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Medlemmer i SF:
Granly Stiftelse, Østre Toten
Grobunn, Hedemarken
Helgeseter, Bergen
Helsepedagogisk Steinerskole
på Hedemarken
Ljabruskolen, Oslo
Rostadheimen, Bergen
Verdandi Stiftelse, Bergen
Camphill Rotvoll, Trondheim
Hogganvik Landsby, Rogaland
Jøssåsen Landsby, 
Sør-Trøndelag
Solborg, Buskerud
Vallersund gård og FRAM-
skolen, Sør-Trøndelag
Vidaråsen Landsby, Vestfold

Les mer om alle stedene side 48-49.
Foto: Borgny Berglund

Sosialterapeutisk Forbund (SF) består av selvstendige virksom-
heter som arbeider med mennesker med spesielle behov, barn, 
ungdommer og voksne. Til grunn for forbundets arbeid ligger 
det antroposofiske menneskesyn, slik det er utformet av Rudolf 
Steiner.

SF har i dag 15 antroposofiske medlemsvirksomheter med ca 
330 elever/beboere og 550-600 medarbeidere fordelt på ca 400 
årsverk. SF er med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og 
Sosialterapi. 

SF har lagt grunnlaget for en Bachelorgrad i sosialpedagogikk 
som starter opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i 
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på 
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen her: 
www.rshoyskolen.no/sp

Kontakt:
Fosswinckelsgt 18, 5007 Bergen 
Geir Legreid, mobil: +47 408 28 444
E-post: geir@helgeseter.no
Petter Holm kontor: tlf + 47 55 31 50 10.

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsbystiftelse
Reidar Jensensgate 10
7550 Hommelvik
Tlf: +47 73 97 84 60
E-post: landsbystiftelsen@
camphill.no
www.camphill.no

Foto: Nils Langeland

Camphill-landsbyene tilbyr bo- og arbeidsmiljø for voksne 
som har behov for omsorg. Framskolen er et toårig tilbud for 
ungdom. Noen landsbyer tilbyr dessuten dagplasser i verk-
stedene. Camphill-landsbyene tar også imot unge mennesker 
som ønsker et år som frivillig, eller å være medarbeidere for 
lengre tid. Alle søknader om plass eller arbeid rettes til den 
aktuelle landsby.

Sosialterapeutiske hjem

Det er 4 sosialterapeutiske bofellesskap i Norge, alle med sine 
egne særtrekk. Tre av stedene tilbyr beboerne arbeid i et bredt 
utvalg av verksteder, hagebruk og kulturelle aktiviteter. Denne 
helhetsmodellen (bolig, arbeid, kultur) utgjør i stor grad det 
metodiske grunnlaget for driften, og er med å sikre et mang-
foldig livsinnhold. 

Helsepedagogiske skoler

Det er foreløpig 4 helsepedagogiske skoletilbud i Norge. 
Skolene følger en godkjent fagplan og tilbyr en tilrettelagt 
undervisning hvor innslaget av praktisk-estetiske fag og kunst 
som faglig innfallsvinkel, er sterkt tilstede. Skolene tilbyr 
undervisning i integrerte klasser, og/eller individuelt evt 
spesialklasser. I likhet med det som er vanlige i norske steiner-
skolene, har helsepedagogiske skoler som målsetting å være en 
dannelsesvei for «hele» mennesket – kropp, ånd og sjel.

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inkluder-
ende arbeids- og levefellesskap med utgangspunkt i Rudolf 
Steiners tregrente samfunnsbilde, og i legen Karl Königs arbeid 
med å virkeliggjøre dette. I landsbyene tilstreber man å leve 
etter den sosiale grunnlov. CLS er landsdekkende, og driver 
seks landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet og to 
på Østlandet. 

Landsbyene har husfellesskap, der mennesker med ulike behov 
for bistand lever side om side med medarbeidere. Kunst og 
kultur vever seg inn i alle sider av livet, og landsbylivet er 
preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er alle sysselsatt 
med landsbyens mange oppgaver; håndverk, jordbruk, matlag-
ing og hushold. Alle har oppgaver som dekker reelle behov, og 
alle utfører sitt arbeid etter egne evner og muligheter.



Leder
Det går mot jul. Snøen er for lengst kommet til flere av stedene våre, 
og peisilden lyser opp i stuer og hytter. Landsbyliv vil i sitt siste 
nummer for året reflektere tiden vi går inn i, men samtidig se både 
bakover og framover. For det er mye spennende som skjer, og 
mulighetene er mange. Tør vi gripe dem?

I dette første året med Sosialterapeutisk Forbund som eier og utgiver 
av tidsskriftet har det skjedd flere justeringer. Nye mennesker er 
kommet til i redaksjonen og andre har trukket seg tilbake. Samarbeidet 
med Dialogos har vært godt og avgjørende for den fornyelsen som 
har skjedd. Det ser vi på layouten, og nye rutiner for driften av bladet. 
Og forbundet har samlet inn masse penger fra skolene, hjemmene og 
landsbyene, som fortsatt vil satse på mulighetene som tidsskriftet 
gir oss. 

Et intervju med Maria Bjune, som er på trykk i denne utgaven, ga nye 
innspill til Årsmøtet i november som drøftet en strategiplan for Lands-
byliv . De viktigste vedtakene som ble gjort var at forbundet våren 2013 
skal ta stilling til om det blir en navneendring, og at det trolig kun blir 
to papirutgaver neste år. Resten av ressursene skal brukes til å lage en 
ny nettside som blir viktig for forbundet og bladet. Bl.a. vil det kunne 
legges ut mer stoff på en nettside enn vi får plass til i bladet. Og det er 
viktig siden det blir flere og flere som bor i hjemmene og landsbyene 
som ønsker å bli hørt, og det er jo et av våre viktigste formål – å gi 
våre beboere og elever ved skolene en stemme som bærer til flere enn 
de nærmeste rundt dem. Her blir skriveverkstedene og Jan Bang sin 
innsats viktig. 

I dette nummeret skjer det også en fornyelse. Bl.a. avsluttes kalenderen, 
og bibelaftentekster, samt et langt og kjært følge gjennom historiene 
om ”Måken Jonathan”. Samtidig starter en ny fast spalte som heter 
”Pårørende”, som viser at Landsbyliv nå ønsker enda mer menings-
utveksling i bladet. Fokustema er i dette nummeret er ”Håndverk på 
stedene”. Det håper vi blir inspirerende lesning for de fleste.
Redaksjonen ønsker med dette alle sine lesere en deilig adventstid og 
et godt nytt år. Vi tar kontakt igjen når vi er klar med vårt første num-
mer våren 2013, og når vår nye nettside lanseres.  

God jul!

Landsbyliv er et forum for mennesker som 
lever, arbeider og er engasjert i sosialtera-
peutisk arbeid i Norge. Tidsskriftet vil være 
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Essensen av den Sosiale grunnlov

Mennesker som jobber sammen mot et 
felles mål, må arbeide for hverandre, 
ikke for seg selv.

Rudolf Steiner

Juledikt

Nå er julen 
her på ny igjen. 
Adventslys. 
Adventstjerne. 
Pepperkake. 
Julepynt, 
juletre, 
julekrybbe, 
juletrepynt, 
julegaver. 
Spise god mat 
og drikke. 
Risengrøt med 
mandel. 
Jula er en 
herlig høytid, 
hele familien 
samler seg 
for å kose seg 
med mat 
og gaver. 

Hanne Kveli
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Olav Bugge Bakken skøyeraktig til HAs utsendte. Godt 
humør er det nemlig plenty av på Grobunn. I den lille 
butikken startes dagen med sang, litt tull og tøys, og en 
prat om hva som skjedde dagen før.

– Det er viktig å tulle på arbeidsplassen. Det gjør at folk 
trives bedre, sier Olav, mens Kjersti Pettersvold, gruppe-
leder for dagtilbudet til Grobunnlærlingene, legger til at 
mange nok har en del å lære av gjengen hun har med seg.

På Grobunn er det plass til inntil ni psykisk utviklings-
hemmete unge voksne lærlinger. De er ferdige med 
videregående skole, men ønsker å bo og arbeide i et 
fellesskap. Lærlingene er delt i tre grupper. De jobber i 
butikken, holder på i snekkerverkstedet, steller i fjøset 
og jobber ute på gården.

For et par uker siden var hele gjengen på bedriftsbesøk 
hos Nora, og høstet erfaringer de kunne ta med hjem 
til egen produksjon. – De har de samme reglene som 
oss, at man må vaske hender, og at man ikke skal ha på 
seg smykker når man jobber med mat, forteller Linn 
Rustand.

Innlegget sto i Hamar Arbeiderblad den 5. novem-
ber 2012. Vi takker forfatteren for at vi kunne 
bruke den og bildet. Butikken er åpen mandag til 
fredag fre kl 8-16. Onsdag stengt. Red.

Tekst og foto: Hanne Maren Torpen Hokstad 

På Grobunn i Romedal har lærlingene varierte dager. 
Mellom butikkhyller som bugner av økologiske og bio-
dynamiske finurligheter av alle slag, er Marte Johansen 
Mære, Olav Bugge Bakken og Linn Rustand i full sving 
med dagens arbeidsøkt. 

Det dufter av deilig peppermynte, som Linn er i ferd 
med å forvandle om til te. Olav har gjort en innsats med 
rensing av løk, og Marte knuser kryddersalt til den store 
gullmedaljen. De er tre av ni lærlinger hos Stiftelsen 
Grobunn på Frenning Vestre i Romedal.

På kjøkkenet putrer plommer, som skal bli syltetøy. 
Kjøpmennene høster urter fra eget hage, som de lager 
sitt spesielle urtesalt av. Deler av beholdningen er økolo-
gisk, deler er biodynamisk, som det stilles flere krav til 
enn til det økologiske.

Butikken på Grobunn er en godt bevart hemmelighet. 
Den ble startet for fire-fem år siden. De siste to årene 
har de markedsført seg med skilt ved Frenningvegen 
de dagene den er åpen, uten at det har ført med seg så 
overveldende mange kunder.

– Kommer det kunder, åpner vi hjertedøra. Jeg synes 
butikken trenger litt skryt, og det er derfor du er her, sier 

Lærer mellom hyllene

I den lille butikken på Grobunn er maten økologisk og stemningen upåklagelig god. Der er noen lærlinger på stø kurs 
mot voksenlivet. 
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Tekst og foto: Angela Rawcliffe 

Den 28. oktober fylte Helge hele 95 år: Han ble født og 
vokste opp i en tid som for mange av oss er en del av 
historieundervisningen: til en verden med en helt annen 
maktstruktur, infrastruktur og ikke minst, informasjons-
kultur. Mye som er dagligdags for et hvert menneske i 
dag var ikke engang drømt om på den tiden. 

Helge er født i Danmark som den eldste av tvilling-
brødre, og har beholdt sitt lune danske vesen til tross for 
mange år i utlandet. Han traff sin trofaste livsledsager, 
Reidunn, i Camphill i Skottland i 50-årene og siden den 
tiden har de begge to vært aktiv i det ”antroposofisk 
verden” på en eller annen måte. I Norge arbeidet de 
blant annet på det som i dag er Granly Stiftelsen og på 
Hestefivel skole i Oslo, og da Vidaråsen Landsby begynte 
varte det ikke lenge før de kom og var med. Når behovet 
meldte seg på Hogganvik i 1972 tok de imot utfordrigen 
og reiste over fjellet og la grunnlaget for det som er 
Hogganvik Landsby i dag.

Jeg personlig har mange gode minner om Helge, hans 
stille vesen, utstråling av visdom og lys, og hans til tider 
nesten pinelig (for meg) nøyaktighet i spørsmål omkring 
penger og regnskap. Når Helge traff et nytt menneske 
eller barn kunne man merke hans nøye betraktning av 
vedkommendes øre og en stille humring; hva han så 
holdt han skjult men det var ikke mye som gikk ham 
forbi. Han arbeidet lenge ut over pensjonsalder, og det 
var ikke enkelt for ham å endelig gi slipp på sin faste 
plass på kontoret. 

I de siste årene har Helge levd et stille liv i Vikedal inntil 

han ble alvorlig syk før sommeren. Etter et lengre opp-
hold på sykehus kom han til Ølen Omsorgssenter hvor 
han bor nå. Her tilbringer han sine dager, som oftest i 
selskap med Reidunn som er til stede nesten daglig og 
tar seg av sin kjære mann. Noen dager er han langt borte 
men andre dager er han våken og engasjert. 

95-årsdagen ble feiret fra morningen av med besøk, 
masse blomsterog kaker, og senere på dagen med en 
liten fest for gjester og beboerne på senteret. 

Med dette vil jeg sende en hyllest til Helge og gratulere 
en gang til med 95-årsdagen!

Helge Hedetoft 95 år!

Reidunn og Helge Hedetoft.

Tekst: Simone Wantz 

Besøker man de forskjellige landsbyer i Norge fører det 
til mange fine menneskemøter, møter som gjør en glad, 
som overrasker.  Vi mennesker er jo så forskjellig og 
nettopp dette gjør oss like, leste jeg i disse dager et sted. 
Livet i landsby gjør det også mulig å dele de forskjellige 
gaver vi har fått med oss på denne livsveien med andre. 

Kanskje kunne vi enda bli flinkere til å dele og til å ”se”?  
Det er uendelig av skatter og skapende evner til å 
oppleve. 

I høst hadde Elisabeth Husebø en utstilling på Trond-
heim Folkebibliotek (vel sin første?) med tegninger; 
kroki og portretter.  Utstillingen fikk navnet: ”FOLK
– gamle og unge, tjukke og tynne, kvinner og menn, 

Kroki og portretter, tegninger av Elisabeth   
Husebø i Trondheim Folkebibliotek
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Tekst: Ingrid Løvlie og Mi Rieber
Foto: Reidar Løvlie

29.september ble Bentes 60årsdag feiret på Ljabruskolen 
ved Oslo. Der har Bente vært med på å få bygget en ny 
helsepedagogisk skole i Oslo-området.  

Det var en artig fest med over 50 gjester. Bente og Odd 
Lindbråtens fire barn var der, den eldste også med de to 
barnebarna. Så var det Bentes klassekamerater, studie-
venner og kollegaer fra mange steder, bla. Mi Rieber og 
Ingrid Løvlie fra Helgeseter. 

Bente og Odd kom til Helgeseter i 1977 fra Dornach i 
Sveits. Der hadde de studert helsepedagogikk og kunst 
i henholdsvis 3 og 4 år. Det var inspirerende for oss på 
Helgeseter å få unge og velutdannede medarbeidere på 
skolen og ellers i samarbeidet på Helgeseter. 

Helgeseter gikk den gang i sitt 22. år, og meget hadde 
forandret seg siden starten i 1954, både i samfunnet og 
på innsiden av vårt lille samfunn. Barna var blitt voksne, 
helsepedagogikken måtte forvandles til sosialterapi, 
skolen måtte søke godkjenning, og Helgeseters indre 
struktur trengte også forvandling.

Sammen med Bente og Odd kom flere velkvalifiserte 
medarbeidere som samarbeidet om et løft for et frem-
tidsrettet arbeid. Det var også da at arbeidet riktig kom i 
gang med utdannelsen for å gi medarbeidere ny innsikt 
og kompetanse innenfor vårt arbeide.

Bente arbeidet ikke bare i skolen, men også i pleien med 
de meget svake barna. Hun var med og tok initiativ og 
søkte om at de helsepedagogiske seminarene, i Järna i 

Sverige, i Eckwälden i Tyskland og i Dornach i Sveits, 
skulle godkjennes som spesialpedagogisk utdannelse 
innenfor steinerskolene og de helsepedagogiske skolene. 
Det ble så offentlig godkjent i Norge i 1979!

Bente ble hos oss til 1982 før hun flyttet til Moss, dit 
Odd flyttet året før. Hun arbeidet på Steinerskolen der, 
og så på den Helsepedagogiske skolen som da lå på 
Hovseter. Bente studerte spesialpedagogikk på Universi-
tetet i Oslo, og tok etter hvert mellomfag, hovedfag og 
doktorgraden i 2008.  

Hun arbeider nå på Rudolf Steiner Høyskolen i Oslo. 
Der har hun sammen med Petter Holm utarbeidet og 
fått godkjent et bachelorprogram i sosialpedagogikk 
som gir mulighet for å ta en offentlig godkjent ut-
dannelse innen vårt fag i Norge!

Vi takker Bente for innsatsen og gratulerer henne med 
60 årsdagen!!!

Bente Edlund feiret 60-årsdag

Odd Lindbråten, Bente Edlund, Mi Rieber og Ingrid Løvlie.

lange og korte, - alle forskjellige – alle så vakre”.

I utstillingen viser Elisabeth 24 tegninger som hun har 
laget i løpet av mange år. Det er noen skisser (kroki), 
som hun bare brukte 10 eller 15 minutter for å tegne, 
og ellers en del portretter av folk som man delvis også 
gjenkjente.

Jeg personlig følte meg spesielt tiltalt av noen av disse 
krokiene som med noen enkle streker fikk liv og person-
lighet. 

En enkel og stille utstilling som viser folks forskjellighet, 
folks skjønnhet – nakent og enkelt.
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Tekst og foto: Jan Bang 

Høyskoleutdannelsen i sosialpedagogikk har vært under 
utvikling i mange år, og den 10. september begynte den 
offisielt. Korianderkoret fra Ljabruskolen, ledet av Helga 
Brekke, åpnet dagen med et utvalg sanger. 

Bente Edlund holdt et foredrag om hvordan utdannelsen 
ble til. Hun fortalte at tradisjonen her i Norge går tilbake 
til tidlig på 1970- tallet, da det tre-årige seminaret 
begynte på Vidaråsen. Et lignende tiltak startet i Bergen 
mot slutten av det samme tiåret. Disse to lokale initia-
tiver fortsatt i tjue år, og i 1998 ble de slått sammen til en 
helsepedagogisk utdannelse over tre år, organisert i regi 
av Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi. 
Dette arbeidet ble gjort av Mi Rieber og Petter Holm, 
som senere ledet utdannelsen. Prosjektet var knyttet til 
et europeisk nettverk av lignende institusjoner. 

I 2007 begynte Petter Holm, sammen med Bente 
Edlund, arbeidet med å utvikle og få akkreditert et
bachelorprogram i sosialpedagogikk ved Rudolf 
Steinerhøyskolen. I juni 2011 fikk studiet sin endelige 
godkjenning av NOKUT (Norsk organ for kvalitet i 
utdanning). Bente Edlund leder studiet, mens Petter 
Holm har fortsatt sitt arbeid for sosialterapien gjennom 
sin virksomhet ved institusjonen Blagoe Delo i Russland 
(se LBL 22, våren 2010, side16). Høyskolen har formu-
lert en samarbeidsavtale med Blagoe Delo, og det er å 
håpe at sosialpedagogikkstudentene vil ta deler av sin 

praksis der. Å være en del av den sosialterapeutiske 
bevegelsen i internasjonal forstand, er en av inten-
sjonene bak det nye studiet. 

Bente Edlund påpekte at det antroposofiske sosialtera-
peutiske miljøet er lite i Norge, og for å skape et godt 
nok fundament for utdannelsen retter den seg også mot 
å dekke behovet for sosialpedagogisk kompetanse inn-
enfor steinerskolene. Der er det behov for kvalifiserte 
medarbeidere for å bistå elever med spesielle behov, og 
for sosialpedagogisk rådgivning, noe som er pålagt alle 
skoler i Norge. Utdanningen er yrkesbasert og alle stu-
denter er i arbeid. Av de 25 studentene arbeider ca 1/3 i 
steinerskolene og 2/3 med voksne utviklingshemmede i 
Camphill og andre sosialterapeutiske virksomheter. 

Sosialpedagogikk inkluderer felles oppgaver for alle 
disse virksomhetene. Det er en dimensjon i pedagogikk 
generelt, ikke et separat fag eller metodikk. Det har 

med omsorg og oppdragelse 
å gjøre, sosialisering og 
mennesket i fellesskapet. Det 
dreier seg om overføring av 
verdier og normer, mer enn 
informasjon og fagkunnskap. 

Ved å etablere denne utdan-
nelsen inviterte Bente Edlund 
de nye studentene til å delta i 
et forskningsfellesskap, ikke 
bare ta en utdannelse. Målet er 
å utvikle dette yrket slik at det 
får en sterk faglig kompetanse. 
Hun avsluttet foredraget med 
å takke Sosialterapeutisk For-
bund og Steinerskoleforbun-
det for både økonomisk støtte 
og motiverende faglig bistand. 

Første kull på 
høyskoleutdannelsen

Korianderkoret fra Ljabruskolen.
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Utelatt bildetekst i forrige 
utgave

Tekst og foto: Veronika Schmid

Har du hørt om Pascal Norge? Ikke jeg heller... før 
søndag, den 2. september 2012, da Pascal Norge inviterte 
til den andre nasjonale festivalen på Gjøvik. Nesten ved 
et slumpetreff var jeg innom der, sammen med Rigmor 
Skålholt og våre støttekontakter Tone Mathisen og Anita 
Pettersen fra Granly. 

Denne dagen var så spennende at jeg har lyst å dele litt 
med deg som leser Landsbyliv, - og ikke minst å gjøre 
oppmerksom på organisasjonen «Pascal Norge» som 
fortjener å bli viden kjent.

På Gjøvik Gård var det samlet 150 artister. De fleste 
kom fra Østlandet: fra Fredrikstad og Oslo, fra  Gjøvik 
og Lillehammer, fra Hurum og Hønefoss. Og to gjeste-
grupper fra henholdsvis Sverige og Columbia 
(Sør-Amerika) ga det hele et litt internasjonalt preg. 

De hadde opptredener i grupper og enkeltvis. Det var 
mange forskjellige innslag og sjangre: Konserter, presen-
tasjoner, sang, dans, - og en egen kunstutstilling.

I mangfoldet og den store bredden av kunstneriske 
uttrykk var det noe som alle har til felles: Utøverne er 
mennesker med bistandsbehov. Foreningen Pascals 
formål handler om å lage kulturaktiviteter for ALLE. 
Både seniorer, funksjonshemmede, utviklingshemmede, 
minoritetsgrupper og personer innen områdene 
psykiatri og rus.  

Kultur for alle 
Alle som bor på Solborg  kjenner til både Busserull-
gjengen fra Hønefoss og Austjord Musikkorps fra 
Hønefoss og Jevnaker. Hanne og Wenche fra Solborg er 
med i korpset, - det var gjensidig stor glede å få hilse på 
hverandre! 

Pascal Norge er en frivillig, ideell organisasjon, som 
jobber under mottoet «KULTUR FOR ALLE». De enga-
sjerer seg rett og slett for at alle i samfunnet skal kunne 
ta del  i kulturelle aktiviteter. 

For mer informasjon se: www.pascalnorge.no

Redaksjonen beklager at den fullstendige bildeteksten 
ble utelatt fra et bilde til artikkelen ”Fra Ljabruskolens 
begynnelse” på side 8 i forrige utgave. Bildet var tatt av 
Eva Skrikerud og viser første dag på den Helsepedago-
gisk Rudolf Steinerskole i Oslo, 24. august, 1984. De som 
er med på bilde er fra venstre: Olaug Hagerup, Christina 
Skrikerud, Anne Hilde, John Tallo (bak), David, Solvi 
Sørum, Ida og Kirsten Thomassen.



10 hva skjer?

Landsbyliv nr 33 • JULEN 2012

Tekst: Rigmor Skålholt

Turid Nøkleberg Schjønsby gjennomførte den 17.august 
2012 sin doktordisputas ved NTNU i Trondheim. 
Doktoravhandlingen heter Bevegelse og uttrykk: 
Gestiske strukturer i tidligmodernistisk dans.

Turid er født og oppvokst på Toten. Pur ung kom hun 
til Granly Stiftelse på Kapp hvor hun ble kjent med 
antroposofien. Det var eurytmien som tente gnisten og 
gjorde at hun utdannet seg til eurytmist i Järna.

Turid er allsidig kunstnerisk begavet. Etter endt utdan-
nelse arbeidet hun på Granly i mange år hvor hun for-
midlet bevegelse, farge og liv. Hennes veggmalerier med 
eventyrmotiver smykker fremdeles administrasjonsfløy-
en der. Turid N. Schjønsby arbeider nå som dramalærer 
ved Tranberg videregående skole i Gjøvik.

Doktoravhandlingen har hun arbeidet med i mange år.

I invitasjon til disputasen heter det: «Avhandlingen 
tar utgangspunkt i ideer og praksis hos danseskaperne 
Isadora Duncan og Ruth St. Denis samt i Rudolf Steiners 
danseuttrykk som kalles eurytmi. Mens tidligere aka-
demisk forskning på dette feltet fortrinnsvis har vektlagt 

biografiske forhold 
for de aktuelle danse-
skaperne, har denne 
avhandlingen satt be-
vegelse i sentrum. Den 
undersøker hvordan 
Duncan, St. Denis og 
Steiner eksperimen-
terte med bevegels-
ens uttrykksregister. 
Disse danseskaperne 
hadde forankring i 
symbolismens ideer 
der samspillet mellom 

de forskjellige kunstarter, individuasjon og vektleg-
ging av sansene var aktuelle kunsttilnærmelser. Disse 
danseskaperne var engasjert i kroppens uttrykk og de 
forstod kroppen som bærer av innsikt. De vektla sjelens 
be-vegelse i dansen. Musikalske og språklige elementer 
samt mytisk billedmateriale ble kilde til bevegelsesut-
trykk. På tross av mange likhetstrekk, har de forskjelig 
tilnærming til dans. Sammenlagt utvikler de et rikt 
spekter av måter å arbeide med bevegelse på».

Vi gratulerer Turid Nøkleberg Schjønsby med godt gjen-
nomført arbeid og disputas. Dette var en skikkelig dåd!

Turid Nøkleberg Schjønsby: 
Gratulerer med doktoravhandling!

Turid Nøkleberg Schjønsby.

Tekst: Mari Lombnæs 

I løpet av sommeren og høsten har et nytt vedfyrt anlegg 
kommet på plass på Grobunn. Selve gravingen startet 
opp ved juletider i fjor. Anlegget ble startet opp i slutten 
av september, og erstatter det gamle strømbaserte. To 
store ovner varmer opp vann i store beholdere, dette 
sirkulerer så rundt i radiatorene som allerede eksisterer. 
Ved behov kan det gamle anlegget fortsatt kobles til. 

Anlegget varmer i dag opp Solgløtt (elevbolig), hele 
hovedhuset med kjøkken og undervisningsrom, kontor-
er og butikken.  I tillegg er snekkerverkstedet koblet til. 
Det er lagt til rette for at ytterligere boliger som nå huser 
Grobunn- lærlingene, pluss at en eventuell framtidig 

elev-bolig kan kobles til anlegget. De to ovnene har en 
kapasitet på 75 kwh hver. Strømutgiftene blir redusert, 
man regner med å spare strøm for ca. 100 000 kroner 
i året! Det blir selvfølgelig noe utgifter til ved, men 
nettopp vedproduksjon  er  en oppgave som Grobunn-
lærlingene er engasjert i. En vinn-vinn-situasjon kan 
man si.
 
Anlegget ble finansiert ved hjelp av midler fra Helle 
Bennetts stiftelsen og Innovasjon Norge, og hadde en 
kostnad på ca 1,2 millioner. Vanntankene rommer 
12000 liter. Bernt Johannessen, teknisk vaktmester på 
Grobunn, har hatt en sentral rolle i planleggingen og 
igangkjøring av fyringsanlegget. Her har ovnen nettopp 
blitt tatt i bruk.

Nå blir det varmt på Grobunn
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Bilde over: Per Frost gir innledende foredrag. 

Tekst: Marius Siger, Hans Arild Wensaas og 
Arnkjell Ruud. Foto: Nils Langeland

Representantskapsmøtet startet med kveldsmat på Bakke 
kro. Rigmor Skålholt overtok jobben som møteleder og 
det var nok noe av det fineste som kunne ha skjedd. På 
en svært behagelig måte ledet hun møtet.

Møtet startet klokken 1900 fredag kveld med at vi alle 
måtte reise oss opp etter tur og presentere oss med navn 
og hvor vi kom fra. Det var veldig spennende. Spesielt 
for meg, sier Hans Arild, fordi jeg ble så overasket da det 
ble min tur.

Per Frost og Anne Langeland hadde hvert sitt innlegg 
over møtets tema som var grunnleggende faktorer som 
må være tilstede for at alle som bor i landsbyen skal ha 
det bra. Det var et stort og veldig vanskelig tema. Vi 
lærte at å konkurrere betyr å løpe sammen.

Hannes Weigert viste oss til slutt noen bilder som 
Arnkjell og David hadde malt. Malerne er veldig modige 
var det en som sa. Først maler dem så godt de kan og 
etterpå blir det forklart hva de har gjort. Det er jo så 
innlysende hva de har gjort!

På lørdagen startet det hele med en kjempefin Euryt-
miseanse med Karen. Etterpå var det gruppearbeid. Hva 
kan endres og hva må bevares. Det ble en lang og veldig 
detaljert framlegging av resultatet av gruppearbeidet. 
Til tider kjedelig. Men gøy også. Mange fremmede ord, 
det gikk veldig fort. Vanskelig å følge med er noens 
inntrykk. Marius bryter inn og sier at det hele er enkelt, 

”vi bare moderniserer så mye som er nødvendig uten at 
de svakeste detter av lasset.” 

På ettermiddagen fikk noen landsbyboere fortelle om 
sine liv. Anne Medalen og Eli Hartman hadde gledet seg 
veldig og de var kjempespent. De som fikk legge frem 
var alle glad og fornøyd. På kvelden var det felles bibel-
aften, og det er fint sier Arnkjell.

Søndagen kom og åpnet med offerhandling, fulgt av 
minnestund og det er også fint utbryter Arnkjell igjen.

Resten av søndagen ble viet til mye snakk om Styret, om 
lederforum og om sekretariatet. Og det var veldig fint at 
Hanne Kveli (landsbyboer på Solborg) får muligheten 
til å sitte i representantskapet fra 2014. Det er en stor og 
god nyhet avslutter Marius med å si.

Camphill Landsbystiftelses 
representantskapsmøte på Vidaråsen
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Tekst: Knut Dannevig. Foto: Frode Hølleland.

Jeg vasser i våt nysnø. Det er en ugjestmild søndag 
ettermiddag i desember, første søndag i advent. Jeg har 
kommet som ung besøkende til Granly Stiftelse på Kapp. 
Etter den lange bilturen vil jeg trekke frisk luft og se 
stedet utenfra før jeg går inn. Om ikke lenge begynner 
adventsfeiringen inne i den store salen. Jeg har fått lov til 
å komme som gjest for å overvære seremonien. 

Ingen andre er ute nå. Tåken henger tungt over hustak-
ene; det har vært halvmørkt hele dagen. Jeg går rundt 
hovedhuset og titter. Det er et stort kompleks i tre og 
betong som er tilsluttet en gammel herskapsvilla. 
Betongformasjonene kneiser i tåken som bastioner. Selve 
salbygget er av betong. Tåken legger seg på veggene og 
fukter murene som får en tung, blygrå farvetone. De 
massive veggene løfter seg skulpturelt med en vernende 
gest. Her er det noe innenfor som må beskyttes.
I hagen er det frukttrær og små åkerparseller. Visne sol-
sikker står som mat for småfuglene. Alt virker pleiet.

Tiden nærmer seg og jeg begir meg til hovedinngangen. 
I siste øyeblikk kommer et par biler; jeg er heldigvis ikke 
den siste gjesten. Ute på trappen blir vi møtt av en livlig 
mottagelseskomite. Det er en ung gutt og en ung jente 
som står klare til å ta imot oss. De roper til flere av gjes-
tene, håndhilser og nevner dem ved fornavn. Også jeg 
som er ny her, blir tatt imot som en venn. Vi blir fulgt 
inn og får hjelp til å henge opp yttertøyet før vi geleides 
inn til en foaje. Her står folk tett i tett og venter foran 
døren til det som må være salen. Først og fremst er det 
de unge beboerne som er her; det er flest ungdommer, 
men også barn. I tillegg er det noen foreldre, medarbei-
dere og enkelte gjester utenfra.  Jeg forstår at man ikke 
bare skal stå her og vente, vi skal roe oss og være stille 
før vi går inn. 

To barn hysjer på hverandre, en ung pike retter litt på 
kjolen. Noen holder hverandre i hendene. En litt lubben 
jente i femtenårsalderen støtter seg til en eldre kvinnelig 
medarbeider, som nettopp har festet det blå hårbåndet 
hennes. En ung gutt klarer ikke vente lenger og setter i et 
hvin, samtidig som han hopper opp og ned. Etterpå biter 
han seg i hånden. Den unge kvinnelige medarbeideren 
som ledsager ham, slår armene rundt ham og trykker 
ham tett inntil seg. Da roer han seg og ser granskende på 
henne.

Endelig går døren til salen opp og Marie Jeanne – som 

jeg vet er lederen for det helsepedagogiske arbeidet her 
– kommer ut. Jeg får et glimt inn i en mørklagt sal der 
jeg skimter ett enkelt talglys. Et lite orkester sitter aller 
innerst. De første tonene klinger allerede fra flere lyrer 
og treblåsere. Det er tid for å gå inn, en og en. Marie 
Jeanne er på plass ved kammerorkesteret og tar opp den 
største lyren, nikker til sine medmusikanter – som jeg 
skjønner er beboere – og de spiller videre under hennes 
ledelse. Orkesteret er fullstendig samstemt. Langsomt, 
langsomt flyter melodien. Ved denne anledningen er det 
bare musikk, ikke sang. 

Vi tilhørere sitter i et amfiformet tilskuerrom. Scenerom-
met foran oss består av et stort sekskantet gulv. De høye 
vinduene er dekket av store silkepapirbilder som er 
rammet inn av svart papp. Ettermiddagslyset siver inn 
og ennå gløder det svakt i fargene slik at vi skimter jule-
fortellingens motiver; Maria med barnet, Josef, hyrdene, 
englene og de hellige tre konger. Ute på gulvet står en 
søyleformet lysestake med ett tent lys. På hele gulvet 
ligger granbar tett i tett, og det er lagt slik at det danner 
en stor spiralform.  Lyset står i sentrum. En vandringsvei 
med granbar på hver side krummer seg ute fra periferien 
gjennom spiralen inn til lyset. Ved inngangen til spiralen 
står det tett i tett med epler med små talglys i. 

Nå får vi som er tilstede, ledsaget av de lyse og samtidig 
høytidelige tonene, gå langsomt gjennom hele spiralen. 
Vi skal gå en og en, medbringende vårt eget lille lys, og 
tenne det ved det store lyset i sentrum. Deretter vandre 
langsomt ut igjen, forsiktig så flammen ikke slukner, og 
til slutt finne et sted ved veien der lyset settes ned. De 
minste barna og enkelte av de andre som trenger det, får 
følge og hjelp underveis.

Det er som tiden står stille under denne seremonien. 
Musikken bærer det hele. Den aller minste av barna 
blir båret på armen av en medarbeider. Den lille piken 
holder eplet med lyset selv, og hun går ikke med på å 
sette det fra seg før de er helt ute av spiralen. En ung 
mann er svært svaksynt. Han går et lite skritt, stopper,
går et lite skritt til. Han tenner lyset med den aller største 
forsiktighet og blir stående lenge inne ved det store lyset 
med sitt eget lille lys løftet tett opp foran sine milde 
øyne. Det er som hele ansiktet blir til lys. En med-arbei-
der går inn til ham for å vise ham veien ut. Hun prøver 
også å få ham til å gå litt fortere. Hovedpersonen vil ikke 
det, han er uforstyrrelig, tar et skritt, stanser, tar et nytt 
skritt. Hele tiden med talglyset holdt tett opp til øynene. 
Endelig finner han et sted hvor han kan sette lyset, han 

Av og til står tiden stille  
-  minne fra en adventsfeiring på Kapp 1969
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gjør plass i granbaret og bøyer seg høytidelig ned. Den 
utålmodige medarbeideren har gitt opp og trukket seg 
tilbake. Den unge mannen har oppfattet hvor hun har 
satt seg. Nå famler han seg frem til henne, tar henne 
bestemt i hånden og fører henne tilbake til spiralveien. 
Andre må vente nå. Medarbeideren hadde underforstått 
glemt å tenne sitt eget lys i iveren etter å hjelpe ham. 
Nå måtte hun gjøre det ordentlig. Han leder henne av 
sted et stykke på vei. Hvem hjelper hvem? Hun kan ikke 
protestere, griper et 
eple med lys og forter 
seg inn for å tenne det. 
Lyset blafrer faretru-
ende, men slukner 
heldigvis ikke.

Musikerne er de siste. 
En og en av dem går 
frem mens de andre 
fortsetter å spille. En av 
de eldste beboerne, en 
ung mann i 20-årene, 
reiser seg. Han begir 
seg først bort til de 
utente lysene, tar ett og 
holder det varlig foran 
seg. Han beveger seg 
helt i ett med musik-
ken. Fremme ved 
det store lyset tenner 
han sitt eget lille og 
beveger seg så forsik-
tig at flammen nesten 
ikke blafrer. Finnes 
en prest som forretter 
med samme inderlige 
konsentrasjon? Han 
fullfører ritualet med 
et alvor og en fromhet 
som griper oss alle. 

Langsomt er hele rom-
met blitt opplyst. Det 
begynte med det ene, 
store lyset i midten. Nå 
er det omkranset av en 
mengde små lysflam-
mer. «Det sanne lys, 
som opplyser hvert 
menneske, var i ferd 
med å komme til ver-
den…….»

Det var vi såkalt funksjonsfriske som nok skilte oss ut i 
denne seremonien. Vi deltok så godt vi kunne, om enn 
noe stivt og klossete. Hjelp til å klare det fikk vi, fordi vi 
var omgitt av en velvilje som omfattet oss alle. 

I tilbakeblikket på adventshagen står bildet av alle ansik-
tene som et forklaret minne. Det egentlige adventslyset 
tennes innenfra. Vi kunne se det i lyset i ansiktene til 
barna og de unge. Hos dem ble det indre lys synlig.

Fra et julespill på 
Helgeseter.
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Tøfler fra toveverkstedet.

Tekst og foto: Hans Arild Wensaas og Ole Krongaard

Vi gikk rundt i landsbyen. På gården blev der servert 
helstekt gris med salat. Videre gikk vi til gjestehuset og 
her kunne man selv steke pølser og pinnebrød. Vi stekte 
oss en pølse, før vi gikk inn i Kristofferhallen. Her var 
det salgsboder fra de forskjellige verkstedene på 
Vidaråsen. 

Urtevekstedet solgte tørkede urter, mange teer og det 
utrolig velsmakende urtesaltet som de lager der. Fra 
toveverkstedet var det mange varer, fine tøfler til salgs. 
Fra snekkeriet var det mange forskjellige trevarer å se 
på og ikke minst kjøpe. Vi så på bokstativer, leker og 
fuglekasser.

Etter at øynene hadde sett seg mette på alle disse deilige 
bilder, gikk vi tilbake til Bakke Kro, for å mette magene 
våre. Inne på kroen ble det servert kaffe, te og kaker. Her 
var det godt og varmt og vi treffer tre kvinner som sitter 
rundt et bord. De ser ut til å kose seg med kaffe og kaker. 
Vi rykker nærmere til bordet deres og introduserer oss, 
og spørr om det er greit at vi intervjuer dem.

De smiler blidt og sier det er helt i orden. Hans Arild og 
jeg setter straks i gang, og første spørsmål lyder:
Har dere vært på julemarked her før ? De forteller at 
ingen av dem har vært på julemarked tidligere, og vi for-
står at her har vi helt ferske julemarkedsbesøkende, tre 
kvinner som også er tre generasjoner av samme familie; 

Julemarked 
på Vidaråsen i 2011

for den yngste, Hedda Fugelberg Hansen på 13 år, er her 
sammen med sin mamma Torild Fugelberg Hansen på 
52 år, og hun er her med sin mamma også, som er Kari 
Petersen på 70 år.

Hans Arild spør om hvordan de har hørt om markedet, 
og Torild forteller at hun fikk en invitasjon på e-post, 
hun jobber for øvrig i Andebu Kommune, og hun ble 
akkurat så nysgjerrig at hun gikk inn på nettsiden til 
Vidaråsen Landsby, og besluttet å reise hit. Torild spurte 
sin mamma og sin datter om de hadde lyst til å være 
med, og det hadde de lyst på.

Hva synes dere om julemarkedet?
Det er veldig koselig her og mange fine tingtil salgs. 
Man får også utrolig billig kaffe og kake her. Vi har kjøpt 
honning og brød og noen leker til oldebarn. ( Torild sitt 
barnebarn).

Grilling på tunet

Kjenner dere noen som bor her i landsbyen?
Ja Liv Helene og to stykker som jobber her, Will og 
Karin Hoffman. 
Hvor bor dere?
Torild svarer at vi to bor i Stokke nær Fosnes og mamma 
Kari bor i Tønsberg.

Vidaråsens julemarked i november 2011 ble en suksess 
både med hensyn til antall besøkende og salget fra 
bodene. Det samlede salget ble 90.000 kr, dette er 
vesentlig mer enn siste års salg.
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Tekst: Kikki Lærum Roll-Lund og Barbro Siri 
Skadsem. Foto: Jan Bang.

Det er høst i Bergen og denne torsdagen pisker regnet 
mot rutene på Helgeseter. Landsbyliv er kommet på 
besøk for å se og høre om hva den nyetablerte ungdoms-
gruppen holder på med.

Helgeseter er en av de eldste sosialterapeutiske virksom-
hetene i Norge, og om 2 år – 28.august 2014 – feirer vi 
60 år. Mange av beboerne har bodd her nesten hele sitt 
liv og er like gamle som Helgeseter, og i verkstedene har 
vi et ønske om å få inn nye, friske krefter. Derfor har vi 
startet et prosjekt som henvender seg direkte til ungdom 
mellom 18 og 25 år. 

Idéen bak prosjektet er at ungdom trenger å være sam-
men med jevnaldrende i samme fase av livet i sin utvik-
ling mot et voksent liv. Prosjektet er ment som et over-
gangstilbud mellom skole og arbeid, og navnet «Veien 
videre» illustrerer det faktiske arbeidet. I ungdoms-
gruppen skal de få prøve seg på aktiviteter knyttet til 
virksomhetens mange ulike arbeidsoppgaver i en trygg 
og liten gruppe. Gjennom årets arbeid og i møte med 
Helgeseters øvrige beboere og medarbeidere, deltagelse 
i våre feiringer av høytider og merkedager, og som pub-
likum eller utøvere i kor, skuespill, konserter og utstill-
inger skal gruppen bli integrert i fellesskapet. Samtidig 
blir virksomheten kjent med de unge. For noen vil dette 
være et sted de ønsker å bli, for andre blir det en erfaring 
å ta med videre.

I år består gruppen av 3 unge menn i alderen 19 – 21 år. 
Landsbyliv treffer oss i bakeriet, ivrig opptatt i arbeidet 
med vaniljekringler, banankaker, brød og andre god-
saker. I dag baker vi til et foreldremøte hvor foreldrene 
skal få servert en smak av det ungdommene selv har 
vært med på å bake. 

Foreldremøtet skal være i det Røde Hus som er basen til 
ungdomsgruppen. Røde Hus er det opprinne-lige huset 
som hørte til gården som Helgeseter 
fikk overta da de startet opp i 1954. Det ligger mye 
historie i veggene her, og vi trives godt. Hver mandag 
og fredag samles ungdommene her og hovedaktiviteten 
disse dagene er basert på gammelt og nytt håndverk av 
ulike slag. Vi vever filleryer, vi tover av ull fra egne sauer, 

“Veien videre” 
for unge på Helgeseter

spikker, lager knapper og kroker av einer og mye mere. 
Og hadde Landsbyliv kommet om våren, ville de blitt 
møtt med en travel aktivitet i drivhuset vårt. De ferdige 
produktene selges på de to årlige markedene vi arrang-
erer på Helgeseter. Et stort sommermarked med mange 
tilbud og aktiviteter for store og små, og en mindre jule-
butikk hvor medarbeidere, beboere og andre besøkende 
kan kjøpe julegaver av beste hjemmelagede kvalitet. 

Tirsdag har ungdomsgruppen tilhold på gården på Hel-
geseter. Denne dagen er de med på det arbeidet gårds-
gruppen til enhver tid er opptatt av. Vinterstid går det 
mye i vedhogst og det er et arbeid våre unge menn liker 
godt. Så godt at selv på en dag som denne med regn og 
ruskevær, utføres arbeidet med stor glede.
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Den triale mannen
Tekst og foto: Jan Bang

Landsbyliv treffer Petter Holm på sentralstasjonen i 
Oslo. Han er på vei hjem etter enda et besøk i Russland. 
Vi snakker om den nye høyskoleutdannelsen i sosial-
pedagogikk på Rudolf Steinerhøyskolen, vi snakker om 
Mastergraden han tok, og hans liv som jazzmusiker. 
Helt på slutten traff vi Axel Hugo, som var ansvarlig for 
mastergraden i den tiden Petter tok den. Oslo S er stedet, 
der treffer man folk! 

Høyskoleutdannelsen
Du fortjener en stor takk, sammen med Bente 
Edlund, for at dere fikk denne utdannelsen god-
kjent. Kan du si noe om prosessen?

Petter forklarer at det lenge var et spørsmål om hvilket 
nivå denne utdannelsen skulle ligge på: Høyskole? Fag-
skole? Videregående skole (VGS)? De hadde en søknad 
utarbeidet for VGS med voksne som målgruppe. Denne 
falt etter et regjeringsskifte som førte til nye retningslin-
jer i private skoler. De jobbet en stund med en søknad på 
fagskolenivå, men gjennomførte den ikke fordi de så at 
den passet dårlig. 

I 2007 ble det klart at de fleste helst ville ha en høy-
skoleutdannelse, og at bachelorgraden var etterspurt. 
Det var naturlig å følge dette videre sammen med Rudolf 
Steinerhøyskolen (RSH) og søknaden ble godkjent for 
ett år siden. 

Selve kurset er basert på det som ble utviklet av Norsk 
Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi (i dag So-
sialterapeutisk Forbund) i den tre-årige blokkutdannel-
sen som begynte i 1998. Egentlig har det ikke forandret 
seg så veldig mye. Men den nye studieplanen er langt 
mer gjennomarbeidet og også utvidet. Det nye innslaget 
var vel en mer bevisst sammenkobling av virksomhetene 
for voksne og skolene. Derfor er navnet sosialpeda-
gogikk veldig bra, det samler både det sosiale (voksne, 
stedene) og det pedagogiske (barn, skoler). Dette 
stemmer også med utviklingen i andre land. Sosial-
pedagogikk er internasjonalt anerkjent, det eksisterer et 
internasjonalt forbund. Faget er relativt nytt og fokuserer 
på høy kompetanse i det praktiske arbeidet. 

Sosialterapi er et begrep for antroposofisk arbeid med 
unge og voksne, og må betraktes som en retning innen-
for sosialpedagogikken. 

Den største utfordringen var å sette av nok tid til å utføre 
oppgaven. Det viste seg at både Petter Holm og Bente 

Edlund hadde akkurat 
den kombinasjonen av 
kompetanse som var 
viktig for å få høyskole-
utdannelsen på plass. 
Petter med kontakt-
nettverket til interna-
sjonale prosjekter og 
Bente med sin faglige 
tyngde og bakgrunn i 
Steinerskolene. 

Fremtiden
Da Bente Edlund ønsket det første kullet velkom-
men, inviterte hun studentene til et forsknings-
fellesskap. Hvordan ser du fremtiden her? 

Forskning kan gjøres gjennom den eksisterende mas-
tergradutdannelsen ved RSH og det er ønskelig med 
mer forskning i det antroposofiske praksisfeltet, særlig 
aksjonsrettet forskning. 

Bakgrunn 
Du har bodd i Bergen i mange år, men hvor kom-
mer du fra før det? 

Jeg vokste opp i Oslo og ble jazzmusiker. I 10 år var jeg 
profesjonell; jazz, rythm-and-blues, TV, film og plateinn-
spillinger. Jeg spiller ikke så mye nå, men er fortsatt opp-
tatt av musikk som kunst. Kanskje ligger spiren her til 
min interesse for den triale metode, som bringer kunst 
inn i pedagogikken som et verktøy. 

Jeg var med i gruppen som opprettet kollektivet i 
Hjelmsgate på slutten av 60-tallet. Jeg ble opptatt av 
makrobiotisk mat, og holdt kurs over hele landet. Jeg 
har vært både bygningsarbeider og kokk. Jeg hadde også 
kontakt med Erik Damman, som stiftet Fremtiden i Våre 
Hender.

Så fikk konen min stilling som Steinerskolelærer i 
Bergen, og vi flyttet vestover. Jeg begynte å fatte interesse 
for antroposofi, særlig var jeg opptatt av tregreningen. 
Professor Leif Holbæk-Hanssen ved Handelshøyskolen 
var en viktig person i denne sammenheng, vi hadde 
en studiesirkel over flere år. Alt dette resulterte i at jeg 
studerte filosofi og samfunnsvitenskap på universitetet i 
Bergen i 1970- og 80-årene. 

Mastergraden og arbeidet i Russland 
Du har nylig fått mastergraden, hvordan gikk det 
til? 
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2010, fagbilaget. LBL 23, sommeren 2010, side 14.)

Vårt arbeid i Russland er en form for lobbyvirksom-
het. Vi kommer aldri med kritikk, men presenterer 
muligheter og sosialterapeutisk praksis, inspirert av 
antroposofien. 

Våre kurs gjorde et stort inntrykk på de sosiallederne, og 
vi kommer til å organisere flere kurs. Vi opparbeidet et 
sterkt og positivt tillitsforhold til myndighetene. Vi har 
nå en ny forespørsel om kurs som kan hjelpe dem å om-
strukturere internatene i området, et kurs for personalet 
som arbeider i disse. 

Den offentlige sektor
Har du noen synspunkter på norsk offentlig sektor, 
- ansvarsreformen?

Det foregår nå en vurdering av ansvarsreformen (HV-
PU-reformen), og det vil nok vise seg at den ikke var helt 
vellykket for alle. Her er en mulighet for de sosialtera-
peutiske stedene til å informere om sine erfaringer. I 
bunn og grunn har de antroposofiske sosialterapeutiske 
virksomhetene et bra forhold til det offentlige. 

Det er ikke uttrykkelig nevnt, men FN-konvensjonen 
stiller høyere krav til kompetanse innenfor sosialt arbeid, 
høyskoleutdannelsen kommer på riktig tid, og vil bidra 
til å heve denne kompetansen.

Det var opprinnelig Vera Simakova fra dagsenteret 
Blagoe Delo i Russland (Se LBL 22, våren 2010, side 16) 
som meldte seg på mastergradstudiet, og jeg skulle bare 
hjelpe henne. Målet var å gi Blagoe Delo et løft. Da be-
gynte jeg selv å bli interessert. Jeg hadde jo en bakgrunn 
i det akademiske fra Universitetet i Bergen. 

Den største utfordringen med mastergraden var at vi 
hadde begge ansvar for andre ting på samme tid, særlig 
utviklingen av dagsenteret. Vi måtte orientere oss i 
forskning og litteratur, men vi hadde god veiledning i 
forskningsmetoder. Vårt kull hadde et samarbeid med 
Ruskin Mill i England (Social Education). Det var 
omtrent 20 mastergradsstudenter hvorav flere arbeidet 
med unge voksne i Ruskin Mill, fra 16 til 25 år. 

Vårt tema var den triale metode. Dette består av et 
samvirke mellom kunst, teori og praksis som peda-
gogisk virkemiddel eller metode for praktisk sosialt 
arbeid. Denne metoden ble brukt da vi satte opp et kurs 
for ledere av de seks sosiale sentrene i den regionen i 
Russland hvor Blagoe Delo befinner seg, like vest for 
Uralfjellene. Omkring 20 ledere kom sammen for flere 
treff, to dager hver gang. Dette ble gjort i samarbeid med 
det regionale sosialdepartementet, og var en respons på 
deres behov for metoder for gjennomføring av 
FN-konvensjonen om rettigheter til personer med 
nedsatt funksjonsevne. Vi skulle utvikle et verktøy for 
å kunne realisere konvensjonen. (LBL 32, høsten 2012, 
side 7. LBL 27, sommeren 2011, side 9. LBL 25, Julen 

Den store gledesfest

Den store gledesfest er nær.
La skinne lys på alterbord!
La lovsang stige over jord!
Nå åpnes skal hvert lukket sinn,
og du, Guds Sønn, med lys tre inn.
 
Du kom som Frelser, sendt av Gud.
Du fant din bolig blant de små,
din kongeprakt var halm og strå.
Din trone var Marias fang,
hun hilste deg med gledessang.

 

La sangen leve, her og nå!
Å, Herre, du som kom hit ned,
la hjertet se din kjærlighet!
Din Ånd er nær i bygd og by,
du kommer til vårt hus på ny.
 
Å, gledessol! Å, kjærlighet!
Mens mørket ruger over jord
står lyset tent på alterbord.
Vårt hjerte er ditt arnested,
la stråle lys, la ånde fred!

Gerd Grønvold Saue
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Tekst og foto: Jan Bang

Vestlivegen naboskap, et bofellesskap på Garnes utenfor 
Bergen, i regi av Stiftelsen Verdandi, er kanskje det min-
ste stedet i Sosialterapeutisk Forbund, med bare tre 
fastboende beboere. Verdandi begynte som en spire 
fra Rostadheimen, men har vært separat siden slutten 
av 70-tallet. Det var snakk om å slå stiftelsene sammen 
fornoen år siden, men det ble ikke gjennomført. De har 
noe sosial kontakt mellom de to stedene, og det er en del 
felles feiring av høytider. 

Besøk på Verdandi
Steinar og Bjørg har vært her i mange år, siden det ble 
etablert. Steinar var med å etablere Rostadheimen som 
neste år fyller 50. Begge to arbeider på Bjørkhaug AS, 
et varig tilrettelagt arbeidstilbud ikke langt unna, for 
mennesker med yrkeshemminger. Steinar klipper filler 
av gamle klær de får fra Fretex, de blir til filleryer som 
veves på stedet. 

Bjørg jobber på kjøkkenet der sammen med tre andre, 
og de lager mat til kantinen. Totalt er det over 40 men-
nesker som arbeider der, blant annet i hagen, som kan-
skje er Bergen kommunes eneste økologisk hagebruk. 
Bjørkhaug var opprinnelig et interessefellesskap mellom 
Verdandi, Rostadheimen og Steinerskolen på Skjold, 
men ble overtatt av kommunen i 1991. 

Medarbeideren Per Witte har vært her i over 3 år, og 
jobber i huset med bl.a. botrening to dager i uken, da er 
det rengjøring, lege og fotpleie, hårklipping og trening 
i dagligdagse ting, som å telle penger eller lese klokken. 
Resten av tiden studerer han. Han har lang fartstid som 
medarbeider i lignende virksomheter i både Norge og 
England.

Ketil Andre begynte på Grobunn i høst. 
- Hvor gammel er du?
- 17 år 
- Hvor kommer du fra?
- Moelv i Ringsaker kommune.
- Hvilke skoler har du gått på før?
- Mørkved barneskole, Furnes ungdomsskole og Ring-
saker vg. skole. 
- Hva fikk deg til å begynne her?
- Mamma tenkte dette var en bra plass for meg. Jeg liker 
meg godt her. 
- Kan du fortelle litt om hva du gjør her på Grobunn?
- Jeg startet en periode på kjøkkenet, der skjærer jeg 
grønnsaker. Vi lager lunsj til alle på Grobunn, ca. 30 
personer. Senere skal jeg ha en periode med gårdsarbeid. 
I tillegg har vi timer med musikk, eurytmi, norsk, regn-
ing og språkforming. Fredagstimen lærer vi om kropp/
helse/identitet. Resten av fredagen går vi på tur. 
- Har du noen spesielle interesser?
- Jeg liker godt å høre på musikk og liker godt å synge.

Intervju med Ketil Andre

Kjetil Andre. Foto: Mari Lombnæs.

Intervjuet er laget av Raila Kristine Vikheim

Per, Bjørg og Steiner i stuen.
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Rigmor Skålholt i samtale med Bjørn
Foto: Eric de Haan

Tidligere i år møtte jeg Bjørn Morten på Jøssåsen 
Landsby i Trøndelag. Også der feirer de Torbjørn Egner 
i år. Kardemomme By er kjent og kjær. Og hvem andre 
enn Bjørn Morten kan gå inn i rollen som Tobias, - den 
snilleste og klokeste på Jøssåsen og i Kardemomme by?

Bjørn Morten deltok på SOR-konferansen i Bergen i 
vår. Han ble svært berørt av historien om Anne Jorunn 
Økland som har strevd med skrive- og leseferdigheter. 
«Det var som å møte en gammel kjenning», fortalte han. 
«Jeg har også problemer med å lese og skrive, men jeg 
ber om hjelp når jeg trenger det.»

Rigmor: «Har du lyst til å fortelle om livet ditt til 
Landsbyliv?»

Bjørn Morten: «Ja. Jeg er født i Trondheim i 1955. Mor 
ble syk og døde da jeg var 4 år gammel. Da flyttet jeg til 
tante og onkel som hadde en gård på Møre. Der begynte 
jeg på vanlig folkeskole, men etter en stund klarte jeg 
ikke å følge med så godt som de andre barna. Da flyttet 
jeg til Elton skole på Toten og der ble jeg i mange år».

R: «Hvordan hadde du det på Elton?»

Bjørn Morten: «Jo, de var snille med 
meg der. Jeg reiste hjem til tante og 
onkel på Møre i alle skoleferiene.»

R: «Hva gjorde du etter du var ferdig 
på Elton?»

Bjørn Morten: «Da reiste jeg hjem til 
gården. Så flyttet jeg til Ekne spesial-
skole i Nord-Trøndelag. Der lærte 
jeg mer om landbruk. Jeg lærte også 
å kjøre traktor. Til Jøssåsen kom jeg i 
1979. Det var min søster Anne Mari 
som fortalte meg om landsbyen». 

«Jøssåsen er en fin plass å bo på», 
sier Bjørn Morten. «Best liker jeg 
meg i fjøset og på gården. En dag i 
uka arbeider jeg på Bokverkstedet 
i Hommelvik. Det liker jeg også 
godt.»

I løpet av de 33 årene Bjørn Morten har bodd på 
Jøssåsen har han tatt mye ansvar. Han leder det ukentlige 
landsbymøtet (allmøtet) med sikker hånd. En stund var 
han også med på medarbeidermøtene, men det ble for 
kjedelig forteller han.

R: «Hva gjør du i fritiden?»

Bjørn Morten: «Jeg er med i en frivillig organisasjon 
som heter «Patriotene» Om vinteren kan det være å 
hjelpe til når det er hopprenn i Granåsen. Eller St.Hans-
martnaden i Trondheim, Hell bluesfestival, Nidaros 
bluesfestival. Jeg passer på at folk oppfører seg!  En gang 
i uka trener jeg fotball med Ranheim Handikap-lag. De 
reiser på turne med andre lag i Trøndelag. De har også 
vært med på landsturnering i Kristiansand.. Og ofte drar 
vi på Lerkendal og ser på når Rosenborg spiller hjem-
mekamper. På Jøssåsen er jeg med på skuespill, dans og 
filmkvelder. » 

R: «Tar du deg helt fri noen gang?»

Bjørn Morten: «Det hender jeg tar en helg i en av lei-
lighetene som Jøssåsen har i Hommelvik.»

Bjørn Morten er et engasjert menneske med mange opp-
gaver. Han er trygg, har oversikt og er en aktet og skattet 
samfunnsborger. En skikkelig god «Tobias i Tårnet».

Bjørn Morten Øyangen og 
Tobias i Tårnet

Rune og Bjørn Morten utenfor salen på Jøssåsen.
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glimt fra verden

Tekst: Jan Bang. Foto: www.glencraig.org.uk.

Den 7. årlige ”British Renewable Energy Award” prisen 
gikk i 2012 til Camphill Communities Northern Ireland. 
Denne prisen er den mest prestisjefylt i Storbritannia i 
feltet om fornybar energi. 

Camphill-fellesskapene i Irland har vært banebrytere 
siden de begynte dette arbeidet i 1998. Både energimin-
isteren, Arlene Foster, og lederen av De Grønne, Steven 
Agnew, har priset Camphill for sitt innovative arbeid. 

Teksten er basert på en notis i Camphill 
Correspondence.

Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Veronika Schmid.

Vidaråsen Landsbys malerverksteds utstilling ble åpnet 
under verdensstevnet for helsepedagoger og sosialtera-
peuter i Goetheanum, Dornach i Sveits i høst. Reidun 

Vernisage i Goetheanum
Tyvold Larsen, Arnkjell Ruud og Tore Janicki var midt-
punkt da Rüdiger Grimm holdt åpningstalen. 

Utstillingens tittel var «Rätzel» (gåte). Rüdiger Grimm 
sa at vi står overfor to gåter: Den ene er kunstverket selv 
som i fordypning blir mer og mer gåtefullt, og så  kunst-
neren, - det gåtefulle mennesket bak verket. 

Utstillingssalen var proppfull av folk under åpningen. 
Hannes Weigert, læremesteren, gjemte seg i publikums-
mengden. I dag skinte sola på hans elever. 

Den ene av utstillerne 
har jeg fulgt fra en 
sentralinstitusjon til 
Vidaråsen for over 30 
år siden. Å se dette 
kultiverte men-
neske stille seg stolt 
fram med sin kunst 
i Goetheanum var 
dypt bevegende. Ja, 
gåtefullt er livet.

Camphill i Irland får pris 
for fornybar energi 

Minister Arlene Foster og ordfører fra North Down får 
omvisning i Glencraig
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Camphill i Irland. Vi bare aner hva som ligger bak av 
smerte. Fra Latin-Amerika fortalte Paula Morain som 
arbeider som lege i Brasil. Det finnes skoler og dag-
sentre i Brasil, Argentina, Peru, Coloumbia, Equador. 
Disse landene har bygget opp tett nettverk seg i mel-
lom. Det finnes nå 10 utdanningssteder i disse landene 
for mennesker som arbeider med mennesker med 
utviklingshemning. De høster stor anerkjennelse fra 
myndighetene for sitt arbeid. Med FN-konvensjonen 
om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne 
har inkludering i offentlig skole blitt et tema. Det kom-
mer lærere fra den offentlige skole til de antroposofiske 
utdanningsstedene for å lære om helsepedagogikk.

I Sao Paulo trenger de nå et botilbud (a la Camphill) for 
voksne, fortalte Anna Maria Hultmark Varejäo. 
Se www.parsifal.org.br
Hvem har lyst til å reise dit?

Ja, dette er en mangfoldig og engasjerende bevegelse 
som arbeider under meget forskjellige betingelser. 
«Konferenz» i Dornach er et viktig bindeledd. Sekretari-
atet finansieres gjennom medlemsbidrag fra landene. De 
stedene som ligger i fattige land kan ikke bidra økono-
misk. Så her har vi mulighet til å praktisere brorskap 
og solidaritet overfor våre fattige venner. «Konferenz» 
trenger økt støtte fra dea land og steder som har 
mulighet til å gi. 

Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Matthias Spalinger.

Sveits  5.-7.oktober 2012.

«Konferenz» er et forum for den internasjonale antropo-
sofiske «omsorgsbevegelsen». Det er nå 700 steder i 50 
land. Bevegelsen har vokst sterkt de siste årene. Særlig i 
Latin-Amerika, Øst-Europa og landene i øst ved Stille-
havet. Et sekretariat i Dornach med Rüdiger Grimm 
som leder, formidler bevissthet om samarbeid og faglig 
støtte i dette store internasjonale nettverket. I år var vi ca 
60 personer som representerte 28 nasjoner. 

Jeg har hatt gleden av å representere Norge i dette 
forumet de siste 4 årene. Vi arbeider med tema som er 
aktuelle for de fleste. I år var temaet «sårbarhet», både 
i forhold til de menneskene vi har omsorg for (beboere 
og medarbeidere), og det enkelte steds sårbarhet (innad 
og utad)? Hvordan er forholdet mellom ledelse, styret og 
eierne av stedene? 

Det ble under konferansen gitt rapporter fra Latin-
Amerika, England/Wales og fra en skole i Moskva. Ved 
St.Georg skolen i Moskva kom personer fra kommunen 
og fortalte at de trengte skolebygget selv! Skolen er 
nyoppusset for innsamlede midler. Det ble gitt et par 
ukers utflyttingsfrist. Da var det de pårørende og et 
opprop fra «Konferenz» samt en face-book aksjon som 
startet i Petersburg 
som reddet skolen 
i siste øyeblikk. Nå 
har de fått kontrakt 
på å kunne fortsette 
skolen i ti år til. 

Brigitte van Rooy 
fortalte fra England 
og Wales hvor 26 
Camphillsteder har 
fått hard medfart av 
myndighetene med 
krav om endringer. 
Noen av stedene er 
overtatt av myn-
dighetene fordi de 
ikke innfrir myn-
dighetens sosialpo-
litiske krav. Medar-
beiderne har flyttet 
ut, mange til 

Konferenz i Dornach
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Håndverk og verksteder

Tekst: Marius Siger. Foto: Hans Arild Wensaas.

Hva er dine tanker om drift av verkstedet? spurte jeg 
Walter.
 
Mitt ønske er å skape en inspirerende arbeidsatmosfære 
som alle trives med, både i det sosiale og det faglige. I 
snekkeriet er vi så heldige at vi ikke er forpliktet til å 
levere et fast sortiment av produkter. Vi er helt frie til 
å utvikle og produsere det vi er inspirert av og det som 
tilsvarer våre evner og ferdigheter. Dette gjelder både for 
medarbeidere og landsbyboere. 

Så oppstår ut fra arbeidsprosessen nye produkter som vi 
egentlig aldri hadde tenkt på å lage. Dette utelukker ikke 
å lage etter bestillinger fra landsbyen eller utenfra, tvert 

imot. Det fantastiske i tillegg er at de fleste kan oppnå 
nye ferdigheter gjennom samarbeid med andre. Selv 
har jeg aldri lært så mye som i de siste fire årene. At alle 
medarbeiderne som har jobbet her de siste 4 - 5 årene 
har vært usedvanlig stabile og flinke er jeg veldig glad og 
takknemlig for. 
 
Hvordan ser du verkstedenes fremtid? spør jeg videre. 
Det som er veldig fint akkurat nå er at begge medar-
beiderne som har sitt engasjement her i øyeblikket har 
en solid bakgrunn. Dette er særdeles inspirerende og 
betryggende for oss alle. Å ha det slik i fremtiden er uten 
tvil ønskelig. 
 
En tanke nå er å få utvidet verkstedet slik at vi kan skille 
maskinrom og håndverksted. Å arbeide ved siden av 
for eksempel en høvelmaskin uten å være involvert med 
selve maskinen er veldig slitsomt. Dette ser ut til å la seg 
gjøre i nær fremtid. 
 
En annen tanke er å utvikle et snekkerutdanningspro-
gram for unge landsbyboere. Dette vil kunne tiltrekke 
nye og yngre landsbyboere og også medarbeidere til 
Vidaråsen. 
 
Walter er veldig sparsommelig med å fortelle om seg 
selv, men han opplyser oss om at han har en 23 år lang 
karriere bak seg som sykepleier og han har vært klasse-
lærer på Steinerskole i 8 år. Til slutt takker Walter alle 
snekkeriarbeiderne for godt samarbeid.

En samtale med verkstedleder Walter 
Lobsiger fra Vidaråsens snekkerverksted 

En av kvalitetene som preger våre steder er at de 
fleste beboere blir tilbudt arbeid på verksteder 
som produserer nyttige produkter som blir satt 
pris på. I denne utgaven besøker Landsbyliv en 
rekke verksteder på Vidaråsen, Helgeseter og 
Solborg, og i tillegg på Aurora Verksted i Bærum, 
og vi får vite litt mer om arbeidet som Kjell 
Helge Johansen presenterte på Fagdagene som 
Sosialterapeutisk Forbind holdt på Sundvollen i 
sommer. 

Arbeid er noe vi alle har behov for, ikke så mye 
for å få produktene, men for å vise at hver og en 
av oss har en verdi, at vi kan produsere saker og 
ting som er nyttige og blir satt pris på av andre. 
Det kan godt sies at vi har et større behov for å 
skape og gi, enn  for å ta imot. 

Vi håper at våre lesere har glede av denne korte 
reisen gjennom disse ulike verksteder. Ha en god 
arbeidsdag! Red. 
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Tekst og foto: Jan Bang 

Det er et engelsk ordtak som sier at ”variasjon er livets 
krydder” (variety is the spice of life). Da er nok verkseds-
bygningen på Helgeseter den reneste vindaloo curry! 
Her finner vi samlet tre verksteder som arbeider så tett 
sammen at det nesten er umulig å skille dem fra hveran-
dre, og Landsbyliv opplever på sitt besøk at de gir både 
beboere og medarbeidere 
anledning til å bytte oppgave 
ofte i løpet av arbeidsdagen. 

Når vi kommer inn, finner vi 
det gamle eurytmirommet til 
venstre, der de nå samler seg 
til kaffepause. På andre siden 
av gangen ligger et mindre 
kombinasjonsverksted, hvor 
de samler seg rundt bordet og 
jobber sammen. Her pro-
duseres det lys, såpe, urter 
og kort. Candy Berman, som 
driver verkstedet i dag og 
dypper lys sammen med 
Grete, forteller oss at det er 
viktig å skape en trygg og 
engasjerende arbeidsplass. 

Når vi går ned trappen finner 
vi tekstilverkstedet, hvor de 
vever, strikker, broderer og 
tegner. De lager grytekluter til 
kjøkkenpynt, putevar og tøfler, 
og tover ull til sitteunderlag. 
De tegner mye for å få motiver 
de kan bruke til broderier og 
annet. Vi kommer i prat med 
Erik Framholt som har vært 
på Helgeseter to år nå. Han 
er opptatt av teater og liker å 
spille roller hvor han er ulik 
seg selv. For ham er det en 
opplevelse av å se verden fra 
et annet synspunkt. 

Bente Grønn Nilsen er vev-
stueleder og forteller oss at de 

Kombinasjonsverksted 
på Helgeseter 

selger varene på julebutikken og på sommermarkedet. 
Ute regner og snør det om hverandre, men imellom er 
det glimt av sol, og deilig utsikt over fjell og skog. Det er 
nok fint å sitte her inne og velge mellom alle disse 
kreative og spennende arbeidsoppgaver.

Lars har startet ny vev med Birte, som har vært der 
bare 2 dager, men liker seg veldig godt.
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Tekst og foto: Solborg Skriveverksted 

Solborg skriveverksted var på utflukt til safteriet og 
veveriet på Solborg i september 2012. 

I sommerhalvåret driver de fleste der med sylting og 
safting, mens i vinterhalvåret er alle opptatt av vev-
ing, strikking, toving og sying. Da blir det laget løpere, 
filleryer, tøfler og luer, sitteunderlag av tovet ull og 
vesker. De driver også å lage garn av ull, da karder de 
ullen, så spinnes den på rokken og blir til garn. Melina 
lærte å spinne da hun gikk på steinerskolen i Østerrike, 
hun liker det veldig godt; ”Ja, det er morsomt å spinne”, 
sier hun. 

Safteriet produserer solbærsaft, ripssaft, eplesyltetøy, 
aronia- og eplesyltetøy, rips- og granskuddsaft, rabar-
brasyltetøy, rabarbrasyltetøy med eplebiter, bringebær-
syltetøy, solbærsaft med eple, eplemos med rognebær, 

eplemos med bringebær og ripssaft med bringebær. De 
bruker også urter fra urteverkstedet: anis, isop, 
peppermynte, sitronmelisse og mjødurt. De har kjøpt ny 
juicemaskin og prøver forskjellige eksperimenter. 

De selger på Litteratur-huset i Oslo en gang i måneden. 
Der er det salgsboder fra forskjellige biodynamiske 
gårder, blant annet Johan Swärd fra Brandbu. Fra 
Solborg er det grønnsaker fra gartneriet, urter, te og 
tinkturer fra urtegruppen i tillegg til saft og syltetøy fra 
syltegruppen. 

De som arbeider der er: Halfrid, Torill, Charlotte, Aud, 
Thomas, Anne Cecilie, Wenche og Christina. Verk-
stedslederen er Bjørg, og hun får støtte av et par yngre 
medarbeidere. De har nettopp plukket epler, plommer 
og bær. Noen strikker, noen skreller, noen skjærer opp 
epler og andre koker saft og syltetøy.

Safteri og veveri på Solborg
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Tekst og foto: Solborg skriveverksted 

Det første som slo oss da vi kom inn i butikken til 
Aurora i Bærum, var maleriene som hang høyt oppe på 
veggen. De viste noen sterke indre følelser til maleren 
Knut som vi traff senere. 

Vi ble varmt tatt imot av Simon Stranger, som viste oss 
rundt. Verkstedet ble stiftet i 1987 og feirer nå 25-årsju-
bileum. Virksomheten er et samvirke med 16 verksteds-
ledere som eier stedet. De har 35 arbeidstakere, de fleste 
på deltid, som får tilrettelagt arbeidstilbud i de 6 for-
skjellige verkstedene; grafikk, smykke, strikk, keramikk, 
tekstil og silketoving. Med Studio Aurora er rundt 70 
personer engasjert. 

Nesten alt i butikken er laget på Aurora-verkstedene, 
unntatt kurver fra Ghana, og noen plagg som er sydd i 
Vietnam. De omsetter for 2 millioner kroner i året, og 
planlegger en butikk i Oslo sentrum. De arrangerer to 
åpne dager, julemarked og vårmarked, i løpet av året. 

Grafikkverkstedet var det første vi var innom. De var 
allerede i gang med julekort og hadde begynt å sette 
sammen en kalender til 2013. På verkstedet tegner og 
maler de, alle lager ting sammen, for eksempel trykk til 
T-skjorter eller gensere. En av arbeidstakerne vi snakket 
med sa at dette var den fineste arbeidsplassen på Aurora. 

På strikkeverkstedet bruker de strikkemaskiner, her 
jobber Carina og Jon Terje og lager 
skjerf, tøy til kåper, pulsvarmere, 
rundskjerf og silketoving til sjal. 
Strikkevarene blir tovet i vaske-
maskinen før de brukes. De jobber 
med en bestilling til Villmarksen-
teret i Tromsø for tiden. 

Silketoveverkstedet lager metervare 
til skjørt og skjerf. Håvard la små 
stykker med blå ull utover silken 
som etterpå blir tovet til silkeskjerf. 
Da bruker de grønnsåpe og ruller og 
banker stoffet så ullbitene sitter fast, 
noe som tar en hel dag.  Han lager 
også sitteunderlag. De syr kåper, og 
de lager sommerkjoler av eget eller 
kjøpestoff. Alle kan noe, alle bidrar 
med noe. Pia har jobbet her i mange 
år. Hun trives veldig godt, her er det 
et trygt arbeidsmiljø. 

Skrivegruppen ble 
invitert til å delta på 
inspirasjonsmøte den 
dagen vi var på besøk. 
Inspirasjon betyr å 
skape noe sammen, 
og gi noe og få noe, og 
musikk er viktig. I dag 
tegner de lamper som 
skal lages i keramik-
kverkstedet senere. 

På keramikkverkstedet 
er det en ekte kera-
miker utlært på kunst- 
og håndverkskolen. Former er laget i gips og kopper 
og boller og fat er støpt i formene. Porselen er det beste 
materialet de har. 

Smykkeverksted samarbeider med keramikkverkstedet, 
de riper ansikter på små keramikkbiter, og disse små 
bitene brukes til å lage fat av. På verkstedet lager de 
hovedsakelig sølvsmykker som øredobber, ringer og 
armbånd.  

Vi ble tatt imot med en varm velkomst, og fant det spen-
nende og interessant å treffe arbeidstakerne, medarbeid-
erne og praktikantene på Aurora. Det var imponerende 
å oppleve samarbeidet på stedet, som de sier selv: ”Ingen 
kan alt, alle kan noe, til sammen klarer vi det meste”

Besøk på Aurora Verksted

Boller og fat er støpt i form 
på keramikkverkstedet

Samarbeid i grafikkverkstedet, Aurora Verksted, www.aurora-verksted.no.
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allerede undervist høyverdig teori i en time. “Begynne” 
det var nemlig turen. De startet hver dag med en liten 
times fysisk fostring. Vi kalte det “Å gå til Oslo”. 3 km 
hver dag i 200 skoledager blir 60 mil. Et bra krafttak når 
man ser det over tid. 

Deretter startet teorifagene. Tilrettelagt undervisning 
på pulten hvor startpunktet var det eleven kunne fra 
før og å strekke det så langt som man klarte. Klarte de 
ingenting, så var det å gjøre noe praktisk. Basisfagene 
var utgangspunktet. Skrive, lese, matte, engelsk, historie 
og geografi. Etter teoridelen først på dagen, kom lunsjen 
med varm eller kald mat laget av elevene selv etter tur. 
Et kulinarisk og sosialt høydepunkt på dagen. Så var det 
friminutt, utelek og deretter en ny undervisningsøkt 
med praktiske fag. Smiing, sløyd, lærarbeid, tinnstøping, 
vedhugging, jordbruk med dyrestell, fjordfiske og alt hva 
lærerne hadde kunnskaper og ressurser til å gjøre. Vi var 
oppfinnsomme og fantasien var stor. Elevene ville knapt 
gå hjem i perioder. 

Pedagogiske resultater
Og resultatene kom raskt. Vi opplevde elever som fikk 
dramatisk forbedringer både psykisk, og i hverdagen 
sammen med de andre. Notoriske skolevegrere hadde 
0 i fravær, og suicidale elever fikk livslysten tilbake. Vi 
opplevde takknemlige kommunale saksbehandlere i hjel-
petjenesten, og foreldre som takket for et “nytt barn”. Det 
var også en hverdag med store utfordringer og nederlag, 
men trenden var god. Det gikk framover med de fleste. 
Vi var på sporet av helbredene krefter. I årene siden har 
over 70 barn og ungdommer vært elever, og de elevene 
som har begynt i barne- og ungdomsskolen har ofte 
fortsatt over i det videregåendetrinnet vi fikk godkjent. 
Hovedtrekkene var nå etterhvert klare: En praktisk og 
erfaringsbasert pedagogikk, hvor de sansemotoriske 
opplevelsene sto sentralt, gav gode resultater. Ikke bare 
i praktiske ferdigheter, men også intellektuelt og sosialt. 
Vi hadde i stor grad klart å løse de pedagogiske 
oppgavene. 

Ilmarinenprosjektet: et steg videre 
Mitt andre initiativ, som har gitt meg nye erfaringer, er 
Ilmarinenprosjektet. Etter 10 år med vidarpedagogikk-
en gikk jeg i 2006 i gang med å planlegge et friår. Idéen 
var å reise rundt med en ambulerende smie på Steiner-
skolene i Norden. Det ble kjøpt inn tilhenger og utstyr, 
og avtaler ble gjort med skolene. Jeg brukte ca 14 dager 
på hver skole, og rigget opp en utesmie i skolegården. 

Dagen begynte med en samling rundt ilden i essa som 
var tent da elevene kom. Det ble kanskje servert litt varm 

Tekst og foto: Kjell Helge Johansen 

Jeg hadde vært klasselærer i steinerskolen nesten 15 år, 
og hadde erfart at mange elever ikke hadde utbytte av 
ordinær undervisning. Jeg ville noe nytt for disse 
elevene, og satte i gang med Vidarprosjektet. Full av 
idealisme og med masse energi og begeistring satte en 
liten gruppe mennesker i gang. Vi hadde ikke lokaler, 
men tok i bruk Sandbakken, en liten husmannsplass på 
Heimdal med 4 småhus som kunne fungere som ramme 
rundt undervisningen.

Godkjenningsprosessen av lokaler hoppet vi glatt over, 
og drev prosjektet mot “all fornuft”. Kommunens folk 
i hjelpetjenesten ble begeistret, og begynte å rekrut-
tere elever til oss som de selv ikke klarte å gi et adekvat 
tilbud, og midler fulgte med i tillegg til den statlige 
bevilgningen vi fikk gjennom privatskoleloven.

Rotvollperioden
Dette gav oss handlingsrom og etter et par år under 
vingene til Steinerskolen i Trondheim, var vi i ferd med 
å søke om selvstendig skolegodkjenning, og fikk det i 
år 2000. Da var vi i gang på Rotvoll gård, som vi kjøpte 
sammen med Camphill Norge. Elevene strømmet til 
og vi hadde i mange år lange ventelister og opplevde 
gråtende foreldre og elever, som ikke kunne få plass ved 
skolen.

Hva var årsaken til at det gikk rimelig bra? Vel, det 
kan sies at vi klarte å skape et miljø rundt de praktiske 
fagene som elevene fant seg til rette. Vi lettet teoritrykket 
vesentlig, og kom inn i en kreativ og kunstnerisk prosess 
med skapende aktiviteter i håndverk og en bunnsolid 
rytme i hverdagen med undervisning, måltider, lek og 
samtale. Teori fikk komme når selvbildet var på plass, 
og troen på egne evner og muligheter var reetablert 
etter mange år som skoletapere og problemelever. Noen 
hadde vært utagerende, og svært mange innagerende 
med selvdestruktive trekk. 

Vi definerte oss som “Slow School” og dagsrytmen var 
menneskelig. Vi startet dagen med en oppmøtetid hvor 
elevene kunne komme og få et sunt, lite måltid. Mange 
elever hadde ikke frokostvaner og møtte energiløse på 
skolen. Samtaletid fulgte, og elevene fikk våkne, fortelle 
og lytte. Lærerens oppgave var å føye til der han så mu-
ligheter. En elev fortalte om en død ugle på vei til skolen, 
og læreren fulgte opp med en hel biologitime som gav 
innsikt i fauna og miljø. Elevene skjønte det ikke, for ofte 
når en slik time var til ende så spurte de “ Skal vi ikke 
begynne snart?” Jo svarte læreren og smilte, han hadde 

1400 grader er alvor! 
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drikke og elevene fikk sette seg ned rundt essa. Dagen 
startet alltid med en fortelling. Det ble fortalt fra 
Kalevala, det finske nasjonaleposet om smeden Ilmarin-
ens bragder og mesterverker i essa. Siden var det å fyre 
opp ilden og gå i gang med smi-prosessen. 5 -8 elever 
i sving om gangen og det var viktig å finne rytmen og 
være i god kommunikasjon. Det var jo ikke lek, men et 
arbeid som kunne være farlig og krevde full oppmerk-
somhet. 1400 grader på spissen av ditt emne, er alvor. 

Jeg opplevde ikke noen som skadet seg i løpet av de 
årene jeg arbeidet, dels på grunn av planlegging og dels 
på grunn av arbeidets karakter. Noen små svimerker ble 
det, men aldri mer enn en liten hvit flekk som fortalte 
eleven ettertrykkelig at konsentrasjonen hadde vært 
lav. Lærerens oppgave var å trøste litt, og smøre på litt 
salve for å dempe smerten. Kommunikasjonen var ofte 
non-verbal. Når elevene fant rytmen mellom esse og 
ambolt fikk vi flyt i arbeidet og læreren trådte støttende 
til når det trengtes. Det var viktig at ingen mislykkes i 
prosessen. Vi kunne være uheldig og brenne et jern, men 
kunsten var å berge emnet. Det ble en krok eller en kniv, 
men litt kortere. 

Hele skolen ble involvert, og alle elevene fikk delta. Min 
intensjon var ikke primært å gi elevene en god pedago-
gisk opplevelse, men å kvalifisere lærerne. Jeg ba om at 
minst 2 faste lærere med interesse for håndverk skulle 
delta og få opplæring i smifaget. Så satte vi i gang essa, 
elevene kom i tur og orden, og det ble masseprodusert 
kroker og kniver på løpende bånd. Alt foregikk på skole-

plassen, og alle skolens elever sto gjerne rundt og kikket 
når en gruppe var i sving. For mange elever var dette 
et første møte med esse, ild og hammer, og gleden lyste 
i ansiktet til elevene når de med sot på nesa gikk hjem 
med en egensmidd krok eller kniv. 

Som lærer fikk jeg oppleve den sult dagens ungdommer 
hadde etter praktisk arbeid. Det er et sug etter sanseopp-
levelser. Et uttrykk jeg brukte, var satt litt på spissen, 
at elevene “var teoretisk overmette i hodet og hadde 
hungersnød i hendene”. På alle skolene opplevde jeg at 
enkelte elever ble helt oppslukt av arbeidet, og gjerne 
stod i ledige stunder hele dagen og bare sugde til seg 
stemningen og arbeidet som foregikk. Ikke uventet var 
dette ofte elever med tilrettelagte behov. 

Kveldene ble brukt til pedagogiske foredrag og praktisk 
demonstrasjon i smia for foreldre og lærere. Jeg opp-
levde det samme suget etter sanseerfaringer hos dem. 
Idéen var som nevnt over, å gi den praktiske kunnskapen 
og vidarpedagogikken videre til skolen. 

Et av grepene var at når jeg dro fra skolen, så sto det 
komplette utstyret igjen. Skolen hadde kjøpt alt sam-
men og kunne fortsette med faget på grunnlag av den 
opplæringen som var gitt og et komplett enkelt utstyr til 
faget. Det var et sentralt grep, og senket terskelen for å 
komme igang. 14 skoler over hele Norden ble besøkt og 
en god dokumentasjon finnes på nettet med en dag for 
dag logg og bilder fra alle skolene: 
www.antro.no/ilmarinen

Fra Ilmarinens besøk på Ringerike Steinerskole
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Pæretreet
Det store pæretreet 
står utålmodig 
på samme sted, 
dag etter dag.

Jeg sitter i skyggen under 
de tykke lagene med løv 
og skjermes for solen og vinden.

Mot stammen 
ligger 
det gamle løvblad fra i fjor,
røttene
leter etter noe under jorda 
og steinene.

Den viltre kronen lager 
et landskap mot himmelen,
et landskap mot 
himmelen å se i.

Jeg og treet 
som gamle venner. 
Vi drømmer våre 
egne drømmer 
mot himmelen og 
forteller i all stillhet 
hverandre om det.

-august 2002

Treet vokser oppover 
mot en lys himmel.
Røttene går langt 
ned i jorda.
Der finner treet næring.

Den store krona 
har så mange modne pærer,
at greinene bøyer seg 
nedover.

De grønne bladene 
blir hvileplass for 
forskjellige slags 
små fugler.

Mine drømmer 
har røtter i himmelen 
og de blir en hvileplass 
i hjertet for de fuglene.

-september 2002
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Treet og fuglebrettet, 
et lite hjerterom, 
kunstferdig spikket 
og høvlet 
av et lite stykke 
fra et annet tre. 

Dette spesielle matbordet 
i grått, 
så uvirkelig -enkelt! 
Mot harde de harde fakta 
her i livet 
roper det: 
Livet mitt blir bortkastet 
i flukten fra de små undere 
med barnlige drømmer.

Livet ja, - som 
et brent lys, 
herdet i stivnet drypp. 
Men i disse små tingene 
laget av små barnehender 
glimter tro.
Og dette enkle lille brettet 
i treet 
speiler seg flott i barnets øyne. 
Det var noe å se på, 
mystisk som det er.

Per Engebretsen

Når jeg rusler forbi 
det store pæretreet, 
tomt for løv og pærer, 
ser jeg mot en høstkveldhimmel 
i vest. 

Luften er skarp og kjølig. 

Gresset har fått vokse seg 
til den siste måneden, og 
suger støvlene til seg. 
Grenene blir levende i 
skumringen. 

Men så går jeg 
videre 
med treet i tankene 
som en gammel venn 
jeg traff på igjen.

–november 2002
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kronikker

1938, dagen Hitler marsjerte inn i Østerrike, ble til vir-
kelighet da Peter Bergel kom til Kirkton House. 

Kort tid etter Peter kom Rudi Samojè, 36 år gammel, 
også han flyktning fra Tyskland. I dag ville han blitt 
betegnet som landsbyboer. Var det tilfeldig at de to første 
som banket på Camphills dør var et barn og en landsby-
boer? 

Det er to personer som bodde i Kirkton House og som 
ikke er med på bildet: Alix Roth, som var medlem av 
ungdomsgruppen i Wien, og den eldste av König-barna, 
8-år gammel Renate. Kanskje Alix tok bildet, og Renate 
var høyt oppe i et tre, som hun elsket å klatre i? De ti på 
bildet, samt Alix og Renate var alle som bodde i spiren 
til Camphill den tidlige sommerdagen i 1939 da foto-
grafiet ble tatt.  

Peter Bergel var selv flyktning. Han ble født i 1929 
i Frankfurt i en velstående jødisk familie. Faren var 

Peter Bergel, 
det første barn i Camphill

Tekst: John Baum

Peter Bergel, det aller første barnet i Camphill, døde 2. 
mai 2012 i en alder av 83 år. Det var nær 73 år før, på 
torsdag 11. mai 1939 at Peter, den gang en sjenert 10 år 
gammel gutt, kom til Kirkton House, Culsalmond, Insch 
i Aberdeenshire, Skottland, det som ble spiren til det 
som kjennes som Camphill i dag.

Se godt på fotografiet (på høyre side) tatt kort tid etter 
at Peter Bergel kom til Kirkton House. Seks uker før, 30. 
mars 1939 hadde Tilla König, Alix Roth og Anke Roth 
flyttet inn i Kirkton House. Karl König og Peter Roth 
ankom en dag eller to etter. Deretter kom de fire König 
barn, og Marie Blitz. Andre medlemmer av ungdoms-
gruppen var spredt over Europa, og prøvde å komme 
over til Storbrittania. Etter noen uker med forberedelse 
ankom det første barn som trengte deres hjelp. Beslut-
ningen som ungdomsgruppen i Wien tok om å arbeide 
med mennesker som trengte deres hjelp, fredag 11. mars 
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Kirkton House, ca. mai 1939. De fire barn foran: Peter Bergel, Andreas, Veronika og Christof König. Bak fra venstre: 
Rudi Samojè (sannsynlivis), Marie Blitz, Anke Roth (senere Weihs), Peter Roth, Tilla og Karl König. Foto: Karl König 
Archive.

en fremtredende jurist. Tre år gammel hadde Peter 
hjernehinnebetennelse som ga hjerneskade. Som jøde 
og som et barn med spesielle behov, var Peter i fare i 
1930-tallets Tyskland. Familien flyktet først til Holland, 
mens de ventet på visa til USA. Men som barn med 
spesielle behov var Peter ikke kvalifisert for et USA-visa. 
Foreldrene hadde hørt om Karl König og brakte Peter til 
Skottland. Håpet var at han kunne følge etter senere, ’når 
han var kurert’. Men krigen kom og Peter ble aldri forent 
med familien igjen. 

Camphill ble Peters hjem. Først som barn på skolen, 
senere som landsbyboer i Botton Landsby. Da den første 
generasjon av barn i Camphill ble voksne ble Botton 
Landsby grunnlagt i 1955. Peter flyttet til Botton i 1956, 
selv om det var usikkerhet om hvorvidt han ville tåle 

livet i en landsby. Usikker som han ofte var, ble han hjul-
pet å delta i mange aspekter av livet da husmoren lærte 
ham: ”Well, I’ll just try it, just this once!” I årene som 
fulgte prøvde Peter mange ting ”bare den ene gangen”, 
og fant ut at de var slett ikke så farlig som de så ut til å 
være. Han ble til stor hjelp i hus og hage og ble en trofast 
arbeider til en høy alder.

Peter Bergel, som var uønsket der han ble født, som var 
uønsket der hans foreldre flyktet til, ble tatt imot med 
åpne armer som det aller første barn i Camphill. For nær 
73 år var Camphill hans hjem. Alan Potter, som skrev 
minneord for Peter i den engelske avisen ’The Guardian’ 
hvor de gir rom for skildringer av spesielle liv, ’Other 
Lives’, fortalte at Peter så videre til livet etter døden, da 
han fortalte en ung venn kort tid før han døde at hans 
siste ønske var å være ’en bonde i himmelen’. Peter kom-
mer nok til å høste mye, når de begrensninger som han 
tålmodig bar i dette jordelivet forsvinner, som dugg for 
solen. 

Foto venstre: Peter Bergel bodde i Camphill fra han var 
10 år til han døde i år 83 år gammel i Botton Village.
Foto: Botton Village.



32

Landsbyliv nr 33 • JULEN 2012

kronikker

Tekst og foto: Sissel Jenseth
 
Vi dro til Granly i oktober for å snakke med Maria 
Bjune – om tidsskriftet Landsbyliv sin framtid. Det 
ekstraordinære årsmøtet til Sosialterapeutisk Forbund er 
like om hjørnet, og bladets skjebne ligger nå i årsmøtets 
hender. Som leder av Landsbystiftelses hovedstyre og 
daglig leder på Granly, er Maria opptatt av Landsbyliv og 
hvordan det kan inngå i en kommunikasjonsstrategi.
 
Både Rigmor Skålholt og jeg er med i Landsbylivs redak-
sjon, og vi var begge med i styringsgruppen som ble 
opprettet i 2011 og som utarbeidet et notat til fjorårets 
årsmøte da det ble vedtatt at Sosialterapeutisk Forbund 
skulle overta eierskapet til Landsbyliv 1.1.2012. Rigmor 
sitter i dag i forbundets styre, og jeg er ansvarlig for 
arbeidet med Landsbyliv i Dialogos medie- og ressurs-
senter. Hvordan det går med Landsbyliv videre, ligger 
oss begge derfor sterkt på hjertet.
 
Til Granly i vakker høstsol
Rigmor Skålholt henter meg på Gjøvik stasjon, og vi 
kjører i lav høstsol gjennom de vide Totenbygdene på vei 
til Granly. Rigmor er på kjente trakter. Hun var daglig 
leder på Granly fra 1997 til 2009, før Maria overtok 
lederskapet i 2009. For meg er dette mitt første besøk på 
Granly. Vi svinger inn porten og opp den korte alléen. 
Fra parkeringsplassen er det strålende utsikt over Mjøsa. 

Landsbyliv sin framtid 
– i hvilken form?

Oppe ved tuntreet kan jeg se Per stå ved husveggen. Jeg 
kjenner ham igjen fra bildet i reportasjen om Granly 
som stod i Landsbyliv nummer 28.
 
Rigmor leder meg rundt på tunet og forteller om de 
ulike bygningene og hva de rommer. Stolt peker hun på 
den gule bygningen som er Solveigs Hus, oppkalt etter 
stifteren Solveig Nagell. Der bor det eldre beboerne som 
trenger ekstra pleie. Deretter går vi inn i hovedbygning 
og opp trappen til andre etasje. Nedover korridoren 
blinker Mjøsa til oss gjennom de mange vinduene. Helt 
nederst ligger kontoret til Maria Bjune, også det med 
flott utsikt over Norges største innsjø.
 
Dialogos sin rolle
Vi starter med å snakke litt om Dialogos som i 2012 
overtok produksjonen av bladet Landsbyliv. Maria satt i 
flere år i Dialogos sitt styre, den gang Dialogos var Res-
surssenter for Sivile initiativer og hadde sekretariatsopp-
gaver for Landsbystiftelsen i Norge. Etter at sekretariatet 
ble overflyttet til Jøssåsen i 2008, ble Dialogos omorgani-
sert til Dialogos medie- og ressursenter i 2009-2010.
 
Maria er svært fornøyd med det arbeidet Dialogos nå 
gjør i forhold til bladet, som ansvarlig både for admin-
istrasjonen og produksjonen. Samtidig er hun betenkt 
angående ressursbruken. At hvert enkelt blad blir for 
dyrt i forhold til inntekten som kommer fra abonnent-
ene og annonsørene. I dag dekker dette knapt en 
tredjedel av bladets totale utgifter. Resten av utgiftene 
må dekkes av medlemmene i Sosialterapeutisk Forbund. 
Totalt koster bladet i 2012 ikke fullt 600.000 kr, inklusive 
lønn til redaktør, layout, trykkeri, porto, distribusjon, 
reiseutgifter og regnskap. Dette er en liten nedgang fra 
tidligere år.
 
En felles plattform
Som medlem i Landsbystiftelsens hovedstyre har Maria 
fulgt bladet fra dets spede begynnelse i 2004, og hun 
har sett det blomstre i landsbyene. Det ble et møtepunkt 
og en felles plattform som bandt dem sammen. Inten-
sjonene har vært de beste hele veien, og mange har 
bidratt med mye uegennyttig innsats. Men Maria var 
hele tiden klar over den høye prislappen.
 
Lenge var Landsbyliv et internt blad for Landsby-stiftel-
sen. Men etter hvert kom ønsket om å nå ut i en videre 
omkrets. Man mente at bladet hørte hjemme innenfor 

Maria Bjune spør hvordan Landsbyliv kan inngå i en 
flerstemt kommunikasjonsstrategi.
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samt bachelorstudenter på RSH. Bladet skal også ha en 
brobyggerfunksjon til samfunnet, andre organisasjoner, 
kommuner, politikere og byråkrater.
 
– Kanskje trenger vi flere typer kommunikasjonskana-
ler, sier Maria. – Hvis vi tenker oss at hvert sted er den 
innerste sirkelen innenfor flere sirkler, da vil hver sirkel 
har sitt spesielle behov. For eksempel kan vi si at kom-
munikasjonsbehov til den innerste sirkelen, virksom-
heten, dekkes i første rekke gjennom et eget nyhetsskriv. 
Her på Granly har vi Granskuddet. Det er et enkelt 
blad, kopiert i farger og stiftet, som kommer ut cirka fire 
ganger i året. Det er svært populært blant beboerne og 
pårørende. Her blir behovet for nærhet og kjennskap til 
de som omtales, ivaretatt. Dette kan ikke Landsbyliv 
dekke tilsvarende. Eller som en av beboerne her på 
Granly sa: ”Det siste nummeret av Landsbyliv likte jeg 
ikke. Det var kjedelig. Jeg så ingen som jeg kjente i det 
bladet.”
 
Å synliggjøre menneskeverd
Den neste sirkelen er Sosialterapeutisk Forbund og 
utdannelsen på Rudolf Steinerhøyskolen. Her vil bladet 
Landsbyliv kunne spille en stor rolle. Bladet er forbund-
ets talerør ut i verden og en identitetsskaper innad blant 
medarbeidere, pårørende og studenter. Det synliggjør 
det som har med menneskeverd å gjøre, og er et talerør 
for beboerne ut i samfunnet. Bladet konkretiserer også 
hva antroposofisk omsorgsarbeid innebærer og hvilke 
verdier det bygger på.
 
– Men kanskje trenger det ikke komme ut i fire ganger i 
året, sier Maria. Kanskje er det nok med to papirutgaver. 
Samtidig kan profilen bli tydeligere, og vi vil spare en 
god del utgifter til layout, trykking og porto. Dermed 

alle virksomhetene som utøver antroposofisk omsorg 
for utviklingshemmede. En prosess ble satt i gang, og 
de ulike virksomhetene ble invitert inn som medeiere 
i bladet. At bladet ble overtatt av Sosialterapeutisk 
Forbund ved årsskriftet 2012 var en naturlig konsekvens 
av dette. Årsmøtet i forbundet sikret samtidig bladet 
økonomisk for fire utgaver i 2012.
 
Prøveår
– I forbindelse med denne overtakelsen var det en del 
diskusjoner både om innholdet i bladet, hvordan det 
skal fungere og ikke minst finansieringen, forteller 
Maria.
– Vi valgte å gi bladet et prøveår for å se hva som var 
mulig å få til. Det lå i kortene at det må skje en reduk-
sjon i kostnader samtidig som inntektene må økes 
gjennom flere abonnenter og støtteannonsører. Har ikke 
dette skjedd, er det vanskelig å fortsette i samme spor. 
Både styret og administrasjonen på Granly sa ja til dette 
i fjor, men under tvil. Det vil være helt avgjørende for 
oss at det arbeides aktivt for å bedre situasjonen.
 
Identitetsskapende tiltak
Hensikten med bladet Landsbyliv er nært knyttet 
opp til hensikten med forbundet. Rigmor henviste til 
hvordan stedene på midten av 1990-tallet begynte å 
finne sammen under en felles bestrebelse for å få til en 
sosialterapeutisk utdannelse. Det ble da hovedhensikten 
med forbundet. – Nå som fagutdannelsen er på plass på 
Rudolf Steinerhøyskolen, har forbundet skiftet fokus, 
påpeker Maria.  – Informasjonsarbeid og en kontinuerlig 
dialog med storsamfunnet, er nå kanskje det viktigste. 
Det gjelder å bygge videre på den brede kontaktflaten 
som ble oppnådd gjennom utdannelsesprogrammet. 
Samt en videre intern utvikling gjennom fagdagene og 
nettverksbygging.
 
– Spørsmålet er ikke om 
bladet skal overleve, men 
i hvilken form, sier Maria. 
– Vi må tørre å diskutere 
dette åpent. Hva ønsker vi 
å oppnå med de pengene vi 
legger på bordet som støtte 
for utgivelsen? Fyller bladet 
vårt behov? Eller bør vi tenke 
annerledes?
 
Sirkler utenpå hverandre
Et av problemene til Lands-
byliv er at målgruppen er 
så vid – den spriker i alle 
retninger. Bladet søker å 
fange interessen både til 
beboere, medarbeidere, 
pårørende og hjelpeverger 
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Norge og Norden
Den neste sirkelen vi 
kan tegne opp er staten 
Norge med sine poli-
tikere og byråkrater 
som utformer støtteord-
ninger, lover og regler. 
Også overfor disse vil 
møter og befaringer på 
stedene være nødven-
dige for å nå fram med 
budskapet vårt. Her vil 
bladet og en attraktiv 
nettside være et nødven-
dig supplement.
 
Utenfor har vi en ny 
større sirkel som er 
Norden. Forbundene i 
de ulike landene sam-
arbeider her gjennom 

Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi. 
I de fleste landene blir det også utgitt egne tidsskrift; for 
Landsbyliv i Norge, Läs i Sverige og Nerthus i Danmark.
 
Kanskje er tiden moden for å få til et nærmere samar-
beid mellom disse tidsskriftene. Det ville være gunstig 
at fagartikler på det skandinaviske språket ble samlet i 
en publikasjon. Maria henviser til økologiske landbruket 
som har en slik oppdeling. I Norge utgir Oikos Ren Mat 
og har en nettside med samme navn. Disse organene er 
rettet direkte mot forbrukeren, men det tyngre fagstoff-
et trykkes i Forskningsnytt om økologisk landbruk i 
Norden, et nordisk tidsskrift der artiklene i første rekke 
henvender seg til bønder, forskere  og studenter innen 
det økologiske miljøet. Tilsvarende er det også et ønske 
fra fagmiljøet på Rudolf Steinerhøyskolen at fagartiklene 
løftes opp på et skandinavisk/nordisk nivå.
 
700 virksomheter i verden
I sirkelen helt ytterst finner vi 700 sosialterapeutiske 
virksomheter i 50 nasjoner over hele verden. Disse 
knyttes sammen gjennom en avdeling i den medisin-
ske seksjonen ved Høyskolen for åndsvitenskap i det 
antroposofiske verdensselskapet i Goetheanum. Der 
holdes det en  sammenkomst hver høst, hvor det utvek-
sles erfaringer og inspirasjon mellom de internasjonale 
kontaktene. Rigmor er forbundets faste utsending til 
disse arrangementene.
 
Artikkelen dannet også utgangspunkt for et notat 
undertegnet av Maria Bjune, Rigmor Skålholt og 
Sissel Jenseth, som ble sendt til delegatene til 
det ekstraordinære årsmøtet til Sosialterapeutisk 
Forbund 12.11.2012. Notatet skisserte en mulig 
helhetlig kommunikasjonstrategi som må sees opp 
mot kostnadsnivået for de 13 stedene. Red.

kan vi ta oss råd til å distribueres disse to utgavene i et 
større omfang enn hva som skjer i dag. For eksempel 
kan vi bestemme at det skal gå til alle steinerskoler og 
steinerbarnehager i landet, og til kommunene adressert 
til de som er ansvarlige for tilrettelegging for mennesker 
med spesielle behov.
 
Elektronisk utgave og nettside
At vi reduserer papirutgavene, betyr ikke nødvendig-
vis at bladets kommer sjeldnere ut. Papirutgavene kan 
suppleres med et elektronisk nyhetsblad som sendes 
ut for eksempel 2-4 ganger i året til abonnenter og alle 
virksomhetene. Dette bør vurderes.
 
Like viktig vil det være å videreutvikle nettsiden som 
kan holdes oppdatert og hvor stoffet blir systematisert. 
Det er like viktig for medarbeidere som for mennesker 
som søker informasjon om hva sosialterapi og antropo-
sofisk omsorg innebærer. En attraktiv nettside vil dekke 
mye av behovet til forbundet når det gjelder å nå ut i 
offentligheten.
 
Kommunen og pårørende
Det finnes også en annen sirkel utenfor virksomhetene. 
Det er kommunene med sine omsorgssjefer, men også 
naboer og pårørende. – Med disse kommuniserer vi 
kanskje aller best gjennom personlig kontakt, sier Maria. 
 – For Granlys vedkommende er det ikke nødvendig med 
en ekstra markedsføring. Vi har venteliste på plassene 
her. Men vi trenger politisk og lokal ”goodwill”. Derfor 
har vi åpne dører og prøver å inviterer inn naboer, 
politikere og byråkrater til våre arrangementer og annet 
som skjer. Dette er en ”on-going” prosess. For vi tror at 
stedets miljø og kvalitet kun oppfattes ved selv å være til 
stede og oppleve dette.
 

Maria Bjune, Inger og Rigmor Skålholt i passiar på Granly.
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For hver dag som gikk, lærte 
Jonathan seg mer og mer. 
Han lærte at om han stupte 
med stor fart og vingene tett 
inntil kroppen, kunne han 
få tak i fisker som gikk flere 
meter under havflaten. Nå 
var han ikke lenger avhengig 
av fiskebåtene for å overleve. 
Han lot seg også noen ganger 
bære av den sterke vinden, 
langt innover i landet, der det 
var insekter å spise.

En ny kunst han hadde lært 
seg, var at han klarte å sove 
i luften ved at han la seg på 
tvers av vinden fra land. Han 
kunne også kontrollere været 
selv, når han fløy gjennom 
tett tåke, og helt opp til sol og blå himmel, mens de 
andre måker tror bare at det er tåke og regn. Men alt 
han hadde lært seg, var det dessverre bare han selv som 
hadde glede av. Han tenkte aldri over hvor mye slit det 
hadde vært å komme seg dit han nå var. 

En kveld da Jonathan svevet alene og rolig i den klare blå 
himmelen, dukket det plutselig opp to måker ved siden 
av ham. De glitret som stjernelys, men det mest fantas-
tiske var flygekunsten deres. Deres vingespisser beveget 
seg nøyaktig bare en tomme fra ham selv. Jonathan ville 
sette dem på en liten prøve. Han senket farten, mens han 
dreide vingene. De to glitrende fuglene senket også far-
ten, og hadde fremdeles samme avstand. Ja – de kunne 
virkelig dette med langsom flukt.

Så stupte Jonathan loddrett ned med vingene tett mot 
kroppen. De to fuglene fulgte med – det ble en perfekt 
formasjon. Så gikk han over til en sakte vertikal roll – 
de to følgesvennene bare smilte og gjorde nøyaktig det 
samme. Deretter gikk Jonathan over til å fly vannrett 
før han forundret spurte: «Hvem er så dere?». «Vi er 
dine brødre fra Flokken din, som kommer for å følge 
deg hjem – enda høyere enn her», svarte de rolig men 
ganske bestemt.

«Men jeg jo en utstøtt uten hjem, og hører ikke til noen 
flokk. Jeg kan heller ikke fly den gamle kroppen min 
stort høyere», sa Jonathan. Da kom det fra de to måkene: 
«Du har avsluttet en læretid, og en ny skal nå begynne». 
Plutselig forsto Jonathan Måke at de hadde rett, dette 

Måken Jonathan

skulle han klare – nå var tiden inne til å dra hjem! Han 
så ut over den vakre himmelen for siste gang. «Vi drar», 
sa han. Så steg de alle tre opp i nattens mørke himmel.

Slik er det å være i himmelen, tenkte Jonathan, da han 
så jorden bli lenger og lenger borte. Han fløy fortsatt tett 
sammen med de to sølvhvite måkene – høyt over skyene. 
Forundret fikk han se at også hans kropp og vinger fikk 
samme skinnende sølvglans som hans to følgesvenners. 
Inne i seg var han den unge Jonathan Måke, men nå fløy 
han bedre enn noen gang. 

Nå så han tolv måker komme mot seg – de sa ikke et ord 
– men han følte seg merkelig velkommen og hjemme.

Her avslutter vi vår føljetong om Måken Jonathan. 
Les mer om boken på neste side. Red.

føljetong
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Om boken Måken Jonathan

Tekst og foto: Borgny Berglund

Jonathan Måke er en vakker og dramatisk fortelling om 
en måke som valgte å gå sin egen vei for å utforske og 

dyktiggjøre sine evner og anlegg. Den er et moderne 
eventyr som handler om mot til å være annerledes, mot 
til å trosse autoritetene og mot til å møte ensomheten. 
De fleste andre måkene var tilfreds med å følge flokkens 
lover. Jonathan hadde en lengsel etter å finne en høyere 
mening med livet.

I denne siste episode steg Jonathan opp i en annen og 
”høyere” virkelighet. Om man leser videre i boken, kan 
du følge hans ferd videre, og hvordan han vender tilbake 
til flokken for å hjelpe nye måker til å finne sin egen vei.

Vi kan oppleve historien om Måken Jonathan som et 
bilde – et eventyr – om menneskets kamp for å utvikle 
seg selv til beste for sine medmennesker. Jeg oppfordrer 
alle til å anskaffe eller låne boken for å være med på hele 
Jonathans videre ferd.

Om å være mor
Tekst: Gerd Nyquist. Foto: Rigmor Dahl Delphin.

En dag for syv år siden kjørte vi henne til Vidaråsen. Vi 
satt foran i bilen - mor og far - og hun satt i baksetet 
alene. Det var en kald og hvit vinterdag og glatt på 
veiene i Vestfold. Vi snakket ikke meget. Vi bare fortalte 
henne --- og oss selv - hvor heldig hun var som fikk 
komme til Vidaråsen. «Tenk hvor heldig du er ... du likte 
deg jo så godt da du var på prøvebesøk ... det blir fint når 
våren kommer . . .»

Hun svarte ikke stort, og jeg vet ikke hva hun tenkte. 
Men jeg satt og tenkte på hvor grusomt det egentlig er å 
umyndiggjøre et menneske ved å bestemme for det. Og 
jeg satt der med den dårlige, samvittigheten som alltid 
følger mødre som meg: jeg hadde født henne, og jeg 
hadde ikke gjort det godt nok. Nå var hun 21 år, og jeg 
ga henne fra meg.

Hva tenker et slikt lite menneske som det blir bestemt 
for? Dette beskjedne vennlige og stillferdige lille men-
nesket - hjelpeløst overlatt til våre avgjørelser, vår tro 
og tvil om at vi gjorde det beste. Gjorde vi det? Det var 

kommet en resignasjon over henne i den siste tiden - og 
jeg er redd for resignasjon. Den kan være tegn på au-
toritet og underkuelse, --- men den kan også være tegn 
på en uvanlig åndelig modenhet. Jeg visste ennå ikke hva 
den var hos henne. Jeg satt og mintes med glede at hun 
hadde hatt noen drabelige sammenstøt med fru skolesty-
rer de årene hun hadde gått på folkehøyskolen. Så reiste 
min mann og jeg tilbake til Oslo. Vi fortalte hverandre 
hvor hyggelige alle på Vidaråsen hadde vært, hvor fin 
naturen var - det er nok til det beste. 

Tilpasningsvanskene til Vidaråsen var det jeg som 
hadde. Opposisjonen til Vidaråsen var det jeg som 
hadde. Jeg ser det nå. Jeg så alt det fine og gode, men jeg 
så også alt som var annerledes - annerledes ut fra mine 
vaner, mine verdimålere og min vurdering.

Det var jeg som ble frustrert gjennom barnet på Vidar-
åsen, i alt det som hadde vært mine drømmer og ønsker 
for henne. Dette barnet - denne vesle jenta jeg hadde 
ønsket meg så intenst etter tre vettuge, veltilpassede 
sønner. Den vesle jenta som endelig kom - barnet mitt - 
og Vidaråsen. Hjem for psykisk utviklingshemmede.

pårørende
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Jeg glemte tid og sted (som det heter), jeg bare satt og 
stirret. De stod der, de hang der - i sine moteriktige 
klær, tyggegummien, colaflaskene, sigarettene og mo-
torsyklene var på plass. De var friske, velskapte og intel-
ligente. Men det var noe i veien med ansiktene - det var 
noe alvorlig i veien med uttrykkene i ansiktene . . . Og 
plutselig fikk jeg den uhyggelige følelsen av at jeg satt og 
så en scene fra et surrealistisk skuespill, og at dette var 
noe tragisk, noe patetisk, noe nesten schizofrent drøm-
meaktig. Køen løste seg opp, og jeg kjørte videre. Men 
medlidenheten lå som en blyklump og gnog i meg.

For jeg hadde et sammenligningsgrunnlag, og jeg be-
gynte å tenke hva er riktig, hva er galt - hva er svart og 
hva er hvitt. Hva er drøm og hva er virkelighet?
Og da visste jeg at noen mil bak meg lå Vidaråsen og der 
levde den sterke og varme virkelighet.

Innlegget sto først trykket i boken Vidaråsen 
Landsby, Dreyer, 1980. Red.

Gerd Nyquist (1957).

Det er langt å kjøre fra Oslo til Vidaråsen. Men man 
får en egen konsentrert evne til å tenke - når hele ens 
bevissthet er innstillet på Vidaråsen. Og etter vel et år 
måtte jeg kjøre alene. Min mann døde. Han som best og 
mest realistisk hadde tilpasset seg Vidaråsen. Han som 
alltid spurte om det var noe han kunne gjøre for å hjelpe 
til, han som bodde der om sommeren som husfar-vikar. 
Barnets beste venn. Vidaråsen trakk meg nedover gjen-
nom timer og mil - Vidaråsen fulgte meg hjem gjennom 
timer og mil.

Det begynte vel kanskje - ettersom Vidaråsen grodde 
innpå meg - som en intellektuell undring. En langsom 
undring over medarbeiderne, de unge parene med egne 
små barn. Hele verden er åpen - men de velger Vid-
aråsen. Inntil den tanken slo meg en dag at Vidaråsen 
er jo nettopp verden - og helt åpen - og verden slik som 
den bør være. Da trodde jeg å forstå at medarbeiderne 
ikke er snille eller gode ut fra et ønske om å være «snill» 
- men kanskje mere ut fra en følelse av gjeld overfor dem 
som må bære byrdene.

Langsomt tegnet det seg ansikter i det som var Vidarås-
en. Navn og mennesker. Medarbeiderne var vanskelige å 
huske navnene på, det er de fremdeles, fordi det kommer 
nye og noen reiser. Men landsbyboerne dukket klarere 
og mere markert frem i min verden. De sa «hei» når jeg 
kom, de kjente meg, de visste hva jeg het og hvem jeg 
var moren til - de spurte meg hvordan jeg hadde det og 
jeg syntes det var et privilegium å være blitt en de kjente. 
Ikke alle foreldre er så heldige. Jeg snakket med dem.

Jeg stod nesten ydmykt overfor denne fullstendige tillit, 
denne blide varme, denne stille verdighet denne åpenhet 
uten snev av baktanker.

Jeg så barnet mitt slå røtter sammen med dem. Jeg så 
henne gro og vokse i menneskelighet. Jeg så henne 
våkne til klarere erkjennelse av mennesker og vansker og 
ansvar. Jeg så henne finne et arbeid som nesten er blitt 
tilværelsens mål og mening for henne.

Hun har fått lov til å vokse og modnes etter sin egenart 
- etter det beste i denne egenart. Hun er blitt til noe et 
vanlig liv ikke kunne ha gjort henne til. Hun er blitt noe 
langt mere enn hva noen kunne vente.

Hun har sluppet min beskyttelse og min hjelpeløshet. 
Hun har slitt over navlestrengen og kan gå videre alene.

I sommer kjørte jeg hjem en søndag kveld - i den vante 
køen - og Vidaråsen fulgte meg på veien. Da måtte jeg 
stoppe helt opp et sted, og mens jeg stod og ventet på 
at køen skulle begynne å røre seg igjen, la jeg merke 
til en gruppe ungdommer som stod utenfor en kiosk. 
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En felles framtid? 
Tekst og foto: Tor Einar Heia og Elin Ilseth Heia

Einar Heia og Elin Ilseth Heia har skrevet dette 
«hjertesukk» om sin hjertesak i Hamar Arbeider-
blad.  «Felles Framtid» har arbeidet målbevisst i 2 
½ år. En sterk og besluttsom gruppe unge voksne 
med pårørende kjemper for å etablere et felles 
boprosjekt i Stange kommune. Jørn Eriksen skrev 
utførlig om prosjektet i Landsbyliv for et år siden. 
Stange kommune skal ta stilling til søknad om 
Husbankstøtte og lån i desember. Vi håper det blir 
et positivt svar og «julegave» til «Felles Framtid».  
Red. 

Hver eneste dag er Mari i tankene våre. Hun er 21 år, 
psykisk utviklingshemmet og verdens flotteste jente!

Mari gleder seg stort over å være sammen med alle men-
nesker, og ikke minst likesinnede som hun identifiserer 
seg med. Da kjenner hun ikke på tilkortkommenhet, å 

bli misforstått, være kunnskapsfattig eller «annerledes». 
Da kjenner hun på den gode følelsen av å være Mari.

Mari er, sammen med sine venner og et flott personale, 
i et godt ivaretakende og utviklende miljø på Grobunn. 
Hun er nå blitt en ung voksen. Hun har sine egne men-
inger, hvis vi har tålmodighet nok til å vente på svaret. 
Som foreldre skjer det at vi tar noen valg for henne. Vi 
tror vi vet hva hun vil. Innimellom tar vi grundig feil! 
Det er mye glede blant ungdommene der. Jammen har 
vi alle noe å lære av disse flotte menneskene! Nå er de på 
vei inn i voksentilværelsen. Hver og en har de sitt eget liv 
å leve. Spenningen for framtiden ligger der og lurer. 

Vi er en del av en foreldregruppe for 10 psykisk ut-
viklingshemmede ungdommer (5 fra Stange og 5 fra 
andre kommuner).

Sammen med Grobunn og ressurspersoner har forel-
dregruppen nå i to år arbeidet med prosjektering av et 

pårørende
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bofellesskap ved Steinerskolen i Ottestad. Vi har kalt 
prosjektet «Felles Framtid». Tenk deg følgende tanke: 
Hvis du hadde valget mellom å bo sammen med forel-
drene dine resten av livet (ikke naturlig), eller bo helt 
alene i en leilighet (kan føles ensomt), eller bo sammen 
med gode venner i et bofellesskap (det gode liv), hva 
ville du valgt?

Også psykisk utviklingshemmede har ulike behov og 
ønsker. Derfor er det helt nødvendig at det finnes gode 
og varierte løsninger på bolig og tiltak også for denne 
gruppen. Vi har, sammen med ungdommene og forel-
dregruppen, valgt én løsning.

Prosjektet «Felles Framtid» er et unikt og inkluderende 
bofellesskap. Ungdommene vil ha egne leiligheter og 
være en del av et godt miljø. I samme boområde (nabo-
tomta) vil en gruppe ressurspersoner også bosette seg. 
De vil være en tilleggsressurs og trygghet for ung-
dommene våre fordi de er en del av prosjektet. 

Saken har nasjonal interesse, den har vært både i lokal-tv 
og Dagsrevyen, og fått en del medieoppslag ellers også. 
I Stangeavisa, utgave 34, årgang 9, under overskriften 

«Drømmen om Stange» leser vi med glede at ordfører 
Nils A. Røhne tror og håper på at stadig flere skal 
velge Stange kommune og kalle det «hjem». Vi antar 
at dette også gjelder våre ungdommer, at de 5 psykisk 
utviklingshemmede som kommer fra andre kommuner 
også er hjertelig velkomne til å flytte hit til Stange?

Slik vi ser det, får kommunen en gavepakke til en sårt 
tiltrengt gruppe! «Felles Framtid» står selv for de økono-
miske forpliktelsene i byggeprosjektet, og hver ungdom 
skal selv eie sin leilighet. 

Det begynner å haste med avgjørelser. Noen har et tilbud 
på «overtid» ved Grobunn. Det å skulle flytte hjem igjen 
i påvente av bolig vil være å reversere utviklingen deres 
betraktelig. Det må ikke skje! Mari og hennes venner 
er avhengig av en kontinuitet i livene sine. De er også 
avhengige av at vi, foreldre, tilrettelegger slik at de får et 
trygt, forutsigbart, stabilt, utviklende og godt liv.

Dette er en forkortet versjon av artikkelen som 
sto i Hamar Arbeiderblad, 6. september 2012. 
Se også to innlegg i LBL 30, Side 26 og 28. Red.

Fra venstre: Ole Johanesen, Olav Bugge Bakken, Linn Russland, Mari Ilseth Heia, Rayla Vikheim, Daniel Heggbrenna 
og Tobias Eriksen Rognstad.
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Titusener av husholdninger 
deltar i CSA. Konseptet finnes 

i ulike varianter, men det 
grunnleggende er at bonden 
har avtale med en gruppe 
forbrukere og selger direkte 

til dem. Han får som regel 
betalingen på forhånd, noe som 

er bra for likviditeten. Forbrukerne 
får ferske varer og vet hvem som er 

“deres” bonde. Noen avtaler omfatter arbeid på garden 
som en del av betalingen. 

En økologisk grisebonde i Brandenburg og en master-
student i Berlin har startet et spesielt medietilpasset 
prosjekt for omsetning av kjøtt. Det var studenten som 
tok kontakt med bonden og tilbød seg å selge kjøttet. 
Via internett kan kundene være med og stemme på 
hvilken gris som skal slaktes først, og de kan bestille 
skinke, pølser eller sylte. Studenten som også er journa-

list, fotograferer den utvalgte grisen 
for etiketten på produktet. Prosjektet 
er snart omtalt i samtlige seriøse 
aviser og tidsskrifter i Tyskland.

Salget går strykende, og nye griser 
står for tur til å slaktes og selges via 
internett. Det nyeste er installasjon 
av et web-kamera slik at kundene 
kan følge grisens livssyklus. Det er 
selvsagt lykkelige, utegående griser 
som får leve tre ganger så lenge som 
normalt i industrilandbruket før de 
blir skinke og pølse. Hensikten med 
prosjektet er å gi kjøttet et ansikt. 
Kundene oppfordres til å spise 
mindre kjøtt, men med mer respekt. 
Konseptet er kuriøst, men budskapet 
når fram: Om maten skal ha kvalitet, 
kan den ikke masseproduseres.

Internett gir uante muligheter for å 
markedsføre nisjeprodukter og for-
telle historien bak. Kontakten som er 
gått tapt mellom gardbruker og for-
bruker, kan gjenopprettes. Alle parter 

Tekst: Kari Gåsvatn. Foto: Idun Leinaas.

Mat må ikke kjøpes i en kjedebutikk. Nye omsetnings-
kanaler for landbruksprodukter oppstår som motreak-
sjon mot anonym industrimat. Som ofte er juksemat, slik 
Dagbladets avsløringer i helga viser. Nye salgskanaler 
utfordrer logikken bak matvarekjedene og matindu-
strien. Dermed utfordrer de også makta. Selv om de 
nye kanalene omsetter forholdsvis små mengder, har de 
stor symbolsk betydning, fordi de åpner for nye måter å 
tenke på rundt landbruk, matsuverenitet og kjøpevaner.
I Norge har vi Bondens marked, ny mathall og forslag 
om en egen matportal. 

Community Supported Agriculture (CSA) er en inter-
nasjonal bevegelse som er særlig utbredt i USA. Nå sprer 
den seg i Europa, i Storbritannia, Tyskland, Spania og 
Italia. “Samfunnsstøttet landbruk” er mer enn subsidier 
over skatteseddelen. Deltagerne tar medansvar for 
bondens økonomi.

Maten får et ansikt igjen

   Kari Gåsvatn

landbruksliv

Emma hjelper til med å selge
biodynamisk eplesaft fra Olav Jønsi 
på gårdsmarkedet Litteraturhuset 
6. oktober.
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får et ansikt, også kua og grisen. Maten må selvsagt 
fysisk bringes til kunden. Da er det en fordel at den er så 
kortreist som mulig. Og det må være sesongens varer.

En vinterkveld går jeg på et informasjonsmøte om CSA 
i Berlin. “Solidarisk landbruk” som det kalles her. Det 
foregår på en kafé i Prenzlauer Berg, som regnes som 
strøket for de hippe og kule. Kafeen er stappende full og 
med kø ut på gata av folk i alle aldere som vil vite mer 
om hvordan de kan kjøpe mat direkte fra bonden. Et 
knippe matprodusenter fra området rundt Berlin fortel-
ler om hvordan de organiserer eller har tenkt å organ-
isere levering av mat til private husholdninger.

Jeg spør hun som sitter ved siden av meg hvorfor hun er 
her. Jo, hun ønsker mer kontakt med jorda, tenker med 
glede på bestemorens grønnsakhage, og ønsker at også 
datteren skal få vite mer om hvor maten kommer fra. 
Birgit som hun heter, forteller at hun deltok på den store 
demonstrasjonen mot industrilandbruk i Berlin i januar, 
da hele 23000 gikk ut i gatene i protest mot industriland-
bruket. Nå vil hun orientere seg og gjøre noe i praksis.

Noen av produsentene på møtet har hatt gardsutsalg i 
mange år, eller levert via abonnementsordninger. Nå 
knyttes det kontakt med nye kunder, utveksles adresser 
og informeres om nye treff. Noen sier at det er ikke bare 
maten de betaler for, men landbruket. Og da mener de 
småskalalandbruk.    

Mange i Norge etterlyser større matmangfold. Da tenker 
de gjerne på det enorme utvalget de ser i hyllene i 
andre land. Men i land som har tilgang til denne typen 
mangfold, vet de matbevisste at mye av mangfoldet er 
juksemat. Og at mangfold i kjedebutikken er basert på 
enfold i fjøset og på åkrene. 

Avsløringer om industrimat som er juksemat er en del av 
hverdagen i Tyskland. Når slike avsløringer nå kommer 
også i Norge, får vi en ny type matdebatt. Folk vil spørre 
etter alternativer, og de vil komme selv om det tar tid å 
lære seg nye handlevaner.

Innlegget sto først i Nationen hvor Kari Gåsvatn er 
kommentator. Red.

landbruksliv/økonomi

Granly Stiftelse på Kapp i Østre Toten kommune 
er et antroposofisk hjem og en arbeidsplass for 
voksne utviklingshemmede. På Granly bor det 26 
beboere og her er ca. 80 ansatte. 

Vi har for tiden ledige stillinger: 

Sykepleier: For en omsorgsbolig med 5 delvis 
pleietrengende utviklingshemmede mennesker.

Vi tilbyr: En midlertidig stilling fra ca.15. mars - 30. 
september 2013 med mulighet for forlengelse. Et 
rikt arbeid med mennesker i sluttfasen av livet. Du 
vil ha, i samarbeid med en kollega og en lege, et 
overordnet medisinsk ansvar. To-delt turnus med 

Trenger du et avbrekk i ditt vanlige arbeid?
jobb hver 4. helg. Vi tilbyr tarifflønn. Granly er 
medlem i KLP.

Du er en Sykepleier med arbeidsvilje. Søkere med 
erfaring fra antroposofiske virksomheter vil bli 
prioritert.

Vi søker også miljøterapeuter 
For nærmere informasjon: www.granly-stiftelse.no 

Kontaktpersoner: 
Maria Bjune (daglig leder) 
Birka Schmidt-Bäumler (sykepleier) 
Granly Stiftelse, 2849 KAPP, 
granly@granly-stiftelse.no
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Foto: Geir Hågvar. Bildet er hentet fra omslaget 
til boken og er fra Femundstraktene. 

Bokanmeldelse av Jan Bang 

Denne samlingen som Matthew Barton oversatte og 
redigerte kom ut på engelsk i 2008, og ble et verktøy 
jeg har satt stor pris på når jeg underviser i økologisk 
planlegging, Permakultur. Som Thomas Hylland Eriksen 
skriver i forordet, ”Nå er tiden kommet til Steiners 
økologiske tenkning, og timingen kunne knapt ha vært 
bedre” … ”disse tekstene av Steiner gir perspektiver på 
den økologiske helheten hvor vi inngår, som både er 
dristige og stimulerende.” 

Steiners tenkning i det økologiske finner gjenklang i 
dag blant de som søker nye måter å håndtere miljøet. 
Vi er kommet til en situasjon hvor plasterlapper ikke 
hjelper, problemet med hvordan vi påvirker jordkloden 
ligger bakt inn i systemet vi har bygget opp, et resultat 
av hvordan vi tenker. Løsningen må finnes i nye måter å 
tenke på, nye måter å se verden på, nye relasjoner mel-
lom mennesket og miljøet. Den første delen i boken gir 
oss akkurat det, og heter ”Å våkne opp overfor verden.” 
Min erfaring fra kursvirksomhet blant folk som ikke har 
noen antroposofisk bakgrunn er at mange får en ”aha”-
opplevelse når de møter Steiners tenkning om miljø og 
økologi. 

Steiners tanker om jorden som et levende vesen (Del 2: 
Den Levende Jord, og kapittel 14: Jordens sanseorganer) 
har i senere tid fått vitenskapelig forankring av James 

Spirituell økologi
Lovelock og Lynn Margulis da de lanserte Gaia teorien 
i 1970-årene. Biodynamisk jordbruk er nå en sentral-
planke i spektret av biologisk dyrking, og forskning ut-
gitt i løpet av det siste året fra Rodale Institute i Ameri-
ka, og FNs Food and Agriculture Organisation (FAO) 
viser at økologisk drevne familiegårder er bedre egnet 
enn de store industrielle jordbrukssystemene til å fø 
menneskeheten OG løse klima- og resursproblemene 
verden står overfor i dag. 

Måten denne boken er organisert på er meget bruker-
vennlig for dem som underviser og vil bruke boken som 
et pedagogisk verktøy. Ni hoveddeler med en rekke korte 
kapitler i hver danner et system hvor det er lett å navi-
gere og finne frem til det tema man er opptatt av. Hvert 
kapittel har en kort innledning skrevet av Matthew 
Barton, fulgt av en eller flere korte utdrag fra Steiners 
foredrag eller skrifter. 

En kritikk som av og til rettes mot Steiner er at hans 
verker er vanskelige å trenge inn i, at måten han skriver 
på er tung og komplisert, og at hans mange foredrag 
ikke var så godt egnet som skriftlige referater. Dette har 
bidratt til at han er mindre kjent enn han fortjener. I 
denne boken har Matthew Barton klart å løse akkurat 
denne problemstillingen ved å ta korte utdrag som gir 
flotte bilder og ideer. Han gjør Steiner tilgjengelig for 
allmenheten. 

Spirituell økologi av Rudolf Steiner kan bestilles 
fra: Antropos Bokhandel, Josefines Gate 12, 
0351 OSLO, Tel: 22 46 03 74
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Bokanmeldelse av Jan Bang 

”Hverdagens forvandling” av Espen Tharaldsen, 
Antropos Forlag, 2010. 

I denne boken presenterer Tharaldsen Rudolf Steiner 
som arkitekt. Dette er en rolle som kanskje ikke er så 
velkjent for mange, men innenfor kunstverdenen har 
Steiner hatt en betydelig innflytelse. I forordet nevner 
Gunnar Danholt, professor i Europeisk kunsthistorie 
ved universitet i Bergen, flere samtidskunstnere, Joseph 
Beuys, Anish Kapoor, Tony Cragg og Olafur Eliasson, 
som alle viser til inspirasjon de har fått fra Steiner. 

Vi har allerede trykket et utsnitt fra Tharaldsens bok om 
eurytmi, i Landsbyliv 28, høsten 2011. Denne smake-
biten viser hvor levende og engasjert Tharaldsen skriver, 
og hvor lett han formidler Steiners ideer. ”Hverdagens 
forvandling” er en glede å lese, særlig den første delen 
som er i form av en dialog mellom en ung student, 
Charlotte, og hennes veileder, Hjalmar, som sikkert er 
Tharaldsen selv. Han viser henne antroposofien som en 
rekke rom, hvor hver representerer et aspekt av helheten. 
En genial og pedagogisk måte å fremstille Steiners ideer. 
Kanskje ikke rart at en arkitekt som Tharaldsen betrak-
ter Steiners livsverk som et ”hus med mange rom”. 

”Hverdagens forvandling” er bare en del av et større 
verk som Tharaldsen arbeider på. Han skriver i forordet: 
”Dette er en del av en planlagt bok om Steiner og kunst, 
med vekt på arkitektur. Når jeg har valgt å utgi bare 
ett kapittel av boken – det syvende 
– med noen tillegg, er det fordi det 
vil ta tid å gjøre hele boken ferdig, 
samtidig som Steiners kunsttanker er 
aktuelle nå, i dag.” Ja, nå har vi virke-
lig noe å glede oss til, når den ferdige 
boken blir utgitt! 

Boken behandler forholdet mellom 
kunst, vitenskap og det åndelige. 
Tharaldsen slutter boken med: 
”Balansen mellom vitenskap og kunst 
er mer utfordrende enn den mellom 
vitenskap og mystikk. Kunst gjelder 
jo ikke bare forholdet mitt til verden, 
hvordan jeg opplever og forstår 
denne verden, kunst handler til syv-
ende og sist om hvordan jeg griper 

inn i – og forandrer 
den.” 

Tharaldsen viser hvor 
viktig Goethes tenk-
ning var for Steiner, og 
går inn i Goethes tank-
er om mennesket og 
naturen ”… mennesket 
er naturens viten om 
seg selv.” Mye av dette 
vil sikkert være kjent 
stoff for antroposofer, 
og verdien av boken er 
slik at jeg ville anbefale 
den sterkt til folk som 

nylig har truffet Steiners ideer, og som vil sette seg inn i 
dem noe dypere. Boken er lettlest, men ikke overfladisk, 
avsnitt kan leses flere ganger, og hver gang kommer 
det nye nyanser frem. Lesingen av boken var for meg 
spekket av ”aha”-opplevelser, noen ganger ideer som jeg 
kjente igjen, andre ganger ideer som jeg så i et helt nytt 
lys. For meg en oppdagelsesreise i Steiners ideverden. 

Dette er en kort bok i pocketstørrelse. Bare 190 sider, 
lett å ta med seg, billig å gi bort til andre. Begge deler er 
sterkt anbefalt! 

Hverdagens Forvandling av Espen Tharaldsen 
kan bestilles fra: Antropos Bokhandel 
Josefines  Gate 12, 0351 OSLO, Tel: 22 46 03 74

Rudolf Steiner 
– arkitekt og kunstner 
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Fra Broder Dyr av Karl König. Oversettelse: Sigrun 
Balavoine. Foto: Borgny Berglund. 

Storkene er den eneste familien i hele denne delen av 
fugleverdenen, som i det minste gjør et forsøk på å nær-
me seg jorden. På den hvite storkens måte vil de møte 
menneskene. De hekker på hustakene deres og kommer 
tilbake hvert år til samme rede. De hekker også høyt 
oppe i nord, som om de vil erobre et territorium som de 
andre gress-gangerne aldri går på. I bygning og skikkelse 
har de hvite storkene noe som nærheten til menneskene 
har brakt dem. Barna elsker dem og forventer at de vil 
bringe dem småsøsken. De synger ennå i dag:

Stork, stork, du gode,
Bring meg en bror,    
Stork, Stork, du beste
Bring meg en søster.

De store smiler av overtroen og spotter denne tåpe-
ligheten.

Er det denne intellektets hovmodighet som gjør at 
Adebaren aldri oppsøker husene i Midt- og Nord-
Europa, og at de trekker seg mer og mer bort fra dem? 
Vi vet godt at den ikke bringer oss barn, men hva var det 
som gjennom lange tider har gitt oss dette indre bildet? 
Siewert (1) beskriver en opplevelse som kanskje kan føre 
oss på sporet av et svar.

”I en liten landsby i Pommeren kom en stork til syne 
akkurat da skolen sluttet. Barna strømmet ut på gaten, 
og en liten kar som hadde fått øye på den store fuglen, 
skrek opp da han oppdaget Klappstorken, storken 
som kommer med småbarn. Da hevet alle blikket, og 
alle frydet seg ved synet av fuglen med de lange beina, 
under den klare himmelen. Men det var ikke bare barna 

Storken
som gledet seg. Alle de voksne som grøsset seg ut av de 
smale gatene, tenkte ikke lenger på at den siste snøen 
falt i forgårs og at luften fremdeles var vinterlig kald. 
Folk sank ikke i kne, som for to tusen år siden, til ære 
for vårbudet, ved det første synet av storkene. Men de 
gledet seg slik som i tidligere tider, ved trekkfuglene som 
brakte dem våren med sydens sol og varme til landet. 
Den lange vinteren med sin gru var glemt.”

Det som blir beskrevet her, åpner blikket for storkenes 
oppgave og målsetting. Når Siewert mener at de var 
budbringere av våren i Nord-Europa, er det nok riktig. 
Men menneskene falt på kne for to-tre tusen år siden, 
når de så fuglen, fordi de visste at sammen med den ville 
nå sjelene til de ufødte barna nærme seg jorden. Tiden 
for forplantning var på vei. Rudolf Steiner har ofte vist 
oss at hos de europeiske stammene var fødslene inntil 
det første århundre før Kristus, slik regulert, at de over-
veiende fant sted ved juletider. (2)

En budbringer fra de ufødte til de som skulle føde var 
den hvite storken, når den dukket opp om våren i de 
nordlige egner. Den bar bud om tiden for giftemål, og 
når ungdommen ennå i dag – på Langfredager – drar 
gjennom landsbygatene i Mellom-Europa med rasling og 
skrangling, da minner de oss om disse forgangne tider.

1. Horst Siewert: a.a. O.S. 148.

2. Siehe dazu Rudolf Steiner. Weihnachten in 
schicksalsschwerer Zeit.            
Vortrag  vom  21. Dezember 1916.

Oversettelsen av Sigrun Balavoine er midlertidig 
og gjort i samarbeid med Karl König Arkivet i 
Berlin, som forbereder nye oppdaterte og korri-
gerte utgaver på tysk og engelsk. Red. 

broder dyr
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Tekst: Frode Barkved. Foto: Helga Brekke.
Forfatterfoto: Mats-Ola Olsson.

Det er mange som arbeider i vårt yrke som er 
opptatt av å gå en indre utviklingsvei. Denne 
skoleringsveien tar Frode Barkved og snur om, 
og bruker veien som et middel til skolering. Som 
han beskriver i dette innlegget, er dette en lang 
og gammel tradisjon, og det er fint å bli minnet 
på at vandringen har sitt eget mål, og det er ikke 
nødvendigvis å komme frem. Red. 

«… og kraftfullt forkynner anelsen meg: tap deg selv, 
for å finne deg.»
Rudolf Steiner

Ordene over er et utdrag fra et ukevers hentet fra den 
såkalte sjelekalender som ble gitt ut i 1912. Steiners 
intensjon var å finne ord som kunne beskrive indre og 
ytre naturstemninger og dermed skape en forbindelse 
mellom sjelens og årstidens liv. Dette utdraget har over-
skriften 2.-8. juni. 

Hundre år senere, nærmere bestemt fra 30. mai til 10. 
juni 2012, vandrer elevene Mathias, Jenny, Johann, 
Hedda, Anders, Timana og Tellef og 
lærerne Louise, Fernando og Helga, 
samt undertegnede, fra Ljabru til 
Compostela. 

Et ikke helt ubetydelig stykke geografi 
ble tilbakelagt i luften mellom Rygge 
og Madrid, og med buss fra Madrid 
til O Cebreio. Men ellers gikk vi sånn 
omtrent hele tiden, bare avbrutt av 
noen måltider og litt søvn inn i mel-
lom.

Ukeverset for tiden vi vandret i 
kunne knapt passet bedre. For hvilken 
tradisjon var det vi stilte oss inn i med 
vår vandring om ikke nettopp opp-
givelsen av det vante til fordel for det 
uvante, fra innarbeidede mønstre til 
åpne og uforutsigbare situasjoner? 

Tap deg selv, for å finne deg. 
Opprinnelig var det å være en 

pilegrim (av latin en fremmed), en 
livstilstand. Og det som taptes var 
det trygge og nære til fordel for det 
fremmede landskapet der det var 
mulig å finne noe nytt i seg selv, noe 
hellig, noe større enn det som hadde 

vært. Å være en pilegrim var å ta et 
eksistensielt farvel med hjemstedet 

og familien; av de som bega seg ut på 
vandring var det kanskje halvparten som 

vendte hjem igjen. På vandringen fra Mellom-Europa til 
Compostela døde titusenvis av mennesker, og fremdeles 
har mange steder navn etter de hundrevis av hospital 
som ble grunnlagt langs pilegrimsleden for å ta seg av 
syke og døende vandrere. 

Dette spranget inn i ytre og indre hjemløshet var en 
forutsetning for å vinne en ny tilhørighet. I hjembygden 
hadde den enkelte blitt båret av det sosiale livet, av 
normene, av rytmene, av regelmessige kirkebesøk, 
årstidsfeiringer, yrker: På vandringen løstes dette opp. 
Uten fellesskapets bærekraft og normative beskyttelse 
ble den enkelte konfrontert på en mye mer intensiv måte 
med sine egne ubearbeidete skyggesider, sin fortid, sine 
uvaner, sin utilstrekkelighet, sin tvil, sin ensomhet. Men 

Pilegrimsvandring fra Ljabru 
til Santiago de Compostela

Frode Barkved

skoleringsveien
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for en så inderlig jubel 
av lykke som ligger i et 
rykk som varsler at vi 
beveger oss til noe nytt 
og ukjent? Begrepene 
er byttet om, tenker 
jeg. Det ligger stor 
makt i det diagnostiske 
språket? 

Og ennå har jeg ikke 
nevnt den ekstasen 
som fylte flyet til Ma-
drid da det lettet noen 
timer senere, for ikke 
å snakke om da det 
landet.  Omtrent slik 
måtte lyden ha vært 
i de gamle ekstatiske 
Dionysos-opptog da 
athenerne danset seg 
fremover veiene til 
Eleusis. Jubel, hen-
rykkelse! Vi andre 

– vi som deler ut betegnelsen sjelelig utviklingshemmet 
– vi slipper ikke engang øynene fra avisen eller hvor 
vi nå har plassert dem, verken når flyet letter eller når 
det lander. Det er fordi vi i vår alminne-liggjøring av 
tilværelsen har blitt opplevelseshemmet og mistet sansen 
til å forbauses og undres, en sans som våre mer psykisk/
sjelelig utviklede pilegrimsungdommer har til gangs. 

Den første vandringsdagen går vi mens vi synger og 
spiller fløyte. Andre pilegrimer stanser opp og ser 
smilende på oss. Denne flokken har nemlig det ved seg, 
at den oppmuntrer alle hvor enn den kommer. Slik sett 
er det slektskap mellom disse vandrerne og solen.

På denne første dagen ble vi angrepet av en aggressiv 
haglbyge. Jeg overdriver ikke når jeg sier at haglene 
var store som klinkekuler! Så kom tordenen nærmere. 
Faktisk var vi alle ganske bleke om nebbet mens de 
fleste av oss fomlet frem regnponchoer og strevde med 
å trekke den over kropp, hode og sekk. Som en flokk 
pukkelryggede, jagede selvpinende flagellanter og grå-
munker beveget vi oss nedover stien, med en lydkulisse 
som vekslet mellom torden som kom stadig nærmere og 
urytmiske smerteklynk som ble stadig fjernere ettersom 
flokken løste seg opp og haglet etter hvert helt opphørte 
å skade oss.

Jeg kommer aldri til å glemme reaksjonen da solen kom 
frem på himmelen. I det sekundet den brøt gjennom 
tordenskyene og sendte sine kaskader av varme og lys 
mot oss, ble vandringsflokken forvandlet til et vesen 
av urfryd, av urglede. Et gigantisk jubelrop strakte seg 
mot solen, og armer svingte, føtter trippet og hoppet, 

det var et mål som trakk: Jakobs hellige sted, Jesu brors 
helbredende kraft i domen i Compostela. Gjennom en 
hard og til tider mørk vandring, skulle en vakker dag 
lyset skinne sterkere enn solen – bare man nådde frem, 
bare vandringen en gang førte en til Compostela. Da 
ville man etter å ha tapt seg selv, finne seg på nytt.

I klasserommet på Steinerskolen på Ljabru dirrer det av 
forventing. Den ene etter den andre av skolens øvrige 
elever og lærere kommer innom klasserommet og tar 
farvel, og når vi kommer ut står det en stor elevgruppe 
og synger oss inn i vandringen oppover bakkene til trik-
ken.

En dame på trikken får vite at vi skal på pilegrimstur til 
Compostela, og hun blir blank i blikket. Hun skulle ikke 
bli hverken den første og siste som blir rørt av møtet 
med denne elevflokken.

Så sitter vi, fremdeles dirrende av forventingen, på fly-
bussen som skal føre oss til Rygge. Når det velsignende 
rykket setter inn og bussen kjører, ser jeg hender som 
gnir seg mot hverandre og klapper, jeg hører munner 
som jubler av glede. Men bare fra våre ungdommer. Alle 
andre sitter med uforandret ansikt. Og jeg grunner over 
begrepet psykisk utviklingshemmet. Det må jo bety å 
være sjelelig hemmet. I dette øyeblikket passer det ikke 
til noen av ungdommene fra Ljabruskolen. For de andre 
passasjerene derimot, de som sitter der med sine uforan-
drede hverdagsansikter som om ingenting er skjedd, 
for dem passer kanskje betegnelsen bedre? Hvor sjelelig 
hemmet er vi ikke i våre ubevegelige ansikter? Hvor mye 
skal ikke til av stimuli for at vi selv skal kunne gi uttrykk 

skoleringsveien
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og det ble dans og sang og rop og latter. Der og da forsto 
jeg en yngre menneskehets intense takknemlighet og 
kjærlighet til solen. Jeg forsto hvorfor du finner kultiske 
danser og ritualer knyttet til solen i alle naturreligioner. I 
dette øyeblikket – hinsides all teoretisering og uten men-
tal avstand, uten beskyttende intellektuelle og analytiske 
solbriller og solkrem – fattet og begrep jeg at solen kan 
man oppleve som en personlig venn og guddom, en 
nåderik, uselvisk lysengel som overstråler og bærer oss 
og som gir ny næring til håpet om å komme frem til et 
herberge før natten faller. 

Solen og solens folk omfavnet hverandre. Og vi fant 
et herberge og neste dag våknet vi i Triacastela som er 
oppkalt etter en middelalderlandsby som en gang hadde 
tre borger. Men etter å ha tatt på oss disse ponchoene 
som får oss til å ligne krumbøyde augustinermunker får 
Hedda og Frode midt i vandringen det innfallet at de 
skal lage en hvelving av vandringsstavene. De har gått et 
stykke foran de andre, og nå står de og synger en «borg-
sang» som handler om å vokte den lyse gralen. Etter 
hvert som de andre nærmer seg slutter de seg til sangen, 

de går gjennom hvelvingen, stille seg så opp og forlenger 
den ved å strekke sine egne staver mot himmelen – og 
det blir etter hvert en riddersal. En av Triacastelas tre 
borger er for et øyeblikk gjenreist og det synges i rid-
dersalen: «I den høye riddersalen, vokter vi den lyse 
gralen. Skålen som du holder i din hånd, er fylt av lys og 
sannhetsånd.»

Solopplevelsen dagen før og gralsopplevelsen i dag, 
griper dypt i meg. Og flere dager senere, når pilegrim-
vandringens mål er nådd, 7. juni, vet jeg ved meg selv 
at Santiago de Compostela med sin aldri så praktfulle 
Jacobskatedral ikke er selve målet. Den har riktignok 
trukket seg til oss; men bare for at vi underveis kan håpe 
på å oppdage at målet kan være nærværende, kan skapes 
og oppleves når som helst og hvor som helst. 

Helligdommen, tempelet, er her nå, og nå. 
Og nå… og nå. 
Tempelveggene trekker seg sammen rundt meg i form 
av medmennesker, himmelen er tempelhvelving, jorden 
tempelgulv.
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Granly 

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 26 voksne 
personer med utviklingshemning i 5 boliger og en 
hybelleilighet, spredt på et parklignende område. 
Granly ble etablert i 1938 og er dermed det eldste 
antroposofiske sosialterapeutiske stedet i Norge. 
Aktivitetene er hovedsaklig sentrert rundt håndverk, 
kunst og hagebruk.

Henvendelse:

Mjøsvegen 498, 2849 Kapp.
Tlf: 61143660
Fax: 61143661
E-post:  granly@granly-stiftelse.no 
www.granly-stiftelse.no

Stiftelsen Grobunn 

Vi tilbyr, i samarbeid med Helsepedagogisk Steiner-
skole på Hedemarken, et tilrettelagt landsdekkende 
videregående opplærings på gården Frenning Vestre i 
Stange. Grobunn tilbyr et ungdomsbofellesskap i skole-
uken og to helger i måneden. Vi har også et tilbud i 
inntil tre år etter videregående skole, Grobunnlærlinger.

Henvendelse:

Frenningvn. 102
2344 Ilseng
Tlf: +47 481 60 541
Telefaks: 62 57 33 44 
E-post: grobunn@msn.com
www.grobunn.no

Helgeseter

Stedet åpnet i 1954, og i dag bor det 30 voksne med 
spesielle behov på Helgeseter, som tilbyr dem bolig, 
pleie, terapi, arbeid på bakeri og ulike verksteder, 
kultur og fritid. Det er 6 bofellesskap, terapiavdeling, 
kulturgruppe og gårdsdrift, men ingen fastboende 
medarbeidere. 

Henvendelse: 

Øvre Sædalsvei 257
5099 BERGEN
Administrasjon: geir@helgeseter.no
Tlf: +47 55 27 38 99
www.helgeseter.org

Hogganvik – en Camphill Landsby 

Hogganvik Landsby ligger i et typisk Vestlandsland-
skap ved Vindafjorden i Ryfylke og har utsikt mot 
fjorder og fjell. Våre familiehus, gården, gartneriet, 
ysteriet, skogsdriften og et lite snekkerverksted gir 
arbeid til de fleste. 35-40 mennesker bor i Hogganvik 
Landsby. 

Henvendelse:

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

Helsepedagogisk Steinerskole 
på Hedemarken 

Ved Steinerskolen på Hedemarken har vi en helsepeda-
gogisk skole for psykisk funksjonshemmede 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.

Henvendelser: 

Postboks 100, 2312 OTTESTAD
B.adr.: Rudolf Steiners veg 26, 2312 Ottestad
Tlf: +47 62 58 89 04    
Faks: +47 62 58 89 09 
E- post : hps.hedemarken@steinerskolen.no
www.hedemarken.steinerskolen.no

Ljabruskolen – Steinerskole for elever med 
spesielle behov.

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

Henvendelser: 

Ljabrubakken 50 
1165 OSLO
Tlf: +47 22 62 98 90 
Faks: 22 62 98 91
E-post: ljabruskolen@steinerskolen.no
www.ljabruskolen.no

Jøssåsen – en Camphill Landsby

Jøssåsen ligger i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. 
Her bor det rundt 50 mennesker, i tillegg kommer 
10 - 12 stk på dagtid som tar del i arbeidet. Foruten 
gårdsdriften har landsbyen kulturhus, veveri, 
bokverksted, keramikkverksted, snekkerverksted 
og vedgruppe.

Henvendelse:

7550 Hommelvik
Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
Faks: +47 73 97 11 40
E-post: office@jossasen.no
Søknad medarb.: application@jossasen.no
www.jossasen.no
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Camphill Rotvoll 

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i 
Trondheim kommune og består av Kristoffertunet 
levefellesskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar 
imot mennesker med spesielle behov i levefellesskapet 
og gir også  dagtilbud for folk som ikke bor på stedet.

Henvendelse: 

Hans Collins vei 5
7053 Ranheim
Tlf: +47 73 82 68 50 
Faks: +47 73 82 68 51 
E-post:  velkommen@camphill-rotvoll.no
Søknad: applications@camphill-rotvoll.no

Solborg – en Camphill Landsby 

Solborg ligger i Buskerud mellom Hønefoss og 
Jevnaker, med vakkert utsyn mot Norefjell vestover 
og grensende mot Nordmarka østover. Med smått og 
stort bor det omtrent 55 mennesker her. Landsbyen 
har gård, gartneri, urteverksted, veveri, bakeri og en 
gruppe som arbeider i skogen. 

Henvendelse: 
 
Camphill Solborg, Solborgveien 21, 
3520 Jevnaker
Telefontider: (man-tors 09:00-15:00) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80 / 32 14 27 22 
Tlf mobil: +47 480 n27 827 / 942 32 299 
E-post: solborg@camphill.no

Rostadheimen Bofellesskap

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

Henvendelser: 

Garnesveien 166
5264 GARNES    
Tlf: +47 55 53 78 80 
Mob: +47 93 87 49 49 
E-post: post@rostadheimen.no      
www.rostadheimen.no

Vallersund Gård og Framskolen - Camphill

Vallersund Gård ligger på Fosenhalvøya. Vi tilbyr 
et bo- og arbeidsmiljø for voksne mennesker med 
utviklingshemming. I alt bor her 35 – 40 mennesker på 
stedet og det drives gårdsbruk, bakeri, veveri, gartneri, 
urteverksted og butikk. 

FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et 
toårig, folkehøyskolelignende lærested for unge voksne 
med utviklingshemming mellom videregående skole 
og et aktivt yrkesliv. 

Henvendelse:

Vallersund Gård, 7167 Vallersund
Tlf: (man-fre 9-14.30) +47 72 52 70 80
Faks: +47 72 52 70 99
E-post: vallersund-gaard@camphill.no   

Verdandi Naboskap
 
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:

Vestliveien 69
5264 Garnes
Tlf. 55 24 30 10 / 90 28 37 67 
E-post: Dag Terje Osdal  d-terjos@frisurf.no

Vidaråsen – en Camphill Landsby

Vidaråsen, med omkring 120 mennesker, ligger i 
Andebu i Vestfold. Det drives gård, gartneri, meieri, 
toveverksted, snekkerverksted, veveri, urteverksted, 
maleverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, 
teaterforestillinger, foredrag og allmøter, og har også et 
terapihus for mennesker som trenger ekstra pleie. 

Henvendelse:

3158 Andebu
Tlf: (man-fre 9-15) +47 33 44 41 00
Faks: +47 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no 
www.vidaraasen.no
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Biologisk-dynamisk Forening arbeider for en livskraftig jordbrukskultur basert på 
biologisk-dynamiske prinsipper, som samarbeider med og fremmer mangfoldet i 
naturen og gir ernæring av høy kvalitet. Som medlem i Foreningen får du tilsendt 

Herba - tidsskrift for jordbruk, ernæring, natur og kultur tre ganger i året.

Gå inn på www.biodynamisk.no 
for mer informasjon, eller kontakt 
Biologisk-dynamisk Forening:

Biologisk-dynamisk Forening
Hagegata 46, 0653 Oslo
E-post: biodynamisk@biodynamisk.no

Ordinært medlemskap 2012 inkl. 3 nr av Herba: kr 450
Studentmedlemskap 2012 inkl. 3 nr av Herba: kr 350

I 2008 gikk Helios i Norge konkurs. Det som startet i 
1969 som en andelsforening med en idealistisk, grønn 
profil ble etter en rekke uheldige grep i de siste årene, 
oppslukt av et nøkternt og usminket næringsliv.

Gjennom lang tid har Helios vært en ideell, inspirer-
ende virksomhet for oss som er opptatt av de antropo-
sofiske ideenes vei til det praktiske liv. 

Etter rettssaken er det flere som har fått svært store 
rettslige krav, ikke minst Thor Risinggård som var 
styreformann i Helios og Rune Lilleaas som var økono-
miansvarlig og styremedlem. Disse to er særlig hardt 
rammet i sin personlige økonomiske situasjon med et 
foreløpig krav på ca kr 1.000.000 hver. De har mistet all 
personlig formue, inkludert hus og hjem. Dette er en 
økonomisk virkelighet de begge må leve med i lang tid. 

En stor takk til alle som har bidratt - og som bidrar - 
med små og store gaver til vårt gavefond*  i forbindelse 
med konkursen.  Ca. 77 000 kr. har kommet inn på 12 
måneder frem til november 2012. 

Dette fond er administrert av undertegnede personer. 
Konto nr 12540572818  under navnet: ”Gavekonto for 
Thor og Rune”.

Med vennlig hilsen, Johan Fuglår, Odd Jarle Stener 
Olsen og Jens Christensen

* Eventuell gave gis med forutsetning om privat beslagsfor-
bud jfr. Dekningsloven § 3-1. Denne paragrafen sier at det 
ved utlegg eller konkurs ikke kan søkes dekning i gaven for 
gjeld som erververen har pådratt seg før gaven ble gitt. Som 
tillitsmann etter loven: Advokat Bernt K. Roald, Tønsberg.

GAVEKONTO ETTER HELIOSKONKURSEN
for Thor Risinggård og Rune Lilleaas

Les meir om oss på http://okologisklandbruk.lr.no

E-post: okologisk.landbruk@lr.no
SMS: 952 08 633
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FORALLE2013

«Det var da en ustyrtelig mengde lag!
Kommer ikke kjernen snart for en dag?»
Fra Peer Gynt av Henrik Ibsen

Sommerfestival 
Sundvolden 23.-28. juni

Vil DU være med på en annerledes 
og innholdsrik sommerfestival?
Festivalen er for unge og voksne 
med og uten funksjonshindringer.
Mennesker fra inn- og utland vil være
samlet på Sundvolden Hotell denne
uka i et sosialt allkunstverk.

Henrik Ibsens skuespill, Peer Gynt, 
går som en rød tråd gjennom hele 
festivalen via ulike kunstneriske ut-
trykk. Festivalen tilbyr dessuten et 
vidt spekter av akitivteter som drama,
dans, musikk, sang, lage og fremføre
kunst, forsøke deg på vannsport, 
utflukter, og annet friluftsliv. Her 
er aktiviteter for ALLE.

BO & SPISE: Alle festivaldeltakere som
vil være med på hele festivalen, inn-
losjeres i enkelt- eller dobbeltrom på
Sundvolden Hotell i Hole kommune. 
Frokost, middag og kveldsmat er 
inkludert i festivalprisen og serveres
av Sundvoldens kokker.

PRIS: Kursavgift NOK 5.000,- 
pr. person i dobbeltrom.
NOK 6.000,- pr. person i enkeltrom.

Kursavgift dekker kost og losji på
Sundvolden Hotell, samt fri tilgang til

hotellets sauna, basseng, trimrom 
og alle aktiviteter i regi av festivalen.

Om du ikke deltar hele uka koster
dagpass pr dag NOK 600,-. Prisen 
inkluderer måltider og aktiviteter.

Aktivitetene vil bli annonsert på
www.nordisk.allkunstverk.com og på
www.facebook.com/PeerForAlle2013

FRIST PÅMELDING OG INNBETALING:
15. mars 2013. Påmelding skjer via
festivalens hjemmesider.

For mer informasjon: Aina Nagell-
Sværk, telefon +47 971 11 789 eller
skriv til allkunstverk@camphill.no
eller aina-nagell@hotmail.com
GAVER: Vi er takknemlig for gaver til
prosjektet. Konto 1254.05.50148.

ARRANGØR: Peer For Alle 2013 
arrangeres av Nordisk forbund for 
helsepedagogikk og sosialterapi i 
samarbeid med Sosialterapeutisk 
forbund, Norsk forbund for utviklings-
hemmede og Friskus IL.

Andre samarbeidspartnere vil bli
annonsert på hjemmesiden.

www.nordisk.allkunstverk.com
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