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Foto: Wenche Vaagland.
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Årsoppgave: Bygge stokkhus
Oscar Christopher Collett
Årsoppgave Ljabrukskolen 2016/2017
Oscar (20) var avgangselev på Ljabruskolen
våren 2017. Nå går han på Framskolen i Vallersund. I høstferien kom Thomas, Kaja og Andreas
(2 år) på besøk til Oscars nye hjem. Kaja intervjuet da Oscar, og han fortalte om årsoppgaven
på Ljabruskolen det siste skoleåret han gikk der.

4

mitt landsbyLIV

– Hvordan kom du på hva du skulle lage?
– Jeg hadde lyst til å bruke utstyr og bygge noe.
Lærer Per foreslo at jeg kunne lage et stokkhus.
Det synes jeg var en veldig god idé.
I oppgaven til Oscar forteller han at han gjerne
ville lage et hus der de som venter på taxi kan
være når det regner. Fersktre er bra som mate-

Venstre: Stokkhuset under
bygging. Foto: Lærer Per
Engebretsen.
Oscar prøver sittebenken inne
i stokkehuset sammen med
Thomas. Foto: Kaja Jenseth.

riale til små byggverk. Det er
billig og vi kan felle trærne i
skolens lille skog. Det er enkelt
å bygge. Vi skal bygge et lite
venteskur for de minste barna
når de venter på taxi.
– Hvordan startet dere?
– Vi fant noen tegninger på
hvordan huset måtte bygges og
fant bilder av andre stokkhus.
Så lagde jeg noen tegninger på
hvordan huset skulle se ut. Så
begynte jeg å sage ned trær.
– Hva gjorde dere med stokkene
du hadde sagd ned?

Skisse av stokkhuset tegnet av Oscar.

LJABRUSKOLEN
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Stokkehuset er ferdig.
Foto: Tom Collett.

– Her holder jeg på med
halmen som jeg raker
utover for å dekke hele
presenningen.
– Vi satte stokkene ned i bakken, også skrudde
vi fast noen stokker i hverandre så det sto av seg
selv. Jeg brukte stemjern til å ta bort fliser på
noen av stokkene for å feste andre stokker i. Så
skrudde jeg stokker rundt hele bygget til vegger.
Jeg brukte drill for å få skruene til å sitte fast.
Jeg kløyvet ved. Det skulle jeg bruke til å lage
sittestoler i huset. Jeg skrudde fast veden og pusset den for å få vekk flisene for sikkerheten til de
som skal sitte der.
Oscar peker på bildene i oppgaven.
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– Du er nå ferdig på Ljabruskolen og har begynt
på Framskolen i Vallersund. Hvordan har du det
på Framskolen?
– Jeg har det helt fint, og det er det som er viktig
for meg. Men da jeg sluttet på Ljabruskolen, var
det meg og Edvard som sluttet.
– Hva er det som er annerledes her da?
– Nå bor jeg her uten mamma og pappa. Det
er litt rart, men det går helt fint, jeg er stor nok

Oscar presenterer
årsoppgaven sammen
med lærer Per.
Foto: Tom Collett.

nå til å passe på meg
selv. Også savner jeg
søstrene mine.
Her er Marco og jeg
sammen. Her bor jeg sammen med de jeg går
i klasse med. Det er helt perfekt for meg. Nå
kjører jeg ikke taxi lenger frem og tilbake til
skolen, for nå bor jeg på skolen.
Her er alle store, og vi har sjø og sauer utenfor
der jeg bor. Her er det bondegård og jeg vil jo bli
bonde.
– Hva liker du å gjøre på Framskolen?

– Jeg liker å være i gartneriet. Det er det fineste
stedet. Vi tar opp gulerøtter, det er det som er
jobben min. Vi høstet også brokkoli. Jeg liker
også håndarbeid. Man kan alltid tove ull.
Når vi er på utflukt vil noen ro ute på sjøen. Der
kan vi sette ut garn og så vente til det kommer
ørret. Noen kan være på land. Der kan vi brenne
bål og vi kan steke pinnebrød.

Ljabruskolen – en steinerskole for elever med spesielle behov i grunn- og videregående skole.
Undervisningen er tilrettelagt i forhold til elevenes behov og forutsetninger.
Ljabrubakken 50, 1165 OSLO. www.ljabruskolen.no, ljabruskolen@steinerskolen.no.
LJABRUSKOLEN
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Foran fra venstre: Mari, Linn Mari. Bak fra venstre: Helena, Christina, Marco, Oscar og Yngvild.

Tirsdager med skriveglede
«Å skrive, er å trekke ut fra skyggene av det vi vet.»
Karl Ove Knausgård
Når hver og en trekker ut fra skyggene av det
vi vet, og vi kan gjerne føye til – føler og aner –
tanker vi bærer på, da er uttrykket mangfoldig.
Noen ganger skriver vi om opplevelser. Andre
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ganger fyller vi en stor bolle med gjenstander, og
som regel får vi en assosiasjon og en tanke fra en
eller flere av gjenstandene. Noen av uttrykkene
som kom en ettermiddag, får du lese her.
Hilsen skrivegruppen på Vallersund Gård
Alle foto Vallersund: Toril Madsø

Bo og leve
Alle verkstedene som vi har på Vallersund Gård
er bakeriet, gården, gartneriet, hestestell og
veveriet.
I vår sjel, og i følelser, i å bruke tanker, gjør det
mye lettere å jobbe.
Her på Vallersund Gård opplever vi mye. Vi gjør
ganske mye også i forhold til fritid og jobb.
Det finnes et bevis for det når du kjører forbi
garasjen ved parkeringsplassen.
Der er det et bilde av meg, Helena.
Sjøl har jeg bodd ganske lenge på Vallersund
Gård med min familie. Jeg er 28 år nå og spiller
nøkkelharpe og piano.
Skrevet av Helena Lemcke

Vallersund Gård og Framskolen – et Camphillfellesskap på Fosenhalvøya. Gårdsdrift, gartneri,
urteverksted, bakeri, veveri, butikk, kulturtilbud og aktiviteter. Vallersund Gård, 7167 VALLERSUND.
www.vallersund.camphill.no, vallersund-gaard@camphill.no. FRAMskolen er et toårig folkehøyskolelignende læretilbud for unge voksne. www.framskolen.no, framskolen@camphill.no.
VALLERSUND
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Mitt landsbyliv
Jeg lager matboks med tre brødskiver, men jeg
skal ha fire neste gang, med en appelsin.
Jeg drar på bibliotek hver torsdag. Jeg leser nå i
kapittel atten om Une og Egon, hunden til Une
som er i en gruve.
Skrevet av Oscar

Tanker om høsten
Om høsten er det ofte mørkt fort, og da er det
fint å se trærne og bladene i mørket.
Snart kan vi begynne å tenne alle lysene inne, og
da lukter det så godt.
Høstbladene faller så fint med alle de fine og
flotte fargene, og så er det tid for å høste ting ute,
og det er det ganske fint å gjøre.
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Og det betyr at eplene faller ned om høsten
for at vi skal ta dem inn og lage eplekaker og
forskjellige gode ting.
Skrevet av Yngvild

Å trykke på silke og bomull
I dag har vi hatt kurs med Dag sin bror, Jan
Petter. Vi har brukt blader fra forskjellige trær og
blomster, og lagt dem på silke og bomull.
Vi rullet silken og bomullsstoffet hardt på en
rund stokk, og så la vi det på rist, og så dampet
vi det i en kjele med vann i to timer. Etterpå tok
vi det opp og da var det mønster fra bladene og
blomstene på stoffet.
Skrevet av Linn Malin

Linn Malin med trykk på t-skjorte.

VALLERSUND
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Juledikt
Juletre
Julemat
Julekule
Julelys
Julesanger
Juleting
Julepynt
Julefrokost
Juleplate
Julecd
Julegenser
Julekort
Julebrev
Julekrans
Julenisse
Skrevet av Christina

VALLERSUND
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En uke hos elevene på Grobunn

Vi er åtte elever som bor i huset vi kaller Solgløtt.
Fra mandag til fredag går vi på skolen og spiser
frokost halv åtte. Klokka tre er vi tilbake på Solgløtt. Da spiser vi litt brødmat eller frukt, før vi
slapper av på rommet vårt, gjør ulike oppgaver
og eller begynner med middag. Husoppgavene
våre er viktige. Der må alle bidra med sitt. Vi
dekker matbordet, setter inn i og tømmer oppvaskmaskinen, går med søppel, vasker bordet
etter vi har spist, lager frokost og støvsuger.
Noen går også med mat til grisen. Det er veldig
morsomt. Disse oppgavene bytter vi på så alle får
prøvd alt.
Etter middag gjør vi ulike aktiviteter gjennom
uken. På mandager har vi noe vi kaller gutteog jentekveld hvor vi deler oss opp i grupper

og gjør ulike ting. Baker, har spa, spiller spill,
drikker te, går tur og snakker sammen om ulike
temaer.
Hver tirsdag svømmer vi på Åkershagan. Vi
leker forskjellige leker og jobber med å ta svømmeknappen. Det er kjempegøy. Da må vi gjøre
forskjellige øvelser. Etter middag på onsdag
pleier vi å trene eller gå tur. Vi har eget treningsrom som vi bruker eller vi finner på noe ute
på tunet. En gang i måneden er vi på tur med
sammen med mange fra Den Norske Turistforeningen som har en friluftslivgruppe tilrettelagt
for utviklingshemmede. Der treffer vi mange nye
og gamle venner.
På torsdager har vi eget husmøte og snakker om
hvilke husoppgaver vi skal ha, hva vi vil finne
på i helgen, kommer med forslag til middag og

Grobunn holder til på gården Frenning Vestre og gir et helhetlig bo- og sosialtreningstilbud for ungdommer. Elever har skoleplass på Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken og det er utvidet tilbud
med arbeidstrening for Grobunnlærlinger. Grobunn har egen kafé og butikk.
Frenningveien 102, 2344 ILLSENG. www.grobunn.no, post@grobunn.no.
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Foto: Dorte Eline Scherve og Thomas Tapani Härkönen.

GROBUNN
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diskuterer andre ting vi må snakke om. En gang
i måneden drar vi på ungdomsklubb i Ottestad.
Der hører vi på musikk og spiller blant annet
bordtennis, airhockey og biljard.
		
Vi har noe vi kaller Grobunnhelg og hjemmehelg. Grobunnhelg betyr at vi er på Grobunn
i helgen, og hjemmehelg betyr (ja, nå kan du
gjette…) at vi drar hjem. Dette har vi annen
hver helg. På Grobunnhelg har vi ikke skole, så
vi har bedre tid til å øve på husoppgaver, vaske
rommene våre, skifte sengetøy, lage mat og vaske
klær. Fredag har vi filmkveld. Da ser vi en film
alle sammen og spiser helgegodt. Lørdag har
vi diskotek i salen. Da danser vi og hører på
musikk. Har til og med discolys! Vi går også tur
i nærområdet, går til butikken om det er noe
vi trenger, eller vi kan ta bilene våre og dra på
lengre utflukter. Vi har vært på Morodalsfestivalen, gått tur på Høsbjørgtoppen, klatreparken på Helgøya, Hunderfossen og flere
kulturelle arrangementer i nærområdet. Noen
er også på kulturskolen i Stange.
Det er trygt og godt på Grobunn, og vi lærer
mye om det å flytte hjemmefra. Vi har flyttet litt
men ikke helt, siden vi er hjemme annenhver
helg og i skoleferier. Det er litt godt å komme
hjem til familien, men også godt å få komme
tilbake til alle vennene her på Grobunn. Vi får

mange gode venner og får øvd oss på å være
sammen med andre ungdommer. Det er gøy å få
være en aktiv ungdom med mange gode venner
rundt seg.

GROBUNN
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Ukentlig fotballmøte på Vidaråsen
Jeg er Ola Henningsen som er fotballfrelst, og
har alltid vært det. Hver mandag sitter jeg sammen med Mathias Brown for å snakke om hva
som rører seg på fotballøya (England), et samarbeid som jeg selv synes fungere veldig bra til
tross for at jeg heier på Tottenham og han heier
på Arsenal, som er de verste Nord-London
naboer. Allikevel går disse møtene rolig for seg.
Vår oppgave er å oppdatere Vidaråsen på det
som skjer i England og andre store turneringer
i Europa. Med litt humoristiske vinklinger
prøver vi å få frem det viktigste som skjer med
topp 6 (Manchester United og City, Tottenham selvfølgelig, Chelsea, Arsenal, også det
en selvfølge, og ikke minst Liverpool), hvilke begivenheter/mål skåringene og spesielle
prestasjoner eller tabber som skal med i referatet
vårt. Rapporten leses opp på slutten av møtet
for å godkjennes av begge før det går på trykk i
Vidaråsens Nytt fra posten neste dag. Her kommer et referat fra et mandagsmøte i oktober:

I helgen var det duket for et oppgjør mange
hadde store forhåpninger til og det med god
grunn. Manchester United som ikke har tapt
hjemme i år, fikk besøk av Tottenham som har
en utrolig borte-statistikk. Så en av disse måte
ryke. Men det tok 80 minutter før Lukaku sendte
ballen til Martial, som løp fra to forsvarsspillere hos Tottenham som sto og sov, og da kunne
ikke Lloris gjøre mye annet enn å se den ballen
gå i mål. Men her fikk man absolutt betalt i god
underholdning.
I den blå delen av Manchester fikk de også en
fortsettelse på oppturen de er i borte, mot West
Bromwich vant de 3-2 som betyr at det fortsatt
skiller 5 poeng fra City til United.
Chelsea dro også til Bornemouth og spilte der og
vant 1-0. Siden Tottenham tapte, krøp Chelsea
nå helt opp i ryggen på Tottenham på tabellen.
For Arsenal derimot så det fram til pausen ut
som at de skulle gå på et nytt bananskall hjemme
mot Swansea. Men etter pausen våkna «the

Vidaråsen Landsby – et Camphillfellesskap i Vestfold med gårdsdrift, gartneri, meieri, og en rekke
verksteder, bakeri og butikk. Rikt kulturtilbud med konserter, teaterforestillinger og foredrag.
Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU. www.vidaraasen.no, office@vidaraasen.no
18

mitt landsbyLIV

gunners» og sendte
Swansea hjem igjen
helt tomhendt. 2-1
ble det. Her skorte
Kolasinac og Ramsey.
Liverpool spilte også
en god kamp mot
overmennene til
Manchester United fra
forrige runde Hudderfield og vant 3-0.
Sturrdige, Firmino og
Wijnaldum scorte her
for the Cop.
Denne uken er det
igjen duket for Champions League (Mesterligaen) og Europa
League.
Manchester United tar imot Benfica tirsdag.
Chelsea tar den vanskelige turen til den italienske hovedstaden og møter Roma. Onsdag tar
også Manchester City fatt på den italienske jord
og møter ligalederne Napoli. Tottenham møter
et revansjesugent Real Madrid som mista 2 viktige poeng sist gang som lagene møttes. Det er

Mathias (t.v.) og Ola. Foto: Runa Evensen Gafni.

Berenga som er selve finalen i gruppen deres.
Liverpool får besøk av de som ble høvlet over
etter alle kunstens regler, slovakiske Maribor.
Og torsdag tar Wengers menn imot Røde stjerne
Beograd til dyst.

VIDARÅSEN
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Tegneklubben
Tekst og foto: Runa Evensen
Gafni.
Uken på Vidaråsen er – også
når det gjelder kveldsaktiviteter
– spekket med et mangfold av
muligheter for en hver smak.
Hele uken er det noe man kan
være med på og som alle kan
bidra til etter ønske og evne,
på tvers av husfellesskap og
verkssted. Vi har folkedans,
fotball og trim, svømming, kulturkveld, kino og sykkelgruppe,
lesegruppe og huskveld.
En av kveldsaktivitetene er
tegneklubben. Den oppsto utifra
et ønske fra to venner som ville
være sammen og ikke alene.
Det er godt og vel fire år siden
vi startet, og klubben har vært
Tegneklubben samlet.
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Himmel, Flagg og Gress. Tegnet av Gry Hege Ellingsen.
Med et stort smil forteller Gry mens hun tegner en strålende gylden himmel: Det er best å bo her (på
Vidaråsen). Det er fint å tegne og være sammen med venner og farger.

VIDARÅSEN
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Treet

er grønt
og skjønt
og glitrende
i stjerneskinn
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Tegnet av Trine Graff Jensen.
Denne tegningen jeg har tegnet
handler om et barn som sitter og
hviler i en robåt og det er
stjerneklar himmel over
juletreets hemmelighet.

gjennom forskjellige faser frem til den fikk den
formen som den har i dag:
Hver mandagskveld møtes en gruppe fargeglade
mennesker fra hele landsbyen rundt det store
spisebordet på Steffens Hus. En voksduk er
brettet utover bordet. Fargeblyanter, voksstifter
og ark i forskjellige størrelser og farger inviterer
til å finne kveldens kreative uttrykk. Rommet er
åpent og mulighetene mange.
Noen har med seg egne tegnebøker som de
fargelegger, andre foretrekker å tegne ut fra fri
fantasi. Noen tegner variasjoner av et fast motiv,
andre finner på noe nytt hver gang. Det er
også mulig å få hjelp til å skrive brev, bursdagsinvitasjoner og julekort, eller skrive små eventyr
til tegningene.
I blant hender det også at den ene eller andre
bare er med for å underholde eller se hva de
andre vennene holder på med. En ting er vi i alle
fall enige om alle sammen: at det er hyggelig å
holde på med sitt eget i lag med andre.
Mange fine, spennende og morsomme samtaler
har også snirklet seg rundt tegnebordet i løpet av
årene og dannet vakre mønstre, bilder, tegninger
og ideer til nye ideer.

Engler daler ned i skjul.
Julekort tegnet av Gro Elisabeth Saue.
I år er Gro valgt til å være julekorttegneren på
Vidaråsen. Gro tegner sine julekort på toveverkstedet der hun ellers tover og lager fine smykker.

VIDARÅSEN
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Et eventyr fra Eli Hartmann
Det var engang en elg som gikk til Vidaråsen. Her var det fint å være, tenkte elgen. I den store skogen
tør jeg ikke å gå, da blir jeg skutt av jegerne. Den koste seg med epletrær bak kapellet.
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Mitt liv på Vidaråsen Landsby

Tekst: Isabel. Foto: Runa.

Mitt navn er Isabel Bergrud og
jeg er 21 år. Jeg er lærekandidat på bakeriet, for å få
kompetansebevis som baker.
Jeg bor på Steffens Hus.
Hva jeg liker med å bo på
Vidaråsen: Å bo i Steffens hus.
Å lage frokost til alle i huset
på mandager og torsdager.
Huskveldene på onsdager med
alle som bor i huset. Å synge
før maten og takke for maten
sammen. Å spise felles frokost
og middag med alle som bor i huset.
Å være mer selvstendig og klare å gjøre mange
ting selv.
Å være vegetarianer. Å spise nesten alltid økologisk, sunn og god mat.
Å være lærekandidat og å jobbe i bakeriet. Å
kunne gjøre mange forskjellige oppgaver på
jobben. Jeg kan bruke kjevlemaskinen, bollemaskinen, eltemaskinen og den store ovnen på
egenhånd.
Å jobbe på toveverkstedet eller gartneriet hvis

bakeriet er stengt.
Å være med i Ung Voksengruppen. Flere unge voksne
som bor og jobber her.
Mange gode venner og
hyggelige mennesker overalt
i landsbyen.
Fellesskapet her på Vidaråsen:
Mange forskjellige aktiviteter å
være med på som tegneklubb,
skrivegruppe, svømming, kulturkvelder, kor, helseeurytmi
og handling i kapellet.
Å ringe i arbeidsklokken hver
dag både før morgensamlingen og på slutten av dagen.
Morgensamlingen før jobb hver dag. Landsbymøtene på onsdager.
Å slippe å ta bussen til og fra jobben hver eneste
dag.
Å kunne spare penger og ikke bruke penger hver
dag.
Her er mage ting jeg liker med å bo på Vidaråsen, og det er sikker enda flere ting jeg ikke har
skrevet inn her.

VIDARÅSEN
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Prosjektet Apeltunvassdraget i Bergen

Prosjektet «Apeltunvassdraget – en perle i
Bergen» startet opp våren 2011. Lærer Reidar
Staalesen ved Steinerskolen på Skjold er initiativtaker. Målet med prosjektet er å bevare Apeltunelven, restaurere gyteplasser, lage fiskepassasjer ved vandringsbarrierer, rense Apeltunvatnet,
redusere forurensing og fysiske inngrep, fjerne
forbygninger og gjenåpne elvestrekninger.
Prosjektet er et samarbeid mellom Steinerskolen på Skjold, Lagunen AS, Bergen kommune,
Bergen Sportsfiskere, Statens vegvesen og Uni
Miljø LFI.

rasjon for andre skoler, sa Eiler Macody Lund.

For sitt sterke engasjement ble Steinerskolen på
Skjold tildelt Vassdragsprisen 2014 av Bergen
kommune. Byråd Eiler Macody Lund sa at elevene selv har vært vassdragsforvaltere i sin tale
ved prisutdelingen. Han var imponert av arbeidet elevene har gjort. – Skolens tiltak i Apeltunvassdrag har bedret forholdene for sjøørreten, og
gjort vassdraget renere og mer ryddig. Steinerskolens vassdragsarbeid bør være til stor inspi-

Lærer Reidar Staalesen tror denne formen for
undervisning gir stort utbytte for elevene. – De
får en dose av både naturfag, lokalhistorie og
matematikk gjennom dette prosjektet, sier han.

Siden har Steinerskolen på Skjold og samarbeidspartnerne jobbet jevnt og trutt med å
bedre forholdene for sjøørret i vassdraget. Fiskebestanden har økt kraftig, og de ser på livsløpet
til fiskene i elven. De har de fanget, bedøvet,
registrert, merket og satt ut igjen flere hundre
sjøørret i vassdraget. Forskerne ved Uni Miljø
LFI bruker strøm for å spore opp fisken.
Deretter blir den bedøvet, før det blir plassert en
liten antenne i bukhulen på den.

Fanaposten har skrevet flere artikler om Steinerskolen og Apeltunvassdraget.
Alle foto: Reidar Staalesen.

Helsepedagogisk skole er en integrert del av Steinerskolen på Skjold. Et eget videregående tilbud
retter seg mot ungdom som ikke finner seg til rette i det tradisjonelle opplæringstilbudet.
Harald Skjolds v 52, 5236 RÅDAL. www.skjold.steinerskolen.no, www.steinerskolen-skjold-vgt.no.
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Moro med pil og bue.
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Synne i full aktivitet under idrettsdagen.

Idrettsdag på skolen

Hei, jeg heter Synne og jeg går i 3. klasse på
Steinerskolen på Hedemarken.
Jeg trives godt på skolen min.
På en fin solskinnsdag i mai
hadde barnetrinnet idrettsdag.
Det var kjempemoro, og jeg
fikk være ute og bevege meg
hele dagen. Jeg gjorde mange
morsomme ting. Jeg hoppet
både høyd og langt, løp fort,
kastet ball, kastet erteposer
på blink, skjøt med pil og
bue, løp hinderløype, og vi
hadde klesstafett.
Jeg ønsker meg flere idrettsdager.

Min lærer Kristin hjalp meg å skrive teksten.
Hun tok også alle bildene.

Hilsen Synne Thobiassen
Strande, 8 år.
Her kaster jeg ertepose og jeg traff!

Helsepedagogisk Steinerskole på Hedemarken for elever med spesielle behov i grunn- og videregående skole, samt en avdeling for videregående elever på Stiftelsen Grobunn. Rudolf Steiners veg 26,
2312 OTTESTAD. www.hedemarken.steinerskolen.no, hps.hedemarken@steinerskolen.no.
HEDEMARKEN
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Hva vil det si å være perfekt?

Tekst: Berit Sunde. Foto: Nils Langeland.
Å være perfekt kan være så mye. Det kan bestå
i at man er punktlig til avtaler, hvis en person
skal møte en annen person et sted i byen til et
bestemt tidspunkt. Andre ting en person kan
være perfekt i kan være på et veveri, å være villig
til å lære seg nye ting, og at en er tålmodig og
tenker at det tar tid å lære seg nye ting.
Andre områder man kan være perfekt på er
hvis man luker ute om sommeren, at en spør
sjefen i gartneriet: «Hvor er det viktigst å luke?»
At en person som har i oppgave å ta middagsoppvasken mandag i et hus gjør det ordentlig,
sørger for at søppel, plast og papir blir tømt, at
bordet på spisestuen blir vasket grundig og godt
og gulvet blir moppet og eventuelt stolene blir
tørket av med fuktig klut, pluss at en ser at en

har fått vasket og ryddet alt en skal på kjøkkenet
når man er ferdig.
Jeg kunne ha nevnt en masse ting ved å være
perfekt, men det hadde blitt litt mye. Men en
ting en person kan være perfekt på er å se hva
andre trenger. Det er blitt skrevet i bladet og sagt
muntlig at «Ingen mennesker her på jorden er
perfekte i alt, men alle kan være perfekte i noe».
Og det er viktig å ha i tankene for at vi mennesker skal få det bedre med oss selv.
Berit kom til Vidaråsen i 1976. Etter 10 år flyttet
hun til Hogganvik, men hun kom til Kristoffertunet i 1991 fordi det var der hennes kjære
Torbjørn bodde. Nå har Berit nådd pensjonsalder, men hun tar fremdeles på seg oppgaver
både ute og inne og har ikke sluttet med å lære
seg nye ting.

Camphill Rotvoll – et Camphillfellesskap ved Trondheim som består av Kristoffertunet levefellesskap
og dagtilbud på Rotvoll med flere verksteder samt gartneri. Et rikt og variert kulturtilbud.
Rotvoll Allé 1, 7053 RANHEIM. www.rotvoll.camphill.no, kristoffertunet@camphill-rotvoll.no.
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Sorg

Vår kjære mor Inger Sofies bortgang natt til
torsdag 21. september 2017.

som har vokst forbi meg! Akkurat nå for tiden er
jeg ekstremt sårbar!

Tekst: Nina Maria Brun

Jeg har nå NULLTOLERANSE OVERFOR
FLERE NÅ-MÅ-DU-FORMANINGER;
bl. annet om hvor høflig, sosial og tålmodig jeg
må være.

Min sorgreaksjon er: Frustrasjon, over-irritabilitet og raseri over hullene i min biografi!
Samt alle krasse reaksjoner på min irriterende,
hysteriske væremåte, talemåte og Nina-natur
har vekket hos mine kjære medmennesker i og
utenfor Camphill! Alt dette blir forsterket! Samt
følelsen av min utilstrekkelighet samme hvor
eviglange tider med blodslit jeg har arbeidet på
for å forbedre, foredle og forvandle meg selv!
Sorgen over at jeg sannsynligvis aldri får se dette
storslagne platonske, kulturbegivenhetsrike, historiske, majestetiske Athen, Akropolis og Hellas
i min nåværende viktige inkarnasjon! For jeg er
ikke sterk nok! Samt alle som har vært der og

Er det i det hele tatt noen som begriper alvoret
av å lide av en livslang, kronisk, alvorlig, psykisk
sykdom som autisme?
Der ting er én centimeter for folk flest, men én
meter for autister? At det er god grunn for at vi
er og ter oss som vi gjør??? Men nå håper jeg at
jeg får til at min modne Marianatur snart kan
avløse min mer umodne Ninanatur! Mon tro
om jeg overhode kan få dette til? Og at mine
adferds-avvik nå endelig kan forvandles til
adferds-kosmetikk!

Solborg – et Camphillfellesskap i Buskerud mellom Hønefoss og Jevnaker med gårdsdrift, gartneri,
urteverksted, veveri, bakeri og en skogsarbeidsgruppe. Et rikt og variert kulturtilbud.
Solborgveien 21, 3520 Jevnaker. www.solborg.camphill.no, solborg@camphill.no.
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Bløtvevsorgen

Et Bløtvev er et slags lite
menneskevesen som er på vei
hjem til sin døde mor.
I kveld må hun spise sin aftensmat
helt alene mens høststormene
raser utenfor.
Ingen vet om et Bløtvev føler seg
liten eller stor,
når hun har mistet både
sin far og sin mor.
Ingen vet om et Bløtvev
noensinne får ha en kjæreste
ved sin side,
eller om hun evig den bitre
ensomhet må lide!
Ingen vet om noen møter et Bløtvev
med heder og respekt,
eller bare ønsker henne
langt, langt vekk!
Ingen vet om et Bløtvev føler seg
elsket eller glemt!
Ingen vet at i hvert bløtvevhjerte
ligger Bløtvevsorgen gjemt…

Mor Inger Sofie og Nina Maria. Bildet er hentet fra artikkelen i
Mitt landsbyLIV i 2015. Bladet finnes også på nettet, se
www.camphill.no/tidskriftet-landsbyliv.

SOLBORG
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Livsbiografi

Tekst: Nils Erik Bondeson
Jeg er bare snille gode Nils Erik som vil noe i
livet, men som er i en tilstand. Jeg skriver dette
her fordi jeg vil få ut min sinne og frustrasjon
som denne tilstanden gir meg. Som jeg nevnte
tidligere i en avisartikkel til Simon Flem Devold
i Aftenposten for lenge siden, er Nils Erik ikke
farlig, bare en snill, trivelig kar.
Jeg ble født 13. januar 1969 på Lørenskog sentralsykehus, en ualminnelig søt og snill baby
etter min mors ønske. Oppveksten min var fin,
men etterhvert så man at noe var galt med meg.
Jeg lærte langsomt, for eksempel var jeg treg til å
knytte skolisser.
Da jeg gikk i barnehagen var jeg sen i utviklingen med å leke med andre barn. Jeg var en stille
gutt som var forsiktig med å utvikle meg. Etterhvert begynte jeg å isolere meg, sluttet å leke
med de andre barna i barnehagen. Jeg begynte
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å fantasere og leke for meg selv. De ansatte så at
det var noe utfordringen med meg.
Under oppveksten var jeg plaget av hodepine og
var mer og mer borte ifra skolen. Når jeg var der,
satt jeg og snakket med meg selv. Jeg fantaserte
om at det levde en gutt. Han levde i mitt hode,
snakket til meg og ga meg ordre om å gjøre
grusomme ting. En skolepsykolog ble tilkalt.
Jeg lekte med leker mens de så på, og de merket
også at jeg hadde vanskeligheter.
Sånn gikk årene.
En dag traff jeg en gutt, jeg vil ikke nevne hans
navn. Da skjedde det mye vondt. Jeg følte at
han var en psykopatisk gutt, han tvang meg til å
stjele i butikker, klatre i små fjell. Han tvang meg
til å skulke skolen og å være oppe om natten.
En dag forsvant han plutselig, Jeg fant ham ikke
igjen og siden har jeg ikke sett han.

Mens jeg gikk
på skolen var
jeg på Nic
Waals Institutt
hos psykoterapeut, lege og
psykiater for
å undersøke
meg. Andre
Nils Erik Bondeson (t v) og Moritz Hagedorn. Foto: Mari Persson/Ringerikes Blad.
barn slo meg,
jeg hadde
Jeg gikk i min egen verden og tenkte på livet. Jeg
ingen venner, til slutt tenkte jeg på selvmord.
ble plutselig redd for mørket og skyggene mine
og følte meg forfulgt. Mine nærmeste lurte på
Da jeg ble 15 år kom det aller vondeste. Etter
mange ting. Under tidligere barneår hadde jeg
mange undersøkelser av leger, psykiater,
store lærevanskeligheter på skolen, man mente
psykolog og psykoterapeut, fikk jeg diagnosen
jeg var funksjonshemmet. Jeg hadde enelærer og
paranoid schizofreni.
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ble tatt ut av klassen, og da ungdomstiden kom,
ble det spesialskole i 7. til 9. klasse.
Det gikk noen år i skoletiden, jeg fikk noen venner, og så kom militærtjenesten. Legen der så på
noen papirer og jeg ble fritatt. Så kom mange år
på psykiatriske sykehus.
Etter diagnosen som jeg fikk, forandret jeg meg.
Jeg var alvorlig syk og lidende. Jeg var innlagt
totalt 5 år på psykiatriske sykehus, blant annet
Ullevål, Dikemark, Gaustad og Oslo.
Jeg syntes livet var slitsomt. Jeg orket ikke leve
med denne grusomme sykdom. Jeg hadde flere
rømningsforsøk ifra sykehus. Jeg begynte å
spørre meg mange spørsmål.
Hvorfor skjedde dette meg – å skulle bli plaget
resten av livet? Hva er det å være syk og hva er
det å være frisk? Denne sykdom er forferdelig, å
bli plaget hver dag hele livet. Rundt meg er det
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stemmer som plager meg. Det er frustrerende å
snakke med meg selv og tenke på livets undergang. Men jeg har jobbet meg opp til den jeg er
i dag. Jeg er en mann som har det bra. Jeg har
paranoid schizofreni, men står på i livet.
Etter mange år ble jeg for frisk for psykiatrien.
Det ble snakket om Camphill. Etter Dikemark
kom livet i Camphill. Jeg var først skeptisk til
Vidaråsen, likte ikke stedet, men etterhvert ble
jeg vant til livet der. Jeg bodde i mange hus,
jobbet på mange verksteder; gullsmia, betongverkstedet, butikken, snekkerverkstedet, gartneri
og gård. Jeg likte meg godt, menneskene var
strenge, men snille.
Jeg bodde der fra 1989 til 1994. Den sommeren
sluttet jeg, og flyttet til Rotvoll, Kristoffertunet,
hvor jeg jobbet i gartneri, butikk, bakeri og
gikk på skole og lærte data med Kjell Helge
Johannesen. Jeg husker ikke alle detaljer med
verksteder hvor jeg jobbet, men jeg hadde

mange fine år der. I denne tiden ble jeg kjent
med Torbjørn Ullereng som har samme sykdom
som meg. Vi er fortsatt gode venner.
I år 2000 flyttet jeg til Solborg. Jeg likte stedet og
jobbet i butikk, bakeri, gartneri, skog, gård og
snekkerverksted. Om sommeren jobbet jeg i utegruppen og klippet gresset. Jeg bor fortsatt her.
Jeg gikk på skole i Oslo helsepedagogiske
Steinerskole på Hovseter sammen med Heidi og
Alexander. Vi lærte om helse- og sosialfag. Jeg
hadde sluttoppgave om Cole Porter, en jazzlegende som nå er død. Vi hadde mange fine år der.
Jeg bodde mye av tiden mens jeg gikk på skolen
i et hus Solborg kjøpte i Jevnaker. Jeg likte meg
godt, men ikke til alle tider. Jeg fikk tilbakefall
av sykdommen min der og ble langtidssykemeldt i et år.

stedet bedre. Jeg bodde først på Pegasus Hus hos
Olaug, og vi hadde det fint sammen. Elisabeth,
min mamma som er død, likte Olaug godt. Vi tre
hadde det fint sammen. Mamma brakte med seg
kanel, rosin og vanlige boller ifra Gøteborg som
vi koste oss med.
Jeg spiste alle måltider på Bjørneboe, et åpent
fint hus. Etter en periode begynte jeg å spise mat
i Pegasus hvor jeg hadde et fint rom. Så etter
noen år flyttet jeg til Moe Hus hvor jeg likte meg
bra. Jeg hadde eget bad, dusj, wc og stort rom.
Der bodde jeg sammen med mange spesielle
mennesker. Jeg lagde frokost hverdag, og holder
fortsatt på med dette etter mange år.
Jeg bor fortsatt på Solborg, en nydelig plass.
Nå bor jeg i Soltun med Thomas. Et hus som
Solborg kjøpte. Jeg trives glimrende med stort
rom og klarer meg bra med min sykdom.

Jeg flyttet etterhvert tilbake til Solborg, jeg likte
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Beboerforum på Helgeseter

I forbindelse med oppstarten av beboerforum på
Helggeseter, har vi intervjuet Michael om hans
tanker og visjoner for både gruppens arbeid og
beboerforums rolle. Michael har bodd tre år på
Helgeseter, og han bor i bolig med to andre. Her
på seteren skjer det nye ting hver dag, og opplevelsene og kulturlivet er rikt. Det trekker Michael
fram som det beste med å bo på Helgeseter.
1. Hva syns du om at Helgeseter har opprettet
beboerforum?
– Jeg tenker at nå når det kommer flere unge
folk på bruket, er det viktig at vi får være med å
si hva vi mener om Helgeseter og hva vi tenker
trengs å gjøres for å få det bedre. For eksempel

at vi vil ha et ungdomshus og at veien opp til
seteren må bli bedre.
2. Hva med de eldre som bor her?
– Det er viktig at vi inkluderer alle og at vi
passer på at også de i rullestol kan være med.
Fellesskapet er viktig, og å kunne være sammen
også med dem som ikke bor i samme bofellesskap.
3. Hva syns du om måten det er organisert på?
– Beboerrådet er organisert slik at vi mottar en
saksliste hvor bofellesskapene og ledergruppen
har meldt inn saker de vil at vi skal diskutere.

Stiftelsen Helgeseter ligger i Sædalen i Bergen og tilbyr bolig, pleie, terapi, samt arbeid på bakeri og
ulike verksteder, en rekke kulturtilbud og aktiviteter.
Øvre Sædalsvei 257, 5099 BERGEN. www.helgeseter.org, geir@helgeseter.no.
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Det er også alltid mulig å komme med saker på
møtet. Etterpå så skriver en av medarbeiderne et
referat. Det sendes til avdelingslederne og de må
passe på at alle på seteren leser det. Jeg syns det
er bra at det er sånn. Og om det er noen saker
som haster, så kan alle melde de rett til meg om
de vil det. Hvis det er noen saker som haster
veldig mye, så hadde det vært fint om vi kunne
ha et hastemøte om det er nødvendig. Det hadde
også vært fint å avslutte møtet med et vers eller
noe for å markere at møtet er slutt.
4. Hva mener du målet for beboerrådet burde
være?
– Jeg mener at målet med beboerrådet må være

fellesskapet. At vi møtes, prater og går igjennom saker og at vi kanskje forbedrer tingene
etter hvert, altså det med bilveien og at lastebiler
kjører fort gjennom tunet vårt. Jeg ønsker og
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å være et godt forbilde for de nye unge som
flytter inn her. Nå for eksempel forsøker jeg å
hjelpe naboen min hvis hun behøver det.
Jeg håper at beboerrådet blir godt tatt imot
og at vi kan fortsette i mange år og at når det
kommer nye beboere her at de og vil være med
i beboerrådet. Jo flere jo bedre.

40

oss seriøst, hvis ikke så kommer vi ingen vei.
6. Hva er det kjekkeste med at vi nå har et
beboerforum?

5. Hva er viktig med beboerråd?

– Det kjekkeste er at vi får vite ting vi ikke
visste fra før om hvordan alt med driften av
Helgeseter henger sammen, og at vi får lov å si
hva vi mener og tenker om det både hvis vi er
misfornøyde eller fornøyde.

– Det som er viktig er å få ta opp de sakene
som er lurt å ta tak i først og fremst, men selvfølgelig kan man ta opp saker som er mindre
viktige også. Det er viktig at ledergruppen tar

Michael ble intervjuet av Irene som er en av
avdelingslederne på Helgeseter.
Teksten er skrevet av Michael og Irene.
Foto: Irene Bilberg.

mitt landsbyLIV

HELGESETER

41

Om vind og vær, mennesker og dyr
og andre opplevelser

Fra Tommy Johansen sin dagbok. Dette er noe vi
gjør to ganger i uka i voksenopplæringen.
5/1-14
«Regn igjen. Høye bølger. Kiosk i kveld.»
23/1-15
«Snøen kom igjen. Kaldt ute. Is og glatt. Snart
sirkus. Fjellheimen uka etter.»
18/1-16
«Det snør tett. I helga var det iskaldt. Mellom
Sandeid og Ølen var det -18 kuldegrader. Vi må
sende 3 kuer til slakt.»
25/1-17
«I går kastet jeg ved inn i sentralfyren med Gisle.
I dag er det 6 grader og yr. De første snøklokkene har kommet.»
6/6-14
«Litt regn. Frodig. Både makrellen og svalene
har kommet.»
8/6-15
«Hanen galer. Lettskyet. Det er over 10 grader.

Svalene er her.»
3/6-16
«Stille, sol og varmt. I går var vi på busstur til
Røldal stavkirke. Vi spiste kjøttkaker på Haukeliseter fjellstue.»
16/6-17
«Stille, mildt og skyet. Vi håper på godt vær, slik
at første slåtten kan komme i hus.»
27/10-14
«Det regner. Litt kjølig. Vi henter sauene i Slettedalen.»
16/10-15
«Frost om natten. Kaldt og klart om dagen.
Stille. Vi har syv kuer ute og 4 kalver inne.»
26/9-16
«Jeg har gått på tur og plukket søppel. Det er
vind, sol og regn. Etter morgensamling var det
en stor regnbue på himmelen.»
17/10-16
«Første vinterdag. I Primstaven er det bilde av en
vott.»

Hogganvik Landsby - et Camphillfellesskap ved Vindafjorden i Ryfylke med utsikt mot fjorder og fjell.
Gårdsdrift, gartneri, ysteri, skogsdrift, vevstue, snekkerverksted, kulturtilbud og aktiviteter.
Hogganvikvegen 28, 5583 VIKEDAL. www.hogganvik.camphill.no, hogganvik@camphill.no.
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Tommy og lærer Monica Nicolaisdatter Haugan. Foto: Siw Elena E. Seldal

6/10-17
«Sol fra skyfri himmel. Kaldt om natten. Snø
i fjellet. Sauene beiter ute, mens lammene får
kraftfor. Tirsdag og torsdag var Gisle og jeg med
metallskrap på Karmøy.»

18/10-17
«Sol ute. Kaldt om natten. I ettermiddag skal jeg
på vevstuen. Jeg vever et teppe. Det er i blått og
gult med hvit renning.»

HOGGANVIK
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Tommy Johansen. Foto: Elisabeth Husebø.

Eg jobbar i Vevstova på Hogganvik.
For det meste vever eg filleryar – masse, masse filleryar.
Det er mykje jobb, både med å rive opp gamle dukar
og dynetrekk til filler, og så å veva med dei så det vert
golvteppe. Akkurat no held eg på med ei bestilling på eit
kjempelangt golvteppe – masse, masse meter!
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Constanze Lien. Foto: Sasha Liubimova.

Jeg jobber i fjøset hver morgen.
Kua mi heter Prima. Jeg melker henne.
Jeg jobber i vevstua én ettermiddag i uken.
De andre ettermiddagene jobber jeg i skogen.

HOGGANVIK
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Potetopptak og biene i Svetlana

Tekst: Roy Victor.
Vår lille reisegruppe hadde et fint opphold i
Svetlana på vei til Verdenskongressen i
Jekaterinburg. Dette året var det veldig dårlig avling. I tillegg så var traktoren gått i stykker, men
heldigvis fikk de låne en av naboene.

Vi fikk en rad hver og måtte ta opp poteter uten
redskap, – bare med hendene. Dette var en
nyttig erfaring. Av og til fant vi mange, av og til
ingen. I raden fant vi også en liten muldvarp.
Den var dessverre død. Potetene ble helt opp i
trekasser og så kjørt med traktor til potetkjelleren, der det var kjølig.

I bigården
Under vårt besøk i Svetlana, fikk vi være med
Jura i bigården. Han innviet oss i bienes hemmelige liv og fortalte at det var veldig vanskelig å få
biene til å overleve.
Vi fikk vite at for å overleve, kan biene aldri sove;
de må være i bevegelse hele tiden for å holde
varmen i seg selv og i kuben.
Dronningen er midt i kuben, og biene må passe
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ekstra godt på henne så hun ikke dør.
De forer henne med pollen og sukkervann, som
birøkteren har laget klart i et kar.
Jura hadde utviklet et helt nytt hus for bier, laget
av en uthult trestamme i ask. Denne hadde han
satt oppreist, slik at man kan ta ut rammene med
honning på en enkel måte. Men han var veldig
spent på hvordan dette ville gå i virkeligheten.

Rikard E Ottesen, Roy Victor Hansen, Anna Shevchenko og Bjørg Jensen i Svetlana.
Foto: Anna Shevchenko og Monica Nicolaisdatter Haugan.
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Glimt frå Svetlana
Biletreportasje av Elisabeth Husebø.
For eit par år sidan hadde vi eit intervju i LandsByLiv med
sonen min, Valdemar, som då var praktikant i Svetlana i
Russland. No har han gjort ferdig snikkarlæra si, og reist
tilbake til Svetlana som medarbeidar. I oktober drog eg dit
for å besøka han, og å sjå korleis det var i Svetlana.
Svetlana har meir enn nok arbeid for ein som kan svinga
hammar og sag. Her held han på å skifte ut vindskiene
på Dom Larsa Henrika, eller Lars
Henrik Hus som vi ville seie på
Valdemar på taket.
norsk. Huset er kalla etter Lars
Henrik Nesheim, som nok mange
av lesarane våre vil hugse. Han var
sterkt engasjert i oppstarten av
Svetlana; ein av dei som var med å
gjera denne landsbyen mogeleg.
Her er dei to største husa i Svetlana; Det blå heiter Dostojevskij hus,
og det rosa Fritjof Nansen hus.
Eg budde i det blåe huset, i rommet
på toppen av stillaset. Det stod der

Dostojevski og Nansen hus.
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fordi huset fekk nye vindauge i fjor,
og no held Valdemar og assistenten hans på å sette på fôringar og
listverk. Og den siste dagen eg var
der var turen kome til vindauget på
«mitt» rom.
Ei av dei eg trefte i Svetlana var Vika.
Ho hadde ikkje skule den veka eg var
der, så ho var heime og hjalp til.
Det var jente som kunne jobba!
Stabla opp alle stolane og vaska
kvar krik og krok av golvet i stova/
spisestova! Eg trur ikkje eg kunne
vaska så grundig når eg var tolv år
. . . Og ettersom ho knapt hadde
verbalt språk, og eg knapt kan noko
russisk, stilte vi likt når vi skulle
kommunisera.
Hausten hadde kome til Russland også, og
rognetrea stod så nedtynga av bær at eg har

Vika.

aldrig sett maken. Eg plukka litt og
laga rognebærgele ein dag, – i alle fall
håpar eg at det vart gele når det vart kaldt!

Camphill Svetlana ligger 140 km øst for St Petersburg. Landsbyen består av fire hus, gårdbygginger og
verksteder. Svetlana ble grunnlagt i 1992 av Margit Engel fra Norge og Michael Michaelov fra
St Petersburg, og med stor støtte fra landsbyene i Norge. www.camphillsvetlana.ru
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Rognetrea stod så nedtynga av bær.

Eg vart fasinert av korleis dei stabla veden
i Russland – stablane såg ut som små
runde hus!
Ein dag var vi på utflukt til Ladogasjøen.
Det er Europas største innsjø; det var nett
som å vera ved havet; store bølger som
slog inn mot land, og berre vatn så langt
ein kunne sjå (men det var jo ikkje saltvatn, då).
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Over: Vedstabel.
Under: Ved Ladogasjøen.

Kunstutstilling i Torggården
Tekst: Dorine van der Linden. Foto: Johannes Støhr.
For noen år siden kjøpte Jøssåsen Landsby Torggården i
Hommelvik av Malvik kommune. Vi har pusset den opp,
og etterhvert har sekretariatet til Camphill Landsbystiftelse
flyttet inn i øverste etasje. I første etasje er det galleri hvor
lokale kunstnere har mulighet til å holde utstilling.
I løpet av våren malte Vigdis, Trine, Guro, Bjarne og
Joachim mange flotte bilder i samarbeid med Maren.
Og i sommer kom endelig turen til Jøssåsen sine kunstnere
til å ha en kunstutstilling i Torggården.

Torggården i Hommelvik.

Velkommen til utstilling!

Jøssåsen Landsby – et Camphillfellesskap i Malvik kommune i Sør-Trøndelag. Foruten gårdsdrift har
landsbyen kulturhus, veveri, bokverksted, keramikkverksted, snekkerverksted og vedgruppe, kulturtilbud og aktiviteter. Jøssåsvegen 161, 7550 HOMMELVIK. www.jossasen.no, office@jossasen.no.
JØSSÅSEN
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Hval - malt av Joachim

Vigdis med maleriet sitt
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Fisk – malt av Bjarne
Uten tittel – malt av Guro
Fisker malt av Maren

JØSSÅSEN
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Vinteraktiviteter på Rostadheimen

Tekst og foto: Hanne Hasselberg
På Rostadheimen har vi en fantastisk hage vi
kan jobbe i om våren og sommeren. Her finnes

et mylder av arbeidsoppgaver, og alle er med i
arbeidet med å vedlikeholde hagen og tomten.
Til neste år vil vi også kunne utvide vår planteproduksjon i et stort nytt drivhus.
Men når mørket
melder seg og
høstvinden fra
fjorden blir bitende kald, flytter
vi våre dagaktiviteter innendørs.
Vi høster urter fra
hagen vår og tørker dem i Primen,
som er huset vi
holder til i på dagtid. Urtene bruker
vi til urtesalt og te.
Vi har i mange år
jobbet mye med
tekstiler, og i år har
vi blant annet laget
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gryteunderlag av tovede ullkuler.
I år får vi stille med en egen salgsbod på Helgeseters flotte julemarked i slutten av november.

Det er vi glade for. Der vil vi selge tekstilprodukter, hjemmelaget urtesalt, postkort med motiv
som beboerne har malt, og selvsagt lys fra vårt
lysverksted.

Rostadheimen Bofellesskap ligger på Garnes rett utenfor Bergen. Stedet har også et aktivitetstilbud.
Garnesveien 166, 5264 GARNES. www.rostadheimen.no, post@rostadheimen.no.
ROSTADHEIMEN
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Lysstøping

Det siste året har vi også begynt å støpe lys.
Lysstøpingen finner sted i et eget verksted, og
vi har investert i et flott smeltekar. Våre hjemmelagde lys er et fint gjenbruksprodukt hvor vi
bruker gamle stearinrester til å skape nye lys.
Lysstumpene får vi fra den lokale kirken og
privatpersoner. Vi lager for tiden mosaikklys,
som er en teknikk hvor støpeformene fylles med
voksbiter før det helles varm voks over. Vi bruker også fargepigmenter i produksjonen. Dette er
en spennende prosess, for man vet aldri hvordan
sluttproduktet blir.
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For mange på Rostadheimen er lysstøping en
flott aktivitet. Enkelte kan være aktivt med i
arbeidet med å knuse voks, klippe veker og
fordele voks i støpeformene. Andre vil kunne
finne glede i å befinne seg i et rom med fin arbeidsatmosfære. Bortsett fra når en ivrig beboer
slår løs med hammer for å lage mosaikkbitene,
er selve lysstøpeverkstedet en stille arbeidsplass
hvor mange faller til ro. Mens man jobber med
lysstøping, er det ikke sjeldent at noen bare
kommer innom for å sitte der en liten stund for
å se og kjenne på varmen og roen.

ROSTADHEIMEN
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Fra venstre: Magne, Odin, Lise, Rakel, Anne, Tone, Fathia. Foto: Bjørkebakken Granly.
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Jeg heter Fatiha Dyste

Jeg har bodd på Granly i seks år, har ikke bodd
her så lenge.
Jeg er veldig glad i jobben min, spesielt å lage
tennruller. Liker også å sy og å jobbe ute ved
drivhuset. Jeg liker å tegne, og å gå tur, hoppe på
trampoline og å høre på musikk.
På Raufoss videregående skole gikk jeg på kokkog servitørlinja. Jeg elsker å lage mat og
å bake. Jeg er veldig glad i kaker, spesielt
marsipankake med syltetøy, sjokoladekake og
Daimkake.
Jeg liker å reise på sydenturer til Solgården og
tur på fjellheimen med bjørkebakken…
Og jeg er glad i hus-oppgavene mine, spesielt å
lage te og havregrøt.
Det er ikke så mye jeg ikke liker.
Har mange fine venner som Lise, Magne og
Anne Ø.
Og jeg synes å gå i 17.-mai tog, og å feire jul

og påske er kjempegøy, og å spise karbonadesmørbrød.
Jeg liker IKKE
fluer og veps,
men jeg synes
fugler er fine,
jeg skal mate
dompapen til
vinteren så
vi får mange
dompaper her.
Og så liker jeg
når hakkespetten hakker i
trærne.
Og så liker
jeg å kjøre bil
og å danse til
rockeband.
Granly. Foto: Pirus Roth.

Granly Stiftelse ligger på Mjøsas vestside på Kapp i Østre Toten kommune og gir botilbud samt
dagaktiviteter som er sentrert rundt håndverk, kunst og hagebruk, kulturtilbud og aktiviteter.
Mjøsvegen 498, 2849 KAPP. www.granly-stiftelse.no, granly@granly-stiftelse.no
GRANLY
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Per
Eg kjenner ein som heiter Per
han har kring sytti årringar
og andletet er hogd i gråstein
han kan spikke lysande morgonkvistar
og smi ildraude horisontar
du finn han ute på trappa
mysande mot duskregnet
eller under lønnetreet
stille mediterande
i lag med ein spettmeis
alltid med kommande årstider i augo
og ein vinterstorm i jakkeforet
og spør du han om det
så kvessar han ei stripe ljos
og strør over dagen din
Vidar-
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Per. Foto: Vidar Kolås.

GRANLY
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Elsker
å tegne
Mathilde bor på
Klostergården på
Tjøme.
Hun jobber til
daglig mest med
grønnsaker og urter,
og steller dyr med
ekstra ansvar for
kaninene.
Mathilde elsker å
tegne og å strikke.
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KLOSTERGÅRDEN

Klostergården livsfellesskap - ligger på Tjøme. Vi er et bo- og arbeidsfellesskap med jordbruk,
gårdsdrift, verksteder og kulturhus. Vi tilbyr også veiledning og undervisning.
Barkevikveien 44, 3145 TJØME. www.klostergaarden.no, post@klostergaarden.no

Returadresse: Landsbyliv, Oscars gt 10, 0352 Oslo
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