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Leder
En av de ting som preger livet er forandringer. Det er et tegn på liv,
og de som kjenner til Goethes vitenskapelig arbeid vet at han arbei-
det mye med metamorfoser og hvordan de setter sine preg på alt
som lever. Landsbyene våre er også levende vesener, med sine for-
andringer, både fysiske, f. eks. når vi bygger nye hus, og i åndslivet
når vi arbeider på oss selv og stadig er i utvikling. Også i hvordan vi
organiserer oss er det forandringer, og vi takker Cato Schiøtz for
hans innlysende innlegg.

Forandringer kommer strømmene på oss fra resten av samfunnet.
Landsbyliv prøver nå med denne utgave å stimulere til en debatt
rundt fjernsyn i landsbyene. Noen steder har det i hus, andre steder
det uønsket. Vi har allerede fått ett fint innlegg, og gleder oss til å
høre fra flere lesere til neste utgave, som kommer ut til sommeren.

Foresatte til beboere i landsbyene ønskes velkommen til i sterkere
grad til å delta i utformingen av landsbyene i framtiden. Dette viser 
vi i artikler fra nasjonale og internasjonale fora.

Som resten av verden var vi sjokkert over flodbølgen i Sørøst Asia.
Dette var en av de verste naturkatastrofene i historisk tid, og vi vil
gjerne uttrykke vår medlidenhet til alle som ble berørt. Det eneste 
lyspunktet vi skimter i denne tragedien er omfanget av det internasjo-
nale samarbeid som oppsto etterpå. Dette var på tvers av grenser
mellom de forskjellige trossamfunn som finnes i det området. Det er
viktig å påpeke slike samarbeid i vår tid, som ellers er preget av kon-
flikter mellom religioner, ofte komplisert av politiske og økonomiske
interesser. Også i landsbyene opplever vi et mangfold av forskjellige
måter å oppfatte verden på, og det er nødvendig at vi får til en dialog
oss imellom. Artikkel av Dan Macannan viser oss hvordan Camphill i
Amerika opplever denne spenningen mellom identitet og åndelig
mangfold.

Takk til Sara Bass for hennes nye frodige skildringer og bilder fra
Botswana.

Vi fortsetter med vår nye faste spalte fra forrige utgave ”Hvor er de
nå?” Vi vet jo at det er mange medarbeidere som har vært gjennom
landsbyene opp gjennom årene, og vi har en følelse av at flere av
dem har tatt med seg verdifulle livserfaringer som har rustet dem til
et liv utenfor Camphill. Vi hører gjerne fra flere av dere som vil dele
erfaringer på dette området.

I denne utgaven lanserer vi enda en ny fast spalte som vi har gitt
navnet ”Landsbruksliv”. Vi tror samarbeid mellom jordbrukere på
våre forskjellige steder er ett fint skritt inn i fremtiden, og vil gjør hva
vi kan for å støtte det. Vi gleder oss til innlegg fra andre landsbyer,
og et rikt program av sammentreff over det neste året.

Vårt samarbeid med Helios og Cultura Bank er et annet positivt tegn
på at Landsbystiftelsen fortsetter å se utover, og stifter partnere i
andre antroposofiske virksomheter. Vi setter stor pris på den støtten
vi har fått fra disse to, og gleder oss til videre samarbeid.

Einar Strumse skriver om et annet samarbeid som han forsker på,
Grønn Omsorg. Dette er en ny måte for land og by å komme sam-
men på, enda et slags samarbeid. Vi gleder oss til å høre mer om
dette i fremtiden.

Redaksjonen
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Pårørendeforeninger

Som alle LANDSBYLIVS lesere vet, står Landsbystif-
telsen inne i forandringer når det gjelder landsby-
enes forankring i lovverket. I denne forbindelse har 
vi merket hvor viktig det er at foresatte er engasjert i
utviklingen av landsbyene.

Tekst KAREN NESHEIM og DAG BALAVOINE

Derfor ønsker landsbyenes ledelse å inspirere til etable-
ring av lokale pårørendeforeninger for alle Camphill-lands-
byene. Vi ser nemlig et voksende behov for at dere som
pårørende blir mer synlige og i sterkere grad mer medak-
tører i landsbyene.

Det pågår også et arbeid for å etablere en nasjonal
pårørendeforening:

For noen år tilbake ble ”Norsk Forbund for Helsepeda-
gogikk og Sosialterapi” etablert. Her er hele fagmiljøet i
Norge, innenfor helsepedagogikk og sosialterapi (de ste-
der som arbeider ut fra samme idégrunnlag som Camp-
hill-landsbyene), samlet med 13 steder, hvorav 6 er
Camphill-landsbyer. Nå ønsker vi en tilsvarende forening
for pårørende. De lokale pårørendeforeningene kan da
også søke medlemskap i Norsk forbund for helsepedago-
gikk og sosialterapi.

For å komme videre med hele denne prosessen har nå
Norsk Forbund For Helsepedagogikk og Sosialterapi invi-
tert alle lokale pårørendeforeningene til årsmøte og fag-
dag 7 – 8.april på Hamar / Grobunn, der vi bl.a. skal
snakkes om ”menneskers rett til å bo hvor de vil”.

På det europeisk nivå finnes det også en pårørende-
forening: Det eksisterer nemlig en organisasjon; ECCE
(Europeisk cooperasjon for antroposofisk helsepedago-
gikk og sosialterapi). Deres hovedintensjon er å verne om
de funksjonshemmedes rettigheter i Europa sammen
med andre lignende pårørendeforeninger. ECCE har i
flere år invitert Norge til å involvere seg i dette arbeidet,
noe vi nå håper å kunne svare. Erfaringene fra intergre-
ringsarbeidet i Norge, ligger langt i forkant av forholdene i
Sentral-Europa.

Forhåpentligvis vil de lokale pårørendeforeningene
også kunne sende representanter til ECCE´s møte, som
denne gang skal finne sted i Norge, nærmere bestemt i
Bergen, 28. mai 2005.

Møtet skal behandle de psykisk utviklingshemmedes
rettigheter i Europa i dag. Der vil også Norges situasjon i
denne sammenheng bli belyst av Tore Frost og andre.

Foto MAJA SCHELSKI

Påskesolens første stråler på Vallersund Gård.
Foto DAG BALAVOINE.

 



NYTT FRA STEDENE

Første gang han så Norge var det
på en båttur fra Cuxhaven til Ham-
merfest. Som for så mange andre
ble opplevelsen av kysten nord-
over, og særlig nord for polarsir-
kelen, noe som satt seg fast for
resten av livet.

Tekst og foto JAN BANG

Siden har han vært i Norge på utallige
besøk, vinter, vår, sommer og høst.
Han har vært over hele landet, ja,
endog så langt som til Jan Mayen og
Svalbard. Han har sett og opplevd
mer av Norge enn mange nordmenn!
Ralf Reiche har endelig fått sin drøm
oppfylt, og er i dag bakeren på
Vidaråsen.

Den dagen jeg var innom var han i
gang med å lage rosinboller. Det var
bare så vidt jeg fikk ham unna eltingen
og knaingen, lenge nok til å finne ut litt
om hvem han egentlig er og hvor han
kommer fra. Bollene kom ferske opp til
sentrumsbygget til kaffepausen, og jeg
skal si de var ferske og gode!

Det er nok flere av dere som hus-
ker den store flommen som var i
Sentral-Europa sommeren for et par
år siden. Elvene gikk over sine bred-
der, og tok med seg hus og biler.
Mange mennesker følte sine liv full-
stendig forandret i ettertid. Ralf eide
da et stort bakerfirma, som han
hadde bygget opp over mange år. Alt
ble skylt vekk eller ødelagt og han
fikk ingenting tilbake på forsikringen.
Han begynte å etablere seg på ny,
men traff tilfeldigvis (eller var det

hans skjebne?) sønnen til Bernt
Evensen, fikk høre om Vidaråsen og
kom på besøk. Da hadde han og
kona, Silke, allerede begynt å snakke
om å endre kurs i livet, og gå inn for
noe mer sosialt enn bare å bake
brød. De hadde barna sine på
Steinerskolen, visste litt om antropo-
sofi, og hadde hørt om Camphill ste-
dene våre. De kom på dagsbesøk i
fjor sommer, ble en uke, hjalp til å
installere den nye ovnen, og flyttet hit
i januar.

Den gamle ovnen på Vidaråsen var
jo god på sitt vis, og i tillegg vedfyrt.
Men ovner er jo som alt annet; de har
sin levetid, tilslutt er den over, og ut
må de. Den nye ovnen er gassfyrt og
datastyrt, kan bake større mengder
og med større variasjon. Men Ralf har
sans for tradisjon og for kvalitet. Han
sier at den nye ovnen er lett å drive
og baker jevnt og fint. Men en gam-
meldags vedovn, en som du fyrer
opp i selve ovnen, skraper ut asken
og baker rett i varmen, den gir den
beste kvalitet. Det blir nok neste skritt
for ham.

Ralf kan snakke norsk, og er mes-
terbaker. Han arbeider med Brit Buen,
Erik Olsen, Nils Harald Løvehaug og
Alberto Di Martin. Han kan ta imot
lærlinger og hjelpe andre å lære kun-
sten. Han er en ressursperson for
Vidaråsen og for hele stiftelsen.
Landsbyliv ønsker han og familien
velkommen til Norge, velkommen til
Camphill og lykke til med det nye
livet de har valgt!

Bakeren som elsker Norge

På vårparten 1999 var Ole Wester-
gaard med familie, og unge beboere
fra Ølen på besøk her på Kristoffer-
tunet. De skulle planlegge litt angå-
ende det å flytte safteriet fra Ølen til
Rotvoll Gård, fordi det var vanskelig
å skaffe nok hjelpere i Ølen.

Tekst BERIT SUNDE
Foto JAN BANG

Den 15. desember samme år fikk vi
grønt lys for å kjøpe Rotvoll Gård. Da
ble det virkelig fart på sakene, og som-
meren 2000 begynte saker og ting å
skje der hvor det før hadde vært et
gammelt ramme verksted. Ole og fami-
lien kom flyttende hit med safteri-
utstyret fra Ølen og safteri ble det.

I september 2000, nesten rett etter
jeg hadde feiret 50 årsdagen min,
begynte jeg i safteriet. Det var Elin
Aasland som tok imot meg og hun
hadde bakt en svær sjokoladekake til
meg.

Etterheving på kontoret!
Den første tiden vi hadde bakeri,
brukte vi en del av det som skulle bli
safteriet. Vi hadde ikke fått gjort i

Arbeidsplassen
min på det
Økologiske Hus
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stand rommet og hadde ikke så mye
maskineri heller. Derfor satte vi brød
og boller til etterheving på kontoret,
og det gikk på et vis.

I 2001 fikk vi tak i maskiner og
bord som ble installert i bakerirom-
met, vi økte produksjonen og fikk
etter hvert flere kunder. Jeg fikk flere
spennende oppgaver i bakeriet. Til å
begynne med var jeg veldig nervøs
og gjorde feil, men etter hvert som
jeg merket at jeg mestret ting, ble jeg
roligere. Jeg må innrømme at jeg mis-
tet motet mange ganger, både når jeg
skulle lære å fyre i vedovnen og
tenne gass ovnen, men Elin var flink
til å gi meg mot. Hun sa at: ”Øving
gjør mester”.

Siden vi begynte har noen sluttet
og nye har kommet til det Økologiske
Hus. Corinne Tobala sluttet i safteriet
ganske nylig, og Lur Balsvik har over-
tatt. Mye nytt har skjedd de siste par
årene. Vi har fått ny etikettmaskin, ny
beholder for å legge flasker i bløt, nytt
safttappeapparat og ny eplepresser.
Sommeren 2004 ble det også lagt
nytt gulv med fliser.

Spennende oppgaver
I det siste har jeg fått mange spen-
nende og varierte oppgaver i safteriet
og i bakeriet, oppgaver jeg synes jeg
vokser på. I det hele tatt synes jeg at
jeg er svært heldig som får lov til å
jobbe på det Økologiske Hus. Jeg
liker veldig godt en medarbeider som
heter Sarmad, Lur Balsvik er også
både blid og snill mot meg. Hege
Horn, som tok over bakeriet da Elin
skulle ha barn høsten 2003, har jeg
også mye moro med. Hvert år før jul
tar vi oss en tur ut på restaurant og
spiser et godt måltid, før vi går på
konsert eller teater etterpå. Sånt er
veldig hyggelig.

Jeg håper jeg fortsetter med å
være frisk og rask slik at jeg kan
arbeide på det Økologiske Hus i flere
år fremover, så mye som jeg stortri-
ves der. Til høsten har jeg vært på
det Økologiske Hus i fem år. Jeg
synes det er litt rart å tenke på at jeg
har vært der så lenge. Hvis jeg blir så
lenge som ti år til vil jeg feire det, og
det tror jeg nok at jeg kommer til å bli!
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Praktikantforum

Praktikantseminar nr. 2 
på Soleggen 
3.-6. mars 2005

Dette var den andre gangen at de
yngre medarbeiderne i de norske
Camphill-landsbyene og en svensk
Camphill-landsby har møtt hveran-
dre for å dele erfaringer og å opple-
ve en hyggelig tid sammen.

Møtet var på Soleggen, et kjem-
pefint sted midt i de norske fjellene.
Været var på sitt beste og det var
veldig mye snø. Først av alt måtte
mange av oss lære seg å gå på ski.
Det er nemlig ikke så helt enkelt, og

mange fikk nærkontakt med snøen
fortere enn de hadde tenkt seg. Vi
lærte også å falle og å reise oss
opp igjen av snøen, men alltid med
leende ansikter.

Det ble stille når vi gravde oss
ned i snøen for å bli kjent med
følelsen av å bli begravet i et snøras.
Å gå på ski om natten, i mørket,
uten lys var også helt spesielt for de
fleste.

Høydepunktet for mange var ski-
turen på lørdag. Noen klatret opp i
fjellet til toppen av et fjell og de
andre hadde en fin tur nede i dalen.
Alle var nok litt trøtte og slitne etter-
på men ”så happy”.

Mellom opplevelsene ute på ski
hørte vi på Bård Øvsthus fortelle
med stor begeistring om fjellet og
omgivelsene og hva det vil si å lære
noe nytt. Etter hans fortellinger ble
det å gå på ski noe mer enn bare en
sport eller en fritidsaktivitet; det ble
en spesiell vei til å være i nærkon-
takt med og å oppleve fjellnaturen.

Alt i alt hadde vi igjen en vidun-
derlig tid. Vi eksperimenterte og
erfarte ganske mye over kort tid og
jeg er sikker på at det var et semi-
nar som vi alltid skal glede oss over
og tenke tilbake på.

Gleder meg til neste gang!

Sabrina 
Camphill Häggatorp, Sverige
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Aud Pedersen ønskjer at folk skal
vere nett dei originalane dei er.
Interessa hennar for menneske har
tat henne ut i verda og tilbake til
Noreg og Hogganvik.

Tekst og foto INGRID HILLESTAD

– Me er fødde som originalar, men
blir kopiar, slår 80-åringen fast.

Bergensdama har følgd sine eigne-
vegar. Etter fleire år utanlands kom
ho til Hogganvik Landsby i Vikedal for
kring 18 år sidan. Der har ho budd og
arbeidd sidan, og jubilanten tvilar på
at det blir meir reising på henne no.

Ho bur i ei leilegheit i eit koseleg
kvitt trehus i landsbyen. Der er det
folk på døra rett som det er. Den vita-
le dama er også omgitt av tidsskrift,
bøker, handarbeid og kunsthandverk.
Ho er stadig engasjert i noko.

Til Emma Hjorts Hjem
Det er ei mangfaldig livssoge Aud har
å fortelje, med arbeid ei rekkje stader
både i innland og utland. Ho byrja i
ungdommen med kurs på det den
gong nystifta barnevernsakademiet i
Bergen, etter fem år på gymnaset.
Deretter bar det til arbeidsopphald på
Europahjelpens Barnekoloni utanfor
Holmestrand. Der kom det ungar frå
Tyskland og Mellom-Europa etter kri-
gen. Ho var også innom Bjerketun i
Sandvika, før ho byrja på Emma
Hjorts Hjem – Noregs største institu-
sjon for åndssvake, som det heitte
den gong.

– Eg visste frå eg var ganske ung
at eg ville bli ei slags lærarinne, men
ikkje for vanlege barn. Eg var så naiv.
Eg tenkte ikkje på anna enn at folk
ville meg vel. Mor mi var fortvila, men
eg trur naiviteten verna meg mange
gonger, seier Aud.

Då ho kom til Emma Hjorts Hjem
første gong, syntest ho det var eit for-
ferdeleg syn som møtte henne.
Samstundes tenkte ho at her ville ho
jobbe. Ho blei på Emma Hjorts hjem i
sju år.

– Eg likte det veldig godt. Eg lærte
noko heile tida, seier ho.

Jobba i Skottland
Men ein periode med sjukdom gjorde
at ho måtte permittere seg frå jobb.

– Då kom det forslag om at eg
kunne reise til Camphill i Skottland.
Staden var driven av jødar som flykta
frå Austerrike i samband med krigen.
Legen Karl König dreiv staden. Han
baserte seg på antroposofisk lære,
som tenkjer heilskapleg om mennes-
ket, og som også er kjend frå
Steinerskolen. Med tida har fleire
slike Camphill-landsbyar blitt  stifta
rundt i verda, for å gje omsorg til psy-
kisk utviklingshemma og rusmisbru-
karar. Hogganvik er ein av dei. Aud
visste ikkje noko om antroposofi en
då ho kom til Camphill, men opphal-
det der vekte interesse.

– Eg blei imponert over det som
møtte meg. Dei gjorde ting på ein
annan måte, og ungane kom seg,
seier ho, og legg til at ho ikkje ukri-
tisk tok til seg den nye kunnskapen.

Opphaldet på Camphill blei starten
på 25 år som lærar i ulike landsbyar i
England og Skottland, med unntak av
ein tur tilbake til Emma Hjort og eitt
år i Stockholm.

Byrja med dokker
Middagen er nettopp avslutta i
Hogganvik og heimehjelpen forsvinn
ut døra. Aud går over det nyvaska
golvet og hentar fram ei øskje full av
ferdige og nesten ferdige dokketea-
terdokker. Ho løftar dei opp og pre-
senterer dei med namn.

– Eg har alltid likt å lage ting, fortel
ho.

Det var medan ho jobba i England
at ho byrja å lage dokker.

– Eg jobba i Thornbury, og der var
det ei terapigruppe. Dei snakka heile
tida om at me burde ha eit dokketea-
ter. Dei tenkte det ville vere bra for
ungar som hadde autisme og for dei
som ikkje kunne snakke, fortel Aud.

Ho blei tent på ideen, sjølv om ho
ikkje var med i terapigruppa. Ho sette
i gang, og brukte ein heil påskeferie
på den første produksjonen. Det blei
starten på åtte år som dokkemakar i
Thornbury, og sidan har ho halde
fram med å skape dokker.

– Eg blir 150 prosent opptatt av det
når eg lagar ting, forklarer ho.

Veving er mellom det andre ho driv
med, og det var for å ta hand om
vevstova at ho først kom til
Hogganvik Landsby.

Aud Pedersen er
omgitt av ting ho
engasjerer seg i –
tidsskrift, bøker 
og dokker, som 
ho lagar sjølv.

DOKKETEATER SOM TERAPI

           



Teorien er farleg
Men det er først og fremst interessa
for menneske som både har vore og
er drivkrafta i arbeide hennar.
Undervegs har ho lært mykje, og ho
har lese og studert ved sida av arbei-
det.

– Eg har vore interessert i teori,
men å anvende teori er livsfarleg.

– Kvifor?
– Folk er så forskjellige. Teorien har

ein i baklomma og tar den opp når
ein treng den.

– God, allminneleg framferd er det
beste. Viss ein har interesse og god-
heit for folk, kan kven som helst
arbeide med menneske, så lenge ein
har lært nokre fundamentale ting, slår
ho fast.

– Arbeider du med menneske må
du også vere kjenslevar. Det finst
ikkje to personar som kan handsa-
mast likt, utdjupar ho.

Tett program
Den høgreiste dama klarer seg godt
på sine eldre dagar, sjølv om ho mer-
kar at ting går litt langsamare no. Ho
får hjelp til husvasken. Etter at ho
skreiv lesarbrev til Haugesunds Avis i
fjor og kravde skikkeleg handsaming
frå eldreomsorga, kjem heimehjelpa
også presis. Det er viktig for Aud,  for
avtaleboka hennar er tett. Ho har på
ingen måte late alderen få henne til å
leggje ned arbeidet.

– Kva brukar du dagane til?
– Eg underviser landsbybuarar,

lagar ting og har samtalar med folk.
Det kjem også folk til meg som vil
lære norsk. Og så overset eg – histo-
rier og foredrag. Eg er mest heime i
engelsk, men har også oversett litt frå
tysk.

– Så du har ingen planar om å
pensjonere deg?

Ho kjem på ei Bergens-vise frå
barndommen: «Han skal leve, han
skal leve, han skal leve til han dør..».

– Og det skal eg også gjere. Du
må vere den du er, slår ho fast, med
klart blikk bak brilleglasa.

Gjengitt med tillatelse av journalisten 
og avisa «Grannar».
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I februar ble det arrangert en akti-
vitetshelg i Rondane. Ungdom fra
Camphill-landsbyer i Norge ble 
samlet her. Dette viste seg å bli en
storartet opplevelse for mange.

Tekst MARI KRISTIANSEN

De som var med fra Vallersund Gård
var Johannes Golis, Dag Balavoine og
meg selv, Mari Kristiansen.

Sent på ettermiddagen den 24. feb-
ruar kom vi fram til Rondeheim Fjell-
skole i Rondane. Det var veldig spen-
nende da vi kjørte oppover og så at det
ble brattere og brattere. Da luktet det
brent gummi inni hele bilen pga. at det
var så bratt.

Det var godt å endelig komme fram.
Det var veldig mørkt der da, så vi fikk
ikke se hvordan det virkelig så ut før
neste dag. Det første vi gjorde var å
pakke ut og få slappet av litt etter den
lange reisen. Det var 17 personer
mellom 20-27 år fra Camphill-landsby-
ene; Vidaråsen, Jøssåsen og Vallersund
Gård som deltok.

I Rondane var det veldig fint. Klar fin
luft, litt kaldt, mye snø og solskinn var
det, så da var det et perfekt vær til å gå
på ski. Det er en kjempe vakker utsikt
utover Rondane. Det høyeste punktet i
Rondane er Ronde-slottet på 2183 moh.

Samme dag hadde vi samling og hver
presenterte seg for de andre. Dagen etter
kunne vi endelig ut og gå på ski. Det ble
ikke før ut på formiddagen, så det ble en
tålmodighetsprøve for dem som virkelig
ville ut og gå på ski. Det var ikke like lett
for alle, for noen hadde aldri hatt ski på
beina før. Det ble ikke så mye skigåing
denne dagen.

Det var mye sosiale aktiviteter disse
dagene. Vi samlet oss ofte og snakket
om ting som opptar oss. Vi diskuterte
om temaene barn, ungdom og voksne.
Her fikk alle si sine meninger. Alle
hadde noe forskjellig å si, så det ble
veldig interessant. Det ble også dans og
lek, så vi hadde det kjempeartig høyt
oppe i fjellet.

På lørdagen ble det mer skigåing. Da
delte vi oss opp i grupper. De som ikke
ville gå på ski akte eller gikk seg en tur.
De som var nybegynnere på ski tok det
med ro, og de andre som var mer erfar-
ne gikk seg en lengre tur. Det var ikke
alle som var ute, for noen satt inne og
så på ski-VM på TV. Det høres kanskje
litt feil ut å sitte inne og se på ski-VM i
et skisenter, men dette er faktisk sant.

Når det var så fint vær ute klarte vi
ikke å være inne og se på ski-VM. Da

gikk jeg, Johannes og Dag oss en tur
oppe i fjellet. Det ble litt knall og fall, for
det var litt glatt etter alle personene
som hadde gått her, men det gjorde
ikke så mye. Så tok vi en liten pause og
satte oss ned ved en hyttevegg i solen.
Noe som er en selvfølge med en skitur
er å ha med seg sjokolade, appelsin og
kakao. Så da tok vi fram sjokoladen,
appelsinen og kakaoen. Da bare nøt vi
det fine været og utsikten. Vi satt der og
solte oss helt til at vi begynte å bli
kalde, og da måtte vi opp og gå. Så det
ble den reneste påskestemning mens vi
satt her.

Søndag 27. februar var avreisedagen.
Alle begynte å pakke og gjøre seg klar
for å reise. Vi hadde den siste samling-
en, og alle sa noe om hvordan de
hadde hatt det. Alle sammen hadde hatt
det bra og kost seg disse dagene. Vi
fikk veldig god mat der, så det var bra vi
gikk så mye på ski for ellers hadde vi
rullet nedover bakkene. Det var flott å
oppleve snø og fjellnatur sammen med
ungdom fra de forsjellige Camphill-
landsbyene. Det var også litt spennende
for meg også, for det var mange år
siden jeg hadde gått på ski, men det
gikk da heldigvis bra.

Så tok vi fatt på den lange hjemrei-
sen. Det var godt å komme tilbake, for
vi var slitne av alle inntrykkene og alt
det vi hadde opplevd. Noen kjedelige
øyeblikk opplevde i alle fall ikke jeg. Jeg
hadde gledet meg i mange uker for
denne turen. Så jeg er glad for at jeg
ble med.

Langhelg i fjellet

NYTT FRA stedene
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Camphill bevegelsens møte i Norge
16. – 20. juni 2005 på Vidaråsen
I sommer vil Vidaråsen bli arenaen
for et stort og viktig møte i Camp-
hill-bevegelsen. Det er et interna-
sjonalt møte der delegater fra de
forskjellige Camphillregionene i
verden møtes hvert år for å dele
med hverandre hvordan situasjo-
nen og utviklingen i de forskjellige
sentrene rundt omkring i verden er.

I januar i år møttes en mindre 
gruppe (coregroup) for å forberede
sommermøtet på Vallersund Gård.
Dagene var preget av samtale
omkring følgende samtaletemaer;

Etter det siste møte på St. Albans i
2004 ble følgende spørsmål sendt ut
til de forskjellige regionene; Hvordan
er visjonen, hvordan lever empatien,
hvordan lever dere med spørsmålet
om offer i vårt liv og streben med
hverandre? 

Erfaringen er at slike spørsmål i
seg selv kan bevirke en konstruktiv
prosess uavhengig av svarene som
kommer fra regionene.

Vi lever i en tid der terskelen åpner
seg mellom den fysisk materielle ver-
den og de oversanselige livskreftene
som gjennomtrenger mennesket. Da
trenger vi å utvikle en måte å tenke
på som er styrket med hjertekrefter.
Vi trenger å høre det som ligger bak
de uttalte ordene. Vi trenger å øve 
og sanse skjebnens uttrykk og utvikle
ukonvensjonelle og kreative beslut-
ningsprosesser. Vi trenger også å 
forstå livsfasene, vekst, modning og
forfall og å arbeide kunstnerisk med
tidens og rytmenes lover i våre so-
siale prosesser.

Forståelse for et steds biografi kan
være en hjelp når et fellesskap leter
etter løsninger på utfordringer, pro-
blemer og bekymringer.

33 års rytmene er viktige og
Camphill står foran sitt 66ende år.
Vi håper å kunne se nærmere på
dette ved årets møte i sommer.

Camphills utvikling har alltid vært
inspirert av prinsippene i den sosiale
tregreningen. Vi håper i år igjen å

kunne se nytt på og evt. fornye våre
tregreningsbestrebelser.

Møteformen som kalles ”College
Meeting” kan bli brukt som et red-
skap for sosiale prosesser. Denne
spesielle disiplinen og den lyttende
kvaliteten som er karakteristisk for
denne møteformen skal prege beve-
gelsens sommermøte på Vidaråsen.

Vi lever stadig med spørsmålet;
hvordan kan vi virkeliggjøre antropo-
sofien i det daglige liv. Det kan handle
om forholdet mellom individets iden-
titet og fellesskapets identitet, eller
om hvordan vi kan forstå samlivet i et
bofellesskap bedre. Er en forutsetning
for et bofellesskap at man bor under
samme tak eller kan man definere
bofellesskap i forhold til den tiden
man tilbringer sammen og den skjeb-
ne man har sammen? Det er stadig
spørsmål om utviklingen av nye for-
mer for bo og levefellesskap der både
medarbeidere som bor på stedet og
medarbeidere som bor utenfor stedet
er medberegnet. De viktigste og
grunnleggende bestrebelsene er da å
opprettholde og å skape sann og
varig opplevelse av brorskap.

En klar tanke som uttrykker en
lengsel er; å gjøre livet enklere – og
å sette mennesket først.

Alle delegatene blir spurt om å
rapportere fra deres region:

Hva er deres fellesskapsvisjon
gjennom de neste fem år? 

Hva er deres hovedutfordringer,
håp og mål? 

Hvilken utviklingsfase går deres
fellesskap gjennom nå?

Irene Bass som nå er vår delegat
vil legge fram vår nordiske regions
svar på disse spørsmålene på
møtene i sommer. Så hver landsby
oppfordres herved til å ta disse
spørsmålene opp og sende et svar
til: irene.bass@vidaraasen.no før
den 1. mai 2005.

Basert på utdrag av Peter
Batesons brev til delegatene, utført
av Dag og Corinna Balavoine

Foto MAJA SCHELSKI
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Landsbyskolens årsmøte
I januar hadde Landsbyskolen sitt
årsmøte. Dette har blitt en tradi-
sjon, det var det tredje året på rad
at vi kom sammen i begynnelsen
av året for å se på hva vi har gjort
over de siste tolv måneder, og
planlegge hva vi ville gjøre frem-
over.

Tekst JAN BANG

Denne gangen hadde vi invitert
andre til å delta; Per Engebretsen fra
Rudolf Steiner Høyskolen på Berle,
Bjørn Jansen og Jon Gunnar Arntzen
fra Studieforbundet Solidaritet,
Kristoffer Bøhn og Olea Rostadmo
fra Helsepedagogisk Rudolf Steiner-
skole i Oslo (HRSO), og Maria Bjune
fra Norges Vel.

Over de siste tre år har Landsby-
skolen hatt som sitt mål opplæring for
landsbyboere. Vi har utviklet dette i to
grener, et tilbud for videregående
opplæring for de som ikke har hatt
anledning til dette før, og dette går
sterkt fremover i samarbeid med
HRSO. Den andre grenen består av
kortere kurs og stevner som vi har
fått til mest på Seminar Senteret her
på Solborg men det har også vært til-
bud på både Hogganvik og Jøssåsen.

I våre diskusjoner kom det klart
frem at vi må også ta hensyn til med-
arbeidernes utdannelse og opplæ-
ring. Er alle medarbeidere i stand til å
gi en opplæring i det daglige livet?
Trenger de også kunnskaper for å
kunne gi begeistringen videre til
landsbyboerne? Dekker de tilbud
som vi har, introduksjonsåret og den
treårige helsepedagogisk utdannelse,
dette behov? Vi snakket også om
hvordan vi kunne integrere våre til-
bud. Siden vi lever og arbeider sam-
men, skulle vi ikke også lære sam-
men? Opplæring skjer jo i det dagli-
ge livet. Det var enighet om å legge
opp våre kurs så mye som mulig for
både landsbyboere og medarbeidere
sammen.

Den videregående utdannelse får
nu det offentlige støtte vi kan håpe
på, men de andre kurs og stevner vi
kan tilby er ikke så godt dekket, i dag
er de sterkt subsidiert av Stiftelsen.
Norsk Forbund for Helsepedagogikk
og Sosial Terapi har begynt å se på
friskolen som en ramme vi kan bruke
til dette, mens en annen gruppe oppe
i Trøndelag diskuterer folkehøyskole
som en mulig form. Det var enighet
her at vi også burte se nærmere på
disse to mulighetene.

Nesten alle våre kurs er fokusert
på Seminar Senteret på Solborg, del-
vis fordi Landsbyskolen har sitt kon-
tor der, og delvis fordi vi har her et
godt organisert infrastruktur som lett
tar imot grupper. Det er jo ønskelig å
spre denne impulsen videre til de
andre stedene, og vi ble enige om at
vi skulle gjøre det vi kan for å gi til-
bud på alle våre steder.

På et litt dypere plan fant vi et
behov for å utvikle en antroposofisk
voksenopplæringspedagogikk.
Waldorf pedagogikken for barn er
godt utarbeidet, basert på barnas
utvikling gjennom de første tre livsfa-
ser. Voksen pedagogikken kan kan-
skje bli basert på helt andre ting, for
eksempel rytmen i livet, i dagen, i
uken og året. Teater kan også bli tatt
i bruk som et pedagogisk verktøy.
Dette må vi arbeide videre med.

Avslutningsvis ble vi enige at vi
satser på en utvidet pedagogisk kon-
feranse om ett år, i januar 2006. Da
vil vi gjerne invitere alle medarbei-
dere som føler seg engasjert i opp-
læring, sammen med lærere fra
Rudolf Steiner Høyskolen på Berle,
helsepedagogiske skoler, Norges Vel,
Norsk Forbund for Helsepedagogikk
og Sosialterapi og Studieforbundet
Solidaritet.

NYTT FRA landsbyskolen

Foto MAJA SCHELSKI

Foto MAJA SCHELSKI
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Ring … ring… Klokka er 06.15, ut
av senga, på med klærne. Drikker
en kopp kaffe mens jeg tenker
over om jeg har med meg alt:
tannbørste, tannkrem, varme klær,
kamera, matpakke… 

Tekst AMREY BREITKOPF
Foto JAN BANG

Nei, fort ned til kjøkkenet, smøre noen
brødskiver og så avgårde til bilen med
bagasjen og togbilletten i hånden. Der
står allerede de tre andre og venter
på at Runar, den snilleste og beste
sjåføren på Jøssåsen, skal kjøre oss
til toget i Trondheim.

Åtte timers togreise gjennom land-
skap med frost i trærne, regn, sol, to
meter høy snø på 1045 meter over
havet, men mot Oslo er det ingen
snø igjen. Vel framme på Solborg blir
vi overrasket med 4 grader!

Vi blir tildelt fint oppredde senger
etter en nydelig kveldsmat. Senere
samlet alle seg i stua for en presen-
tasjonsrunde. En del folk fra Hoggan-
vik, Solborg, Vallersund og Jøssåsen
kjenner hverandre allerede, men flere
blir kjent med nye ansikter.

Neste dag begynte selve matkur-
set. Etter en innføring i ”mat og
ernæring” av Bjørn Moen satte vi i
gang på kjøkkenet. Vi merket ganske
snart at det var litt trangt, iblant måtte

vi stå i kø for å vente på kjøkkenred-
skap og det krevdes et godt samar-
beid! Etter en times tid begynte det å
dufte hvitløk, krydder, tomatsaus.
”Nei, nei, det blir Ratatouille”.

Et svensk ordtak sier: ”jo flere kok-
kere, destu verre blir maten”, men vi
erfarte at det ikke stemmer! Maten
som bestod av forrett, hovedrett,
salat og dessert, ble veldig god.

På onsdag ble det ingen matla-
ging, men en utflukt til Hadelands
Folkemuseum.

På veien dit passerte vi gamle kir-
ker og små hauger i landskapet, som
var graver fra vikingtiden. På museet
fortalte en hyggelig dame oss om
gamle matskikker fra 1800-tallet og
viste oss hva de ulike kjøkkenredska-
pene ble brukt til. Senere guidet hun
oss rundt i utemuseet. Vi fikk se et
stabbur, bekkekvern, linbadstuen og
innvendig i et hus som hadde tilhørt
en rik familie. Trøtte og slitne kom vi
tilbake og ble tatt imot av en herlig
duft av laks, som alle nøt i fulle drag.
På kvelden ble det fart i folk med
musikk og folkedans, sammen med
resten av Solborg i Olavshallen.

På torsdag ble det mer koking. Vi
lagde mat i grupper på ca 4 perso-
ner, og etter lunsj var det maling med
Ritwa Liisa Blomberg. Det var avslap-
pende å prøve akvarellmalingens tek-
nikker i ulike farger. Vi fikk fram
mange fine og interessante malerier.
Den siste kvelden satt vi alle sam-
men foran peisen, spiste gode kaker,
drakk saft og så tilbake på uken. Vi
har lært masse, fått mye inspirasjon
og har hatt det fint sammen. Mange
ønsket at kokekurset skulle vart leng-
er, og Heidi vil gjerne at Michael skal
bli med på folkedansen neste gang!

Grethe viser oss bekkekvernen.

Salaten blir skåret opp.

NYTT FRA landsbyskolen

Seminar om mat og ernæring på Solborg 
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Sekretariatsmøtene finner sted 
ca. 6 ganger i året, og noen ganger
oftere. Sekretariatet er et nytt
organ innenfor Landsbystiftelsen
og er i ferd med å definere sin 
stilling i organisasjonen. Foreløpig
kan man si at det er representant-
skapets ”høyre hånd”.

Tekst og foto DAG BALAVOINE

Her sitter representantskapets formann
og nestformann, to eksterne represen-
tantskapsmedlemmer og et represen-
tantskapsmedlem fra hver landsby.
Her blir de viktigste og løpende felles-
sakene tatt opp og behandlet.

Landsbyene og det offentlige
Det viktigste og mest kraftkrevende
for Camphill-landsbyenes sekretariat
i den siste tiden har vært arbeidet
med landsbyenes tilknytning til offent-
lig myndighet. Et gammelt lovgrunn-
lag, (egen forskrift) skal oppheves og
et nytt lovgrunnlag (lov om sosiale
tjenester) skal etableres. Denne for-
andring har store og langtvirkende
konsekvenser for økonomi og forvalt-
ningen av landsbyene. Mye må ten-
kes gjennom og formaliteter utarbei-
des. Det gjelder først og fremst at
alle landsbyboerne må ha en hjem-
stedskommune. De som ikke har det
må få en. Dette er ikke så lett fordi
mange har flyttet en del rundt i livet
sitt. Så er det at alle landsbyboere

skal nå få penger til å betale for kost
og losji til sin landsby og da må det
utarbeides avtaler i forhold til det.

Men før alle disse forandringene
kan komme i gang må staten god-
kjenne disse forandringene. Dette har
drøyet lenge. Vi startet denne proses-
sen for 3-4 år siden, men endelig
hadde vi en dato for omleggingen; 1.
januar 05 skulle det skje. Men neida,
det skulle vise seg at det skulle bli
utsatt til 1. mars. Denne datoen kom
og gikk uten at forventningene blir
innfridd, og i skrivende stund er det
enda uklart når vi skal erfare noen
forandringer, kanskje 1. mai 2005.

Grunnene til denne stadige utset-
telsen er det vi kaller ”sendrektighet i
saksbehandlingen”. Noe selvkritikk
skal vi tross alt ta i og med at det har
vist seg at vårt eget formelle arbeid i
enkelte tilfeller har vært for dårlig.

Endringer i vedtektene
Parallelt med disse forandringene har
Landsbystiftelsen arbeidet intenst
med sin egen organisasjon. Det gjel-
der endringer i vedtektene både for
representantskapet og lokalstyrene.
Men disse forandringene er spesielle
fordi de virker helt inn i selve sty-
ringsprinsippene i den enkelte lands-
by. På den ene siden og det som
senere kanskje skal kalles ”hovedsty-
ret” som er en definisjon av det som
nå er, ja, nemlig sekretariatet på den
andre siden.

En veldig spennende nyskapning i
denne prosessen er noe som alle
som lever med landsbyene vil merke,
nemlig ”årsmøtet”. På våren hvert år
skal vi alle, landsbyboere, medarbei-
dere, pårørende og styremedlemmer
bli invitert til et møte der fjorårets
regnskap og nye prosjekter for det
kommende år blir lagt fram. Møtet
skal ha en sosial og kulturell karak-
ter, altså en liten fest, og styrelede-
ren skal lede møtet. De nye vedtek-
tene skal vedtas på representant-
skapsmøtet på Vallersund Gård i slut-
ten av mai.

Alt dette som jeg har beskrevet
ovenfor, baner vei for det som vi med
et litt vemmelig ord kaller ”internkon-
troll” som vi også arbeider med i
sekretariatet. Det har å gjøre med
hva som blir gjort, hvordan det blir
gjort og hvem som har ansvar for
hvilke oppgaver i landsbyene.

Fellesoppgaver
Vi ser også på de oppgavene vi har,
som ikke ligger på en bestemt lands-
by, men som er fellesoppgaver for
alle landsbyene. Det gjelder f. eks.
seminaret og de unge praktikantene,
kontakt med myndighetene og hele
det administrative arbeidet, utvikling-
en av Camphill-landsbyer i andre
land, kontakten til det sosialterapeu-
tiske arbeidet nasjonalt, nordisk og
internasjonalt.

Til sist vil jeg nevne noe litt framti-
dig som vi holder på med. Vi søker
nemlig om at seminaret vårt kan bli
en friskole sammen med Norsk for-
bund for helsepedagogikk og sosial-
terapi. Det kan gi seminaret en form
som stemmer overens med vårt
behov samtidig som det gir oss øko-
nomi til å utvikle den.

Kanskje dette blir den siste gangen
LANDSBYLIV har en artikkel som
heter ”nytt fra sekretariatet”, neste
gang heter det kanskje, ”nytt fra
hovedstyret”, men det er beretninger
fra det samme arbeidet bare med
nytt navn.

NYTT FRA Sekretariatet

Representantskapets “høyre hånd”
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Svetlanafortellingene
Det passer bra å fortelle om
Svetlana Landsby i et norsk
Camphill tidsskrift. Ikke bare fordi
Svetlana var bygget gjennom et
initiativ fra de norske landsbyene,
men også fordi vi har hatt flere
besøk over de siste årene fra nor-
ske husbyggere.

Tekst og foto ANDREW HOY

Målet for deres pilegrimsreiser har
vært det nye halmhuset vi har byg-
get. Denne strøm av byggfolk, kom til
gjennom samarbeidet mellom Lars
Henrik Nesheim og Brobyggerskolen
på Solborg, og arkitekten Rolf
Jacobsen, som bor i nærheten av

Tønsberg. Etter hvert utvidet det seg
til å inkludere en gruppe profesjonelle
byggfolk som gav av deres kunnska-
per, for å kunne utvikle en ny alterna-
tiv byggstil og ta i bruk så mange
naturmaterialer som mulig.

Jeg bruker ordet ”pilegrimsreise”
helt bevisst siden dette kan utvikle
seg til en slags ”Canterbury Tales”,
som den engelske forfatteren Geoffrey
Chaucer (1340-1400) skrev om.
Kanskje var det derfor Geoffrey Bass
også ble med, til ære for hans navne-
bror? Jeg vet at i England var disse
reisene religiøse. Lars Henrik forteller
meg at nordmenn elsker å bygge og
at byggmestre og de kirkelige har hatt
et langvarig forhold. Den forrige grup-
pen bygget et åttekantet vedskjul!

Jeg synes at en av byggfolkene
gikk for langt da han ble døpt i en
grøft vi hadde gravd for en strøm-
kabel. Han gjorde dette i mørket så
ingen kunne se, men vi fant det snart
nok ut, da vi så klærne som hang til
tørk foran ovnen. Men, hvem vet,
kanskje han var ivrig etter å være
den første som skulle bli omtalt i
disse ”Svetlana fortellingene”, når så
disse skulle bli skrevet. Det er allere-
de en godt merket sti gjennom
Sverige og Finland, med yndlings
restauranter hele veien. Som Chau-
cer ville ha skrevet, på et språk som
ikke var så fjernt fra norsk, ”…når
solen har kommet høyt nok på him-
melen i måneden april, kanskje du

tenker på å reise østover?” Det var 
jo herfra at Olav den Hellige reiste 
tilbake for å møte sin skjebne.

Vi er også takknemlige for støttet vi
har fått fra våre venner i Sverige og
Finland. Dette har gjort det mulig for
oss å kjøpe en treskemaskin i Finland
og frakte den til Russland. Vi setter
også pris på at hele den ”Northern
Region” har ordnet en pensjon for
våre russiske medarbeidere.

Med stor takknemlighet, Andrew, 
for Svetlana landsby
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Kfar Rafael i Israel
Du vil ikke finne Kfar Rafael i Camphill
verdens katalog, men denne landsby-
en, utenfor Beer Sheba i Sør-Israel, er
basert på antroposofiske ideer. Der
lever og arbeider medarbeiderne sam-
men med en gruppe psykiske utvik-
lingshemmede. De holder nå på med
å bygge ferdig et nytt nabolag med
seks nye familiehus, har ombygget
bakeriet og har tatt i bruk en ny oliven
olje presse til sine oliven. De har et
introduksjonsår med tredve unge
medarbeidere, og støtter den lokale
Waldorf skolen ”Neta Erez” som åpner
sin første klasse i år.

Wojtowce i Polen
De sendte ut sitt første nyhetsbrev i
slutten av 2004, et fint ark med farge-
bilder og nyheter. Flere grupper fra
andre Camphill steder var på besøk i
løpet av året, blant annet fra Botton
Village i England og Camphill Sellen i
Tyskland. Andre besøk kom fra
Holland, Belgia og Polen. Wojtowce
ligger isolert, og setter stor pris på å
treffe folk fra andre steder. De er et
lite sted som bare får beskjedent med
støtte fra myndighetene, og er glad for
all den hjelpen de kan få. Ta kontakt
med dem:
Wspolnota w Wojtowce
57 – 540 Ladek – Zdros 
Polen

Glencraig i Nord-Irland
Glencraig feiret sin 50 årsdag i fjor, og
tidsskriftet Camphill News Northern
Ireland var full av artikler om hvordan
dette ble feiret i løpet av året. Blant
annet var det en kunstutstilling med
over 40 kunststykker fra forskjellige
hus, verksteder og andre Camphill
steder, som ble vist i Camphill
Glencraig, og i et stort offentlig bygg i
Belfast. Det var også en konferanse
som samlet mange mennesker rundt
temaet ”Å bygge fellesskap for unge
mennesker med lærevansker og kom-
pliserte behov”. Tilstede var Dr.
Rudiger Grimm, fra ”The International
Council for Curative Education and
Social Therapy” som ga stevnet et
internasjonalt og europeisk preg.

Pahkla i Estland
Fra Pahklas julebrev kommer denne
fine fortellingen om et lys. Elsa, en for-
henværende ung medarbeider, skriver:

”Flesteparten av de gavene jeg fikk
da jeg reiste, hadde jeg sendt videre
til Tyskland med mine venner, så jeg
ikke ble belastet med dem da jeg
skulle reise videre. Men det store
lyset pakket jeg i ryggsekken. Der lå
det en stund, til jeg tente det for første
gang i Vilnius. Jeg var der en natt på
ungdomsherberget, og det var fint å
ha et lys med meg.

”Når jeg reiste videre, måtte lyset
pakkes tilbake i ryggsekken. To uker
senere var jeg sammen med noen stu-
denter fra Berlin, vi spiste aftens uten-
for en liten hytte, og når mørket kom
tok jeg ut lyset. Ett par dager senere
fikk lyset sin neste oppgave. Jeg sa
farvel til studentene, og fant meg en
hule utenfor byen hvor det var fint og
tørt. Lyset fylte hele rommet, og jeg
kunne ligge og lese i soveposen.

”Været ble kaldere, jeg reiste videre
til Bukarest hvor jeg hadde et lite hus
med kjøkken, en dusj og en brønn.
Men det var ikke lagt in elektrisk lys
der hvor jeg sov…

”Derfra reiste jeg til Simeria hvor
jeg ble seks uker. Da bodde jeg hos
en familie, og spiste mine måltider
med dem. Her i Romania var det vik-
tig for husfaren å tenne et lys til hvert
måltid. Så lyset mitt, som var blitt
betraktelig mindre på sin reise, ble tatt
imot med takknemlighet, og lyste opp
våre måltider, og våre bibel lesninger
om kveldene!”

Clanabogan i Irland
”Bærekraftig utvikling gjennom forny-
bar energi”, er tittelen på et prosjekt
basert på Camphill Clanabogan i
Omagh i Irland. Her har de allerede
bygget et demonstrasjons prosjekt
som inkluderer en 20KW vindmølle,
en varmepumpe, vedflis fyrt sentral
varme, solfangere for varmtvann og
solcelle strøm. Videre utvikling vil
bestå av et pedagogisk ressurs senter
med demonstrasjoner, kurs og utstil-
ling som skal gi et bilde av integrering
mellom jordbruk, energibruk og felles-
skaps utvikling. Dette er et stort pro-
sjekt som Omagh Environmental and
Energy Consortium allerede har sam-
let inn over 2 millioner kroner til.

Fra Camphill Ceske Kopisty i Tsjekkia.

Glimt fra verden er samlet av Jan Bang

             



Siden sist har vi hatt det både 
travelt og rolig. Mot slutten av
november var det ”Graduation”
hvor halvparten av elevene hadde
fine svarte uniformer, ble ropt opp
en og en, fikk satt på en firkantet
hatt og tildelt en velfortjent diplom.

Tekst og foto SARAH BASS

Et stort og velkjent kor sang fine
sanger for oss, det ble kokt masse
deilig mat, og en dame fra
Sosialdepartementet holdt en tale.
Dette er årets høydepunkt og vi
hadde forberedt med å rydde ute,
husene var vasket og telt satt opp.

Det var en fin dag, og når den var
over var vi glade, men slitne. Jeg var
så stolt over alle elevene. For de fles-
te av dem var nå tiden på Legodimo
Trust over, og de reiste hjem til fami-
lie eller slektninger. Alt vi kan gjøre er
å håpe at de vil ta vare på dem, og
at de fleste vil kunne få seg en jobb,
ha et verdig liv og ha selvtillit nok til å
stå på for seg selv.

En uke senere var det skoleslutt,
de siste elevene ble hentet av sosial-
arbeidere og kjørt hjem for 6 ukers
sommerferie, og bare noen dager
senere begynte også min lille even-
tyrferie.

Det var meg og tre venninner fra
Amerika. Vi hadde avtalt å treffes på
den travle busstasjonen i hovedsta-
ten. Reisen vår begynte med å vente
i lang billettkø på tog stasjonen, og
så kjempe oss igjennom døren til
perrongen. Neste morgen ankom vi
byen ”Francistown”, hvor vi fikk prop-
pet oss sammen i en minibuss som
kjørte 5 timer nordover på en øde vei.
Etter hvert som vi kom nordover var
vi på utkikk etter ville dyr mellom
trærne, og endelig så jeg noe stort
flagre foran frontruten. Der sto det en
kjempeelefant i veikanten! På etter-
middagen kom vi fram til den lille
turistbyen ”Kasane”, helt nord i
Botswana, der vi overnattet i to netter
hos en amerikansk ”peace corps
volunteer” som de andre kjente.
Neste morgen kl. 06 00 hadde vi
meldt oss på Safari tur i ”Chobe
National Park”. Der så vi elefanter,
flodhester, krokodiller og mye mer.
Giraffer og løver var dessverre lengre
unna på grunn av regnet natten før.
Men hvis du gikk inn til Spar
Supermarket i sentrum ville du møte
på villsvin og bavianer, og elefanter
tidlig på morgenen er heller ikke så
uvanlig!

Vi reiste så videre til en liten ferge
som tok oss opp til Zambia, som er
mer slik jeg forestilte meg Afrika.
Befolkningen er slankere med et mer
eksotisk utseende, og det er flere
pris diskusjoner. Vi reiste inn til byen
”Livingston”, og bodde der på et ung-

domsherberge i tre dager, mens vi så
”Victoria Falls” og byen. Fordi regnti-
den bare så vidt var begynt, var det
lite vann i fossene. Men vi kunne
bade i det naturlige bassenget helt
på kanten av hovedfallene, med bare
en fjellkant som holdt oss tilbake.
Etter noen herlige dager begynte vi
på hjemveien igjen.

Tilbake i Legodimo Trust var det litt
ensomt uten elevene. En av kveldene
hadde vi 100 gjester som kom til jule-
bord i Te Hagen vår. Vi hadde laget
masse mat og de hadde akkurat
spist da uværet kom. Regnet var så
kraftig at bare man tok et skritt uten-
for taket, så ble man gjennomvåt.
Strømmen hadde gått, men meste-
parten av tiden var det opplyst av
lynet. Plutselig var det kjempelyst og
det kom et knall som pep i ørene
lenge etter. Lynet hadde slått ned
bare noen meter unna oss. Når reg-
net endelig roet seg litt ned, oppda-
get noen flammene fra Camphill sko-
len ”Rankoromane”! De bare vokste
til de sto langt over trærne og gnister
fløy. Vi satte på sprang mens vi håpet
det bare var et tre, men fortvilelsen
og hjelpeløsheten kom da vi så at
stråtaket på kapellet sto i full fyr.
Lynet hadde slått ned, og det var
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ingen ting vi kunne gjøre, bare se
det brenne ned. De diskuterer fortsatt
hva de vil gjøre med det i fremtiden,
men jeg tror ikke de vil legge det opp
igjen, ikke på samme sted.

Første og andre juledag tok ko-
ordinator Motsei barna sine og meg
med til et veldig fint hotell, hvor vi
koste oss godt. Så på selve juledag
lå jeg ved bassenget og solte meg,
og tok en titt på kasino om kvelden!

Endelig kom 10. januar og lærere
kom tilbake på jobb, gamle og nye
elever skapte liv på stedet, og jeg
kunne gå tilbake til den gode gamle
hverdagen. Vi har nå 13 nye elever.
Det er totalt 23 elever her, 14 gutter
og 9 jenter.

Det var mye som skulle lukes og
ryddes ut etter ferien, de nye elevene
må lære arbeidet og livet her, de skal
klare seg mest mulig selv, og ikke
noe flørting med guttene eller jen-
tene. Men de imponerer meg, de job-
ber hardt uten å klage, og ingen har
begynt å gråte og sier de vil hjem til
mamma. De har begynt med joggetur
kl. 06 00 om morgenen for å forbere-
de seg til ”Special Olympic Games”.
Elevene er delt opp i grupper som har
modellering på keramikkverkstedet i
Camphill, og fem av elevene og jeg
har tegnespråk time hver mandag.

I januar hadde vi enda et uvær med
sterk vind og regn. Et stort hjørne av
bølgeblikktaket på ”craft” butikken vår
i Te Hagen ble revet av, og mye av
salgsvarene ble ødelagt. Ellers går
livet sin vante gang. Om kveldene går
vi tur, hvis vi har anlegg spiller vi
musikk, og de danser som bare afri-
kanere kan, eller vi ser på TV. Jeg tri-
ves fortsatt godt, tiden går fort, og nå
er det bare 4 måneder igjen, før jeg er
hjemme i Norge igjen med flere inn-
trykk, musikk og lysbilder.
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Poloko Oatile er født i november 1990
og er 14 år gammel. Han er flink til 
skolearbeid, vi gjør av og til matte sam-
men på ettermiddagene. Han lærer 
også tegnspråk. Han er blid og hjelpsom.

Kokeletso Moswell er født i juli 1988 i
Botswana og er 17 år gammel. Hun er
den eldste i ungeflokken på fire, med to
brødre, en søster, og hun har både mor
og far. Når hun var liten ble hun under-
vist hjemme, men kom til Camphill
Skolen Rankoromane i 1998, når hun
var 9 år gammel. Hun var der i 7 år og
kom i år til Legodimo. Hun liker best å
jobbe i barnehagen og butikken. Ellers
så liker hun å synge og å se film. Hun
liker ikke den tradisjonelle surgrøten,
slanger eller løver. Noen av hennes
drømmer for fremtiden er å jobbe for
Botswanas TV, og hun skulle gjerne
vært ”Miss Botswana”! Hun snakker
godt engelsk og kan lese både
Setswana og engelske bøker.
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Norge bruker kanskje mest penger
av alle land i verden på helse og
omsorg. Likevel ser det ut til at noe
mangler. Stadig flere barn og voks-
ne i det norske samfunnet sliter
med å mestre hverdagen.

Tekst EINAR STRUMSE
Førsteamanuensis, dr.philos.
Høgskolen i Lillehammer

Dette viser seg på ulike måter, fra
høyt sykefravær i arbeidslivet, utage-
rende og læringshemmende atferd
blant skoleelever, til økende krimina-
litet og rusproblematikk, problemer
som synes å henge sammen med
helse- og identitetsproblemer med
psykososial bakgrunn.

Problemene har et betydelig
omfang – trolig så mye som mellom
10 og 20 prosent av barnebefolkning-
en har psykiske plager som påvirker
deres daglige fungering. Vanlige pla-
ger i denne gruppen er atferdsvan-
sker, tristhet/depresjon og hyperakti-
vitet. Det er i tillegg anslått at 15 pro-
sent (350.000 arbeidstakere) av den
norske arbeidsstokken har eller kom-
mer til å få diagnosen utbrent, og
unge er mer sårbare for å bli utbrent
enn eldre mennesker.

Videre er det en økning i sykdoms-
tilfeller for både kvinner og menn med

diagnoser som registreres som ”psy-
kisk”. Det synes å være behov for
supplerende perspektiver på helse-
og omsorgsarbeid. Jeg vil hevde at et
slikt perspektiv finnes innenfor det
raskt voksende feltet av ”grønne” eller
landbruksbaserte helse- og omsorgs-
tilbud. Dette støttes av at flere nyere
tiltak og undersøkelser tyder på at
deltakelse i praktisk landbruksarbeid,
samt kontakt med dyr og natur gir
positive læringsresultater og har hel-
sefremmende og helbredende effek-
ter, men det finnes dessverre ennå
altfor lite forskning på feltet til å trekke
sikre konklusjoner.

I denne situasjonen kan det være
nyttig å peke på at grønne tilbud innen
helse- og sosialsektoren slett ikke er
noe nytt. Ved siden av Camphill-lands-
byene og enkeltprosjekter basert på
samarbeid mellom gårdsbruk, skole
og helseinstitusjoner, har mange psy-
kiatriske sykehus vært knyttet til jord-
bruksvirksomhet. Etter hvert ble imid-
lertid jordbruksvirksomheten avviklet
eller nedtonet, mange psykiatriske
sykehus lagt ned og pasientene flyttet
til sykehus i sentrale strøk. Behovet
for slike tilbud forsvant imidlertid ikke,
og den beste indikasjon på dette er
nettopp den nye sosiale praksis som
gjerne betegnes ”Grønn omsorg” eller
”Inn på tunet”, og som tar form av
samarbeidsprosjekter mellom helsein-
stitusjoner og gårdsbruk, eller som
samarbeid mellom grunnskoler og
enkeltgårdsbruk der klasserommet
flyttes ut på gårdsbruket gjennom pro-
sjekter som ”Levande Skule” og
”Gården som pedagogisk ressurs”.
Slike tiltak gir flere bønder en mulighet
for å kombinere relevant utdanning og
yrkeserfaring med landbruksproduk-
sjon.

I tillegg til Camphill-landsbyene fin-
nes det nå mer enn 800 slike tilbud på
et sted mellom fem og seks hundre
gårder, og staten har nedsatt arbeids-
grupper som skal utrede kompetanse-
behov, kvalitetssikringssystemer og
nettverksbygging. Det siste er viktig
fordi det er et stort behov for kunn-
skapsutvikling når det gjelder landbru-
ket som arena for brukergrupper i
skole-, helse og sosialsektoren. Noen
forskningsmiljøer har påbegynt enkelt-
prosjekter, men foreløpig uten sam-

ordning og felles avklaring av forsk-
ningsbehov.

For lettere diagnoser, som for
eksempel utbrenthet ser det ut til at 
det et stort potensiale i landbruksrela-
terte tilbud. I et tilfelle fikk personer
med lettere psykiske diagnoser så godt
utbytte av omsorg og trening på gård
at de senere ble ansatt i gårdsbarne-
hage som ble drevet parallelt. Her er
det viktig å fremskaffe solid og forsk-
ningsbasert dokumentasjon av at folk
faktisk får forbedret sin livs- og hver-
dagssituasjon gjennom slike tilbud.

Landsbybevegelsen representerer
en betydelig grønn omsorgsvirksom-
het, men det finnes likevel, ikke så
vidt jeg, vet noen systematisk fors-
kningsmessig dokumentasjon av kva-
litet og resultater av denne virksom-
heten. Forskningsbasert kunnskap 
om disse tilbudene vil utgjøre en viktig
evaluering av Camphill-landsbyenes
praksis, og slik bidra til å forbedre og
videreutvikle denne, til å gjøre arbei-
det i landsbyene allment kjent som et
alternativ i floraen av tilbud, og vil
altså dokumentere en velprøvd, men
altfor lite kjent praksis. Endelig vil
denne typen dokumentasjon gi bevil-
gende myndigheter kunnskap om hva
bevilgningene brukes til.

Jeg er selv med i et forskernettverk
som nå forsøker å utvikle et større
forskningsprosjekt for bruk av gården
og gårdens produksjonsprosesser
som arena for brukergrupper i skole,
helse- og sosialsektoren i Norge.
Deltakerne i prosjektet har faglig bak-
grunn fra pedagogikk, psykologi,
sosiologi, sosialantropologi og land-
bruksøkonomi. Flere har forsket på
grunnleggende problemstillinger knyt-
tet til forholdet mellom menneske og
natur og på problemstillinger knyttet til
det aktuelle forskningsfeltet.

Vi anser at dette prosjektet kommer
på et tidspunkt hvor landbruket har et
kritisk behov for å finne nye ben å stå
på, og prosjektet har derfor fått over-
skriften ”I grevens tid: Levende læring
– ny næring”. Utviklingen av prosjektet
vil forhåpentligvis skje i løpet av våren
2005, og så gjenstår det å se om det
vil vinne gehør hos de bevilgende
instanser…

Grønn omsorg – et felt med stort potensiale

Foto MAJA SCHELSKI
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Utdrag fra en artikkel av Dan
Mckanan fra Communities Magazine
nr. 124, sommeren 2004.

Fritt oversatt av JAN BANG

Når du besøker Camphill Village Minne-
sota vil du finne et mangfold av ånde-
lige strømninger. Antroposofien, den
esoteriske kristne tradisjonen som har
inspirert den internasjonale Camphill
bevegelsen, er den mest dominerende.
Mens et medlem, Trudy Pax, finner sin
inspirasjon fra zen Buddhismen, øver
Tom Farr og Mary Davis seg flittig i ”The
Course in Miracles”, og medarbeideren
som steller hønsegården, Broder Kilian,
er en katolsk munk.

Ifølge Karl Kønig er åpenhet for
diverse åndelige strømninger bygget
inn i Steiners tregrening, hvor vi finner
en klar skjelning mellom økonomien,
politikken og åndslivet. Steiner fant et
samsvar mellom disse tre områder og
prinsippene bak den franske revolu-
sjon, og argumenterte for likhet i poli-
tikken og broderskap i økonomien. Og
absolutt åndelig frihet.

I Camphill Minnesota kommer denne
åndelige friheten til uttrykk på forskjel-
lige måter. Bordbønn blir sagt før hvert
måltid, ledet av en landsbyboer eller en
medarbeider, og nesten alle tar dette
på tur. De fleste velger tradisjonelle
antroposofiske formuleringer, andre 
velger en bønn fra en samling flerkultu-
relle bønner utgitt av moren til en av
beboerne, eller de bruker den bønnen
de er vant til fra sin egen barndom.

Søndagen blir feiret for å beære
både fellesskapets identitet og mang-
foldet av de som bor der. Første søn-
dag hver måned er det vanligvis en
Offerhandling, en antroposofisk guds-
tjeneste hvor alle er velkomne. Den
tredje søndagen i måneden inviterer
hvert husfellesskap på tur en ”sam-
ling”, og disse gjenspeiler den åndelige
retning av den som leder samlingen.
De gjenværende søndager reiser så
mange som vil til katolske eller meto-
dist kirker i området, og omtrent to tre-
djedeler av landsbyen deltar. Broder
Kilian kjører til messe med de katolske
medlemmene hver søndag. Åndelig
mangfold er også gjenspeilet i måten

Camphill Minnesota søker nye medlem-
mer. En reklame lyder: ”Selv om vi
arbeider ut ifra en bred kristen filosofi,
aksepterer vi medlemmer av alle ånde-
lige trosfellesskap. Å dyrke en følelse av
ærbødighet og takknemlighet er en vik-
tig del av Camphill livet.”

Men hvorfor skulle folk som ikke er
antroposofer interessere seg for
Camphill? Flesteparten var nok tiltrukket
av helsepedagogikken og livsstilen som
er etablert i landsbyene. For eksempel
besøkte Trudy Pax flere fellesskap som
teoretisk var attraktivt for henne, men
det hun opplevde av det daglige liv var
ikke fristende for henne. De antroposo-
fiske ideer til Camphill Minnesota var
hun ikke så imponert over, men felles-
skapets praktiske utfoldelse var både
imponerende og inviterende.

Andre kommer seg til Camphill som
en del av en mer generell åndelig
søken. Ofte ikke fordi de er overtalt av
den absolutte sannhet ved antroposofi-
en, men fordi de ser at dette danner et
grunnlag for hvordan man lever i felles-
skap. Christine Elmquist kom til
Camphill Copake i New York med mas-
tergraden i teologi, men ingen person-
lig religiøs forpliktelse. Hun tok imot
antroposofien fordi hun var imponert
over fellesskapsmodellen, men selv i
dag foretrekker hun å lese Dietrich
Bonhoeffer overfor Rudolf Steiner. Tom
Farr tror at livet i fellesskap hjelper ham
å praktisere tilgivelsen som er en viktig
del av ”The Course in Miracles”. Hver

dag, sier Tom, gir Camphill meg en
anledning til å tilgi.

Christine Elmquist er medlem av
Community Homestead, et antroposo-
fisk fellesskap i Wisconsin som er
vesentlig basert på Camphill modellen.
Hun forteller at noen medarbeidere der
er veldig opptatt av antroposofien,
mens andre egentlig ikke er så interes-
sert i den, men alle opplever en forplik-
telse og er engasjert i fellesskapet,
noe som for henne er mye viktigere
enn antroposofisk tro.

”Å utføre arbeidet” er et tilstrekkelig
fundament for fellesskapets mål for
disse antroposofiske landsbyene, fordi
flertallet av medarbeiderne kan se en
sammenheng mellom arbeidet og felles-
skapets åndelig identitet. Arbeidet med
helsepedagogikken, og deling av livet
med psykiske utviklingshemmede, er
forbundet med antroposofien fordi denne
lærer at hvert individ har en unik åndelig
skjebne og verden ville bli fattigere hvis
mennesker med spesielle behov ikke
kunne dele sine gaver med andre.

”Å utføre arbeidet” er kanskje ikke til-
strekkelig for alle kollektiver. Camphill
landsbyer kan tillate seg å ha et ånde-
lig mangfold delvis fordi arbeidet er så
klart definert. Dette er en modell som
kan bli tatt i bruk av andre arbeids ori-
enterte fellesskap, kristne så vel som
ikke kristne. Samarbeid er en fin måte
å fordype vårt åndsliv og på samme tid
lære fra andres åndelige realiteter.

Å utføre arbeidet – kan et fellesskap beholde
sin identitet og ha åndelig mangfold?

Foto NILS LANGELANDFoto NILS LANGELAND
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ECCE er en forkortelse for ”Euro-
pean Co-operation for Curative
Education and Socialtherapi”, og
er en ikke-statlig organisasjon
innenfor EU.

Tekst KATHARINA KARLSSON

En av ECCE`s hovedoppgaver er å
følge med i utviklingen slik at FN’s
menneskerettighets erklæring ikke
bare blir vakre intensjoner i forhold til
funksjonshemmede, men konkret
handling.

Det handler om å vekke en bevisst-
het, på europeisk nivå, om de van-
skeligheter som møter den som ikke
passer inn i dagens komplekse sam-
funn, men trenger et beskyttet sosialt
miljø rundt seg livet ut.

ECCE arbeider ut fra et antroposo-
fisk perspektiv med følgende pro-
blemstillinger:

• Å ha et overblikk over og å danne 
seg selvstendige synspunkter om 
det som hender og planlegges 
innenfor handikapp-politikken i 
Europa.

• Å finne samarbeidsformer for 
fellesaksjoner sammen med andre 
organisasjoner.

• Å verne om det som har utviklet 
seg gjennom årene i antroposo-
fiske virksomheter og å verne om 
det politiske frirommet som er nød-
vendig for at utviklingen kan føres 
videre.

• Å få den helsepedagogiske og 
sosialterapeutiske utdannelsen 
godkjent på europeisk nivå.

• Å støtte nasjonale forelderforeninger
og forbund.

Arbeidet i ECCE har under det
siste året handlet mye om spørsmå-
lene som handler om integrasjon og
selvbestemmelse. En annen euro-
peisk handikapporganisasjon holder
akkurat på med en stor undersøkelse
om avviklingen av institusjonene for
funksjonshemmede i Europa.

Undersøkelsen konkluderer med at
alle virksomheter der det bor flere
enn 30 personer er dårlige. Her er
det ingen differensiering, kun en
direkte kobling mellom kvantitet og
kvalitet. I både England og Tyskland
er det store forandringer på gang når
det gjelder finansieringen av private
verksomheter. Det offentlige bidraget
skal knyttes til det enkeltes individu-
elle omsorgsbehov og ikke lengre
betales som et samlet beløp til insti-
tusjonen. Dette har skapt en stor uro
bland virksomhetene og blant forel-
drene.

ECCE arbeider for handikappede i
alle land som er medlem av ECCE (i
forhold til lovbefestede rammer, øko-
nomiske løsninger, pensjoner mm.) 

Bakgrunn
I 1971 og 1975 ble to resolusjoner,
som framhevet de funksjonshemme-
des rettigheter, godkjent av FN. FN
erklærte året 1981 som internasjo-
nalt handikapp - år.

Først etter det ble det opprettet en
avdeling innenfor EU-kommisjonen
som arbeidet med handikapp spørs-
mål. Fra slutten av 80-tallet fram til
1996 fantes ”HELIOS-programmet”
innenfor EU. Det var et veldig
omstridt program blant organisasjo-
ner som arbeidet med og for handi-
kappede mennesker. Det kan man
lett forstå, for HELIOS var en forkort-
ning for

Handicapped people in the
European Community
Living
Independently in an
Open
Society

Diskusjonen handlet – allerede
den gang om hvordan psykisk utvik-
lingshemmede mennesker kunne
leve et selvstendig liv i et åpent sam-
funn. Hvor åpent var samfunnet for
funksjonshemmede – egentlig?
Hvordan kan samfunnet bli så trygt
og godt at de funksjonshemmede

ikke ville lide noe overlast? Og hvem
skulle representere de svakestes
interesse i denne velmente anstreng-
elsen, å gi plass for alle? Mye er blitt
gjort og mye gjøres på europeisk
nivå for å forbedre de handikappedes
situasjon – men de svakeste, de som
ikke kan gjøre sine stemmer hørt, fal-
ler gjennom maskene i de nettene
som dannes. Med dette som bak-
grunn tok foreldre og medarbeider i
forskjellige antroposofisk orienterte
virksomheter i 1992 initiativet til
ECCE. Foreningen ble grunnlagt
sammen med foreldreforeninger og
medarbeiderforeninger fra et flertal
av de europeiske land, i mars 1992 i
Holland. ECCE er en NGO (Non
Govermental Organisasjom), en
organisasjon som ikke er avhengig
av noen nasjonal regjering.

Medlemmer og organisasjon
I 2003 hadde ECCE 22 medlemsor-
ganisasjoner og et titall enkeltstå-
ende medlemmer fra 11 forskjellige
land. Halvdelen av medlemmene er
foreldre og representanter for forel-
derforeninger.

Hver vår møtes alle medlemmene
til en tre dagers konferanse. Ledelsen
møtes dessuten en gang hver høst.
Et arbeidsutvalg bestående av tre
personer som står for det løpende
arbeidet representerer ECCE utad,
holder kontakten med andre euro-
peiske handikapporganisasjoner og
er ECCE’s ører og øyne for det som
skjer i Brussels møterom og korrido-
rer.

Det årlige møtet planlegges med
hensyn til vertslandets behov for støt-
te og samordning av aktiviteter. I et
møte i Prag viste det seg at det var
første gang at alle forskjellige initiativ
i Tsjekkia var samlet. I Wales var det
initiativtagerne til en forelderorgani-
sasjon som var med på møte. Det
siste styremøte var i nærheten av
Bukarest i Romania i oktober.
Situasjonen der er helt spesiell: Det
finnes knapt noen foreldre rundt det
helsepedagogiske og sosialterapeu-

ECCE – et europeisk samarbeidsorgan 
for helsepedagogikk og sosialterapi
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tiske arbeidet der. Det er ingen
andre enn medarbeiderne selv som
kan støtte og representere de utvik-
lingshemmedes interesser og rettig-
heter. For arbeidet der er tilhørighe-
ten til en europeisk organisasjon av
stor verdi og vi kommer til å ha møter
med lokale myndighetspersoner og
politikere.

I 1996 ble det arrangert en kon-
gress i Amsterdam med tittelen
”together we work” hvor de
antroposofiske virksomhetene fikk
muligheten til å presentere seg for et
internasjonalt publikum.

I 2002 var kongressen i EU-parla-
mentets bygginger i Strasbourg med
temaet ”let´s learn to count on
them”, om muligheter og vanskelig-
heter for handikappede i samfunnet
vårt. Bland dem som holdt taler fan-
tes EU-parlamentarikere, byens bor-
germester, foreldre og medarbeidere.
Å se en gruppe barn og ungdom som
spiller lyre og synger i et høyteknolo-
gisk møtelokale var en veldig spesiell
opplevelse. Å vise passkort for å
komme inn i huset og å måtte gå
igjennom metalldetektoren likeså!

Neste kongress planlegges i FN-
huset i Wien, året 2007 og den kom-
mer antagelig til å handle om men-
neske rettigheter – for alle.

En annen viktig oppgave har vært
samarbeidet omkring en europeisk
utdannelseshåndbok som fikk økono-
misk støtte gjennom Leonardo-pro-
sjektet og som nå danner grunnlaget
for utdannelsen av helsepedagoger

og sosialterapeuter i hele Europa, og
også i Norge.

Et nytt Leonardo-projekt er nå på
gang. Den skal se på utdanning – og
behovet for videreutdanning av semi-
narlærere.

Samarbeid
Arbeidsutvalget og fram for alt
ECCE´s ordfører Adrienne Thier fra
Belgia deltar i et stort antall europeis-
ke møter med og om handikappede
og legger der frem vår synt på ”main-
stream-politikken” og snakker om ret-
ten til å velge andre livs- og integra-
sjonsformer.

ECCE er medlem i flere europeis-
ke handikappeorganisasjoner som
Inclusion Europe, Disability
Intergroup og European Disability
Forum, men også i samarbeidsorga-
net for helsepedagogikk og sosialte-
rapi i Dornach, som kalles for
Konferenz.

Hvorfor foreldreforeninger?
Når statlige og private organisasjoner
for en stor del har tatt over ansvaret
for funksjonshemmedes pleie, skole-
gang, bolig og sysselsetting, har for-
eldrenes rolle blitt mer privat, om
man kan si det slik. Jeg har møtt
mange foreldre som har uttrykt let-
telse da deres voksne barn har
begynt å kalle sitt bofellesskap for sitt
”hjem”. Men vi må samarbeide:
Virksomhetenes behov for holdbare
avtaler og trygge økonomiske ram-
mer kan i tider med dårlig økonomi

tolkes som egeninteresse. Vi kan
snakke om våre arbeidsmetoder, vårt
verdigrunnlag, for alle utviklingsmu-
lighetene vi har og resultater vi opp-
når, – men til syvende og sist er det
avgjørende, at foreldre vil dette for
sine barn. Kanskje til og med vil for-
eldrene være med i utviklingsarbeid
og kanskje, når arbeidet trues av
politisk uforstand, være med i kam-
pen for å kunne beholde de felles-
kapsformer vi nå har. På 90-tallet har
den svenske foreldreforeningen,
”Individuellt Liv i Gemenskap”, kjem-
pet for at begrepet ”bokollektiv” kom
med i den svenske lovgivningen. I
andre land står foreldre og medarbei-
dere nå innenfor lignende oppgaver.

I mange år har Norden vært repre-
sentert i ECCE av Wolf Pietsch som
da var leder for Mora Park og en av
foreldrene fra Sverige. Når jeg for to
år siden fikk tillit til å ta over dette
vervet så jeg det som en av mine
fremtidige oppgaver at alle de nordis-
ke land skulle ha sine egne repre-
sentanter.

Jeg har ikke oppnådd dette målet
ennå men håper i hvert fall at en
medarbeider og en forelder fra hvert
land i Norden skulle kunne få opple-
ve at dette arbeidet er nødvendig og
er vært å satse på. Dessuten er det
faktisk spennende og morsomt.

Hver vår har vi et tre dagers stor-
møte et sted i Europa, gjerne i et
land der det finnes behov for vår til-
stedeværelse.

Ettersom vi i Norge lenge har
ønsket å få en medarbeider og en
foreldre med i ECCE så blev vi invi-
tert til å ha vårt neste møte i slutten
av mai 2005 i Bergen.

En av dagene er møtet åpent for
alle og består da av et miniseminar
på formiddagen og et møte med for-
eldre fra vertslandet om ettermidda-
gen.

Miniseminaret kommer til å handle
om ”menneskerettigheter – for alle”
(min provisoriske tittel) og er et slags
startskudd for storkonferansen i FN-
huset i Wien 2007.

Arbeidsutvalget i ECCE 
på besøk i Camphill-stedet 
Oakland i England.
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Jeg har hatt gleden av å være
representantskapsmedlem og
advokat for Camphill-bevegelsen
siden 1988, i de siste årene som
formann i representantskapet.
Arbeidet for Landsbystiftelsen har
representert en viktig del av mitt
engasjement for den antroposofis-
ke bevegelse.

Tekst CATO SCHIØTZ
Foto BORGNY BERGLUND

I Camphill har jeg møtt det jeg på
mange måter opplever som det
innerste i Rudolf Steiners livsverk:
En sterk vektlegging av broderskaps-
tanken og en forbilledlig opphevelse
av koblingen mellom arbeid og lønn.
I tillegg er Camphill enestående i en
større antroposofisk sammenheng
ved at man prioriterer det kristologis-
ke, først og fremst ved ukentlige
bibelkvelder.

Disse bestrebelsene – som sikkert
krever adskillig disiplin og motivasjon
– er et eksempel til etterfølgelse for
svært mange som arbeider i forleng-
elsen av Rudolf Steiners livsverk.

Vi kan alle sammen konstatere at
samfunnet blir mer og mer kompli-
sert: Det blir mer og mer regler, for-
skrifter og juss å forholde seg til. Vi
blir stilt overfor stadig større krav med
hensyn til formalisering av vårt arbeid
i form av rapporter. Vi må forholde
oss til et økende antall forskrifter.

Skriftlige arbeidsavtaler med
ansatte og medarbeidere er nå en
selvfølge. I tillegg må vi i stadig større
grad arbeide med en formalisering av
kvalitetssikringsarbeid. Det mangler
således ikke utfordringer av juridisk
karakter.

Men jussen i Camphill er bare et
redskap for at arbeidet med landsby-
boerne skal bli så godt som mulig:
Det er alltid en fare for at man blir
opphengt i det organisatoriske, og at
man bruker for mye tid på byråkrati,
på bekostningen av det arbeidet som
virkelig bærer hele Landsbystiftelses-
arbeidet: Arbeidet for mennesker
med spesielle behov.

I Camphill er de mellommenneske-
lige relasjonene så tette og økonomi-
en av og til så anstrengt at det nød-
vendigvis må oppstå problemer som

både er personlige, dyptgående og
langvarige.

Jeg skulle ønske at man i så stor
grad som mulig arbeidet for å fremme
det jeg vil kalle “den åpne samtale” –
dvs. en løpende kommunikasjon hvor
man ikke skyver konfliktene under
teppet, og hvor man kan ha en ærlig
direkte samtale basert på toleranse,
mangfold og meningsforskjell. Uansett
om man arbeider i en landsby eller på
et advokatkontor, er det alltid en mål-
setning at man må snakke med hver-
andre – ikke om hverandre.

Innen hver landsby bør man derfor
ha et bevisst forhold til hvordan man
kan forbedre kommunikasjonen
mellom de som bærer det løpende
og daglige arbeidet på hvert sted.
Litt for ofte har jeg inntrykk av at man
ikke i tilstrekkelig grad bearbeider de
personlige uoverensstemmelser som
nødvendigvis må oppstå. Det er i
Camphill ingen god tradisjon for
åpenhet og dialog – det kan av og til
fortone seg som om det er litt for
mange “terskelens voktere”, som
dominerer i kraft av sin autoritære
holdning – og ikke ut fra de argumen-
ter som bærer deres oppfatninger.

Nødvendigheten av åpenhet, tole-
ranse og respekt for andre er selvføl-
gelige for de som skal bære arven
etter Rudolf Steiner og Karl König
videre. Det er ikke bare i arbeidet med
landsbyboere vi må utvise omsorg:
Det må også i høyeste grad være i
forholdet til andre medarbeidere.

Fra og med neste Representant-
skapsmøte vil Landsbystiftelsen ha et
eget styre. Vi har nå formodentlig lagt
det meste av det juridiske bak oss.
Styret bør nå prioritere å legge for-
holdene til grunn for å optimalisere
en realisering av det frie åndsliv –
her står dialogen, toleransen og
respekten i høysete.

La oss se om vi ikke i 2005 kan
arbeide med denne utfordringen på
en måte som gjør at situasjonen om
ett år skal være bedre enn det den er
i dag.

Etter det juridiske
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– Camphill er den rene Marxist
Leninismen, men med mye bedre
innhold 

Tekst og foto JAN BANG

Landsbyliv: Hvordan kom du til
Camphill?

Siri Gosse: Jeg ville finne ut mer
om antroposofien, og hadde 1977
bare tre muligheter: Steinerskolen,
biodynamisk jordbruk, eller Camphill.
Jeg skrev et brev til Vidaråsen, og de
tok imot meg under tvil. Jeg hadde jo
et barn, og det var ikke så lett å ta
imot en alenemor på den tiden.

Lbl: Hvor var det du jobbet?
SG: Jeg var der i 8 år, og de første

par år fikk jeg prøve meg på et par
verksteder. Først på keramikken og
dukkeverkstedet, hvor jeg ble angre-
pet av en beboer med en saks. Han
var epileptiker, og ble helt King Kong
da han tente en gang. Heldigvis ble
jeg reddet av en annen landsbyboer
som sparket til ham. Skal si jeg ble
redd! Så ble jeg fulltids husmor, og
flyttet rundt til forskjellige hus,
Falkberget, Grundtvig, Bakke og
Wergeland. I løpet av de årene ble
jeg gift med Henrik, det var det første
bryllupet i Andreas kapellet.

Lbl: Når kom dere til Solborg?
SG: I 1984 flyttet vi til Solborg. Det

oppsto vanskeligheter med hvordan vi
håndterte kulturlivet, og dermed kon-
flikter mellom oss og Margit. Solborg
var på den tid delt i to. På Alm hadde
de noen landsbyboere, men på Sol-

borg var det miljøskadd ungdom, og
det var spennende for oss. De to ste-
dene var helt forskjellige, og det var
relativ liten kontakt, men ingen kon-
flikter, vi traff jo hverandre på
Community-møter hver uke.

Lbl: Hvordan var overgangen fra
Camphill til Steinerskole?

SG: Det begynte med ideen å 
stifte en barnehave, det var enighet
at Camphill skulle gradvis avgi plass
til barnehaven, men dette måtte jo 
bli til skole. Barn vokser jo opp! Det
henger sammen med langtidstenk-
ningen og ansvaret. De som ikke 
tenker minst fem år fremover tar ikke
noe ansvar. I 1988 begynte skolen,
og jeg og Henrik har stått sentralt i
det hele tiden.

Lbl: Så du har vært her de siste
seksten år!

SG: Ikke hele tiden. Jeg fikk et
friår, jeg var nokså utslitt og tok noen
måneder på stranden i Hellas, så var
jeg på et massasjekurs i Tyskland, og
senere jobbet jeg på Helsepedago-

gisk Skole i Oslo. Når jeg kom tilbake
var det som lærer, egentlig bare for å
hjelpe til for ett år, men ansvarsfø-
lelsen brøt seg tilbake inn, og femårs
tenkningen gjorde det til at jeg har
blitt. Ja, seksten år senere er jeg
enda her!

Lbl: Hvordan opplever du forholdet
mellom Solborg og Steinerskolen?

SG: Det er veldig positivt nu, men
det har det ikke alltid vært. Særlig mer-
ket vi det i de periodene det ikke var
barn på Solborg, da stod stedet nokså
fjernt. Det har jo gått opp og ned.

Lbl: Tror du Camphill er en god
trening for en Steinerskolelærer?

SG: En solid antroposofisk bak-
grunn er sentralt, også den sosiale
treningen, dette siste er veldig viktig.
Disse får man etter å ha vært i
Camphill en stund. Arbeidsbyrden er
stor i landsbyen, men enda større på
skolen. Camphill hjelper med å ut-
vikle viljekreftene, du er opptatt hele
tiden, hver kveld, du er med på alt.
Det er kjempefint med dette utrolig
intensive forholdet til antroposofien,
den er mye sterkere i Camphill enn i
Steinerskolene. Camphill er den rene
Marxist Leninismen, men med mye
bedre innhold. Jeg er takknemlig til
Camphill for alt det.

En annen fordel er kontakten,
møteplassen, som man opplever i
landsbyene. Det kom jo 20 til 30
unge medarbeidere hvert år til
Vidaråsen, noen for ett år, flere for
det treårige seminaret, og noen få
slo seg ned i Camphill. Etter 8 år blir
dette kontakt med nokså mange
mennesker!

Siri Gosse

Steinerskolen på Ringsaker
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Jeg fikk anledning til å snakke
med Johannes Hertzberg når han
kom til Solborg for å feire sin 90
årsdag i slutten av februar. Før det
hadde han skrevet til meg om
hvordan Camphill i Norge ble
grunnlagt. Det var på mange måter
riktig at han feiret sin dag her på
et Camphill sted, siden han har
vært involvert i landsbybevegelsen
helt fra begynnelsen.

Tekst og foto JAN BANG

Han begynte i brevet sitt å sammen-
ligne livet med et stykke vevet stoff.
Der er det mange tråder, både tykke
og tynne, og med forskjellige farger.
Blant de mange er man selv også en
tråd – skjult eller synlig – men det er
vevens helhet som virker. Camphill i
Norge har mange tråder i sin tilbli-
velse. Katalysator fenomenet er et
annet bilde. Et fnugg eller et sandkorn
som har kommet inn i et kvantum
veske kan utløse en stor prosess –
langt utover det man ville tro.

Vi satt i stuen på Seminar Senteret
hvor hans datter Kristin arbeider. Der
skulle det bli en familie sammenkomst
for å feire dagen, Johannes sammen
med sine barn og barnebarn.

Landsbyliv: Hvordan var din til-
knytning til Camphill?

Johannes Hertzberg: Før begyn-
nelsen av Camphill fikk jeg noen
vikartimer i religion i skoler i Oslo.
På den tiden var jeg jo allerede prest
i Kristensamfunnet, og dette var en
del av mitt arbeid. På en av skolene
satt Rune Kristensen helt bakerst i
klassen, og da jeg overtok sa over-
læreren til meg at den gutten, Rune,
han burde vi egentlig ha hevet ut.
Men Rune var fin å ha med i klassen,
han stilte mange spørsmål og siden
fikk jeg besøk av ham, ofte. Nyss
hadde han snakket med Karl
Brodersen og sagt at det er så
mange gamle blant dere antroposo-
fer, dere burde bygge et gamlehjem!
Brodersen svarte at han hadde annet
å gjøre, men at Rune burde snakke
med meg. ”Johannes Hertzberg føler
at noe slikt burde gjøres. Han baler
med sånne tanker”. Slik er det at
Rune Kristensen var katalysatoren 

for det vevstykket som i dag heter
Camphill i Norge!

Lbl: Når var dette?
JH: Dette var omkring 1960 eller

1961.

Lbl: Dette var altså før Helgeseter? 
JH: Det var noe helt annet. Det var

en intensjon, omkring 1954. Det var
tilknyttet Dr Kønig borte i England
som ga et foredrag i Bergen, ifølge
med Margit Engel, Jørgen Smit og
diverse. Dette har jeg bare hørt om.

Men tilbake til Rune. Boms traff jeg
på Nordstrand Trygve Thornes, han
hadde veldig sosiale tendenser. Vi
snakket med Thorbjørn Lauritzen
som etter hvert ble en hjelpepappa
for oss. ”Skulle vi ikke prøve på
denne gamlehjems ordningen?” spur-
te vi oss selv. Så traff vi Oberstløyt-
nant Robertsen, og deretter Dommer
Moen, som var Arbeiderpartimann,
og ikke noen antroposof i det hele
tatt. Med Moen ble det mang en
snakk, han var veldig kameratslig. En
gang sa Moen: ”Dere lurer på gamle-
hjem, dere. Ta Vøyen Gård da!
Trenger dere en million dann og
vann, er det nok råd til det. Det skulle

vært guttehjem, men brukes ikke.”
Han var formann for Stiftelsen Vøyen
Gård i Bærum, en storgård, med
mange bygninger som stod tomt og
ledig. Det ble en krets på 20 som
snakket om dette. Vi burde ha begynt
med ungdom, men isteden fantaserte
vi, vi ville ha et handicapped sted, en
folkehøyskole, et kultursted. Dette var
Vøyengruppen, som begynte som et
spørsmål fra Rune! 

Lbl: Hvordan utviklet det seg på
denne gården?

JH: Våre forhandlinger gikk videre,
men styret hadde hensikter helt
annerledes fra Dommer Moen, og sa
nei. Vøyen var forspilt. Da satt vi der.
Så dukket Frognøya i Tyrifjorden opp,
med en eier av en flott gård som var
veldig positiv. Trygve Thornes begyn-
te alt med gårds plikter der. Atter
oppsto det hinder og dette ble det
heller ingenting av. I Vøyengruppa var
allerede Phyllis og Ivan med, Margit
Engel ble interessert og kom hjem fra
sitt arbeid i Skottland. Så gikk de fire,
Trygve, Phyllis, Ivan og Margit på ny
søkning. Gården i Vestfold ble funnet,
det ble stedet da, Vidaråsen.

Lbl: Hvordan har forholdet vært
mellom Kristensamfunnet og
Camphill her i Norge?

JH: Forholdet har alltid vært veldig
tett. Når Camphill ble stiftet, ble
Kristensamfunnet så å si bygget inn i
det. Men allting går jo i bølger. Det er
avhengig at den enkelte som vil knytte
seg til oss.

Lbl: Hvordan kom du til Vidaråsen?
JH: Jeg kom i 1970, og skulle

være lektor og prest. Jeg holdt regel-
messig handlinger. Jeg kjente jo
Margit, jeg hørte om henne da hun
var skolejente. Margit ville ha meg
som lektor og prest på Vidaråsen på
en tid da jeg tok en pause fra
Kristensamfunnet. Jeg var der bort-
imot fem år.

Johannes bor nu på Kristoffertunet
men feiret sin 90 årsdag med barn
og barnebarn på Solborg. Landsbyliv
gratulerer ham med dagen!

Johannes
Hertzberg 
fyller 90

BEGIVENHETER

                             



Landsbystiftelsens eldste medar-
beider fylte 90 år den 16. februar.
Johannes Hertzberg som flyttet til
Kristoffertunet for 4 år siden for
ikke å gro fast på ett sted, er en
viktig person i det lille fellesskapet
med sin interesse for enkelt men-
neskene og for det som rører seg 
i tiden.

Feiringen av 90 års dagen ble arran-
gert av Kristensamfunnet i Trøndelag
i form av en liten konferanse med og
om ungdom. En liten gruppe ung-
dommer fra videregående trinn på
Steinerskolen holdt innlegg om
spørsmål som opptok dem, om kvel-
den var det fest med ungdommelig
underholdning, sang og sketsjer.

Johannes som ble født under 1. ver-
denskrig, vokste opp i Oslo i en pres-
tefamilie på østkanten. Han studerte
selv teologi på Menighetsfakultetet.
Møtet med antroposofien førte ham til
prestevigsel i Kristensamfunnet.

Johannes virket mange år som
prest i Oslo og innimellom var han
lærer på ulike ungdomsskoler. I hjem-
met var det alltid plass til ungdoms-
treff og samtaler og mange har nok
funnet vegen til antroposofien og
kristendommen og til eget ståsted
gjennom disse møter.

Johannes var også instrumental da
Camphillbevegelsen skulle finne fot-
feste i Norge. Gjennom sin brors
kone kjente han Margit Engel og så
skrev han og spurte Margit om hun
ikke ville flytte tilbake til Norge med
sin sosialimpuls.

På 70-tallet bodde Johannes noen
år på Vidaråsen og mange som var
der på den tiden vil huske fellessemi-
narene om Alexander den store og
andre historiske personer og hen-
delser. Senere ble det Hogganvik i 25
år. Men i lang tid var det kanskje
bøkene som bodde mest i landsbyen.
Johannes hadde mange han måtte
se til i det ganske land og reiste
rundt med den lille blå ”bobla” til

både ”lang-prater” og noen ”brå-pra-
ter”, til barnedåper og ektevigsler.
Men alltid vendte han tilbake til både
Vidaråsen og til Hogganvik for å cele-
brere Menneskevielsens Handling og
sakramentene.

Overalt hvor Johannes dro var han
opptatt av de spørsmål menneskene
hadde og de fenomener som viser
seg i tiden og det som ligger bak de
ytre hendelsene. Litteratur og språk
er et annet tema og selvfølgelig
antroposofi.

Ved middagsbordet på
Kristoffertunet har vi daglige samtaler
og ikke minst vitser, hver dag en ny!
”En gammel kone blir tilbudt en kopp
kaffe. Skal hun ha sukker i? Ja, takk
10 skjeer, men du må ikke rør rundt
ellers blir det for søtt.” Dette forteller
Johannes mens han tar varmt vann
fra springen og rører ut kaffepulveret
med 10 skjeer sukker. Så er det tid
for en Salem og deretter den gode
samtale. Slik når man å bli 90!

Vi ønsker Johannes enda mange
gode samtaler og kraften til å interes-
sere seg for små og store spørsmål.

Anne Langeland

Johannes 90 år

BEGIVENHETER

Fredspark på
Rotvoll gård
Johan Galtung sa en gang at:
”Det er viktigere å lage fredspar-
ker enn krigsmonumenter”.

En fredspark er et sted der men-
nesker kan finne fred og ro. Steiner-
skolen på Rotvoll, ”Det Økologiske
Hus”, og Kristoffertunet ønsker å
skape et slikt sted ved å sette opp
en ”fredsstøtte” i urtehagen med 
teksten ”May peace prevail on earth”
(”Måtte fred være på jorden”) inn-
gravert på 6 ulike språk.

I forbindelse med avdukingen av
fredsstøtten vil vi arrangere en
fredskonferanse fra 16. til 21. mai
2005. Tanken er å invitere andre
skoler, fellesskap, institusjoner og
organisasjoner til å delta på konfe-
ransen. De inviterte deltagerne må
ha arbeidet aktivt med fredsproble-
matikk, og deltagerne oppfordres til
å bidra med utstillinger og/eller gi
kunstneriske bidrag.

Fred angår oss alle, og vi har mye
å lære av hverandre. For å skape
fred må man starte allerede mens
man er barn. Ved å lage et fredsar-
rangement der skoleelever og men-
nesker med spesielle behov står i
sentrum, håper vi å kunne bidra til
at verden blir bedre.

Ta kontakt med en gang for 
påmelding!

Steinerskolen på Rotvoll:
Rotvoll Alle 1, 7053 Ranheim.
Tel: 73 91 66 01. Faks: 73 91 66 03

“Det Økologiske Hus”:
Rotvoll Alle 1, 7053 Ranheim
Tel: 73 84 76 00. Faks: 73 84 79
00. E-post: corona@c2i.net

Kristoffertunet:
Hans Collins Vei 5, 7053 Ranheim.
Tel: 73 82 68 50. Faks: 73 82 68 51
E-post: kradmin@kristoffertunet.no

Foto NILS LANGELAND
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Vi ”moderne” mennesker liker å
skape ting som gjør livet behage-
ligere, lettere. Vi har blitt impone-
rende flinke til sånt og klarer å
skape helt utrolige oppfinnelser.
TV-apparatet er utvilsomt en av
dem.

Opptatt av denne skapelsespros-
ses, begeistret av den og av dens
resultater har vi litt vanskelig for å
merke at ved å slippe de enkelte
”livets ubehageligheter”, mister vi
langsomt (vel, hva er langsomt?)
også evner til å takle dem. Dette
synes å ha med vår (altså mennes-
kehetens) skjebne å gjøre, for selv
om vi ikke er helt ute av stand til å
tenke konsekvenser av slike ”fram-
skritt”, klarer vi ikke å befri oss fra
makten av denne skapelsestrangen i
oss. Denne trangen har vi nemlig fått
for veldig lenge siden som en del av
gaven som heter ’evne til å tenke’,
altså noe som gjør oss til det vi er, og
som derfor vanskelig kan forventes å
”plutselig forsvinne”.

Men vi gjør så godt vi kan. Vi prø-
ver å befri oss fra vår ”oppfinnelses-
avhengighet” her og der, og bremser
litt på noe av det mest iøynefallende
ved denne degeneringsprosessen. Vi
kjemper; en uopphørlig kamp virker å
være en del av vår skjebne, den
også. Og selv om vi allerede i et par
hundre år langsomt taper, fortsetter
vi kampen. Den handler vel om, for
oss, å overleve, - altså en sterkt nok
motivasjon. Vår innsats i denne kam-
pen er veldig individuell. Mange er
ennå likeglad, men det finnes men-
nesker, det finnes til og med hele
grupper av mennesker, som har gjort
denne kampen til en del av sitt livs-
innhold, sitt livsmål.

Camphill prøver utvilsomt å være
en av sistnevnte.

Sånn sett er altså en TV-debatt i
Camphill en høyst forståelig og natur-
lig ting. La oss altså bare diskutere i
vei. Men la oss gjøre dette med

respekt. La oss passe på at denne
diskusjon har sin kultur. La oss prøve
å komme litt nærmere innpå hva dis-
kusjonen egentlig handler om.

Hvis jeg får lov å komme med et
”forslag”, så handler den om å avstå.
Det ligger en stor kraft i å avstå. Før i
tiden har det vært f. eks. mat, som
visse mennesker pleide å avstå fra
for en periode. De hadde veldig lyst
på mat, men sa det fra seg for en
stund. Noe som bare de færreste her
og i dag er i stand til.

Men så lenge man følger denne -
ganske svake - asketiske trangen i
seg og søker måter til å oppfylle den
på, tror jeg man er på riktig vei. Og i
den forstand ser jeg en ikke uvesent-
lig verdi i å prøve å klare seg uten
TV, i å ”fortsette debatten” om den.
Men samtidig blir jeg igjen og igjen
skuffet og trist av demagogien som
diskusjonen vår så ofte blir preget av.
Av alle de gjentatte forsøk på å gjøre
fjernsyn (noe ganger til og med
radio) til noe skittent, unntaksløst
negativt. For å fortsette analogien
min med asketene fra eldre tider, har
jeg lyst til å bemerke at de sikkert
gledet seg til å spise igjen og klarte
seg helt fint uten å snakke kritisk om
mat.

Likeså har jeg lyst å bemerke at i
alle de ganske tallrike perioder i mitt
liv da jeg var bundet til sykehusseng-
en, var jeg dypt takknemlig for den
lille radioen min av ganske dårlig
kvalitet, som jeg oppbevarte under
puten, eller for TV apparatet til noen
av medpasientene mine på rommet.
Eller at i alle de årene da politiske
omstendigheter holdt meg innesper-
ret i mitt eget land, har radio og TV
for meg vært omtrent de eneste bro-
ene til verden der ute.

De forskjellige naturvitenskaplige,
geografiske, historiske og andre
dokumentarer jeg har fått med meg,
har vært en vesentlig (og samtidig

Hvilken plass
har fjernsynet 
i landsbylivet?
Dette spørsmålet er blitt disku-
tert gjennom mange år i lands-
byene. I dag har noen av lands-
byene fjernsyn og noen har det
ikke. Noen av dere i landsbyene
har til og med etter hvert lang
erfaring med å ha fjernsyn.

• Hvordan fungerer det? 

• Hvorfor vil du/dere ha eller ikke 
ha fjernsyn? 

• Blir det vanskeligere å opprett-
holde andre sosiale og kulturelle
aktiviteter? 

• Blir det mange som isolerer seg 
foran fjernsynet? 

• Er det mange som blir livsfjerne,
usosiale og vrange fordi de bare
vil sitte foran fjernsynet og ikke 
gjøre noe annet? 

• Er det bedre med et fjernsyns-
rom i landsbyen eller er det best 
med et fjernsyn i hvert hus eller 
kanskje er det best at alle har 
sitt eget fjernsyn på rommet sitt? 

Disse og mange andre spørsmål
kan vi stille oss. Vi skulle gjerne
føre denne debatten videre i
LANDSBYLIV.
Noen er helt imot å ha det i lands-
byene og de har mange gode
grunner for ikke å ha fjernsyn som
er viktig for alle å høre og forstå.

Da vil vi gjerne at dere skriver til:
Landsbyliv, Solborg,
3520 Jevnaker.

Dere kan også ringe til oss og
snakke. Ring 99608810 og snakk
med Dag Balavoine eller til 
Jan Bang på telefon 48129653.

Gode hilsener til alle dere i
Camphill-landsbyene fra 
LANDSBYLIV

Dag Balavoine og Jan Bang

debatt
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ganske behagelig) del av min
utdannelse. Gjennom TV fikk jeg gra-
tis være med på mange EM og VM i
fotball, hockey og mye mer. Som
resultat av hva disse mediene har
betydd for meg så lenge, har jeg fak-
tisk fått en ganske stor respekt for
hele den ”familie” av profesjonelle
folk som står bak, tydeligvis glade i
sitt arbeid.

Det finnes selvfølgelig også mange
andre i bransjen (som i alle andre
bransjer), og det finnes sikkert gan-
ske mye ”skitt” i dette område (som
over alt hvor det i det hele tatt finnes
”moderne menneske”), men jeg vil
ikke la dette ødelegge min nevnte
respekt, jeg ønsker ikke at dette skal
gjøre vår TV-diskusjon til en slags
sladderkampanje mot denne.

Jeg ser for meg mer spennende
ting som kan gi innhold til denne
debatten. Jeg har allerede nevnt
begrepet ’forsøke å bremse’. Å brem-
se tempoet vi ble oppslukt av i vår
egen utvikling. Midt i disse ”frihets-
tider” og akkurat her i Vesteuropa,
altså i et ”frihetsområde”, er dette alt
annet enn lett å gjennomføre. Hvis
jeg bare ser tilbake på de fem årene
jeg har vært på Vidaråsen, så er det
ganske forbløffende med hvilken
pågang f. eks. mobiltelefon eller data-
teknikken klarte å ”erobre (eller nes-
ten erobre) lokalt territorium”. Det er
altså en kjempekraft man har å gjøre

på dette området. Men selv om det
bare var noen år Vidaråsen klarte å
motstå de to nevnte oppfinnelser, så
er disse årene et faktum, et bidrag til
noe, et slags resultat. Forblir man litt
realistisk, så er det veldig vanskelig å
forestille seg at akkurat TV’n skulle
klare å bli et slags brekkpunkt i hele
utviklingen. Personlig tror jeg at ikke
en gang rettslig sett blir det om noen
år mulig å systematisk forhindre en
gruppe mennesker tilgang til et
såpass utbrett medium.

Men dette må ikke stoppe oss fra å
prøve, fra å søke nye veier til våre
foretatte mål. Som på mange andre
områder viser det seg også her i dag
foreldet å prøve å forby. Kanskje må
man legge mer vekt på selvdisiplin,
på det gode eksemplets makt, på
samtaler om ’hvorfor man eventuelt
velger å ikke se på TV’ istedenfor ’om
det er eller ikke er lov’. En siste ting
jeg ønsker er at TV-debatten vår skal
være litt sterkere objektiv. Av og til,
spesielt (men ikke bare!) ved lands-
bybeboerne sine diskusjonsbidrag,
virker det nemlig slik at spørsmålet
ved utgangspunktet er: ”Hva synes
du om TV i landsbyen? Ja eller nei?
Riktig er nei.”

Altså, la oss bare håpe at TV-
debatten vår etter hvert finner ”sin
frekvens” som er mottagelig for de
fleste og lykkes med å engasjere i
tiden framover.

Jirka Penicka, Vidaråsen

Stopp privatiseringen 
av planteforedlerrett
(Tap av rett til egne frø og 
stiklinger)

Der er for tiden gått inflasjon i pri-
vatiseringen her i Norge og i
resten av verden også for så vidt.
Jorden er for lengst blitt privatisert
og det foregår en storstil privatise-
ring av vannet.

Og nu er man altså i gang med
å privatisere frøproduksjonen og
retten til å kunne bruke egne frø
eller stiklinger. For å få bruke eget
såkorn og settepoteter må det
nemlig betales en avgift. Slik vil
det bli dersom regjeringens for-
slag til ny lov om planteforedler-
rett går igjennom. (LMD-planter:
Ny lov om planteforedlerett og
LMD-Høring - Forslag til ny lov
om planteforedlerett). Forslaget vil
styrke rettighetene til selskaper
som utvikler plantersorter på
bekostning av bønder som
gjennom generasjoner har utviklet
frem sorter som passer til deres
jordområder. Få bønder vil nemlig
ha økonomiske muligheter til å
kjøpe disse rettighetene.

I India opplever man at det
endog tas rettigheter på ville plan-
ter, heldigvis er der i India en stor
motstand og sivil ulydighet mod
denne lov, som vil ruinere de
indiske bønders muligheter til og
dyrke egen mat og nyttevekster
på sin jord. Der er det opprettet
forskjellige organisasjoner som vil
forsøke å motarbeide dette slik
som f.eks. “SOS save our seeds”.

Å ta rettigheter på liv er et klart
brudd på menneskerettighetene.
Jeg vil hermed oppfordre det nor-
ske folk til og våkne opp i den
tolvte time og selv være med på å
bestemme hvilken verden vi øns-
ker i fremtiden. Husk forbrukerne
har stor makt hvis de bruker den.

Skal du i marka og plukke blå-
bær og tyttebær så vil du kanskje
i framtiden risikere å måtte betale
avgift. Er du så fattig, som den
største delen av jordens befolk-
ning er, så vil du ikke engang ha
rett til den maten som vokser vilt.

Ole Westergaard 

debatt

Foto MAJA SCHELSKI
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Jeg er selv et menneske av vår tid, i
møte med den samme splittelse og
isolasjon som alle andre. Hvordan kan
jeg oppnå en slik uselviskhet som
muliggjør en slik betingelsesløs kjærlig-
het? For bare en slik kjærlighet kan
helbrede.

Fra introduksjonen til Eva Steinmetz-
Urieli, en erfaren husmor i en irsk
Camphill-landsby. Her kommer ”fjerde
betingelse” i denne føljetongen.

Red.

Fjerde betingelse
Jeg bærer min overbevisning inne i
meg. Jeg skal aldri presse min over-
bevisning på andre. Jeg skal gjøre
min overbevisning til den drivende
kraften i mitt liv og ikke kreve ytre
anerkjennelse for å gjøre dette. Jeg
skal tjene helheten.

Hovedmålsetningen for mitt liv er
skrevet i St. Johannes evangeliet :
“Dette er målsetningen som jeg gir
dere: at dere elsker hverandre slik som
jeg har elsket dere.” I sin bok “ Towards
Sosial Sacraments” beskriver Dieter
Bruehl den slags mennesker som stre-
ver etter uselvisk kjærlighet til sine

medmennesker som ”Urielitter”.
Urielittene klarer å akseptere den
andre uten kritikk, å gjenkjenne Kristus
i den andre. De vet at dette ikke frem-
mer deres egen utvikling, det er en
uselvisk gjerning. Når de lytter til et
annet menneske, kan de hengi seg
selv, ta noe av det andre menneskes
karma på seg.

I møte med det første bud, elsk
hverandre, kan man bli lurt til å tenke
det følgende: “Hvis jeg knytter meg til
en gruppe mennesker som lover å

elske hverandre, kan jeg gi og motta
kjærlighet i likt monn.” Selv om lengse-
len heller er: “ Jeg ønsker å bli elsket,
og jeg vil gladelig gi kjærlighet tilbake.”
Slik er det ikke.

Å leve i et fellesskap vil da gjøre en
veldig skuffet, fordi det til tider blir
utvist så lite kjærlighet. Man var på en
måte overbevist om at alle medlemmer
av fellesskapet streber mot dette idea-
let, men vi klarer det altså ikke. Jeg
har da valget å forlate fellesskapet
eller å gi min kjærlighet til en eller
annen, uansett status eller omsorgsbe-
hov, uten å forvente noe i retur. Elsk
hverandre slik som jeg har elsket dere
innbefatter selvoppofrelse. Man gjør
det for menneskehetens helbred.
Hvorvidt jeg makter å leve opp til dette
idealet eller ikke er et annet spørsmål.

I Johannes-evangeliet sier mesteren
også:

”Om dere opptar mine verdensmål i
deres vilje, da lever dere videre i min
kjærlighet; likesom jeg har mottatt min
fars verdensmål i min vilje og lever
videre i hans kjærlighet.

Disse ord har jeg talt til dere for at
min glede kan leve i dere og deres
glede bli oppfylt.”

Utskillelsens livsprosess er knyttet
opp til denne betingelse. Det er vende-
punktet mellom de indre og de ytre
livsprosessene, nåløyet. Slik som spytt
i munnen forandrer seg hele tiden for å
forholde seg til all den forskjelligartede
maten som den tar imot, må vi lære å
møte alt som kommer mot oss fra
omverdenen og fra vårt karma.

Det er det kritiske punkt, kryssnings-
punktet i lemneskaten. For å kunne
elske, må man være rede til å dø litt.

skoleringsveien

Et utviklende liv i fellesskap
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”Broder dyr” er en av de festeligste 
og mest originale verkene av Karl
Kønig. Vi kommer her med nok et
utdrag fra boka.

I tidligere tider levde eskimoene i
intim kontakt med sel og hval. Det
fortelles fra den gang (Frazer, 1911,
3; 210):

Da en jeger hadde hatt hell med
seg og nedlagt en selhund eller en
hvalross, ble den heldige jeger
værende i sin hytte i 3 dager. Da
kunne han verken ta til seg mat eller
drikke, heller ikke kunne han røre sin
kone. Alt arbeid ble liggende stille i
huset hans; sengene forble uoppred-
de og tranen fra lampene ble ikke
tørket bort.

Først etter 3 dager var sjelen til
den slaktede selen fri, og den kunne
vende tilbake til sin moders skjød.
Da kunne også det daglige liv og
jakten hos menneskene begynne
igjen. Sjelene til sel, hvalross og hval
vendte da hjem til den store gudinne,
Sedna.

Dr. Franz Boas forteller at hun,
Sedna, er alle sjødyrs mor og eski-
moenes viktigste gudinne. ”Det er
hun som forvalter menneskenes
skjebne. Hennes bolig er i underver-
denen, der hun bor i et hus som er
bygget av steiner og hvalknokler. Fra
dette hus stammer sjelene fra både
hval og sel. Dit går sjelene også til-
bake etter sin død.”

Et usedvanlig stort antall ritualer
og tabuer er knyttet til selene hos
eskimoene. Sjelene til disse dyrene
er ”begavet med betydelig større
gaver enn menneskenes.” De tåler
bl.a. ikke dampen som stiger opp fra
menneskeblod og heller ikke ”dødens
skygge”. Til og med menstruerende
kvinner er utålelig for dem.

Eskimoene har en dunkel anelse
om at menneskeblod og død er for-
bundet med personlighetskreftene,
nettopp det som selene engang har
trukket seg bort fra.

Selene tilhører fremdeles under-
verdenens gudinne og jordens dyp,
”mødrenes rike”, der også mennes-
kets skjebne engang kom fra. Rudolf
Steiner sa (2.nov. 1917) at ”mødrene”

finnes i de tilbakelagte stadier av jor-
dens utvikling. Selenes sjeler strek-
ker seg tilbake til fortidens regioner,
der de har sin felles opprinnelse med
menneskene, deres brødre.

Menneskene har imidlertid fornek-
tet dette brorskap i de siste århun-
drer. I nord og syd på jorden begynte
en, i sannhet, hensynsløs jakt på
deres egne forfedre. Millioner av sel-
hunder, hvalross, sjøløver, leopardse-
ler og pelsseler ble nedslaktet. Med
klubber, gevær og kniver ble hele
slekter utryddet, og dette gjorde at
hele arter døde ut. Det var ikke eski-
moer, som levde i så nær forbindelse

med selene, som utførte dette. Det
ble gjennomført av plyndrende og
pengegriske russere, europeere,
japanere og amerikanere. Nå er
selene blitt enda sjeldnere, og gud-
innen Sednas hus må nå være fullt
av sjeler. Denne jordens modergud-
inne våker også over menneskenes
skjebne, og hva kan det bli av en
menneskehet som ødelegger bilde av
sin barndom? Fornekter den da ikke
også samtidig sin egen guddomme-
lige opprinnelse?

Det er bare få mennesker som
fremdeles kjenner til selenes sanne
opprinnelseshistorie. Selv samen
Aslak, sønn av Siri Matti, som den
24. mai 1944 fortalte om selens opp-
rinnelse, ”..slik fedrene hadde overle-
vert ham den”, hadde kun en intuitiv
sans av sannheten. Han snakket om
jødenes uttog fra Egypt, om deres
ferd gjennom Rødehavet og om
egypterne som forfulgte dem:” Da
hevet Moses sin stav igjen, og Farao
og alle hans menn, hunder, vogner
og hester ble slukt av vannet. Farao
selv og alle som tilhørte hans slekt,
ble forvandlet til store seler, mens
alle hans soldater ble små seler.” *

Her ser vi igjen, på tross av den
historisk fordreide formen, et arkety-
pisk bilde av selens opprinnelse. En
del av menneskeheten, som ikke tar
del i utviklingens gang, men ønsker å
hindre den, blir slukt av vannet. Den
andre delen går tørrskodd gjennom
sjøen og når land på den andre
siden.

Og på slutten av sin historie tilføyer
Aslak denne kommentaren: ”Hvis du
er oppmerksom når du flår en sel,
ser den ut som et menneske.
Spesielt når du legger en sel på
magen.” Slik ante Aslak det store
slektskap mellom sel og menneske.

Oversatt av Sigrun og 
Dag Balavoine (foto)

* Denne historien kan jeg takke 
Prof. Kohl-Larsen, som hørte historien
og nedtegnet den. (Kohl-Larsen er
Margit Engels far.)

broder dyr

Mytologi
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Like før sin 86. gebursdag, lørdag
før palmesøndag, 19. mars 2005, for-
lot Erika Opitz oss.

I all stillhet og beskjedenhet, som
speilet hele hennes jordiske vesen,
benyttet hun sin middagshvil i Irmgards
Hus til stille å sovne inn i sin seng.

Hvem var hun, som i så mange år
trofast hadde tjent Camphill-impulsen i
Skottland, England og i de siste 22 år
som hun levde her i Camphill Norge?

Født den 28.3.1919 som den eldste
av 3 søsken vokste hun opp med sine
søsken i et harmonisk foreldrehjem på
øya Norderney. Faren skildret hun som
et rolig menneske med humor. Han
hadde en bokhandel og hjalp barna
”med de riktige bøker til rett tid”, som
hun sa. Og moren må ha vært en stil-
le, varm, kristen kvinne.

Da Erika var ferdig med skolen kom
spørsmålet om yrkesvalg, og en dag
så hun på en utstilling en kvinne som
satt ved en dreieskive. Det var et
skjebnesøyeblikk. Hun ble begeistret:
dette ville hun lære.

Så gikk hun i lære og mannen som
underviste, viste seg å være antropo-
sof! Slik ble hun i sin forunderlig mål-
bevisste skjebne ført fra sted til sted
og traff mennesker som den store hel-
sepedagog Gotthard Starke. Da annen
verdenskrig brøt ut hadde hun gjort sin
mestereksamen.

Så førte skjebnen henne, – for hun
ønsket å forbinde sitt yrke med en
sosial virksomhet, – til den store helse-
pedagog Dr. Karl Schubert.
Uforglemmelig var for henne hans
arbeide i spesialskolen i Stuttgart. Etter
at hun hadde avsluttet sin praksis i
Stuttgart møtte hun greven Keyserlingk
og fulgte ham til barnelandsbyen
Wahlwies ved Bodensjøen. Der opplev-
de hun for første gang livet i et felles-
skap. Men Keyserlingk ble oppsagt og
da forlot også hun og andre håndver-
kere stedet Wahlwies.

Så hadde hun hørt om Camphill, og
mot slutten av 1950 reiste hun til
Skottland. Å komme til Camphill var
som ”å komme hjem” - slik beskriver
hun i en liten biografisk skisse denne
hendelse. Der minnes jeg åpningen av
hennes verksted i Newton Dee, en
stor, festlig hendelse.

Hennes møte med dr. Karl König må
også ha vært meget spesielt. ”Er vi
venner?”, hadde han spurt henne ved
avskjeden etter første besøk, fortalte
hun nylig ved vår lille felles frokost.

Ti år senere flyttet Erika til landsby-
en ”The Grange” til et, som hun selv
sa, paradisisk landskap i Syd-england.
Der traff vi hverandre og etter noen
små sammenstøt, ble vi gode venner.
Vi hadde 10 landsbyboere å sørge for,
særlig Paul Man og Jeremy og på
verkstedet som hun ledet var det spe-
sielt Andrew Locket, Sylvia Gordon og
Michael, hvis etternavn jeg ikke hus-
ker, som ledsaget henne. Med de to
første holdt hun brevkontakten levende
i alle år. Hun siterte med spesiell glede
Andrews uttalelse: ”Thank you for me
being allowed helping you”. I disse ord
skinte noe av landsbyboernes hemme-
lige oppgave igjennom.

Etter 10 år fikk hun et nødrop om
hjelp fra meg i Norge, hvor ”Camphill-
landsbyfrøene” her og der begynte å
spire og Camphill-substansen trengte
næring. Typisk for Erikas storslagenhet
var at hun i flere måneder ikke svarte
på mine forespørsler, men så kom en
dag etter 6 måneder et overraskende
brev: ”Nu har jeg lært meg såpass mye
norsk at jeg om noen måneder er rede
til å komme.”

Hun fikk først fra Vidaråsen, som
hun selv beskriver i sin biografiske
skisse -, besøke alle Camphill-landsby-
ene i Norge, Sverige og Finland, og så

kom Terje Hammer, sa hun, og ba
henne komme til Jøssåsen. Allerede
etter kort tid holdt hun foredrag på
norsk! – og ble på Jøssåsen en
bærende person som handlingsholder
og klasseleser.

Da hun ble 81 og det skulle bygges
et lite hus for Margit på Vidaråsen,
dukket spørsmålet opp om ikke Erika
som alltid lengtet sydover når vinteren
ble for lang, kunne dele dette opp-
holdssted med henne. Og Erika, den
gode sjel, flyttet til ”Irmgards Hus”
sammen med Eleonore Kralapp og
den nu enda ofte reisende Margit.
Erika og skribenten av denne lille livs-
epilog har vært uendelig takknemlig for
Eleonores store hjelpsomhet i denne
tiden.

Like før jeg dro nordover for selv å
ta avskjed fra barn, barnebarn og olde-
barn, ytret Erika ønske om å få vandre.
Hun hadde i februar når hun trofast
skulle gå ut – på ukedager til den lille
elven i dalen, og på denne dag til offer-
handlingen - sklidd ute på isen og
brukket ankelen. Dette ble et sjokk for
Erika. Men som med alt annet i sitt
storslåtte liv, godtok hun også dette
skjebnesvinket. For første gang i sitt liv
besøkte hun et sykehus.

De siste ukene ble Erika enda stil-
lere enn ellers. Hun hadde gitt opp all
reising, hun tok imot Eleonores usel-
viske tjenester, hun satt stille i sin
gode stol og leste, noe av det siste var
romanen om Scarlet Pimpernell og
Selma Lagerløfs historie ”Der
Fuhrmann des Todes”. Hovedtema i de
siste årene var Johannes Døperen.
Mange bilder av denne store skikkelse
sto langs veggen i hennes rom, og
Rembrandts bilde av den forlorne
sønn, som hun hadde sett i St.
Petersburg, hang på veggen.

Erika var ingen synder. Hun var et
utrolig rent menneske fra en nu for-
gangen tid og en sjelden trofast tjener
av den fellesskapsimpuls som Karl
König hadde satt ut i livet. Hun sørget
over at den nu nesten hadde sluknet.
Hele tiden levde i hennes storslagne
sjel håpet om at, fellesskapsimpulsen
en dag ville få nytt liv og at vi da med
åpne hjerter ville møtes som ånds-brø-
dre og søstre.

Margit Engel

Erika Opitz 28.03.1919 – 19.03.2005

ARKIVFOTO

minneord
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Gunnvor Bøje Breivik døde 11. feb-
ruar 2005 på Vidarklinikken i Järna,
Sverige. Hun ble 70 år gammel.

I mange år beveget hun seg som
hjemme i Vidaråsen landsby og hen-
nes interesse og kjærlighet for lands-
byene og mange landsbyboere, spesi-
elt de hun kjente fra Vidaråsen, var
også grunnene til hennes lange inn-
sats som Representantskapsmedlem.

I 1972 spurte Margit Engel Gunnvor
og hennes mann, Viggo, om de kunne
tenke seg å starte en steinerskole for
Vidaråsens behov. Man forestilte seg
den gangen en landsbyskole på
Vidaråsen, slik de hadde det i Botton
Village i England. Men Gunnvor og
Viggo tenkte annerledes. De fikk kon-
takt med interesserte foreldre, og fant
en gammel villa på Nøtterøy. Skolen
ble åpnet i august 1973, med
Gunnvor som lærer for første klasse,
Viggo ble ansvarlig for førskolen og
Olaug Hagerup som håndverkslærer.
Skolen vokste og ble en 12-årig skole
da Gunnvors aller første klasse gikk ut
i juni 1985. Flere generasjoner barn
fra Vidaråsen har hatt glede av skole-
gang på Rudolf Steinerskolen i
Vestfold, som skolen ble kalt.

Gunnvor var opptatt av barnets reli-
giøse oppdragelse, noe som kom til
uttrykk i hennes tid som ung student
på Kristensamfunnets presteseminar i

årene 1962-64. Gunnvor spurte John
Baum i 1976 om å være ansvarlig for
innføringen av søndagshandlingen for
barna på skolen, etter at hans kone,
Gerd Eva, hadde ønsket at skolen
skulle begynne med søndagshand-
lingen for barn. Dette førte til et sam-
arbeid med Vidaråsens medarbeidere
i forhold til handlingene og religions-
undervisningen for barna dengang og
i årene som skulle komme. I 1982
begynte søndagshandlingen for barn
på skolen, og Steinerskolen i Vestfold
er enda den eneste Steinerskolen i
Norge som regelmessig holder søn-
dagshandlingen for barn.

Da Viggo ble pensjonist i 1987 flyt-
tet Gunnvor og Viggo til Vidaråsen.
Gunnvor ble lærer på Vidaråsen og
gledet seg over arbeidet. Samme høst
som Gunnvor og Viggo flyttet til
Vidaråsen kom Taco Bay, som er
Kristensamfunnets Erzoberlenker, den
som bærer ansvar for helheten, på
besøk på Vidaråsen. Han oppfordret
Gunnvor til igjen å ta opp sitt studium
på presteseminaret. Men hun hadde
akkurat kommet til Vidaråsen og det
passet ikke akkurat da.

På påskekonferansen i Camphill i
1989 møtte Gunnvor Taco igjen og
denne gang bestemte Gunnvor seg til
å gjenoppta prestestudiet. 14. mars
1990 ble Gunnvor presteviet i
Stuttgart. Hun arbeidet en kortere tid i

Tyskland, så ett år i Bergen før hun
begynte å arbeide som prest i
Kristensamfunnet i Oslo.

I ni år, mellom 1994 og 2003 var
Gunnvor medlem av Representant-
skapet for Camphill-landsbyene. Det
var viktig for Gunnvor at Kristensam-
funnet og Camphill alltid sto i en god
og gjensidig kommunikasjon, slik hun
strevde for et godt samarbeid mellom
Vidaråsen og Steinerskolen i Vestfold
da hun var lærer.

Gjennom mer enn 30 år hadde
Gunnvor en nær forbindelse med
Camphill-landsbyene og vi takker
henne hjertelig for mange års trofast
vennskap og hjelp.

Dag Balavoine og John Baum

Gunnvor
Mang en gang i Oslo-tider
(der man ennu ulik dont bedriver)
kom det til så hyppig prat.
Men en prat ble til samtale
mer og mer om mangt sentrale
ja til handlinger parat.

Snart det dannet seg en krets
der hvor unge ble tilfreds
for – de trengte ungdomssfære
– nådde mer – seg selv å være.

Brakte luftning blant de gamle
der de pleide å forsamle
seg til vante sammenkomst
trengte godt hver ungdomsblomst.
ble belivet – ja, med sang
(mon det var for første gang?)

Ikke minst ble Gunnvor beæret
for en krets som fant en lærer*!
– make til hva da ble brakt!
mektig innhold, varmt til rette lagt.

Gunnvor kom som prest til oss.
Nye element ble derved vevet
inn i hus og virke – gjennomlevet
mangt var strevsomt, - det til tross.

Om hun ikke var den eneste,
stilte egenkraft til villig tjeneste
som beriket denne by
oversvevende som varig himmelsky.

Johannes Hertzberg
Skrevet i anledning Gunnvor Bøje
Breiviks 70 årsdag, 11. mai 2004

* Friedrich Benesch

Gunnvor Breivik er død

Gunnvor og Viggo mens 
de arbeidet på Vidaråsen.
ARKIVFOTO
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Landbruket står sentralt i Camphill
landsbyer, og det er viktig at dette
blir drevet etter biodynamiske
prinsipper. Men hva betyr dette?

Tekst ERIC BRINKHOF

Svaret lever blant bønder og gartnere
som prøver å realisere biodynamisk
landbruk i praksis. Derfor samlet de
seg i januar på Solborg for å utveksle
erfaringer og for å gjøre et studiear-
beid om begrepet ”landbruksindividu-
alitet.”

Ved pinsetiden 1924 ga Rudolf
Steiner i Koberwitz (på den tid Tysk-
land, i dag Polen) 8 foredrag om
fremtidig utvikling av landbruket, som
senere fikk navnet biologisk dyna-
misk. Dette var en åndelig impuls, 
og Rudolf Steiner var den første som
formidlet impulsen i et forståelig
språk. Forståelig? Språket hans er 
så vanskelig å forstå, at vi er fortsatt
opptatt med å forstå hva han fortalte i
de åtte foredrag! 

Hva innebærer begrepet ”land-
bruksindividualitet” som Rudolf
Steiner framla i andre foredraget? 
”Et landbruk utfolder seg best når det
kan fremstå som en slags selvsten-
dig individualitet. Ethvert landbruk

burde man så langt som mulig tilstre-
be – det kan ikke oppnås helt – å
gjøre til en individuell sluttet enhet.”

En gårdsbedrift er en organisme,
på samme måte som vår menneske-
lige kropp er en organisme. Men
gårdsorganismen står på hodet i for-
hold til mennesket. Vårt mellomgulv
kan sammenlignes med jordoverfla-
ten. Organer over mellomgulvet
(hodet, lunge, hjerte) kan sammenlig-
nes med gårdsorganismes aktiviteter
under jordoverflaten. Mens våre
organer under mellomgulvet (innvol-
ler) kan vi se som gårdsorganismens
overflateaktiviteter (luft, vann,
varme). Menneske, dyr og planter
lever altså i gårdsorganismens buk!

En organisme skiller seg av fra
resten av omgivelse og har internt
kretsløp. Slik skal det ideelt være på
en gård. Alt som er nødvendig til pro-
duksjonen skal være tilgjengelig på
egen gård. Ja, Steiner går så langt at
han sier: ”Ideelt sett burde alt som
bringes inn utenfra av gjødsel og lig-
nende, betraktes som legemidler til et
sykt landbruk.”

Som pragmatiker var også Steiner
bevisst om spaltet mellom det ideelle
og den daglige praksis. Han sier jo at

idealet ”kan ikke oppnås helt”. Men,
hvor står vi i dag? I hvilken grad prø-
ver vi å danne landbruksindividualite-
ten? Hvordan kommer landbruksindi-
vidualiteten til syne?

På bonde- og gartnermøte i januar
på Solborg ble temaet belyst med
innlegg av Soili Turunen fra Kristof-
fertunet. Hun la fram hvordan land-
bruksindividualiteten kan gjøres syn-
lig gjennom humusdannelse og hvor
forskjellig humusdannelse er på for-
skjellige typer jord og kompost og på
forskjellige gårder. Hun lagte kroma-
tografibilder av forskjellige jord- og
kompostprøver og forklarte hvordan
de kan tolkes. Temaet skal fortsettes
på neste landbruksmøte (i septem-
ber på Jøssåsen) hvor vi skal lage
og sammenligne kromatografibilder
fra jord og kompost fra vår egne
landsbyer.

Et annet aspekt som ble tatt op på
møte var ’ landbruksindividualiteten i
landskapet.’

Våre Camphill-gårder ligger i ulike
deler av Norge og det er ikke vanske-
lig å forestille seg at de er preget av
forskjellige klimaforholdet på ste-
dene. Om man driver jordbruk på
Vallersund eller på Vidaråsen, på
Hogganvik eller på Jøssåsen, på
Kristoffertunet eller på Solborg, dan-
ner landbruket på hvert stedet noe
helt unikt og det er godt å høre hvor-
dan gartnere og bønder på stedene
står i dette og stadig vekk jobber
med landbrukets utvikling.

landbruksliv

«Landbruksindividualitet»
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Koberwitz i Polen.
Foto ERIC BRINKHOF

Foto PETER SCHMEDING

       



Ide og innhold
Fag og arbeidsmåter gjennom 
13 skoleår. En læreplan for
Steinerskolen 2004.
Redaktør: Jakob Kvalvaag
Antropos Forlag, Oslo, 2004.

Når jeg fikk denne boken for noen
måneder siden, var det ikke med stor
begeistring jeg mottok den.
Læreplaner er ikke det jeg gleder
meg mest til å lese, og boken havnet
på den hyllen hvor det ligger bøker
jeg burde lese, men ikke på den hyl-
len hvor det alltid ligger en stor stabel
av bøker jeg virkelig gleder meg til å
lese. Men siden jeg arbeider med
pedagogikken, måtte jeg tilslutt ta
den frem, og det tok ikke lang tid før
en tvilende blaing gjennom sidene,
gikk over i ivrig lesing.

De innledende tyve sider, ”Generell
del” av Arve Mathisen er en fin over-
sikt over ikke bare steinerpedagogik-
ken, men handler om samfunnet, og
oss mennesker som bor i og danner
dette samfunnet. ”Vi lever i et sam-
funn der både holdninger og levekår
er i forvandling. Pedagogikkens opp-
gave er ikke å holde tritt med denne
utviklingen, men å komme den i for-
kjøpet.” Ja dette tydet bra, og bedre
ble det! Her beskrives selvforvaltende
skoler med flat organisasjonsstruktur,
her er kunnskap og etikk bundet
sammen med kontekstuell læring, og
her behandler Arve Mathisen vitne-
mål og evaluering, noe som har kom-

met opp i avisen de siste ukene med
myndighetenes spetakkel rundt
nasjonalprøvene. For dere som inter-
esser dere for mennesker, les videre
om individet og fellesskapet, om
legemets fysisk-organisk utvikling og
de rytmiske livsprosessene, om kom-
munikasjon og utviklingsveien for
tenkningen, følelsen og viljen.

Mesteparten av boken behandler
de individuelle fag, norsk, matema-
tikk, historie, musikk og alle de vi
kjenner til fra vår egen skolegang.
Jeg hoppet fra fag til fag, dette er en
bok man ikke behøver å lese i noen
bestemt rekkefølge, noe som jeg set-
ter pris på. Jeg kan navigere selv,
skape mitt eget landskap ved å beve-
ge meg gjennom boken og følge min
egen sti som jeg selv tråkker opp.

Jeg gikk rett til data og informa-
sjonsteknologi. Dette er jo høyaktuelt,
og skaper en polarisering innenfor
det antroposofiske miljø i dagens
Norge. Man er nesten tvunget til å ta
stilling for eller imot. Ikke her: ”…
skolens oppgave må være å lære

elevene å omgås informasjon, å vur-
dere fakta.” Oppgaven er ikke bare å
lære elevene hvordan de bruker
datamaskiner, men også hvordan de
fungerer, å fjerne mysteriet rundt
dette ellers magiske verktøyet.

Jeg reiste videre til eurytmien, noe
som er nokså karakteristisk for stein-
erskolene. En flott mini oversikt over
hva dette er, og hvordan det oppsto.
Det var fint for meg å oppdage at
ordet kommer fra det greske ordet for
velstemt, harmonisk eller skjønn
rytme. Her behandles og beskrives
lydeurytmi og toneeurytmi, og det
viser oss hvordan det kan bli tatt i
bruk fra 2. klasse opp til 3. videregå-
ende.

Jeg beveger meg stadig dypere inn
i denne boken, det er en reise som
ikke tar slutt, og jeg gleder meg til
hver etappe. Jeg vil anbefale den
sterkt til alle som er interessert i oss
som mennesker, i vår utvikling
gjennom de første to tiårene, og
hvordan vi fungerer sammen som
mennesker i fellesskap.

Jan Bang

bokanmeldelser

FJØSRØKTER: Vallersund Gård, en Camphill-
landsby, ytterst på Trøndelagskysten, søker en
ansvarlig fjøsrøkter som er glad i å arbeide med dyr
og mennesker. Foruten stell av dyrene; kuene, en
hest, et esel, to griser, en saueflokk, noen høner 
og ender, består oppgaven i å bygge opp ny ku-
besetning, veiledning av omsorgstrengende, som
også arbeider på gården, sammen med 3 andre
medarbeidere.

BAKER: Oppgave består i å forsørge landsbyen
med brød, veilede omsorgstrengende som også
arbeider i bakeriet og å drive en beskjeden salgs-
virksomhet.

Ta kontakt med: Dag Balavoine.
VALLERSUND GÅRD, 7167 Vallersund
dag.balavoine@camphill.no 
tlf. 996 08 810 eller 72 52 77 40
Se også www.camphill.no
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April
Mandag 18. – fredag 22.
Ungdomstreff. Helsepedagogiske
Skoler Oslo, Hedmark og Grobunn –
Seminarsenteret, Solborg.

Fredag 22. – søndag 24.
Landsbyenes råd; (mellomstedsmøte)
– på Vidaråsen.

Onsdag 27. – fredag 29.
Building Community Together, 
internasjonal Camphill konferanse 
for medarbeidere og landsbyboere –
New Lanark, Scotland.

Mai
Onsdag 4. – søndag 8.
”Maidagene” Interne nordiske fagda-
ger for helsepedagogikk og sosial-
terapi. Järna.

Mandag 16. – lørdag 21.
Fredsfestival – Corona, Rotvoll.

Fredag 27. – søndag 29.
Representantskapsmøte – 
Vallersund Gård.

Torsdag 26. – 29.
ECCE årsmøte – Bergen.

Lørdag 28.
Nasjonalt foresattemøte i forbindelse
med ECCE.

Mandag 30. mai – onsdag 1. juni
Medarbeiderseminar.

camphill – norgeskalender 2005

Foto NILS LANGELAND Foto DAG BALAVOINE Foto DAG BALAVOINE

Juni
Torsdag 2. – søndag 5.
3. introduksjons kurs for unge medar-
beidere, enda ukjent oppholdssted.

Mandag 6. – fredag 10.
Tekstilkurs – Seminarsenteret,
Solborg.

Torsdag 16. – mandag 20.
Camphill-bevegelsens møte (move-
ment møte) – Vidaråsen Landsby
Mandag 20 – lørdag 25.

Nordisk midtsommermøte i Järna, 
”Med hverandre for hverandre”

Torsdag 30. – søndag 3. juli
Møte mellom Middle European og
Northern Region – Berlin.

August 
Torsdag 18. – søndag 21.
Internasjonal landsbyboer-konferanse
– Praha, Tsjekkia.

September
Torsdag 1. – søndag 4.
Jordbruksmøte – Jøssåsen.

Oktober
Torsdag 6. – søndag 9.
Fortellerkurs – Seminarsenteret,
Solborg.

Torsdag 6. – søndag 9.
Verkstedsmøte på Jøssåsens nye
verkstedsbygg i Malvik. ”Kunsten å
arbeide sammen”.

Mandag 10. – fredag 14.
Biodynamisk jordbruk for landsby-
boere – Seminarsenteret, Solborg.

Mandag 24. – fredag 28.
Mat og ernæring med Bjørn Moen –
Seminarsenteret, Solborg.

November
Mandag 7. – fredag 11.
Karl Kønig kurs for landsbyboere og
medarbeidere – Solborg.

Onsdag 9. – søndag 13.
Hogganvik Stevne

Torsdag 17. – søndag 20.
Fortellerkurs – Seminarsenteret,
Solborg

For oppdatering og endringer,
ta kontakt med:
JAN BANG, vanlig post:
Solborg, 3520 Jevnaker
Telefon hjemme: 32 13 30 51
Telefon kontor: 32 13 34 56
Mobiltelefon: 48 12 96 53
Telefax: 32 13 20 20
Epost: jmbang@start.no
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Sirkelen

RETURADRESSE:
Landsbyliv
Solborg, 3520 Jevnaker, Norway

Sirkelen

Vinteren, et svart-hvitt teppe som dekker et sovende paradis,
under et landskap av is.

Jeg opplever nå en livgivende stråle av lys, 
som gir en urgammel næring til et kommende paradis.

Mennesket og naturen er ett.
Det er noe som de aller fleste vet.

Våren for døren står.
Det kan fortelles av hvert frøkorn jeg sår.

At vinteren blir vår.
Sommeren blir høst, alt skjer der jeg står.

Sesongene vandrer taktfullt i evighetens eng.
Solens varme gir støtte til blomster og trær.

Og gresset vokser til en praktfull sommer seng.

JOHANNES GOLIS

Vallersund Gård

Vinteren, et svart-hvitt teppe som dekker et sovende paradis,
under et landskap av is.

Jeg opplever nå en livgivende stråle av lys, 
som gir en urgammel næring til et kommende paradis.

Mennesket og naturen er ett.
Det er noe som de aller fleste vet.

Våren for døren står.
Det kan fortelles av hvert frøkorn jeg sår.

At vinteren blir vår.
Sommeren blir høst, alt skjer der jeg står.

Sesongene vandrer taktfullt i evighetens eng.
Solens varme gir støtte til blomster og trær.

Og gresset vokser til en praktfull sommer seng.

JOHANNES GOLIS

Vallersund Gård

       


