@steinerskolen.no 

Helsepedagogisk Steinerskole på Skjold 

Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-
Trøndelag. Her bor det ca 50 mennesker, i 
tillegg kommer 10 - 12 stk på dagtid som tar
del i arbeidet. Foruten gårdsdriften har lands-
byen kulturhus, veveri, bokbinderi, keramikk-
verksted, snekkerverksted og vedgruppe.

Henvendelse:
Jøssåsen Landsby
7550 Hommelvik
Telefon/faks: 73 97 12 22 (Man-fredag 9-13)
E-post: office@jossasen.no (kontoret)
application@jossasen.no (søknad)

Jøssåsen – en Camphill Landsby

Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og
Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vest-
over og grensende mot Nordmarka østover.
Med smått og stort bor det omtrent 50
mennesker her. Landsbyen har gård, gartneri,
urteverksted, veveri, bakeri og en skogsgruppe.

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

Solborg – en Camphill Landsby

Rostadheimen ligger i vakre omgivelser på
Garnes rett utenfor Bergen. Her bor det åtte
personer i forskjellig alder. Stedet har også et
dagtilbud for seks av beboerne. 

Hendvendelse: 
Rostadheimen Bofellesskap
Garnesveien 166, 5264 GARNES    
Telefon: 55 53 78 80 • Mobil: 93 87 49 49 
E-post: post@rostadheimen.no     
www.rostadheimen.no 

Rostadheimen Bofellesskap

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Her bor
ca 50 mennesker og det drives gårdsbruk, ba-
keri, veveri, gartneri, urteverksted og butikk. Vi tar
imot voksne rusmiddelskadede. Framskolen er et
toårig lærested for unge voksne utviklingshem-
mede mellom videregående skole og yrkeslivet. 

Henvendelse:
Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Telefon: 72 52 70 80 (mandag-fredag 9-12) 
Telefaks: 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no  

Vallersund Gård og Framskolen (Camphill)

Med utsikt til Sørfjorden i Arna ligger et lite
Naboskap integrert i byggefeltet. Her bor det 
8 mennesker som alle har sitt arbeid i
Bergensområdet. Naboskapet ble bygget i
1985 og har en tilknytting til Rostadheimen
som ligger 10 minutter unna.

Henvendelse:
Stiftelsen Verdandi
Vestliveien 69, 5264 Garnes
Telefon: 55 24 30 10 / 90 28 37 67
E-post: d-terjos@frisurf.no

Verdandi Naboskap

Vidaråsen, med ca 120 beboere, ligger i Andebu
i Vestfold. Det drives gård, gartneri, meieri, tove-
verksted, snekkerverksted, veveri, urteverksted
og en butikk. Vi holder konserter, teaterforestil-
linger, foredrag og allmøter, og har også et tera-
pihus for mennesker som trenger ekstra pleie. 

Henvendelse:
Vidaråsen Landsby
3158 Andebu
Telefon: 33 44 41 00 (mandag-fredag 9-15)
Telefaks: 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no 

Vidaråsen – en Camphill Landsby
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annonser

Rudolf Steinerhøyskolen

Det er 1000 
steinerskoler 
i verden -

33 av dem ligger 
i Norge

Det er 1500 
steinerbarnehager
i verden -

46 av dem ligger 
i Norge

ALLE 
trenger 
flere gode, glade, 
velutdannete, 
inspirerende 
lærere

Det er MANGE 
høyskoler i Norge

- bare ÉN av dem 
utdanner steinerpedagoger:

Lærer- og førskolelærerutdanning  

Studieår i Billedkunstfag   Mastergrad i steinerpedagogikk

med bachelorgrad i steinerpedagogikk

i Oslo

www.rshoyskolen.no
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TIDSSKRIFT FOR 
JORDBRUK OG ERNÆRING 
NATUR OG KULTUR
Utgis av Biologisk-dynamisk Forening

Veiledning innen  
biologisk-dynamisk jord- og hagebruk

Har du spørsmål om biologisk-dynamisk jord- og hagebruk  
kan du henvende deg til disse veilederne:

Driftsplanlegging, vekstskifteplaner, økonomi
Bonde og landbruksøkonom Jens Niebuhr

Vestbygdvegen 400, 2312 Ottestad Tlf. 62 58 61 11 / 977 20 238 E-post niebuhr@frisurf.no

Framstilling og bruk av preparater, grønnsaksdyrking og husdyrbruk
Bonde og lærer Eric Brinkhof

Foldsæbakkane, Haugsgrend, 3870 Fyresdal Tlf. 35 04 13 55 / 911 15 519 E-post brinkhof@start.no

Kompostering, bruk av preparater, grønnsaks- og fruktdyrking
Gartner og lærer Nathanael Mead

Sogn Jord og Hagebruksskule, 5741 Aurland Tlf. 57 63 26 50 / 995 59 981 E-post natha-m@online.no

Frukt og epledyrking
Bonde og fruktdyrker Olav Jønsi

Hjuksebø, Rute 20/23, 3683 Notodden Tlf. 35 95 73 08 / 480 77 919 E-post olav.jonsi@tele2.no

Korndyrking inkl. dyrking av spelt, svedjerug, enkorn, landhvetesorter osv.
Bonde Johan Swärd

Aschimlinna 213, 2760 Brandbu Tlf. 61 35 55 43 / 902 09 891 E-post ksward@online.no

Urtedyrking
Bonde Ola Aukrust

Nordigard Aukrust, 2686 Lom Tlf. 61 21 12 15 Faks 61 21 19 34 E-post aukr@online.no

Grønnsaks og hagebruksfrø
Bonde Kerstin Pålsson

Burholtveien, 1940 Bjørkelangen Tlf. 410 19 641 E-post kerpaa@hotmail.com

Hagebruk
Forsker Berit Swensen

Herumveien 33, 1430 Ås Tlf. 64 94 49 09 / 977 10 495 E-post bswe@online.no

HERBA c/o Biologisk-dynamisk Forening, Skonhovedveien 149, 2822 Bybrua
TELEFON 61 18 44 50  TELEFAKS 61 18 44 51  E-POST herba@biodynamisk.no

http://herba.biodynamisk.no

Årsabonnement 4 hefter i året

kr 250,–

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:

Camphill landsbystiftelse
v/Bokverkstedet,
Reidar Jensensgate 10, 
7550 Hommelvik
Telefon 73 97 84 60
Epost: landsbystiftelsen@camphill.no

www.camphill.no

45



Bestillinger sendes til:
Axel Bojer
Lillerudveien 175
1454 Fagerstrand
post@forumcogito.no
www.forumcogito.no

90,– for nummer 20 (+ 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, intervjuer, 
diktning og gjendiktning.

Utkommer to ganger i året

Cogito – Forum for kunst, filosofi, litteratur og samtido
aksgotleuttuiripsroffo
votigoCtetfftirkssdiT
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for alle
Nordisk festivaluke
Gålåvatnet i Gudbrandsdalen 
tirsdag 16. til søndag 21. august 2011

Vi inviterer alle som lever med sine egne eller andres funksjons-
hindringer til festivaluka «Peer for alle» ved Gålåvatnet i 
Gudbrandsdalen fra tirsdag 16. til søndag 21. august 2011.

Vil du være med å spille scener fra Peer Gynt på friluftsscenen? 
Har du teater eller musikk du vil vise fram for andre? Liker du å
lage kostymer? Er du glad i å synge? Festivaluka på Gålå gir alle
som ønsker det muligheten til å uttrykke seg på sin måte.

Mennesker fra inn- og utland vil være samlet på Gålå denne 
uka som avsluttes med festivalforestillingen «Peer for alle» 
på friluftsscenen lørdag 20. august kl. 17.00.

Velkommen til festivaluka 2011

SOMMERFESTIVAL: For unge og voksne fra hele Norden som vil
være med på en annerledes og innholdsrik sommerfestival.

FESTIVAL MED PEER GYNT: Henrik Ibsens skuespill, Peer Gynt,
deles opp til ulike aktører på forhånd som øver inn sin del før
festivalen. Under festivaluka blir stykkets deler satt sammen,
og vi avslutter festivalens siste dag med en storslått forestilling! 

SCENEN er åpen for deg og din gruppe. Festivalområdet tilbyr 
også en liten scene som du og din gruppe kan spille på.

FOR ALLE: Festivalen gir et bredt spekter av aktiviteter i og 
omkring drama, i tillegg til dans, musikk, sang og turer i den 
flotte fjellnaturen. De som ikke er tilknyttet noen gruppe, er 
velkommen til å være med som fri deltaker eller publikum.

BO & SPISE: Alle festivaldeltakere som vil være med på hele 
festivalen, innlosjeres i 4-8 manns hytter på Gålå. Frokost, 
middag og kveldsmat er inkludert i festivalprisen og spises i
hyttene og i det store festivalteltet. For andre anbefales hotell 
og hytter i området.

PRIS: Kursavgift NOK 5.000,- pr. person inkl. kost og losji. 
NOK 600,- for Dagpass; aktiviteter, middag, kveldsmat.

DIREKTE PÅMELDING: www.nordisk.allkunstverk.com

PÅMELDING VANLIG POST: 
Nordisk Allkunstverk – Peer for alle 2011, Camphill Rotvoll, 
Hans Collinsv. 5, N-7053 Ranheim

«Hvor er jeg som meg selv, 
den hele, den sanne?» Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen
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INFORMASJON: Dag Balavoine, tlf 72 52 70 87 / 99 60 88 10
eller skriv til nordisk.allkunstverk@camphill.no

INNBETALING: Cultura Bank, konto 1254.05.50148.

GAVER: Vi er takknemlig for pengegaver til prosjektet. 
Gaver overføres til konto 1254.05.50148.

PÅMELDINGS- OG BETALINGSFRIST: 15. mars 2011 

Peer for alle 2011 arrangeres av Nordisk forbund for helse-
pedaogikk og sosialterapi, i samarbeid med Dissimilis, Norsk 
forbund for utviklingshemmede, Peer Gynt AS, Norsk forbund 
for helsepedagogikk og sosialterapi og SOR. 

Foto: Borgny Berglund
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B – Økonomi

Returadresse: 
Landsbyliv,
Solborgveien 21,
3520 JEVNAKER

LandsbyLiv
tiL saLgs!
For de som vil bygge opp sin samling
av Landsbyliv, og lese artikler som sto
her noen år siden, er det mulig å kjøpe
både enkelt eksemplarer og hele
årganger av bladet. De første 6 ut-
gavene er det bare arkiv kopier igjen,
men vi har et lager fra utgave 7 og
fremover. Enkeltkopier av bladet koster
kr. 75,- kr og hele årganger kr. 250,-
Porto er inkludert i prisen. 

Ta kontakt med distribusjonen: 
Jan Bang 
Solborgveien 21, 3520 Jevnaker 
Tel: 48 12 96 53 
Epost: landsbyliv@camphill.no
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