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

Les mer om alle stedene side 52-53.
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 14 antroposofiske medlemsvirksomheter som gir 
skole-, bolig-, og arbeidstilbud til ca. 280 elever/beboere. SF er 
med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.

SF har lagt grunnlaget for en bachelorgrad i Sosialpedagogikk
som begynte høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen side 20-22, og 
på deres nettside: www.rshoyskolen.no/sp 

Kontakt:
Sosialterapautisk Forbund, Oscars gate 10, 0352 Oslo.
Geir Legreid, mobil: +47 408 28 444, E-post: geir@helgeseter.no
Sissel Jenseth: mobil + 47 975 63 875, Epost: sissel@dialogos.no

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsbystiftelses 
sekretariat
Malvikvegen 1333
7550 Hommelvik 
Tlf: +47 73 97 84 60
E-post: landsbystiftelsen@
camphill.no
www.camphill.no

Foto: Nils Langeland

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inklude-
rende 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.

Camphill landsbyene tar 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 landsbyene tilbyr en beskyttet bo- og arbeidssi-
tuasjon for voksne med særlige omsorgsbehov. Det er seks 
Camphill landsbyer i Norge; tre i Trøndelag, en på Vestlandet 
og to på Østlandet. 

Kunst og kultur vever seg inn i alle sider av livet, og lands-
bylivet er preget av økologisk bevissthet. I arbeidstiden er 
alle sysselsatt med landsbyens mange oppgaver; håndverk, 
jordbruk, matlaging og hushold. Alle har oppgaver som dek-
ker reelle behov, og alle utfører sitt arbeid etter egne evner og 
forutsetninger.

Noen av landsbyene tilbyr også dagplasser i verkstedene. Fram-
skolen er et toårig tilbud for ungdom og ligger på Vallersund 
i Trøndelag. Landsbyene har husfellesskap samt selvstendige 
boformer, der mennesker med ulike behov for bistand lever 
side om side med medarbeidere.



Leder
Jeg skrev den første leder for Landsbyliv våren 2004, akkurat for 11 
år siden. Da presenterte vi det nye bladet som en kontaktflate mel-
lom alle de som var opptatt av livet i Camphill-landsbyene. Landsby-
liv skulle bli et organ for å skape forbindelser mellom mennesker. 

Allerede i andre utgaven, sommeren 2004, gratulerte vi Granly 
med sitt 65-årsjubileum, og Helgeseter som feiret 50 år. Vi presen-
terte et samarbeid mellom Camphill og Helsepedagogisk Skole i 
Oslo, i dag Ljabruskolen, og et samarbeid med Antropos forlag og 
bokhandel. 

Disse to temaer, forbindelser mellom mennesker og samarbeid 
mellom virksomheter, har preget Landsbyliv siden starten, og vi har 
kommet langt i disse årene. Skulle jeg fremheve to viktige skritt, vil 
jeg først peke på utvikling av skrivegrupper blant beboere og elever 
på mange av våre steder. Over flere år har Landsbyliv hatt dikt, kro-
nikker, reportasjer og anmeldelser fra skribenter fra stedene våre, og 
vi har nå hatt den andre skrivekonferansen, som dere kan lese om i 
denne utgaven. 

Det andre viktige skrittet skjedde for noen år siden, da bladet 
ble overført fra Camphillstiftelsen til Sosialterapeutisk Forbund, og 
Dialogos overtok produksjonen av dette. Landsbyliv har blitt et vin-
du mot verden hvor alle de antroposofiske omsorgsvirksomhetene 
kan vise seg frem ovenfor resten av samfunnet. 

I denne utgaven av LandsByLiv har vi flere reportasjer fra turer, 
ferier, konferanser og treff som beboere og elever har deltatt på. Det 
er mye å glede seg til i sommer; Peer Gynt på Ljabruskolen, Nordisk 
Allkunstverk i Danmark og Nordisk festival i Goetheanum i Sveits. 

Tema i denne utgaven er hvordan omsorgstjenester her i Norge 
har blitt fullstendig dominert av økonomien, ofte til den grad at 
”mennesket” forsvinner, det vil si det blir en ”ting” med finansielle 
ulemper. Vi har flere lengre artikler om dette temaet. Også for den 
første antroposofiske omsorgsvirksomhet, Granly, vil kommunen nå 
legge tilbudet ut på anbud. Blant kronikkene har vi et lengre innlegg 
fra Knut Dannevig som viser hvordan skolene har vært truet av en 
lignende situasjon for noen år siden, og klarte å overleve det. 

Jeg er glad for at jeg fikk anledningen til å være med i utviklin-
gen av Landsbyliv, og selv om det er litt vemodig å slutte nå, har jeg 
bestemt meg for å prioritere andre ting, bokskriving, kursvirksom-
het, mere tid til familien, særlig barnebarna. 

Takk for at jeg fikk være med på reisen, jeg forlater skuten med 
denne utgaven, men jeg følger spent med gjennom kikkerten fra 
land. Lykke til med reisen videre! 

Jan Bang, på vegne av redaksjonen, april 2015 
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Den Sosiale grunnlov

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

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

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

Rudolf Steiner
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Vårdikt! 

Nå er våren 
tilbake igjen. 
Blomstene vokser 
ut igjen, med mange farger. 
Gresset blir grønt. 
Trærne får bladene tilbake. 
Vi kan spille fotball ute, 
løpe, gå tur i skogen, 
høre vårfuglene synge, 
froskene hopper i gresset, 
gresshoppene spiller 
igjen for oss. 
Nå er endelig 
våren her igjen. 
Velkommen tilbake, 
våren. 

Hanne Kveli
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.Hva skjer?
Vintertur til Fjellheimen - Hogganvik og Rotvoll
Eurytmi for alle på Vidaråsen
Forestilling, foredrag, sang og eurytmi
Margit Engel
Skrivekonferanse på Vallersund
Vennskap
”Kontaktbørs” i Landsbyliv
Ungdomskonferansen 2015:
Vennskap, forelskelse og kjærlighet
Filmprosjekt på Vidaråsen
PEER! Helsepedagogisk skole - Ljabruskolen - 30 år
Påmelding til ALLKUNSTVERK - KIK-festival
Opplev Norden i Goetheanum i sommer
Minneord
Else Reidun Andersen
Et minne om Ingrid Løvlie
Minneord Bjørg Hjartnes
Kari Trommedalen til minne
Aktuelt
Representantskapsmøte på Vidaråsen
Årsmøtet til Sosialterapeutisk Forbund
Møteplassen
Jan Bang forlater redaksjonen - Men heldigvis 
lover han fortsatt å være en LandsByLiv-venn
Utrydningstruete mennesker
Min selvbiografi fortalt på Berle
Intervju med Geir Legreid om Helgeseter
TEMA - 
Konkurranseutsetting av sosiale tenester vår 
tids fattigauksjon?
Omsorg tja, bolig kanskje?
Livets mening og arbeidets verdi
Om lovfestet rett til brukerstyrt personlig 
assistanse
Kronikker
De helsepedagogiske skolene i friskolelov-
givningens vold gjennom skiftende tider 
- Et felles humanistisk bakgrunnsbilde
Glimt fra verden
Internasjonal FN-dag for funksjonshemmede
Lysdag på Røyken 
Videregående Steinerskole
Camphill Forskningsnettverk
Unnskyld, men hva sa du?
Legende
Den blinde mannen og jegeren
Skoleringsveien
Den åttefoldige veien - øvelse fem og seks
Bokanmeldelser
Leken Lyrikk - Diktsamling fra Grobunn
Å Sette Spor - Inger Hjelpestein
Flua, tistelen og andre fortellinger
På vandring
Stedene
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Vintertur til Fjellheimen 
– Hogganvik og Rotvoll
Foto: Elisabeth Husebø

Diktert av Tommy Johansen fra Hogganvik 

Når vi skulle til Fjellheimen i år, måtte vi stå opp klok-
ken halv seks, for drosjebussen som kjørte oss til flyplas-
sen kom klokken seks.

På flyplassen sjekket vi inn kofferter og ski, og når vi 
skulle gjennom sikkerhetskontrollen måtte vi ta av oss 
jakker og sekker og alt. Og når Elisabeth gikk gjennom 
kontrollen peip det. Vi leide minibuss fra Gardermoen, 
og Elisabeth kjørte oss hele veien til Fjellheimen. Der 
traff vi gjengen fra Rotvoll. Så fikk vi rommene våre, og 
så fikk vi middag: deilig torsk.

Klokken halv åtte hver morgen ringte bjellen for å vekke 
oss, og halv ni fikk vi frokost. Så hadde vi morgenmøte, 
der vi fikk vite hva som skulle skje den dagen, og så sang 
vi. Klokken 11 gikk vi ut, til skitur, aking eller hesterid-
ning. En dag gikk jeg en lang skitur på tre timer, og da 
var jeg så sliten at jeg måtte kjøre snøskuter tilbake. Hver 

dag brente vi bål ute og spiste nistepakker. En dag hadde 
vi «line dance», med coboyhatter og skjerf. Det var gøy!

Siste kvelden hadde vi fest med pølse og kake og brus og 
dans, og så fikk vi se bilder fra alt vi hadde gjort i løpet 
av uken.

Neste år vil jeg til Fjellheimen igjen!

Skrevet av Cecilie Moxnes fra Rotvoll

På Fjellheimen går vi på ski og snøskuter og vi har hes-
ter, kaniner og katter. Vi går også med spark og renner 
på akebrett. 

Jeg har vært på kanefart også. Jeg gikk på ski hver dag, 
og jeg trives der. Og vi spiser lunsj ute og da har vi bål. 
På torsdag kveld er det fest. Vi spiser god mat og får 
dessert hver dag.

Jeg trives med å være sammen med de fra Hogganvik.
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Eurytmi for alle på Vidaråsen

Forestilling, foredrag, sang og eurytmi

kvelden hadde vi en intim kulturkveld 
med fortellinger og mange slags musi-
kalske innslag. Konferansen startet en 
søndagsettermiddag og var slutt ved 
middag torsdagen etter. Tilbakemel-
dingen var entusiastisk og mange men-
te at dette gjerne kan gjøres hvert år.

Jeg kjenner til andre typer sjelsarbeid 
og hva det kan forårsake. Det kan 
skape en mer potent mulighet for oss 
mennesker, en mulighet til å nå høyere 
intelligens, høyere aspekt av mennes-
kelige evner, større kjærlighetsevne. 
Dette som kan oppstå kalles av noen et 
felt, av andre kalles det en økologi. En 
økologi der ting er mulig, som ikke er 
mulig utenfor denne økologien. Jeg vet 
ikke om det også har en antroposofisk 
betegnelse.

 
Slik ”Eurytmi for alle” ble gjennomført, kunne jeg og 
flere med meg, så det ut til, merke hvordan en økologi 
ble etablert ved det vi sammen oppmerksomt ble ledet 
til å generere. Noe mer enn oss var med og assisterte. 
Det var virkelig en lettelse å få være med i dette og kjen-
ne hvordan en livsmening ble nærværende. Jeg opplevde 
en tilhørighet til noe større, viktigere, mer menneskelig 
eller hva man skal si, enn jeg har gjort på veldig lenge. 
 
Denne vibrasjonen som henger igjen i lufta etter arbeidet 
er fantastisk fin, men blir ofte brutt i stykker av intens 
applaus. Applaus er ikke egnet som måte å gi uttrykk for 
sin takknemlighet i dette tilfelle. Det ville kanskje være 
passende å vinke sin takknemlighet. Hva vet jeg . . .

Tekst: Ole J. Romtveit. Foto: Dag Balavoine

Når jeg hører morgenverset i landsbyen, så er sjelen 
ofte nevnt og at vi må jobbe med det sjelelige aspekt av 
vårt liv. Som fersk «Camphiller» tenker jeg ofte; ja men 
hvordan? Hvordan kan vi gjøre sjelsarbeid? Eurytmi er 
for meg et klart eksempel på hvordan sjelsarbeid kan 
gjøres. Jeg var så heldig å få være med på ”Eurytmi for 
alle”-konferansen på Vidaråsen 1.-5. mars 2015.
 
Det var eurytmistene Simone Wantz, Karen Nesheim, 
Inga Neimanes og Cornelius Evensen som med hjelp fra 
Dag Balavoine arrangerte Eurytmi For Alle. Tilsammen 
var vi 46 personer fordelt på to grupper. Det var to økter 
per dag og eurytmi-forestillinger tre kvelder. Den siste 

way home”, med Marjorie Taliano Nordås i spissen. Det 
var spennende og dramatisk, men heldigvis endte det 
bra. Kvelden sluttet med å bli bedre kjent med hveran-
dre. Det var både bevegelser og sang. 

Mandag gikk alle til hallen og der var det eurytmi med 
Simone. Det var veldig gøy. Så var det foredrag med Ka-

Tekst: Hanne Kveli. Foto: Nils Erik Bondeson.

Søndag dro flere fra Solborg og vi var fremme på Vidar-
åsen om ettermiddagen. Etter innlosjering i gjestehuset 
var det varm suppe på Bakke Kro for alle deltagerne, og 
avslapping og gå tur for de som ville. På kvelden var det 
en eurytmiforestilling i Kristofferhallen som het ”On my 



7

LandsByLiv nr 38 • VÅREN 2015

I 1950 flyttet hun med sin 5 år 
gamle datter Birgit til Camphill i 
Skottland. Der hadde hun et sterkt 
skjebnemøte med dr. Karl König, 
grunnleggeren av Camphill, som 
ble avgjørende for resten av hennes 
livsløp. Hennes mann, som også 
var lege, flyttet etter, og han ble 
senere en av de ledende person-
ligheter for Camphillbevegelsen i 
Irland.

Da Vidaråsen landsby startet i 
1966, var Margit en av pionerene 
og en drivende kraft bak utvikling-
en av Vidaråsen og Landsbystif-
telsen i Norge. Senere ble hennes 
engasjement tent for etablering av 
landsbyer i de Baltiske land og i 

Russland. Etter 94 år på jorden har hun satt dype spor. 

9.april 2015. Rigmor Skålholt

ren Nesheim og hun fortalte om når eurytmi oppsto for 
mange år siden. På formiddagen delte vi oss i to grupper, 
den ene i hallen med Inga fra Jøssåsen og den andre i 
Andreasbygget med Cornelius fra Vidaråsen. 

Etter middag var det fellessang og klokkespill med Cor-
nelius, så gikk vi til våre grupper. I Andreasbygget hadde 
Karen eventyret ”Skinnvotten”. 

Det var ny eurytmiforestilling på kvelden av studenter 
og lærere fra eurytmiskolen på Berle og Oslo Euryt-
miensemble. Der var det musikk, dikt og eventyr med 
bevegelser. Hanne likte best ”Trollmannens Læregutt”, 
”Stoptime Rag” og ”Geitekillingen som kunne telle til ti”. 
Senere på kvelden var det sosialt samvær med Dag Bal-
avoine og Cornelius. 

Tirsdag holdt Inga foredrag om å sove, om drømmer, 
musikk, ro i sjelen og intervaller (forskjellige toner). På 
kvelden var det ny eurytmiforestilling i hallen og den 
het ”Metamorfose” av Runa Viktoria Lunde og pianisten 
Gro Stokke Martinsen. Den handlet om ensomhet og 
trangen til å søke tilhørighet. Spørsmålene er ”hvem er 
jeg?”, ”hvor går jeg?”, og ”hvor kommer jeg fra?”. Disse 

spørsmålene har vi stilt flere ganger. Etterpå var det sosi-
alt samvær i Bakke Kro med Dag og vi koste oss med te 
og sang sammen. 

Onsdag var det Simone som holdt foredrag om rytmis-
ke bevegelser med og uten musikk. Inga hadde på seg 
kostyme og danset for oss med bevegelser til musikk og 
Karen viste oss forskjellige bevegelser, hvordan vi laget 
havet og sjøen. Om ettermiddagen kunne vi gå tur, besø-
ke verksteder og husene. Etter kveldsmat var det under-
holdning med eurytmigruppa fra Vidaråsen og de fem 
eurytmilærerne våre. Senere på kvelden var det sang og 
musikk med Dag. 

Den siste dagen, torsdag, var det pakking og rydding i 
soveværelsene, så gikk vi alle til hallen og gruppene fikk 
vist hva vi hadde øvd på i tre dager. Det gjorde godt å 
være med på workshops, bruke kroppen og se på fore-
stillinger. Det var også fint å treffe gamle venner og gå 
rundt på stedet. 

Det var en fin tid på Vidaråsen. Det var så vellykket at 
det blir antageligvis ny eurytmifestival også neste år. Det 
kom folk fra Hogganvik, Vallersund, Rotvoll og Solborg.

19. januar 1921 – 9. april 2015

Margit døde like før soloppgang 
i Johanneshaus, Öschelbronn i 
Tyskland. Et langt og innholdsrikt 
liv er avsluttet. Dette nummer av 
LandsByLiv er klar for trykking 
når denne beskjeden når oss, og 
vi gir derfor bare noen få skisser 
fra hennes liv. De første tre år 
bodde Margit i Tana i Finnmark 
hvor hennes tyske far arbeidet som 
distriktslege. Etter noen måneder 
i Italia flyttet familien til Ramnes 
i Vestfold og etter 2 år, videre til 
Bodensjøen i Tyskland. Foreldre-
ne var forskere og reiste på flere 
eventyrlige oppdagelsesferder både 
i Sydishavet og Afrika.

Dette fargerike og aktive bakteppet var toneangivende 
for Margits liv. Margit tok legeutdannelse i Tyskland. 

Margit Engel

Marit Engel. Foto: Borgny Berglund.
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Skrevet av Ragnar
Det var fint å være på båten. Jeg bor i skogen nå og det å 
være ved kysten fyller meg med en spesiell glede. Derfor 
er jeg alltid så glad for å komme til Vallersund. 
Det er godt å oppleve elementene på forskjellige måter. 
Når jeg kom på båten opplevde jeg vannet under skro-
get. Det rullet og vibrerte fra maskinene. Det er noe vi 
ofte glemmer: Det at vi opplever eller mener å oppleve 
bare det romantiske fra naturen. Men vi lever i en verden 
som er mer komplisert. Lyden og vibrasjonene fra båt-
motoren smelter sammen med opplevelsen av naturkref-
tene som vann og vind og lys. 
Dette ble til sammen den beste opplevelsen på veien hit.

Skrevet av Kai
Da vi tok fergen i går fra Flakk til Rørvik var det så mas-
se bølger i vannet så det kjentes som om jeg fløy med 
fergen! I begynnelsen var det det litt ubehagelig, men 

etter hvert merket jeg at det føltes bra og at jeg ble mer 
stødig på beina. 
Bølgene slo igjen og igjen mot den store båten, som ga 
motstand med sine store metallvegger som tvang vannet 
til å vike fra selve skipet. En gang ble det helt rolig og så 
plutselig kom der kraftige bølger igjen som med all sin 
styrke fikk skipet til å riste. Etter noen minuttet følte jeg 
nesten ikke igjen de raske bevegelser, og jeg kjente meg 
som en fugl som fløy lavt over vannet og spredde sine 
vinger.

Skrevet av Doreen
Omringet av en gylden glød på mørkeblått vann
Går reisen over hvittoppede bølger
Vannet spruter foran baugen
Hvitbrusende kjølvann former seg på sidene
Vi gynger og koser oss med kaffe
Vi er på vei!

Skrivekonferanse på Vallersund
I oktober 2014 var det skrivekonferanse på Vallersund. Diktet på baksida av forrige nummer var resultatet 
av eit gruppearbeid på denne konferansen. Her kjem nokre fleire av tekstane som vart til den veka. Opp-
gåva var å skrive om ei oppleving på vegen til Vallersund. Tre av dei som kom frå Jøssåsen, valde (utan å 
vita om kvarandre) å skriva om ferjeturen, men du å du så forskjellig dei skreiv! Red.

Fergetur

Deltakere på skrivekonferansen på tur til Fredsengelen. Foto: Dag Balavoine.
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Skrivekonferanse på Vallersund

Tekst: Stine Havik Olsen. 
Foto: Kristin Magnusdottir.

Venner er gode og ha, fordi vi kan snakke 
med de om ting som vi ikke vil snakke med 
noen andre om. Jeg synes det er bra å være 
sammen med venner, og snakke hyggelig om 
hverandre. Gode venner er hjelpsomme når vi 
trenger det. Gode venner er snille mot hveran-
dre, og kan snakke fint om andre. Vi kan snakke 
om ting som er litt vanskelig, trist, hyggelig, morsomt, 
rart, dumt, ja nesten alt! 

Venner passer på hverandre. Som en god venn prøver 
jeg å se hvordan vennen min har det, og å møte den på 
en god måte. 

Hyggelige ting venner kan gjøre: Være sammen ute, 
besøke hverandre, trene sammen, dra på kino, spise 
sammen, trøste hverandre, oppmuntre hverandre og la 

hverandre være i fred hvis man trenger det. 

Noen ganger kan vi si noe dumt eller gjøre noe 
dumt mot en venn. Da er det viktig å kunne si 
unnskyld. Noen ganger trenger vi hjelp til å 
ordne opp. Da er det viktig å be om hjelp av 
en voksen.

Når jeg og vennen min snakker om vanskelige 
ting må vi begge to prøve så godt vi kan å ta 

imot det som blir sagt. 

Når man har en dårlig dag er det lurt å si ifra til en venn 
eller til en voksen for å få hjelp.

Stine Havik Olsen, 17 år, er elev på Helsepedagogisk 
Steinerskole på Hedemarken. Red.

Vennskap

Skrevet av Kristin Dahl (FC-støttet av Viola)

Jeg vil skrive et åpent brev til alle som leser Landsbyliv.

Hei! Jeg heter Kristin og jeg har bodd på Vallersund 
Gård i mange år. Jeg kjenner mange av dere i de forskjel-
lige landsbyer og jeg har i løpet av livet fått mange fine 
møter og samtaler med dere og jeg har mange venner. 
Men i de siste årene har mitt liv forandret seg totalt. 

Jeg har fått en stemme gjennom en metode som heter 
FC. (Facilitated Communication, se Landsbyliv 35, høs-
ten 2013, side 36. Red anmerk.) Jeg kan endelig si hva jeg 
mener, jeg er mye mere med i beslutninger som angår 
min hverdag og mine ønsker og drømmer. Jeg vil derfor 
benytte muligheten å meddele noe om min største drøm. 
Jeg vil så gjerne at dere tar dere tid og prater med meg 
når jeg har en støtteperson med meg. Jeg vil gjerne dele 
med dere hva som har forandret seg i mitt liv og hvordan 

jeg takler utfordringene som følger med når man får en 
stemme! Jeg ønsker meg at dere viser interesse i det som 
foregår i mitt liv som snur alt for meg på hodet. Jeg vil 
dele det. Med dere fordi dere er viktig for meg!

I tillegg ønsker jeg å hjelpe til slik at mange får en stem-
me. Jeg vil bruker mine krefter til å fortelle om FC og 
jeg vil gjerne bruke mine egne erfaringer for å motivere 
andre til å våge å tre ut av de vanlige baner. Jeg vil gjerne 
blir invitert til de andre landsbyene og jeg vil gjerne for-
telle for dere slik at jeg kan vekke interesse for FC rundt 
om i Norge. 

Det er det jeg ønsker meg. Ta gjerne kontakt med meg 
direkte, jeg har egen mailadresse. Og en stor takk til alle 
som kjenner meg for all støtte og hjelp gjennom livet. 

Hjertelig hilsen fra Kristin Dahl, 
kristindahl58@gmail.com

”Kontaktbørs” i Landsbyliv

Stine Havik Olse
n

Flere beboer har jo nå epost og ønsker seg venner. Vi trykker i denne utgaven et brev fra Kristin Dahl som 
hun skrev på Skrivekonferansen som ble holdt på Vallersund i fjor. Hun ber om at andre tar kontakt direk-
te med henne.  Er det flere som vil opprette direkte kontakt via epost, facebook, eller vanlig post, ber 
vi dere skrive til oss og vi kan opprette en fast spalte i fremtidige utgaver.  Vi takker Malle på Vallersund 
som ga oss denne ideen. Red. 
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Tekst og foto: Dag Balavoine

I fjor var det en ungdomskonferanse på Vidaråsen, i år 
var den på Grobunn, på Hedemarken. Det var en vel-
lykket konferanse på alle måter og spesielt takket være 
Grobunn som var verter for dem som kom fra Vidarå-
sen, Ljabruskolen, Solborg og FRAMskolen i tillegg til 
elevene og medarbeiderne på Grobunn. Gjestene bodde 
og spiste frokost på Fokhol Gård, ca. et kvarters biltur 
fra Grobunn, men ellers var måltidene på Grobunn. Det 
var meg en sann fryd å se hvordan ungdommene gledet 
seg over å komme sammen fra alle stedene. Noen kjente 
hverandre fra før, men jeg tror alle fikk nye venner.

Noen ganger var det litt flaut 
Fra den 9. til den 12. februar ble ungdomskonferansen 
avholdt på Grobunn. Tema i år var vennskap, forelskelse 
og kjærlighet. Framskolen, Grobunn og Vidaråsen hadde 
ansvar for hvert sitt tema. Noen ganger var det morsomt, 
noen ganger litt flaut. Det kom deltakere fra rundt om-
kring hele landet. Vi hadde det fint! Traff flere vi kjente 
fra før og ble kjent med nye mennesker. God mat og 
hyggelig underholdning. Morsom quiz. Vi ønsker oss en 
slik konferanse neste år også!
Med hilsen Mari, Ole, Dorthe og Kjersti

Intervju med Frank Runar 
Frank Runar er elev på FRAMskolen. Dag Balavoine 
spør ham om ungdomskonferansen på Grobunn.
Dag: du var med på ungdomskonferansen i fjor på Vida-
råsen så du visste litt om hvordan det skulle bli. Gledet 
du deg til ungdomskonferansen på Grobunn? 
Frank Runar: Joda, det gjorde jeg. Det var mye folk den-
ne gangen. 
Dag: Ja, det var omkring 50 mennesker til sammen. Sy-
nes du det var for mange? 
Frank Runar: Akkurat passe!
Dag: Kjente du noen igjen fra siste gang? 
Frank Runar: Ja, i alle fall Ola og de andre fra Vidaråsen 
og så de fra Ljabruskolen, da. 
Dag: Synes du det var litt flaut å snakke om vennskap, 
forelskelse og kjærlighet? 
Frank Runar: Egentlig ikke, jeg er vant med det. 
Dag: Var det vanskelig å bli kjent med nye folk? 
Frank Runar: Nei.
Dag: Fikk du noen nye venner? 
Frank Runar: Ja, noen fra Grobunn. Det var fint, det. 

Dag: Fikk du en kjæreste også? 
Frank Runar: Joda, jeg gjorde nå det: Det var bra, det. 
Det var fint å se igjen folk fra Vidaråsen, også. 
Dag: Har du lyst til å si noe mer til Landsbyliv om kon-
feransen? 
Frank Runar: At det var ganske fint!
Dag: Hva var det som var best for deg?
Frank Runar: Det var morsomt. 
Dag: Hva var mest morsom da? 
Frank Runar: Det var dette med vennskap, forelskelse og 
kjærlighet. Også var det konserten, den var fin, den var 
litt klassisk. 
Dag: Maten da? 
Frank Runar: Den var god, den. Så besøkte vi Fokhol, 
det var fine hester dem hadde. Det var 11 hester, Belgisk 
type. Større enn de vi har på FRAMskolen. Kuene også 
var fine, og du skulle sett kalvene, de var fine, de. 
Dag: Hvordan synes du det var å bo på Fokhol disse 
dagene? 
Frank Runar: Det var bra det. På Grobunn var vi også. 
Der har de fine verksteder. Spesielt ved-verkstedet. Sånn 
skulle vi også hatt på FRAMskolen. 
Dag: Var det noe mer? 
Frank Runar: Gruppearbeidet det var bra. 
Dag: Var det slitsomme dager? 
Frank Runar: Nei, ikke for meg, nei.
Dag: Du er jo ferdig på FRAMskolen til sommer’n. Da 
skal du flytte til Søndre Land der du kommer fra. Ønsker 
du å bli invitert til konferansen til neste år også? 
Frank Runar: Ja, jeg vil gjerne det. 

Ungdomskonferansen 2015:

Vennskap, forelskelse og 
kjærlighet 

Frank Runar i samtale med Odd Martin fra Grobunn. De 
ble gode venner under ungdomskonferansen på Grobunn.
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handlinger til de fire hovedpersonene, hvor landskapet, 
andre beboere, hus og dyr danner bakteppet. 

En viktig del av filmprosjektet for studentene var å lære 
hvordan man lager opptak i forskjellige situasjoner hvor 
de fleste menneskene fort blir forstyrret og sjenerte når 
TV-kamera og mikrofonen er framme. Det krevde mye 
innlevelse, tålmodighet og forståelse. Runa Evensen fikk 
oppgaven å tilrettelegge for at dette kunne skje. De tre 
studentene bodde i husene i landsbyen disse ukene og 
fikk mulighet til å bli kjent med menneskene og oppleve 
livet her på nært hold. Det var avgjørende for at pro-
sjektet skulle bli vellykket og at filmen kunne komme litt 
under overflaten. 

Filmpremieren ble holdt med full stas 8. januar i år i Kris-
tofferhallen på Vidaråsen med pårørende til beboere og 
mange gjester tilstede. Etterpå fikk de fire «filmstjernene», 
studentene og andre som bidro, blomster og applaus.

Tekst: Will Browne. Foto: Truls Aagedal.

I løpet av høsten i fjor ble det laget en kort dokumentar-
film om Vidaråsen. Filmen ble gjennomført av andre års 
studenter fra Høyskolen i Lillehammer på TV-faglinjen. 
Utgangspunktet var å lage et miljøportrett med fokus på 
en gruppe mennesker som bor i et fellesskap som er ute-
nom det vanlige. Student Ragnhild Nøst Bergem, 24 år 
og tidligere Steinerskole elev, valgte Vidaråsen fordi hun 
ønsket å gi et innblikk i et miljø hvor mennesker med 
spesielle behov bor og jobber sammen i en egen landsby. 
Gjennom å følge noen få menneske tett på, søkte hun å 
fange opp hvilke kvaliteter som ligger til grunn i denne 
unike tilværelsen.

Hun valgte fire beboere som hovedpersoner i filmen; 
Mathias, Ola, Trine og Marius. De ble filmet i løpet av 
tre uker i arbeid, i diverse sammenkomster og aktivite-
ter, og til og med i sengen. Medarbeidere er knapt å se i 
filmen, og landsbyen blir fremstilt gjennom ordene og 

Filmprosjekt på Vidaråsen
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Tekst: Fanny Parow Knill. Foto: Wenche Vaagland.
 
I år feirer vi Ljabruskolens 30 år. Og i den anledning 
tilbyr vi jubileumsforestillingen “Peer Gynt” i Kolben 
Kulturhus i Oppegård den 10. juni kl. 17.30. Hvis du 
ikke kan komme den dagen, er du hjertelig velkommen 
til skoleforestillingen kl. 11.30 neste dag. Alle elever og 
lærere har oppgaver på eller bak scenen.

Men hvorfor akkurat Peer? Hva er det med Peer som 
fortsetter å fascinere oss etter alle disse årene? Og hva er 
det som gjør at vi har valgt dette stykket? Jeg som skri-
ver dette har fått det ærefulle oppdraget å ha ansvaret 
for regi, innstudering og manus. Når jeg skal forsøke å 
besvare spørsmålene ovenfor, begynner jeg med mitt 
eget forhold til skuespillet. Jeg kom inn etter at valget om 
Peer var tatt. Men Peer Gynt var faktisk den første litte-
rære teksten som grep tak i meg ut fra de rent språklige 
kvalitetene. Denne begivenheten fant sted da jeg var 14 
år og satt i senga til min bestevenninne og leste på de 
kjedelige norskleksene. For å prøve å gjøre det litt mer 
interessant leste vi høyt, en replikk hver. Motstrebende 
måtte vi innrømme at det faktisk var ganske gøy å lese 
dette. Så skjedde det. Rytmene og lydene bare tok over. 
Vi leste høyere og høyere; vi ropte ut; vi stønnet og lo og 
gråt. Ja! Her var det! 

Livet! Ordene! Rytmene! Det levende, klangfulle språket!

Bukk fra luften, bukk fra bunnen
stangedes i samme stunden
så at skummet om oss klasket!

Ibsen har brukt det samme nordiske versemålet gjen-
nom hele stykket – knittelen. Det kjennetegnes blant 
annet ved at det har den samme kraften og livligheten 
som de norrøne formene pga rytmen, samtidig som det 
har enderim. Det kan bevege seg mellom det talemåls-
nære, lette, muntlige og det litterære og de veldig taktfas-
te uttrykkene som innimellom hugger tak i oss:

Djevlen stå i alt som minner!
Djevlen stå i alle kvinner!
– uten en!

I motsetning til Brand, kunne aldri Peer holdes fast i en 
slik gjennomborende, insisterende rytme. Han kan svin-
ge innom den, og ut igjen.

Men Peer springer ut av mange kilder. En annen ren-
ningstråd i denne veven er Ibsens store skuffelse over 
Norges innsats i Den Andre Slesvigske Krig, der hverken 
Norge eller Sverige kom Danmark til unnsetning overfor 

PEER! 
Helsepedagogisk skole - 
Ljabruskolen - 30 år

De fleste som har sett filmen har blitt imponert over 
hvordan den kommer ganske tett inn på livet til disse 
menneskene, også delvis i intime og følelsesladete øye-
blikk, samtidig som deres verdighet og integritet er 
ivaretatt. Det er mange vakre og stemningsfulle scener 
fra landsbyen. Et av høydepunktene er bildet av gården i 
månelyset under stjernehimmelen.

I tillegg til Ragnhild, som var regissør, var det Truls 
(fotograf), Camilla (produsent) og Jens (lydmann) som 
laget filmen. Vi synes at de har vært meget dyktige og 
takker dem for at de har gitt oss en film som viser at livet 
på Vidaråsen er preget av menneskelighet. 

Det er tenkt at filmen skal sendes til filmfestivaler, og 
den kan derfor ikke offentliggjøres på nettet foreløpig. 

Hvis noen vil se filmen kan de ta kontakt med Will 
Browne.
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Preussen og Østerrike. I brev Ibsen skriver fra Italia på 
denne tiden, er han uvanlig følelsesladet. Han er dypt 
skuffet, sint og bitter. Nå skal han vise oss! Nå skal han 
skape en karakter som viser den mørke baksiden av den 
norske folkesjel.

En annen av renningstrådene til vevnaden som blir Peer, 
kommer så å si fra motsatt hold. Når Ibsen ble så sint og 

skuffet, så hang det kanskje også sammen med at han 
hadde en så dyp kjærlighet og så store forventninger til 
hva det norske kunne utvikle seg til å bli. Han var både 
en del av den nasjonalromantiske strømningen, og tok 
avstand fra den.

Skrivingen av Peer begynte i en antipatisk stemning. 
Men han skriver i brev til sin forlegger, at stykket vokser 
fram mens han skriver, og blir større enn han hadde 
tenkt. Fra de etterlatte notatene kan det ses at han ar-
beider på en helt annen måte enn med de foregående 
skuespillene. Han hadde alltid før gjennomarbeidet 
stykkene i tre forskjellige stadier, men det er ikke tilfellet 
her. Det ser ut som han på slutten av første akt virkelig 
ikke vet hvordan det vil gå med Peer i neste akt. Han har 
bare noen spredte opptegnelser og ideer. Han arbeider i 
en rus sier han. -- Renskriver på ettermiddagen det han 
dikter på formiddagen. Det kan synes som stykket vok-
ser ut over sin skaper, at det er inspirert – i betydningen 
å bli åndet inn i, komme inn i noe større enn seg selv . . . 

Som Asbjørnsen og Moe, samlet Ibsen inn folkeeventyr. 
Og det er mye eventyrinspirasjon i Peer Gynt. Et av flere 
forelegg for karakteren Peer, kommer fra Asbjørnsens 
samling av folkesagn. Vi kan også gjenkjenne Askelad-
den. Både Peer selv og Mor Åse snakker om at han skal 
bli prins og vinne kongsdatteren. Dette er også et motiv 
i Dovregubbens hall. Og Mor Åse snakker om at han 
ligger og roter i grua. Denne gjenkjennelsen av Askelad-
den, kan være en av grunnene til at vi som har vokst opp 
med folkeeventyrene blir glade i Peer – på tross av hans 
dårlige karaktertrekk.

En annen grunn til at vi blir sjarmert av karakteren, er 
at han er en forteller, en dikter, en ordkunstner! Han tar 
oss med inn i eventyret, der det går an å ri rakt gjennom 
luften på gilde hester. Men, som hos flere av Ibsens ka-
rakterer, blir ikke dette sett og satt pris på. Han er omgitt 
av middelmådighet, smålighet og misunnelse – det store, 
mørke, lurvete bygdedyret. Andre Ibsenkarakterer får 
sin begavelse ødelagt av småborgerlighetens jantelov. 
Her er det bygdedyret. Motivet er noe av det samme. 
Noe som Ibsen selv hadde erfaring med. Dette utgjør 
også en renning i veven.

En måte å forstå hvordan de dypere lagene i eventyrene 
virker på oss, er å se alle karakterene som deler av den 
samme sjelen. Det slår meg at eventyrinspirasjonen kan-
skje ikke bare begrenser seg til Askeladden og sagnet om 
Peer Gynt. Noen puslespillbrikker kan plutselig falle på 
plass og danne et meningsfullt mønster, hvis vi leser hele 
stykket som et eventyr. Hvis vi ser Peer som den søkende 
sjelen, og alle andre karakterer som deler av, eller kva-
liteter ved, denne sjelen -- som en av flere mulige les-
ninger. Jeg synes dette er en meningsfull og interessant 
lesning. Da blir det mer forståelig hvorfor Ibsen i dette 
ene stykket lar alle bipersonene bli så endimensjonale og 
uten sine egne historier.
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Mor Åse er bare Mor, og Solveig er bare Det Kvinnelige. 
Kanskje er det mulig å se dem som kvaliteter i Peers 
indre, like så vel som Bøygen, Den Fremmede Passasjer 
og Knappestøperen?

Eventyrenes billedspråk, som kan gjøre det mulig for oss 
å forstå det som skjer inni oss på følelsesplanet, er noe 
vi har valgt å fokusere på i vår tolkning. Det polemiske 
og ironiske, som kan være veldig morsomt i en annen 
sammenheng, er ikke noe som våre elever kan forbinde 
seg med. Men det finnes mye humor på andre nivå også 
i dette stykket -- og det har vi med -- humor og spille-
glede. Det er et stort spenn i elevmassen, også i fysisk 
alder. De er fra 6 til 22 år. Noen forbinder seg mest med 
eventyraspektet og leken. Men for noen av elevene på 
videregående gir det også absolutt mening å beskjeftige 
seg med de store eksistensielle spørsmålene i Peer Gynt. 
De har nettopp vært i arbeidspraksis, og noen av dem 
begynner å forberede seg på å bygge opp et meningsfullt 
liv som voksne. Da kommer spørsmålene: Hva er viktig 
for meg? Hvem er jeg? Hva er det å være seg selv?

For meg, som har et så inderlig forhold til det språklige, 
så er det selvfølgelig en utfordring å jobbe med elever 
som har problemer med artikulasjon, eller med språk i 
det store og hele. Det er nytt for meg. Jeg har måttet “kill 
many darlings” – kutte og kutte. Det er tøft. Men, som 
alltid i den kunstneriske prosessen, så er begrensninger 
noe av det mest inspirerende. Motstand utløser uante 

krefter og ideer. Det er motstanden og strevet som gjør 
at det nye kan oppstå, det man ellers ikke ville ha funnet.

Disse elevene gir meg mange nye og interessante og 
lærerike utfordringer. – Og mange vakre gaver. Man-
ge trenger lang tid til å trenge ned i stoffet. Men den 
inderligheten de da kan møte det med gir også noen 
skinnende skatter, når de blir hentet opp fra dypet. Og 
den inderligheten og varmen vi sammen skaper rundt 
prosjektet, hvordan vi bærer hverandre, dette opplever 
jeg sterkere enn noen gang sammen med nettopp disse 
menneskene. De har noen fantastiske lærere, og sammen 
har vi mye humor, lek, latter, spilleglede og alvor. Vi har 
alle behov for å uttrykke oss og å utvide vår opplevelse 
av hvem vi er og kan være. Og det er et stort privilegium 
å få lov til å hjelpe andre mennesker til å finne sitt ut-
trykk, sin måte å uttrykke seg på. Og så den store forun-
derlige helheten av alles uttrykk som settes sammen som 
et puslespill og blir til skuespillets magi.

Det begynte som raseri over den norske unnfallenheten 
og selvgodheten, som politisk polemikk. Men så åpner 
det seg underveis. Det vokser. Det inspireres. Det blir 
til........ -- et moderne mysteriespill?

“Peer Gynt” vil bli oppført i Kolben Kulturhus i 
Oppegård den 10. juni kl. 17.30. Den vises også 
på Ljabruskolen neste dag 11. juni kl. 11.30 i 
forbindelse med 30-års jubileet.
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Fra inspirasjonsmøtene som forbereder KIK-festivalen.

Påmelding til ALLKUNSTVERK 
- KIK-festival

Tekst: Sonny Ferm og Dag Balavoine
Foto: Dag Balavoine

I sommer møtes vi til et nytt Allkunstverk 22. til 26. juni. 
Denne gangen i «H.C. Andersens verden» i Danmark. 
En gruppe på opptil 40 beboere og medarbeidere fra 
hele Norden har gjennom 3 inspirasjonsmøter forberedt 
festivalen som setter fokus på Kultur - Idrett - Kunst. Det 
har vært en spennende prosess, og vi har kommet frem 
til at vi vil arbeide med disse tre eventyrene av H.C. An-
dersen under festivalen: Kloss-Hans, Grisepasseren og 
Den stygge andungen.

«Kloss-Hans» er den ringeaktede og oversette gutten, 
som allikevel vinner prinsessen og får både kone, krone 
og en trone. For «Grisepasseren» skjer det motsatte; 
prinsen utkler seg som en fattig arbeidskar for å vinne 
prinsessen. Men her er det prinsessen, som takket være 
sitt hovmod, blir sendt ut i kulden. Så er det «Den stygge 
andungen» som må gå gjennom så fryktelig mye, for å 
forvandles fra en stygg andunge til en vakker svane.

På festivalen skal vi arbeidet med eventyrene som skal 
munne ut i en musikal, et syngespill, hvor alle deltagerne 
på festivalen vil medvirke og de tre eventyrene smelter 
sammen til en helhet.  

Nordisk Allkunst, Danmark 2015 
Festivalen foregår på Fuglsø i «Molboland» – et vakkert 
sted på østkysten av Jylland. Det er den 7. festivalen i 
rekken av Allkunstverk-festivaler her i Norden. På Fugl-
sø (www.fuglsoecentret.dk) finnes fine idrettsanlegg, 
og gjennom festivaldagene blir det mange forskjellige 
idrettsaktiviteter, både innendørs og utendørs.

Vi håper at så mange som mulig vil komme til Fuglø i 
sommer. Pris for deltagelse er 4000 danske kroner. Les 
mer om festivalen og programmet på nettsiden: 
www.nordisk.allkunstverk.com og på facebook; Nordisk 
Allkunst Danmark 2015.
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ransen vil forestillingen vise i alle de nordiske landene.

Programmet
Hver morgen vil nordiske eurytmister og språkformere 
gi en kunstnerisk opptakt i den store salen; ”I begyn-
nelsen var ordet”. Deretter følger et foredrag på et av de 
nordiske språkene. Det vil bli simultanoversatt til tysk og 
engelsk samt til to av de andre nordiske språkene. Det er 
lagt opp til arbeidsgrupper som skjer over tre dager. Det 
er 20 ulike arbeidsgruppen som man kan velge mellom 
ved påmelding. Ettermiddagene kan tilbringes utendørs 
i de vakre omgivelsene, eller du kan gå på et av de ”frie 
tilbudene” som ikke krever påmelding. Hver kveld sam-
les vi i den store salen. Torsdag kveld vises ”Den sökande 
människan under Norrön himmel”, fredag blir det nor-
disk festaften, og lørdag en nordisk konsert med nordis-
ke utøvere og komponister. Det vil også være en nordisk 
sommerutstilling i Goetheanum, samt omvisninger og 
en performancekunstner som bidrar. Malerverkstedet 
på Vidaråsen flytter ned til Goetheanum og arbeider i et 
atelier hvor mennesker kan komme og se. 

Det er laget en ny nordisk nettside i forbindelse med 
arrangementet Norden i Goetheanum – Goetheanum i 
Norden 30. juli – 2. august 2015: 
www.nordenigoetheanum.com 

På denne nettsiden finner du all informasjon om sommer-
konferansen. Her er det også informasjon om de andre 
nordiske landene, om samarbeid og utdannelse med mer.

Trenger du mer informasjon om konferansen, kontakt: 
Sissel Jenseth, asn@antroposofi.no, +47 975 63 875.

Tekst: Sissel Jenseth
Foto: www.nordenigoetheanum.com

Den nordiske sommerkonferansen Norden i Goethea-
num – Goetheanum i Norden vil foregå i Dornach, 
Sveits, fra torsdag 30. juli til 2. august. Det er første gang 
det arrangeres en slik konferanse, og vi håper at det vil 
bli en stor begivenhet. I løpet av disse sommerdagene vil 
det klinge nordiske språk på alle kanter i Goetheanum; 
fra den store scenen, i arbeidsgruppene, under måltider, 
på gangveiene og mellom husene. Konferansen er åpen 
for alle.

Ideen til det nordiske arrangementet hadde Seija Zim-
mermann, som sitter i styret i Goetheanum og er fra Fin-
land. Hun spurte de nordiske antroposofiske landsselska-
pene om de ville bidra, og svaret var ja! Målet er å samle 
mennesker på tvers av bevegelsen, styrke de nordiske 
båndene og forbedre forbindelsen til Mellom-Europa. 
Prosjektledelsen for konferansen er Tinken Laurantzon 
og Sissel Jenseth fra Norge og Raili Hake fra Åland.

Samarbeid og utdannelse
I følge Seija Zimmermann er det nordiske samarbeidet 
unikt i europeisk målestokk. Det startet allerede da 
Rudolf Steiner gjorde sin første reise til Norden i 1908. 
Etter andre verdenskrig kom samarbeidet inn i mer faste 
former gjennom de nordiske sommermøter som startet 
opp i 1949 og foregikk hvert år og senere annen hvert år 
frem til tusenårsskiftet. I alt 33 sommermøter ble gjen-
nomført i denne perioden, og arrangementet gikk på 
omgang i de nordiske landene. En frukt av disse møtene 
var etableringen av utdannelsesinstitusjoner innenfor de 
ulike fagområdene, og i 1964 ble Rudolf Steinersemina-
riet i Järna grunnlagt. 

Den sökande människan 
Tidlig i prosessen med å skape konferansen i Goethea-
num kom ideen om en nordisk forestilling basert på 
norrøn mytologi og antroposofi. Det skulle handle om 
menneskets situasjon på jorden og dets forhold til den 
åndelige verden. Guðjón Árnason fra Island og Sofie 
Wränghede fra Sverige har vært de drivende krefter. 
Forestillingen som er i fem akter og heter ”Den sökande 
människan under Norrön himmel”, skal vises første kvel-
den i Goetheanum. I alt 60 er delaktige – i alle aldre – 
skolebarn, fagfolk, profesjonelle og amatører som jobber 
med språk, teater, eurytmi, musikk, sang, dans og sirkus. 
Alle de nordiske språkene benyttes. Etter sommerkonfe-

Opplev Norden i Goetheanum 
i sommer
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Else Reidun gikk på Borregata, et daghjem og skole for 
elever med spesielle behov i Tønsberg. Hun fikk ikke 
lære å lese og skrive, for det var ikke så vanlig den gang, 
men hun lærte å strikke. Hun var med i speideren og en 
veldig aktiv jente. 
 
Da Else Reidun var 16 år gammel ble moren meget syk, 
og hennes båt seilte ut fra foreldrehjemmet til Vidaråsen.
 
Da Else Reidun kom til Vidaråsen, var landsbyen litt 
over to år gammel, så hun var en av pionerlandsby-
boerne. Den gangen i 1968, var det meste samlet tett: 
Bakke hus, som var mye mindre enn nå, og Smestad. 
Mellom de husene lå gårdsplassen og låven, det var et 
lite gårdstun med tilhørende åker og skog som var hele 
landsbyen. Det første nye familiehuset, Ole Bull, var 
nesten klart. Jon, som var ung medarbeider i 1968, for-
teller at Tom og Else Reidun kom omtrent samtidig og 
var på lange prøvebesøk sommeren/høsten 1968. De fôr 
omkring overalt, lekte og ertet og hadde det fryktelig 
morsomt! De var jo unge tenåringer, Else Reidun 16, og 
Tom akkurat 17 år. De hadde mye å lære seg om livet 
som voksne i en landsby, og resten av landsbyen hadde 
mye å lære om den livsglede de unge brakte med seg. 
 
Else Reidun flyttet inn hos Phyllis og Ivan Jacobsen på 
Bakke hus. Hun ble tatt under Phyllis sine vinger og 
ble opplært i husarbeid. Husarbeid ble en del av Else 
Reiduns arbeid gjennom livet, hun var grundig og stolt 
av arbeidet sitt. Hun arbeidet også på dukkeverkstedet i 
mange år. Else Reidun hadde evne til å konsentrere seg 
og strikking var hennes store hobby, fortrinnsvis med 
rødt garn. 

Else Reidun flyttet inn i Ole Bulls hus. Hennes far hjalp 
til med hagearbeid og å trimme roser utenfor Ole Bull. 
Han døde i 1974. Moren, som var blitt syk før Else Rei-
dun flyttet til Vidaråsen, døde i 1969. 
 
På Vidaråsen hadde Else Reidun mange venner og had-
de en stor evne til å forbinde seg med andre. Ja, mange 
følte at de sto henne nær. Hun hadde evne til å bli glad i 
mennesker. 
 
Vår familie bodde sammen med Else Reidun i fem år, 
og vi har fulgt hverandres liv de siste 40 årene. Som vår 
datter, som var barn da vi bodde sammen, sa: ‘Hun var 
en del av gjengen’. Samtidig sa Else Reidun til henne: ‘Du 
er jenta mi, du’. Else Reidun var veldig glad i barn og 
fikk god kontakt med dem. De søkte til henne. 
 
De siste årene har hun bodd på enerom, men før var det 
slik at enkelte beboere delte rom. Hun bodde sammen 

Født 11. januar 1952 og døde 24. desember 2014

Tekst: Gerd Eva Baum Thoresen
Foto: Privat eie, familien Andersen

Else Reidun Andersen, som døde julaften 2014, er den 
som har bodd lengst på Vidaråsen, i hele 46 år. 
 
Livet er som en sjøreise. Else Reiduns båt ble sjøsatt på 
Nøtterøy. Det var ingen liten jolle, men en stor båt, som 
på sin lange reise gjennom livet tok om bord mange 
mennesker. Seilet var rødt, ja rødt var hennes farge. 
Hun synes og gjorde en forskjell! Så ble det slik at båten 
seilte tilbake til der hun vokste opp på Nøtterøy de siste 
syv ukene av livet. Der sto hennes bror Torbjørn og tok 
imot. Han er av yrke ekspert på å ankre opp store båter 
og Else Reidun kom trygt i havn. 
 
Else Reidun fikk sitt navn etter mor Else og far Reidar. 
Familien var dypt forbundet med havet; mens far var på 
hvalfangst i Sørishavet, var mor ankret i hjemmet. Else 
Reidun ble født som fjerde i søskenflokken, etter Inger 
(20), Torbjørn (17) og Per (11), alle født om vinteren, 
som var vanlig i en hvalfangers familie. Det var vel bare 
Per som bodde hjemme med Else Reidun og han døde i 
en båtulykke 20 år gammel, da Else Reidun var bare 9 år 
gammel.
 
Else Reidun var veldig nær sin mor. Hun var veldig glad 
i familien sin og har nok fått med seg mye kjærlighet 
og varme derfra som hun delte raust ut til alle som kom 
henne nær gjennom livet.
 

Else Reidun Andersen 

Else Reidun med mor og far på 17. mai slutten av 
1950-begynnelsen av 1960-årene.
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med Anne Kari i 13 år. Anne Kari kunne lese og skrive 
og holde orden på tider, mens Else Reidun kunne se at 
alt var på plass og ordentlig på rommet. Hun var med 
Anne Kari til Spania, som hun elsket, flere ganger. Else 
Reidun bodde i flere hus på Vidaråsen bl.a. Bakke, Ole 
Bull, Bernhards, Grundtvig, Egedius, Bestemors og til-
slutt på Ita Wegmans hus. Hun hadde mange forskjellige 
husbrødre, hussøstre og husforeldre, og betydde mye i 
mange menneskers liv. 
 
Else Reidun var veldig glad i å bade. Man så fra lang av-
stand at hun frydet seg når hun badet og det hadde hun 
sikkert også med fra barndommen. Else Reidun hadde 
en egen evne til å glede seg, om det var over en god kopp 
kaffe eller et menneskemøte.
 
Else Reidun la ingenting imellom om hun mente at noe 
var urettferdig eller det var noe hun ikke var enig i. Ja, 
som et ordspråk sier: ‘En kvinnes sinn er som havet’, og 
slik kan vi ha møtt Else Reidun, stille, blid eller som et 
oppkavet hav. Her var det ikke filter imellom, alt kom 
rett fra hjertet. Else Reidun var ekte og umiddelbar, det 
kan vi lære av! I dag er det hodekrefter som står i fokus, 
antipatikrefter. Else Reidun sto for det motsatte, hjerte-
varme og sympatikrefter. Det er krefter som vårt sam-
funn trenger i dag. 
 
Etter bisettelsen i Nøtterøy kapellet, skjedde noe spesielt: 
Familien tok de mange blomstene og gikk til flere fami-
liegraver på kirkegården. I et stille hjørne av kirkegården 
er graven til Else Reiduns mor og far. En kort vei over 
jordet fra graven er sykehjemmet hvor Else Reidun døde. 
På gravstedet ble kransen fra Vidaråsen lagt ned. Ringen 

er sluttet. Else Reiduns båt har kommet til havn, godt 
forankret på hennes kjære Nøtterøy. Et fullt og rikt liv er 
til ende. Livet ble rikere med deg, Else Reidun.

Gerd Eva Baum Thoresen var verge for Else Reidun fra 
1990. Red.

Åpning av Ole Bulls hus, Vidaråsen Mikaelstiden1968. 
Else Reidun i hvit jakke står ved trappen. Fra venstre: 
Hans Heinrich Engel, Tom, ukjent, Trygve Thornæs, Jon 
Geelmuyden, Ivan Jacobsen, Terje Hammer (bak), Knut, 
Phyllis Jacobsen som holder kåpen rundt en ukjent 
jente, bak Else Reidun er Unni Thornæs. Til høyre: Ivar 
Bjelke.

Et minne om Ingrid Løvlie
å bli hørt, og samtidig var ikke hennes mildhet noe som 
en ville utnytte. Ingrid var en rolig autoritet, trygt plas-
sert i et antroposofisk verdigrunnlag som hun mer enn 
de fleste andre av oss, kunne smitte over til nye medar-
beidere i en samtale, eller under et innlegg under våre 
mange samlingsstunder spesielt i høytidene. 

Ingrid var en stor formidler. Komplekse antroposofiske 
tema ble brutt ned til en forståelig fortelling der alt det 
vesentlige var med uten å sløres av vanskelige termer 
ingen forsto. Det var en befrielse å lytte til Ingrid i disse 
sammenhengene. Selv de få årene jeg fikk arbeide tett på 
henne var det ingen hos oss som kunne måle seg med 
Ingrid sin ukompliserte formidlingskunst. Gode histori-
efortellere i organisasjoner, er gull verd. Når det attpåtil 

Tekst: Geir Legreid. Foto: Frode Hølleland.

Ingrid delte mer enn 40 av sine år med Helgeseter, og 
fulgte mange av menneskene her oppe det meste av 
deres livsløp. Som lærer, miljøterapeut, og etter hvert 
leder for hele Helgeseter. Det siste skiftet må ha vært 
krevende – like etter Inger Tellefsen sin død, og få år 
etter selveste tante Lilli sin pensjonering. 

Selv ble jeg litt kjent med Ingrid siste halvdel av nittital-
let da jeg selv overtok som leder på Rostadheimen. For 
meg var Ingrid enda en av de sterke kvinneskikkelsene 
på Helgeseter, full av kunnskap og varme. Spesielt det 
siste tror jeg Helgeseter fikk mye igjen for da Ingrid tok 
over roret. Hun var ikke den som høylytt skrek opp for 
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er en evne som be-
sittes av lederen selv, 
er det en gave. Det 
gir kraft og liv inn i 
hverdagen, og tillit til 
at virksomheten har 
kontakt med egne 
verdier. Det hjalp 
Ingrid oss med.

For beboerne var 
Ingrid elsket – intet 
mindre. Hennes en-
gasjement og fokus 
på dem vi arbeider 

for var tydelig for enhver. Ingrid viste hvordan vi kunne 
arbeide profesjonelt med beboerne våre, samtidig som 
vi skulle unngå den profesjonelle avstanden. Dette kan 
for mange høres ut som en selvfølgelighet, men det er 
det ikke. Helsevesenet er fullt av dyktige mennesker 
som hindres i å ta ut sitt potensial grunnet underlige 
pedagogiske idealer. Å gi rom for de gode møtene, å 
interessere oss for hvem beboerne våre «er», det er 
grunnleggende for at det skal vokse frem en relasjon og 
et engasjement som varer over tid. Her har Helgeseters 
tidligere ledere gjort en god jobb. Ikke minst Ingrid, 
som trådte fram og overtok lederansvaret i en tid da 
vårt eget idegrunnlag ble satt under større press, grun-
net store sosialreformer som var på trappene.

For medarbeiderne på Helgeseter var Ingrid en varm 
kollega som brød seg. Hun var vel ikke den som analy-
tisk gikk frem i personalsaker etter en oppskrift, mer en 
som handlet basert på tillit. Hun var for mange på Hel-
geseter forbilledlig i sin omgang med kollegaene sine. 
Hun uttrykte ikke fordommer, snakket ikke negativt 
om andre, heller ikke dem hun må opplevd ikke inn-
fridde forventningene. Ingrid fremsto ikke som mo-
ralist, og var fri for bruk av hjelpeverb av typen SKAL, 
BØR, og MÅ. 

Men grenser hadde hun. Et eksempel som er blitt meg 
fortalt av flere, er da hun på Loftet en gang fersket en 
tidligere medarbeider da vedkommende forsøkte å stjele 
selveste Hardangerbestikket i rustfritt stål. Da var det 
ingen kjære mor, men avskjedigelse på stedet, og det sies 
at hun fulgte den utro tjener helt frem til porten med 
beskjed om ikke å vise seg på Helgeseter igjen. 

I forhold til lederrollen er jeg mer usikker på hvor nær 
hun følte seg denne. Slik jeg ble kjent med Ingrid under 
samlinger hvor vi som ledere deltok på utviklingsse-
minarer, fremsto hun som fokusert på kjerneverdier, 
beboerne, og Helgeseter som organisme. Hun uttrykte 
mindre fokus på de instrumentelle områdene som øko-
nomi, organisasjonsstrukturer, og administrative rutiner. 
Ingrid (tror jeg) må ha følt lederrollen mer tyngende et-
ter hvert, og jeg lurer på om hun presset egne grenser de 
siste årene av sin ledergjerning, mer av plikt, enn av lyst. 

Helsen til Ingrid preget henne etter hvert mer og mer. 
Men når hun var på jobb fokuserte hun lite på det. Hun 
var ikke den som gikk rundt og sutret. Noen små og store 
«ondter» tok ikke fra henne livskraften. Livet var jo så 
fullt av muligheter og kjekke ting å være med på. Her har 
vi kollegaer noe å lære av Ingrid. Det var langt mer kon-
tinuitet i dansen på Helgeseter i tiden hun egentlig burde 
hvile hoftene, enn i dag når plassen er full av friske bein. 

Hennes nysgjerrighet var også et synlig tegn på at livet 
skulle leves til det siste. Hun ville ha med seg så mye som 
mulig av det hun opplevde som spennende også de siste 
månedene hvor helsen var kraftig redusert. Hun var 
jevnlig innom Helgeseter og tok ofte en telefon for å 
følge med på våre planer om en fest eller et foredrag. 

Slik sett ble din pensjonstilværelse så alt for kort Ingrid. 
Du ville fortsatt hatt mye å dele med ditt kjære Helgese-
ter, og vi vil savne deg. 

Lykke til på din videre reise. 

Minneord Bjørg Hjartnes  
Visdom sitter ikke bare i hodet, men også i hjertet. Bjørg 
var en hjertevenn, og en av mine beste venner. Hun har 
vært med å oppdra ungene våre, og visste alltid når jeg 
trengte en klem - eller en vaffel. Det var fantastisk å bo 
sammen med henne og bli møtt med smil og smellkyss 
alle dager. 

Bjørg ble født i Strandebarm 10. mars 1959. Hun var 

Tekst: Trude Søilen. Foto: Turid Mathisen

Vår kjære venn Bjørg Hjartnes døde 24.7.14, 
55 år gammel. 

Jeg og min familie levde i Verdandi bofellesskap i Vestli-
vegen på Garnes sammen med Bjørg i ti år, og det er med 
stor sorg og vemod jeg skriver minneordene hennes. 
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bet også tidvis i andre verksteder, og de siste årene var 
hun perioder i kantinen hvor hun trivdes godt.

Tidlig på 80-tallet fikk hun botrening og øvde på å bli 
selvstendig og selvhjulpen i dagliglivet. Dette var god 
forberedelse til den nye tilværelsen som ventet i Verdan-
di Naboskap i Vestlivegen, hvor Bjørg var en av de heldi-
ge som fikk plass. På denne tiden knyttet hun bånd med 
Steinar som hun også visste skulle flytte dit. 

Dette Naboskapet var langt forut sin tid og ble etablert 
av medarbeidere på Rostadheimen mange år før HV-
PU-reformen ble satt i gang. I 1985 fikk Bjørg, Steinar og 
tre andre flytte inn i sitt eget hjem, og det flyttet tilsyns-
familier inn i to leiligheter i huset, og styreren på Ro-
stadheimen, Edvin Nysæther, flyttet inn i Tobiastårnet i 
hagen. En medarbeider på Rostadheimen har fortalt om 
da Bjørg fikk dra i møbelbutikk og ta ut sine egne ting til 
rommet sitt, og hvor lykkelig hun var for endelig å kun-
ne bestemme over eget liv og hjem. Det må ha vært en 
spennende tid i Bjørg sitt liv.

I nesten 30 år har Bjørg bodd i Vestlivegen sammen med 
sin kjære Steinar, som har vært der like lenge. Familier 
og medarbeidere har kommet og gått, men dette har 
vært hennes hjem som hun har preget og vært med å 
sette premisser for.

I 2002 døde søsteren Guro i Strandebarm. Guro hadde 
vært en viktig venn og støtte for Bjørg i mange år - sam-
men med mor Johanna. Noen år senere ble Johanna syk - 
og døde i 2007. Viktige personer i Bjørg sitt liv var borte, 
noe hun tok tungt. Niesen Jorunn og svigerinnen Jenny 
ble fra denne tiden viktige personer for Bjørg. Flere juler 
og andre høytider ble tilbrakt på Bjørke -og fortsatt var 
Bjørg gavmild julenisse til glede for liten og stor.

Da Eli flyttet ut av naboskapet i Vestlivegen i 2002 fikk 
Bjørg og Steinar ro til å utvikle forholdet sitt og det gikk 

yngst i en ungeflokk på 9 søsken. Mor Johanna 
og far Bård drev gård. 3 år gammel ble Bjørg 
sendt til Vestlandsheimen. Johanna fortalte at 
de ikke ønsket å sende henne bort, men at det 
var slik det var på den tiden. Det var forventet 
at Bjørg skulle på institusjon. Bjørg bodde på 
Vestlandsheimen i 13 år. Hun snakket sjelden 
om denne perioden. 

Søsteren Sigrid jobbet der noen av årene mens 
Bjørg var der, noe Bjørg gav uttrykk for at hun 
satte pris på. Hun var i barnehage til hun ble 12 
år og fikk da noe skolegang og opplæring i hus-
arbeid. Hun hjalp til med syke beboere, vasket 
gulv og gjorde annet arbeid de siste årene. På 
Vestlandsheimen traff hun sin gode venninne 
Gunvor som hun senere flyttet til Rostadhei-
men med.

Bjørg var knyttet til moren og var hjemme på ferie om 
sommeren og i en del av høytidene. Da så hun alltid 
frem til å gå i fjøset og hilse på kalvene og dyrene. Julaf-
ten i hjemmet i Strandebarm var et av høydepunktene 
- når hun fikk være julenisse og dele ut julepresanger. 
Og besøkene i Strandebarm ble enda artigere etterhvert 
som hun ble tante. Om somrene likte hun også å være 
med på ripsbærplukkingen og syltingen - eller bare sitte 
i solveggen - skrive kakeoppskrifter eller lese i ukeblader. 

Bjørg kom til Rostadheimen som 16-åring i 1975. Dette 
var en helt ny æra for Bjørg. Livet på Rostadheimen var 
helt annerledes enn hun hadde vært vant til. Medarbei-
derne og beboerne levde og bodde sammen. Hun gikk 
på skole og fikk musikkundervisning, og hun var med 
på verkstedene og lærte bl.a. å veve og gjøre andre hånd-
arbeidsteknikker. Rostadheimen hadde et rikt kulturliv 
med samlinger, årstidsfester og skuespill. Ikke uten 
grunn ble hun ofte valgt ut til å være engel i julespillet. 
Bjørg fikk mange gode venner, og som det sosiale men-
nesket hun var, blomstret hun i det nye miljøet.

De første årene bodde hun i jentefløyen i den i den ny-
bygde Kvinten. Bjørg og Gunvor var kjent som et radar-
par som likte å skjemme bort folk. Bjørg serverte frokost 
på sengen til dem som var syke - på eget initiativ. Hun 
hadde en egen utviklet evne til å se når noen var lei seg 
og trengte omsorg og trøst. Hun har alltid satt sine egne 
behov sist. 

På Rostadheimen likte Bjørg seg spesielt godt på kjøk-
kenet hvor hun fikk oppgaver som hun utførte med flid 
og stolthet. Hun har alltid vært pliktoppfyllende og flink 
til husarbeid og håndarbeid, og la hele sitt liv sin ære i å 
være en god husmor.

På slutten av 70-tallet ble arbeidsfellesskapet på Bjørk-
haug etablert, hvor Bjørg hadde sitt arbeid helt frem til 
det siste. Her har hun hovedsakelig vevd, men hun job-
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Født 18. juli 1948 og døde 28. november 2014. 

Tekst: Jørn Løberg 

Jeg husker at du bodde sammen med Anne og Nils på 
Ole Bull Hus og på Grundtvigs Hus. Du var med på 
Fjellheimen, det husker jeg så godt. Du var med på fød-
selsdagen til Christine, det var så fint, og du var på besøk 
hos Arne og Ellen. 

Du kjørte med han Alf når du skulle på helg, du husker 

Kari Trommedalen til minne
godt den grønne bussen som Vidaråsen hadde før, du 
kjørte med den når du skulle på ferie. Du var med på 
Koster også, det var fint for deg, det. Du hadde legetime 
hos Inge Raknes og du var på Ita Wegman Hus. 

Jeg kommer til å savne deg, det var fint å bli kjent med 
deg, men jeg tenker at du får det fint i himmelen. Du 
treffer din far og mor igjen. Farvel Kari. 

Jørn Løberg bor på Vidaråsen. Red. 

Bjørg var glad i å være på dametur. Hun likte når Jorunn 
tok henne med på cafe og biltur. Til tross for at helsa var 
betydelig redusert den siste tida, gav hun uttrykk for 
at hun kosa seg. Berre to dager før hun blei innlagt på 
Haraldsplass var hun på biltur til Strandebarm sammen 
med Jorunn. Då var hun blant annet på kaffebesøk hos 
kusina si Birgit - dette satte hun stor pris på selv om hun 
var sliten.

Hun var raus og elsket å gi gaver, og gledet seg i måneds-
vis til bursdagene sine og hadde stor glede av å skrive 
invitasjoner og planlegge dem. Alle som fikk ta del i den 
store feiringen av 50-og 60-årsdagen til Bjørg og Steinar 
for fem år siden har et flott minne for livet. Bjørg hadde 
mye humor, og evnen til å le av seg selv. 

Hun likte å skrive små dikt som hun gav bort. Derfor vil 
jeg til slutt gjerne dele et dikt med dere - av Jens Bjør-
neboe. Det handler om den enkle hemmeligheten at de 
som gir - får mer tilbake enn det de gav. Dette hadde 
Bjørg skjønt bedre enn de fleste. 
Bjørg lærte oss at relasjoner er det viktigste i livet.

De seirende

Deres er hemmeligheten; å gi
gyllen gir jorden dem hveten tilbake fordi.
Allting skal gis dem mer enn de gav.
Skummet fra bølgen blir rav.
Og gir seg tilbake til dem,-
alt gis igjen, rose og venn.

Disse som gir
eier 
mer enn de har 
og tingene blir
fler enn de var.
Dette er seier.

ikke lang tid før de var helt uatskillelige. De har vist en 
rørende omsorg for hverandre og ble avhengige av hve-
randre. Steinar var Bjørgs beste venn og kjæreste.

Bjørg var et veldig inkluderende menneske som fikk alle 
til å føle seg velkommen. Hun var alltid snar å gi kompli-
menter, og hadde en evne til å få sure folk blide, og kun-
ne løse opp anspent stemning med lystige kommentarer 
og påfunn. Barna i naboskapet fikk ofte nyte Bjørgs om-
sorg, flink og tålmodig som hun var med dem, hun had-
de dem på overnatting hos seg, og ingen var så tålmodig 
som henne når de minste skulle mates med grøt. 

Bjørg har alltid likt spesielle og uvanlige ting. Rare tøfler, 
kapser, magevesker, oddekopper og skjeer. Alt som ikke 
var standard. Lysegrønn var yndlingsfargen hennes, noe 
garderoben hennes har båret preg av. Hun elsket å kjøre 
bil, gjerne sammen med Herborg som var hennes trofas-
te venn og støttekontakt gjennom 25 år, da kunne hun 
høre på Sputnik og synge tostemt, eller med «en annen 
stemme» som hun brukte å si. Hun hadde en hang til 
rare solbriller, og fikk hun oppmerksomheten slo hun til 
med å imitere hester, kuer og elefanter, eller spilte «twin-
kle twinkle little star» på fløyten sin, gjerne sammen 
med Steinar. Et av standard utrykkene hennes var «mersi 
koko» (Merci beaucoup), som hun hadde lært av Jean 
Marc som var kokk på Rostadheimen i sin tid.
Hun likte lørdager når hun med god samvittighet kunne 
kose seg med pizza, lørdagsgodt og se på TV. «Hjartet på 
rette staden» var favoritt i mange år. 

En av yndlingssyslene hennes var å skrive i boken, en 
perm hun hadde med seg overalt. Hun skrev av opp-
skrifter og dikt som hun raust delte ut til venner og 
bekjente. Dette var hennes måte å slappe av på. Hun 
likte å gå på dans på Club Darling eller ljoshall, og gå på 
cafe og spandere på andre. Da pyntet hun seg og tok på 
leppestift. 
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Kari Trommedalen til minne

Tekst: Hanne Kveli. Foto: Sissel Jenseth.

Jeg og Karen Nesheim dro tidlig på fredag 31. oktober fra 
Solborg og plukket opp Angela Rawcliffe i Oslo. Så kjørte 
vi direkte til Vidaråsen. Karen og Angela gikk på et møte, 
og jeg gikk til kafeen og traff mange der. Jeg gikk så rundt 
i landsbyen og så på de forskjellige verkstedene. 

Resten av gjestene kom etter hvert og spiste kveldsmat 
på Bakke Kro. Så begynte møtet og det var presenta-
sjoner av alle gjestene og informasjon om programmet 
for helgen. Rigmor Skålholt ledet møtet hele helgen, og 
temaet denne gangen var ”Fellesskapet”. 

Lørdag så vi en film fra Vidaråsen fra 1975 og flere bil-
der. Så hadde vi et flott foredrag av Nils Christie, han 
fortalte med innlevelse. Etter kaffepausen var det panel-
debatt med undertegnede, Frank Schmiemann og Sabine 
Eitel. Jeg snakket om hvordan det er i husfellesskapet 
mitt på Solborg. Sabine snakket om arbeidsfellesskapet 
sitt og Frank om kulturfellesskapet. Etterpå var det sam-
taler og diskusjoner om det vi hadde fortalt. 

Etter middag var det omvisning på området ved Bakke 
Kro der det skal bygges nytt urteverksted. Grunnmuren 
var allerede lagt. 

Så begynte møtet igjen og det var Åpen Time med flere 
innlegg. Etter det hadde vi rapporter fra styret i stiftel-
sen, Forum fra Frank Schmiemann og flere andre. Ola 
Henningsen fra Vidaråsen fremførte sin rolle som gate-
feier fra «Momo - Kampen om Tiden”. 

På lørdagskvelden var det minnestund i Andreasbygget 
for både landsbyen og gjestene. Alle fikk mintes sine 
som hadde gått bort det siste året. 

Etter frokosten på søndag var det møte bare for re-
presentantskapsmedlemmer og denne gangen var det 
valg. Det var 4 stykker som gikk av og det kom nye inn. 
Denne gangen har det kommet en ny representant som 
er landsbyboer fra Jøssåsen og han heter Bjørn Morten 
Øyangen. Han bor på Nergården og jobber i fjøset. En 
veldig flink og flittig kar. Etterpå fikk de nye represen-
tantene komme inn og høre resultatene. Alle de nye fikk 
ost fra Hogganvik Landsby. 

Etterpå snakket Representantskapet om nye vedtekter. 

Rigmor takket for møtet på Vidaråsen og neste møtet er 
på Solborg fra 5. til 7. juni.

Representantskapsmøte 
på Vidaråsen

aktuelt
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aktuelt

Tekst: Geir Legreid/Sissel Jenseth
Foto: Sissel Jenseth

Årsmøtet til Sosialterapeutisk Forbund ble holdt på 
Granly, Østre Toten, fredag 20. mars, samme dag som 
Fastlands-Norge opplevde en partiell solformørkelse. 
Det var 18 personer til stede, blant annet representanter 
fra Rostadheimen, Granly, Helgeseter, Ljabruskolen, 
Hedemarken, Grobunn, Hogganvik, Vidaråsen og Val-
lersund.

Høringsuttalelse 
Knut Dannevig fortalte om endringer i privatskoleloven 
(ny friskolelov) og høringsuttalelsen fra de helsepeda-
gogiske skolene som var sendt gjennom Steinerskolefor-
bundet. Uttalelsen fremmer to litt større saker, angående 
husleie og skyss over kommunegrenser, samt peker 
på behovet for løpende elevinntak (ønske om to årlige 

telletidspunkt), utvidelse av skoletilbudet (på saklig 
grunnlag) og disponering av inntekter (ved overskudd). 
I sin redegjørelse overfor årsmøtet la Knut vekt på 
kvalitetsbegrepet som ikke er problematisert i loven. 
Skolen fremstår som del av «et marked» med kun kvan-
tifiserbare kvalitetsmål. Disse målene dekker i liten grad 
virkeligheten. Knut mente det er på tide å protestere mot 
denne utviklingen. Blant annet bør det forskes på kva-
litetsbegrepet, gjerne på initiativ fra Rudolf Steinerhøy-
skolen. I den forbindelse henviste han til filosofen Hans 
Skjervheim (1926-1999). Hele høringsuttalelsen ligger 
ute på nettsiden, se: sosialterapi.no/wp-content/uploads/
hps-horingsuutalelse-jan-2015.pdf. Les også kronikken 
til Knut Dannevig, side 40.

Helsepedagogisk kurs
Bente Edlund fortalte fra det helsepedagogiske kurset 
som Rudolf Steiner holdt fra 25. juni til 7. juli 1924, og 

Årsmøtet tok en 15 min pause for å se den partielle solformørkelsen. Solen – som fremstod som en liggende skål – 
skinte igjennom et tynt skydekke 20. mars. I trærne satt fuglene musestille.

Årsmøtet til
Sosialterapeutisk Forbund
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om forløpet til kurset. Steiner innfører 
nye begreper i arbeidet med men-
nesker med spesielle behov, og han 
unngår sykeliggjørende termer. Det 
handler egentlig om behov for «sjelelig 
pleie» som gjelder alle mennesker. I 
sitt indre har alle noe friskt og noe 
avvikende i seg. Vi skal alltid se etter 
«det friske i det avvikende». Steiner vi-
ser også til at funksjonshemning er en 
inkarnasjonsforstyrrelse med karmisk 
årsak, noe som medfører at kroppen, 
som er sjelens instrument, bidrar 
med motstand. Det helsepedagogiske 
kurset beskriver en pedagogisk tilnær-
ming i relasjonen mellom pedagogen 
og barnet. Det handler om å vekke 
barnets interesse for verden. Peda-
gogen må alliere seg med barnet, slik 
at ikke kroppen får begrense barnets 
egen utvikling. Bente mente kurset 
fortsatt er relevant, og hun oppfordret 
til å holde disse impulsene fra Steiner 
levende, også i fremtiden.

LandsByLiv og nettside
Tidsskriftet LandsByLiv har kommet 
med to utgaver i 2014. Det er også 
utarbeidet en fyldig rapport fra Fag-
dager 2014 som ble sendt alle abon-
nentene og som ligger på nettsiden 
Sosialterapi.no. Både rapporten og en 
utgave av LandsByLiv ble delt ut på SOR-konferanse-
ne, henholdsvis i Bergen og Oslo. Ellers skjer det nå en 
stor forandring i redaksjonen i LandsByLiv da Jan Bang 
går av etter eget ønske. Han har arbeidet trofast med 
tidsskriftet siden oppstarten i 2004. Jan var dessverre 
forhindret fra å komme på årsmøtet, og han sendte en 
hilsen til forbundet. Geir takket for hans mangeårige 
innsats, og en gave sendes til Jan fra forbundet. Se også 
intervju med Jan side 26.

Valg og representanter
Geir Legreid var villig til å ta ett år til som arbeidende 
styreleder, fram til 2016, noe årsmøtet ga sin fulle til-
slutning til. Rigmor Skålholt og Angela Rawcliffe trådte 
ut av styret. Frank Schmiemann og Steffi Hagedorn ble 
valgt inn som nye styremedlemmer fra 2015 til 2017. 
Kristin Magnusdottir tok gjenvalg for samme periode. 
Aina Nagell-Sverk kom inn som styremedlem i fjor og 
sitter fram til 2016. Varamedlemmer er Mette Brun, Erik 
Lillejordet, Hanna Schmeding og Hugo Borgnes. En ny 
valgkomité ble valgt og består av Ena Ulvund, Helen 
Dring og Will Browne. Elisabeth Husebø fortsetter som 
forbundets revisor. Rigmor Skålholt er forbundets re-
presentant til ECCE, og Birka Baumler og Ingrid Braune 
stiller til Konferenz i Goetheanum. Geir Legreid fortset-
ter som landsrepresentant i Nordisk Forbunds styre.

Støtte til BA-programmet
Det fremlagte budsjettet til årsmøtet, som ble vedtatt, 
innebærer en støtte til en ny deltidsstilling ved studiet i 
sosialpedagogikk på Rudolf Steinerhøyskolen. Målet er å 
styrke BA-programmet, og lønnsmidlene kommer i til-
legg til Bente Edlunds undervisningsstilling. Beløpet for 
det første året dekkes av forbundets egenkapital. Status-
rapport for BA-programmet er 22 studenter på det første 
kullet og 12 på det andre. Mange av studenter kommer i 
dag fra ordinære steinerskoler. Årsmøtet oppfordrer til 
at det arbeides systematisk for å rekrutteres flere studen-
ter fra de sosialterapeutiske virksomhetene. 

Kommende aktiviteter
Nordisk Allkunst Danmark 2015 (www.nordisk.
allkunstverk.com) skjer 22.-26. juni på Fuglsø-senteret, 
Jylland, i Danmark. Nordisk Forbunds høstmøte foregår 
på Hertha er 4.-7. november i år. Sosialterapeutisk For-
bund eget høstmøte holdes på Grobunn 17. november 
2015. Norske fagdager 2016 arrangeres 28.-29. april på 
Sundvolden Hotell med Ena Ulvund som prosjektleder. 
Vidaråsen og Camphillstiftelsen arbeider med planleg-
gingen av 50-års jubileet. Det vil skje en intern feiring 
på Vidaråsen pinsen 2016, og det legges opp til en felles 
feiring i Oslo-området med festival og fagdag på Littera-
turhuset i uke 39, det vil si Mikaeli 2016.
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Rigmor Skålholt intervjuer Jan Bang 
Foto: Nina Brun

Jan, du har vært med LandsByLiv fra begynnelsen i 2004. 
Hvordan startet det hele opp?

Det var Camphill-landsbyene som tok initiativ til oppstart 
av bladet Landsbyliv. Vi var en liten redaksjon bestående 
av Dag Balavoine som var den kreative bidragsyteren, 
Ingerlise Nicolaisen som samlet stoff fra grasrota, og jeg. 

Og hvordan utviklet bladet seg? 

Bladet utviklet seg i samarbeid mellom de antroposo-
fiske omsorgsstedene. Det ble bygget opp et nettverk 
mellom stedene gjennom grunnutdannelsen for Hel-
sepedagogikk og Sosialterapi. Vi ble kjent med folk på 
de andre stedene, og interessen for å gjøre noe sammen 
våknet. Bachelor-utdannelsen i Sosialpedagogikk på 
Berle er et viktig resultat av dette samarbeidet. Og jeg 
mener at Landsbyliv styrket dette samarbeidet. Dette 
var en vei som ikke bare gikk «rett fram». Vi hadde våre 
utfordringer. 

Hva er det viktigste når det gjelder LandsByLiv? 

Mitt hjerteanliggende er at landsbyboerne selv kan kom-
me til orde. Etableringen av skrivegrupper på stedene 
var viktig. Jeg er bekymret for at medarbeiderne skal 
skrive «på vegne» av landsbyboerne.

Kan du fortelle litt fra den første skrivegruppen? 

I utsendelsen av de første utgavene ble det mye «frimer-
keslikking» og merking av konvolutter. Dette satt jeg 
alene med. Etter hvert hadde Borgny Berglund en god 
idé (Borgny og hennes mann Svein Berglund var viktige 
redaksjonsmedlemmer i Landsbyliv fra 2009 til 2011) og 
sa: Kan du ikke be landsbyboerne på Solborg hjelpe deg 
med dette? Og slik ble det. Nøkkelen i Camphill-felles-
skapet er at vi gjør ting sammen. Klistring av adresselap-
per ble en sosial begivenhet. De fleste av abonnentene 
var kjente og gode venner. Ut fra dette samarbeidet ut-
viklet det seg en skrivegruppe. Her har jeg opplevd mye 
skriveglede. Høydepunktene i skrivegruppen er når vi 
sammen blar gjennom den ferske utgaven av LandsBy-
Liv, og jeg hører stoltheten i stemmen når det sies: «Det-
te har jeg skrevet!» 

Jan, du har 
vært svært 
sentral og 
trofast med 
dine 11 år i 
LandsByLiv. 
Hva ønsker 
du for bladet 
framover? 

Jeg tror jeg er en kjedelig og ryddig type. Kanskje jeg 
kan sies å ha vært en slags «mannen med lampen» som 
i Goethes eventyr om den skjønne lilje og den grønne 
slangen. Mannen bærer lampen, men hans lampe kan 
ikke lyse alene. Mannens lykt skinner bare sammen med 
andre. Jeg har levet kontinuerlig med bladet i disse årene 
og hatt bidrag i alle nummer.
Hva jeg ønsker for bladet framover? At LandsByLiv kan 
selges i Narvesenkioskene! 

Glimt fra Jans livsvei 
Om Jan selv betegner seg som «kjedelig», så har han ikke 
hatt et kjedelig liv! Her er noen glimt fra hans livsvei.

Jan forteller at han er et «papir-menneske». Han elsker 
papir. Nettutgave av LandsByLiv er ikke hans greie. Han 
vil ha noe å ta i. Jan er oppvokst med bøker og lesing. 
Det ligger i genene. Bestefar hans var journalist, og fa-
ren var journalist og forfatter. Jan er født i 1949, men 
da han var 7 år gammel flyttet familien til England. Der 
begynte han på engelsk Grammar School. Engelsk ble 
hans morsmål. Han har aldri gått på skole i Norge. I 
England møtte han sin kone Ruth. Sammen flyttet de til 
en Kibbutz i Israel hvor de bodde i mange år. Her fikk de 
tre barn. Fellesskapstanken har alltid vært sentral i livet 
hans. Jan og familien fikk et friår fra kibbutzen i 1991, 
og reiset til Norge for å bo og arbeide på Vidaråsen det 
året. 9 år senere, da Brobyggerskolen startet på Solborg, 
ble de fenget av denne impulsen, og i år 2000 valgte Jan 
og familien å flytte til Norge. 

På Solborg ble Jan engasjert i kurs for landsbyboere. Et 
av temaene var eventyr. Flere av landsbyboerne hadde 
ikke fullført grunnskole, og Jan i samarbeid med blant 
annet Maria Bjune tok initiativ til et samarbeid med 
Helsepedagogisk skole på Hovseter slik at tre landsbybo-
ere fikk gjennomført to-tre års videregående opplæring. 
«Landsbyskolen» fikk godkjenning og støtte gjennom 

Jan Bang forlater redaksjonen 
- Men heldigvis lover han fortsatt å 
være en LandsByLiv-venn
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Utdanningsdirektoratet. (Les mer om dette i Landsbyliv 
nr. 4, side 9).

Jan har mange jern i ilden og brenner for mye. Han har 
utgitt flere bøker om Camphill, og om Permakultur. Han 
er også en etterspurt kursholder i permakultur og har 
holdt kurs bl.a. i Palestina, Island og Estland det siste året. 

Om ett år blir han pensjonist og gleder seg til å skrive 
flere bøker. Han har noen bøker i «hodet», bl.a. om na-
turopplevelser. Og en bok om seg selv for barn og bar-
nebarn.

Vi er spent på fortsettelsen! Takk for din trofasthet og 
engasjement for LandsByLiv!

Tekst og foto: Knut-Øyvind Hagen/privat

Med tillatelse av Knut-Øyvind Hagen som er journalist i 
NRK Hedmark/Oppland, gjengir vi noen klipp fra hans 
intervju med Øystein og hans mor Merethe Klæboe fra 
begynnelsen av desember 2014. Øystein er elev ved Stif-
telsen Grobunn. Øystein forteller at han er glad for sitt 
ekstra kromosom. «Det gjør meg til et spesielt menneske», 
forteller han i intervjuet. 

Her kommer noen klipp fra en meget god og saklig artik-
kel som ble lagt ut på www.nrk.no/ho 

Kan være historie
Når man er inne på avsluttede kapitler: Snart kan også 
Downs syndrom være historie i Norge. Tidligere i år ble 
det nemlig lagt frem tall fra medisinsk fødselsregister 
som viser at det i 2012 ble født betydelig færre barn med 
Downs syndrom enn tidligere her 
i landet, med kun 49 fødsler. For ti 
år siden, i 2004, var det tilsvarende 
antallet 96 barn. Ni av ti kvinner i 
Norge som oppdager at de venter 
barn med Downs syndrom, tar 
abort. Til sammenligning er det 
totalt sett to av ti gravide kvinner 
som tar dette valget.

I Danmark er tallene enda mer 
dramatiske. I 2012 ble det født 23 
barn med Downs syndrom, det ut-
gjør en halv promille av det totale 
antallet barn som ble født. Årsaken 
finner man i at de i vårt naboland i 
sør har satt i gang tiltak som tidlig 
ultralyd for alle, med blodprøver 
som kan påvise Downs syndrom. 
Etter at disse tiltakene ble startet 
opp i 2004, ble antallet fødsler av 
barn med Down syndrom halvert 
bare på et år.

Livsvernsorganisasjonen Menneskeverd 
– Hensikten var å skulle påvise barn med Downs syn-
drom, så de kunne aborteres. I 2008 konkluderte man 
med at prosjektet var vellykket, det ble nesten ikke født 
barn med Downs syndrom. Da hadde man oppnådd 
det som var hensikten, og det fortsetter i samme sporet, 
sier Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, generalsekretær i 
livsvernsorganisasjonen Menneskeverd. Hun påpeker at 
hvis den nåværende utviklingen fortsetter, vil det innen 
2030 ikke lenger bli født barn med Downs syndrom i 
Danmark. Liv Kjersti Skjeggestad Thoresen, generalse-
kretær i livsvernorganisasjonen Menneskeverd, er sterkt 
bekymret over det drastisk fallende antall fødsler av barn 
med Downs syndrom, både i Danmark og Norge. 

En fødsel fylt av sjokk
– Verdenen min raste sammen. Alt forandret seg. Jeg 
gråt, var fortvilet og veldig redd. Hun erindrer den som 

Utrydningstruete mennesker
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målet er svært vanskelig. – Jeg håper jeg hadde hatt vett 
til å si «nei takk». At noe i meg hadde hatt en klokskap, 
og sagt at «dette fikser vi». Hun vil imidlertid ikke kri-
tisere dem som velger å abortere bort fosteret, siden 
man kan ha veldig individuelle grunner, og hun synes 
kvinner skal respekteres for det valget de tar. – Jeg skal 
ikke være dømmende rundt det, men jeg er bekymret 
når det gjelder de rådene og den veiledningen man får, 
når man skal ta et sånt valg. Jeg tror at det er få som tar 
beslutningen bare ut fra hvordan de selv føler, de spør og 
søker hjelp. Og da blir man i hendene til den legen eller 
det helseapparatet som er rundt. Hun sier at oppgaven 
med å oppdra Øystein har endret henne som person, og 
latt henne bli kjent med nye sider av seg selv. – Man får 
slik en vekst som menneske. Jeg tror jeg er et litt bedre 
menneske nå enn før jeg fikk Øystein. For jeg har vært 
nødt til å jobbe med mine egne fordommer når det gjel-
der annerledeshet, sier Merethe. Og hun tror ikke noe på 
påstanden om at man må være spesielt ressurssterk for 
å klare å ta hånd om et annerledes barn. En av de store 
hemmelighetene er at du tror at du ikke fikser ting, men 
det gjør du. Det ligger ressurser i deg som er ubrukt og 
som du utvikler og henter ut. Ressurssterk er ikke noe 
man er, det er noe man blir. 

Knut-Øyvind Hagen avslutter artikkelen med inntrykk fra 
et husmøte der Øystein bor sammen med 8 elever:

Glad for at han lever 
Til slutt skal elevene en etter en oppsummere uken fra 
sitt ståsted, eller si noe de har på hjertet. Noen sier at de 
gleder seg til å reise hjem og besøke foreldrene til helgen, 
en jente påpeker med fryd at hun har bursdag neste uke.
Øystein velger å benytte anledningen til å gi uttrykk for 
sin kjærlighet og takknemlighet. – Jeg er veldig glad i 
alle dere som jeg bor sammen med. Og jeg er glad i alle 
som jobber her i huset, sier Øystein, og retter blikket 

om den var i går, januardagen for 20 år siden da Merethe 
Klæboe satte sin sønn Øystein til verden. Som alle andre 
mødre hadde hun gått undrende rundt med fosteret i 
magen, hvordan ville hennes barn bli? Hun hadde avstått 
fra å ta fostervannsprøve, og var derfor totalt uforberedt 
på den stormen som skulle komme til å herje i hodet, 
da hun ble klar over at hun hadde født et «annerledes» 
barn. Og hun innså at hun hadde særdeles lite kunnskap.
– Jeg visste ikke hvordan barn med Downs syndrom var. 
Jeg hadde bare sett noen voksne utviklingshemmede 
som var litt «stusslig» kledd og hadde uvanlig adferd, 
sier Merethe. Og hun følte seg totalt uvitende om det 
som ventet henne, hvordan sønnen hennes ville bli i 
årene fremover. – Jeg hadde et veldig behov for å prate, 
og lurte for eksempel på om han noen gang kom til å 
sitte, om han ville få tenner. Alle disse små spørsmålene 
kvernet rundt, for jeg hadde ingen kunnskaper om det. 
Så fikk jeg snufset meg ferdig, og var klar for oppgaven, 
sier hun.

Begynte på Steinerskolen 
Øystein var Merethes eneste barn, han begynte på Stei-
nerskolen og fikk en så vanlig oppvekst som mulig, ut fra 
sine forutsetninger. Men selv om både foreldre og skolen 
gjorde sitt aller beste for å tilrettelegge, hadde Øystein 
en opprørstrang som iblant måtte ut. – Han var vel litt 
rampete og utagerende, i den forstand at han var lei alt 
«mas». Lei av å bli bestemt over, å bli «jaget» hit og dit. 
Men på Grobunn har han fått større frihet, og blir be-
handlet som en ung mann, i ferd med å bli voksen, sier 
mamma

Vil ikke kritisere
Hva hadde så Merethe Klæboe gjort, hvis Øystein hadde 
vært i hennes mage nå, og hun hadde fått beskjed om 
at fosteret hadde et ekstra kromosom og aldri ville bli 
et «vanlig» barn? Ville hun tatt abort? Hun syns spørs-
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mot dem en etter en, mens han sier deres respektive 
navn. Kanskje er dette ekstrakromosomet hans rett 
og slett et kromosom av kjærlighet? Og kanskje skulle 
Bjørnstjerne Bjørnson endret navnevalget sitt en smule 
da han skrev om «Øyvind - en glad gutt»? For er det en 
gutt i denne verden som er født i gledens tegn, så må det 

være Øystein. Han er glad i alle menneskene rundt seg. 
Glad i dyrene og naturen. Og aller mest:
Han er glad for at han lever.

Hele artikkelen fra desember 2014 finnes på NRKs nettside. 
Søk på ”Øystein Norstad NRK”, så dukker artikkelen opp.

Tekst: Nina Brun
Foto: Nils Erik Bondeson

En kveld for cirka ni dager siden, satt jeg i so-
faen på Parmann Hus. Uventet dukket Karen 
opp og jeg skjønner at hun har noe litt alvorlig 
å fortelle meg. Det har seg slik at hun fikk en 
telefon, en henvendelse fra selveste Bente Ed-
lund og Berle, – kunne jeg komme og holde et 
foredrag om min livsbiografi for hennes studenter 
på Berle førstkommende torsdag, altså 5. februar? 

Jeg var svært i tvil, og Karen sa jo at det kom litt på kort 
varsel. Men jeg skulle selvfølgelig både tenke på det og 
sove på det. Allerede neste morgen, tirsdag 3. februar – 
liksom våknet jeg med stikkordet: Prematurt. Så nevnte 
jeg det for mamma. Hun sa straks: – Det er ikke prema-
turt, ellers hadde du ikke fått dette tilbudet! Og da kom 
jeg til å tenke på suksessen med Sankthansspillet, samt ge-
neralprøven på Sundvollen, der jeg tok det på strak arm! 

Det KUNNE jeg gjøre nå også, og det GIKK! Og fore-
draget ble vellykket. Elever som vanligvis vrir seg på 
stolen etter en time satt som tente lys i to timer! 

Jeg begynte med mine første leveår: Jeg er uten språk, 
uten blikk. Etter hvert utviklet jeg mitt provisoriske Ni-
naspråk, hvor jeg måtte si – Hulv Utte og Kuldebusk, 
istedenfor halv åtte og Juletre! Altså Juletre var for stort 
og mektig for min lille selvfølelse av verdighet for det 
store logos, normalspråket! Og Kuldebusk istedenfor 
Juletre har seg slik at Julen er om vinteren, når det er 
kulde ute, om vinteren ble til: Om kulden, og Jul var 
”Om Kulden”! Og tre var for stort, men busk var passe. 
Dermed ble det Kuldebusk. 

Jeg viste frem alt jeg skrev av røverhistorier som barn – 
barn på 11 år – og bare snakket med en vokal, men alle 
konsonantene så slik ut: 

J/g sn/kker b/r/ 
m/d/nn/ v/k/l/n 
osv. 

Jeg fortalte om mitt liv i sik-sak frem og tilbake 
som språkløs til høytfungerende. Jeg fortalte 
om da jeg begynte å flytte hjemmefra. Det 
måtte stegret interesse og forelskelse til for å 
motivere meg til å flytte. Først forelskelsen 
i Trøndelag. Jeg gikk ett år på Fosen Folke-
høyskole fra jeg var 20 til jeg var 21. Så ble 
det London hvor jeg badet i Themsen! Og ble 

ulykkelig forelsket i Uday Bhattacharya, født i 
Calcutta, India, oppvokst i Kent. 

Jeg fortalte også om mine lange lykkelige år på Steinersko-
len, hvor jeg fikk være meg selv og utfolde meg og slåss 
med en guttegjeng fra 4. klasse når jeg gikk i 8. klasse. 

Mamma hadde fått beskjed fra de på Nic Waal Institutt 
om aldri å tukte meg, oppdra meg strengt, for da ville jeg 
forsvinne og bli borte. Jeg forsvant inn i ”skallet mitt” når 
inntrykkene ble for mange, blant annet en gang pappa 
ikke likte at jeg lekte med maten! Som en maskin i pro-
sess, slo jeg meg mekanisk av midt i en stilling med skjeen 
på vei til munnen. Jeg ble stiv, forsvant fullstendig og ble 
totalt borte. Mamma begynte å gråte og måtte synge vug-
geviser for meg. Etter en lang stund slo ”maskinen” seg på 
der den hadde stoppet, og jeg fortsatte å gafle mekanisk i 
meg resten av desserten. Jeg kom tilbake igjen. 

Jeg fortalte om hvordan jeg, når jeg tegnet drømmene mi-
ne, automatisk tegnet de andre, selv yngre barn, som kjem-
per med sterke blikk, stående som et fjell foran meg der 
jeg flaut sa ”Æsj” og løp min vei som en bitteliten figur. 

Skam var et sentralt tema i mitt foredrag, det kom frem 
i tegningene mine, selv om ikke mange ba meg skamme 
meg på noen truende måte. For på Steinerskolen tok de 
nesten på meg med silkehansker på grunn av det mam-
ma hadde fått beskjed om fra Nic Waals Instituttet for 
at jeg ikke skulle bli skremt og forsvinne. Men en klok, 
pedagogisk skolelege, Dr. Arne Smit, sa litt det motsatte. 
”Er Nina født her på jord blant mennesker så må hun 
leve som menneske, bli menneske! Et dilemma som 
forverret situasjonen for mamma som trodde jeg var 
tryggest i min lille Nina-verden.

Min selvbiografi – fortalt på Berle

    Nina Brun
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møteplassen

Tekst: Jarle Eknes. Foto: Sissel Jenseth.

Intervjuet har stått i tidsskriftet Rapport til Stiftelsen 
SOR. Fotoet er fra en omvisning på Helgeseter.

I idylliske omgivelser i Bergen finner vi Helgeseter, en 
antroposofisk virksomhet som gir tilbud om bolig, ar-
beid, terapi, fritid- og kulturopplevelser for mennesker 
med utviklingshemning. Her bor og lever 30 personer 
med utviklingshemning på en litt annen måte enn det 
mange andre med utviklingshemning gjør.

Vi har tatt turen til Stiftelsen Virksomheten Helgeseter, 
for en omvisning og prat med daglig leder Geir Legreid. 
Stedet ligger landlig og litt avsides til. Man kan ikke rusle 
ned til byens cafeer. Men det er kort vei til stedets eget 
bakeri, til dukkeverkstedet, toveverkstedet, gårdshuset 
med alle dyrene, lokale kulturtilbud og en natur som for 
mange av oss gir en egen ro. 
Bergen kommune kjøper tilbud til 30 personer som bor 
og stort sett også jobber ved Helgeseter, betjent av rundt 
80 årsverk. 

- Dere profilerer Helgeseter som en helsepedagogisk og so-
sialterapeutisk virksomhet. Hva betyr det? Hva innebærer 
det i praksis? 

- Dette er betegnelser for vår faglige tilnærming. Tra-
disjonelt har vernepleie vært en naturlig utdanning å 
vurdere når man vil jobbe for personer med utviklings-
hemning. Men de antroposofiske stedene i Norge har 
vært opptatt av et steinerpedagogisk og antroposofisk 
grunnsyn, og da var det som kalles Helsepedagogisk og 
sosialterapeutisk seminar et alternativ tidligere. Helsepe-
dagogikk dekker barndom og ungdomstiden. Deretter 
overtar det sosialterapeutiske. Så egentlig er vi i dag en 
sosialterapeutisk virksomhet, ettersom vi ikke lenger har 
barn og ungdom her. De siste årene er seminaret erstat-
tet med et fireårig BA-program ved Rudolf Steinerhøy-
skolen i Oslo som ender i tittelen sosialpedagog. Denne 
utdanningen er litt mer allmenn enn for eksempel en 
vernepleierutdanning, og har koblinger både mot norsk 
vernepleierutdanning, den danske sosialpedagogutdan-
ningen, og de antroposofiske seminarene. 

- I 2014 ble det feiret 60-årsjubileum. Hva er de største 

forandringene som har skjedd på Helgeseter?

- Helgeseter startet som barnehjem. Det sier seg selv at 
det har vært en veldig stor endring. De fleste som flyttet 
hit har blitt værende, og virksomheten har dermed måtte 
utvikle seg med beboernes skiftende livsfaser. Den første 
tiden var vi nødvendigvis spesialister på barn. Deretter 
ble vi veldig god på ungdom og ungdomsarbeid. Fra før-
ste dag hadde vi også skole her, og det varte helt til 1987. 
I dag er vi gode på å gi tilbud til eldre voksne mennesker, 
også beboere som har store fysiske funksjonshemmin-
ger. Stort pleiebehov var en erfaring Helgeseters tidligste 
medarbeidere fikk i fanget allerede i starten, og det har 
bidratt til mye kompetanse som vi har nytte av når nå 
mange av beboerne er blitt gamle. I dag er ca. en tredje-
del av de som bor her avhengige av rullestol. Det sier litt 
om de behovene blant de som bor her. 

- En del av de som bor ved Helgeseter har bodd her i 60 år. 
Når noen faller fra og det blir ledige plasser, hvem tenker 
dere at tilbudet vil passe for da? Hvem vil dere prøve å 
rekruttere til ledige plasser? Unge folk, rullestolbrukere, 
eller spiller det ingen rolle? 

- Vi har lang erfaring med å dekke behov hos mennesker 
som har store fysiske funksjonshandicap i kombinasjon 
med utviklingshemming. Men det blir nok naturlig 
ganske mange ledige plasser de neste 10-15 årene, og da 
forventer vi at det blir mer fokus på ungdomsarbeid. Vi 
har startet opp et prosjekt som vi kaller for Veien videre. 
Unge menneskene som har utviklingshemming og som 
skal inn i et arbeidsliv eller en vernet bedrift kan trenge 
ekstra oppfølging i overgangen mellom videregående 
skole og arbeidslivet. De trenger en lengre modningspe-
riode. De antroposofiske miljøene i Norge har hatt fokus 
på dette i flere år. Vi rehabiliterte for noen år siden et av 
de gamle gårdshusene, og etablerte da en liten gruppe 
med tre unge mennesker. To av dem bodde hjemme på 
den tiden. Vi oppnådde gode resultater, og både ung-
dommene, deres pårørende og vi var svært fornøyde. 
Sånn sett skal vi kunne gi et bra tilbud gjennom hele 
voksenlivet.

- Tror dere at kommunen ønsker å kjøpe flere plasser hos 
dere, og fylle opp de plassene som blir ledige etterhvert?

- Det tror vi. Om pårørende ikke ønsker at deres voksne 
barn skal flytte hit, kjøper kommunen neppe plasser. 
Men vi opplever fortsatt stor interesse fra folk som øn-
sker å bo på en plass som Helgeseter. Senest før helgen 
var det en som var i kontakt med meg. Han hadde et 
barnebarn som ikke skulle flytte ut av foreldrehjemmet 
før om 14 år, men lurte på om de allerede nå kunne sette 
seg på en venteliste for tilbud her. Da tenker man lang-
siktig. Denne typen botilbud virker veldig attraktive for 
noen, mens andre vil synes det ligger for langt borte fra 
bysentrum, og at det for lite integrert i et normalt nabo-
lag. Men for noen passer det helt perfekt.

Intervju med 
Geir Legreid 
om Helgeseter
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- Men dere skal uansett ikke gi et tilbud til absolutt alle?

- Vi kan jo ikke det. Det klarer ikke Bergen kommune 
heller. Men om noen av de kommunen ikke klarer å 
finne gode nok tilbud til i egne tiltak heller vil bo på en 
plass som denne, må jo alle være fornøyd. 

- Mange uttrykker begeistring for Helgeseter, men opp-
lever dere også negative reaksjoner på at så mange med 
utviklingshemming er samlet på et sted? Får dere reaksjo-
ner på at det minner om institusjon? 

- Nei, vi gjør ikke det. Det eneste er når jeg leser at NFU 
uttaler seg om omsorgsgettoer og den type ting. Da drei-
er det seg om kritikk som også rammer oss på systemni-
vå, knyttet til prinsipper. Når politikere eller embetsver-
ket kommer hit opplever jeg aldri motstand. Stort sett er 
de veldig begeistret. Når folk ser hvilken kvalitet vi tilbyr 
og opplever å treffe fornøyde beboere og arbeidstakere, 
er det utslagsgivende for hva de tenker om Helgeseter. 
Og jeg håper at i hvert fall ikke fagmiljøene stigmatiserer 
tilbudene på størrelse alene, men heller vurderer kvali-
teten i innholdet. Man kan godt ha bofellesskap eller en 
leilighet integrert i et nabolag, men det garanterer ikke 
trivsel av den grunn. Det er innholdet som teller. 

- Hvordan har ulike ideologiske strømninger sånn generelt 
i samfunnet påvirket deres måte å jobbe på? 

- Jeg forstår en del av kritikken som fremmes av inter-
esseorganisasjonene. Når enkelte kommuner vurderer å 
samle botilbud for 30-40 mennesker i ett bygg, er måten 
de gjør det på ofte ikke godt nok gjennomtenkt. Men 
hvis man virkelig satser på slike steder kan man få til noe 
mer enn det som på papiret ser ut som rasjonell, økono-
misk og kald tenkning. Men ingen i det antroposofiske 
miljøet i Norge ville gått inn og organisert et botilbud på 
den måten. Vi har en annen tenkning. Du vil finne sam-
menheng mellom ideologien vår og hvor vi etablerer oss. 
Naturlige omgivelser har veldig mye å si, vi sørger alltid 
for å ha naturen tett på oss. Det skal være en dynamikk 
i hvordan husene er plassert. Og det skal være bevisste 
valg om de sosiale rom, hvor plassering av fellesarealer 
og leiligheter henger sammen. Alt er veldig gjennom-
tenkt.  
 
Da HVPU-reformen trådte i kraft jobbet jeg et sted hvor 
det var så vidt vi fikk lov å bygge to samlokaliserte bo-
fellesskap med fire leiligheter i hvert hus. Det var sterke 
ideologiske føringene på den tiden, men Husbanken 
gikk til slutt med på det. I dag er det nesten ingen som 
reagerer på noe tilsvarende. Jeg synes det er bra at regle-
ne praktiseres mer fleksibelt, men tror det viktigste er 
at man virkelig tenker gjennom hvordan man skal drive 
disse tilbudene, ikke først og fremst hvordan man skal 
huse en gruppe med spesielle behov. Man kan komme 
veldig langt i den enkelte kommune hvis tilbudet gror 
fram i dialog mellom beboernes pårørende, de som skal 

yte tjenester der, og politikere og byråkratene på lokal-
plan. Men det må være tillit, tydelighet og felles ambisjo-
ner. Vi har klare mål for vår virksomhet. Det innebærer 
å gi et helhetstilbud etter et tydelig verdigrunnlag, hvor 
alle medarbeidergruppene har gitt sine innspill. 
 
Strømningene i samfunnet påvirker også oss, men jeg 
tror at det som kommer til å ha størst innflytelse, er hvil-
ken bagasje de nye mennesker som flytter inn her har 
med seg. Unge mennesker i dag har vokst opp med en 
helt annen kultur. En helt annen mediehverdag. En helt 
annen dannelse enn de som kom hit for mange tiår siden. 
Siden vi startet som et barnehjem kunne vi på en måte gi 
en dannelse og oppdragelse fra de var barn. Og slik skal 
det jo ikke være i dag. Men det blir kjempespennende å 
se. Kanskje treffer ikke verdiene våre dagens ungdommer 
like godt. Vi legger jo også stor vekt på kunst og kultur 
her oppe. Så langt har det passet veldig bra for de som 
har flyttet inn her de siste årene. Men er det attraktivt 
for alle de som kommer i årene fremover? Vi må klare å 
tilpasse oss nye behov. Helgeseter kommer garantert til å 
forandre seg, det har vi måtte gjøre i seksti år. 

- Hvis dere ikke hadde forandret dere, hadde dere neppe 
kunnet feire noe 60-årsjubileum. Men kan du si noe mer 
om hvem tilbudet vil passe for i fremtiden, utover at dere 
satser på unge personer som kan sette pris på kunst og 
kultur?

- Jeg vil si at et sted som Helgeseter passer for folk som 
verdsetter et rikt og variert sosialt fellesskap med andre. 
I tillegg liker du å bo litt landlig, og kjenne på lukten av 
gård og sommereng. Estetikk både ute og inne oppleves 
som en kvalitet, og du liker både konserter og skuespill, 
gjerne som deltaker. I tillegg er du glad i å jobbe både 
med gårdsarbeid og tradisjonshåndverk, om du da ikke 
aspirerer som kokk eller baker. Det har vi mulighet for 
å tilby her. Du bør nok være mer enn gjennomsnittlig 
interessert i et sosialt liv hvis du skal trives her oppe, for 
det er så mye folk, aktiviteter og kjekke ting som skjer 
hele tiden.
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Tekst: Elisabeth Husebø. Foto: Sissel Jenseth.

Då eg gjekk på barneskulen las vi ”Ittno’ knussel” av 
Barbra Ring, ei forteljing om ein syskenflokk som skulle 
auksjonerast ut til lågastbydande etter at dei var blitt 
foreldrelause. Frøken (som dei kvinnelege lærarane vert 
kalla i mine skuledagar) utdjupa emnet om fattigstellet 
i gamle dagar – det var vel ofte slik at den som ga det 
lågaste anbodet på å ta inn ein fattiglem, tok igjen forte-
nesta med å forlanga hardt arbeid og gje dei lite mat. Vi 
var sjokkert over at slikt hadde gått føre seg i landet vårt, 
og det for ikkje så frykteleg lenge sidan heller, og glade 
for at der var blitt betre ordningar for dei som av ein 
eller annan grunn treng hjelp frå samfunnet.

Men dei siste åra har der vore fleire avisoppslag om ein 
ny form for fattigauksjon. Den moderne forma kallas 
konkurranseutsetting av sosiale tenester, og auksjonarius 
er ikkje lenger formannen i fattignemnda, men kommu-
nen sitt innkjøpskontor. Pleieheimar, rusomsorg, sjuke-
hus, tilbod til utviklingshemma, krisesenter for kvinner; 
det er vel snart ingen sosiale tenester som ikkje skal ut 
på anbod!

Riktig nok slepp dei moderne auksjonsobjekta å stille 
seg opp på ein krakk for å synfarast (det er kanskje heller 
fare for at dei ikkje vert sett i det heile?), men angsten for 
korleis auksjonen vil ende kan dei nok kjenne seg igjen 
i: kva for eit tilbod vil dei få no? Får dei noko tilbod i 
det heile? Og om den som gjev lågast pris til kommunen 
vinner anbodet, korleis har dei då tenkt å tene inn utgif-
tene sine? For det visar seg jo igjen og igjen at sjølv om 
kommunane også vektlegg andre aspekt enn berre det 

økonomiske, er det ofte private aktørar med forteneste 
som mål som vinner anboda. 

Og finst der nokon som verkeleg for alvor får seg til å tru 
på, at den som skal ha minst pengar for tenesta, og som 
skal ha ei forteneste av ho også, vil gje eit betre tilbod til 
brukarane enn ideelle stiftingar, eller kommunale institu-
sjonar, som har bygd opp eit tilbod gjennom mange år?

Det er også grunn til å spørje om konkurranseutsetting 
eigentleg er samfunnsøkonomisk lønsamt. Kven betalar 
for alle årsverk som går med til skriving, og vurdering, 
av anbod? Og medan til dømes eit byggefirma som 
ikkje får tilslag på eit kommunalt prosjekt vil ha andre 
prosjekt i staden, er det ofte slik at dei som gjev tilbod 
om eldreomsorg, rusomsorg, dagplassar osb., gjerne 
har berre det eine beinet å stå på, og om dei ikkje vinn 
i anbodsrunda, må verksemda leggast ned. Og sjølv om 
ein vinn anbodet, er det berre for nokre år, og så er det 
til med ny konkurranserunde. Kven vågar å satse på å 
bygge opp eller utvikle eit tilbod, når framtida er så usik-
ker? Og kan det vera lønsamt for samfunnet at erfaring 
og fagmiljø som er møysommeleg oppbygd kan leggast 
ned så lett? 

Blant medlemmane i Sosialpedagogisk Forbund er det 
hittil to som har vorte konkurranseutsett: 
For eit par år sidan vart dagplassane på Camphill Rot-
voll sagt opp, og vi blei inviterte til å komma med tilbod 
på «Inn-på-tunet»-plassar. Etter eit halvår i spenning 
og otte fekk vi beskjed: Vi var av dei heldige som fekk 
tildelt plassar, slik at alle dei som arbeida i verksteda 
og landbruket vårt kunne fortsetta. Vi fekk også nokre 
nye brukarar, frå gardar som ikkje hadde fått tilsegn 
om plassar. Vi veit ikkje kvifor dei gardane som i årevis 
hadde hatt gode «inn-på-tunet»-plassar ikkje fekk halda 
fram – kanskje dei berre ikkje hadde kapasitet for den 
papirmølla det er å skriva eit anbod? Og no har Toten 
kommune sagt opp plassane sine på Granly, og invitert 
til anbodskonkurranse. (sjå side 33-35)

På kort sikt vil vi ønska dei lykke til i konkurransen!
På lang sikt vonar vi at politikarane våre vil gå vekk frå å 
bruke system som høyrer heime i industri og næringsliv 
for å finne løysingar på sosiale oppgåver. Menneske skal 
behandlas med menneskeverd!

Konkurranseutsetting av 
sosiale tenester 
– vår tids fattigauksjon?
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Tekst: Jørn H. Eriksen.

Utviklingshemmede har rett på omsorg, men innholdet 
må defineres og avklares. De har ikke rett på bolig, de 
er prisgitt kommuners gode vilje. Dersom det ikke fore-
ligger en boligløsning, forverres kvalitet og omfang av 
omsorgstjenestene. En ond sirkel.

Pårørende til utviklingshemmede har fått en ekstra 
oppgave her i livet. Den tar vi gjerne. Vi skal gi omsorg 
for en person som trenger mer av rutiner, tilstedeværel-
se, trening og trygghet enn andre barn. I tillegg må vi 
forhandle med forvaltningen om lovfestede rettigheter 
for omsorg. Kommunene opererer innenfor et rigid sys-
tem der ofte krav om anbud og laveste pris er retnings-
givende, ikke kvalitet og stabilitet. Dette opplever mange 
som krevende og tærende. 

Men det er et avgjørende forhold som er vesentlig mer 
uavklart; retten til bolig. Her sier Sosialtjenesteloven at 
kommunene «skal legge forholdene til rette». Det er så 
absolutt ingen forpliktelse. «Noe» ble glemt ved innfø-
ring av ansvarsreformen. 

Regelverket innebærer at svært mange blir boende hjem-
me, og kommunenes ansvar og oppgaver 
knyttet til omsorg utvannes. På den måten 
bidrar den uklare lovgivning til at kommu-
nene sparer store beløp og at omsorgen blir 
vesentlig forsømt. Uklar lovgivning knyttet 
til bolig har derfor en forsterkende negativ 
virkning på omfanget av omsorgstjeneste-
ne og på livskvaliteten til den utviklings-
hemmede. Dette er en stor urett! 

Så, en hilsen til våre politikere fra Arnulf 
Øverland («Du må ikke sove»): 
«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
Og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!»

Vi som foreldre kjenner oss alle igjen i den 
serie med beslutninger som må tas; skole 
og opplæring, omsorg, aktivitetstilbud, 
transportløsninger, og, ikke minst, løsnin-
gen på boligspørsmålet? Ved disse veivalg 
møter vi subjektive forslag fra forvaltnin-
gens side, noe som medfører en betydelig 
usikkerhet for oss pårørende. Løsninger 
som er allment aksepterte og benyttet i én 

kommune, er ikke nødvendigvis akseptable for forvalte-
re i en annen kommune. 

Vi tenker at «samfunnet» skal tre støttende til. Det er 
etablert lovmessige forpliktelser overfor våre barn, og vi 
som foreldre har forventninger og krav. Slik er det ikke 
nødvendigvis. Vi må underbygge og begrunne det vi 
oppfatter som selvsagte krav, og vi må ofte forhandle oss 
frem til løsninger. Dette kommer på toppen av vår vik-
tigste oppgave i livet, som de nærmeste omsorgsperso-
ner for vårt utviklingshemmede barn. Det kan med rette 
sies; «først får du et utviklingshemmet barn, så begynner 
utfordringene».

Problemstillingene er særdeles grundig belyst i en utred-
ning utarbeidet av Nordlandsforskning i 2014, «Når 
livsløp veves sammen med administrative tilfeldigheter» 
(omtalt i Landsbyliv nr. 37, høsten 2014). Konklusjonen 
er at tilfeldighetene rår. Bo- og omsorgsløsninger er i 
stor grad avhengig av hvilken kommune våre utviklings-
hemmede barn er bosatt i. Med andre ord, den enkelte 
kommunes prioriteringer og forvaltningens engasjement 
og interesse er utslagsgivende. Foreldres innsikt, ressur-
ser og utholdenhet blir testet i møtet med den offentlige 
forvaltning.

Omsorg tja, bolig kanskje?

Solveigs Hus på Granly. Foto Sissel Jenseth.
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Jeg vil trekke fram et par eksempler fra de erfaringer jeg 
har gjort meg. Jeg opplever at vi i stor grad er offer for 
vilkårlighet i beslutningene, og offer for en saksfrem-
stilling som styres av det politiske maktapparat. Mine 
opplevelser knytter seg blant annet til myndighetenes 
behandling og fremstilling av:
Underskuddet av boliger for utviklingshemmede i Oslo 
(Boligbehovsplan). Omsorgsansvaret for beboere på 
Granly Stiftelse, Østre Toten.

Men først, kort om de lovmessige 
rammer knyttet til omsorg og bolig:
Omsorg: Her har kommunene en klart definert forplik-
telse til å ivareta omsorgen. Det skal gjøres konkrete 
vedtak knyttet til omsorgen for den enkelte. Til å dekke 
utgiftene, mottar kommunene et årlig rammetilskudd fra 
staten. Tilskuddet er ikke øremerket den enkelte «bru-
ker». Dette rammetilskuddet er minimum ca. kr. 500.000. 
Situasjonen er altså klar; kommunene har en ubestridt 
forpliktelse knyttet til omsorg. Men for hver enkelt må 
det forhandles om konkretisering av omfanget og om eta-
blering av omsorgstjenestene. Det er innlysende at dette 
innebærer subjektive avveininger fra forvaltningens side 
og ofte motstridende foreldrenes synspunkter. 

Bolig: Sosialtjenestelovens sier at kommunene skal «leg-
ge forholdene til rette» for egen bolig. I praksis betyr 
dette at kommunene IKKE TRENGER å legge forholde-
ne til rette. Det betyr igjen at kommunene må gjøre øko-
nomiske prioriteringer. Da vet vi at en stor og langsiktig 
investering i boliger for utviklingshemmede fort kan bli 
en salderingspost. Den utsettes til problemet er enda 
større, men der nye politikere og saksbehandlere må 
overta ansvaret. Da skrives det, som i Oslo, gjerne en ny 
utredning (Boligbehovsplan) som siden ikke følges opp. 

Boligspørsmålet i Oslo og boliger generelt sett: 
I Oslo ble det i 2013 «produsert» et omfattende planleg-
gingsdokument; Boligbehovsplan for 2013-16. Den kon-
kluderte med at det var behov for å bygge 268 boliger for 
utviklingshemmede i planperioden. Ut 2015 er det bygd 
40 av disse boligene. Det er ikke spesifisert hvor mange 
som er tenkt reist i 2016. Men for 2016 og framover (!) 
planlegges det bygd ytterligere 143 boliger. Da blir to-
talt antall boliger i rapporten til «Byråden for eldre og 
sosiale tjenester» 183 (40 + 143). 183 av de lovede 268 
oppleves opplagt som en god måloppnåelse. De 268 er 
tross alt et politisk vedtak, og da oppleves kanskje en 70 
% måloppnåelse som utmerket? Men dette er et tallmes-
sig bedrag. Hvor mange som konkret skal bygges i 2016 
(innenfor planperioden) oppgis ikke. Kanskje 20? Da 
ville byråden ha levert 60 av de vedtatte 268. Ikke så bra 
…. Denne «sofistikerte» rapporteringsmetode forutsetter 
at det ikke er født noen utviklingshemmede i Oslo like 
før tusenårsskiftet, og som nå er voksne og trenger bolig. 

Foreldre kan velge å kjempe kampen om plass i en of-
fentlig bolig. Den kan vise seg å være en lang, vanskelig 

og i mange tilfeller umulig oppgave. Mange vil få plass på 
kommunale ventelister. Dette gir håp, men det kan være 
et luftslott. Så kan en velge å bygge egen bolig eller bygge 
et bofellesskap sammen med andre utviklingshemmede. 
Dette er for mange en svært god løsning. Da vet både den 
utviklingshemmede og familien at bolig er sikret og trygg 
i hele livsløpet, siden de eier boligen selv. Dette krever 
initiativ, arbeidsinnsats og ofte egeninvestering for fami-
liene. Alternativt kan en velge at barnet (som nå er vok-
sen) blir boende hjemme. Dette er gjerne en god løsning 
for den kommunale forvaltningen. «Brukeren» deres er 
plassert på den minst kostnadskrevende lokalisering og 
en betydelig andel av omsorgen vil bli ivaretatt med lav 
kostnad for kommunen. Problemet med denne løsnin-
gen, som gjerne blir foreslått som en kortsiktig løsning, 
er at den kan blir evigvarende, og avsluttes når foreldrene 
dør eller havner i omsorgsbolig. I mellomtiden er den 
utviklingshemmede avhengig av foreldrene og sin nære 
familie, og har ikke fått trening i omgang med andre. 

Underskuddet av boliger er akselererende. Politikerne 
løser dette gjennom å produsere lovnader i utredninger 
og rapporter. Men problemet forsterker seg. Snart må et 
nytt utvalg nedsettes og en ny rapport produseres.

Omsorgsansvaret på Granly og 
forholdet mellom omsorg og bolig:
På Granly Stiftelse på Kapp på Østre Toten er bolig, om-
sorg og aktivitet sammenvevd. Østre Toten kommune 
har nå gått til «oppsigelse med intensjon om dialog» av 
omsorgsavtalen. Forvaltningen i kommunen mener at 
den er for dyr. Kommunens saksbehandlere forholder seg 
til omsorgstjenestene og kostnadene for disse isolert sett. 
Bolig er en annen problemstilling, ser det ut til, selv om 
både bolig og omsorg for «brukeren» er samlet på Granly. 

Hvordan skal Granly forholde seg til kommunens for-
mulering om «oppsigelse med intensjon om dialog»? 
Skal de ta kommunen på ordet? Da er det et gitt utfall: 
Granly innser at driftsgrunnlaget for stiftelsen er bortfalt 
og driften må avvikles. De 26 beboerne må varsles om at 
botilbudet og omsorgstjenestene bortfaller. Østre Toten 
kommune må medvirke til å skaffe 20 personer bolig og 
fremskaffe nye løsninger for omsorgstjenester på kort 
varsel. De andre 6 beboerne (fra andre kommuner) må 
varsles på tilsvarende måte. 

De fremsatte utspill om oppsigelse blir nødvendigvis 
tatt på alvor hos de pårørende, forslaget er jo fremsatt 
av kommunens øverste forvaltningsorgan! Gjennom en 
oppsigelse har kommunen bidratt til en umulig livssitu-
asjon for både «brukere» og deres pårørende. Mange av 
de pårørende har nådd en høy alder og er maktesløse. 
Det er umulig ikke å tenke at denne bekymring er alt-
oppslukende for familiene. Alt dette er de påført gjen-

Foto til høyre: Fra Granlys 75-årsjubileum 2013. 
Foto: Borgny Berglund. 
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nom et påfunn der kommunen har definert at de kan 
skille omsorg og bolig en kort periode mens det for-
handles, ellers ikke! Dette skaper langvarig utrygghet for 
beboere, pårørende og omsorgspersoner på Granly.

Det må absolutt understreket; det finnes mange hjerte-
gode, kompetente og omsorgsfulle personer i forvalt-
ningen! Og sannsynligvis flere enn i samfunnet ellers. 
Det er derfor de har valgt yrket. Men de er blitt trenet i 
å avvise og trenet i å (bort)forklare. De må sette opp en 
maske. Dette er en konsekvens av de manglende bevilg-
ninger og det uklare regelverk. Og en konsekvens av at 
boligspørsmålet står uløst.

Vi har et overliggende og grunnleggende problem; 
lovgivningen knyttet til omsorg og lovgivningen knyt-
tet til bolig er ikke harmonisert. «Problemet» er at en 
utviklingshemmet trenger både omsorg og bosted! 
Behovene henger 100 % sammen. At det ikke eksisterer 
forpliktelser knyttet til bolig, innebærer at også om-
sorg kan forsømmes. Dette er en systemfeil som ingen 
ønsker å være bevisst og som ingen gjør noe for å rette 
opp. Konsekvensen blir større og større underskudd på 
boliger og mer og mer forsømt omsorgsarbeid, mer be-
lastning på pårørende, mindre selvstendighet og mindre 
egenutvikling for de utviklingshemmede.

I påvente av en overliggende løsning (harmonisering 
av rett til bolig og omsorg) må vi sørge for å hjelpe våre 
barn best mulig. I noen kommuner kan det innebære 
innvilgelse av offentlig bolig. 

Men dette er unntaket. Det kan være nødvendig å finne 
en boligløsning selv, og sammen med skjebnevenner. 
Det innebærer høyrisiko å vente på politiske vedtak, el-
ler å basere seg på et positivt vedtak en gang i framtiden. 

Mitt syn er at det store slaget står om bolig. Bolig er 

kimen til den gode sirkel! Det er gode løsninger for bo-
tilskudd og lån i Husbanken. Ditt barn vil eie sin egen 
bolig og leve i et trygt fellesskap og i positiv utvikling 
med gode venner. Og kommunen har en lovfestet om-
sorgsforpliktelse. 

Jeg vet godt at dette ikke er en aktuell løsning for alle. 
Men jeg vil anbefale andre foreldre; kom sammen, or-
ganiser dere, fordel oppgavene, hjelp hverandre og sett 
i gang! Dette er den beste forsikring dere kan gi deres 
barn og dere selv; det gir en evigvarende trygghet for 
den som trenger det aller mest.

Mange er i gang med, eller har fullført bygging av 
bofellesskap. Ammerud Gård borettslag stod ferdig i 
september 2014, Felles Framtid i Ottestad skal nå reises 
og vil stå ferdig tidlig neste år. På Stange er det et svært 
godt samarbeid mellom kommunen og foreldregruppen. 
Stange kommune har ønsket denne løsningen, og bidrar 
aktivt i prosjektet. Flere andre kommuner er i startgro-
pen. Privat finansiering gjennom Husbanken gjør at 
kommunene sparer store investeringsmidler. 

Til slutt; det tenkes faktisk annerledes og helhetlig andre 
steder. I Sverige har de forstått at ansvar for og rettighe-
ter til omsorg og bolig må harmoniseres. De utviklings-
hemmede har rett til bolig! Se; «Lagen om stød og 
service til vissa funksjonshindrande – LSS», «Anpassad 
bostad för vuxna: Om man er vuxen och har funktions-
nedsettning har man också rett til anpassat boende». 
(http://www.1177.se/Regler-ock-rattigheter/Lagen-om-
stod-och-service-till-vissa-funktionslindrande--LSS/) 
Rett! I Norge tok vi tankegodset til ansvarsreformen fra 
våre naboer, men Stortinget unndro seg ansvaret! Det er 
på tide å gjøre hjemmeleksen og rette opp denne urett! 
Snakk med din nærmeste stortingsrepresentant!

Jørn H. Eriksen er far til Tobias Eriksen Rognstrand. Red.
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minne andre på at det er behov for ham. Her viser han 
til Rudolf Steiners sosiale grunnlov: Du skal utvikle et 
arbeidsliv som resulterer i et høyest mulig utbytte for 
andre enn deg selv. Sørg for at det ikke er noe særlig 
utbytte for deg selv, men at alle får utbytte av ditt arbeid. 
Premissene for et verdifullt arbeide er at andre sørger 
for at du kan fortsette å arbeide, men ikke for å skaffe et 
utbytte for deg selv. 

En liten vandring i Norges-historien 
Vårt indre liv er farget av alt det som skjer i vårt ytre 
liv. Dette vil jeg illustrere med en liten vandring i Nor-
ges-historien. Hva slags tid var det vi var utlevert til i 
1945 da den store krigen var over? Hva slags samfunn 
var vi overlatt til? Det er god grunn til å reflektere litt 
over dette. Den utviklingen som det norske samfunnet 
har gjennomgått fra 1945 til i dag, er helt mirakuløs. Vi 
tenker ikke over hvordan Norge så ut for 70 år siden. 
Da krigen var over, og fuglen Fønix skulle reise seg fra 
asken, da var Norge virkelig en fugl Fønix. Norge var et 
av verdens fattigste land. Det ble slått fast av en rapport 
som ble utarbeidet av UNESCO i 1946. Rapporten var 
et bestillingsverk fra hovedforsamlingen i FN, som ga 
UNESCO i oppdrag å kartlegge fattigdommen i verden. 

Tore Frost, filosof, holdt et foredrag på Representantskaps-
møte på Jøssåsen 24. mai 2014. Foredraget ble nedtegnet 
av Rigmor Skålholt, og vi har fått lov til å bringe en for-
kortet versjon av det. Begge foto: Eric de Haan.

Etter fylte 70 år fikk Tore Frost sjokk da han oppdaget at 
han ikke fikk sitte i en offentlig stilling lenger. Det min-
net ham om at han har blitt en alvorlig utviklingshem-
met person, som rett og slett er stengt ute fra arbeidsli-
vet. Han gikk inn i en dyp sorgreaksjon, for han savnet 
studentene fra fakultetet og det levende, filosofiske sam-
været. Men så opprettet han et eget personforetak som 
«går så det suser», og han er blitt gjesteforeleser, – særlig 
i pensjonistforeninger. I tillegg kan han komme inn som 
vikar når forelesere ved universitetet blir sykmeldt. Det 
skjer særlig på vårparten. Da foreleser han for et fugle-
berg av 800 studenter på Chateau Neuf. Når han ber alle 
slå av mobiltelefonene, skapes det en forbausende stillhet 
som er et fantastisk utgangspunkt for å holde foredraget. 
Etter forelesningen skrus alle de 800 mobiltelefonene på 
igjen. Stillheten avløses av en konsert som minner om 
Arne Nordheims komposisjoner. 

Tores arbeidssituasjon har forandret seg. Nå må han 

Livets mening og arbeidets verdi
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Og rapporten kom som et stort sjokk på Norge. Norge 
var plassert som Europas nest fattigste land etter Hellas. 
Det var ikke dødelighet som var det største problemet 
for Norge, men at landet lå med brukket ryggrad etter 
krigen. At Norge var så fattig, hadde også sin fordel: 
Landet ble prioritert når det gjaldt Marshall-hjelpen. 
Norge fikk relativt mye hjelp. Faktisk 10% av brutto 
nasjonalproduktet. Men viktigere enn pengene var sym-
boleffekten. Norge følte seg sett og prioritert og hjulpet 
frem av FN. Dette bidro til at gjenoppbyggingsgløden 
ble så enorm som den ble. Her kan vi snakke om de store 
politiske lederne, ikke bare Gerhardsen, men også Jens 
Kristian Hauge, Karl Evang, Erik Brofoss og Karl Joakim 
Hambro. Alle var enige om en politisk visjon. Denne 
visjonen fikk et navn i begynnelsen av 50-årene: Det nor-
ske sosialdemokratiet. Det lå et politisk slogan til grunn, 
og det utviklet seg og var på en måte hele jubelstemnin-
gen fra den gangen: «By og land, hand i hand» – det er 
det største politiske slogan vi noensinne har hatt. Visjo-
nen var nasjonsbygging som et likestillings-samfunn! 

Den gamle embedsmannsstanden med store sosiale 
forskjeller ble bygget ned, her skulle alle dele likt. Alle-
rede på midten av 50-tallet var Norge blitt et av verdens 
fremste land, ja, et velfungerende land. Vi hadde fått til 
vanvittig mye i løpet av disse 10 årene. Tage Erlander 
forsøkte å importere dette til Sverige med et svensk ord 
jämnstelning. Det eksisterer fortsatt, men de har ikke 
fått det til for i Sverige har de fortsatt en belastende adel. 
Danmark har det samme, også de med tydelige sosiale 
skiller. Vi har ikke hatt adel i Norge, og hadde vi noe, så 
var det importert fra Sverige og Danmark. 

I 1962 ble oljen i Nordsjøen funnet, og den har betydd 
mye, men når det faktisk er slik at Norge i dag defineres 
som et av verdens rikeste land, så har ikke oljen hatt 
størst betydning. Det er ikke oljemilliardene som er det 
avgjørende, men den måten Norge har utviklet en in-
frastruktur på, en logistikk for sine offentlige tjenester. 
Det er denne velferdssituasjonen som fungerer så godt, 
andre land er misunnelige på og skjeler til når det gjelder 
Norge. 
 
På 1960-tallet oppdager vi noen ”underdogs” som be-
gynte å knurre og reise seg mot denne nasjonsbyggin-
gen, for det var noen som ikke fikk full anledning til å 
delta. Det var kvinnene. De begynte å knurre og reise seg 
mot sine tradisjonelle husmorskoler. Det var baktunge 
utdannelsesinstitusjoner for kvinner som det moderne 
samfunn måtte gjøre noe med. Vi fikk gradvis gjen-
nom 60-årene den reisningen som ble til den moderne 
histories største bevegelse her til lands. Det var kvinne-
opprøret på 70-tallet og hvor vi i løpet av 70-årene fikk 
til en likestilling mellom kjønnene. I 1979 fikk vi et like-
stillingsombud. Den første likestillingsloven i 1979 hvor 
kvinner deltok på lik nivå med menn. Vi lyktes med 
likestillingen fordi det var riktig politikk. 

Så kom 80-årene
Da er det at de funksjonshemmede og de utviklingshem-
mede reiser seg. De er ikke fornøyd med sin stilling. Vi 
har fått Jerusalem-deklarasjonen av 1968 for rettighetene 
til ”the mentally retarded”. Der er grunnprinsippet: Ret-
ten til et normalt liv. Nå reiser de funksjonshemmedes 
organisasjoner seg mot sentralinstitusjonene. Vi får i 
slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet den store 
HVPU-reformen. Denne reformen som er den største 
nasjonale reform noensinne, og som førte til at 3500 
beboere på norske sentralinstitusjoner mer eller mindre 
mot sin egen vilje ble tvangsflyttet til kommunale boliger. 

Et utvalg hos fylkesmannen i Vestfold skulle se på hvil-
ket rettsvern som psykisk utviklingshemmede hadde 
fått som følge av HVPU-reformen. Det var mennesker 
som var blitt tilbakeført til kommunene, og det viste seg 
at de hadde fått det jævlig, for de hadde hatt det bra på 
sentralinstitusjonen. Det kom ingen reaksjon i det hele 
tatt på dette, for det var ”riktig” politikk, å få de overført 
til kommunale boliger, selv om de ble ensommere der og 
uten samme tilsyn som de hadde hatt på institusjonene. 
”Det skal være likestilling i dette samfunnet!” Senere 
fulgte psykiatrien etter. Også her gikk nedleggelsen av 
de store institusjonene hurtig. I løpet av kort tid var 
Norge blitt et likestillings-demokrati som rett og slett er 
helt unikt. 

Likestilling og likeverd
Så skjedde det noe ved overgangen til 1990-årene. Gro 
Harlem Brundtland var statsminister og ble gjenvalgt 
med programmet Det nye Norge. Hun var opptatt av å se 
hvordan Norge står seg internasjonalt. Hvordan er retts-
vernet for de aller svakest stilte grupper i Norge målt 
mot rettsvernet internasjonalt? Filosofen John Rawls 
mente at et samfunn er rettferdig når de svakest stilte 
vet med seg selv at de ikke ville fått noe bedre liv hvis 
de hadde bodd i et annet samfunn. En rapport i 1992 
(Menneskeverd og menneskerettigheter i sentrum) plas-
serte Norge på nest siste plass når det gjaldt rettsvern for 
de svakeste. Norge hadde forsømt å rette inn sitt retts-
vern i henhold til de tunge menneskerettighetskonven-
sjonene. Først 17. desember i 1999 ble de internasjonale 
menneskerettighetsavtalene innlemmet i Grunnloven. 

Nå kunne Norge gå ut internasjonalt med de lovrefor-
mene som kom, som pasientrettigheter, brukermedvirk-
ning, individuelle tiltak. Det kom en strøm av lovrefor-
mer. Hvorfor? For i de internasjonale konvensjonene 
står det ingenting om likestilling. Internasjonalt hadde 
de et helt annet begrep enn likestilling: de benyttet ordet 
likeverd. Alle mennesker er frie og likeverdige, står det 
i menneskerettighetskonvensjonen. Så begynner kory-
feene å snakke om likestilling og likeverd som om det 
er det samme. Men det er det ikke. For når vi arbeider 
politisk med å få inn et likeverd i samfunnet, står vi 
overfor spørsmålet: Hva mener vi med verdighet? I 1948 
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da Menneskerettighetserklæringen skulle underskrives, 
kunne hver nasjon definere sin egen forståelse av begre-
pet likeverd. Likeverd skulle være en fellesverdi, men 
det fantes store forskjeller: Kina hadde en forståelse av 
likeverd utfra kollektivet og USA ut fra individet. Til det 
internasjonale rettsgrunnlag arbeides det med begrepet 
«overlappende enighet». 

Hva mener vi med verdighet? 
Det kan Jøssåsens kollegium eller Representantskapet 
ikke si et pip om, fordi det vet kun den enkelte beboer. 
Når lovgivningen fokuserer på brukermedvirkning og 
individuelle samtaler og planer, hvor planen for hvordan 
en borger skal hjelpes, skal være den hjelpetrengendes 
egen plan. Det er det motsatte av hva det norske like-
stillingsdemokratiet kjennetegnes som. Hvor vi alle er 
kollektivt likestilte vil det i praksis bety at vi alle i denne 
likestillingsprosessen behandler hverandre som kopier 
av hverandre i offentlighetens liv. Alle skal ha det sam-
me. Så kommer tusenårsskiftet hvor alle skal behandles 
med respekt for sine individuelle forskjeller. Rett til å 
være forskjellig fra alle andre, rett til å bli behandlet 
forskjellig. Hver enkelt skal møtes som en original i sitt 
eget liv, høyst usammenlignbar med alle andre. Dette 
har med ”meningen med livet” å gjøre.
 
Når vi ser på meningen med livet og arbeidets verdi, 
så var det tidligere de kollektive verdier, utviklingen av 
likestillingen, at vi hang sammen som et kollektiv. Nå, 
når den internasjonale rettsutvikling får innpass i det 
norske rettssamfunn, blir det mer og mer klart at vi skal 
møte den hjelpetrengende personen med offentlige tiltak 
som ikke tar mål av seg til å behandle borgere som kopi 
av hverandre, men tvert i mot å møte de enkelte borgere 
med respekt for deres brukermedvirkning, respekten for 
å være selvbestemmende. Alle partier elsker dette sosi-

aldemokratiet hvor vi har fått til dette 
med full likestilling. 

Men vi må nå snu i døra og se på retten til å være anner-
ledes. Vi må øve oss på å forskjellsbehandle. Vi må øve 
oss i å utvikle forskjeller i det offentlige helsevesen. Her 
gjelder det de aller svakest stilte. Det er de det dreier seg 
om, og ikke de bedrestilte. Likestillingspolitikk er ikke 
det samme som likeverds-politikk. Det har ikke den nye 
samhandlingsreformen tatt høyde for. 

Vi er den eneste nasjon som står i denne konflikten i 
vårt politiske liv. Dette gir håp. Vi står med et likestil-
lingsimperativ og et likeverds-imperativ. Vi står både 
med muligheten til et likestillingskollektiv og samtidig 
kunne skreddersy tilbud.

Her fortalte Tore om den gang han gikk i barneskolen 
og alle skulle tvangsvaksineres mot TBC. Tores mor 
ville ikke ha noe av dette og nektet vaksinering av barna. 
Hennes bror døde nesten av vaksinen. Det var vanskelig 
å stå opp mot kollektivet den gang. Nå er det mulig.

Meningsskapende virksomhet 
Når vi snakker om meningen med livet, må vi snakke om 
en identifikasjonsfaktor, at det er i arbeidet at vi finner 
oss selv. I en meningsskapende virksomhet. Tore går inn 
for å nedlegge alle pensjonsordninger og innføre bor-
gerlønn. Her henviser han til en god venn som er sosi-
aløkonom av utdannelse, som mener at det bør innføres 
en kollektiv minstepensjon fra fylte 18 år. Han har gjort 
beregninger som viser at vi ville tjent det dobbelte på en 
slik pensjonsordning. Pensjonen skulle ligge på 300 000 
kroner. Så kan alle arbeide så mye de vil utover det. Alle 
skal ha en lovfestet rett til pensjon. Innfører Norge dette, 
vil vi redusere utgiftene til nåværende pensjonsordning 
med hele 50 prosent. Det er et dramatisk forslag og vil 
ikke komme i vår levetid, men vi må begynne å arbeide 
for denne løsningen. Da vil vi måtte omformulere vår 
arbeidslivsfilosofi. Vi er alle arbeidere for dette fantastis-
ke landet Norge. En slik folkelønn ville være et tiltak for å 
balansere mellom likestilling og likeverd.
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Tekst: Hege Horn. Foto: Eric de Haan.

Ideen til brukerstyrt personlig assistanse, forkortet til 
BPA, har sin opprinnelse i ”Independent living”- be-
vegelsen i USA på 1960- tallet, representert ved fysisk 
funksjonshemmede studenter som mente at de selv had-
de best kjennskap til egne behov, egen situasjon, og som 
ønsket mer uavhengighet, selvbestemmelse og deltakelse 
i samfunnet.

Tidligere var kommunene pålagt en plikt til å ha et 
tilbud om personlig assistanse organisert som BPA, 
men den 20. juni i fjor ble § 2-1 d tilføyd i pasient- og 
brukerrettighetsloven, hvilket medførte at personer 
yngre enn 67 år med langvarig og betydelig behov for 
personlig assistanse etter lov om kommunale helse- og 
omsorgstjenester, fikk en lovfestet rett til å få tjenester 
organisert som BPA. Tjenester som omfattes av rettighe-
ten er praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, og 
avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 
18 år med nedsatt funksjonsevne. Rettigheten omfatter 
i utgangspunktet ikke tjenester som krever at det er mer 
enn en tjenesteyter til stede, og heller ikke natt-tjenester, 
men det har likevel forekommet at det er gjort unntak 
for brukere med kontinuerlig behov for dette.

Av hensyn til kostnadskontrollen er det kun de med et 
tjenestebehov på minst 25 timer pr. uke som omfattes 
av rettighetsfestingen. Brukere som har et tjenestebehov 
på mellom 25 og 32 timer pr. uke vil har krav på å få 
tjenestene organisert som BPA, med mindre kommu-
nene kan dokumentere at slik organisering vil medføre 
vesentlig økte kostnader. For brukere som har et 
tjenestebehov som overstiger 32 timer 
pr. uke gjelder det ikke noen 
slik begrensning. 

Det stilles videre krav om en viss kontinuitet i behovet 
for tjenester, i det behovet må vedvare ut over 2 år. Per-
soner som trenger bistand for å utøve brukerstyringen, 
for eksempel personer med nedsatt kognitiv funksjons-
evne, omfattes også. Det er ellers viktig å merke seg at 
kommunene fremdeles plikter å vurdere BPA for bru-
kere som ikke omfattes av rettighetsfestingen. Dersom 
kommunen avslår en søknad om BPA, vil dette kunne 
påklages til Fylkesmannen i medhold av pasient- og 
brukerrettighetsloven § 7-2.

Rettighetsfestet BPA skal ikke innebære tildeling av flere 
timer tjenester enn det kommunen mener en bruker har 
behov for. Helse- og omsorgsdepartementet legger til 
grunn at BPA isolert sett vil være et rimeligere tilbud 
enn kommunalt organisert praktisk bistand fordi an-
delen brukerrettet tid av samlet tidsbruk er høyere ved 
BPA. Dette begrunnes med at det vil medgå mindre tid 
til rapportering og møter, og assistentene har heller ikke 
reisetid mellom flere brukere. Dette betyr at brutto lønns-
kostnader pr. brukerrettet time er lavere for BPA enn ved 
praktisk bistand fra omsorgstjenesten.

Til gjengjeld er det sannsynlig at en rettighetsfesting 
samlet sett kan bidra til høyere offentlige utgifter 
ved at den samlede etterspørselen etter 
tjenesten kan øke.

Om lovfestet rett til bruker-
styrt personlig assistanse
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Tekst: Knut Dannevig. Foto: Sissel Jenseth.

Hele det frivillige sosialterapeutiske arbeidsfeltet har sine 
røtter og sin opprinnelige drivkraft i medmenneskelig 
engasjement, pionerinnsats og utvikling av spesielle inn-
sikter. Dette sosiale arbeidsfeltet frembragte tidlig også 
egne friskoler, skoler drevet i samme ånd. Skolene var 
rettet inn mot elevgrupper som i sin tid falt utenfor. Det 
var ungdom og unge voksne med sosiale tilpasningspro-
blemer og rusavhengighet på den ene siden, og grupper 
av funksjonshemmede som blinde og døve på den andre 
siden. Pionerarbeidet var en del av den tids sivilsamfunn 
gjennom ideell bakgrunn og frivillig innsats. Innsatsen 
var oppofrende og fjern fra ethvert mål om økonomisk 
gevinst. Tvert imot; det uselviske var en forutsetning. 
Det implisitte prinsippet var at tjenester innen et felt for 
grunnleggende sosiale behov, aldri kan bli en vare, det 
vil alltid være et gjensidig samarbeidende partsforhold. 
Det kan derfor heller aldri målstyres opp mot fikserte, 
kvantifiserbare resultater, slik man kan det i vareproduk-
sjonen. Økonomisk gevinst er blitt et tema i vår tid. Sto-
re, private helse- og skoleforetak med kommersielt preg 
utfordrer offentlige tjenester og sosialterapeutiske insti-
tusjoner som arbeider på ideelt grunnlag. Disse foreta-

kenes eksistens synes å vinne en politisk definisjonsmakt 
over regler og lover. De virker derved indirekte inn også 
på friskoler. Det vil denne artikkelen vise et eksempel 
på. Dette er tilstander som ingen hadde drømt om for en 
30-40 år siden. 
 
Pionerprosjekter
Pionerarbeidet innen det sosiale feltet ga oss de første 
sosialt innrettede friskoleinitiativene. Da Norge fikk sin 
andre friskolelov, Privatskoleloven av 1985, førte dette 
pionerarbeidet til at loven fikk en egen passus som åpnet 
adgang for statstilskudd, ikke bare til ordinære frisko-
ler på grunnskole- og videregående nivå, men også for 
statstilskudd til de som trengte det mest; friskoler for 
funksjonshemmede og for unge med sosioemosjonelle 
problemer. Loven betegner disse skolene som «skoler 
særskilt tilrettelagt for funksjonshemma». Begrepet 
funksjonshemmet tolkes med en viss vidde. Loven av 
1985 ga 100% driftsstøtte på reelt grunnlag, inkludert 
husleie. Dette var en tid for medvind. Primært var det 
to hovedkategorier av særskilt tilrettelagte friskoler som 
kunne ta imot denne driftsstøtten; de helsepedagogiske 
steinerskolene og de kristne videregående friskolene 
rettet inn mot unge mennesker med rusproblematikk og 
sosioemosjonelle vansker. Det er et hovedpoeng i denne 
fremstillingen å vise at disse to hovedkategorier av tilret-
telagte friskoler har noe til felles i sin bakenforliggende 
historikk, gjennom ideelle initiativer. Vi kan også si at 
fellesnevneren er omsorg. På lignende måte burde vi 
kunne se at disse skoler har noe felles også i dagens si-
tuasjon; felles utfordringer overfor statlige myndigheter; 
departement og Storting. De burde ha mye å vinne på et 
bredt og langsiktig samarbeid.

De forskjellige sosialterapeutiske tradisjonene med røtter 
i kristne miljøer, er klart de eldste. Her til lands kom de 
antroposofiske helsepedagogiske hjemmene på femtital-
let, de første var Granly Stiftelse og Helgeseter. Senere 
kom Rostadheimen, Vidaråsen og Landsbybevegelsen. 
På Helgeseter og Granly var det skoler lenge før disse 
fikk offentlige tilskudd. Skolene var del av den totale 
driften, både faglig og økonomisk. Skoler for utviklings-

De helsepedagogiske skolene 
i friskolelovgivningens vold 
gjennom skiftende tider
- Et felles humanistisk bakgrunnsbilde

Knut Dannevig og Reinhard Junghans.
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hemmede var den gang noe nytt. 
Den første friskole for barn som 
benyttet seg av den lovhjemlede 
driftsstøtten fra 1985, var Andebu 
Hjem for Døve i Vestfold, med sin 
pionerpedagogikk for døvstum-
me. Hjemmet for Døve var blitt 
grunnlagt i 1931 av presten Con-
rad Svendsen. Friskolen på An-
debu kalles i dag for Signo Skole 
og den har lenge vært et viktig 
kompetansesenter innen sitt felt. 
Et interessant trekk i forhistorien 
til Privatskoleloven av 1985 er 
hvordan Kristelig Folkeparti har 
stått fadder for friskolelovgiv-
ningen i Norge og i særdeleshet 
overfor den lovreform som åpnet 
for 100% driftsstøtte til skoler for 
elever med særskilte behov.

Røtter er mer enn historie
En god skole vil alltid være erfaringsbasert. Gjennom 
uopphørlig å speile de enkelte elevers behov, kan det 
oppstå en erfaringskultur. Friskolene for elevgrupper 
med spesielle behov, har utviklet seg gjennom dette 
arbeidet. Slike pionermiljøer kan ikke bestilles eller opp-
rettes bare ved et offentlig vedtak eller ved et privat fir-
makonsept. Disse undervisningsmiljøene utvikles i den 
grad insitamentene fra den idemessige forhistorie vide-
reutvikles gjennom enkeltmenneskers engasjement og 
samarbeid i felles ånd. For et stort tre er røttene mer enn 
bare historikk. Røttene er på hvert tidspunkt livsnød-
vendige. Røttene er nødvendige festepunkter og de leve-
rer de byggende substanser i en strøm og i en form som 
ikke synes utenfra før veksten er fullført gjennom resten 
av treet. Dette organiske bildet gjelder også for de frisko-
ler det her handler om og deres rotfestede idegrunnlag. 
Noe kommer i tillegg til dette. I det daglige har alle nok 
med sitt, men hvis ingen samarbeider og kjemper for 
deres felles interesser, for deres eksistensvilkår og frihet, 
vil friskolene trues. Slik sett er det behov for at alle disse 
friskolene med røtter i det frivillige sosialterapeutiske 
felt samarbeider. Hvis ikke, kan friskole etter friskole bli 
liggende som vindfall med opprevne røtter sprikende i 
været. Et overdrevent bilde? Les videre!

Bondevik 2 regjeringen 
Våren 2002 kom kunnskapsminister Kristin Clemet 
i Bondevik 2 regjeringen med lovforslag om å ta våre 
skoler helt ut av friskoleloven. I klartekst: Alle friskoler 
særskilt tilrettelagt for elever med spesielle behov, skulle 
ut av loven. De kunne, om de ville, få lov til å regne seg 
som helt ordinære friskoler på grunnskole- og videre-
gående trinn, med langt lavere ordinære tilskudd. Deres 
relativt sett høye statstilskudd for tilpasset undervisning 
av funksjonshemmede og elever med spesielle behov, in-

klusivt full skoledrift, skulle avvikles. Skolene skulle over 
på PP-midler til enkeltelever, fordi dette var det standar-
diserte prinsippet for all spesialpedagogisk undervisning 
for øvrig. (Privatskolelovens § 26, tilskuddsregel 1 og 2, 
skulle avvikles.) 

Kristne Friskolers Forbund innkalte til et møte i Oslo i 
juni 2002 hvor Steinerskoleforbundet og utsendinger fra 
de helsepedagogiske steinerskolene også var innbudt. 
Konklusjonen på drøftelsene var klar for de fleste; uten 
den gjeldende retten til et tilpasset statstilskudd, ville 
skolene måtte legge ned. De kristne friskolene som drev 
på videregående trinn, ville rammes hardest av alle. 
PP-midler øremerket til enkeltelever for et visst antall 
spes.ped.timer pr uke, ville i sum bli altfor snaut. På 
videregående trinn er tildelingen av PP-midler dessuten 
ekstraordinært lave, sammenlignet med grunnskoletrin-
net. Ministerens lovforslag kom som sagt våren 2002. 
På våren 2003 kom lovproposisjonen fra regjeringen til 
Stortinget, uten at protester og møter med departemen-
tet hadde ført frem. Det avgjørende punktet var ufor-
andret. Alle særskilt tilrettelagte frie skoler skulle ut av 
loven og det særskilte statstilskuddet skulle avvikles. Så 
langt hadde ingen motstand lyktes. Det skal bemerkes at 
det fulgte med en departemental «redningsplanke». De 
reelle tilskudd disse friskolene fikk, skulle bevares som 
en egen post i statsbudsjettet, men kun inntil videre. Mer 
ble ikke lovet. Tilskuddet skulle løpe noen få år, for å 
muliggjøre en omstilling. Skolene skulle i løpet av denne 
overgangstiden besørge at deres elever fikk tildelt spesi-
alpedagogiske timeressurser via PP-tjenesten fra kom-
muner og fylker. Under den nevnte krisekonferansen i 
juni 2002, var som sagt konklusjonen klar; vi kunne ikke 
drive skolene bare med PP-midler. PP-midler er indivi-
duelle tildelinger som forutsetter at skolen «går av seg 
selv». PP-midler dekker ikke en hel skoles drift; fysisk og 

Mikaelifeiring på Ljabruskolen 2013. Foto: Ljabruskolen.

De helsepedagogiske skolene 
i friskolelovgivningens vold 
gjennom skiftende tider
- Et felles humanistisk bakgrunnsbilde
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tatt «på kammerset». Komiteens behandling medførte at 
de særskilt tilrettelagte friskolene skulle bestå. 

Ettertiden bør stille noen spørsmål. Hvordan kunne en 
regjering ledet av Kjell Magne Bondevik fremme en slik 
lovproposisjon for Stortinget? Loven berørte på denne 
tiden 400 elever; barn, unge og unge voksne. Den vil-
le ført til styrt avvikling av 13 skoler samt forhindret 
etablering av nye. Vi har beskrevet hvilken sentral rolle 
Kristelig Folkeparti tidligere hadde spilt for at nettopp 
denne kategori friskoler skulle gis realistiske statstil-
skudd. Lå det en felle i den politiske situasjonen i 2002-
2003? Nedleggelse av gode tilbud til rusbelastede unge, 
ville kunne innebære en ufrivillig retur, tilbake til rusav-
hengighet. Nettopp disse kristelige behandlingsstedene 
med skoletilbud som en del av behandlingen, hadde 
gjennom år kunnet vise til de beste resultatene i rusom-
sorgen. Ingenting ville erstatte disse skolene. Situasjonen 
var et drama i det stille.

Kristin Clemets friskolelov var en rettighetslov med 
tilnærmet automatisk rett til godkjennelse og oppstart 
av friskoler, dersom kriteriene ble oppfylt. Ministeren og 
departementet må ha ment at hvis våre skoler, de sær-
skilt tilrettelagte skolene, skulle ha plass i friskoleloven, 
så ville nye tilrettelagte skoler, med visse strukturelle 
likheter, kunne bli grunnlagt for å nyte godt av det høye 
statstilskuddet. Dette nettopp i kraft av loven som en 
rettighetslov. Som en del av bakgrunnshistorien til den 
nye friskoleloven, hører det med at private kjeder og 
konsern skulle gis mulighet til å starte friskoler, for å gi 
offentlig skole konkurranse og dermed øke kvaliteten på 
«produksjonen» i hele skolesektoren. 

administrativt. Dette ble ignorert. Omstillingsperioden 
ville bli en styrt avvikling. Dette var situasjonen. En av 
sluttreplikkene på konferansen lød slik: «Vi overlevde 
kunnskapsminister Hernes. Det er uvirkelig at Clemet 
skal utradere oss!» 

Vi tar også med at våren 2003 sendte elevene ved de 
helsepedagogiske skolene selvlagde postkort til hver en-
kelt representant på Stortinget med bønn om at skolene 
måtte bli reddet. Kortene var skrevet i en hyggelig tone, 
og vi fikk høre at det vakte oppsikt å få vennlige kort 
med bilder tegnet av barn og unge. Men intet tydet på at 
kortene fikk noen betydning utover dette. 

Innledningsmotivet om våre skolers røtter og allegori-
en om rotvelt, illustrerer vår sårbarhet. Virkelighetens 
verden er en labil tilstand. Det vesentlige er å vise betyd-
ningen av at røttene er dype. De som er godt rotfestet, 
gir ikke så fort opp. Nettopp dette viste seg i praksis, da 
tilsynelatende alt håp var ute. Vi ble likevel reddet 15. 
mai 2003. Stortingets Utdanningskomite (KUF-komi-
teen), hadde da sitt lukkede møte for å sluttbehandle 
friskoleloven. Trine Skei Grande hadde som saksordfører 
ansvar for behandlingen. Hva som hadde skjedd fra dag 
til dag de to siste ukene før dette møtet, var et rent under. 
I ettertid kan alle de berørte takke Skei Grande for at hun 
på det rette tidspunkt hadde satt seg inn i vår sak ved å ta 
seg tid til å lytte til dem som det angikk. Derved kunne 
hun belyse hele saken for komiteens medlemmer. Til 
slutt kunne hun på vegne av de folkevalgte egenhendig 
skrive den endelige lovkonklusjonen inn i møteprotokol-
len. En konklusjon med den rette lovtekniske korreksjon. 
En liten korreksjon som regjeringen selv kunne ha fore-

På årsmøtet i Sosialterapeutisk Forbund på Granly 20. mars 2015 redegjorde Knut Dannevig for arbeidet med 
høringsuttalelsen om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov).
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Rostadheimen har ledig full stilling for vernepleier fra 
1.06.2015. Stillingen er i turnus med arbeid hver fjerde helg.

Stiftelsen Rostadheimen Bofellesskap er en privat virks-
omhet som gir heldøgnsbasert tilbud  til 8 beboere med 
funksjonshemming. Driftsansvaret dekker to bofelles-
skap og ett dagtilbud. Rostadheimen ligger i vakre omgi-
velser ved Sørfjorden på Garnes, i Arna bydel. Langs vår 
strandlinje har vi naust med båtplass. 

Fra Bergen Sentrum tar det 20 minutter med lokaltog 
og buss.

Søknadsfrist 15.05.2015

Stiftelsen Rostadheimen Bofellesskap
Garnesv 166  5264, GARNES, Norge  
Telefon: 97694965 
E-post: dag.kydland@rostadheimen.no

Ledig stilling vernepleier 
Rostadheimen

Som nevnt kan Kristelig Folkeparti kalles faddere for 
den gamle friskolelovgivningen i Norge. De særskilt 
tilrettelagte skolene sprang ut av en kristen-humanistisk 
tradisjon som hørte til hjerteområdet for mange krist-
ne organisasjoner og for Kristelig Folkeparti. At disse 
skolene sto i fare for å ofres for samlingsregjeringens 
enhet, må ha smertet partiet. Dagfinn Høybråten fra 
Kristelig Folkeparti var med i denne samlingsregjering-
en. Etter at Bondevik 2 regjeringen tapte valget og 
Stoltenberg-regjeringen kom til makten, kom Stolten-
berg-Høybråtenforliket, Privatskoleforliket, på plass i 
2007. En politisk avtale som skulle sikre friskolene og 
ikke minst de særskilt tilrettelagte skolene mot negative 
endringer, så lenge denne regjeringen besto. Dette var 
en meget viktig avtale for full normalisering. Høybråten 
klarte suverent å få rettet opp igjen det område hvor 
partiet tidligere hadde blitt overkjørt. På ett viktig områ-
de har likevel normaliseringen ikke blitt fulgt opp. Støtte 
til husleie, slik den gamle privatskoleloven sikret oss, er 
ikke blitt gjenopprettet. På to områder har normaliserin-
gen ikke blitt fulgt opp; det gjelder tidligere rettigheter 
til husleiestøtte og til fri skyss over kommunegrensen. 

På oppdrag fra Stortinget ble det i denne regjeringspe-
rioden opprettet en egen departemental forskrift som 
skulle bidra til gode rutiner, til en normalisering av våre 
skolers eksistens. Parallelt med det politiske privatsko-
leforliket, besøkte Stortingets Undervisningskomite 
Steinerskolen på Skjold hvor de også besøkte den hel-
sepedagogiske skolen. Undervisningskomiteen fastslår 
etter besøket at disse skolene utfører viktige oppgaver 
gjennom sitt arbeid med elever som behøver noe sær-
skilt. Komiteens uttalelse ble et politisk premiss for 
eksistensen av de særskilt tilrettelagte skolene frem til i 
dag. Vi kan føye til at formannen i Utdanningskomiteen 
(etter regjeringsskiftet), Ine Marie Eriksen Søreide fra 

Høyre, på forhånd også hadde besøkt Helsepedago-
gisk Steinerskole på Hedemarken. Hun var på en liten 
rundreise, og hun ble invitert til å sette seg inn i hva en 
særskilt tilrettelagt skole kan være i praksis. Hun ga klart 
uttrykk for at slike friskoler hadde rett til fortsatt eksis-
tens og til normal drift. En oppfatning som hun senere 
videreformidlet. 

Ny friskolelov
Kunnskapsdepartementet arbeider nå med en ny frisko-
lelov (den tredje i løpet av tolv år!) Som en frukt av alle 
bidrag for å sikre fremtiden for alle de særskilt tilrette-
lagte skolene, har vi nå en normal plass i loven. Departe-
mentet skriver i sitt utsendte høringsforslag av 15.10.14, 
om skoler med særskilt opplæring for funksjonshem-
mede: «Enkelte av disse skolene er tilpasset en bestemt 
type funksjonshemninger samtidig som tilbudet deres 
har svært stor verdi for de elevene det gjelder» (Kapittel 
10.5.3, side 63). Den nye friskoleloven er forventet lagt 
frem som proposisjon for Stortinget i vårsesjonen. Den 
offentlige høringsperioden ble avsluttet 15. januar. De-
partementets høringsnotat skiller seg fra tidligere lig-
nende dokumenter gjennom å være skrevet i en tone og 
form som inviterer til dialog. Det reelle faktainnholdet 
har imidlertid svært lite nytt, utenom en prinsipiell mu-
lighet for at private konsern og kjeder igjen skal kunne 
opptre som friskolegründere og –eiere. Loven gir ingen 
automatisk rettighet til opprettelse av nye friskoler, men 
vil åpne for en liberal praksis. Nettopp dette fører til at 
loven har overdrevent mange innslag av detaljreguleren-
de og kontrollerende bestemmelser. Det underkalkulerte 
statstilskuddet til alle typer friskoler videreføres som før. 
Man åpner med den ene hånden og strammer til med 
den andre. Men kanskje undervisningsminister Torbjørn 
Røe Isaksen vil følge opp de dialoginviterende signaler 
fra høringsnotatet? Det håper vi.
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Tekst: Rigmor Skålholt 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) feiret 
den internasjonale FN-dagen for funksjonshemmede 3. 
desember 2014 med temaet: «Å vokse opp med funk-
sjonshemning i Norge». 

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne åpnet 
konferansen. I tillegg var Helsedirektør Bjørn Guldvåg, 
arbeidsdirektør Joakim Lystad, utdanningsdirektør Pet-
ter Skarheim og BUF-direktør Mari Trommald til stede 
med innlegg. Fra alle fikk vi høre om høye ambisjoner 
og politisk ideelle føringer, men praksisen er dårlig inn-
rømmet flere av dem. Avgrunnen mellom gode inten-
sjoner og praksis er hverdagen for mange som trenger 
støtte og oppfølging. Når det kommer forskning som 
beviser at dette stemmer, gir det håp om endring. 

Hovedinnlegget på konferansen var professor Jan Tøsse-
bros forskningsstudie om å vokse opp med funksjonshem-
ming, om barna og deres familier. Utgangspunktet var å 
forske på idealer og realiteter etter de store reformene.

NTNU Samfunnsforskning i Trondheim har foretatt en 
studie i perioden 1998 til 2012. De har undersøkt forhol-
dene for funksjonshemmede barn født i perioden 1993 – 
1995. 600 familier har blitt intervjuet i 5 forskjellige faser 
av livet til barna. Forskningsgruppen har fulgt barna og 
familiene fram til de nå er i ferd med å nå overgangen til 
voksen alder. Tema de tar opp er erfaringer fra skolen, 
risiko for at foreldre skilles, samarbeid med hjelpeappa-
ratet. Blir de gjeldende politiske idealer realisert? Berø-
rer idealene hverdagen til de det gjelder?

Her er noen av resultatene intervjuene viste:

Familie 
Myten om at foreldre med utviklingshemmede barn skil-
ler seg oftere enn «vanlige» ektepar, stemmer ikke. Forel-
dre til barn med Downs skiller seg minst. Sysselsetting er 
stort sett som i vanlige familier, men mor jobber nesten 
ikke før skolealder til barnet. Hun jobber deltid. Mødre 
med lite utdannelse går sjeldnere tilbake til arbeidslivet. 
Far jobber som andre fedre. Det er et flertall av selvsten-
dig næringsdrivende. Det gir større fleksibilitet. Foreldre 
med funksjonshemmede har ca. halvering av deltakelse i 
kultur, fritidsaktiviteter, venner i forhold til andre foreldre. 
I sluttordet til dette tema skriver Tøssebro at det er «klare 
indikasjoner på at det å balansere mellom forpliktelser i 
familien og kravene fra arbeidslivet framstår som betyde-

lig vanskeligere enn i andre familier med barn på samme 
alder. Dette får utslag som redusert stilling, mindre over-
tid, permisjoner og høyere sykefravær. Det får også klare 
konsekvenser for annen deltakelse, som for eksempel 
deltakelse i fritidsaktiviteter og vedlikehold av sosiale nett-
verk. I tillegg får det økonomiske konsekvenser.»

Inkludering i skolen 
Barnehagene får mye skryt. I skolen går veien ut av 
jevnaldrendemiljøet. I grunnskolen er 1/3 ikke lenger 
med i samme klasse som jevnaldrende. Dette øker i ung-
domskolen og videregående. Elevene segregeres mer i 
store kommuner. Oslo segregerer flest. De mest robuste 
inkluderingskommunene er små. Her er 80% av forel-
drene fornøyd. 20% ikke fornøyd. 

I overgangene mellom grunnskole/ungdomsskole/vide-
regående øker segregering. Dette er knyttet til spesialpe-
dagogisk hjelp som tar dem med ut av miljøet. 
De som går i vanlig skole, men er lite i klassen deltar 
minst med jevnaldrende også i fritiden. Skole og fritid 
påvirkes sterkt av jevnaldrende. 

Ordningen med Individuelle planer (IP) er ikke god. 
Mange foreldre sier at IP ikke har medført endring. Vi-
deregående skole tilbyr bare «bollebaking.» Det er lavt 
ambisjonsnivå for disse elevene. 

Hjelpeapparatet 
Her møter vi kampen med hjelpeapparatet. Her kom det 
mange skuffende svar, fortalte Tøssebro. 
De første årene (barnehage) er 60 - 75% fornøyd med 
tilbudet. Så kommer en massiv kritikk før foreldrene 
får tilbud på plass. 75% har fått avslag fra NAV i første 
omgang og har vært gjennom en klageinstans før de får 
hjelp. Mange sier at de til slutt har møtt et menneske 
som har forstått. Det råder stor vilkårlighet i forhold til 
den behandling de får. Det fortelles om en serie med 
dårlig folkeskikk: «Gå hjem og slapp av». Det er stor 
grad av personavhengighet. Fragmentering i hjelpetilbu-
det er et flerhodet troll. Vedtakene kommunene gjør har 
kort varighet. Noen foreldre resignerer. Og noen beskri-
ver reisen i hjelpeapparatet fra novise til å bli ekspert.

Foreldre blir ikke møtt med åpne holdninger. De misten-
kes for å utnytte ordninger. De pårørende opplever det 
er vanskelig å måtte «forsterke de vanlige vanskene» for 
å få hjelp. 

Denne forskningen er offentliggjort i boka «Oppvekst 

Internasjonal FN-dag for 
funksjonshemmede
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treffer bakken i hverdagen til barna og familiene. Det 
andre perspektivet er tema som er viktige i alle barns 
oppvekst og alle barnefamiliers hverdag: erfaringer med 
barnehage og skole, foreldres håndtering av balansen 
mellom familie og arbeid, barnas forhold til jevnaldren-
de, og i tillegg familienes erfaringer med et kronglete 
hjelpeapparat. Det tredje perspektivet er livsløp. Vi følger 
barna født i midten av 1990-åra fra de er ganske små og 
fram til overgangen til voksen alder.»

med funksjonshemming. Familie, livsløp og overgan-
ger». (Gyldendal Akademisk forlag). Jan Tøssebro og 
Christian Wendelborg (red.)

Oppsummerende skriver forfatterne: «Denne boka 
handler om å vokse opp med funksjonshemming, om 
barna og deres familier. Den bygger på tre overordnede 
perspektiver. Det første knytter an til politikk: å vise 
hvordan virkeligheten ser ut der de politiske idealene 

Lysdag på Røyken 
videregående Steinerskole

at dette kunne gjøres nå. Vi ble enige om å ha et møte der 
alle kunne legge fram forslag til hvem pengene skulle gå 
til, samt utarbeide forslag til utforming av prosjektet som 
helhet. 

Blagoe Delo
Selv syntes jeg at det helsepedagogiske hjemmet Blagoe 
Delo i Russland var en virksomhet som kunne trenge en-
gasjement fra våre elever, og opprettet kontakt med Blagoe 
Delo og ildsjelen der borte, Vera Simakova. Hun sendte 
meg både tekst og bilder å vise fram for elevene. 

På neste elevrådsmøte snakket vi først rundt formen på selve 
dagen. Vi ønsket en dag hvor de aller fleste kunne finne 
noe å bidra med. Når det var avgjort, sto valg av humani-
tær organisasjon/virksomhet på planen. Elevene var meget 
profesjonelle og alle fikk legge fram sin sak. Valget falt på 
Blagoe Delo. Som elevene selv sa, de ønsket å gi penger til 
noen som de kunne opprettholde kontakten med, følge og 
skape en langvarig relasjon. Fordi vi som skole ønsket å være 
et lyspunkt, skape noe positivt i det vi gikk inn i mørketi-
den, kalte vi denne dagen for Lysdag. En av elevene spurte 
om hva pengene helt konkret skulle gå til. Jeg tok med meg 

Tekst: Hilde Maria Nygård Dias Sørensen 
Foto: Maren Thue

I mange år har Røyken videregående Steinerskole støttet og 
deltatt på innsamlingsaksjoner i form av OD og steinersko-
lesystemets eget arrangement WOW. Begge flotte aksjoner 
men dessverre har vi sett at disse ikke har klart å skape det 
ekte engasjementet og den gløden som burde kjennetegne 
slike tiltak. Elevene har falt fra, færre har jobbet og mange 
har benyttet arbeidsdagen til å sove framfor å jobbe. 

Vår tanke for det nye skoleåret ble derfor: hva kan vi gjøre 
for å engasjere flere? Hvordan kan vi gi elevene opplevelsen 
av at det de deltar på er viktig? 

Fra ide til virkelighet
Prosjekt Lysdag vokste sakte fram som en idé med røtter 
i de erfaringer vi hadde gjort. For å kunne skape en ny le-
vedyktig og viktig tradisjon, var vi avhengig av at elevene 
fikk eie prosjektet selv. Det som aller først kom på bordet 
var behovet for at elevene selv kunne være med å bestemme 
hvor pengene skulle gå. Videre snakket vi om hvordan de 
tidligere hadde samlet inn penger, og hvordan vi så for oss 

Victor Sætre jobber med lyk-
ter til lysfesten i kunstimen.

Maria Adolfsen Krogh Juterud maler bilde til 
kunst-utstillingen.

Patrick Næss og Isabell Chatinka Kristiansen jobber 
med å gjøre lyktene klare til lysfesten neste torsdag.
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Nå er den tilgjengelig for de som går inn på Camphill Rese-
arch Network. 

Det var også en kort oppdatering av en doktoravhandling 
som blir utført av Catherine Reilly som ser på hvordan unge 
beboere i Camphill Glencraig i Nord-Irland finner sin stem-
me. Både resultatene og forskningsmetoden komme til å 
være viktige for lignende forskning i andre Camphill steder. 
Avhandlingen blir ferdig i løpet av 2016. 

Camphills Forskningsnettverk har nylig fått økonomisk støtte 
av Camphill Skottland Forbundet (Camphill Scotland Coun-
cil) som vil dekke både tekniske og administrative utgifter. 

For mer informasjon, og å bli med på epost mailing listen 
vennligst ta kontakt: 
www.camphillresearch.com
epost: maria.lyons@camphillresearch.com. 
 

Tekst: Jan Bang 

Dette nettverket ble satt opp av Maria Lyons i 2014, og sen-
der ut regelmessige nyhetsbrev og oppdateringer. Det ble 
nevnt her i Landsbyliv i utgave 37, Høsten 2014, side 35. 

I det siste nyhetsbrevet som ble sendt ut i mars 2015 skriver 
Maria om ny forskning fra USA, en rapport skrevet av Jan 
Goeschel and Diedra Heitzman: ”Providing Quality of Life 
through Intentional Community Living: Outcomes Evaluati-
on for the Camphill AmeriCorps Education Award Program 
of the Camphill Association of North America.” Denne 
forskningen evaluerte livskvalitet blant mennesker med spe-
sielle behov i fem forskjellige fellesskap i USA. 

Det ble også nylig lagt ut en avhandling av Michael Tyldesley 
fra Universitetet i Manchester, England: ”Proposals and Acti-
vities for a Threefold Social Order in Britain c1920 - c1950.” 
Avhandlingen er skrevet i 1997, men ble aldri offentliggjort. 

Camphill Forskningsnettverk

en symbolsk sum til det gode formålet. Min opplevelse var at 
lærere og elever sto samlet og hadde et felles mål.

Dette var en dag for alle elever, og alle elever betyr hos oss 
som på andre skoler store ulikheter i mestringsnivå og sosiale 
ferdigheter. Vi jobbet spesielt med å inkludere alle elever i 
arbeidet og fokuserte på at alle skulle få noe å jobbe med som 
de kunne håndtere. Det var flott å se at elevene stilte opp for 
hverandre, og sørget for at alle var med. 

Forberedelsene var fine og jeg tror det som gjorde det vel-
lykket var at elevene selv fikk velge hva som skulle gjøres på 
dagen og hvor de ville bidra. 

Lysdagen ble en suksess! Min opplevelse var at elevene koste 
seg med arbeidet, samtidig som de evnet å se at noen trengte 
deres hjelp. Det tror jeg var en stor motivator. Jeg mener be-
stemt jeg kunne se at mange av elevene våre vokste på arbei-
det de gjorde, de utsondret en form for mestring jeg av og til 
savner å se hos dem. Det gjorde også noe med oss lærere. Det 
å ikke skulle være i sentrum, men befinne seg i utkanten som 
støtte. Man kommer nærmere inn på hverandre når man 
går ut av sin komfortsone og inn i en annen form for sam-
handling. Elevene har godt av å se oss lærere i en annen mer 
menneskelig setting, og vi lærere har godt av å møte elever i 
et prosjekt hvor de får vist noe annet enn det vi oppfatter og 
ser i klasserommet.

Hilde Maria Nygård Dias Sørensen er lærer og prosjektkoordi-
nator ved Røyken videregående Steinerskole og student ved det 
sosialpedagogiske studiet ved Steinerhøyskolen. Red.

spørsmålet i samtale med Vera. Det ble stille lenge, før hun 
svarte stille: er det i orden for dere at vi bruker pengene på 
strøm? Det kommer en lang hard vinter … Det ble tydelig for 
meg at vi hadde valgt rett prosjekt å støtte.

På neste møte med elevene snakket jeg litt om Blagoe Delo, 
deres behov og hvem som ville nyte godt av pengene. Deret-
ter snakket jeg litt om egen erfaring med funksjonshemning 
og vanskelighetene med at funksjonshemmede i andre and 
(deriblant Russland) ikke har samme rettigheter som i Norge. 
Jeg følte det var viktig å formidle svaret til Vera i forhold til 
pengebruk, og gjentok derfor min samtale med Vera. I det 
øyeblikk opplevde jeg en oppmerksomhet og tilstedeværelse 
fra elevene som var genuint, oppriktig og rent, et ønske om å 
være med å gjøre en forskjell.

Utarbeiding av aktiviteter
Vi delte så alle 90 elever i 9 ulike grupper som skulle utarbei-
de forslag til aktiviteter. Det boblet av ideer og forslag av alle 
slag. Noen besluttet vi å ta med, andre tok vi med som gode 
ideer til en senere anledning. Blant annet skulle musikkteater 
tredje år skrive manus, legge regi, skape scenografi og kos-
tymer basert på ”Geitekillingen som kunne telle til ti” av Alf 
Prøysen, med tanke på å spille dette for inviterte barnehager 
fra nærområdet på Lysdagen.

Dessuten var det loppemarked, fotostudio slik at alle som ville 
kunne komme og få tatt sitt bilde, og dekkskiftestasjon uten-
for skolen. Det ble bakt kaker til salg både på skolen, rådhuset 
og i sentrum. Barnehagene som besøkte skolen denne dagen 
kunne kjøpe kake og saft etter forestilling og selvfølgelig gi 
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Tekst: Per Engebretsen 
Foto: Borgny Berglund

Noe av det beste jeg vet, er å komme hjem et-
ter jobben og sette meg i hagen under epletreet 
og nyte den deilige stillheten. Det vil si – helt 
stille er det jo ikke. Jeg har en katt som straks 
skal sette seg på fanget mitt og begynne å male, 
en lyd som noen knapt kan høre, en murrelyd 
man heller kan kjenne. Like etterpå lander en rekke 
fugler i treet over meg. De kjenner meg godt, vet at jeg 
gir dem herlige solsikkefrø, vi er venner og de kvitrer. Så 
kommer hønene taslende og skrapende og ønsker meg 
velkommen hjem. Høner har for vane å skravle men ikke 
høyt og skingrende og i munnen på hverandre, de kluk-
ker lavt og godlynt. Med litt øvelse kan man høre at også 
de har mye interessant å fortelle, mye har hendt siden 
sist. Bier og humler suser forbi, de er ennå på jobb. Flu-
ene er litt masete. De skal absolutt fly inn i øret mitt. Jeg 
protesterer, men de hører ikke på det øret. Det er godt 
å vite at så mange er interessert i meg, men et sted går 
grensen. Øret mitt vil jeg ha i fred.

Dette er godlyder. Lyder som lindrer, som gleder og gjør 
livet herlig. Lyder som får meg til å slappe av. Jeg kjen-
ner at kroppen løsner litt og tankene flyr lett og ledig. 
Slike øyeblikk teller mye, de er verdifulle. De gir meg 
kreftene tilbake.

Hver torsdag har vi lærermøte. Kl. 16.45 setter vi oss i 
ring i den fine salen vår og møtet begynner. Kl. 17.00 
blir ventilasjonsanlegget slått av automatisk. Plutselig 
blir det stille. De aller fleste av oss puster litt ut og sen-
ker skuldrene. Det er som om vi først da merker hvor 
anstrengende det er med denne ventilasjonslyden som 
vi til vanlig ikke hører. Kroppen hører den. Kroppen tar 
imot lyden og gjør et motangrep med å spenne seg og 
forsvare seg. Vi tenker ikke på det, men alle de lydene 
vi ikke ønsker, forstyrrer og stresser oss. Vi blir slitne. 
Uønskede lyder kalles støy, og de lydene er ikke av de 
gode. Blir det for mye støy i hverdagen, ender det ofte 
med sykdom, fravær og fysiske lidelser uten at vi forstår 
helt at det skyldes bråk. 

Alle som kjenner meg vet at jeg hører dårlig, jeg går med 
høreapparater og sier ofte «..hva sa du?». Det jeg vet og 
som de aller fleste ikke vet, er at de også mer eller mindre 
hører dårlig. Det behøver ikke bety at vi alle går rundt 
med hørselskader. Like mye betyr det at med mye ulyder 
rundt oss i hverdagen blir det svært anstrengende å høre 
det man vil og ønsker å høre. Selv hører jeg utmerket når 
jeg er hjemme og hører fugler kvitre osv., men når jeg 
snakker med andre blir jeg tunghørt. I selskap, på restau-

rant og julebord er jeg døvhørt. Jeg hører – alt-
for godt – bare et møl av sterke lyder.

Sterk romklang, mye lyder fra skraping 
med stoler, småsnakk rundt omkring, kaffe-
kopper og bestikk som klirrer, høylytt latter 
osv. gjør det vanskelig for alle å høre. Vi 
voksne med evne til å sette ord på slike ting 

kan rette opp mye ved å gjøre oss dette bevisst. 
Men hva med våre elever?

Hos oss er det flere elever med høreapparater, vi vet om 
flere som er tunghørte og statistisk sett er det kanskje 
halvparten som ikke hører godt nok. Det kan skyldes 
skader på høreorganet, men også en dårlig utviklet hjer-
nefunksjon. Dette blir ofte som en ond spiral, fordi barn 
generelt bruker lang tid på å utvikle hørselen rent fysisk 
og gjennom erfaring og forståelse. Først etter mange år 
er vi i stand til å kompensere dårlig hørsel med forstå-
else og tolkninger. 

Vokalene er lette å høre. De utgjør ca. 90 % av kraften i 
talen og er i tillegg lavfrekvente. Derfor hører vi voka-
lene så lett. Konsonantene er derimot energisvake. De 
utgjør ca. 90 % av forståelsen for det som sies. Det er 
de lydene som blir først borte ved støy og dårlig rom-
akustikk. Misforstår du en konsonant, tror det er en f du 
hører og som i virkeligheten er en s, så mister du kan-
skje forståelsen for det ene ordet. Du bruker en brøkdel 
av sekund for mye for å tenke over det og dermed har 
du ikke fått med deg hele setningen. Når vedkommende 
som snakker blir avbrutt av en annen som hekler seg på 
og fortsetter i sin neste setning med noe annet som ikke 
direkte har med det første som blir sagt, og en tredje 
henger seg på i samme stil, ja da sitter du der som et 
dumt stykke brød og spør forsiktig sidemannen om hva 
man snakker om nå. Hvis du da er riktig uheldig, så kan 
vedkommende i beste mening si nokså høyt i en litt for 
velmenende tone hvor vi nå er i samtalen. Alle får med 
seg fadesen. Morsomt, ikke sant?

Så hva da med våre elever? Også med de elevene som i 
utgangspunktet hører godt men har vanskelig for å for-
stå språk? Kanskje deres største problem er at de har et 
annet morsmål? De er jo alle i samme båt! 

Hvis jeg står en meter fra en annen og har normal hør-
sel, hører jeg alt vedkommende sier ved stille forhold. 
Står jeg to meter unna, hører jeg ca. 95 %. Fire meter 
unna hører jeg ca. 75 % ved samme tonestyrke. Står 
jeg åtte meter unna hører jeg ca. 60 %. Med alminnelig 
bakgrunnsstøy må den andre heve stemmen ca. 6 % for 
å overdøve. Overfor barn må vedkommende heve stem-

Unnskyld, men hva sa du?

Per Engebretsen
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Vi forstår at dårlig hørsel er et handikap og en byrde. 
Tankene våre løper løpsk og følelsene slår krøller på 
seg. Støy og bråk tærer på den måten på kreftene. I våre 
sammenhenger kan vi si at de tærer på eterkreftene. Det 
er i dette området at støtet i det terapeutiske arbeidet må 
settes inn. For mitt eget vedkommende trenger jeg ikke 
lenger å analysere mitt eget indre liv for å mestre hør-
selsproblemene. Nå må jeg passe på fysisk å befinne meg 
på et sted hvor støy ikke plager kroppen. For våre elever 
er det ved siden av viktige tiltak for å bedre lydmiljøet 
med god akustikk i rommene, tegn til tale, tydelighet 
og det enkle og banale ved å snakke en av gangen, også 
svært viktig å lage de gode øyeblikkene som gir kreftene 
tilbake. For noen er det viktig med f.eks. muskelavslap-
pende massasje, lydterapi, ro, gode farger i rommet og 
ikke minst kunstnerisk arbeid i bøtter og spann.

«Du hører det du vil høre!» Morsomt, spøkefullt, litt 
nedlatende og alvorlig. For noen blir det som en ekstra 
straff. For meg er det en oppfordring. Det er viktig å 
høre etter det som gir krefter og positivitet og luke ut 
alt annet. Det er viktig å skape sin egen indre hage med 
gode lyder som får deg til å blomstre. Da kan terapeuten 
ta pause og pedagogen sette i gang med det som peker 
mot fremtiden. Først når vi klarer dette, er vi i stand til å 
hjelpe andre som ikke klarer det selv.

Per Engebretsen er lærer på Ljabruskolen. Red.

men ca. 15 – 20 %. Så igjen spør jeg: Hva da med de 
av oss som av forskjellige grunner ikke har så lett for å 
forstå i utgangspunktet? 

Noen av våre elever har åpenbart problemer ved mye 
lyd. De biter seg i hånda, knyter seg sammen, noen blir 
hysteriske. Det er alltid vanskelig å vite helt sikkert 
hvorfor våre elever av og til blir urolige. Vi forstår til 
en viss grad når elevene føler seg utrygge og truet. Det 
kan være andre elevers oppførsel, det kan være for mye 
lyder og uroligheter osv., og vi finner en løsning, ordner 
opp. Men hvorfor tåler ikke elevene dette? Hvorfor er 
noen mer ømfintlig enn andre? Vi vet at svaret ikke er 
lett å finne for det finnes mange svar.

Selv punkterte jeg fullstendig for mange år siden. Livet 
ble plutselig veldig vanskelig. I ettertid viste det seg å 
være en helt alminnelig og sunn midtlivskrise. Jeg ble 
godt kjent med meg selv ved å stille de riktige spørsmå-
lene om mitt eget liv. Det tok lang tid å forstå at det ikke 
var noe spesielt lettere med midtlivskrisen med dårlig 
hørsel og sterk tinnitus. Jeg visste ikke selv den gang 
hvor dårlig jeg hørte og hva tinnitus gjør med meg. For 
mitt vedkommende ble det etterhvert som med høna 
og egget. Mestret jeg ikke livet fordi jeg hørte dårlig? 
Kunne jeg legge skylden for alle vanskeligheter i livet 
på dårlig den hørselen eller ble det bare litt ekstra van-
skelig på grunn av hørselen?

• Støttefunksjon for lokal ledelse ved Camphill Rot-
voll og Jøssåsen.

Kvalifikasjoner 
• Søkeren må ha kompetanse innen personalområde, 

internkontroll og HMS
• Søkeren må ha kjennskap til rammebetingelser 

innen området og lover og regler som gjelder innen 
fagområdet.

• Søkeren må ha erfaring med teamarbeid og relevant 
erfaring fra omsorgssektoren.

Krav til kompetanse
• Utdanning : Bachelor, uspesifisert, treårig 
• Generell kompetanse : Personalarbeid generelt 
• Generell kompetanse : HMS - arbeid 

Sted: Malvik, Trondheim. Lønn etter avtale. Søknadsfrist 
18.05.2015. Prosjektstillingen er ledig fra 1.05.2015 til 
14.08.2016. Søknad Prosjektstilling sendes til Camphill 
Landsbystiftelse i Norge, Malvikvegen 1333 7550 Hom-
melvik. Kontaktperson: Sarah Mafukidze, sekretariat@
camphill.no, m73978460. Nettside. www.camphill.no

Camphill Landsbystiftelse i Norge driver i dag 6 lands-
byer på landsbasis, hvorav 3 er lokalisert i Trøndelag. 
Landsbystiftelsen ønsker som et prøveprosjekt å opprette 
felles administrasjon for 2 av landsbyene i Trøndelag. 
Som følge av dette har vi ledig en 100 % prosjektstilling 
knyttet til Camphill Rotvoll og Jøssåsen Landsby. Varig-
het 1 år med mulighet for fast stilling.  
 
Arbeidsted er etter avtale på Camphill Rotvoll og Jøsså-
sen Landsby.  
 
Arbeidsoppgaver 
• Ivareta løpende saksbehandling, dokumentasjon og 

lederstøtte innen personal, internkontroll og HMS
• Ha et særlig ansvar for saksbehandlingsstøtte i 

tilknytning til personalansvaret, gjennomføring av 
arbeidskontraktprosessen, administrasjon vedrø-
rende inntak av praktikanter - UDI, oppfølging av 
turnus og oppfølging mot NAV.

• Andre oppgaver innenfor personalområdet kan bli 
tillagt stillingen.

Prosjektmedarbeider Camphill Landsbystiftelse
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Prosjektmedarbeider Camphill Landsbystiftelse

Den blinde mannen 
og jegeren
En fortelling fra Vest-Afrika

En gang for lenge siden var det en blind mann som bod-
de sammen med søstera si i ei hytte i en landsby i utkan-
ten av skogen.

Dette var en veldig flink blind mann. Selv om han ikke 
så noe med øynene sine, var det som om han visste mer 
om verden enn det mennesker med et syn så skarpt som 
syl gjorde. Han pleide å sitte utenfor hytta si og snakke 
med dem som gikk forbi. Hvis de var i vanskeligheter, 
spurte de ham om råd, og rådene de fikk, var alltid gode.
Hvis det var noe de gjerne ville vite, spurte de ham, og 
svarene han ga, var alltid de riktige.

Folk ristet forundret på hodet og spurte: «Blinde mann, 
hvordan kan det ha seg at du er så vis?» Og den blinde 
mannen smilte og sa: «Det er fordi jeg ser med ørene.»
Så skjedde det at søstera til den blinde mannen ble glad i 
en jeger fra en annen landsby. Og det gikk ikke lenge før 
bryllup kom i stand og jegeren ble gift med den blinde 
mannens søster.

Da den store bryllupsfesten var til enda, kom jegeren for 
å bo der i hytta med sin nye kone. Men han hadde ikke 
tid til å snakke med broren til kona, nei, for den blinde 
mannen hadde han ingen tid til overs.

«Hvilken nytte,» pleide han å si,» hvilken nytte har vi av 
en mann uten øyne?» Og bestandig svarte kona: «Men 
kjære mannen min, han vet mer om verden enn folk 
som kan se.» Da pleide jegeren å le: »Hahaha! Hva vet 
vel en blind mann som lever i mørket? Hahaha …!»
Hver dag gikk jegeren inn i skogen, og med seg hadde 
han snarer og spyd og piler. Og hver kveld når han kom 
tilbake til landsbyen, ba den blinde mannen ham: «Vær 
så snill, la meg være med deg på jakt i skogen!» Men 
jegeren ristet bare på hodet: «Hvilken nytte er det i en 
mann uten øyne?»

Og dagene og ukene og månedene gikk, og hver kveld 
spurte den blinde mannen: «Kjære deg, i morgen kan jeg 
vel få være med deg på jakt?» Og hver kveld ristet jege-
ren på hodet.

Men så skjedde det en kveld at jegeren var i godt humør. 
Han var kommet hjem med en fin fangst, en riktig fet 
gaselle. Kona hadde laget et deilig måltid av kjøttet, og 

da de hadde spist, vendte jegeren seg mot den blinde 
mannen og sa: «Det kan være det samme, i morgen skal 
du få bli med på jakt!»

Neste morgen dro de sammen inn i skogen, jegeren med 
sin snarer, spyd og piler. Han holdt den blinde mannen 
i hånden og hjalp ham å følge stien mellom trærne. De 
gikk og gikk, i time etter time.

Plutselig stoppet den blinde mannen og klemte hånden 
til jegeren: «Hysj, det er en løve!» Jegeren så seg om-
kring, men han kunne ikke få øye på noe som helst. «Det 
er en løve, «sa den blinde mannen, «men det går bra … 
den har spist, og nå sover den. Den kommer ikke til å 
skade oss.»

Så fortsatte de på stien, og ganske riktig, ikke lenge etter 
kom de til en løve som lå utstrakt i dyp søvn under et 
tre. Så snart de var kommet forbi, spurte jegeren: «Hvor-
dan visste du om løven?» «Fordi jeg ser med ørene.» 
svarte den blinde mannen.

Så gikk de igjen, i mange, mange timer, og plutselig 
klemte den blinde mannen på nytt hånden til jegeren. 
«Hysj, det er en elefant!» Jegeren så seg omkring, men 
han kunne ikke få øye på noe som helst. «Det er en ele-
fant – men det går bra, den er ved vannhullet, den kom-
mer ikke til å skade oss.»

Så fortsatte de på stien, og ganske riktig, ikke lenge etter 
fikk de øye på en diger hannelefant som plasket i vann-
hullet og sprøytet ryggen sin med mudder.

Så snart de var kommet forbi, spurte jegeren: «Hvordan 
visste du om elefanten?» Og igjen svarte den blind man-
nen: «Fordi jeg ser med ørene.»

Så fortsatte de dypere og dypere inn i skogen, helt til de 
kom til en liten lysning. Jegeren sa: «Her skal vi sette opp 
snarene våre.»

Jegeren satte opp en av snarene, og han viste den blinde 
mannen hvordan han skulle sette opp en. Da begge sna-
rene var ferdige, sa jegeren: «I morgen kommer vi tilba-
ke, og ser hva vi har fått.»

Og sammen fant de veien hjem til landsbyen.
Neste morgen var de tidlig oppe. På nytt tok de stien 
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innover i skogen. Jegeren sa han ville holde den blinde 
mannen i hånden igjen, men den blinde mannen svarte: 
«Nei, jeg kjenner veien nå.»

Denne gangen var det den blinde mannen som gikk 
først, og han snublet ikke i en eneste rot eller trestam-
me, og han fulgte hver krumning på stien. De gikk og 
de vandret, like til de kom til den lysningen dypt inne i 
skogen hvor de hadde satt opp snarene sine.

Jegeren så med en gang at det satt en fugl i hver av snare-
ne. Og han så med en gang at den fuglen som var fanget 
i hans snare, var liten og grå, mens fuglen som satt i 
snaren til den blinde mannen, var den rene skjønnheten, 
fjærene var grønne og høyrøde, ispedd med gull.

«Sitt her så lenge, du» sa jegeren til den blinde mannen. 

«Vi har fått en fugl hver, jeg skal 
hente dem ut av snarene.»

Den blinde mannen satte seg ned 
på stien, og jegeren gikk bort til 
snarene, og mens han gikk, tenkte 
han med seg selv: «En mann uten 
øyne vil aldri se forskjellen.» Og hva 
gjorde han så? Jo, han ga den blinde 
mannen den vesle grå fuglen, og 
for seg selv beholdt han den vakre 
fuglen med grønne og høyrøde fjær, 
ispedd med gull.

Den blinde mannen tok den vesle 
fuglen i hånden. Så kom han seg på 
føttene, og de bega seg på hjemvei-
en. De vandret og de gikk, og som 
de gikk der, sa jegeren: «Hvis du er 
så flink at du ser med ørene, så si 
meg: Hvorfor er det så mye sinne og 
hat og krig i verden?»

«Det er fordi verden er så full av 
mennesker som deg, som tar det 
som ikke er deres!»

Da ble jegeren fylt med bitter skam. 
Han tok den vesle grå fuglen ut av 
den blinde mannens hånd og ga 
ham så den grønne og høyrøde, med 
fjær av gull innimellom. «Jeg er lei 
meg;» sa han.

Og de gikk og de vandret, og så sa 
jegeren: «Hvis du er så flink at du 

ser med ørene, så si meg: Hvorfor er det så mye kjærlig-
het og godhet og mildhet i verden?»

«Det er fordi verden er så full av mennesker som deg, 
som lærer av sine feil.»

Og så gikk de og gikk, like til de kommer tilbake til 
landsbyen.

Og fra den dagen av var det slik at hver gang jegeren 
hørte noen som spurte: «Blinde mann, hvorfor er du 
så vis?» så la han armen rundt skulderen til den blinde 
mannen og svarte:
«Det er fordi han ser med ørene – og hører med hjertet.»

Fortellingen er fra boken «Engelen ved Apalstupet», 
Verbum forlaget 2006. Red.
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Tekst: Frode Barkved 

I forfjor hadde vi en artikkel om ”Den åttefoldige 
vei” av Frode Barkved. Der tok han opp generelle 
trekk med dette konseptet som Rudolf Steiner 
har behandlet. Vi fortsetter i de neste utgaver 
å gjengi de åtte øvelser som er tilknyttet denne 
øvelsesveien, og håper at våre lesere får anled-
ning til å bruke dette på en konkret måte. I denne 
utgaven tar vi øvelser fem og seks. Red. 

Den Femte øvelse: Levemåte 
Den femte øvelsen handler om å bli oppmerksom på 
hvordan man innretter og lever livet. Her kan man ha 
vidt forskjellig utgangspunkt. Det finnes mennesker som 
stadig må gjøre noe, som må ha «gang på det» for å føle 
at de lever, andre er mer tilbakelente og tar ting som 
det faller seg. Begge kan utarte til ensidigheter, enten til 
en noe oppjaget, rastløs handlingsmani, eller til en sløv 
likegyldighet og latskap. 
 
Man merker etter hvert at disse øvelsene henger sam-
men, at de går inn i hverandre. Vi har allerede sett nær-
mere på det å bli oppmerksom på ens egne handlinger 
og deres konsekvenser for menneskene og verden. I vår 
måte å utføre handlingene på ligger det også en utfor-
dring. Drives jeg til å handle ut fra uro og hast, eller hin-
drer treghet og en innarbeidet dovenhet meg i å handle?  

Nå skal man på den ene siden « unngå alt det som brin-
ger uro og hast inn i livet», man «skal ikke gjøre noe 
overilet». På den andre siden skal man «heller ikke være 
treg».  

Den som har beskjeftiget seg med denne og lignende 
meditasjonsøvelser blir etter hvert klar over at polari-
teten mellom handlingsmani og handlingsavmakt, er 
sterke krefter i sjelen. Når en tendens blir for sterk, er jeg 
ufri. Oppgaven er å forsøke å finne et skapende og fritt 
midtområde, der jeg(!) handler. 

Da trer bildet frem av et menneske som alltid er på vei, 
som faller i grøften til høyre og venstre, gang på gang; - 
men som allerede i sin trang til selverkjennelse berører 
midten. Det kan storme, likevel forsøker man å finne ro 
i stormens sentrum. Man kan føle at man vandrer i en 
hengemyr, men man glemmer ikke himmelen. I livets 
prøvelser, i livets handlingsstrøm, forsøker man å opp-
fatte det man står i, det som man utfordres i «som en 

mulighet til videreutvikling, og 
handler i overensstemmelse med det.»  

Den Sjette øvelse: Selverkjennelsesstreben 
Den som har gjort de beskrevne øvelsene et stykke tid 
vil kunne integrere dem mer og mer i seg selv. Det vil 
si at oppmerksomheten rettet mot mine ulike sjelelige 
funksjoner blir en naturlig del av livet mitt, det blir så å 
si til en vane for meg å være oppmerksom og øvende. 

Min selverkjennelsesstreben fører til at jeg får stadig 
større klarhet over hva som ligger innenfor og utenfor 
rekkevidde for det jeg har krefter til; - akkurat nå. Og 
motsatt: jeg unngår ikke å gjøre det som ligger innenfor 
mine krefter. Av erfaring har jeg lært hvordan det å pres-
se meg for langt utover det realistiske og mulige, på sikt 
fører til det motsatte av det jeg ville: til oppgivelse, resig-
nasjon, utbrenthet osv. Men jeg vet også at dersom jeg 
unnlater å realisere noe jeg ut fra innsikt vet er nødven-
dig og vet at jeg har evner og krefter til å virkeliggjøre; 
kan også det slå tilbake. 

Tilbakeslaget kan se ulikt ut og kan også ligge lenger 
fremme i tid. Min unnlatelse kan eksempelvis føre til at 
jeg langt senere opplever konsekvensen, enten i form av 
en skurrende livsfølelse, eller/og ved å oppdage at noe i 
min medmenneskelige omgivelse har blitt skeivt og van-
skelig, og at dette har å gjøre med det jeg ikke gjorde. 

Nå gjelder det altså at jeg prøver ut og får et forhold til 
mine «evner og ferdigheter, og forholder meg ut fra en 
slik selverkjennelse». Jeg opparbeider en mer og mer 
eksakt følelse for hvor mine grenser er tøyelige, hvor de 
er for utydelige, hvor de er for faste osv. Samtidig prøver 
jeg å danne meg en større oversikt, og inderliggjør ide-
aler og mål i meg, som jeg kan stå inne for og arbeide 
med, selv om realiseringen av dem ligger i fremtiden. 
Stadig på ny er jeg interessert i å gripe og forstå det jeg 
opplever som mine spesielle oppgaver. Og dette henger 
igjen sammen med at det nå er jeg som leder meg. Jeg 
handler ikke ut fra automatikk, ikke ut fra fraser, kon-
vensjoner og rutiner som dirigerer meg ut fra makt- el-
ler konformitetspress som kommer utenfra. Jeg «føyer 
meg ikke bare tankeløst inn som et hjul i det menneske-
lige maskineri, men forsøker å forstå sine oppgaver, å se 
ut over det hverdagslige.»  

Steiner skriver at man kan sammenfatte denne øvelsen 
ved å prøve «å la alle tidligere øvelser bli til vane».

Den åttefoldige veien 
- Øvelse fem og seks

  Frode Barkved
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Anbefalt av Hanne Kveli 

Dette er et flott dikt/lyrikk-
bok fra Grobunn som elevene 
og lærerne har skrevet. De 
har skrevet om seg selv, om 
turer, om arbeidslivet og om 
naturen. Jeg leste boka på 
under en halv time, fordi den 
var så bra. Masse fine bilder 

også. Boka er å anbefale for de som liker dikt/lyrikk. Får 
kjøpt den på Grobunn. 

Det er et dikt jeg likte aller best og det var dette diktet 

som heter ”Tur”! 

Tur, bål og kaffeskål. 
Pølse på spidd og pinnebrød. 
Vi tråkker og trasker. 
Vi kommer av sted. 
Helt til vi må sette oss ned. 

Det er et veldig fint dikt om høsten som Odd Martin 
har skrevet. Det er masse fine dikt som jeg likte og som 
jeg har lyst til å skrive her, men det får jeg ikke plass til. 
Forsidebildet er også flott og fint. Jeg likte godt diktet om 
”Bil”, men det er litt for langt, så det får dere lese selv.

Leken Lyrikk 
Diktsamling fra Grobunn

Tekst og foto: 
Borgny Berglund

Prosesjonslarven er et spen-
nende og fascinerende lite 
vesen. For et par dager siden 
var jeg så heldig via en venn 
(Bjørn) å komme over flere 
«familier» på vandring – så 
mitt ønske ble oppfylt!!!
Men først noen ord om lar-
vens vesen. Den som begyn-
ner sitt liv som et bevinget 
innsekt – legger egg i pinje-
trærne – som blir til larver 
som bygger reder av silke-
tråder hvor de samler seg. I 
februar/mars søker de ned til 
bakken, graver seg ned i jor-
den hvor de forpupper seg, 
og syklusen starter på ny.

Jeg var så heldig og så flere 
lange prosesjoner – den 
lengste på ca. 2 ½ meter. 
Noen lå i klaser og ventet 
på «en leder» som skulle ta 
styringen, mens andre et-
ternølere ventet på å slutte 

På vandring
seg til en allerede dannet rekke. Det var utrolig hvordan de 
praktiserte «glidelåsmetoden», larvene gjorde plass til en ny 
som ville inne i rekken.

Én prosesjon hadde retning mot en trafikkert vei, men om-
bestemte seg heldigvis i siste liten, og gjorde helomvending. 
Det gjorde de lurt i, ellers hadde det gått galt. En eldre 
bonde satt på god avstand fra meg og iakttok min fotogra-
fering. Han fektet med armene og kom med lange forma-
ninger på portugisisk om at jeg ikke måtte gå under trærne, 
eller nærme meg larvene – hvilket jeg allikevel gjorde! Jeg 
var der ca. et par timer og fotograferte. Bonden ga ikke opp 
sine formaninger. Vi skiltes som venner og jeg fikk tatt et 
bilde av ham.

Prosesjonslarvene er ikke ekle, men utrolig interessante. 
Forstår godt at de må ha disse giftige hårene for å forsvare 
seg. De har mange fiender i naturen gjennom sin livssyklus, 
men er allikevel en pest for pinjetrærne. De er lett å overse i 
naturen. Jeg holdt på å tråkke midt opp i kladas. En fortalte 
meg i dag at hun holdt på å sette seg på en prosesjon.

Når de bor i trærne, går de ut om natten for å spise barnå-
ler. I februar-mars når tiden er inne, vandrer de ned stam-
men mot jorden.

Jeg fikk bare vært der et par timer, da ville ikke Svein være 
der lenger. (Bildet av det bevingede insektet (larven i sitt 
voksne stadium) er hentet fra Wikipedia).
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Anbefalt av 
Sissel Jenseth

Siggen Falkeid har 
gitt ut boka ”Flua, tistelen og andre fortellinger”. Gjen-
nom sine mange år som lærer ved Steinerskolen i Hau-
gesund har hun skapt disse fortellingene når hun trengte 
dem i undervisningen. 

“Livets forgård” laget jeg til et barn som til sin sorg opp-
daget at alle i klassen kunne lese – bare ikke han, forteller 
Siggen. Da fortellingen var ferdig, ytret en liten jente til 
sin venninne “Du, jeg er en av de som kommer sent med 
regningen”. “Jeg også”, svarte den andre fornøyd! Fortel-
lingen handler om mobbing. Det første spillet “De tre 
små nissene i skogen” er blitt oppført som dukketeater 
i mange år. Det er hentet fra Grimms eventyrsamling. 
Skuespillet kan også leses og rollene fordeles i klassen. 

“Fødselen og fargene” er fra et syn eller kanskje en drøm 

jeg hadde, sier Siggen. “Snehvit og Rosenrød” er et spill 
for 2.-3. klasse. Det er på vers og med flere dikt som 
Halfdan Halvorsen har satt melodi til. Disse er vist med 
noter i boken. “Den forslukne kongen” er et bilde på 
grådighet, men ved kjærlighet kan man også kvitte seg 
med den! ”Katten som ble borte” er et grammatikkspill 
for 4.-5. klassene. Spillet forteller om ordklassene, og 
barna kan bruke egen oppfinnsomhet og lage moro på 
scenen. Når det gjelder legendene, er ikke alle like lette å 
fortelle, som for eksempel “Fødselen og fargene” og kan-
skje også “Simon fra Kyrene”. Steiner snakker mye om 
“Ungeborenheit”, det vil si at menneskenes blikk må i vår 
tid rettes mot det som skjer før fødselen. 

Flua, tistelen og andre fortellinger er utgitt på Bokmaker 
forlag. Boken er en lesebok for barn i alderen 7-12 år, 
med relativt stor skrift. Men den kan leses med glede av 
alle. Illustrasjonene har Siggen laget selv. Boken koster 
249 kroner, og kan kjøpes i Antropos bokhandel. Klasse-
sett selges med 20 prosent rabatt.

Flua, tistelen og 
andre fortellinger

Anbefalt av Rigmor Skålholt 

Inger Hjelpestein, en god venn og bidragsyter til 
LandsByLiv har kommet med en ny liten diktsam-
ling. Inger skriver i sin innledning til diktsamlin-
gen Å sette spor at noen av diktene og omslaget på 
boka er illustrert med egne malerier. «Maling er 
også en kjær hobby, da bytter jeg ut ordene med 
farger. Men ord og bilder sammen gir både flere 
uttrykk og inntrykk. Jeg håper boken vil gi glede 
og noe å undre seg over.» Og det gjør den. 

De som ønsker å kjøpe diktsamlingen kan skrive 
en epost til Inger Hjelpestein, 
inger.hjelpestein@norgespost.no

Diktet Være til stede er ut fra et sitat av Rudolf 
Steiner: «Intet er gitt oss direkte uten gjennom 
tenkning og iakttagelse».

Være til stede
Jeg ser 
men hva ser jeg?

Ikke noe blir gitt meg
uten gjennom å iaktta.

Ikke noe blir gitt til meg
uten gjennom tenkning.

Ikke noe kommer til meg
uten å være til stede.

Ikke noe.

Jordkontakt
Jeg vil ligge på reinlav
etter morgendoggen
og telle stjerner i fullt dagslys.

Å Sette Spor
Inger Hjelpestein

Hviske sammen med brisen
røske i deg
kjenne vi er på bølgelengde.

Kjenne røttene og
pulsen fra Moder jord 
og evigheten.

Kjenne jeg lever
og at stjernene er der
for meg.

Jeg vil ligge på reinlav
etter morgendoggen
og telle stjerner i fullt dagslys.
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sosialterapeutiske landbyer, hjem og skoler i Norge

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 

Stiftelsen Grobunn på gården Frenning Vestre har et 
landsdekkende helhetlig bo- og sosialtrenings tilbud for 
ungdommer med utviklingshemming. Dette er et tilbud til 
elever med skoleplass ved videregående Helsepedagogisk 
Steinerskole på Hedemarken, og et utvidet tilbud til de som 
er ferdige på skolen med arbeidstrening, 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:

Hogganvikvegen 28 
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 
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:

Jøssåsen Landsby
Jøssåsvegen 161, 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 Fb: Camphill Jøssåsen Landsby
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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: 

Rotvoll Allé 1
7053 Ranheim
Tlf: +47 73 82 68 50 
Faks: +47 73 82 68 51 
E-post:  kristoffertunet@camphill-rotvoll.no 
Søknad: applications@camphill-rotvoll.no
http://rotvoll.camphill.no/hjem/

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 09:30-12:30) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80 / 32 14 27 22 
Tlf mobil: +47 94 23 23 11  
E-post: solborg@camphill.no
www.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 97 69 49 65 
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

www.framskolen.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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Samklangen mellom natur og mennesker 

Tekst: Nils Erik Bondeson 

Jeg liker å se på samklangen mellom natur og mennesker, 
det er det jeg opplever når jeg jobber på Solborg. 

Jeg driver på med landskapspleie, med klipping av gress og busker. 
Når det er vår gleder jeg meg til arbeidet. Så kommer sommeren, 
klipping og luking, så høst med innhøsting, da vi tar farvel med sommeren.  

Vi avslutter årstidene med høsttakkefest med jordens frukter. 
Så kommer vinteren, da fryser jorden og hviler. 


