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

Les mer om alle stedene bakerst i bladet.
Foto: Borgny Berglund

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

SF har i dag 14 antroposofiske medlemsvirksomheter som gir 
skole-, bolig-, og arbeidstilbud til ca. 280 elever/beboere. SF er 
med i Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi.

SF har lagt grunnlaget for en bachelorgrad i Sosialpedagogikk
somstartet opp høsten 2012 på Rudolf Steinerhøyskolen i
Oslo. Studiet gir en bachelorgrad i sosialfaglig arbeid basert på
steinerpedagogiske metoder. Les om utdannelsen på deres nett-
side: www.rshoyskolen.no/sp 

Kontakt:
Sosialterapeutisk Forbund, Oscars gate 10, 0352 OSLO
Geir Legreid, tlf +47 408 28 444, epost: geir@helgeseter.no
Sissel Jenseth, tlf + 47 975 63 875, epost: sissel@dialogos.no

Sosialterapeutisk Forbund

Camphill Landsbystiftelse

Kontakt: 
Camphill Landsby-
stiftelses sekretariat
Malvikvegen 1333
7550 HOMMELVIK 
tlf +47 73 97 84 60
epost: landsbystiftelsen@
camphill.no
www.camphill.no
Foto: Nils Langeland

Camphill Landsbystiftelses (CLS) formål er å skape inklude-
rende arbeids- og levefellesskap med utgangspunkt i Rudolf 
Steiners tregrente samfunnsbilde, og i legen Karl Königs arbeid 
med å virkeliggjøre dette. I landsbyene tilstreber man å leve 
etter den sosiale grunnlov.

Camphill landsbyene tar imot unge mennesker som ønsker et 
år som frivillig, eller å være medarbeidere for lengre tid. Alle 
søknader om plass eller arbeid rettes til den aktuelle landsby.

Sosialterapeutiske hjem

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

Helsepedagogiske skoler

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

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

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

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



Jubelår
I Moseloven i det gamle testamentet står det at kvart fem-
tiande år skal vera eit «Jubelår»: då skulle all gjeld slettast, 
slavar skulle settast fri, osb. slik at ein kunne starte igjen med 
blanke ark.
2016 har vore eit slikt Jubelår, eller Jubileumsår, for oss som 
er så heldige å få bu i ein Camphill-landsby, ettersom Lands-
bystiftelsen fylte femti år. Jubileet har vore eit hovudtema 
også i bladet LandsByLiv heile året, men i denne utgåva har 
vi berre med nokre få artiklar frå den store festivalen rundt 
Mikkelsmess. 
Når det er jubileum ser ein seg gjerne attende på åra som har 
gått, når noko nytt startar ser ein framover. I Sosialterapeu-
tisk Forbund har der vore gledelege nyhende i år: ikkje min-
dre enn to nye medlemmar har slutta seg til! Klostergården 
på Tjøme, og Steinerskolen på Skjold utanfor Bergen.
Velkommen inn i Forbundet, begge to!
No er jubelåret nesten til ende; det står att å feira festen for 
Gudsbarnet som kan bli født i kvar og ein av oss. Det er på 
ein måte som eit jubileum, vi ser oss attende til noko som 
skjedde for to tusen år sidan, og gjerne også til jula i fjor, og 
jula når ein var liten. Vi har mange tradisjonar vi tar med oss 
frå år til år. 
Og samtidig er jula som ein fødsel; kvart år ein ny sjanse til 
å ta imot barnet i hjarta sitt, og gjera ein ny start med blanke 
ark.
Vi har denne gongen med to fortellingar; ei novelle og ei 
legende, som begge på kvar sin måte fortel om den 
fornyande krafta ein kan oppleva i juletida.
God lesnad og God Jul!

Redaksjonen, 
ved Elisabeth Husebø
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Den sosiale grunnlov

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

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

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

Rudolf Steiner

Adventsvers av Adam Bittleston:

Du moderlige jord 
har mottatt livets frø
i din mørke, gode jord.
Nattens kappe 
som omgir oss
og solen som går 
sin raske og korte gang
taler til våre hjerter 
med advarsel og løfter.
Du Jord har båret 
Marias fottrinn
tålmodig på vandring 
sydover til Bethlehem.
Og jorden bærer oss i dag 
i våre fødselsrier 
så vi skal frembringe 
Kristus i vår ånd.
Så kan vi vente Ham 
Sendt av Faderen
som leger og bringer 
inn i vårt vesen
uendelig kjærlighet.

Du moderlege jord
Har motteke levande frø
Inn i moldas
Gode mørke ly.
Nattas kappe
Spreidd over oss,
Og sola på si
raske stutte reise,
Talar til hjarta våre
med åtvaring og løfte.
Du Jord har bore
Marias fotsteg
Tolmodig på reise 
Syd imot Betlehem;
Og jorda bér oss
i dag i vår trengsel,
Slik at vi kan føda
Kristus i vår ande.
Slik kan vi venta Han
utsendt frå Faderen,
Lækjar og berar
Inn i vårt vesen
Av grenselaus kjærleik
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Tekst og foto: Petra Goldberger

Det var i mai og alt ble grønt. Frukttrærne sto i blomst, 
og ungdomsklasse B fra Ljabruskolen lærte om bienes 
liv i hovedfag, i zoologi. Lærer Joseph fortalte, og Vilja, 
Mats, Lene, Ola og Noor luktet på vokstavler, smakte på 
honning, studerte døde bier og laget rollespill med dron-
ning, droner, arbeiderbier og fiendtlige vepser. Hver elev 
laget sin egen bok om bienes liv med tekst, egne teg-
ninger og bilder. 

Nå var det på tide å oppleve en bigård ute i naturen og 
høre en ekte birøkter fortelle om sitt arbeid. Birøkterlaget 
Bybi i Oslo har flere besøksbigårder. Vi fikk komme til 
bigården i Stensparken og ble tatt i mot av birøkter Tora.

Ljabruskolen på besøk 
i bigården i Stensparken

Hun pekte på de tre bikubene som sto i hagen. Hver 
kube hadde navn etter sin dronning: MayJul, Zum-Zum 
og Sigrid. Tora fortalte at hun beveger seg veldig lang-
somt og forsiktig når hun arbeider med biene. Da føler 
biene seg trygge og blir ikke redde. Hver av oss fikk en 
birøkterhatt, og Tora tok på seg en hvit birøkterdress i 
tillegg.

Så åpnet Tora bikuben til dronning Zum-Zum og tok 
ut en vokstavle. Den var full av bier. –Jeg må passe på at 
ikke dronningen sitter her på tavlen, sa Tora. – For sa 
kommer alle biene og følger etter henne. Men dronnin-
gen var nok fortsatt inne i kuben. Tora puttet vokstavlen 
i en boks med doble vegger. Hun passet godt på at ingen 
bie fikk klemt et bein eller en vinge.

Ungdomsklasse B i Stensparken, fra v til h: Ola, Mats, Vilja, Noor og Lene.

hva skjer?
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– Nå må dere komme å se, sa hun og satte boksen på et bord. Hun tok bort den ytter- 
ste veggen på begge sidene av boksen. Veggene under var gjennomsiktige. Ja, det var 
sannelig mye å se gjennom glassveggene: celler med larver, celler med honning og 
celler med noe gulaktig. – Det er pollen, forklarte Tora. Vi så også lukkede celler med 
flatt lokk. Her lå puppene som skulle bli arbeiderbier. Andre celler hadde kuppellokk. 
Der lå puppene som skulle bli droner. Dronene må ha mer plass enn arbeiderbiene. En 
bie slikket på glassplata med sin lange røde tunge. 

Til slutt inviterte Tora oss inn i det det lille røde huset som hører med til bigården. 
Hun hentet et brett med en vokstavle. – Denne tavlen er full av honning. Er det noen 
som har lyst på en smakebit? spurte hun. 

Tora fortalte at en liten arbeiderbie klarer å lage én teskje honning i sitt liv. Så mange 
flittige bier må arbeide for at vi skal få honning i teen, på brødskiva eller i kaken! Det 
må vi huske på og takke biene for den gode honningen. Før vi tok avskjed, så Tora på 
zoologi-bøkene som elevene hadde laget om bienes liv. Hun var imponert over alt de 
hadde lært, skrevet og tegnet. Som avskjedsgave fikk vi med oss et lite glass med hon-
ning, et minne fra biene i Stensparken. 

Alle har fått en birøkter-hatt. Til høyre: Birøkter Tora undersøker en vokstavle.
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Pastelltegninger fra elevene i klassen: Biene flyr fra blomst til blomst og samler nektar.
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– Det var stort for Gro-
bunn å vinne IA-prisen 
for Hedmark 2016, sier 
daglig leder Lene Hagen 
til Hamar Arbeiderblad 
27. oktober. Hensikten 
med IA-prisen er å øke 
forståelsen for at ar-
beidsplassen er hoveda-
rena for «Inkluderende 
Arbeidsliv», og hva dette 
betyr for arbeidsgiveren, 

Dyra på Grobunn

Grobunn vant gjev 
IA-pris for Hedmark

arbeidstakeren og samfunnet. I juryens begrunnelse 
heter det at Grobunn «har et stort fokus på den forebyg-
gende siden av sykefraværsarbeidet. Leder samarbeider 
tett med den enkelte medarbeider og det legges vekt på 
åpenhet, forståelse og tillit i hverdagen. Frihet under an-
svar er et av de bærende prinsipper. Medarbeiderne sier 
selv at de føler seg godt ivaretatt under fraværsoppføl-
ging og de lykkes godt med å tilrettelegge for den enkelte 
slik at de kan forhindre 100 prosent sjukemelding når 
noen blir syke. Grobunn utfører en viktig samfunnsopp-
gave». Prisen ble delt ut av statssekretær i Arbeids- og 
sosialdepartementet, Christel Kvam (H).

Tekst: Ivana. Foto: Mariann Bakke.

På Grobunn har vi kuer, griser, sauer, geit, høner, haner, kaniner og katter. Gårdsgruppa 
steller dyra hver dag. Nå er kuene, sauene og geitene på beite frem til kulden kommer. 
Grobunn er en biodynamisk gård, det betyr at dyrene har det bedre enn på vanlige gårder. 
Elevgruppa steller dyra. Hver dag vi gir dem mat og måker møkk. 
Nå har vi også høstet inn all grønnsakene.
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Tekst og foto: Karen, fransk volontør på Grobunn

Etter oppholdet på Grobunn arbeidet Karen som prakti-
kant på Ommang Søndre, før hun flyttet tilbake til Frank-
rike hvor hun utdanner seg innen biodynamisk landbruk.

Vekkerklokken ringer. Jeg står opp og gjesper. Klokka er 
6.50… for tidlig for meg! Frokosten er klokka 7.30, og 
jeg skal hjelpe til. Å være en volontør er ikke lett hver 
dag (eller: hver time). Men plutselig husker jeg, i dag er 
det ikke en vanlig dag. I dag er jo fredag, og fredag er 
fjøsdag. Nå smiler jeg! 

Hjemmelaget brød og godt pålegg fra en snill medarbei-
der som hadde laget det i går: frokosten var ikke så van-
skelig, egentlig . . . Nå må vi til morgensamlingen, hvor 
vi snakker og synger litt. Alle får en jobb for dagen. Men 
jeg vet allerede: i dag skal jeg jobbe i fjøset med bonden, 
Eric, og med to lærlinger, Kari og Øystein. 

Det er en dobbel spesiell dag, sauene har fått flere lam. 
Noen hopper allerede og det er veldig gøy. Ingen vil 
måke ut kumøkk, selvfølgelig, alle vil heller se på disse 
små hårballene. Men kuene er også viktige. Kari vet det, 
og hun er snill og vil gjerne jobbe. Øystein hjelper til, 
mens jeg mater hønene, kyllinger, kaniner og griser. Nå 
må jeg pakke ut en høyball, og Kari og Øystein gjør narr 
av meg. De har jobbet i fjøset i mange år, og har nok 
aldri sett en sånn klosset volontør, tror jeg. Tullebukker! 
Jeg prøver å klage og rumle, men min norsk er dårlig, og 
til slutt ler vi sammen. Alle har godt humør. 

Etter lunsj må vi gå til drivhuset. Sist uke plantet vi 
tomater; i dag har bonden spurt meg om vi vil høste inn 
noe salat. Jeg har sagt ja, selvfølgelig. Bare et lite pro-
blem: Hva er salat og hva er ugress, egentlig? Det er ikke 
så lett å vite når du bodde i byen før . . . 

Klokka er tre nå. Vi slutter å jobbe, bytter klær, og møter 
de andre lærlingene. Det er ukeslutt, og vi får kaker og 
kaffe. Det er veldig koselig. Etter en dag i fjøset lukter vi 
ikke så godt, men ingen bryr seg. Etterpå dusjer jeg. Men 
jeg var litt for tidlig, vet du. Nå fikk jeg en melding fra 
bonden som sier at vi har fått et lam til; jeg MÅ gå og se 
på! Etterpå spør Eric om jeg vil hjelpe noen av lammene 
med å drikke fra flaska, i morra. Jeg smiler og tar imot. 
Kanskje alle ukedagene skulle være fjøsdager!

Fredager i fjøset
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Vil kopiere Felles Framtid

Ringnes forteller stolt om av hva de har greid å realisere. 
Nå vil andre kommuner kopiere Stange. Til avisa sier 
Ringnes at leilighetsprosjektet Felles Framtid oppfyller 
både HVPU-reformens viktigste krav om deltakelse i 
samfunnet, men at det samtidig er et brudd og et opp-
rør mot den ensomheten som reformen har skapt for 
mange. For HVPU-reformen innebærer at mange psy-
kisk utviklingshemmede enten har blitt plassert alene i 
leiligheter eller blitt boende hjemme hos foreldrene sine 
på ubestemt tid. Nå har representanter fra både Gjøvik 
og Lillehammer bedt om å få komme på besøk for å se 
på denne boligløsningen. Felles Framtid er et bofelles-
skap for psykisk utviklingshemmede i Gina Harboes veg 
i Ottestad, med i alt ti leiligheter. OBOS har bistått med 
å etablere borettslaget. Av de ti eierne, er fem beboere fra 
Stange og fem fra andre kommuner. De sistnevnte har 
meldt flytting til Stange og dermed mottar de også ram-
metilskudd. Erik Ringnes forteller videre at det tok lang 
tid å realisere prosjektet, cirka sju til åtte år. Ideen utvi-
klet seg på Grobunn i Romedal, hvor Hans Bringeland 
var sentral. På Grobunn bor ungdommene til og med 
videregående og til de er ferdig med arbeidstrening.

Tekst: Sissel Jenseth. 
Foto: Rigmor Skålholt og Erik Ringnes. 

I Hamar Arbeiderblad stod det 13. oktober en artikkel 
om Felles Framtid på Stange. Pappa og styreleder Erik 

Tord i egen leiligheten i boligsamvirket Felles Framtid. Tord i sofaen sammen med sin søster Ida.
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Tekst: Evelyne Anderson, mor i Tamino
Foto: Mikkel Ohrvik

Malerne på Ammerud begynte høsten 2016 med to store 
arrangementer. Vi hadde en utstilling i kafé Steinbra 
på Grorud i Oslo en uke i slutten av august. Det ble en 
flott utstilling med fargerike bilder på de historiske veg-
gene i den gamle steinhoggerboligen. Malerne fikk mye 
oppmerksomhet og ros, og gleden var ekstra stor da fire 
elsk-ede lærere fra Ljabruskolen kom til vernissagen!

Lørdag den 3. september åpnet vi vårt første poesisemi-
nar på egen gård med allsang på felleskjøkkenet. 
– Hva gjorde du på poesiseminaret? spør jeg Timana. 
– Sunget, malt, spist middag, skrevet, spilt klokker, er 
svaret. – Alene, sier hun fornøyd. 
Hun likte veldig godt musikken, og hun beskriver det 
bildet hun har malt: fugl, rød og gul. 
Hun er stolt av at hun også har skrevet. 
– Skal vi gjøre det igjen? 
– Ja!

Poesiseminaret skulle bli en dag med inspirasjon, kunst-
arbeid og sansestimulering, fellesskap og samarbeid. 
Vi hadde fire poesistasjoner, to musikkstasjoner, en 
skrivestasjon og en male- og tovestasjon. De unge 
kunstnerne vandret rundt – enten sammen med de an-
satte i boligen, eller på egen hånd – og de var med i de 
ulike aktivitetene. Og siden Fremja nå har flyttet inn i 
våningshuset på gården, hadde 
vi den store gleden å få med oss 
Simen og Trond.

Gunnar, pappa til Maria, hadde 
med seg gitaren. Han satt inne i 
Marias leilighet og sang sammen 
med ungdommene. Her sto 
stemningen høyt i taket! 
– Vi har kopiert opp et lite sang-
hefte, forteller Gunnar. Det er en 
blanding av tradisjonelle barne-
sanger som Per Spelmann, Røver-
vise og Politimester 

Poesi på Ammerud

Bastian, og nyere sanger som Barn av regnbuen av Lille-
bjørn Nilsen og Vi har en grevling i taket av Knudsen og 
Ludvigsen. Ungdommene sang av full hals, med stødig 
rytmesans og stor innlevelse! 
– Det var en stor fornøyelse å akkompagnere på gitar og 
se sanggleden hos alle som deltok, både beboere og per-
sonale, sa Gunnar etterpå. 

Skriveaktivitetene, som ble ledet av foreldrene til Jørgen, 
Else og Øyvind, var lagt til en stille del av huset og fore-
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konsentrasjon. Sigrid som ikke var på gården, sendte oss 
et dikt som hun hadde skrevet selv. Diktet heter Jeg er 
glad. 

I kosekroken foran kjøkkenet hadde Verena en musikk-
stasjon med klokker, harpe og fløyte. 
– Alle kunne prøve å spille med stavklokkene og harpen. 
Vi har holdt på en stund med forsøket å lage en musikk-
gruppe som møtes hver uke, forteller Verena. 
– Men det er ikke blitt så regelmessig ennå. Så det var 
fint å kunne ha dette musikkverkstedet på poesisemina-
ret. Vi laget fine klanger som var å høre i hele huset, og 
vi spilte også sanger sammen, blant annet Fader Jakob. 
Det ble sang, harpe- og klokkeklang. Da musikerne tok 
seg en pause, hørte vi Verenas fortryllende fløytespill 
som mykt fløt gjennom huset.

En deilig duft av nybakte sveler, laget av mammaen til 
Stine, Tove Sofie, spredde seg gjennom hele andre etasje. 
Utenfor kjøkkenet hadde Carina rigget til små bord med 
store fristende fruktfat. 

På kjøkkenet hadde mammaen til Hannes, Carina, og 
foreldrene til Timana, Evelyne og Lars, laget male- og 
toveverksted på langbordene. De store spisebordene fløt 
over av farger i glass og tuber, fargestifter og ull. Glass 
med pensler i alle størrelser sto som blomsterfat utover 
bordene. Malerne på Ammerud laget flotte malerier i 
stemningsfulle fargespill på lerret og papir. De malte 

gikk ved et lite bord med plass til fire diktere ad gangen. 
– Som inspirasjonskilde var det lagt fram mange bøker 
og tekster, forteller Else. På bordet lå hele alfabetet, 
bokstavsjablonger, stoff og tekstilfarger, fargeblyanter og 
akvarellpapir.

Noen lot seg inspirere av bøker og sangtekster. Noen 
skrev av tekst, andre skrev navnet sitt eller ord de likte 
og annen diktning – enten med fargeblyanter på papir, 
med sjablong på stoff eller ved bruk av magnettavle. De 
skrev både korte og lange tekster. Det var mye latter, 
kreativ utfoldelse og kommunikasjon, men også stille 
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individuelle bilder og et stort fellesbilde der nesten alle 
kunstnerne bidro. 
– Hannes som vanligvis tover ull på kunsttimene på 
gården, valgte å male på lerret denne gangen. Han job-
bet konsentrert med både akvarell og akryl i fine, varme 
farger. Kunstverket pryder nå veggen utenfor leiligheten 
hans på gården, forteller Carina.

Nede i bakstehuset og på gårdsplassen sto Lisbeth, mam-
ma til Tobias, med Runa, Inger Lise, Jørn og andre gode 
hjelpere, i den gule, varme høstsolen og laget en nydelig 
middag for alle. De røde og grønne hagebordene var 

stemningsfullt dekket, og det var strålende vær. Måltidet 
fra bakerovnen i drengestua ble kronen på en utrolig fin 
og inspirerende poesidag! Foreldre og boligansatte hjalp 
til der det trengtes. Huset var fylt av glede, sang, gode 
ord, musikk, farger og duft av mat . . . 

Mikkel, pappa til Mathias, var vår fotograf og filmregis-
sør denne dagen og har tatt de flotte bildene. Du kan se 
flere på vår facebookside: Tamino.no.

Takk til alle sammen for denne vidunderlige dagen! 
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Tekst: Arnkjell Ruud. Foto side 14 og 15, 20 og 21: 
Eric de Haan og Nils Langeland

Landsbyfolk fra hele Norden, Russland, Baltikum, på-
rørende og gamle venner var samlet til en ”landsbyhap-
pening” i anledning Camphill Norges 50-årsjubileums-
festival. 

Ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, kunne åpne jubile-
umsfestivalen torsdag 29. september, og Einar Steen Nø-
kleberg spilte ”Listen” av Arne Nordheim og ”Ballade” 
av Edvard Grieg, og John Baum hadde Mikkelsmessbe-
traktning, og det var eurytmifremføring av Camphill-eu-
rytmister. Det var også foredrag og motprøver utendørs, 
og Vidaråsen fremførte syngespillet ”Förklädd Gud” av 
Hjalmar Guldberg og Lars Erik Larsson. 
Etter middag på hotellet var det ildmagi med Stella 

Jubileumsfeiring i Oslo

Polaris og etterpå var det folkedans i Saga hall. 

Mottoet for feiringen var ”Et verdig liv”. Feiringen av 
50-årsjubileet fortsatte med fagdager, og foredrag og 
konsert ved Hogganvik-orkesteret, foredrag i Saga Hall 
pluss Landsbymøte på Holmenkollen Park hotell. 

Landsbyene presenterte seg for et større publikum på 
Youngstorget i samarbeid med Camphillbevegelsen i 
Skandinavia, Finland, Baltikum og Russland, ØKO-
UKA/Biologisk-dynamisk Forening og Bondens marked, 
og det var salg av håndverksprodukter, biodynamisk 
frukt og grønnsaker og meieriprodukter, og det var mat-
servering samt kulturelle innslag, utstilling og informa-
sjon, og de fleste av oss måtte trekke oss tilbake fra fore-
drag, lansbymøte og marked, da det holdt med tre dager 
og vi var med da dette ble feiret på Vidaråsen i pinsen.
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Tekst: Berit Sunde. Foto: Sissel Jenseth 

Det jeg likte best på jubileet var da en stor gruppe fra 
Vidaråsen framførte verket «Förklädd Gud» av Lars-
Erik Larsson. Det syntes jeg var flott. Noe annet jeg også 
likte godt var da Karin Endsjø fortalte om sitt liv, og om 
poliosykdommen sin. Det var interessant å høre hva hun 
hadde gjennomgått og opplevet i løpet av sitt liv.

Fredag 30. september var det forskjellige grupper man 
kunne være med på. Jeg valgte å være med i de gruppen 
som handlet om «Hvordan er det å være seg selv med 
Aspergers syndrom?» i og med at jeg har den diagnosen selv.

Lørdag var jeg på marked 
på Youngstorget. Min bror 
hentet meg på hotellet, så 
han og jeg dro sammen. Det 
var mye fint å se på, og jeg 
traff en dame som jeg kjente, 
som bodde på Vidaråsen på 
80-tallet. Det var så hyggelig 
å se henne igjen! Det var mye 
fint å se på markedet. Særlig 
syntes jeg det var så mange 
fine ting fra veveriet, som 
putene til Paul og annet fint. 

Fortelling fra 
Camphilljubileumsfeiringen

Om kvelden hadde vi flott fest i den svære forsamlings-
salen, med deilig forrett, middag og dessert. Mellom 
middagen og desserten fikk jeg æren av å spille en ma-
zurka av Chopin. Det syntes jeg var moro, og det gikk 
bra.

Dagen etter holdt Christian Egge et foredrag angående 
boken om Camphill som kommer ut i januar 2017. Jeg 
gleder meg til å anskaffe meg den.

Jeg må si at jeg syntes det var et flott jubileum, med mye 
god mat, mange hyggelige mennesker og fint vær så å si 
alle dagene vi var der. Selv om jeg grudde meg og ikke 
hadde lyst til å være med til Oslo, så priste jeg meg lyk-
kelig for at jeg ble med likevel. Alt gikk så bra og nå kan 
jeg bruke de gode erfaringene en annen gang jeg skal bli 
med på et arrangement.
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Festivalopplevelser

Tekst: Steven Crozier. Foto: Nils Langeland og
Torbjørn Ullereng (markedsplassen) 

Nidarosbussen førte Jøssåsen og Rotvollgruppa trygt
fram gjennom Østerdalen til Holmenkollen Park Hotel 
for å feire Camphill i Norge 50 år sammen med Camp-
hill fra Vidaråsen, Vallersund/Framskolen, Hogganvik 
og Solborg. Camphill-landsbyer fra Russland, Estland, 
Latvia, Finland og Sverige deltok også i Festivalen, som 
komiteen arrangerte på en særdeles fin måte!
 
Oslo viste seg fra sin beste side med varmende høst-
sol. Gode foredrag, arbeidsgrupper og kunstneriske 
innslag samt klokkespill gav en fin ramme til festivalen. 
Mikkelsmess og Vidaråsens fremføring av ”Forklädd 
Gud” var en ny og god opplevelse. Lars Vik – Kunsten å 
falle og Stella Polaris var fine motpoler. Artisten på styl-
ter unngikk å falle i flammeringen og motøvelsene som 
vi hadde oppe ved Holmenkollen, var vel så spennende 
for oss. På fredagskvelden fylte bandet Trondheimsveien 
16 dansegolvet etter 3 strofer. Maken til alkoholfri 
danseglede hadde bandet vel knapt opplevd tidligere. 
For en herlig gjeng å danse med!
 
Bondens Marked på Youngstorget presenterte varer fra 
landsbyene og det var kunstneriske innslag fra Vidaråsen 
og Blago Delo. Per Fugelli holdt et varmende foredrag 
om livets grunnstoffer. Lørdag kveld var det festmiddag 
der prinsesse Astrid og ordfører i Oslo Marianne Borgen 

kastet glans over feiringa. Anne Langeland ledet festen 
på en fortreffelig måte, og innslagene fra landsbyene 
etter maten, var svært gode. Samtalen mellom Christian 
Egge og Bente Edlund om den kommende boka om 
Camphill viser at tankene til Karl König kan nå ut til 
flere.

Som far er jeg imponert og glad over å være vitne til og 
delaktig med Camphill Rotvoll, om enn svært lite og 
sjelden. Jeg deler Per Fugellis tanker om at Camphillbe-
vegelsen viser vei for respekt 
om et verdig liv for oss alle. Det 
var helt tilfeldig at jeg fikk vite 
om Corona og Kristoffertunet 
i 2007. I etterkant og forlen-
gelsen av 50-årsjubileet blir 
det fint å kunne dele kunnskap 
om Camphillbevegelsen med 
personer i den kommunale- og 
statlige forvaltningen og andre 
ytere av helse og 
sosialtjenester.

Atter en gang takk for fem her-
lige dager sammen i Oslo. Jeg 
smiler og føler meg velsignet 
når jeg tenker på samværet. Alt 
det beste fra Frøya og god inn-
spurt med Nysalen!
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Bilete: Go-cart-kjøyring og 
berg- og dalbane
Tekst: Ellen og Gro

Livet som en vei å kjøre
Har med retning, fart og tid å gjøre
En berg- og dalbane, opp og ned
Fører oss til et ukjent sted.

Hva som skjer det vet vi ei
Livet går forskjellig vei, deg og meg,
Noen haster forbi – 
Noen har kommet for å bli,

Vi har alle et verdig liv,
Uansett mål, vei eller driv. 

Bilete: Gorillamor med barn 
Tekst: Reidun Hegerland 

EI DATTERS TAKK TIL SI MOR
Du held rundt meg og visar meg
kor inderlig glad du er i meg
Faller eg du tar rundt min rygg
hos deg kan eg kjenna meg aldeles 
trygg.
Du er mi mor og eg liten er
likevel er du meg trufast og kjær.
Du brakte meg til verden og gleda var 
stor 
nå er vi saman dotter og mor,
kjærleiken og gleda og håpet eg ser 
når du er hos meg og smilar og ler.
Åleine med deg kan eg snakke om alt 
og eg får uttrykke alt eg vil ha fortalt
Vi finner på ting og har det så gøy 
å vera saman kan og vera skøy 

Bilete: Turistskip med isbre og fjell
Tekst: Sissel

ISBREEN
Fjellet var stort
Isbreen var stor og stor var forventnin-
gen om bord
Der midt imot lå
Noe stort og kaldt og hvitt
Alle som det så
Skjønte det var bare litt
Av denne enorme masse
Som vi så og som ikke kunne passe
inn i kamerabildet mitt.

Havet rundt breen var grønt
Luften klar og ubønnhørlig kjølig
Og hele scenen foran oss var så skjønt.

Skriveverkstad 
på femtiårsfestivalen

Redigert av Elisabeth Husebø

På skriveverkstaden på Landsbystiftelsens 
femtiårsfestival fekk deltakarane vela seg 
eit bilete, og fekk tjue minutt til å skriva ein 
tekst om det. Her er resultata 
(og nokre underteikna berre med føre-
namn, og nokre hadde så flott handskrift at 
eg ikkje kunne tyde etternamna):



19

LandsByLiv nr 41 • JULEN 2016

Bilete: Støvlar som plaskar i vatn
Tekst: Olea Rostadmo

VANN!
Gummistøvler 
plask i plask
bukse blå
som trenger vask
sprute, boble, vann til værs
vann i høyden 
vann på tvers
sten i vann 
blir ring i ring
ble du våt?
– gjør ingenting 

Bilete: Smårolling i strandkanten
Tekst: Tora Eikeland

MENNESKEBARN
Menneske 
på grensa 
mellom 
det flyande 
og 
det faste.

Eit barn
trør inn
på
det faste
frå
det flytande.

Det bevegelege
kan nå inn
til det faste.

I samspelet
mellom
det bevegelege
og

det faste
står vi
Med ein 
fot
i det bevegelege
og ei hand
på det faste 
blir vi 
MENNESKE

Bilete: Folk på fjelltur
Tekst: Elisabeth Husebø

Det er så mykje fjell i Noreg,
Så mange kneiker ein kan streva seg 
oppetter.
Det er gjerne kjekkast om ein finn 
nokon å gå i lag med
Så kan ein hjelpa kvarandre der bak-
kane er brattast 
og ha ein god drøs der vegen flatar ut.

Bilete: Hyll med svarte bær
Tekst: Torill Håkonsen

BÆR
Det er høst og vi plukker bær.
Plukke hyllebær.
De hører til høsten.
De er små bær og de smaker veldig 
godt.
De ligner solbær, de trenger mye sol 
for å bli modne.
Sylte dem; lage hyllete og saft.
Drikke saft.

Bilete: Soleglad over hav og fjell
Tekst: Therese Akerjord Holmstad

Blikkstille hav
en ro
hviler over sinnet
som gjør det godt å leve
følelsene får fred nå
det er glimt av sol
stormen raser ikke nå

Så kommer bølgen
først stille
med små brusninger
som slår sakte innover
over de svarte stenene
på havets bunn
Langsomt øker bølgens kraft
den river med seg alt
følelsene dirrer
sola går ned bak fjellene
en storm er på vei

Bilete: Folk med bunad på
Tekst: Cecilie Moxnes

De ligner prinser og prinsesser 
når de har bunader på.
Dronninga har mange fine bunader.
Jeg har også en bunad.
Jeg føler meg som en prinsesse 
når jeg har bunaden på. 

Bilete: Dame med stråhatt 
som går på ei strand 
Tekst: Dag Eirik Eikeland

FEM ÅR ETTER TSUNAMIEN
(fyrste sida av ein roman)
Eg møtte Nita fyrste gongen på stran-
da ved Ninjan. Ho kom gåande mot 
meg med to fat med frukt og te som 
ho bar i ei stong over skuldrane sine, 
ikkje så ulik dei gamle svartkledde 
kvinnene som eg i barndommen min 
såg koma gåande med to mjølkespann 
i ein vassele på veg til meieriet med 
den vesle mjølkeskvetten som dei to 
kyrne hadde mjølka.

Eg hugsar at eg undra meg litt over 
kven ho var, kvar ho skulle, og korleis 
livet hennar arta seg.
Men dagen etter møtte eg henne att, 
dagen deretter òg, på same staden og 
til same tida kvar dag. Eg har alltid 
vore eit vanemenneskje, og elskar å la 
kvar dag gå etter sin faste skipnad, og 
som berre endra seg etter dei ytre om-
stenda der eg var. Eg tenkte at kanskje 
har denne kvinna det slik som eg, ho 
likar å ha faste rutinar. Men tanken 
slog meg òg at medan eg eg stort sett 
gjorde mine små gjeremål ut frå fri-
dom og utan sut for levemåten, var 
nok hennar vandring langs stranda av 
meir tvingande art. eg forsøkte å dan-
na meg eit bilete av henne: ho hadde 
vakre trekk, kunne vel vera i 30-åra. 
Augo var djupe, og gav inntrykk av at 
ho ofte gjekk og tenkte.

Det var då eg bestemte meg for å verta 
kjend med denne kvinna.
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Tekst: Mi Rieber

Dette ble århundrets fest. Et program så rikholdig, vari-
ert og raust, som gikk over hele fem dager og med over 
400 deltakere, på Holmenkollen Park Hotel, og i strå-
lende sol! 

Et verdig liv, hva er nå det? Et uverdig liv vet vi hva er – 
alle som ser seg rundt på vår klode. Mennesket er født 
inn i en helhet, men underveis kan vi bli satt utenfor, bli 
degradert, ikke regnet med, ja, da blir livet uverdig. 

Innenfor det helsepedagogiske og sosialterapeutiske 
arbeidet tilrettelegges det for et verdig liv for alle, det er 
det største motivet i dette arbeidet, for oss som er og har 

Et jubileum  – en fest med 
overskriften “Et verdig liv”

vært virksomme der. Nettopp det at alle har sin plass og 
sin egenverdi, og at de vet det! 

Gjennomføringen av jubileet ble en slik stadfestelse – at 
det er mulig å skape noe stort, når viljen er der, og troen 
på det man gjør, og motet til nettopp å gjennomføre. 
Om der underveis har vært forskjellige meninger, 
misforståelser og sprik i samarbeidet, ja, så kunne det 
sannelig ikke merkes. Slikt mangfold av bidrag av alle 
slag, slik en glede og sånn ro over arrangementene. 
Det virket rent terapeutisk velgjørende på alle oss som 
var tilstede. Imponerende og begeistrende! 

Hjertelig takk! Det ble en stor og givende opplevelse. 
Og lykke til videre for landsbyenes arbeide.
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22.3.1975 – † 5.10.2016

Det står ikke til oss å velge rammen for vår skjebne.
Men vi gir den dens innhold.

Dag Hammarskjöld

På Mikkelsmessdagen, 29. september 2016, ved åpning-
en av den store konferansen som feiret at det er 50 år
siden Vidaråsen ble grunnlagt, stoppet Liv Helene
Geelmuydens hjerte å slå. Det var en ulykke, da maten 
satte seg fast i luftrøret. Ambulansepersonalet kom noen 
minutter senere. De klarte å få hjertet i gang igjen, men 
tiden hadde vært for lang, og Liv Helene døde på Riks-
hospitalet seks dager senere. De over 400 deltagerne på 

Liv Helene Geelmuyden til minne

Liv Helene ble født 22. mars 1975 og døde 
5. oktober 2016. 

Jeg husker godt at du bodde på husene Ullstein og Falk-
berget og Selma Lagerlöf. Jeg husker at du fikk mange 
fine turer med Gunnar og Karen. Det var fint å bli kjent 
med deg. Du kjørte med han Roar til Tønsberg, det var 
fint for deg. Du husker godt den grønne bussen som 
Vidaråsen hadde før. Du hadde legetimer hos Inge 
Raknes, det husker jeg godt, og på Andebu Legesenter 
der hadde du timer. Og så hadde du fotpleie hos 
Oddveig, det var fint for deg.
Jeg håper du har det bra nå, men alle kommer til å savne 
deg, du var så grei. Du snakket med alle på Vidaråsen, 
det var fint.

Hilsen Jørn Løberg

Liv Helene Geelmuyden

konferansen på Holmenkollen Park Hotell i Oslo ble 
dypt berørt. 

Det siste Liv Helene opplevde i den ytre verden var 
Mikkelsmessfeiringen. Liv Helene satt på første rad 
og frydet seg da Fritjof Fomlesen viste oss alle mulige 
og umulige måter å falle på. Klovnen Fomlesen kunne 
kunsten å falle, det går av seg selv, er man klønete nok. 
Liv Helene kjente alt for godt til det å falle. Men Liv 
Helene hadde med livslang øving tilegnet seg en annen 
kunst: Kunsten å reise seg igjen. Gjennom syndefallet 
er vi borgere av jorden. Gjennom tyngdekraften faller 
vi. Å reise seg, igjen og igjen, til det trengs en annen 
kraft, oppstandelseskraften. Liv Helene kunne sannelig 
kunsten å reise seg.
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Liv Helene ble født lørdag 22. mars 1975 som det tredje 
barnet til Karen (nå Nesheim) og Jon Geelmuyden, og 
som søster til Christer og Alexander. Hun ble født på 
Steffens Hus på Vidaråsen lørdagen før Palmesøndag, 
da pasjonstiden intensiveres mot påskeuken, tiden som 
leder til påske, til døden og oppstandelsesmysteriet. 
Da Liv Helene ble født, måtte jordmoren skvette kaldt 
vann på henne for å få henne til å begynne å puste. Det 
var som om Liv Helene ikke riktig ville livet som sto 
foran henne.

Liv Helene ble døpt 2. april 1975, 11 dager gammel, ved 
Kristensamfunnets dåp i Hans Nielsen Hauge Salen på 
Vidaråsen. Liv, det beskrivende navn, Helene etter et 
familiemedlem som døde som barn. Liv og død har vært 
Liv Helenes følgesvenner gjennom livet. Nær døden var 
hun flere ganger.

Det er rystende å tenke på de store utfordringene Liv 
Helene måtte møte i livet. Mens mange mennesker kan 
utvikle seg harmonisk fra barnsben av, var 
rammen som skjebnen hadde gitt til Liv 
Helene hard fra vuggen av. Mens andre viser 
frem en pyntet CV for å fortelle hvem de er, 
er det med ærbødighet vi kan ta inn over 
oss litt av den upyntede listen av utfordring-
er Liv Helene hadde. Her kun fra hennes 
første år: Syv måneder gammel ble hun 
operert for en svulst på hjernestammen. 
Måneder etter var hun alvorlig syk med 
vannkopper og brakk lårhalsen deretter. 
Mange sykehusbesøk var Liv Helenes lodd 
gjennom hele livet. Etterhvert ble det klart 
at Liv Helene var kortvokst, i motsetning til 
hennes høye brødre. Ingenting kom av seg 
selv i oppveksten. Alt måtte øves om igjen 
og om igjen, og læres på nytt – det som gikk 
tapt etter operasjoner eller sykdom. 

Fremfor alt var Liv Helene barn av Vidar-
åsen. Hennes besteforeldre, Phyllis og Ivan 
Jacobsen var med å starte opp Vidaråsen 
Landsby i 1966. Hennes mor, Karen, fulgte i 
ungdomsårene forberedelsene og oppstarten 
av landsbyen. Hennes far, Jon, var en av de 
første unge medarbeidere i 1968. Familien 
flyttet til Vidaråsen våren 1972. Liv Helene 
bodde nær hele livet i Camphill-landsbyene, 
bortsett fra de tre årene, 1979-82, som fami-
liene bodde i Järna. Da var hun mellom 4 og 

7 år og lærte seg svensk. I barnehagen på Vidaråsen var 
Kari Trommedalen hennes gode hjelper som hentet Liv 
Helene, holdt henne til seg så hun kunne stå med de
andre (Liv Helene lærte å gå i femårsalderen) og tok 
henne hjem igjen. I 1982 gikk foreldrene hver sin vei,
faren ble i Sverige, moren returnerte til Camphill i 
Norge, og de bodde en periode på Hogganvik. Det var 
en god tid for Liv Helene da det var mange medarbei-
derbarn der. Liv Helene gikk fra første til fjerde klasse på 
Steinerskolen i Haugesund med Peder Høegh som lærer. 
Som avslutningen av fjerdeklasse sto hun helt alene på 
senen og spilte fiolin, med hennes fiolinlærer på piano.

Skoleårene på Steinerskolen i Vestfold med Ellen Køtt-
ker som lærer, var gode år. Både etter ungdomsskolen 
og etter videregående, tilbrakte Liv Helene ett år på 
Camphill Pennine i England og tilegnet seg engelsk. Hun 
hadde lært å lese omtrent på samme alder som brødrene. 
Språkøre hadde hun, samt en musikalitet som resten av 
familien. 

Liv Helene i 11. klasse, 1993-94.
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veften, garnet som dras gjennom renningen, kan man 
velge den farge eller det garnet man ønsker. 
På Mikkelsmessdagen, da Liv Helenes hjerte først stop-
pet å slå, i innledningen til feiringen av Camphills 50 år 
i Norge, var det som om skjebnetrådene, spunnet gjen-
nom livet til Liv Helene, som i en stor, mangefarget vev, 
kom til syne for våre indre øyne. Besteforeldrene som 
var med og grunnla Vidaråsen i 1966. Hennes foreldre 
som begge deltok på jubileumsfestivalen, likeledes hen-
nes gudmor, Angela Rawcliffe. Tilstede var også mange 
som har fulgt Liv Helene fra fødselen, gjennom barne- 
hage, skole og som voksen i Camphill-landsbyer i Norge 
til hennes siste dager. Denne fargerike skjebnevev ble 
følbar der oppe på Holmenkollen. Nede ved fjorden i 
Oslo Rådhus, var samtidig utstillingen ‘World Wide 
Weave’. Den viste vevarbeider fra Camphillstedene 
rundt om i verden – en vandreutstilling skapt for å feire 
Camphill i verdens 75-årsjubileum, 1940-2015. Det var 
de synlige tråder fra Camphill verden over. En usynlig 
vev, spunnet av skjebnetrådene og vevet i det stille av vår 
gode veverske gjennom hennes 41 år på jorden, ble føl-
bar oppe på Holmenkollen.

I barnehagetiden på Vidaråsen malte hennes barnehage-
lærer, Gerd Eva Baum Thoresen, et bilde av en fugl for 
Liv Helene. Bildet av den sarte fuglen hang over Liv He-
lenes seng resten av livet hennes. En fugl som hvilte før 
den fløy videre. Liv Helene er nå fri fra de jordiske lover 
som tynget henne så mye i livet, og kan bevege seg – ‘fri 
som en fugl’.

John Baum 

Liv Helene ble konfirmert i Kristen-
samfunnet 6. mai 1990, i Andreas-
bygget på Vidaråsen. Hun var med i 
en gruppe på 10 jenter. Det var etter 
en konfirmasjonstime at Liv Helene, 
mens vi ventet på at hun skulle hen-
tes, fortalte nærmest skritt for skritt 
hvordan det var for henne, med be-
grenset bevegelighet, å gå til bussen 
som skulle ta henne til skolen. Hun 
sammenlignet seg selv med sin bror 
Alexander, som kunne sove mye len-
ger enn hun kunne og kom løpende 
idet bussen skulle gå. Det var som om 
hvert skritt hun tok på jorden måtte 
tas bevisst.

Etter skoletiden flyttet Liv Helene til 
Jøssåsen i Trøndelag. Der stilte hun 
moren spørsmålet: «Mener du at jeg skal være landsby-
boer?» Dagen etter sa hun ja til det og identifiserte seg 
som landsbyboer. «Vi landsbyboere. . .», kunne hun si. 
Hun bodde på Jøssåsen fra 1996-2001 og fikk mange 
venner der.

I 2001 ble Liv Helene innlagt på sykehus flere ganger og 
deretter flyttet hun til omsorgsboligen, Ita Wegmans hus 
på Vidaråsen, for rekonvalesens. Hun levde på Vidar-
åsen resten av sitt liv, de siste årene i egen leilighet på 
Falkberget hus. Da hennes mormor, Phyllis Jacobsen, 
flyttet til Ita Wegmans Hus, besøkte Liv Helene henne 
i lunsjpausen. Hun ville hjelpe henne. Senere, etter at 
Phyllis døde, fortsatte hun å besøke Ita Wegmans Hus 
og interessere seg for de som bodde der. Hun som hadde 
måtte ta imot så mye hjelp i livet, hjalp andre. Liv Helene 
besøkte ofte Solborg hvor hennes besteforeldre bodde 
i mange år, og hvor moren og hennes mann, Gunnar 
Nesheim, lever og skapte en trygg havn for henne. Hun 
besøkte broren Christer og familien på Nøtterøy, og 
Alexander og familien i Bergen. Hun var opptatt av  
tantebarna sine. Broren Alexander var hennes verge, noe 
hun likte veldig godt. Faren Jon besøkte hun også jevnlig 
i Sverige, nesten hvert år hele livet.

Som årsoppgave på Steinerskolen i Vestfold på slutten av 
videregående, valgte Liv Helene veving. Senere ble hun 
veverske av yrke. Å veve er et gammelt håndverk. Ram-
men å veve på er forhåndsvalgt, likeledes må renningen, 
som settes opp i lengderetningen, velges tidlig. Men for 

Liv Helene i vevstolen, 2005.
Foto: Christer Geelmuyden.
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Billedvev fra utstillingen World Wide Weave i Rådhuset i Oslo i høst. Foto: Nils Langeland. 
Bildet er vevd ved Camphill Perceval, St. Prex ved Genfersjøen, i Sveits. 
Les om vandreutstillingen på nettsiden: www.camphillfoundation.net/world-wide-weave
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Berit Godager

Ethvert menneskemøte er av betydning i et menneskeliv, 
noen møter får større betydning enn andre. Selv er jeg 
en av de som tilbragte kortere perioder på Vidaråsen, og 
jeg vil derfor dele med leserne hvilken betydning det har 
fått for livet mitt. 

I likhet med Oddvar Fosaas, som skrev om russens lys-
aksjon i jubileumstidsskriftet av LandsByLiv, var jeg også 
russ i 1966/67, ikke i Vestfold eller Oslo, men på Nad-
derud Gymnas i Bærum. Det året hadde russen i Oslo 
og Bærum bestemt at de skulle samarbeide om de fleste 
arrangementene i russetiden og dette gjaldt også inn-
samlingsaksjonen det året. En jente i min klasse var med 
i sentralstyret og selv var jeg sekretær i russestyret på 
skolen. Jeg husker godt den dagen Randi kom og fortalte 
med stor begeistring om møtet de hadde hatt med de 
fire idealistene som hadde ofret det meste av det de eide 
for å kunne kjøpe Bakke gård i Andebu og bygge opp en 
landsby for mennesker med spesielle behov. Randi for-
talte også om idéen med å selge hånddyppede bivokslys 
for å kunne finansiere de første bolighusene på det som 
ble Vidaråsen. Det var ingen tvil hos Oslo- og Bærums-
russen, dette ville vi gå for!

Jeg husker ikke resultatet i kroner og øre, men det ble 
bestemt at resultatet på hver enkelt skole som deltok, 
skulle deles på antall elever ved skolen. Nadderud skole 
fikk best resultat per elev, og slik gikk det til at det lokale 
russestyret, der jeg selv var med, ble invitert til Vidar-
åsen for å være med på grunnstensnedleggelsen til det 
første huset som skulle bygges, Ole Bulls hus.

En fin, varm sommerdag kom vi kjørende i russebiler og 
ble tatt godt imot av Phyllis og Ivan og Margit og Trygve. 
Det var her jeg holdt min først tale på vegne av Bærums-
russen, i likhet med Aage Figenschou, Oddvar Fosaas 
og russepresidenten fra Horten, som jeg dessverre ikke 
husker navnet på. Våre navn ble sammen med arkitekt 
Aage Amundsens navn, lagt ned i et pentagondode-
kaeder laget av kobber.

Blant alle menneskene jeg møtte på Vidaråsen den 

Et menneskemøte i russetiden 
– en impuls for hele livet

dagen, var det nok Phyllis og Ivan med sin hjertevarme 
og begeistring som gjorde sterkest inntrykk. Jeg ble 
nysgjerrig på hva som lå bak deres idealisme og spurte 
derfor om å få komme tilbake og jobber der. Etter et år 
på Romerike Folkehøgskole kom jeg dit sommeren 1968. 
Da var Ole Bulls hus ferdig og snekkerverkstedet og 
lysvekstedet var i full drift. 

Jeg ble hentet på Bråvoll av Thorbjørn Laurantzon da 
jeg kom med bussen fra Tønsberg. Det viste seg at han 
kjente faren min og hadde kontor i samme bygning, så vi 
var straks på bølgelengde. Jeg ble innlosjert på Smestad. 
Der hang et fotografi av en mann med et alvorlig blikk. 
Senere la jeg merke til at det samme bildet også hang på 
veggen i stuen i Ole Bulls hus og på Smestad, og jeg fikk 
vite at det var Rudolf Steiner.

Margits tidligere ektemann, Hans Heinrich Engel, kom 
på besøk og en ettermiddag holdt han foredrag om drui-
dene på Irland og Iona. Jeg ble veldig fasinert og syntes 
det var spennende. En annen kveld fortalte Thorbjørn 
fra åpningshistorien om Parsifal, noe som gjorde sterkt 
inntrykk. Samtidig lurte jeg på hvordan han kunne 
huske en så lang fortelling uten å ha en tekst? Lite ante 
jeg den gangen at dette skulle bli en stor del av mitt eget 
liv; å fortelle for andre.

Høsten kom og jeg forlot Vidaråsen med mange nye 
tanker og nye venner og begynte på studentfaglinjen 
på Oslo Handelsgymnasium, men trivdes ikke. Jeg ble 
syk og sluttet etter nyttår. Den våren arbeidet jeg som 
medhjelper i barnehagen ved Statens Sykehus for epilep-
tiker i Bærum og reiste flere helger til Vidaråsen, der jeg 
deltok i Bibelaftener og hjalp til når det trengtes. Jeg ble 
godt kjent med både Margit, Phyllis og Ivan, og i samråd 
med dem bestemte jeg meg for å reise et år til Fondátion 
Perceval ved St. Prex i Sveits, både for å lære mer fransk 
og for å få et innblikk i arbeidet i Camphillbevegelsen.

I tillegg til å ha ansvar for fem barn med ulik psykisk- og 
fysisk funksjonshemming, var jeg assistent i barnehagen, 
som var for både medarbeiderbarn og de andre barna. 
Etter nyttår ble jeg bedt om å overta som leder i barne-
hagen, da hun som til nå hadde ledet denne, overtok 
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en klasse på skolen. Vi fortalte eventyr hver dag, og her 
fortalte jeg mitt første eventyr «by heart» og på fransk. 
Jeg gikk det første året av den treårige helsepedagogiske 
utdannelsen. Tanken var å søke på Sosialhøyskolen i 
Trondheim etter dette, men i løpet av året forlovet jeg 
meg med en norsk mann som jeg hadde møtt på et som-
merseminar i Järna sommeren før. Han ville studere 
i Glasgow, og jeg søkte meg til det andre året ved The 
Camphill Rudolf Steiner Schools utenfor Aberdeen. 
Året i Camphill i Skottland ga meg også erfaring som 
medhjelper i en 6. klasse, og vi gjennomgikk lærerpla-
nen for Steinerskolen fra 1. til og med 10. klasse. På en 
tur til Edinburgh besøkte vi en utstilling av elevarbeider 
fra Rudolf Steinerskolen i Edinburgh. En av mine to 
eldre brødre hadde gått på Steinerskolen i Oslo, så noe 
av dette kjente jeg til, men jeg hadde nå et mer bevisst 
forhold til å undervise og ble mektig imponert. ”Det er 
lærer på en Steinerskole jeg vil bli,” sa jeg 
til meg selv.

Veien dit ble lenger enn jeg visste den 
gangen. Etter et år i Glasgow og så tilbake 
til Camphill, hadde jeg praksis hos Gulle 
Brun som var en av de første pionerene 
i barnehage- og Steinerpedagogikk. Hun 
var en mester i fortellerkunsten. Deretter 
hospiterte jeg og hadde vikariat ved Stei-
nerskolen i Bærum. Jeg hadde fått plass 
ved Rudolf Steinerseminariet i Järna, men 
da jeg ble gravid, sa jeg fra meg plassen. 
Det kom tre jenter i løpet av fire år, og det 
ble etter hvert rikelig anledning til å for-
telle eventyr og spille dukketeater.

For å gjøre en lang livshistorie kortere; jeg 
arbeidet i steinerbarnehage, hadde hjem-
mebarnehage, spilte dukketeater, var med 
i interimkollegiet for Steinerskolen på 
Hedemarken og jobbet deretter som lærer 
ved Steinerskolen i Vestfold, før jeg fikk 
anledning til å fullføre utdannelsen til 
Steinerpedagog ved lærerseminaret i 
Dornach. Hele veien lå gleden over å kun-
ne fortelle eventyr, myter og sagn til grunn 
for alt arbeidet jeg gjorde.

På et senere tidspunkt i lærerjobben møtte 
jeg «veggen». I rehabiliteringsprosessen 

fikk jeg muligheten til å ta muntlig fortelling i regi av 
Kunsthøgskolen i Oslo og senere også «Storytelling as 
a Healing Art» ved Emerson College i Sussex. Jeg har 
siden arbeidet med å fortelle for barn på sykehus, eldre 
på sykehjem, barn på bibliotek og museer, voksne på 
konferanser, fortellerkafeer og festivaler, og har holdt 
utallige kurs i muntlig fortelling for både pedagoger og 
helsepersonell de siste 20 årene. Blant annet har livet 
som forteller ført meg til England, Skottland, Japan og 
Senegal i Afrika.

Mitt hjerteanliggende har vært å inspirere mennesker, 
både til å lytte og å fortelle. Gnisten som fortellingen om 
Parsifal tente i meg for snart 50 år siden på Vidaråsen – 
og det antroposofiske menneskesynet som jeg møtte der 
gjennom noen modige idealister – ble retningsgivende for 
min livsvei. Livet er et eventyr, og vi går alle Parsifals vei.

På stillaset til Ole Bulls hus på Vidaråsen. 
Fra venstre formann i Hortensrussen, Kari 
Jenssen (sentralstyret i Oslo), Berit, Odd-
var Fosaas og Aage Figenschou.
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Nina Brun har inter-
vjuet Sarah Walpot

Nina: – Velkommen 
til Parmann Hus og 
Solborg!
Sarah:  – Tusen takk! 
Jeg gleder meg over at 
vi nå bor på Solborg!

– Hvordan oppdaget du 
Solborg og Camphill?
 – Jeg fikk vite om Sol-
borg på frivillig helse-
service på internett.

– Tror du du har fun-
net din livsoppgave?
 – For øyeblikket, ja.

– Hvordan føles det å være husforeldre for deg og Laimis? 
Og hvordan liker Martin seg?
 – Det er oppgaver som jeg virkelig ønsker og liker å gå 
inn i. Laimis kjenner ikke Camphill fra før, så han må 
venne seg til Camphill. Martin begynner å huske alle 
navnene.

– Har du funnet drømmestedet og drømmejobben?
 – Jeg føler at Solborg er et fint sted å bo og arbeide 
sammen.

– Hvordan opplever du Solborgs livssyn og regler, kunst, 
kultur og fellesskap?
 – Vi trenger folk som skriver ned disse livssyn og regler, 
antroposofi, kunst og kultur, men vi trenger også at man 
lever etter denne antroposofiske fellesskapsskolen.

– Hvor er du født og oppvokst?
 – Jeg er født og oppvokst i en liten landsby øst i Belgia.

Intervju med Sarah Walpot 
på Solborg

– Gikk du på Steinerskolen?
 – Nei.

– Hva slags utdanning har du?
 – Jeg har studert sosialpedagogikk.

– Hva slags gleder og interesser har du?
 – Min største interesse er mennesker. Jeg gleder meg 
mest når familien min og jeg har det godt sammen. 
Det som gjør meg trist og sint er hvis man ikke respek-
terer andres individuelle behov.

– Hva syns du om all dataen og elektronikken?
 – Fordi vi lever i et århundre hvor datateknikk og elek-
tronikk er nødvendig, synes jeg at vi her på Solborg har 
funnet en fin balanse.

– Hva syns du om å ha radio og smartphones på jobben i 
verkstedtiden?
 – Først og fremst er det en regel at det ikke er sunt å høre 
på musikk i verkstedtiden. Men jeg kan godt forstå at det 
er kjempevanskelig for mange. Hvis vi hører på musikk, 
er det mulig at vi glemmer å samtale med hverandre og 
være sosiale.

– Aldersgrense?
 – Jeg kom til Solborg bare 18 år gammel. Jeg har opp-
levd flere vanskelige situasjoner som jeg tror jeg har fått 
noe ut av. Det er kanskje ikke alderen som bestemmer 
en persons stabilitet og sikkerhet. Derfor vil jeg ikke 
ha en minimumsaldersgrense for å begynne å jobbe i 
Camphill. For noen ganger kan faktisk mennesker på 
bare 18 år være mer til hjelp, forstå landsbyboere og 
mennesker med spesielle behov bedre, enn for eksempel 
en person på 40 år. Noen 18-åringer mestrer situasjonen, 
andre begynner å gråte, blir sinte.

– Tusen takk, Sarah, for intervjuet.
 – Ja, selv tusen takk!
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Tidsskriftet Seelenplege har stilt noen spørsmål til 
mennesker som arbeider innenfor sosialterapi. Her er 
svarene fra Frederike Lingner (29), som bor og arbeider 
i Norge og  gjennomførte sosialterapistudiet på Steiner-
høyskolen i Oslo i 2016. 
 
Hva er ditt personlige forhold til antroposofisk helsepeda-
gogikk og sosialterapi? 
Jeg opplever det som meningsfullt hvordan vi arbeider 
sammen med mennesker. Det uttrykker seg konkret 
gjennom våre gjøremål, men også i vårt syn på mennes-
ket. Å anerkjenne den friske kjernen i hvert menneske, 
reinkarnasjon og at alle har en individuell oppgave, det 
er viktige verdier for meg. Jeg har lært mye av mennes-
ker med utviklingshemming.
 
Hvordan kom du til å ta en utdannelse innenfor helsepe-
dagogikk og sosialterapi? 
Under praksis på en biodynamisk gård i Norge oppdaget 
jeg bøker av Rudolf Steiner. Senere, da jeg jobbet i et so-
sialterapeutisk bofelleskap, opplevde jeg en atmosfære av 
tillit, og jeg fikk ta ansvar. Jeg ble nysgjerrig på det sosi-
alterapeutiske arbeidet som igjen ledet meg til å starte på 
studiet på Steinerhøyskolen i Oslo.
 
Hvilke oppgaver stiller fremtiden til helsepedagogikken og 
sosialterapien? 
Da jeg skrev min bacheloroppgave, oppdaget jeg at det 
finnes lite antroposofisk litteratur om temaet utviklings-
hemming og demens på norsk. Jeg kunne heller ikke 
finne noe om dette i Rudolf Steiner sine verk, noe som 
kanskje kan ha å gjøre med temaets aktualitet i dag. Der-
for tenker jeg at vi må utrede demens videre som et av 
mange tema.
 
Hva trenger du i fremtiden for å kunne jobbe innenfor 
helsepedagogikken og sosialterapiens rammer? 
Mitt ønske er at det vil finnes flere og flere mennesker 
som vil dele, ja bære de faglige verdiene og kunnska-
pen sammen. Både faglig og personlig har studiet for 
sosialpedagogikk vært en stor berikelse for meg, det er 
derfor viktig at denne utdanningen støttes aktivt fra de 

Frederike Lingner 
intervjuet i Seelenplege

antroposofiske stedene. Jeg synes det er bra når det skjer 
utveksling mellom våre arbeidsplasser, og jeg liker når 
våre rammer er preget av åpenhet, humor, kreativitet 
og struktur, og at stedene hvor vi arbeider, fremstå som 
forbilder, ja, utstråler tillit og varme. I vår tid trengs 
disse kvalitetene mer enn noe annet; tillit som en mot-
vekt til kontroll, og varme som en motvekt til den digi-
tale verden. Tillit – slik jeg har opplevd det, vekket min 
motivasjon.
 
Hvilke oppgaver har helsepedagogikk og sosialterapi i 
samfunnets utvikling der du bor? Sosialterapi er å bygge 
en bro mellom samfunnet og det enkelte menneske med 
utviklingshemming. Det er en stor fare for isolasjon for 
mennesker med utviklingshemming, til tross for at de 
har så mange kvaliteter og bidrar til å gjøre verden far-
gerik.
 
 

Friederike Linger
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Tekst: Rigmor Skålholt. Foto: Frank Schmiemann.

26 tilreisende fra 11 forskjellige land (Italia, Sveits, Bel-
gia, Frankrike, Nederland, Tyskland, England, Østerrike, 
Tenerife, Danmark og Norge) ankom Trondheim og 
Norge akkurat da det pågikk en hotellstreik. Takket være 
en rask reaksjon fra Astrid Åkra ble det i siste øyeblikk 
ordnet med alternative overnattinger for gjestene. 

Tema for årsmøtet til ECCE som gikk over tre dager, var 
“Bridge building” – brobygging. Hver morgen startet 
med innledninger og arbeid med temaet. Karen Nes-
heim sto for eurytmi og allsang. Referat fra arbeidet vil 
senere bli sendt ut fra ECCE’s sekretær, Renate Chwatal.

FAKTA: ECCE er et europeisk pårørendeorgan kalt 
European Co-operation in Anthroposophical Curative 
Education and Social Therapy (forkortet til ECCE). 
ECCE har som formål å representere personer med ut-
viklingshemning som ikke kan snakke på egne vegne. 
Organisasjonen fungerer som en “juridisk person” og 
består av både pårørende og medarbeidere i virksomhe-
tene. Les mer på nettsiden www.sosialterapi.no – se etter 
ECCE i den høyre spalte på siden.

Inntrykk fra årsmøte ECCE 
19.-22. mai 
i Trondheim og Trøndelag

Møtet foregikk underveis
Torsdag 19. mai startet med velkomstmiddag og et 
foredrag om 50 år Camphill i Norge og Vidar-impulsen 
fortalt av Karen Nesheim, Rigmor Skålholt og Kirsti 
Hills-Johnes. 

Fredag 20. mai kjørte vi til Camphill Rotvoll og fikk en 
omvisning på de ulike verkstedene. Etter kaffe og kanel-
snurrer fortsatte turen ut til Fosen og Vallersund Gård. 
Tiden under bussreisen på to og en halv time ble godt 
benyttet. Vi satt to og to og arbeidet med temaet for 
årsmøtet, ispedd med allsang, mens bussen kjørte over 
humper og gjennom svinger. En 12 timers dag gjorde oss 
alle litt “sigen” da kvelden kom, men ingen klaget!

Lørdag 21. mai kjørte bussen oss videre til Jøssåsen i 
Malvik. Her var det kommet pårørende fra stedene i 
Trøndelag. Det ble en skikkelig festdag med konkret 
“bridge building” sammen med pårørende, landsbyboere 
og medarbeidere. Særlig dansen med levende musikk 
forente oss og ble for mange et høydepunkt. 

Sunn fornuft og menneskeverd 
Søndag 22. mai ble selve årsmøtet i ECCE avholdt. En 
foryngelse av styret i ECCE står for døren. Adrienne 
Thier som har vært meget aktiv i organisasjonen, går ut 
av styret. Vi fikk høre at regelstyring og lovverk truer 
sunn fornuft og menneskeverd flere steder. Et sted i 
Frankrike får de for eksempel ikke spise epler direkte fra 
treet i hagen, og det må gis tillatelse til å drikke saften fra 
eplene! 

Flere ganger ble det betont at ECCE ikke er kjent i virk-
somhetene, – eller svært lite kjent. Hvordan vil vi bringe 
vårt “budskap” til de pårørende? Hva kan ECCE gjøre 
for å nå brødre og søstre som pårørende? Det ble beslut-
tet at informasjon om ECCE blir oversatt til flere språk. 
Hilde Skogø ved Camphills sekretariat har oversatt 
teksten til norsk. Kvelden feiret vi med festmiddag på 
Grenaderen.
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Flere av deltakerne uttrykte at dette var det beste møtet 
de hadde hatt, takket være opplevelsen av et fellesskap 
som binder pårørende, beboere, medarbeidere sammen 
om en felles sak for å beskytte menneskeverdet. Befrukt-
ende for samlingen i Norge var også at noen av de på-
rørende deltok sammen med sine “barn” under de fleste 
av arrangementene.

Pårørendeforening i Norge
De norske representantene med Astrid Åkra ønsker nå å 
ta et initiativ til en nasjonal pårørendeforening. I første 
omgang en pårørendeforening for Camphill-stedene i 
Norge. Etter hvert bør de øvrige virksomhetene i Sosial-
terapeutisk Forbund involveres. Men først må virksom-
hetene si hvilke behov de har. 

Kanskje dette kan være et av punktene på neste årsmøte i 
forbundet. Norges bidrag til ECCE er også sterkt ønsket. 

Økonomi
ECCE har et meget lavt budsjett. Det meste av arbeidet 

gjøres på frivillig basis. Det har ikke vært foretatt med-
lemskontingentforhøyelse på mange år. Norge betaler 
500 Euro pr år. Årsmøtet besluttet å øke bidraget med 10 
prosent fra 2017. Samtidig har flere av medlemslandene 
ikke mulighet til å bidra stort med penger. Men alle bes 
om å bidra med noe. De som kan gi noe ekstra til å drifte 
organisasjonen, oppfordres til å gjøre dette. 

Til slutt en stor takk til Sosialterapeutisk Forbund som 
bidro med kr 20 000 til arrangement av årsmøtet. Øvrige 
bidrag kom fra Camphill-stedene i Trøndelag, Lions 
Club (både dameklubb og herreklubb). Budsjettet gikk 
akkurat i balanse etter at vi hadde betalt for både lunsj 
og middager, leie av konferanserom i Trondheim, samt 
leie av buss til Rotvoll, Vallersund og Jøssåsen. 

Like viktig var god organisering og mye frivillig innsats 
fra blant annet Astrid Åkra (pårørende fra Jøssåsen), 
Dorine van der Linden (medarbeider på Jøssåsen), 
Frank Schmiemann (koordinator for sekretariatet for 
Camphill Landsbystiftelse i Norge).

Spreke ECCE-deltakere har klatret til topps på Nesavarden ved Vallersund. Fredsengelen i forgrunnen.
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Tekst: Simone Wantz. Foto: Runa Evensen Gafni.

I begynnelsen av 2016 reiste Runa Evensen Gafni og 
Harel Gafni fra Vidaråsen sammen med Anuj Kunwar 
og Globe Art Group (Maria Grette med flere) til Nepal 
og India. De besøkte blant annet landsbyen og hjemmet 
til Anuj, som er medarbeider på Vidaråsen. Der og flere 
andre steder i landet var det store skader etter jordskjel-
vet som rammet Nepal i 2015. 

Bakgrunnen for reisen var et initiativ fra Globe Art 
(www.globeartgroupnorway.org) med tanke på å støtte 
impulser for det biodynamiske jordbruket, ved utdan-
ning av unge mennesker i Nepal og et samarbeidspro-
sjekt med de i India som driver biodynamisk.

Hjemme igjen etter reisen tenkte Harel mye på at men-
neskene i Nepal trenger å gjenreise sine hjem etter de 
store ødeleggelsene som jordskjelvet i 2015 forårsaket. 
Det meste var rast sammen i mange landsbyer, og inn-
byggerne trenger tak over hodet. De trenger hjelp til å 
bygge enkle hus.

Å bygge et ”ildhus” på Vidaråsen
– en lekeplass for voksne

I sansehagegruppen på Vidaråsen har man det siste året 
gjort seg mange tanker rundt det å skape rom for de fire 
elementene: jord, vann, luft og ild. Samtidig opplevde 
Harel at de manglet et samtalerom på Vidaråsen – et 
sted der man kunne møtes uformelt, snakke sammen, 
være stille sammen, og verne om den flammen som 
brenner i oss alle. 

Så kom drømmen: Å bygge et adobehus med materialer 
fra området. Bygge det så enkelt at de senere kunne lære 
bort teknikken til mennesker på landsbygda i Nepal, 
som da kunne bygge tilsvarende hus med materialer som 
finnes der. Hvor mange kan bidra og bygge sammen. 
Da trenger menneskene i Nepal ikke lenger å vente på 
at en hjelpeorganisasjon skal komme til den avsideslig-
gende landsbyen eller sende penger. Harels drøm vekket 
begeistring, og den førte til samtaler, planlegging og 
mange spørsmål. 

I løpet av noen få sommeruker vokste det opp et fint, lite 
hus – som av landsbyboerne bir kalt ildhuset. Alt arbei-
det er gjort frivillig. Gunnar Gallis, Anders Bager, Yrian 
Bühler, som har bygget adobehus før, og vaktmester 
Bjørn Svartangen, bidro sammen med sommergjester, 
medarbeidere og deres barn, og ungdom som kunne 
frigjøre seg til arbeidet. Will Browne tegnet huset, Otto 
Krog beregnet det, Cornelius Evensen og Runa tegnet 
vinduer i spennende former og metamorfoser, og de 

Store og små hjelper til, med utlodning og plassering av 
bærebjelkene. I bakgrunnen stekes vafler til kveldsmat.
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stjerner, levende lys, ild – blir til lys og varmekilde. 
Det er bygget i begeistring ut av overskuddskrefter med 
gode materialer fra området. Huset er enkelt, ikke stort, 
og vil være uten tilknyttet elektrisitet. Det står midt i 
landsbyen, i nærheten av Askeladden, det nye verk- 
stedet, og nær den fine vindskulpturen som Vidaråsen 
fikk til 50-årsfeiringen av en kvinne som bor der. 

Å lekende lære å bygge hus – å gjøre det.
Tenk hvis det kan bli mulig å lære det bort i Nepal!

Støtte til prosjektet i Nepal
I siste utgave av bladet Herba står to artikler om Nepal-
turen, skrevet av Runa og Harel. Der forteller de også 
kort om ildhus-prosjektet på Vidaråsen, og de oppfor-
drer andre til å være med og støtte oppbyggingsarbeidet 
i Nepal på bankkonto: 2500 244 7528. Kontoen står i 
Runa Gafnis navn, siden de ikke er en organisasjon, 
men reiser som venner. Overføringen merkes ”NEPAL”. 
Det er også opprettet en crowd funding-nettside til 
prosjektet, se www.buildingtogether.causevox.com. 
Der finner du mer informasjon, video og flere bilder. 
En facebookside www.facebook.com/teamworkinnepal 
viser prosjektets videre utvikling. 

konstruerte takstolen og byg-
get denne. Mens de arbeidet 
høyt der oppe, kunne man 
høre Runas latter over hele 
landsbyen. Samtidig vokste 
muren nedenifra og opp mel-
lom søyler av trær fra Vidar- 
åsens skog. Leire, halm og 
sand – alt var hentet fra områ-
det – ble blandet med vann, og 
muren, som er 30 cm tykk, ble 
stadig høyere. Alle som ville 
og hadde litt tid, kunne hjelpe 
til. Det var herlig å jobbe med 
adobe! Og huset tok form.

Det var en lekeplass, et sted 
voksne fikk utfolde seg i frihet. 
Samtidig var det et stort arbei-
de. Noen av ildsjelene arbeidet 
nesten døgnet rundt. Og da 
høsten og hverdagen kom med 
alle sine krav og gjøremål, ble 
det mange sene kvelder og 
lange helger for noen. 

Et indre rom ble til, og det ble mulig å bygge videre i regn-
vær uten å bli klissvåt. I veggen mot nord skal ovnen 
bygges. Fra utsiden blir det en pizzaovn, og inne blir den
en varmekilde og et åpent ildsted. Når pipa kommer på 
plass, skal ovnen lages, før det blir vegg. Ja, det tar tid, 
fordi vi også feirer jubileum og mangt skal gjøres.

Ildhuset skal være et sted for samtaler der dagslyset, 

Snøen dekket ildhuset i november. Foto: Rigmor Skålholt.

Taket formes og veggene vokser.
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Tekst: Geir Legreid. Foto: Yngve Sivertsen.

Under den sosialpedagogiske paraplyen trodde jeg for-
bundet vårt hadde organisert alle virksomheter i Norge, 
men den gang ei. For ett år siden mottok jeg en mail fra 

Klostergården 
– en skjult skatt på Tjøme

Camilla Murel, som ønsket å få vurdert mulighetene for 
opptak av Klostergården som medlem i Sosialterapeutisk 
Forbund. I slutten av juni fikk jeg mulighetene til å se 
plassen med egne øyne. Og det ble en fin opplevelse.

Det vestfoldske kystlandskapet er slående vakkert, og 
Klostergården er plassert midt mellom urørt skog, 
Tjømes golfbane, og bergknauser og svaberg som rolig 
hegner om alle som bor her. Solid fjell med myke former, 
og store trær som lener seg trygt inn mot svabergene og 
nærmest lar stammen gro inn i berget der de kommer i 
kontakt. Det er umulig å ikke bli berørt av slike omgiv-
elser, eller inspirert til å skrive noen ord når solen lyser 
gjennom løvverket tidlig om morgenen og fuglene kom-
mer tett innpå verandaen der jeg sitter og hviler blikket 
i alt det grønne. Til og med en grevling rakk jeg hilse på 
kvelden før. 

Klostergården består av to store eiendommer som ble 
slått sammen ved et makeskifte. Den første eiendommen 
ble kjøpt for 26 år siden da Camilla Murel og Yngve 
Sivertsen etter en tid på Vidaråsen ønsket å starte sitt 
eget lille prosjekt, basert på de samme verdiene som 
landsbyen, et sosialterapeutisk tilbud til unge utviklings-
hemmede mennesker som ønsker å bo og leve i et utvik-
lende fellesskap. I dag bor 9 beboere fast på Klostergår-
den sammen med Yngve og Camilla i det store huset på 
hovedbruket og i andre hus på eiendommen. Her lever 
beboere og medarbeidere tett sammen, i all hovedsak
familien Sivertsen-Murel, som inkluderer deres tre voks-
ne sønner med sine familier som alle er med og bærer 
driften av stedet.

Klostergården er møysommelig bygget opp over mange 
år, og store banklån og hardt arbeid har sikret at stedet 
gradvis har utviklet både område, bygninger og arbeids-
tilbud. For her tilbys det meste – bolig, og arbeid, terapi-
er og trening, fritid og kulturopplevelser. Det slår meg at 
Camilla og Yngve har våget å satse alt på dette prosjektet, 
både økonomisk og det som er av krefter og tilgjengelig 
tid. Denne formen for inkludering gir ikke mye rom for 

Kulturhuset på Mellom Rød Gård.
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tiden. Klostergården er 
et prosjekt som tenker 
langsiktig. Som Camilla 
sier: «Klostergården skal 
vare mye lengre enn 
Yngve og meg». Arve-
rekken tar i alle fall an-
svar og fyller på allerede 
mange år på høyskoler 
med enda en utdanning. 
Tredje generasjon har også begynt å tumle rundt på tunet 
på små barneføtter, så rekrutteringsgrunnlaget ser bra ut. 

For ett år siden hadde NRK-Vestfold flere store oppslag om 
Klostergården med negative overskrifter, blant annet at 
familien tjente seg rike på tilbudet til beboerne. Dette var en 
unyansert presentasjon, der eiendommens verdi ble vinklet 
som et rent kommersielt forretningsforetak. Klostergården 
er iflg Yngve organisert som et ansvarlig selskap (ANS) men 
med en klar ideell profil. NRK-oppslaget ble derfor meldt 
inn til PFU (Pressens Faglige Utvalg) og ble felt. NRK måtte 
senere beklage alle sine påstander.

egentid. Personlig utvikling må skje i fellesskapet hvor de 
er helt avhengige av hverandre. For å finne effektiv hvile 
benytter Yngve og Camilla seg av meditasjonsteknikker 
fra buddhistisk zen-filosofi. Det gir nye krefter og inspi-
rasjon i hverdagen. Paret ser ingen motsetningsforhold 
mellom antroposofi og sitt buddhistiske åndsperspektiv. 
Tvert om. Det var derfor helt naturlig å søke om opptak 
i forbundet.

Klostergården er en stor eiendom som strekker seg like 
frem til sjøen. I tillegg til bolighusene, består eiendom-
men av en helt ny stall som kan huse 4 hester, en gam-
mel driftsbygning som er innredet som et stort verksted 
(for tiden med oppussing av en stor tre-snekke), og 
imponerende nok – et fullstendig innendørs svømme-
basseng på 10 m med badstu, garderober og dusj/bad i 
fine kvaliteter. Her kan beboere og medarbeidere trene 
eller leke i godt oppvarmet vann året rundt. Hele svøm-
meanlegget er driftet med gode tekniske løsninger med 
varmegjenvinning som ikke lar noe energi gå til spille. 
Videre er det opparbeidet et hagebruk, og to kyr sikrer 
nok melk, og hønsene leverer egg. En gris bor også her, 
og Yngve vurderer om ikke et par påfugler skal få flytte 
inn på gården. En gammel isbil står parkert på tunet. 
Denne ble kjøpt for ikke lenge siden, og det er planer om 
å servere forbipasserende hjemmelaget is og vafler.

Det andre bruket som Camilla og Yngve kjøpte for 15 
år siden, hadde en fullstendig nedslitt låve. Den er byg-
get opp igjen fra grunnen, og tilpasset den bruken som 
passer Klostergårdens tilbud i dag. For å sikre at lån og 
inntekter går i hop, leies lokalet, som kalles Kulturhuset, 
ut til arrangementer og festivitas. Blant brukergruppene 
finnes blant annet Tjømes yogagruppe, konfirmanter og 
andre jubilanter. Lokalet har en oppbygget scene og er 
dermed såpass fleksibelt at det kan romme en konsert, 
et skuespill, eller brukes som kinosal. Mulighetene er 
mange for menneskene på Klostergården.

I høst startet sønnene Martin og Kyrre på sosialpedago-
gikk-studiet ved Steinerhøyskolen. Det vil bidra til å gi 
Klostergården mer formalkompetanse og skal sikre at de 
økende kravene fra samfunnet også kan møtes i frem-

Over: Kaffepause midt 
i sjauing av høy.

Yngve foran terapihuset. 
Foto: Geir Legreid
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Tekst: Geir Legreid, 
styreleder Sosialterapeutisk Forbund

2. og 3. mai arrangerte stiftelsen SOR en konferanse om 
«Effektivitet, kvalitet og gode løsninger når økonomiske 
rammevilkår endres». Dette var en konferanse med lite 
faglig innhold i forhold til hva vi er vant med, men den 
var desto mer spennende om du jobber i den økono-
miske eller politiske sfæren. Sjelden har vel så mange 
byråkrater, ledere og lokalpolitikere deltatt på en SOR-
konferanse.

Konferansen var orientert mot kommuner og regioner, 
og i mindre grad mot enkeltvirksomheter, men likevel 
var det mye å hente for den som ønsker å bli bedre, 
også innenfor økonomi. Spesielt viste den muligheter 
innenfor omsorgsteknologi der hjelpemidler kan bidra 
til bedre stell, oppfølging, mindre arbeidsbelastninger, 
og viktigst av alt – mer selvstendighet i hverdagen. Men 
også organisering av tilbudene og hvilke potensial som 
ligger i en mer fleksibel og motiverende arbeidspraksis. 
Her hadde flere av innlederne gode erfaringer å vise til, 
blant annet Per Iversen som i flere år arbeidet på Vidar-
åsen og i Järna, før han endte opp som leder for om-
sorgsforvaltningen i Hudiksvalls kommune i Sverige. 

Andre som gjorde inntrykk under konferansen var pro-
fessor Frank Aarebrot, som leverte en bredside mot «the 
new public management» og økonomene i helsebyrå-

Inntrykk fra 
SOR-konferansen i Bergen

kratiet som overstyrer faglig ansvarlighet og fornuft. 
Redaktør Magne Lerø hadde også et fantastisk interes-
sant foredrag om begrepet «ledelse», og Jan Tøssebro 
presenterte egne og andres funn i nyere forskning om ut-
viklingshemmedes rettigheter og muligheter. Dessverre 
viser mange av funnene at det er lang vei å gå før mange 
av rettighetene er praktisk gjennomførbare i hverdagen. 

Så hvor står våre egne sosialpedagogiske virksomheter 
i dette bildet? Slett ikke så verst. Fellesskapsløsningene 
er gode med tanke på sosial kontakt. Størrelsen på virk-
somhetene gir muligheter for et bredere arbeidstilbud, 
og ikke minst kulturtilbud. Selvbestemmelsesmulighet-
ene er forhåpentligvis like bra som i offentlige virksom-
heter. Organiseringen av tjenester er mer fleksibel, spe-
sielt i landsbyene der det økonomiske fellesskapet åpner 
for andre og flere muligheter. Ikke minst er kulturen i 
våre virksomheter et aktiva i seg selv. Engasjementet er 
stort, med mye personlig innlevelse. Og nettopp i for-
bindelse med dette punktet savnet jeg et innlegg under 
konferansen. Potensialet som ligger i enkeltmennesket, 
medarbeideren, som kan skape gull helt uavhengig av 
type organisering. Kraften som ligger i gode holdninger, 
og i et idégrunnlag som er større enn en selv. Slik sett er 
jeg glad jeg arbeider i en antroposofisk virksomhet, selv 
om vi har mye å lære av andre. Heldigvis. 

Oppsummert: Nok en god konferanse og aktuelt tema 
fra Stiftelsen SOR. Se også: www.samordningsradet.no
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Tekst: Geir Legreid og Sissel Jenseth

Årsmøtet i Sosialterapeutisk Forbund ble avholdt 5. april 
på Solborg, og høstmøtet, også kalt ekstraordinært årsmøte, 
forgikk på Steinerskolen på Skjold i Bergen 15. novem-
ber. Deltakelsen var god på begge møtene med represen-
tanter fra så godt som alle medlemsvirksomhetene. 

Steinerhøyskolen
I høst startet det 15 nye studenter ved BA-studiet for 
sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen. Høyskolerefor-
men er en stor utfordring for høyskolen, ikke minst øko-
nomisk. Det viktigste vi kan gjøre er å rekruttere flere 
studenter til studiet, som sikret nok inntekter til utdan-
ning og forskning. De fleste studentene ved sosialpeda-
gogikk kommer fra Norge, og mange av disse fra steiner-
skolene. Det er mulig for andre enn ordinære studenter 
å delta på noen av modulene på sosialpedagogikkstudiet. 
Ta kontakt med Morten Stene om dette. Steinerhøysko-
len samarbeider med Granly om et kompetanseløft med 
fokus på antroposofi som er under oppseiling. 

Det er et klart ønske at stedene arbeider systematisk 
med rekruttering av nye studenter til studiet og at de 
sørger for at det er både tid og rom for medarbeiderne 
til å gjennomføre dette. De helsepedagogiske skolene er 
fokusert på undervisningskompetanse og sender sjelden 
medarbeidere til BA-programmet. Bente Edlund ved 
høyskolen arbeider nå for at undervisningskompetansen 
også skal kunne dekke dette. Steinerskolene har i en viss 
grad mulighet for selv å definere undervisningskompe-
tansen utfra skolenes verdimessige/metodiske ståsted. 

Sosialterapeutisk Forbund har bidratt økonomisk med 
støtte til Steinerhøyskolen til etablering av en fast del-
tidsstilling knyttet opp mot BA-programmet, og Morten 
Stene ble i høst ansatt i en 50 prosent stilling sammen 
med Bente Edlund. I tillegg er Terje Erlandsen ansvarlig 
for et par moduler i undervisningen. 

Landsbyliv og sosialterapi.no
LandsByLiv har kommet med tre utgivelser i løpet av 
2016, hvorav en jubileumsutgave var på hele 84 sider. 
Det betyr at antall sider totalt i år er det høyeste noen-

Nytt fra 
Sosialterapeutisk Forbund

sinne, ialt 220 sider. Antall abonnenter er relativt stabilt 
og ligger på cirka 400. Bladet trykkes i et mye høyere an-
tall eksemplarer, og det benyttes informasjonsmateriell 
og deles ved ulike anledninger, blant annet på flere SOR-
konferanser og ikke minst i forbindelse med jubileet i 
Oslo og markedet på Youngstorget. Vi oppfordrer alle 
våre lesere til å drive aktiv verving av nye abonnenter. 

Nettsiden www.sosialterapi.no er en viktig informasjons-
kanal som henvender seg ut mot offentligheten. Det er 
nå utviklet en egen underside for stillingsannonser. 

Nye medlemmer i forbundet
Det siste året har det kommet to nye medlemmer i Sosi-
alterapeutisk Forbund, som nå består 14 virksomheter. 

Helsepedagogisk Steinerskole på Skjold er en integrert 
del av Steinerskolen på Skjold og ligger i Harald Skjolds 
veg 52, like utenfor Bergen. Skolen gir et tilbud til elever 
som av ulike årsaker har behov for undervisning i min-
dre grupper fra 1. til 10. klasse. Høsten 1998 ble det 
startet et videregående trinn ved skolen. Det retter seg 
mot ungdom som ikke finner seg til rette på det tradisjo-
nelle videregående opplæringstilbudet. Et lite skolemiljø 
med stor grad av nærhet, gir oversiktlighet og trygghet. 
Skolen arbeider sosialterapeutisk, det vil si at sosial sam-
handling og kompetanse er viktige faktorer i skoledagen. 
Skolen har ulike verksteder for betong, tre, kunst, metall 
og musikk. Se www.steinerskolen-skjold-vgt.no.

Klostergården ble opptatt som nytt medlem under høst-
møtet. Yngve Sivertsen og Camilla Murel var invitert 
for å fortelle om historien bak Klostergården. Driften er 
basert på et lite fellesskap der to generasjoner Sivertsen/ 
Murel er de bærende medarbeiderne. To fra den yngre 
generasjonen studerer sosialpedagogikk ved Steinerhøy-
skolen. Beboerne var tidligere barn og ungdom, men 
er i dag blitt voksne, og Klostergården er nå et bo- og 
arbeidssted for voksne mennesker med spesielle behov. 
Miljøet er lite og tett, og fokus ligger på «tilknytning» og 
«bli sett». Stedet samarbeider med Vidaråsen om HMS-
tiltak, og med andre aktører som er knyttet mot det 
sosialpedagogiske miljøet. Se artikkel om Klostergården 
side 34 og 35.
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Verdenskongress Russland 2017
På årsmøtet i april fortalte Petter Holm om den kom-
mende verdenskongressen i Russland 2017. Temaet er 
Menneskets iboende verdighet (Making humans visible), 
og i den forbindelse inviteres det til en internasjonal 
essay-konkurranse. 

Blagoe Delo ønsker å invitere med grupper av funk-
sjonshemmede og funksjonsfriske i samarbeidprosjekter 
etter lignende erfaringer fra andre samarbeid i Russland. 
Det er et klart ønske at Camphill presenterer seg selv 
under kongressen. Ruben Khachatryan er koordinerer 
fra Camphill Landsbystiftelse. Han snakker russisk og 
kan være behjelpelig med råd om visum og praktiske 
utfordringer. Kontakt: ruben@vidaraasen.no.

Blagoe Delo har slitt med økonomien, men fikk nylig 
støtte fra noen europeiske stiftelser slik at underskuddet 
er nullstilt og medarbeiderne har fått etterbetalt tilgo-
dehavende lønn. Virksomheten gir ikke kun sosi-ale 
tjenester i form av arbeidstilbud, de har også en målset-
ting ut over ordinær drift; å endre holdninger i regionen 
(Sverdlovsk) gjennom kunstneriske presentasjoner med 
utviklingshemmede «medarbeidere» og som medarbei-
der i forberedelsene av Verdenskongressen i Ekaterin-
burg. Nordisk Forbund for helsepedagogikk 
og sosialterapi har bevilget 50.000 kr 
til Blagoe Delo 

i 2016 og i 2015. En ny bevilging på 50.000 kr til kon-
gressen vil trolig vedtas i februar 2017. Les om Verdens-
kongressen side 42).

Steinerhøyskolen er sammen med Nordisk Forbund for 
helsepedagogikk og sosialterapi involvert i en søknad 
om støtte i forbindelse med utdanningsprosjekter i Russ-
land. En studiemodul som er akkreditert av et Univer-
sitet i Moskva, er utviklet av Bente Edlund, Petter Holm 
og Blagoe Delo. Utvekslingsprogrammer er et aktuelt i 
samarbeidet mellom Norge og Russland. Trolig er det 
minst 1 million mennesker med funksjonsnedsettelser 
på institusjoner i Russland. Disse institusjonene skal nå 
bygges ned. Prosjektene er svært interessert i samarbeid 
med sivile partnere, og våre medlemsvirksomheter har 
mye erfaring fra HVPU-reformen. Vi kan f.eks. ta imot 
studenter eller delegasjoner fra Russland. 

Styrets medlemmer og andre funksjoner
Styret i Sosialterapeutisk Forbund består i dag av styre-
leder Geir Legreid valgt for perioden 2016-2018, Frank 
Schmiemann (2015-2017), Aina Nagell-Sverk (2016-
2018), Steffi Hagedor (2015-2017), Kristin Magnusdottir 
(2015-2017). Varamedlemmer er: Dag Kydland, Erik 
Lillejordet, Hanna Schmeding, Hugo Borgnes. 
Valgkomiteen består av 

Høstmøtet foregikk på Skjoldskolen. Omvisning av daglig leder, Ørjan Risan.
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Ena Ulvund, Helen Dring og Will Browne. Elisabeth 
Husebø er valgt som forbundets revisor. 

Fagdag 13. mars i Bergen 
Årsmøte i Sosialterapeutisk Forbund 2017 vil avholdes i 
Bergen tirsdag 14. mars. I den forbindelse arrangeres en 
fagdag mandag 13. mars som vil handle om vårt globale 
ansvar/ presentasjon av «Diet for a green planet» ved 

Jostein Hertwig. Han er bonde, advokat og prosjektkoor-
dinator for BERAS (Baltic Ecological Recycling Agricul-
ture and Society). Invitasjoner vil bli sendt til represen-
tantene i forbundet, ledere, pårørende, medarbeidere og 
muligens kontakter i Bergen kommune.

Høstmøtet til Sosialterapeutisk Forbund vil foregå på 
Klostergården mandag 6. november 2017.

NY BOK: Menneske først og fremst –
Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge 

Lansering: 
Boken Menneske 
først og fremst 
– Innblikk i 
Camphill-lands-
byene i Norge 
vil lanseres 
20. januar i Litte-
raturhuset i Oslo 
kl 19.30. Presen-
tasjon og samtale med forfatter Christian Egge. 
Gratis inngang. 
25. januar på Litteraturhuset i Trondheim, 
Sellanraa Bok & Bar kl 19.00. Christian Egge og 
Cato Schiøtz. Gratis inngang. 

Christian Egge, 
Kagge forlag, 
512 sider

I 2016 feiret Vidar-
åsen Landsby 50 år.
I den anledning 
utgis denne boken 
som gir et enestå-
ende innblikk i 
den rike og vari- 
erte Camphill-
bevegelsen. 

Forfatter Christian 
Egge har valgt å 
konsentrere seg 

om to gjennomgripende temaer i fremstillingen: 
Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for 
arbeidet i Camphill-bevegelsen, og likedan forholdet 
mellom Camphill-bevegelsen og bærekraftig utvikling. 
Gjennom samtaler og tekster møter vi mennesker som 
bor og arbeider i landsbyene eller som har en tilknyt-
ning til Camphill. Det blir snart tydelig for leseren at 
landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for 
dem. Det handler altså ikke om å gjøre det gode spesielt 
for funksjonshemmede; det handler om oss alle.

«Det er mange gode grunner til å lete etter alternative 
oppskrifter på det gode liv: Camphill-landsbyene repre-
senterer et slikt alternativ.» Thomas Hylland Eriksen. 

«Norge har mye å takke Camphill-bevegelsen for. Jeg 
håper boken kan inspirere oss alle til å se at vi har et valg 
i hvordan vi møter mennesker med særskilte behov, og 
at samfunnet blir rikere dersom vi lar oss inspirere av 
deres klokskap og innsikt.»  
Michael de Vibe, Folkehelseinstituttet    

Boken i salg før jul
Boken kommer i salg fra cirka 20. desember og kan alle-
rede nå bestilles i nettbutikken. Boken koster kr 449,-.
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Tekst: Knut Dannevig. 

I Norge har vi i alt tretti steinerskoler. Fire av dem tilhø-
rer de helsepedagogiske og sosialpedagogiske steinersko-
ler, og på hver sin måte er disse skolene spesielt tilrette-
lagt for elever med særskilte behov:
Ljabruskolen i Oslo; helsepedagogisk skole for elever 
med utviklingshemning, grunnskoletrinn og videregå-
endetrinn. 
Steinerskolen på Skjold utenfor Bergen by; både sosial-
pedagogisk tilbud på videregående trinn og helsepeda-
gogisk skole for elever med utviklingshemning og elever 
med spesielle behov, grunnskole og videregående trinn. 
Skolen er integrert i en større steinerskole.
Helsepedagogisk Steinerskole på Hedmarken, utenfor 
Hamar by er også integrert i en større steinerskole.  
Helsepedagogisk skole er for elever med utviklingshem-
ning, grunnskole og videregående trinn. Skolen har også 
et samarbeid om videregående trinn med yrkesfor- 
beredende opplæring med Stiftelsen Grobunn på  
Frenning gård i Stange, hvor det også er et bofellesskap.
Momoskolen utenfor Trondheim by; sosialpedagogisk 
og helsepedagogisk tilbud for elever med spesielle behov, 
grunnskole og videregående trinn.

Helsepedagogiske og sosial-
pedagogiske steinerskoler i Norge

Forhold til myndighetene
Alle de fire skolene har på forskjellige måter et godt 
samarbeid med de lokale og regionale skolemyndighet-
ene. De høster ofte anerkjennelse for kvaliteten på det 
pedagogiske arbeidet. De lokale myndighetene erkjenner 
at det er et stort behov for våre skoler, og de innser at 
mange elever får en hjelp som de ellers ikke ville ha fått.

Våre skoler har rett på statsstøtte ut fra elevsatser som 
er relativt akseptabelt dimensjonert i forhold til våre 
skolers drift. Teoretisk sett skal de faste satsene tilsvare 
100 prosent dekning av driften. Ordningen er imidler-
tid svært mangelfull og utilstrekkelig når det gjelder 
kapitaltilskudd til husleie og nybygg. Friskoleloven gir 
statlig godkjente skoler rett til tilskudd. Nye skoler har 
ikke automatisk rett til statlig godkjennelse. De må søke 
departementet om godkjennelse for deretter å få rett til 
statlig driftsstøtte.

Rivaliserende regjeringsalternativer 
Når det gjelder de sentrale, nasjonale skolemyndighet-
ene, så lider alle steinerskoler under den politiserte 
debatten mellom rivaliserende regjeringsalternativer her 
i Norge. Høyre- og venstresiden i politikken strides om 
i hvilket omfang man skal tillate frie skoler. Høyresiden 
vil tillate kommersielle skoler, i tillegg til friskoler på 
ideelt grunnlag. Vi kan si at forutsetningen som en høy-
reregjering stiller for å tillate disse kommersielle skolene, 
er at de ikke skal drive «kommersielt»! Venstresiden vil 
kun tillate friskoler på ideelt grunnlag, men riktignok 
under en viss reservasjon og tilbakeholdenhet i sin for-
valtningspraksis. Ved hvert regjeringsskifte mellom de 
to hovedfløyene i politikken, kommer det endringer i 
Friskoleloven. Dette skaper et høyt politisk «støynivå» 
som svekker de seriøse, ideelle friskolenes muligheter til 
å vinne frem med sine nyanserte behov overfor Kunn-
skapsdepartementet. Som et utslag av denne ugunstige 
situasjonen, var våre tilrettelagte skoler nær ved å miste 
sin rett til statsstøtte under en høyreregjering for 16 år 
siden, men de ble likevel reddet av fristilte parlamen-
tarikere. I dag vurderer vi vår situasjon i forhold til de 
sentrale myndigheter som relativt stabil. 
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Faglige spørsmål og utviklingsmotiver
Det er store forskjeller mellom våre fire skoler. Skjold-
skolen i Bergen og Momoskolen utenfor Trondheim har 
begge en hovedvekt av elever med bakgrunn i sosio-
emosjonell problematikk. Ljabruskolen i Oslo og Helse-
pedagogisk skole utenfor Hamar har primært utviklings-
hemmede elever. 

Gjennom de siste tretti årene har det vært en nasjo-
nal debatt på faglig og politisk nivå om integrering og 
inkludering på den ene side, og skjerming og bruk av 
spesialskoler på den annen side. Spesialskolene skulle 
nedlegges. I de siste årene har denne debatten blitt min-
dre ideologisk bastant. Myndighetene innser at det rent 
strukturelt er behov for begge, det avgjørende ligger i det 
konkret faglige. Som denne presentasjonen viser, repre-
senterer våre skoler hele spektret av strukturer. 

Stadig flere innser at gjennom den ideologipregede og 
unyanserte integreringen som den offentlige skole har 
gjennomført i løpet av disse tretti årene, har mange sår-
bare elever blitt rammet, og elever er blitt «integrert til 
ensomhet». Dette ga en strøm av søkere til våre skoler. 
Ved at skolepolitikerne og myndighetene har anlagt et 
mer pragmatisk syn, har våre fire skoler nå fått et noe 
friere pedagogisk handlingsrom. På grunn av manglende 
funksjonelle ordninger for statlig støtte til nybygg, lider 
flere av skolene under plassmangel, særlig når det gjelder 
plass til nye verksteder og rom for kunstneriske formål.

Mangel på pedagoger med relevant antroposofisk utdan-
nelse er også et stort problem for skolene våre. Vi er her 
i en enda vanskeligere situasjon enn for steinerskolene 

Helsepedagogisk Steinerskolen på Hedemarken.  

generelt i Norge. Ved Steinerhøyskolen i Oslo er det 
opprettet en linje for sosialpedagogisk utdannelse på 
bachelornivå. Dette vil etter hvert få en stor betydning 
for ungdoms- og videregåendetrinnene på våre fire sko-
ler. Samtidig mangler vi et nasjonalt steinerpedagogisk 
spesiallærerstudium, som springer ut av den antroposo-
fiske helsepedagogiske impuls.

Utviklingsbestrebelse
De antroposofiske impulser viser seg åpenbart fruktbare 
ved våre fire skoler. Om det blant pedagogene kanskje 
ikke er noen sterk bevisstgjøring på å være en del av en 
bevegelse, så har stevner, kurs og seminarer med antro-

posofisk metodisk fordypning 
en stor betydning. Det er dess-
verre en viss begrensning i hvor 
mange pedagoger som man når 
i det enkelte år. Erfaringen viser 
at det er svært givende og viktig 
å satse på kurs og seminarer på 
det overordnede fellesskaps-
plan, primært på nasjonalt og 
nordisk plan.

Bildet er hentet fra videoen på 
Skjoldskolens nettside:
steinerskolen-skjold-vgt.no. 
Foto til venstre øverst: 
Elevarbeid Skjoldskolen
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Verdenskongress for funksjonshemmede 

“Making Values Visible” 
7.-10. september 2017 i 
Jekaterinburg, Russland

gresses for Persons with Disabilities’ (www.socialartist.
events) og Institutt for Sosialterapi, Bergen.

Etter flere år med forberedende møtevirksomhet, aksjo-
ner og prosjekter har det lyktes å få regjeringen i Sverd-
lovsk region med som samarbeidspartner, arrangør og 
ansvarlig for logistikken. En internasjonal komité står 
for konseptet og det sosial-kulturelle programmet. Et 
sekretariat er etablert i ‘Blagoe Delo’, bestående av funk-
sjonshemmede og medarbeidere. Et av målene er å spre 
kjennskap til FNs konvensjon om de funksjonshemme-
des rettigheter og bidra til utviklingen av en inkluderen-
de praksis – på en måte som ellers ikke ville vært mulig. 

Forberedelsene til kongressen har allerede bidratt til 
mobilisering av sivilsamfunnet gjennom en rekke sosiale 
og kulturelle aktiviteter, konferanser og festivaler, og 
har skapt en betydelig oppmerksomhet i Russland. Den 
føderale regjeringen i Moskva er orientert og har lovet å 
bidra med informasjon innad i Russland. 

Prosjektet støttes av blant annet det Nordiska Förbundet 
för Läkepedagogik och Socialterapi, Sosialterapeutisk 
Forbund og Camphill Landsbystiftelse i Norge. Det er et 
stort behov for økonomisk støtte til det nevnte sekreta-
riatet i ‘Blagoe Delo’. 

Bidrag kan overføres til konto 1254.05.50741, Cultura 
bank, mrk. ”Sekretariat 2017”. Kontaktperson i Norge er 
Petter Holm, Institutt for Sosialterapi, Fosswinckels gt 
18, 5007 Bergen, tlf. 976 99 789.

Les om dagsenteret ‘Blago Delo’ på vår nettside:
sosialterapi.no/blagoe-delo-ekaterinburg-i-russland

I september 2017 er 700 deltakere fra fem kontinenter – 
funksjonshemmede, ledsagere og aktivister – er ventet 
til verdenskongressen som finner sted i millionbyen 
Jekaterinburg ved Uralfjellene, på grensen mellom Eu-
ropa og Asia.

Initiativet er tatt av det sosialterapeutiske dagsenteret 
‘Blago Delo’ (http://en.delonablago.ru) i samarbeid med 
den internasjonale kongressbevegelsen ‘Worldwide Con-
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”Som himmelen på jorda....” 
- ein plass i Ural

finns sju verkstader, eit teaterstudio, eit musikkband, 
samt eit stort gartneri for grønsaks- og blomedyrking. 
Ungdomar og vaksne, som på hausten 2005 satt som 
skuggar av seg sjølve, samankropne i ein ring i eit forfalle 
hus, har vorte heile menneske som utstrålar livsglede og 
sjølvsikkerheit. Mange av dei har som deltakarar i teater-
studioet turnert ikkje berre regionalt og i Moskva, men 
dei har også tatt del i store konferansar for menneske 
med funksjonsnedsetting i Sverige, Norge og Østerrike.

Blagoe Delo arrangera i november 2012 ein russisk 
kongress i Jekaterinburg for menneske med funksjons-
nedsetting i samarbeid med sosialdepartementet i 
Sverdlovsk og den russiske Foreininga for helsepedago-
gikk og sosialterapi. 250 personar deltok, frå 15 regionar 
i Russland. Sofia-Seminaret i Blagoe Delo har i alla år 
hatt kontinuerleg kontakt med ”Utbildningen för läke-
pedagogik och socialterapi” i Järna.

Brigitte Deck, helsepedagog, Järna, Sverige.
Omsett frå svensk av Elisabeth Husebø.

Hausten 2001 starta eit Seminar for helsepedagogikk og 
sosialterapi i byen Jekaterinburg i Sverdlovsk-regionen 
i Ural/Russland. Det skjedde gjennom lokale initiativ-
takarar i samarbeid med Öst-väst-gruppa i Föreningen 
SOFIA i Järna, samt med det Nordiske forbundet for 
helsepedagogikk og sosialterapi. Det blei eit særs frukt-
bart samarbeid. Regelbunde reiste medlemmar av Öst-
väst-gruppa til Jekaterinburg for å undervisa og etter 
kvart også for å støtta nye prosjekt som oppstod gjen-
nom studentar som hadde fullført det treårige seminaret. 
Arbeidet kunne gjennomførast takka vera sjenerøst og 
kontinuerleg støtte frå det Nordiske Forbundet og frå 
hollandske stiftingar.

Vera Simakova, ein av initiativtakarane og leiar av se-
minaret i Jekaterinburg, starta i 2005 saman med nokre 
kollegar den sosialterapeutiske dagverksamheita Blagoe 
Delo i Verch-Niejvinsk utanfor den stengte byen Novou-
ralsk, 70 km nordvest for Jekaterinburg. Det skjedde i eit 
halvt forfalle hus utan noka som helst økonomisk støtte 
frå staten. Dermed fekk også utdanninga ei ny linje med 
fokus på sosialterapi, samtidig som det heldt fram eit 
seminar i mindre skala i Jekaterinburg for spesiallærarar, 
også dette gjennom tidlegare studentar.

Verksemda Blagoe Delo, samt Sofia-Seminaret for sosi-
alterapi som er på same plass, har gått gjennom ei stor 
utvikling sidan starten i 2005. Gjennom stor økonomisk 
støtte frå Nordiska Förbundet og utanlandske fond og 
stiftingar kunne den falleferdige bygninga kjøpast og 
gradvis renoverast og etter kvart bli godkjend både for 
sosialterapeutisk verksemd og som utdaningsstad. 

I dagens situasjon får om lag 50 ungdommar og vaksne 
menneske med funksjonsnedsetting eller personar som 
har ein vanskeleg sosial livssituasjon mogelegheit til eit 
meiningsfullt og menneskeverdig liv i Blagoe Delo. Det 
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Mellom åra 2004 og 2015 reiste fire ulike studentgrupper 
frå Sofia-Seminaret til Järna for å ta del i dei nordiske 
studiedagane, dei såkalla Maidagane på Kulturhuset. 
Dei gjorde også studiebesøk hos dei ulike verksemdene 
rundt om i Järna. Detta vart ei uforgløymmeleg opple-
ving og eit høgdepunkt på slutten av den treårige utdan-
ninga deira. Første gongen bidrog Svenska Institutet 
med økonomisk støtte, dei andre gongane stod Nordiska 
förbundet for kostnadene.

Sverdlovsk-regionen ligger vid Uralfjella på grensa mel-
lom den europeiske og den asiatiske delen av Russland. 
Regionen er helvta så stor som Tyskland, har 4,4 mil-
lionar innbyggarar og ei eiga regionsregjering - ”Duma” 
- med ein Moskva-utnemnd guvernør. 

I dei seinaste åra har eit meir og meir intensivt samar-
beid oppstått mellom Blagoe Delo og den politiske og 
administrative leiinga i regionen. Vera Simakova blei 
vald inn i guvernørrådet, og i samarbeid med sosialde-
partementet gjennomførte ho, med fleire medarbeidarar 
i Blagoe Delo, og Petter Holm som prosjektleiar, eit 
utdanningsprogram for 20 leiarar av sosiale institusjon-
ar i regionen. Det var ein respons på deira behov for 

metodar for gjennomføringa av FN-konvensjonen om 
rettigheiter for menneske med funksjonsnedsetting. 
Sofia-Seminaret i samarbeid med Nordiska Förbundet 
stod som modell for dette programmet, og kursa fant til 
dels stad i Blagoe Delo. Kurset gjorde eit stort inntrykk 
på deltakarane og det går framleis føre seg eit samarbeid 
i å omstrukturera dei institusjonane som finst i regionen 
etter Blagoe Delos’ modell. Vera Simakova er også vald 
inn som medlem i Public Chamber i Sverdlovsk der ein 
aktivt arbeidar for alle menneskes likeverd og rettigheiter 
i samfunnet.

Blagoe Delo er eit pilotprosjekt i omsyn til dette, som 
gjennom spreiing av den antroposofiske helsepedago-gis-
ke og sosialterapeutiske metoden visar til mogeleg-heiter 
i teori og praksis.

Sidan eit år tilbake er Blagoe Delo i full fart med å førebu 
den første ryske verdskongressen for menneske med 
funksjonsnedsetting i Jekaterinburg i 2017. Detta skjer i 
samarbeid med guvernøren og sosialministeren i Sverd-
lovsk, og også den føderale regjeringa har gjeve uttrykk 
for godvilje og lova att støtta prosjektet. 

Det er ei gigantisk oppgåve som gjev store perspektiv 
for framtida, men kløfta mellom mogelegheitene og dei 
faktiske resursane er for tida svært stor. Blagoe Delo gjen-
nomfører kultur- og informasjonsfestivalar i ymse dis-
trikt i Russland med teatergruppa og musikkbandet sitt. 
Dei figurerer i TV, i aviser og på pressekonferansar og 
er kjente over heile Russland som vinnarar av prisen for 
Russlands nest beste sosiale prosjekt år 2014, og prisen 
for det beste prosjektet i 2015.

At Blagoe Delo samtidig kjempar for å overleva er van-
skeleg å forstå. Dei får utmerkingar, vinner priser, dei får 
diplom og blomar, men ikkje noko som helst økonomisk 
støtte for verksemda si. Dei kan søka eingongsbidrag hos 
ymse stiftingar og velgjerdsorganisasjonar, dei får ei viss 
hjelp med å gjennomføra dei ovannemnde prosjekta, 
men dei får ingen pengar for verksemda. Dei var tvinga 
til å skjera ned talet på medarbeidar til eit minimum 
ettersom det ikkje fanst pengar for lønningane. Dei ligg 
etter med betalingar for el og varme og måtte slutta med 
å laga mat i kjøkkenet for alle som kjem til arbeide sitt. 
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Sofia-Seminaret har fått internasjonal eksamensrett gjen-
nom Crossfields Institute i England. Det er også god-
kjent som antroposofisk utdanning innan rammene for 
den Medisinske seksjonen av Den frie høgskulen i Dor-
nach. Grunna den vanskelege økonomiske situasjonen i 
Russland er det for tida ikkje mogeleg å gjennomføra dei 
tre sosialterapeutiske utdanningsåra. Verken studentar 
eller institusjonar har høve til å betala for vidareutdan-
ningar. Ein organiserer korte seminar i Blago Delo inntil 
vidare, og har eit samarbeid med Sosialhøgskulen i Je-
katerinburg der man arrangerer førelesningar. Det finst 
også eit samarbeid med Steinerhøyskolen i Oslo og Insti-
tutt for Sosialterapi i Bergen.

Heile dette omfattande arbeidet byrja som eit lite frø. 
Boren av ein sterk impuls, mot alle odds, utvikla verk-
semda seg til eit pionerprosjekt av store dimensjonar 
der den antroposofiske impulsen og menneskesynet 
verkar inn i det politiske arbeidet. Vonleg kan det føra 
til ei endring i lovverket som kan styrka rettigheitene for 
menneske med funksjonsnedsetting.

Desse menneske med funksjonsnedsetting eller andre 
psykiske eller sosiale problem, kjem med iver og glede 
kvar dag; dei får kjenne at det er bruk for dei som med-
arbeidarar og vera delaktige i den praktiske delen av 
utdanningsverksemda.

Maria: – Eg vil bli verande her for alltid, det er heimen 
min. Eg hjelpte til med å bygga opp huset. Eg elskar 
teaterstudioet vårt.

Katja: – Eg likar å jobba i tekstilverkstaden. Eg likar når 
det kjem studentar, då visar eg dei korleis ein tovar eller 
syr vesker.

Lena: – Før satt eg aleine heime. No høyrer eg til i ein 
fellesskap. Eg har vener og får kjærleik.

Slava: – Eg hjelpte til med å renovera huset og bygga opp 
verksemda. Før det var eg berre heima utan oppgåver, 
hadde ingen vener og ingen trengte meg.

Vladimir: – Eg har omgang med mange her. Eg blir 
respektert og får hjelp når eg treng det. Har jobba i 
bilverkstad før men det var fælt. Nå er alt bra som him-
melen på jorda.

Artjom: – Eg har det bra her. Eg arbeidar i ljosverksta-
den og lærer meg nye ting heile tida.
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Tekst: Rigmor Skålholt og Ingrid Braune

På årets konferanse deltok ca 50 personer fra 33 land. 
Fra Norge møtte Ingrid Braune og Rigmor Skålholt som 
var vikar for Birka Schmidt-Bäumler. Fredag startet med 
et flott avskjedsfest for Prof. Dr. Rüdiger Grimm som 
går av med pensjon. I 21 år har han betydd mye for den 
helsepedagogiske- og sosialterapeutiske bevegelsen gjen-
nom sitt virke som sekretær for Konferenz i Dornach.

Rüdigers etterfølgere består av et team på tre personer: 
Jan Göschel, Sonja Zausch og Bart Banmechelen. 
Disse tre fikk i år sin ildprøve ved å måtte ta ansvar for 
årets konferanse, og de besto prøven med glans. 

Dagene startet med å arbeide i 10 smågrupper utfra 
spørsmålene: Hvilken impuls bærer jeg personlig inn i 
konferansen? Hvilke tema og oppgaver er aktuelle i mitt 
land? Hva slags innhold og oppgaver bør legges inn kon-
feransen og i det internasjonale nettverket? Hvordan bør 
konferansen utvikles for å gjøre dette mer tydelig?

Innspill fra arbeidsgruppene
Mennesker har i dag mye intellektuell kunnskap, men de 
mangler evnen å sette ideer ut i livet. Det er en manglen-
de handlingskraft. Det er viktig at institusjoner bruker 
midler til kurs og videreutdanning for medarbeiderne. 
Hvordan hjelper vi nye medarbeidere inn i arbeidet? 
Hva forventes av dem og hva kan de bidra med? Hvor-
dan kan vi gå i dybden og hvordan kan vi skape et bra 
nettverk rundt behovet for å utdanne medarbeidere. 
Unge menneske har mange spørsmål, vi må skape et 
nytt og moderne språk for å kunne kommunisere med 
unge mennesker. Gamle antroposofiske tradisjoner må 
gjennomarbeides på nytt. Vi står i dag i en annen virke-
lighet. Hva er kun form og hva er innhold? Det mangler 
nyskapning og nye initiativer. I Norge er det ikke dannet 
nye virksomheter de siste 15 år. 

Fra konferansen om 
helsepedagogikk og sosialterapi 
i Dornach 7.-8. oktober

Medisinsk seksjon 
Lørdag var det innlegg av Georg Soldner fra den medi-
sinske seksjon. Han innledet med å poengtere at språket 
som vi bruker er viktig. Er vi virksomme i nåtiden? I 
samfunnet? Blir vi forstått av de utviklingshemmede 
elever og voksne? Forstår vi oss selv? Hvordan snakker 
vi sammen? Hvordan formidler vi det som berører oss? 
Hvordan formidler vi til den unge generasjonen?

Medisinsk seksjon arbeider med fem tema som er meget 
aktuelle. 1) Graviditet og fødsel. 2) Akutte betennelses-
sykdommer. 3) Angst og søvnforstyrrelser. 4) Kreft. 5) 
Palliativ behandling ved død. Her er noe av det som ble 
sagt: Graviditet og fødsel: Svangerskap er defektorientert 
i dag med ultralyd og blodtester. Det er viktig å samtale 
med mødrene slik at barnet får ”en kappe” av tillit, og å 
forberede en naturlig fødselsprosess. Over hele jorden 
blir fødselen industrialisert. Barn født med keisersnitt 
er mer utsatt for sykdom. Feber: Jegets tilstedeværelse 
manifesterer seg i varmen. Varmen forbinder. Feber støt-
ter inkarnasjonsprosessen. Vi må formidle alternative 
behandlingsformer på et forståelig språk til samfunnet. 
Angst og søvnløshet: Fler og fler sliter med angst og 
søvnløshet. Lykkes det å sove? Hva er natten? Hva skjer 
under søvnen? Angst er en kuldeprosess. 

Avsluttende påpekte Soldner at verdier er sentrale for 
enhver helbredelse. Uten verdier er ikke et samarbeid-
ende fellesskap mulig. Legens posisjon som den allvit-
ende er ikke lenger mulig. Legeyrket forandrer seg, vi er 
nå tvunget til å arbeide i team. Det er viktig for antropo-
sofisk medisin framover at vi er underveis som team.

Aktuelle ideer
Vi må utvikle organisasjoner som utstråler varme. 
Danne nettverk så folk kjenner til oss og skape bevisst-
het om Konferenz i Dornach som et vesentlig forum. 
Vi må støtte individer til å presentere sitt arbeid på in-
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ternasjonale konferanser. Danne 
infrastrukturer så praksis kan bli 
gjenstand for forskning. Sam-
arbeide om utdannelser, f.eks. 
inkludere jordbruk som en del av 
utdannelsen. Gå ut i verden med 
åpenhet. Arbeide med flyktninger. 
I offentlighetsarbeidet må man 
ikke misjonere, men møte nøden 
der hvor behovet finnes. Bli mer 
aktiv på internett. Informere om 
god praksis og nye bøker. 
Tidsskriftet Seelenpflege utkommer 
både på tysk og engelsk. Innfør-
ingskurset må ha en enkel språk-
bruk og oversettes til flere språk. 
Stevner for yngre medarbeidere 
innen helsepedagogikk og sosial-
terapi, hvor studenter kan utveksle 
tanker og erfaringer. Blokkstudier, 
3 måneder studier og prasisperio-
der. Nye måter å leve sammen på. 

Åtte tema og forpliktelse
Vi ble utfordret til å arbeide med 
følgende tema, ikke bare som 
problemstillinger, men komme 
med forslag til konkrete handling 
innenfor våre arbeidsområder i 
hjemlandet. Vi grupperte oss rundt 
åtte tema hvor vi aktivt kunne gjøre 
noe. 1) Nye arbeidsområder, hvor-
dan understøtter vi nye initiativ og 
oppgaver? 2) Forskning. 3) Publi-
sitet, tilgjengelige ressurser. 4) Ut-
dannelse. 5) Offentlig virksomhet. 
6) Nettverk. 7) Neste generasjon.  
8) Styrke den indre kjerne.

Hver enkelt forpliktet seg til å ar-
beide videre med sitt tema og sig-
nert med sin underskrift på et ark 
som ble lagt utover i rommet.

Fire begeistrede damer fra Granly utenfor Goetheaum. Fra venstre: Wenche Senstad, Beinta 
Lillejordet, Ena Ulvund og Lise Pedersen. Foto: Rigmor Skålholt.
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Norge som del av
internasjonale perspektiver

samarbeid med de lokale og regionale skolemyndig-
hetene. De høster ofte anerkjennelse for kvaliteten på det 
pedagogiske arbeidet. Lokale myndigheter erkjenner at 
det er et stort behov for skolene. Den ideologipregede 
integrasjonsbevegelsen i de siste 30 årene har truffet de 
svakeste i vårt samfunn, og det har gitt de helsepedago-
giske skolene en økning av søkere, og de har samtidig 
fått et større handlingsrom.

Camphillstedene
Landsbyene får støtten sin direkte over statsbudsjettet og 
på den måten står de i en særstilling blant de antropo-
sofiske virksomhetene i Norge, mens skolene og de sosi-
alterapeutiske stedene må konkurrere blant andre aktør-
er. Generelt kan det sies at antroposofiske steder har en 
stor anerkjennelse blant pårørende og beboere.

Menneskebilde 
Det antroposofiske menneskebildet er det viktigste som 
arbeidet vårt hviler på, men innflytelsesområdet er lite 
og det er få medarbeidere i den store sammenheng. I 
beste fall oppleves det antroposofiske arbeidet som spen-
nende, og menneskebildet synes interessant. Men få 
lytter uten forbehold eller vil bidra aktivt. Er vi i stand 
til å fortsette en levende, positiv videreutvikling av virk-
somhetene som en motstrøm til byråkratiseringen som 
pågår? Finnes det en antroposofisk bevegelse som gir 
styrke til dette? Hvilken retning tar den? Trengs det både 
en fornying, en fordypning og forskning?
Hva gjør sterkest inntrykk når et nysgjerrig menneske 
møter antroposofien for første gang? Er det teorien som 
fenger, eller er det hvordan menneskene lever sine liv 
gjennom denne levende verdensanskuelsen? Hva skjer 
mellom medarbeidere og beboere? Dreier det seg først 
og fremst om en indre, personlig forbindelse med det 
som en gjør – altså å selv være i bevegelse?
Hva trenger den enkelte medarbeider for å kunne for-
binde seg personlig med det antroposofiske menneske-
bildet? Hvordan kan vi formidle antroposofi på en ny 
måte, og hvordan stimulerer vi denne måten å leve på? 
Vi blir presset utenfra gjennom lovendringer og regler, 
men det må ikke nødvendigvis bety at vi er i dødvann. 
Vi kan bruke kravene til en indre bevisstgjøringsprosess 
i arbeidet og bidra til et verdig liv – for alle.

Teksten av Birka Schmidt-Bäumler er skrevet til 
tidsskriftet Seelenpflege og oversatt til norsk.

I Norge har de selvstendige antroposofiske stedene for 
utviklingshemmede sluttet seg sammen i Sosialterapeu-
tisk Forbund. Det finnes 4 helsepedagogiske skoler med 
til sammen 119 elever, 6 Camphillsteder der det bor 
totalt 320 mennesker hvor 120 er landsbyboere, og 5 
sosialterapeutiske steder der det bor ca. 88 mennesker 
med særskilte behov.

Forbund og nettverksarbeid
Tidsskriftet LandsByLiv bidrar til å gi den antroposofiske 
bevegelsen et ansikt utad i offentligheten. Hvert annet år 
organiserer Sosialterapeutisk Forbund en nasjonal fag-
dag på Sundvollen, og året imellom deltar medarbeidere 
i Norge på Maidagene i Järna i Sverige som Det nordiske 
forbund for helsepedagogikk og sosialterapi organiserer. 
NFLS er også initiativtaker for Nordisk Allkunstverk 
som er en sommerfestival for beboere og elever fra alle 
de nordiske stedene. 
Siden 2012 finnes det et offentlig godkjent bachelorstu-
dium for sosialpedagogikk på Steinerhøyskolen i Oslo. 
Forbundets arbeid har vært preget av konsepsjon og 
start av studiet, og vi er veldig stolte av de første 18 stu-
denter som i 2016 fikk sin bachelor. Utdannelsens sen-
trale mål er å opprettholde og videreutvikle den antro-
posofiske impulsen og imøtekomme de formelle kravene 
som kommer fra staten og kommunene.

FN-konvensjonen 
2013 ble FN-konvensjonen for utviklingshemmedes ret-
tigheter ratifisert i Norge. Det å oppfylle kommunenes 
krav i det praktiske arbeidet koster mange krefter. Kom-
petanse og dokumentasjonskrav øker stadig og det er en 
stor utfordring å forene disse kravene med kvaliteten i 
arbeidet vårt. Likevel kan vi se en sjanse i dette. Slik 
kan dokumentasjon øke vår bevissthet og skolere våre 
observasjonsevner, og vi kan raskt se om arbeidet funge-
rer slik vi ønsker eller ikke.

Friskoleloven 
De helsepedagogiske steinerskolene har de siste årene 
fokusert på friskoleloven. Alle fire skolene har et godt 
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Tålmodighet – mot til å tåle 
Kunsten å forvandle autismen

Nina i midten med bladet Mitt landsbyLIV. Her sammen 
med skrivegruppen på Solborg. Foto: Jan Bang.

Tekst: Nina Brun. Foto: Eric de Haan. 

Det er tungt og leit å måtte høre at jeg må være mer 
tålmodig enn jeg er. Nesten all min tålmodighetskvote 
bruker jeg opp på min psykiatriske sykdom og lidelse! 
Jeg kjemper med stress, venteskrekk, for eksempel ved å 
stå i kø, vente på ting. Vente med å få svar på noe jeg har 
krisebehov for å vite. Jeg greier ikke å ha mer tålmodig-
het til å vente på alt mulig. Tålmodighet med vedvarende 
solsteik, skarpt lys, og for mye fluer, ståk, travelhet, stress 
og støy rundt meg. For mesteparten av min dyrbare 
tålmodighet går med på å kjempe mot indre naturkata-
strofer, angst og depresjon. Samt på å forvandle, skolere 
og disiplinere meg sosialt og moralsk! Vi trenger alle å 
smøre oss med den berømte tålmodigheten så langt det 
rekker! Og å stå sammen med Sankt Mikael i kamp mot 
dragen inni oss. 

Jeg skulle ønske, men kan ikke forlange, at alle andre 
skal være solidariske med meg og ikke reise så mye, men 
holde seg hjemme, så de var tilgjengelig hele tiden, for 
meg som for tiden ikke har helse og kraft til å reise noen 
steder selv, ikke har noen å ta lengre reiser med! Ingen 
kjæreste! Derfor er jeg så sint for tiden og får mye bråk 
og sinte argumenter, det stormer et slags raseri innven-
dig og jeg blir utagerende! Er det fordi jeg fremdeles er 
i overgangsalderen, og har hormonforstyrrelser? Eller 
holder jeg på å gjøre et gjennombrudd! Gud gi jeg virke-
lig holder på å gjøre et gjennombrudd! 

De fleste med autisme har en ekstrem sosialangst, en ek-
strem livsantipati. For vi klager og sier for mye ”æsj” til 
svært meget og til mennesker, mat og ting vi ikke liker. 
Vi klager. Derfor er det ikke så lett for oss å unngå å høre 
truende kraftuttrykk som ”Du er utakknemlig, det mest 
egoistiske . . . Jeg synes virkelig du burde skamme deg”. 
Ikke bare en eller to ganger har jeg hørt denne kraftsal-
ven. 

Steinerskolen var best i så måte. Ingen sa at jeg måtte 
skamme meg, at jeg var utakknemlig eller egoistisk der. 
Der trivdes jeg, boltret meg. Der var det en periode jeg 
var tryggest på å være meg selv og kunne utfolde meg. 

Ikke alle er like hjelpetrengende. Mange av oss vet langt 
inne i oss at vi er annerledes. Vi sitter for fast i oss selv, 
er for selvmedlidende, for selvopptatte, og gir ikke natur-
lig plass til andre. Andre som har denne evnen naturlig, 
kommer oss alltid i forkjøpet, fordi de ikke glemmer den 
slik vi gjør, hos oss er denne evnen til å gi plass til andre 
ikke naturgitt! Vi føler nederlaget, avmakten, angsten, 
utilstrekkeligheten og skammen. Neppe skammer noen 
seg så meget her i livet som vi! Fordi vi er ufrivillig i 
utakt med livet, det å eie sunn folkeskikk! Vi sårer ofte 
og forstyrrer andre og føler oss så truffet, nesten som av 
et skorpionstikk, når ”de sunne” treffer vår akilleshæl. 
Nemlig av det å ikke greie naturlig av oss selv å være 
sosiale, å slippe andre til ordet, midt i våre krisebehov, 
vår talestrøm. ”Nå må du gi plass til andre!” får jeg / vi 
høre så alt for ofte, eller: ”Du hører ikke etter hva jeg 
sier!” 

Jeg er underveis med min normale sosialiseringsprosess 
og utvikling, men føl ikke trang til å komme meg i for-
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kjøpet, vær tålmodig, for den kommer. La nå min skyts-
engel bestemme tempoet, for denne forvandlingen skjer 
fort nok som den gjør allerede. Burde forresten ikke alle 
ha en sterk og dyp vilje til å forvandle seg selv? For ved 
å metamorfosere oss selv, metamorfoserer vi jorden som 
er en del av kosmos, da forvandler vi også kosmos. 

Min sosialangst har ofte forbindelse med angsten for å 
bli for involvert i andre menneskers livsanliggender. Jeg 
har det med å stille spørsmål til mennesker som ser litt 
spesielle og karismatiske ut, eller som virker ”truende” 
på ett eller annet vis. Som kan risikere å bli rivalisert 
av meg. Og det skjer ofte i sosiale sammenhenger i det 
private med mange mennesker til stede. Da spør jeg 
dem som ser mest truende ut, om hvilket stjernetegn, 
land, by, de er født i, har vært / bodd i og hvor lenge osv. 
Da kan jeg risikere å plumpe midt oppi noens sorg, tap, 

skilsmisser og så videre, eller jeg får høre 
om DEN ferieopplevelsen, 

eller DE 

herlige årene i DEN herlige storbyen, osv. Fordi autis-
men fikk meg til å spørre både kjente og ukjente om ting 
jeg ikke hadde noe med, bare for å forsikre meg om at 
ikke for mange hadde for høy status i forhold til meg. 
Det er autismens skam som den galeien fører meg ut på! 
Vi som sier ”æsj”, jeg liker ikke, osv, vi sier egentlig ”AU!” 
– sjelesmerter! 

Heretter ønsker jeg å foredle autismegaleien slik at men-
nesker ser at jeg bærer og har båret et svært tungt kors 
mesteparten av mitt liv. Og at dette igjen kan vekke stor 
respekt. For på tross av min sosiale adferds avvik, og 
min realitetsblindhet, vil jeg sette meg i respekt, kjenne 
likeverd med de fleste, være likestilt, skuls og føle meg 
trygg. 

Jeg vil kjempe hardt for å metamorfosere denne autis-
megaleien og komme i takt med livet, koste hva det 
koste vil av tid, blod, svette og tårer! 

Slik som stålet som jeg elsker så høyt, er forvandlet jern. 
Slik stål beskytter mot alt ondt og farlig, slik som sankt 

Mikael med sitt sverd og sitt mot. 

Alle trenger egentlig en skikkelig, dugelig 
foredlingsmetamorfose! Kunsten å for-
vandle seg selv, først og fremst.
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Hvorfor hopper jeg

Hvorfor hopper jeg – den indre stemmen til en 
13 år gammel autistisk gutt
Naoki Higashida 
Forord av: David Mitchell
Pantagruel forlag, 2014

Anmeldt av: Therese Akerjord Holmstad

Hvorfor hopper jeg er en annerledes bok. Den innehold-
er ingen biografi eller noen historie med en rød tråd. 
I forordet av David Mitchell fortelles hensikten med 
boka: å forstå hverdagen til en gutt med autisme uten 
språk. David har selv en sønn med autisme og skriver 
forordet med en humoristisk vri: hvor skal jeg finne lit-
teratur som faktisk hjelper meg til å forstå hvorfor tre-
åringen gjør som han gjør? F.eks når han slår hodet mot 
gulvet eller vifter med fingrene foran øynene? Avstanden 
mellom teoretiske bøker og kjøkkengulvet var altfor stor. 
Hvorfor hopper jeg ble en åpenbaring for David; det var 
som om sønnen hans fortalte gjennom Naoki hva som 
foregikk i hodet hans.

Boka er bemerkelsesverdig på den måten at forfatteren 
Naoki Higashida er en gutt fra Japan som er født i 1992, 
og han ga ut boka allerede i 2007. Naoki har alvorlig 
autisme, og verbal kommunikasjon er nesten umulig. 
Han staver ord ved hjelp av en alfabettabell slik at kom-
munikasjonen skjer ved å peke på tabellen for å stave 
hele ord. Naoki foretrekker dette fremfor PC og tastatur 
som fort gjør han ukonsentrert. 

Naoki har også skrevet sitt eget forord til boka. Han 
ønsker å ta leseren med inn i autismens verden som for 
mange virker mystisk. Med boka vil han at flere lærer 
autister bedre å kjenne. Selve boka er delt opp i mange 
små kapitler. Nesten alle kapitlene har et spørsmål som 
besvares, noen kapitler forteller en historie for å illu-
strere et poeng. Kapitlene svarer på spørsmål, alt fra 
«Hvorfor hopper du?» til «Hvorfor gjentar du enkelte 
handlinger igjen og igjen?». Gjennom hele boka er det 
illustrasjoner med sommerfugler rundt viktige sitater 
som er klippet ut fra kapitlene eks; «hold ut med oss» og 
«selvfølgelig opplever vi de samme følelsene som dere». 
Til slutt i boka har Naoki skrevet en rørende novelle 

som skal illustrere den 
smerten det er å ikke å 
få kommunisere med 
de menneskene en er 
glad i. I etterordene 
avslutter Naoki boka 
med de sterke ordene 
«uansett hvor hardt 
livet med autisme er, 
uansett hvor trist det 
kan være, kan vi holde 
ut så lenge det finnes håp.» 

Hvorfor hopper jeg er ei lettlest bok om autisme samtidig 
som den gir mange aha-opplevelser for deg som kjenner 
en autist. Naoki blir gjennom boka en god talsperson for 
autister, særlig barn og ungdom. Kanskje blir det lettere 
å akseptere tvangshandlinger, stemmebruk, hopping og 
løping når vi vet litt om hvorfor det er sånn? Jeg kunne 
ønsket meg lengre og fyldigere svar, men man må huske 
på alderen til forfatteren når man leser boka. Naoki har 
ikke alltid alle svarene, men han setter ord på hva han 
føler i de ulike situasjonene på en utrolig sterk og vakker 
måte. 

Pocketutgaven mangler innholdsfortegnelse, og det kan 
være vanskelig å finne tilbake til et kapittel når det er 58 
i alt. Sommerfuglene og sitatene gjør det også litt rotete; 
de fungerer fint for å få frem budskapet, men det blir litt 
for mye «livsvisdoms-preg» over utformingen. Uansett 
er dette ei bok jeg vil ta godt vare på, lese om igjen og la 
den røre ved hjertet mitt flere ganger.

Til slutt; ønsker du deg svar på hvorfor Naoki hopper? 

Her kommer et utdrag fra boken: «Når jeg hopper, føler 
jeg meg lettere, og jeg tenker at kroppen blir trukket mot 
himmelen fordi bevegelsen får meg til å ville forvandle 
meg til en fugl, og fly av gårde til et sted langt borte. Men 
både vi selv og menneskene omkring oss legger begrens-
ninger på oss, og vi kan ikke gjøre annet enn å kvitre, 
slå med vingene og hoppe rundt i buret. Å, om jeg bare 
kunne flakse med vingene og stige til værs, inn i den blå 
himmelen, over fjellene og langt, langt av gårde!»

bokomtaler
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Tekst: Sissel Jenseth. Foto: Video fra overleveringen. 

I 2013 etterlyste et samlet Storting tiltak for å bedre  
situasjonen til personer med utviklingshemning. To år 
etter oppnevnelsen overleverte Osmund Kaldheim, leder 
av Rettighetsutvalget, sin rapport til Barne- og likestil-
lingsminister Solveig Horne, 3. oktober 2016. 

I rapporten presenteres åtte forslag til løft som skal sikre 
rettighetene til psykisk utviklingshemmede. Disse løft-
ene er: 1) Selvbestemmelse og rettssikkerhet. 2) Likeverd 
og inkluderende opplæring. 3) Arbeid for alle. 4) God 
helse og omsorg. 5) Eget hjem. 6) Kompetanse og kunn-
skap. 7) Koordinerte tjenester. 8) Målrettet styring. 

NOU-rapport: 
2016-17: På lik linje
Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter
for personer med utviklingshemming

Kort oppsummert legger NOU-rapporten opp til en 
hverdag for utviklingshemmede på lik linje med andre 
gjennom: Lik tilgang på barnehage og skole med vekt på 
læring og trivsel som andre barn. Tilrettelagt jobb 
etter fullført utdanning. Eie egen bolig og velge hvor 
man vil bo og hvem man vil bo sammen med. Få helse- 
og omsorgstjenester etter behov. Rett til å bestemme selv 
gjennom beslutningsstøtte. Trygget mot tvang og makt. 
Levekår på lik linje med andre.

Utvalgsleder Osmund Kaldheim sa i forbindelse med 
overleveringen at det ikke vært gjort noe forsøk på å 
samle informasjon om situasjonen til utviklingshem-
mede de siste 20 årene. Men han var mest overrasket 
over den statlige diskrimineringen, og i hvor liten grad 
Norge har tatt inn over seg forpliktelsene gjennom FN-
konvensjonen som ennå ikke er innlemmet i norsk rett. 

Samordningsrådet SOR skriver på sine nettsider at dette 
er et meget lovende dokument, bl a gjennom at den set-
ter rettsikkerhet for personer med utviklingshemming 
på dagsorden. Rapporten sendes nå ut til høring. 

Se en gjennomgang av hele rapporten i forbindelse med 
overrekkelsen på video (varer 65 minutter):
http://regjeringen_live.23video.com/statsrad-solveig-
horne-mottar-utredning-om-2hv

bokomtaler
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Julenovelle av Knut Dannevig

Den aldrende overnattevakta avsluttet sin historie. Be-
kymringsfoldene i det alvorlige, langstrakte ansiktet 
hennes omgrupperte seg plutselig til et varmt smil. Her, 
sent på natten midt i romjulen, hadde hun tatt seg tid 
til å fortelle meg om sin prøvelsesfylte livsvei. Vi satt i et 
glassinnkledd vaktrom på en barneavdeling ved en stor 
institusjon for utviklingshemmede. Jeg, som var syke-
pleierstudent, hadde ofte ekstrajobb som nattevakt her.

I julen for et år siden satt vi på det samme rommet i de 
sene nattetimer, hun og jeg. Den gangen var det faktisk 
på selve julaften. Da var hun nyansatt som overnattevakt, 
og jeg – som også da var sykepleiestudent – hadde nett-
opp begynt å ha en og annen vakt på denne avdelingen. 
Siden det nå var slik en stille romjulskveld med få barn 
på avdelingen, begynte vi å minnes julenatten for et år 
tilbake  
                                           
”Jeg var ikke som folk”, var det første hun utbrøt, da 
hun nå begynte å fortelle om seg selv. ”Jeg hadde hatt så 
mye motgang og mistet så mye, at jeg orket ikke være 
sammen med folk, ikke med noen.”

Ikke før hun avsluttet, forsto jeg hvordan livsfortelling-
en hennes var blitt knyttet til denne ene julenattevak-
ten som vi begge var med på året før. Hun lot seg ikke 
stoppe av at jeg til å begynne med så litt spørrende ut. 
Det var tydelig at jeg hadde en andel i den historien som 
nå kom.

Hun fortalte at hun for noen år siden arvet en stor gård. 
Hun og mannen hadde vært oppe i årene da de giftet 
seg. De hadde vært ungdomskjærester og hadde ikke sett 
hverandre på mange år, da de møttes og gjenopptok kon-
takten, og ganske snart giftet seg. Men lykken ble kort- 
varig, for etter bare et par års ekteskap ble mannen alvor-
lig syk og døde etter et kort sykeleie. Han hadde ingen 
barn og hadde testamentert alt han eide til henne, både 
gården med bygninger, jord og skog, og formue i til-
legg. Brått fikk hun hele mannens slekt som fiender.  Det 
ville i praksis si halve bygda. Først ble det odelssøksmål, 
hvor slektningene vant frem. Så ble testamentet forsøkt 

Nattrapport

opphevet. Da hun flyttet fra gården, flyttet hun først ikke 
langt nok til å komme unna bygdedyret. Til slutt ga hun 
opp og slo seg ned i byen. Pengene hun fikk for gården, 
hadde hun gitt til Redd Barna, mye av formuen gikk til 
å dekke advokatsalærer. Selv var hun ikke gammel nok 
til alderstrygd. Og hun var så deprimert og ute av seg at 
hun ikke hadde mot til å prøve seg i arbeidslivet igjen, 
enda hun var en erfaren sykepleier.
  
”Jeg var ikke folk og tålte ikke å være sammen med folk”, 
utbrøt hun flere ganger under fortellingen. ”Jeg følte 
bestandig at noen kunne ha noe å utsette på meg. Det 
ble alltid utrygt, om det var venner eller fremmede. Jeg 
ble rent folkesky.”

Så fortalte hun at hun en dag for et drøyt år siden var 
blitt oppsøkt av en gammel venninne, en kullkamerat fra 
sykepleieskolen. Venninnen overtalte henne til å prøve 
seg som overnattevakt på denne institusjonen. Først gikk 
hun noen innføringsvakter sammen med venninnen, 
som selv gikk i fast turnus som overnattevakt. Arbeidet 
besto i å bistå nattevaktene rundt på alle avdelinger, sær-
lig med medisinhåndtering. Det ble til at hun begynte 
med egne vakter rett før jul.

”Jeg var helt sikker på at det ikke ville gå, men de var i 
knipe for sykepleiere. Så tenkte jeg at det måtte da være 
lov å prøve seg, også for meg.” Fra dette punktet merket 
jeg hvordan hun begynte å leve seg inn i sin egen fortel-
ling. 

”Du minnes vel julekvelden for et år siden? Da satt du 
her på avdelingskontoret, akkurat som du gjør i kveld. Vi 
møttes her. Nye var vi begge to. Du hadde tatt ei natte-
vakt for å tjene litt på si. Ja, du går vel på sykepleieskolen 
enda?”

Jeg svarte et kjapt ja til både det ene og det andre, mens 
bildene fra denne julekvelden strømmet på. Det jeg først 
husket, var at det hadde tegnet til å bli en nitrist vakt. 
Det var tre unger som var igjen på avdelingen i jula. 
Det ble sagt at de enten var for vanskelige til å komme 
hjem, eller at de ikke hadde noen å komme hjem til. For 
at dagvaktene skulle få gå hjem til sine familier litt før, 

julenovelle
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var ungene blitt lagt litt tidligere enn ellers. Etter at jeg 
hadde fått kveldsrapporten og var alene på avdelingen, 
skulle ungene få stå opp igjen. Og så skulle de få se TV 
og spise Twist. Det var planen. Nattevakten varte i 12 
timer, fra sju om kvelden til sju neste morgen. Det var 
godt betalt.

Kvelden gikk, det ble sent, men ungene roet seg ikke. 
Jeg kjente dem ikke så godt den gangen. Ungene visste 
jo at det var noe ekstra, og de skjønte at de var forlatt. 
Dette var den kvelden da alle skulle være sammen og 
være glade. Twist fra Rotary og TV-underholdning var 
mager trøst. Til slutt leide jeg dem en og en inn på sove-
rommene deres, sa godnatt og låste plexiglassdørene en 

Hyrdenes tilbedelse. Peter Paul Rubens (1577-1640).

stund, slik det var vanlig den gangen. Etter mye surving 
sovnet den ene på gulvet, liggende oppå dyna si. Den 
andre lå pent og stille og så opp i taket uten å si noe. Den 
tredje av barna – en liten gutt på sju-åtte år med rundt 
ansikt – ble sittende å dunke ryggen i veggen, mens han 
brummet monotont. Han fortsatte å rugge time etter 
time utover natta.

Jeg hadde tenkt at det ville være fint å være nattevakt, å 
ha natta for seg selv. Men denne kvelden likte jeg ikke. 
Jeg hadde ikke vært forberedt på at jeg skulle få dår-
lig samvittighet på grunn av ungene. Det var ikke min 
skyld at de måtte være her. Jeg gikk ut på trappa for å ta 
meg en røyk. Ute kunne jeg se alle de lune julelysene fra 
husene i byen. Det var råkaldt med tåke og fuktig luft. 
Den hvite arbeidsdressen av nylon klistret seg til huden. 
Jeg begynte å skjelve, rullet en sigarett. Det hjalp da jeg 
hadde tatt det første draget. Jeg slapp ut en stor røyksky 
og fulgte den med øynene i lyset fra utelampa.

Da var det at jeg så overnattevakta komme. Det var ty-
deligvis en jeg ikke kjente. Hun var sen. Hun hadde vel 
drukket kaffe og hygget seg på en av de andre avdeling-
ene og glemt tiden. Jeg visste ikke at hun var ny, og at 
dette var en av de første nettene hvor hun hadde ansva-
ret alene. Jeg la med en gang merke til ganglaget hennes, 
hun gikk som i motvind, fremoverbøyd og liksom inn-
bitt. Lykta dinglet i armkroken hennes. Hun hadde lang, 
mørk vinterkåpe og svart saueskinnslue med ørelapper.

Jeg stumpet røyken og skyndte meg inn på avdelingen 
igjen, lot som jeg ikke hadde sett henne. Slike oversyke-
pleiere skulle man ikke spøke med, det hadde jeg alt 
erfart. Jeg satte meg inne på det vesle glassinnkledde 
kontoret og tok frem journalboka.

Overnattevakta trampet av seg snøen som om hun var 
en velvoksen kar. Plutselig sto hun i døra og hilste. Jeg 
hilste høflig tilbake og ga henne journalene uten kom-
mentar.

”Hvordan står det til her da?”
 ”Tja, to av beboerne har ikke sovet, så vidt jeg vet.”

Hun tittet fort på vegguret som viste tjue over to. Der-
etter så hun granskende på meg. Jeg som hadde følt at 
alt denne kvelden bare var trist, så nå inn i et ansikt som 
bare forsterket det sørgmodige. Jeg så med en gang at 
hun var en saklig og rolig type, ikke noe maktmenneske.

julenovelle
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Hun hengte av seg den slitte kåpa si og ba meg ta henne 
med til ungene. Først gikk vi til han som sov på gulvet. 
Jeg kom på at jeg hadde glemt å legge noe over ham. 
Men hun sa ikke noe om det. Vi løftet gutten forsiktig 
opp i senga, men da våknet han igjen og begynte å gå 
rundt i ring på gulvet. 

Så gikk vi til ham som rugget. Han ble kalt Jensemann. 
Hun satte seg på sengekanten, men ruggingen bare 
fortsatte. Med et løft plasserte hun ham på fanget sitt. 
Ruggingen og brummingen fortsatte som om hun ikke 
fantes. Ja, som om ingen ting fantes. Guttens blanke 
øyne ville ikke fange noe inn, de stirret bare glassaktig ut 
i luften. De runde kinnene var nærmest feber-røde.  I det 
øyeblikk hun stryker ham over håret, kom det et flyktig 
øyekast mot oss og et forlegent, lite smil. Forsiktig la han 
sitt myke kinn mot hennes tørre kinnben. Slik ble de sit-
tende lenge. Ingen sa noe. I et kort øyeblikk kjente jeg en 
dyp følelse av natt inne i meg. En tomhet som ble fylt av 
noe stort. Noe jeg ikke kunne sette ord på. 

Det var overnattevakta som brøt stillheten. Hun kunne 
faktisk smile. ”Her hjelper det ikke med sovetabletter! 
Vi må prøve noe annet, så godt vi kan. Gå inn på stua, 
slokk TV’en og taklyset og tenn det du finner av levende 
lys. Så går vi rundt juletreet! Vi tar med oss ungene og 
feirer jul. Vi har da hele natta å ta av!”

Slik ble det til at vi begynte julekvelden helt på nytt. Stua 
var ikke til å kjenne igjen da alle neonlysene var slukket. 
Alt jeg hadde funnet av lysestaker var plassert på bord 
og skap og i vinduspostene ut mot den store dype natta.

Ungene ble andektige og fullstendig stille da de kom 
inn i stua. Overnattevakta hadde bestemt at vi skulle 
gå rundt juletreet. Ja vel. Og jeg som ikke hadde sunget 
en julesang siden ungdomsskolen. Men jeg stemte i så 
godt jeg kunne. Når hun sang, forsvant den rustne og litt 
sprukne stemmen hennes, hun sang overraskende vak-
kert. Ungene kom i en helt annen stemning og ble med 
på alt, uten tull av noe slag.

Etterpå tok overnattevakta oss med inn på avdelings-
kjøkkenet. Dit pleide nok aldri ungene å få komme. Hun 
åpnet kjøleskapet og tok det hun fant. Snart etter braste 
medisterpølser i stekepanna. Til slutt drakk vi kakao 
og delte den hjemmebakte fruktkaken som hun hadde i 
veska si.

Timene hadde gått. Ungene sovnet som noen murmel-
dyr. Overnattevakta spurte om jeg brukte å synge god-
nattsanger på sengekanten for ungene på avdelingen helt 

til de sov, slik som hun hadde gjort.

Det var som i et glimt at jeg her jeg nå satt husket det 
hele; stemningen, alt som hadde skjedd og de tre ungene 
som sovnet så godt. Etterpå hadde vi to drukket krutt-
sterk kaffe og pratet om løst og fast. Hun hadde god tid, 
da flere av avdelingene var stengt. Hun pratet i vei. Da 
morgenen nærmet seg, ville hun ikke gå før jeg hadde 
lovet å begynne å synge for ungene.

Nå satt vi altså her og det var gått et år. Hun fortalte om 
livet sitt, mens jeg både lyttet og husket tilbake.

”Det var den kvelden jeg ble folk att”, gjentok hun. 

”Det er disse som bor her, som jeg kan takke for alt. Hva 
hadde det blitt av meg uten disse ungene og de andre 
beboerne her? Det var som det hang istapper fra hjertet 
mitt. Det var ungene som smeltet dem. Det var de som 
gjorde meg til folk att. Og så du da, Sverre. Det var den 
vakta med deg som hjalp meg i gang! Jeg følte meg trygg 
på deg. Du ble med på notene. Du vet, en lyt by på seg 
sjøl når en jobber her.” Hun avbrøt seg selv. 

”Nei, nå må vi ta oss litt mer kaffe, Jeg prater vel høl i 
hue på deg!”

Det hører med til historien at den foreldreløse Jense-
mann senere fikk lov til å komme hjem til overnatte-
vakta i besøkshjem annenhver helg og i ferier. Det hører 
også med til historien at en dør så vidt var blitt satt på 
gløtt hos meg den julekvelden. Nå var døren skjøvet 
helt opp. Innholdet i alt det vi opplever, er så mye mer 
enn den overflate som vår flakkende oppmerksomhet 
interesserer seg for. Jeg som likte så godt disse stille, 
ensomme nattetimene, begynte å tenke. Jeg prøvde etter 
hvert å få et mer åpent forhold til det som skjer rundt 
meg.

Den lille gutten med de runde kinnene, som hadde sittet 
så trygt på fanget hennes, han kjente nok også disse stil-
le, ensomme nattetimene som av og til kan være fylt av 
noe ubeskrivelig. Han hadde evnen til den rene væren. 
Nå skjønte jeg hvorfor araberne pleide å kalle nettopp 
disse barna for Guds barn. Å få være sammen med Guds 
barn på en julekveld var spesielt. 

Det barnet som feires på julekvelden, ble ikke tatt inn i 
varmen, han ble født utenfor, i en stall. Disse barna, som 
vi hadde hatt denne våkenatten med, hadde heller ikke 
hatt noen plass i varmen. De var ikke henvist til en stall, 
men til en institusjon.
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Fortellingen er av Georg Dreissig, hentet fra boken Als 
Weihnachten beinahe ausgefallen wäre (Urachhaus 2005). 
Fritt gjenfortalt av Karin Keller.

Et sted på jorden finnes det en hemmelig brønn. I denne 
brønnen er det ikke alminnelig vann, nei, i denne brøn-
nen strømmer livets vann. Når stjernene speiler seg i den 
nattestid, så begynner vannet å klinge som harpeklang. 
Og når solen skinner på den om dagen, ja, da lyder det i 
vannet som englesang. Vel, dere ser at dette er en veldig 
spesiell brønn med veldig spesielt vann.
Hvor man kan finne denne brønnen er det ingen men-
nesker som vet nøyaktig, siden brønnen blir passet på 
av ville dyr: den blir passet på av rever, bjørner og hvite 
ravner. Disse dyrene passer på at ingen uvedkommende 
nærmer seg brønnen og gjør vannet uklart. Men dyr 
som er tynget av bekymring og lidelse, og som finner 
veien dit, får gjerne drikke av dette spesielle vannet, og 
fra denne dyrenes brønn har det utgått mye velsignelse i 
tidens løp.

Om denne brønnen fortelles det i Australia følgende 
historie:

Engang for mange hundre år siden la dyrene som voktet 
brønnen merke til at der ble mindre og mindre vann. 
De sendte bud til de tre store visdyrene i dyreriket, til 
elefanten, pelikanen og skilpadden, og de spurte:
 «Hvorfor er det mindre og mindre vann i brønnen?»
Elefanten beveget ettertenksom det store hodet sitt og sa:
«Siden urtiden er det spådd at brønnen ikke kan strøm-
me til evig tid. En dag kommer den til å tørke ut.»
Og pelikanen tilføyde:
«Brønnen kan bare strømme videre om Guds sønn kom-
mer og gir den en ny kilde.» 
Og skilpadden ga følgende råd:
«Gå og kall på Guds sønn. Si til ham at tiden er inne til å 
gi brønnen en ny kilde, ellers må brønnen dø.»
Budet overbrakte de tre visdyrenes ord til dyrene som 
voktet brønnen. Disse ropte på de hvite duene og ba dem 
å fly opp til himmelen og fortelle Gudssønnen det de 
hadde hørt.
Duene fløy straks til værs for å overbringe budskapet, 
men etter en stund kom de tilbake og kunne fortelle at 

Dyrenes brønn

Gudssønnen hadde forlatt himmelen og den som ville 
finne ham, måtte lete på jorden. 
Ja, hva skulle dyrene gjøre nå? De samlet seg i et stort 
rådsmøte og til slutt ropte de på løvene og ørnene. Som 
de edleste dyrene skulle disse to gå i alle jordens slott og 
palasser og spørre etter Guds sønn. Etter en lang stund 
kom de tilbake med nedslående nyheter: ingen steder 
hadde de funnet Guds sønn.
En løve som hadde lett i Judeas land kom forarget tilbake 
og brølte:
«Disse tamme husdyr jeg traff har til og med gjort narr 
av meg. Disse lam og sauer på beite og esler på veien 
brekte om at Guds sønn skulle bli født i en stall. I en 
STALL! Den herlige skulle bli født som et stakkars men-
neskebarn i nød! Åh, hvis ikke jeg hadde hatt et oppdrag 
å fullføre, hadde jeg revet dem i småbiter.»
Han så seg rundt i kretsen for å forvisse seg at de andre 
dyrene var like forarget som han, men de så forundret på 
ham og bare kenguruen torde å spørre:
«Og hva hvis de tamme ikke drev narr med deg, men 
fortalte sannheten? Hva hvis Gudssønnen blir født i en 
fattig stall?»
Løven måtte slukøret tilstå at han ikke hadde tenkt på 
den muligheten, og skamfullt løp han til de tre store 
visdyr og fortalte det han hadde hørt i Judea.
Elefanten, pelikanen og skilpadden hørte på løven, så 
nikket elefanten og sa:
«Ja, her var du for snar til å dømme, ørkeners konge.»
Og pelikanen fortsatte:
«Sannelig, sannelig, i denne natt skal Guds sønn bli født 
i en stall.»
«Og eselet og lammene skal være tilstede og oppleve det 
store underet», avsluttet skilpadden.
Nå løp løven i all hast tilbake til dyrenes råd og fortalte 
hva de tre store visdyr hadde fortalt ham. Og nå begynte 
dyrene å gruble over hvilket dyr som skulle gå og finne 
Gudssønnen. Noen dyr var veldig raske og lette på tå, 
andre spesielt rolige og omsorgsfulle, og alle hadde 
gjerne tatt oppgaven på seg. Til slutt ble det bestemt at 
kenguruen skulle løpe til Betlehem, siden den kunne 
bære Guds sønn i den varme og store pungen sin.
Vel, kenguruen var stolt over å ha fått denne store opp-
gaven, og hoppet og ilte av sted til Betlehem og ganske 
riktig, den fant stallen akkurat idet de første stjernene 

legende
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Dyrenes brønn

blir født. Om natten når de første stjernene falmer og 
mennesker sover, flyr den til det nyfødte barnet og brin-
ger det en liten dråpe av livets vann som velsignelse på 
dets livsvei. Og som takk for det Gudsbarnet gjorde i 
den hellige natt. 

falmet. Hyrdene hadde allerede gått sin vei igjen, og 
Maria og Josef sov så godt. Det lille barnet i krybben 
derimot sov ikke, nei, det så med strålende øyne opp til 
kenguruen.
«Jeg har kommet fordi brønnen hvor livets vann strøm-
mer dør hvis du ikke hjelper den i natt» hvisket kengu-
ruen til barnet, og lurte i det samme på om det lille men-
neskebarnet i det hele tatt kunne forstå hva en kenguru 
sa. Denne bekymringen kunne kenguruen ha spart seg; 
med det samme den hadde snakket ferdig, strakk det 
guddommelige barnet sine små armer mot henne. Hun 
tok barnet forsiktig opp og la det i pungen sin og med 
store hopp dro hun tilbake til brønnen.
Der ventet alle dyrene i stor ærbødighet. Alvoret preget 
dem siden brønnen var nesten helt tørr nå.
Gudssønnen strakte ned sin venstre hånd og i det 
samme forstummet brønnen og det ble helt stille. Barnet 
løftet høyre hånd mot himmelen, og se, da begynte det 
å klinge som klokke- og harpeklang fra stjernerikene. 
Også solen som sendte sine første spede stråler, stemte i 
den vakre melodien.
Så senket barnet hånden ned til brønnen og dermed 
begynte det å strømme fra stjernerikene og solen ned til 
brønnen og den fyltes til randen med det nye livets vann.
Nå ville alle dyrene takke Gudssønnen, han smilte venn-
lige til alle og sa med en stemme som fra stjernevidder:
«Pass godt på brønnen og vokt den vel, det skal være 
min største og beste takk.» 
Så bad han om å bli brakt tilbake til stallen, slik at Maria 
og Josef ikke skulle bli fra seg av skrekk når de våknet og 
fant krybben tom. Og kenguruen måtte ikke spørres to 
ganger, men hoppet tilbake med barnet.
Så da Maria våknet, lå barnet i krybben og i det lille an-
siktet speilet seg enda gleden over å kunne hjelpe dyrene 
med brønnen deres.

Siden den gangen strømmer livets vann uavbrutt i dyre-
nes brønn. Når stjernene om natten speiler seg i vannet, 
så klinger det som klokke- og harpeklang, og når solen 
sender sine stråler om dagen, ja, da klinger vannet som 
englesang. 
Dyrene passer fortsatt på brønnen og de har ikke glemt 
at det var et nyfødt barn som reddet den døende brøn-
nen. Derfor blir det sendt en hvit due hver gang et barn 
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Tema for årets Fagdager 2016 var PUSTEROM med 
undertittelen: Hva har jeg med deg å gjøre? 
Torsdagen handlet om: Hvem er jeg? Hvem er du? 
mens fredagen hadde fokuset: Hva har jeg med 
deg å gjøre? Hva er mulig i rommet mellom oss? 

Til sammen 75 medarbeidere deltok fra de antroposo-
fiske sosialterapeutiske og helsepedagogiske virksom-
hetene. Målet med dagene er faglig påfyll og inspirasjon, 
samt å knytte og styrke relasjonene stedene imellom. 

Arrangementet fant sted på Sundvolden ved Tyrifjorden 
som tidligere år. Ansvarlig for dagene er Ena Ulvund. 
Hun har mange års erfaring fra Camphill og andre an-
troposofiske virksomheter i Irland, Canada, England og 
Danmark, og i Norge siden 1998. Rowan Simonsen og 
Stine Evjen ledet oss gjennom aktivitetene, begge utdan-
net fra Kaospilotene i Danmark. 

De sosiale sansene
Bente Edlund, leder for bachelorutdanningen i sosial-
pedagogikk ved Steinerhøyskolen, var hovedinnleder og 
tok for seg “de sosiale sansene” basert på Rudolf Steiners 
idé om menneskets 12 sanser. Disse er igjen delt i tre 
nivåer. De øvre sansene blir gjerne kalt de “sosiale sanse-
ne” og omfatter hørselssansen, språksansen, tankesansen 
og jeg-sansen. De midtre utgjør vårt forhold til omver-
denen: varmesansen, synssansen, smakssansen og luk-
tesansen. De kalles også “opplevelsessansene”. De nedre 
sansene er berøringssansen, livssansen, bevegelsessansen 
og likevektsansen og blir kalt “livs- eller viljesansene”. 
Karl König har skrevet en bok om sansene, som er over-
satt til dansk, Sanseutvikling og legemserfaring (Nerthus, 
1994). Boken selges hos Antropos. 

PUSTEROM –
fordypelse, engasjement og 
samtaler! 

Hva har jeg med deg å gjøre?

Workshop og dialogiske ferdigheter 
Trine Line Biong og Christian Valentiner fra Flux forlag 
var invitert til fagdagene for å snakke om hvordan opp-
øve dialogiske ferdigheter. Dette som en direkte inspira-
sjon til neste del av arrangementet – egenaktivitet i ulike 
worhshops – hvor de sosiale sansene kunne utspille seg i 
samarbeid med de andre deltakerne. Det var lagt opp til 
fire verksteder med temaene biografiarbeid, meditasjon, 
modellering og eurytmi. (Se neste side om dialogiske 
ferdigheter.)

Meditasjon, mindfulness og yoga 
Meditasjonverkstedet var ledet av Aina Nagell-Sværk 
og Vidar Kolås. Begge arbeider på Granly Stiftelse og 
har gjennom utdannelse og praksis lang erfaring innen 
temaet. Oppmerksomt nærvær styrker evnen til å kunne 
observere, beskrive og handle hensiktsmessig ut fra det 
en legger merke til. I mindfulness er det syv grunnleg-
gende holdninger: Ikke dømmende. Tålmodighet. Ny-
begynners sinn. Tillit. Ikke-strebende. Aksepterende. Å 
slippe taket. 
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Sammenhengen mellom yoga og meditasjon, innebærer 
at de fysiske yogaøvelsene skal gjøre kropp og sinn mer 
forberedt på å gå inn i meditasjonen. Gjennom å prak-
tisere Kundalini yoga, pusteøvelser og meditasjon, er 
målet å åpne opp for oppmerksomt nærvær. Det vil si å 
være bevisst tilstede på en åpen, aksepterende og ikke-
dømmende måte i det som skjer. 

Modellering i leire 
Tiril Byager Evenrud ledet verkstedet for modellering. 
Gjennom et håndverksmessig og kunstnerisk arbeid kan 
vi oppleve balansen mellom viljesutfoldelse og tenksom 
overveielse. Det er i dette spenningsfeltet som sansen for 

kvalitet og følelsen for den presise kunstneriske formule-
ring, kan utvikles og bli finstemt. Modellering innebærer 
at vi stadig kan forme på ny. Det er en øvelse i formbar-
het. Målet med den kunstneriske prosessen er å oppleve 
sin egen sjels bevegelser i et skapende virke. Å gjøre seg 
bevisst hvor kraftfullt det virker i oss og hvordan det 
farger vår oppfattelse av alt vi gjør og er. I sympati hen-
gir jeg meg med innlevelse og full åpenhet til det som 
kommer meg i møte. Da er jeg i en skapende prosess. 
Antipati er den nødvendige motsetningen, men graden 
er variabel. I det øyeblikket jeg stiller meg betraktende, 
vurderende til noe, inntar jeg denne antipatiske holdnin-
gen. Jeg gjør meg opp en mening, dømmer det jeg har 
skapt til å være “noe”. Dette er nødvendig ellers blir jeg 
holdningsløs. Når dommen har inntruffet, kan jeg be-
stemme meg for om det jeg har skapt, er ferdig eller om 
jeg vil gå inn i det skapende på nytt. I arbeidet blir vi oss 
bevisst hvilke viljes-, sjels- og åndskrefter som vi benyt-
ter i denne prosessen? Og hvordan vi kan “oversette” og 
bruke denne erfaringen i vårt pedagogiske arbeide?

Eurytmi selv-erfaring 
Ansvarlig for eurytmien var Cornelius Evensen, Vidar-
åsen. Han er utdannet i eurytmi i Witten, Tyskland. Cor-
nelius viser til at “Mennesket er usynlig”. Jeg finnes mel-
lom oppe og nede, mellom foran og bak og begge sider. 
Jeg har et ytre og et indre, ett i går, ett i dag og ett i 
morgen. Og heldigvis finnes Du, som kan speile meg dette. 
Vi gjør et forsøk på å bruke eurytmiens elementer til å 
lære oss å kjenne i forhold til hverandre. Det blir lek og 
alvor, utfordring og mestring med mot og tillit.

Cafè dialog. Til venstre: Bente Edlund foredrag. Foto: Sissel Jenseth. Modellering. Foto: Ena Ulvund.
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Å møte hverandre 
- dialogiske ferdigheter

eller forsvare en posisjon. Ordet debatt kommer også fra 
latin: de-battere, som direkte betyr å slå ned! 

En holdning
Å benytte seg av dialog er en holdning til livet. Hvordan 
jeg møter verden. Og hvordan verden møter meg. Dialog 
krever mye av hver enkelt. Vi må oppdra oss selv hele 
tiden til å følge dialog-reglene. Det tar lang tid å lære seg 
å huske på disse ved enhver anledning. Man må prakti-
sere og øve seg. 

Dialog gir mulighet til å delta i en prosess som synlig-
gjør kommunikasjonens suksess og fallgruver. Dialog 
kan avdekke de ofte gåtefulle mønstrene av manglende 
sammenheng, og bidra til at en gruppe unngår typiske 
problemer, blant annet ved å unnlate å forsvare fast-
frosne standpunkter. Prosessen skaper en ny, dypere og 
ofte uventet innsikt og respekt for hverandre. I en dialog 
utforsker en gruppe mennesker individuelle og kollek-
tive antakelser, ideer, verdier, intensjoner og følelser som 
ligger til grunn og styrer deres samhandling. Gjennom 
å lytte og åpne for nye lag av forståelse og sammenheng, 
kan det skapes en ny felles mening. 

Spilleregler
Alle har rett … delvis (vi sitter alle med en del av sann-
heten). Alle er likeverdige. Det er like viktig å lytte som 
å si noe. Lytte til seg selv – lytte til andre – lytte til en 
større sammenheng.
Dialog er en samtale med et sentrum, men uten sider.

Ferdigheter
Lytte: Å lytte på mange nivåer etter det som blir sagt – 
og ikke sagt.
Møte: Å møte det som blir sagt med åpenhet og respekt.
Utsette: Å utsette vurderinger og antakelser for å av-
dekke dypere mening.
Uttrykke: Å uttrykke ditt unike, oppriktige bidrag til 
dialogen.

Tekst: Trine Line 
Biong og Christian 
Valentiner

Mange av menneskets 
utfordringer kan løses 
ved å praktisere dia-
log fremfor diskusjon, 
debatt eller krangling. 
Dette gjelder på jobben, 
i familien, i vårt lokal-
samfunn og i verden.

Ordet dialog er sam-
mensatt av to greske 
ord: “Dia” som betyr 
“gjennom” og “logos” 
som kan oversettes med 
“ord” eller “mening”. 
Dialog innebærer blant 
annet å lytte dypt, åpne 
for nye lag av sammen-
heng, og dermed søke 
etter en felles mening. 
I følge David Bohm, 
som har skrevet Om 
dialog – veien til åpen 
kommunikasjon (Flux 
2010), handler dialog 
om å gripe strømmen av 
mening som flyter mel-
lom oss og gjennom oss, 
gjennom ordet. 

Ordet diskusjon kom-
mer fra det latinske dis-
cutere, som betyr å rive 
i stykker. Det dreier seg 
ofte om å ta den andre, 



61

LandsByLiv nr 41 • JULEN 2016

Trine-Line Biong og 
Christian Valentiner har 
holdt kurs i dialogiske 
ferdigheter og dialog i 
praksis siden 2009. De 
er eiere av Flux forlag 
(www.flux.no) som har 
som formål å inspirere til 
nye tenkemåter og gode 
handlinger.
Foto: Sissel Jenseth

Debatt / diskusjon Dialog

• Vektlegge enkeltdeler i et tema eller problem
• Fokus på forskjellen mellom delene
• Overtale, overbevise, diktere
• Rettferdiggjøre og forsvare egne synspunkter og 

antakelser
• Lytte for å finne feil og svakheter
• Prøve å stille den andre i et dårlig lys
• Slå til med motargumenter
• Strebe etter enighet, konklusjon og ett rett svar 

(mitt eget)
• Det gjelder å vinne

• Se helheten i alle delene
• Fokus på forbindelsen mellom delene
• Spørre og avdekke – hva kan jeg lære, forbedre?
• Utforske egne og andres synspunkter og antag-

elser
• Lytte etter styrke og verdi i andres synspunkter
• Spille på lag for felles forståelse
• Utsette egne innlegg, vurdere alle oppfatninger 

og standpunkter
• Verdsette mangfold, søke ny mening og nye 

alternativer i mangfoldet
• Det gjelder å utvide forståelsen og meningsinn-

holdet
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Tekst: Sissel Jenseth
Foto: Ena Ulvund

Vanligvis foregår et 
biografiseminar over tre 
dager – på fagdagene 2016 
kunne vi bare få en sma-
kebit av dette de få timene 
vi hadde sammen. Harel 
Gafni og Runa Evensen 
Gafni var kursledere. De 
fremholdt at biografiar-
beid er kunsten å forstå 
seg selv og den andre.

Vi var 18 personer i 
workshopen som startet 
med oppvarmingsøvelser. 
Først en sang for å skape 

samklang og ro. Deretter skulle deltakerne gjennomføre 
en “led meg”-øvelse, to og to sammen. Den ene står med 
lukkede øyne og hendene åpent strakt fremover. Den 
andre skal lede den “ikke-seende” mot et annet men-
neske som også blir ledet. Det gjelder å få hendene til å 
møtes, som en hilsning, før man ledes videre mot en ny 
person. Øvelsen varte i cirka to minutter, før man byttet. 
Den som ledet skulle nå ledes. Begge deler var en uvant 
opplevelse. Å styre et annet menneske, og å la seg lede av 
to hender rundt ens overarmer. Likeledes å møte andres 
hender uten å se hvem vedkommende var. 

Etter å ha gått “blindt” og tillitsfullt rundt i rommet, 
mistet man litt grepet om tid og rom og kom inn i en 
mer flytende sfære. Vi fikk da i oppgave å tegne en rela-
sjon vi har til et annet menneske, som en plante. Person-
lig kjente jeg straks at det måtte være en blå og grønn 
farge. Og fram på arket vokste en lang, kanskje litt for 
tynn stilk i forhold til den røde og oransje blomsten på 

Relasjon som øvelse –
fra biografi-verkstedet på 
Sundvolden

toppen. Etter cirka 20 minutter fikk vi beskjed om at 
vi skulle skrive et brev til “Mester gartner” som hadde 
forstand på den planten vi hadde tegnet. I brevet skulle 
vi spørre om hvordan planten (relasjonen) kunne pleies 
slik at den kunne vokse seg sterk og bli harmonisk. 

Etter brevet var nedtegnet, ble vi bedt om å gå ut og søke 
i naturen – være sanselig til stede og se hva som kom 
oss i møte. Fortsatt skulle vi ikke snakke med hveran-
dre, men bære med oss det indre bildet av relasjonen. I 
den kalde vårvinden utenfor Sundvolden hotell vandret 
biografi-deltakerne i ulike retninger, mot vannet, langs 
et jorde, oppetter bekken mot skogen. Tilbake fikk vi i 
oppgave å svare på brevet. Vi skulle nå ta på oss meste-
rens “sko” og fortelle hva den aktuelle relasjonen trenger. 
Svarene fløt ut av hånden. Samtidig kunne vi merke at 
takknemlighet fylte rommet – over innsikten som nå 
tilkom en. 

Neste øvelse var å sitte to og to, skulder ved skulder, 
slik at ansiktene så i hver sin retning. Bare varmen fra 
overarmen forbandt oss. Vi skulle nå fortelle hverandre 
om planten vi hadde tegnet, både svakhetene og mulig-
hetene. Hvilke råd man hadde søkt hos mesteren, og 
hvilke svar som var kommet. To minutter til å sammen-
fatte disse bildene. Det var gripende å høre den andre 
berette om noe så dypt personlig, helt fortettet i plantens 
billedspråk og mesterens ordelag, og uten at relasjonen 
ble blottlagt.

Samværet ble avsluttet med at alle deltakerne i work-
shopen la tegningen av plantene sine i midten før vi satte 
oss i en sirkel rundt disse. De som ønsket kunne si noen 
ord om relasjonen sin. Da skjedde en ytterligere krystal-
lisering. Jeg så plutselig hva som var mitt ansvar. Hvor-
dan jeg skulle forholde meg til den relasjonen jeg hadde 
tegnet. Det innga både en retning og frihet.
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Tekst: Harel Gafni og Runa Evensen Gafni
Foto: Sissel Jenseth

Kong Harald snakket i sin nyttårstale om viktigheten av 
tillit, fellesskap og raushet i vår utvikling som samfunn. 
Disse tre verdiene opplever vi er like sentrale i de store 
som i de små sammenhengene der mennesker har med 
hverandre å gjøre. Slik Kongen innledet talen sin, er det 
i hverdagen at livet leves. Det er her vi har muligheten 
til å lære, feile, vokse og utvikle oss. Det er her verdiene 
våre kan komme til syne og få liv. 

Utviklingens dilemmaer 
I The Camphill Correspondence (tidsskrift for camphill-
stedene i verden) skrev Andrew Plant i fjor en rekke 
artikler som handlet om utviklingens dilemmaer (De-
velopmental dilemma). Der belyser han utfordringer og 
muligheter som ulike fellesskap har møtt og møter. Som 
boende i Vidaråsen Landsby et dette et tema som vi dag-
lig må beskjeftige oss med. 

Fellesskap kan være så mangt. Selve ordet tyder på at det 
har noe å gjøre med å skape sammen med andre. Dette 
er noe vi alle er delaktige i; på jobben, i familien, idretts-
laget, skolen og i parforhold. 
Vi er alle medskapende i de 
forholdene som vi står i og i 
de relasjonene som vi bygger 
opp med hverandre. 

Fellesskapets flamme
En flamme er i seg selv en 
stadig bevegende kilde av 
varme, en kvalitet som ikke 
kan konserveres, men som 
ber om å bli formet og næret 
på nytt og på nytt. Hva er det 
som trengs for å kunne skape 
sunne relasjoner både til oss 
selv og menneskene rundt 
oss? Et fellesskap er ikke bare 
et fysisk sted; det definerer 
seg også som et kretsløp av 

Biografiarbeid i et fellesskap

livssubstans som pulserer i de mellommenneskelige 
relasjonene, som blodet i et bankende hjerte. Hvordan 
finne balansen mellom å gi seg hen og utvikle, mellom å 
lære og dele, å gi etter og stå imot? Å holde fast samtidig 
som man er åpen. Hvilke behov hos fellesskapet kan 
jeg møte, og hva trenger jeg å motta fra fellesskapet? En 
bestrebelse i gjensidigheten av å gi og motta? 

Hvordan finstemme seg og lytte til livets hemmeligheter? 
Etter mange år i ulike fellesskap er dette et spørsmål vi 
kontinuerlig står i dialog med. Det handler om å forstå 
hva som nærer flammen i det mellommenneskelige. Den 
inspirerende grunntanken i Camphill handler om å se 
den sunne kjernen i hvert menneske. Hvor den enkelte 
trenger å få utvikle sine muligheter til å lyse med sitt 
spesielle lys inn i fellesskapet, hvor det reflekteres tilbake 
på denne. Det er en pågående prosess som kan fremme 
både fleksibilitet og utholdenhet. Hvor individets behov 
er tett flettet sammen med fellesskapets behov. 

Who is taking care of the caretakers? 
Å leve så tett sammen som vi gjør i Camphill, byr på 
mange utfordringer. Vi deler arbeidsplass og hjem, 
måltider og høytider. Vi hilser på hverandre flere gan-
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ger daglig. Vi sitter på møter sammen, deler de samme 
veiene, det samme landskapet, de samme husene, den 
samme luft. Samtidig beveger verdensutviklingen seg 
med akselererende hastighet i en mer individualisert 
og selvfokusert retning. Disse tendensene brer seg også 
i Camphill og i andre sosiale sammenhenger. Vi står 
overfor spørsmålet om privatliv, belønninger og fritid, 
samtidig som behovet for å bli sett, ta del i og bidra til 
fellesskapet, er en realitet. Utfordringen blir da hvordan 
vi kan engasjere oss i fellesskapslivet som individer. Kan 
tillit og intimitet, gjensidig interesse og støtte, styrke og 
belive kilden til det sunne i fellesskapet? Eller, som Julia 
Wolfson formulerte det: Who is taking care of the care-
takers? Hvordan kan vi på ny få tilgang til inspirasjons-
kilder, motivasjon og glede i å arbeide og leve sammen, 
samtidig som vi tar vare på oss selv? 

Det er ikke bare lett å jobbe sammen, spesielt når vi bor 
så tett som vi gjør i Camphill. En mulig retning kan være 
å gi mer tid og rom for individet. Men er det nok? Er det 

en løsning som er tilpasset vårt behov? Hva har vi egent-
lig å gjøre med hverandre? Hvilke gaver venter oss hvis 
vi tør å bli virkelig kjent med oss selv og hverandre? 

Seminar for medarbeidergrupper 
Biografiarbeidsseminar for mindre medarbeidergrupper 
er et forsøk på å nærme seg disse spørsmålene. Biografi-
arbeid er kort beskrevet en terapiform som kombinerer 
tradisjonelle psykoterapeutiske metoder med det hel-
hetlige antroposofiske menneskebildet. Seminarene ble 
skapt utifra en lengsel etter å skape rom for tillit. Vi øn-
sket å bidra med noe som kunne komme fellesskapet til 
gode, noe som inspirerer, styrker og begeistrer. 

Den enkeltes livsfortelling bidrar til innsikt og forståelse, 
som virker helbredende når balanse gjenopprettes. 
”Når vi deler våre fortellinger med hverandre, da er det 
vi virkelig forbinder oss med og gjenkjenner oss selv og 
universet i den andre. Vi beveger oss hinsides separasjon 
og opposisjon, og inn mot samarbeid og evner, myndig-
het og mulighet,” sier Jean Huosten. Ved å stå i dialog 
med sin egen biografi, kan jeget styrkes og man oppda-
ger nye måter å være skapende i møte med fremtiden. 
Målet er å få et sunt eierskap til egen biografi, omfavnet 
av respekt og kjærlighet.

Hva har vi å gjøre med hverandre?
Det er det avgjørende spørsmålet. Ved å dele sin unike 
biografi med hverandre, kan vi få en anelse om de 
vidunderlige trådene som binder oss sammen. Vi får en 
opplevelse av at hver av oss har noe spesielt å bidra med 
til helheten. Å arbeide med vår egen biografi i andres 
nærvær, styrker evnen til å lytte og inspirere, til å gjen-
oppdage oss selv og hverandre. Det oppstår en følelse av 
harmoni gjennom undring og aksept. Arbeidet støtter 
oss i å skape et friere forhold til egen fortid, og det fin-
stemmer vår oppmerksomhet for vårt fremtids-kall. 

Hemmeligheten, som en av deltakerne formulerte det, 
ligger nettopp i det å gjøre et indre arbeid sammen med 
andre. Måten vi ser hverandre, forandrer seg når vi får 
innsikt i storheten og dybden i den enkeltes unike livs-
vei. Sammen kan vi lære hvem vi er, våre utfordringer, 
spørsmål og inspirasjoner, næret gjennom våre relasjo-
ner. 

Det mest inspirerende er å oppdage at de ressursene som 
vi trenger, ligger i oss selv: Det er her vi kan finne verk-
tøyene, nøklene, visdommen. Kraften og tilliten til å lyse 

Biografi (biographical counselling) kombinerer 
tradisjonelle psykologi-metoder med antropo-
sofi menneskebilde. I korte trekk er biografi en 
observervasjons- og tilnærmingsmetode for å 
se på menneskelivet; en selvutviklingsmetode 
som kan brukes i gruppearbeid og forskjellige 
former for terapi. Hva er det som skal til for å 
skape et sunt forhold både til oss selv og andre? 
Hvordan kan vi finne vår evne til å åpne hjerte-
rom for å lytte til livets gåter og finne nøkkelen 
til våre styrker? Hva skal til for at vi kan skape 
bærekraftige miljøer som inspirerer til engasje-
ment og fordypning i dialog med oss selv og de 
som er rundt oss?

Runa Evensen Gafni og Harel Gafni 
har bodd på camphill Vidaråsen siden 2012. 
Harel har bakgrunn i biodynamisk jordbruk 
med videreutdanning i biographical counsel-
ling. Runa er billedkunstner og har jobbet i 
flere sosialterapeutiske organisasjoner. 
Sammen driver de et hus for unge voksne 
beboere i Vidaråsen.
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Noen tilbakemeld-
inger fra deltakerne 
”By knowing our re-
spective and separate 
pasts we ignite our pre-
sent.” Nataniel Wolfson 
”Dette var en veldig 
viktig helg for meg og 
jeg tror også for de 
andre i gruppen. Det å 
bygge tillit til skjebnen 
hjelper å bygge tillit til 
hverandre. Det er en 
velsignelse for lands-
byen at dere holder på 
med dette, og jeg opp-
lever dere er begavet 
i dette. Varmen som 
strømmet fra dere gjen-
nom hele helgen, var 
fin å oppleve. Den inte-
ressen og undring for 
storhet i alles liv er det 
viktigste utgangspunkt 
for det vi prøver å få til 
på Vidaråsen. Mange 

takk til dere.” Will Browne, Vidaråsen 
”Utrolig hvor mye du /jeg/vi fikk ut av de dagene. Jeg 
har lært at gjennom andre menneskers synspunkter kan 
jeg få et nytt perspektiv.” Manuela Mickel, Vidaråsen 
”Takk for en veldig givende helg, hvor vi har kommet 
hverandre nærmere, noe jeg tror er utrolig viktig i vår 
tid og vårt samfunn.” Rolf Kåre Håland, Vidaråsen 
”Det fyrste biografiseminaret med Runa og Harel var 
veldig inspirerande. Me såg tilbake på dei 3 fyrste 7-års 
periodane i våre liv, frå ulike vinklar. Så delte me med 
kvarandre i små grupper. Det var ei moglegheit å ”sjå” 
det indre mennesket, både hjå seg sjølv og hjå den an-
dre. Det skapte varme og aksept. Mange ting som kom 
fram om det indre menneskelege, er ting som eg eigent-
leg «veit», men som eg treng å bli minna på, igjen og 
igjen. Heile seminaret var ramma inn i leikfulle øvingar 
og kunstnariske aktivitetar. Eg håpar eg får moglegheita 
til å vere med på dei to neste biografiseminara også. 
Tusen takk til Runa og Harel!” Annlaug, Solborg 
Camphill.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Antroposofi i 
Norge 1-2016.

og la andre lyse sitt spesielle lys inn i fellesskapet, ligger 
nærmere enn det vi måtte tro. Vi vet alle sammen at 
bevisste og blomstrende individer bidrar til blomstring, 
utvikling og trivsel i fellesskapet, i familien, i intime 
forhold. 

Vitne til hverandes livsfortellinger
Å virkelig være i kontakt med hverandre, er kanskje det 
som kreves for å holde fellesskapets flamme i live. En 
flamme som bare kan skinne i nuet. I biografiseminare-
ne opplever vi at flammen blir levende mellom oss, og at 
vi – ved å være vitne til hverandres livsfortellinger – kan 
finne styrke til å omfavne oss selv og andre, i tilgivelse 
og raushet. Å tørre å utvikle oss i frihet i hverandres 
nærvær.

Biografiseminarene er ikke ment som terapi, men som 
et hjerterom hvor hver enkelt kan forbinde seg med 
sin indre visdom. De holdes i en trygg ramme, og det 
fokuseres på forskjellige livsfaser og livstemaer i korte 
innlegg, ledsaget av samtaler, gruppearbeid samt kunst-
nerisk aktivitet, sang og lek. 
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Granly 

På Mjøsas vestside, 15 km sør for Gjøvik, ligger Granly 
Stiftelse i tettbebyggelsen Kapp. Her bor 24 voksne 
personer med utviklingshemning i 5 boliger og en 
hybelleilighet, spredt på et parklignende område. 
Granly ble etablert i 1938 og er dermed det eldste 
antroposofiske sosialterapeutiske stedet i Norge. 
Aktivitetene er hovedsaklig sentrert rundt håndverk, 
kunst og hagebruk.

Henvendelse:

Mjøsvegen 498
2849 KAPP
Tlf: 61143660
E-post: granly@granly-stiftelse.no 
www.granly-stiftelse.no

Stiftelsen Grobunn 

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

Henvendelse:

Frenningveien 102
2344 ILLSENG
Tlf: +47 481 60 541
Telefaks: 62 57 33 44 
E-post: post@grobunn.no
www.grobunn.no

Helgeseter

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

Henvendelse: 

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

Hogganvik – Camphill Landsby 

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

Henvendelse:

Hogganvikvegen 28 
5583 VIKEDAL
Tlf: (man-fre 9-12) +47 52 76 01 11
Faks: +47 52 76 04 08,
E-post: hogganvik@camphill.no 
www. hogganvik.camphill.no

Steinerskolen på Hedemarken 
– Helsepedagogisk

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

Henvendelse: 

Rudolf Steiners veg 26, 2312 OTTESTAD
Postboks 100, 2313 OTTESTAD
Tlf: +47 62 58 89 04    
Faks: +47 62 58 89 09 
E-post: hps.hedemarken@steinerskolen.no
www.hedemarken.steinerskolen.no

Jøssåsen – Camphill Landsby

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

Henvendelse:

Jøssåsvegen 161, 7550 HOMMELVIK
Tlf: (man-fre 9-13) +47 73 97 12 22
Faks: +47 73 97 11 40
E-post: office@jossasen.no
Søknad medarb.: application@jossasen.no
www.jossasen.no 
Fb: Camphill Jøssåsen Landsby
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Klostergården livsfellesskap

Klostergården ligger på Tjøme. Vi er et bo- og arbeids-
fellesskap med jordbruk gårdsdrift med flere dyr, snek-
kerverksted, bakerhus, kafé, kulturhus, terapihus med 
svømmebasseng. I tillegg tilbyr vi veiledningundervis-
ning samt familie-/ par- og barneterapi. 

Henvendelse:

Barkevikveien 44 
3145 TJØME 
tlf 33303410 m 95456033/ 47465054 
E-post: post@klostergaarden.no 
www.klostergaarden.no 
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Camphill Rotvoll 

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

Henvendelse: 

Rotvoll Allé 1
7053 RANHEIM
Tlf: +47 73 82 68 50 
E-post: velkommen@camphill-rotvoll.no 
Søknad: applications@camphill-rotvoll.no
www.rotvoll.camphill.no

Camphill Landsby Solborg

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

Henvendelse: 
 
Solborgveien 21, 3520 JEVNAKER
Telefontider: (man-tors kl. 9.30-13.30) 
Tlf kontor: +47 32 13 24 80
Tlf kooridnator: +47 94 23 23 11 
E-post: solborg@camphill.no
www.solborg.camphill.no

Rostadheimen Bofellesskap

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

Henvendelser: 

Garnesveien 166
5264 GARNES    
Tlf: +47 55 53 78 80 
Mob: +47 97 69 49 65 
E-post: post@rostadheimen.no      
www.rostadheimen.no

Vallersund Gård og Framskolen - Camphill

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

FRAMskolen er en del av landsbyen. Skolen er et folke- 
høyskolelignende lærested for unge voksne med utvik-
lingshemming mellom videregående skole og et aktivt 
yrkesliv. 

Henvendelse:

Valsøyveien 145
7167 VALLERSUND
Tlf: (man-fre 9-14.30) +47 72 52 70 80
E-post: vallersund-gaard@camphill.no
www.vallersund.camphill.no
www.framskolen.no   
E-post: framskolen@camphill.no

Vidaråsen – Camphill Landsby

Vidaråsen, med omkring 140 mennesker, ligger i 
Andebu i Vestfold. Det drives gård, gartneri, meieri, 
toveverksted, snekkerverksted, veveri, urteverksted, 
maleverksted, bakeri og en butikk. Vi holder konserter, 
teaterforestillinger, foredrag og allmøter, og har også et 
terapihus for mennesker som trenger ekstra pleie. 

Henvendelse:

Landsbyveien 34
3158 ANDEBU
Tlf: (man-fre 9-15) +47 33 44 41 00
Faks: +47 33 44 40 01
E-post: office@vidaraasen.no 
www.vidaraasen.no
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Ljabruskolen – Steinerskole for 
elever med spesielle behov

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

Henvendelser: 

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

Helsepedagogisk skole er en integrert del av Steiner-
skolen på Skjold og gir et tilbud til elever som av ulike 
årsaker har behov for undervisning i mindre grupper 
fra 1. til 10. klasse. Et eget videregående retter seg mot 
ungdom som ikke finner seg til rette i det tradisjonelle 
opplæringstilbudet. Skolen har ulike verksteder for 
betong, tre, kunst, metall og musikk. 

Henvendelse:

Harald Skjolds veg 52 
5236 RÅDAL 
Tlf: +47 55 11 23 80 og +47 55 13 76 00 
E-post: skjold@steinerskolen.no,
E-post: skjold-vgt@steinerskolen.no
www.skjold.steinerskolen.no 
www.steinerskolen-skjold-vgt.no 
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Returadresse: LandsByLiv, Oscars gt 10, 0352 Oslo
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