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Det meningsfulde liv
Hvad det me ningsfulde er set udefra, 
og hvad det meningsfulde er set 
indefra.

Søren Hanse og Helle Hansen, Side 4 

Processen at skabe et 
Værdi, mål og handlings-
grundlag...
Mennesker med særlige behov for støtte 
har et rigt liv med både frihed til og 
mulighed for at udvikle sig personligt....

Tine Bay Sørensen, side 32

Storytelling som kreativ 
udviklingsvej
Når vi bruger ordet ”billede”, så mener vi 
ikke et fladt billede, som det vi ser foran os 
på væggen i stuen.

Inger Lise Oelrich, side 26
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Hvad er meningen?
Leder 

Torben Olesen
Redaktør

                                         

Det kræver en stærk tro, at smide 
et reb op i luften og begynde at 
klatre.
Processen med dette andet 

nummer af tidsskriftet, har været noget i den 
retning.
Så takket være en solid overbevisning om 
projektets berettigelse og betydning hos de 
involverede parter, holder du nu – kære læser 
– KAIROS nr. 2 i hånden!

Siden første nummer udkom er der sket det 
glædelige, at bestyrelsen for Helsepædagogisk 
sammenslutning er nedsat som Redaktionsråd 
for KAIROS. Det betyder en kraftig udvi-
delse af den personkreds, som fremover vil 
stå for arbejdet med at videreføre KAIROS: 
en organisation bestående af Redaktionsråd, 
 Redaktion og Redaktør. Tilbage står, at få dan-
net et sekretariat, der kan stå for de praktiske 
og løbende opgaver.

Det altafgørende som skal til for at sikre 
KAIROS` fortsatte eksistens, er naturligvis,  
at tilstrækkeligt mange mennesker tegner 
abonnement og således sikrer det økonomiske 
grundlag for et kontinuerligt arbejde.

Redaktionen fik mange positive tilkendegi-
velser efter at første nummer var kommet på 
gaden, mange gode forslag til videreudvikling 
og ideer til nye tiltag. Det stod hurtigt klart, 
at det vil være en god ide, at hvert nummer 
får et overordnet tema, som skribenterne kan 
forholde sig mere eller mindre frit til.
Således blev temaet ”Det meningsfulde liv” 
valgt som tema for KAIROS nr. 2.
I oplægget hed det bl.a. Hvad er det, der gør 
at livet kan opleves mere eller mindre menings-
fuldt? Hvad er meningsfuldt for mig og hvad 
tror jeg er meningsfuldt for andre? Hvilken 
relevans har dette spørgsmål overhovedet i vor 
moderne verden, eller er spørgsmålet måske 
yderst relevant netop i denne moderne verden? 
Hænger spørgsmålet sammen med individuelle 

forhold eller med sociale forhold? Er det i vir-
keligheden et religiøst eller filosofisk spørgsmål, 
måske ligefrem politisk? Kan man forestille sig 
at alder, køn, sundhed, sygdom slet ikke spiller 
nogen rolle for det meningsfulde liv, at menings-
fuldhed kan opleves under alle forhold? Eller 
forholder det sig stik modsat; at det menings-
fulde opstår i medmenneskelige sammenhænge, 
som netop er afhængige af ydre forhold.

På baggrund af dette oplæg og på baggrund af 
skribenternes erfaringer og faglige ståsted, er 
de forskellige artikler blevet til. Redaktionen 
takker for alle bidrag, for engagement og for 
vilje til at støtte op om KAIROS.

Efter at første nummer udkom, har Mostafa 
Yamil forladt redaktionen, da han har fået ny 
ansættelse og ikke længere sidder i Helsepæ-
dagogisk sammenslutnings bestyrelse. Vi siger 
tak til Mostafa for hans indsats i arbejdet med 
at bringe KAIROS til verden og ønsker ham 
held og lykke i hans nye arbejde.
Som afløser er Göran Krantz trådt ind i 
redaktionen og bidrager også som forfatter til 
en artikel i dette nummer. Vi ønsker Göran 
velkommen.
Som hovedkraft i udformningen af bladets 
grafiske profil og hele fremtræden i øvrigt, tak-
ker vi Niels Erik Boesen, uden hvis indlevelse 
og engagement, det næppe havde kunnet lade 
sig gøre.
Ligeledes takkes fotograf Tage Klee og male-
terapeut Mette Ryom-Røjbek for deres med-
virken.

Illustrationerne i dette nummer er hovedsage-
lig gengivelser af akvareller, malerier og grafik, 
udført af voksne beboere i Marjatta fælles-
skabet, vi takker beboerne for, at de har givet 
deres tilladelse til at værkerne bringes i denne 
sammenhæng.

God læselyst til alle.
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Det meningsfulde liv – en spændende og 
udfordrende opgave at få stillet – og vanskelig 
at besvare.

Ingen tvivl om, at mange i disse år søger me-
ningen med livet. I vores såkaldte konkurren-
cestat med krav om økonomisk vækst, i vores 
nyttesamfund, hvor det økonomiske menneske 
hersker, søger befolkningen en dybere mening 
med deres liv. For flere og flere betyder vækst 
ikke blot økonomisk vækst, men også vækst 
på det personlige indre plan som det me-
ningsfulde liv, på lykke, på kærlighed. Se blot 
på det uhyre udbud af veje hertil som f.eks. 
meditation af alskens slags, mindfullnes, yoga, 
coaching, terapier, pilgrimsvandringer, selvre-
aliseringsforløb, osv.

 Som modsætning hertil optræder så folk 
som Svend Brinchman, som siger: Al den 
selvindsigt fører ingen steder hen, er navlebe-
skuende. Nej siger han: Det drejer sig om selv-
udsigt, vend dig mod dine medmennesker og 
verden omkring dig. Der finder du neningen 
med livet. Hans sidste bog ”Ståsteder” er den 
mest omtalte og anmeldte bog de sidste uger 
og overskrifter i aviser og tidsskrifter ligger på 
linje med hans budskab. ”Det kniber med at 
finde mening i det daglige arbejde” eller ”Så 
længe verden tror, at meningen med livet er at 
blive rigere, kan vi ikke redde planeten eller  
” Meningen kan findes i det meningsløse”.

Altså et højaktuelt og meningsfuldt spørgs-
mål at belyse også i et helsepædagogisk 
tidsskrift.

Louise son case
Skal man nærme sig emnet uden at ende i 
abstraktioner, teorier eller filosoferen er det 
for os indlysende, at en ”case” er brugbar.  Når 
vi- undertegnede- beskæftiger os med livets 
store spørgsmål f.eks. i antroposofien, søger 
vi ofte at forstå ved at bruge vores plejedatter 
Louise som en vej hertil. Og i denne sammen-
hæng: Har Louise et meningsfuldt liv?  Vi ”fik” 
hende som treårig (i dag er hun 37). Hun er 
multihandicappet, uden sprog og kaldes i dag 

autismespektrumforstyrret. (Som barn var 
diagnosen retarderet, hyperaktiv og psykotisk/
autistisk) Hendes udviklingsalder i samfun-
dets målesystem taler om en udviklingsalder 
fra 9 mdr. til 2 1/2 år, hvoraf den motoriske 
alder (hun går og kan gå langt) scorer højest, 
og den sproglige lavest.

Vi nåede hurtigt til, at vi måtte skelne 
mellem, hvad det meningsfulde er set udefra, 
og hvad det meningsfulde er set indefra. Og 
denne differentiering i en overvejelse om det 
meningsfulde liv kan generaliseres. Tænk blot 
her på deprimerede og på selvmordstruede. 
Udefra ses deres liv som fuldt ud menings-
fuldt: De kan have et godt arbejde, en dejlig 
familie og en ægtefælle, der elsker dem. Dertil 
god økonomi og tilfredsstillende leveomstæn-
digheder. MEN indefra er livet totalt menings-
løst og livstomt.  Så det vi kalder ”det gode liv” 
er ikke nødvendigvis meningsfuldt for den 
enkelte.

For Louises vedkommende var hun indlagt 
meget syg for en del år siden. En overlæge på 
det pågældende hospital sagde: ”Var det ikke 
bedre hun døde”? En af sygeplejerskerne var 
vores svigerdatter, som øjeblikkelig svarede:”-
Det skulle du lige sige til min svigermoder”. Et 
andet eksempel er en taxachauffør, som kørte 
disse meget ”svage” børn til et dagtilbud, som 
ligeledes gav udtryk for, at det da var bedre 
for dem ikke at være født. Denne holdning til 
udviklingshæmmede og andre handicappede 
manifesterer sig klart i vores abortlovgivning. 
De regnes for at ville få et meningsløst liv, og 
skal derfor udryddes før de fødes. Lovgivnin-
gen tvinger (endnu) ingen, men resultatet af 
holdningen er, at af par, der ved, at de venter et 
barn med Downs syndrom, vælger 98% abort. 
Et inhumant samfund. Noget lignende gælder 
for spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Et flertal 
af befolkningen er for, og vi tror ikke, vi i sid-
ste ende undgår en lov herom. For her er igen 
tale om, at liv som regnes for meningsløse, kan 
vi ligeså godt udrydde.

Det meningsfulde liv
”Se ud i verden og lær dig selv at kende – 

Se ind i dig selv og lær verden at kende”

Vi nåede hurtigt til, 
at vi måtte skelne 
mellem, hvad det 

me ningsfulde er set 
udefra, og hvad det 
meningsfulde er set 

indefra

»

Søren Hansen Helle Hansen
Bor i levefællesskabet 

Hertha
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Playing god                    
For nylig udkom den italienske filosof Giorgio 
Agambens værk ”Homo Sacer, den suveræne 
magt og det nøgne liv” på dansk. I en stærkt 
reduceret version ser hans overvejelser om det 
nøgne liv således ud: Det er det menneske, 
som kan slås ihjel, uden der er tale om mord, 
og uden der er tale om ofring. Det er nøgent 
liv.

 Det starter i sproget. I 1920 udgav juristen 
Karl Bindings og medicineren Alfred Hoche 
en bog om ”autorisering af det ikke levevær-
dige livs tilintetgørelse”. Som Agamben siger: 
Benævnelsen var sket. Denne udgivelse fik 
nærmest officiel anerkendelse. Næste skridt 
mod det nøgne liv er undtagelsestilstanden, 
hvor nogen sættes uden for det normale liv 
med sine af staten givne rettigheder (f.eks. 
netop nu flygtninge). Og hver gang det gøres, 
skabes der et rum for det nøgne liv. Han 
benævner dette rum for en” lejr”. Det kan være 
en flygtningelejr eller en hospitalsgang, hvor 
man foretager aborter, eller der hvor det går 
endnu videre mod udryddelse som i kz lejre-
ne.  I en” lejr” ender mennesket med at være 
nøgent liv, som kan tages uden, at der er tale 
om mord eller ofring. Samfundet har besluttet, 
at sådanne liv er uden mening. Og bødlen er 
uden skyld, for skylden er kollektiv – eller om 
man vil, ingen er skyldig.

 Ud fra en karmabetragtning af menneskeli-
vet, ville man  ikke ”lege Gud”. Da ville ethvert 
menneske have sin vej og sin betydning.

Louise som meningsdanner
Hvad angår ”vores” Louise har hun haft stor 
betydning for manges liv. Hun har stor påvirk-
ningskraft, man kunne næsten sige, hun er 
meningsdannende. Hun har været medvirken-
de til Kristofferhjemmets opståen, et Rudolf 
Steiner dagtilbud for udviklingshæmmede 
børn og  - siger nogen – til kimen til Hertha 
Levefællesskab. Sådan kan man sige, at omgi-
velserne har reageret og handlet. Hendes livs 
meningsfuldhed set indefra er ikke ligeså let at 
besvare, da hun ikke har talens brug, og man 
derfor er henvist til kropssprog og erfaring i 
at læse hende. Vi vurderer, at når hun er glad 
og vel tilpas, smilende og nærværende og 
viser lyst og evne til at lære nyt, så har hun et 
meningsfuldt liv med en smittende livsglæde. 
Til gengæld er det svært at tale om menings-
fuldhed, når hun er frustreret, bange, skriger, 
græder, er selvskadende og udadrettet og gør 
omgivelserne angste eller ulykkelige.

Et specielt fænomen i Louises tilværelse er 

hendes dominerende aktivitet. Fra hun var helt 
lille har hun svinget med snore, kæder, tele-
fonledninger, eller hvad der nu var for hånden. 
Det er på et tidspunkt endt med at blive til 
lange kæder af hønseringe/kædeled, som hun 
sorterer i farver, størrelser og former. En akti-
vitet som nærmest ser ud som ren forskning. 
Engagementet er totalt. Aktiviteten tilfredsstil-
ler hende, og hun er helt fordybet i den med 
klare afvisninger, hvis man blander sig. En for 
os meningsløs handlen, men iagttager man 
Louise, ser hun ud, som om dette er menings-
fuldt, er hendes livsindhold, en forskning, en 
nødvendig og tvingende del af hendes liv.

Vores konklusion må blive, at der er en 
mening med hendes liv, og at hun har et 
meningsfuldt liv ud fra sine forudsætninger, 
sit karma, selv om hun aldrig når til frihed 
og selvforvaltning. Til gengæld har hun mødt 
kærlighed i mange relationer, en så overordnet 
vigtig del af det meningsfulde liv på jorden.

Hertha levefællesskab
Da vi i den spæde start i forarbejdet til Hertha 
Levefællesskab skulle formulere en overskrift 
for projektet, blev det til: Hvad er det bedste liv 
for voksne udviklingshæmmede, når de skal 
flytte hjemmefra. Vi kunne ligeså godt have 
sat det meningsfulde ind som overskrift, som 
arbejdstitel. Og det gik i arbejdet hurtigt op for 
os, at denne tanke ikke kunne tænkes uden at 
inddrage alle os andre ”såkaldt normale”. Det 
blev til begrebet ” Den ønskede og omvendte 
integration”, i dag ville det nok hedde inklu-
sion. Vi ”såkaldt normale” beslutter at leve 
sammen med en flok udviklingshæmmede, vi 
vil gerne være med til at løfte en social opgave 
på helt frivillig basis.

Det udløste overvejelser, som spændte vidt. 
Det var jo os, som lagde en ramme ud fra 
vores erfaring om, at en sådan gruppe som 
udviklingshæmmede har brug for hjælp i livet. 
Hjælp til at finde ind i et ufremmedgjort arbej-
de, hjælp til at få lødige kulturelle oplevelser, 
og hjælp til at indgå på lige fod med hinanden 
og andre i et socialt liv, som udspiller sig fra 
menneske til menneske i øjenhøjde.        

Vi var os helt bevidste, at også i det om-
kringliggende samfund blev der arbejdet 
ihærdigt på at afinstitutionalisere. Mange 
havde indset, at det ikke længere var rigtigt 
blot at udskille ”de anderledes” og anbringe 
dem på en institution. En institution har 
tilbøjelighed til at lukke sig om sig selv, og i 
værste fald ender det med at gøre livet til blot 
ritualer og rutiner. I en sådan sammenhæng 

Hun har været 
medvirkende til 
Kristofferhjem-
mets opståen, 

et Rudolf Steiner 
dagtilbud for ud-

viklingshæmmede 
børn og    – siger 

nogen – til kimen 
til Hertha  

Levefællesskab

»
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forsvinder muligheden både for de ansatte og 
”de indsatte” i at realisere selvforvaltning og 
medindflydelse på eget liv. Balancen mellem 
den personlige frihed og behovet for omsorg 
er hårfin, men målet må hele tiden være at 
realisere et meningsfuldt liv for alle. Om det så 
blot er ”det gode liv”, vi giver mulighed for, er 
det dog et skridt på vejen.

Hvis vi ud fra personlige erfaringer skal binde 
en sløjfe på denne beretning, er det relevant at 

bringe tidsfaktoren ind. Det som i et livsafsnit 
ser tilfældigt, måske endog meningsløst ud, 
viser sig, når man overskuer ”den røde tråd” i 
sit liv at være netop det, som blev livsændren-
de, og som har gjort livet meningsfuldt. Og 
meningsfuldt bliver livet kun, når tanke følelse 
og vilje går op i en højere enhed. Det er da 
friheden opleves og forstås. Og for os person-
ligt har mødet med en multihandicappet såvel 
som Hertha Levefællesskab givet os denne 
chance.
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Det tidsskrift man sidder med her i hånden er 
ikke dumpet ned fra himlen. Det er et resultat 
af ildsjæle og et forum der muliggør sådan-
ne menneskers intentioner. Denne artikel er 
et forsøg på at synliggøre det bindeled, der 
i baggrunden holder sammen på det helse-
pædagogiske og socialterapeutiske arbejde i 
Danmark, og blandt meget andet muliggør en 
sådan tidskriftsudgivelse.

Dette bindeled er vi enedes om at kalde Hel-
sepædagogisk Sammenslutning (HS). Hvad er 
det for en størrelse, og frem for alt: Hvad gør 
den egentlig? – Hvad er dens berettigelse?

Opståen og udvikling
I 1997 stiftedes Dansk Forbund for Helsepæ-
dagogik og Socialterapi. Det hed det i mange 
år.  Det blev grundlagt af ildsjæle, der forud 
havde haft en løsere tilknytning til hinanden, 
men langsomt udviklede den organisation vi 
kender i dag. Gennem et utrætteligt arbejdede 
for sagen blev der holdt liv i foreningen. Man 
så det som en af sine fornemste opgaver, at der 
blev afholdt stævner, hvor der var mulighed 
for faglig udvikling og udveksling og desuden 
pleje af kontakter på tværs af medarbejdere på 
alle institutionerne. Disse stævner var meget 
velbesøgte og var noget alle så frem til. 

Et vigtigt element var og er stadig samarbej-
det med de øvrige nordiske forbund igennem 
NFLS, hvor vi har en repræsentant sidden-
de. Også kontakten sydpå til Dornach blev 
prioriteret – og gennem sammenslutningen 
blev økonomiske midler formidlet videre. 
Det internationale forældresamarbejde blev 
varetaget gennem ECCE (se andet steds i dette 
nummer). Desuden blev der afholdt besty-
relsesmøder tre til fire gange årligt, hvor alle 
repræsentanter (som var lig med bestyrelses-
medlemmer) samledes – det blev set som en 
vigtig værdi, at alle medlemmer var ligeværdi-
ge stemmer i kredsen. Der var dog en sekre-
tær og en kasserer, der sammen med nogle 
få andre tegnede foreningen i særlig grad og 
holdt sammen på foreningen. 

Det nu hedengangne blad Nerthus – et 
fagligt blad der orienterede om det helsepæda-

gogiske arbejde i DK og norden, blev udgivet 
af frivillige kræfter i 25 år.

Opbrudstid
Denne måde at organisere sig på gav me-
ning og var frugtbar i mange år. Efterhån-
den opstod der dog et berettiget ønske hos 
de bærende kræfter om, at andre og måske 
også yngre kræfter tog over. Nye mennesker 
begyndte at overtage arbejdet og de gamle for-
mer at organisere sig på, viste sig ikke længere 
brugbare. Der opstod derfor et stærkt ønske 
om at samle og styrke arbejdet ved at ændre på 
vedtægterne, således at der blev dannet en reel 
bestyrelse. Dette ville også lette arbejdsgangen 
betydeligt og i øvrigt afspejle virkelighedes 
ansvarsfordeling. Over en periode blev der så 
dannet en egentlig bestyrelse og derpå udar-
bejdet nye vedtægter, som afspejler de ønsker 
og behov der er i foreningen år 2015. Det blev 
også muliggjort, at de enkelte institutioner 
kunne bidrage med flere repræsentanter i 
forhold til deres størrelse, og således kunne få 
mere indflydelse og vægt i arbejdet. Det er så 
der vi er i dag – hvad skal der nu ske?

Fremtiden
Bestyrelsens store spørgsmål er nu? Hvordan 
forvalter vi den opgave, som er os betroet 
fremover? Hvad vil vi bære med os fra tidlige-
re tider, og hvad skal forvandles til noget helt 
nyt? 

Som allerede omtalt, er der en række 
funktioner som sammenslutningen hidtil har 
varetaget, og som fremover også er en naturlig 
del af arbejdet. Det er afholdelse af stævner, 
temadage, Allkunst/KIK festival, kontakten til 
og repræsentation i fællesorganer i Norden og 
Dornach osv. 

Desuden er tidsskriftet KAIROS for nylig 
blevet en realitet, og udgivelsen i den nu-
værende form bliver understøttet direkte af 
bestyrelsen, idet den fremover vil være et 
redaktionsråd i forhold til kommende numre, 
hvor tema og indhold planlægges i samråd 
med den faste redaktion.
På et nyligt afholdt visionsseminar for alle re-

Om Helsepædagogisk 
sammenslutning 

Et mål her er at 
få oprettet en 

vidensbank, som 
den enkelte me-

darbejder eller 
fagperson på 
stederne kan 

trække på

»

Af Jakob Bønløkke 
viceforstander på 

Tornsbjerggård
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præsentanter blev der fremsat en række idéer 
og visioner for sammenslutningens/bestyrel-
sens fortsatte arbejde. Ud fra disse visioner 
kan man tegne følgende billede:

Alle kender til at det i hverdagen på det enkel-
te bosted, værksted eller skole kan være svært 
at holde fast i en dimension, der rækker uden 
for stedet. Det vil det være repræsentanternes 
og særligt bestyrelsens opgave, at sikre og 
styrke det fælles arbejde og bevidstheden om, 
at alle steder i Danmark udgør et arbejdende 
fællesskab med et fælles grundlag.

Et mål her er at få oprettet en vidensbank, 
som den enkelte medarbejder eller fagperson 
på stederne kan trække på. De første spæde 
tiltag til virkeliggørelse er foretaget. Viden 
kan i dag gøres lettere tilgængelig på diverse 
digitale platforme.

Der var et fokus på både arbejdet indadtil og 
udadtil. Indadtil med styrkelse og bevidsthed 
om vores værdier og baggrund i antroposofi-
en, og udadtil gennem en målsætning om at 

nå ud i det omkringliggende samfund med 
den viden og de kompetencer vi besidder. Hvis 
vi på kompetent og troværdig måde vil gøre os 
synlige i samfundet, kræver det en stor indsats 
for at bevidstgøre den viden, der nu ligger 
mere eller mindre skjult. Denne bevidstgørel-
se og dokumentation vil sammenslutningen 
gerne understøtte.

Der er som man kan se, en lang række opgaver 
som sammenslutningen gerne vil varetage 
i fremtiden. Det er derfor en udfordring at 
se hvordan disse opgaver kan løses i en travl 
hverdag med de ressourcer der er til rådighed. 
Det er et håb, at vi fremover finder samar-
bejdsformer som viderefører den impuls der 
startede foreningen: at vi med begejstring og 
initiativ virker gennem en sammenslutning 
der udvikler Rudolf Steiners pædagogik for 
mennesker med særlige behov. Samarbejdet 
skal blot antage nye former, der passer til det 
samfund vi har i dag og vil være en del af.
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Du har skrevet en bog om vore fødevarers vitali-
tet, med baggrund i mere end 25 års arbejde på 
området, hvad ligger der i dette begreb ”vitali-
tet”?
Vi er alt for lidt opmærksomme på, at vi 
har brug for vitale fødevarer, fødevarer med 
livskræfter, der gør os handlekraftige, som kan 
sætte os i stand til at omsætte tanker til viljes-
handlinger. Selve ordet ”vitalitet” kommer fra 
det latinske ord for liv, det samme ord som vi 
finder i f.eks. vitamin. Man kan sige at vitalitet 
er evnen til at modstå ekstreme belastninger 
uden, at de basale livsytringer lider overlast.

Hvad er din baggrund for at give dig i kast med 
sådan en opgave, hvem er du?
Jeg er vokset op i København i forstaden 
Rødovre. Landbruget mødte jeg først senere, i 
en alder af 28 år, hvor jeg måtte stille mig selv 
spørgsmålet, hvad jeg egentlig ville med det 
her liv. Så var det at jeg på Søtofte højskole, et 
sted hvor man beskæftigede sig med psyko-
logi, religion, meditation osv. sådan meget 
tresseragtigt, stiftede bekendtskab med det 
biodynamiske landbrug for første gang og med 
Rudolf Steiners tanker. Jeg begyndte at arbejde 
i landbruget og fik det grønne landmandsbevis 
fra den økologiske Landbrugsskole i 1985. På 
det tidspunkt stod det konventionelle land-
brug meget stærkt og der var kun lidt forståel-
se for det økologiske og det biodynamiske. Det 
var på sådanne gårde jeg arbejdede og det der 
slog mig var, at husdyrene og afgrøderne var 
sunde.

Der er jo forskellige meninger om, hvornår 
noget er sundt, hvad er din opfattelse?
Når vi taler om sundhed i dag, så taler vi om 
et lille antal næringsstoffer, nemlig om de der 
er nævnt på emballagen; vitaminer, mineraler, 
proteiner osv. Det er selvfølgelig brugbar vi-
den, men min erfaring, efter at jeg har arbejdet 
med de her ting som forsker i mange år, er at 
med den viden vi har i dag, er det ikke nok at 
snakke om den smule næringsstoffer, der står 

nævnt på emballagen. Det der er mit hoved-
synspunkt er, at det konventionelle landbrug 
er så gennemtrængt af industriel tankegang, 
at det har krydset en grænse, som man ikke 
kan krydse uden at man får en regning. Og 
den regning er, at vi har mistet fornemmelsen 
for det levende. Her er jeg ikke ude på at hetze 
mod landbruget som sådan, de fleste konventi-
onelle landmænd jeg har mødt er fine men-
nesker. Men det er den udvikling, der ligger i 
tiden, den udvikling der ligger i økonomien 
og i naturvidenskabens forståelse af jorden. Vi 
tænker i stoffer og ikke i levende organismer, 
og levende organismer er mere end stoffer.

Hvordan forstår du ’liv’ i denne sammenhæng?
Man kan bruge sammenligningen med et 
magnetfelt, hvor feltet synliggøres ved hjælp af 
jernspåner på et stykke papir, der holdes over 
en magnet. På samme måde er det med de 
forskellige stoffer i vore fødevarer, de skal være 
der, vi skal have de forskellige vitaminer osv. 
men de skal være organiseret på en bestemt 
måde, de skal have en bestemt struktur.

Hvad mener du med struktur?
Man kan sige at en gulerod, udover at bestå af 
stoffer, har en struktur og den struktur har den 
fået fra den jord den er vokset i, af den gød-
ning den har fået, af det vand der kommer ned 
fra himlen og det solskin der rammer blade-
nes fotosyntese, altså strukturen bygges op af 
kvaliteterne i de her forskellige ting, derudover 
er det kvaliteten af mikroorganismer i mulden, 
der et langt stykke af vejen er bestemmende 
for kvaliteten af guleroden.

I din forskning bruger du biokrystallisati-
ons-metoden, kan du sige lidt om hvad det er?
Det er en metode, som er udviklet inden for 
det biodynamiske landbrug, og her handler 
det om, at vi får fat i kvaliteten af det levende. 
Vi bringer et møde i stand mellem det levende 
og det kemiske salt kobberklorid, vi opløser 
det og anbringer det i destilleret vand. For 

Samtale med Jens-Otto Andersen om hans nye bog 
“Vitalitet – fra muld til mave”

Om det levende

Af Torben Olesen
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eksempel noget gulerodssaft og en bestemt 
mængde kobberklorid, vi fordamper det og får 
med denne metode et billede af, i hvilken grad 
gulerodssaften er i stand til, man kan sige, 
at overvinde saltets lineære måde at danne 
krystaller på.
Det er lidt kompliceret at beskrive, men vi 
kan bruge en sammenligning og sige, at det 
billede vi får, ligner et grantræ set oppefra med 
stammen i centrum og grenenes forgreninger 
udefter. I udkrystalliseringen vil billedet på 
papiret ligge et eller andet sted mellem det, 
der ligner et sundt levende grantræ og det, der 
ligner et vissent, dødt grantræ, som f.eks. ju-
letræet vi bærer ud af stuen i starten af januar. 
Og der ser vi, at de biodynamiske og økologisk 
dyrkede produkter simpelthen har bedre bil-
leddannende egenskaber, de ligger meget mere 
i nærheden af det friske og levende grantræ for 
at blive i den sammenligning.

Er det også det, der kommer til udtryk i forsøget 
med en agurk, som du har fortalt om?
Ja, det er jo meget overraskende og over-
rumplende, man skærer en agurk i skiver på 
ca. 2 cm i tykkelse, samler stykkerne og ruller 
agurken ind i husholdningsfilm. Efter knap to 
ugers opbevaring i stuetemperatur er forskel-
len i vitalitet meget tydelig. Nogle agurker er 
stærkt nedbrudt af bakterier og svampe, andre 
er helt uden angreb, og snitstykkerne er vokset 
sammen igen! Resultaterne viser at økologiske 
og biodynamiske agurker klarer sig bedre i 
denne test end de konventionelt dyrkede.

Det er et udtryk for vitaliteten?
Ja, i virkeligheden når vi undersøger plantens 
vitalitet, undersøger vi bl.a. dens muligheder 

for at afvise svampe og bakterieangreb, og her 
er det, at vi rent videnskabeligt kan se, at det 
konventionelt dyrkede står svagere.

I din bog kommer du rundt om de her ting fra 
mange vinkler, jeg hæfter mig ved det du skriver 
om selve jordbunden og muldlaget, og om hvor 
nemt det egentlig er at forbedre dyrkningsjorden 
ved hjælp af kompost.
Ja, i den økologiske og biodynamiske dyrk-
ning er brugen af kompost meget vigtig, og en 
vigtig del af komposteringen er tilstedeværel-
sen af regnorme. Den engelske forsker Charles 
Darwin er mest kendt for sit værk om arternes 
oprindelse, ikke mange ved at han i over 30 år 
studerede regnorme, og var en af de første som 
pegede på den vigtige rolle regnorme har for 
en frugtbar jord. Han mente faktisk, at regno-
rmen er det dyr, der har spillet den måske 
vigtigste rolle i menneskets historie.

Vi har kun været inde på en lille del af det du 
skriver om i din nye bog, og derudover er jo et 
meget stort emne.
Ja, bogen er et forsøg på at lave en trædesten, 
så mennesker kan se, at fødevarer er mere end 
kemiske stoffer og bestanddele, og hvor vigtigt 
det er, at vi bliver opmærksomme på betyd-
ningen af det levende i vores ernæring.

Vitalitet – fra muld til mave
Forfatter: Jens-Otto Andersen
ISBN: 9788771531374
Forlag: Kahrius
Sidetal: 136
Udgivet: 2016
Pris: 198,-
Kan også bestilles på www.vitalitet.org
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ECCE har ikke tidligere været omtalt i Ny-
hedsbladet, men som en europæisk, antropo-
sofisk samarbejdsorganisation må det være 
på tide i disse på mange måder udfordrende 
politiske tider, også for vore udviklingshæm-
mede borgere.

Jeg har deltaget i de årlige møder rundt 
omkring i Europa i de sidste 13 år (været i 
Italien, UK/Oakland Park, Norge/Helgesæter, 
Holland, Tyskland, Belgien, Rumænien, Fin-
land, Tenerife, Ungarn, UK/Emerson College, 
Belgien og nu i foråret i Trondhjem, og på den 
måde fået indblik i det helsepædagogiske og 
socialterapeutiske arbejde i nord og syd, i øst 
og vest. 

Jeg har været og er repræsentant, indtil en ny 
repræsentant er interesseret i at overtage, for 
Helsepædagogisk Sammenslutning i Danmark 
(tidligere Dansk Forbund for Helsepædagogik 
og Socialterapi)

En af de markante ting ved ECCE er, at det 
er en paraplyorganisation bestående af både 
forældre og professionelle. Det er en vedtagel-
se, at 51 % af repræsentanterne fra de mange 
forbund og foreninger i de europæiske lande 
skal være forældre. Dette gælder specielt for 
ECCEs bestyrelse.

Dette er ikke altid så let, da en del lande har 
meget små og svage nationale forældreforenin-
ger. I Danmark har vi fx slet ingen, så vi har 
kun haft en professionel repræsentant i ECCE, 
nemlig undertegnede.

Betydningen af samarbejde mellem medarbej-
dere og forældre er stor – ikke mindst står for-
ældre og forældreorganisationer ofte stærkere 
overfor myndigheder end de professionelles 
sammenslutninger. Dette gælder for Danmark 
såvel som på EU plan.

Samarbejde med andre organisationer er en 
meget vigtig del af ECCEs arbejde, da ECCE er 
en lille organisation sammenlignet med meget 
store europæiske organisationer, som også 
varetager at arbejde for udviklingshæmmedes 
situation i Europa.

Det antroposofiske arbejde med udviklings-
hæmmede udgør i Europa kun 1 ½ % af det 
samlede arbejde med denne gruppe medbor-
gere, så samarbejdet med de langt større orga-
nisationer er afgørende for ECCEs indflydelse.

Det drejer sig om følgende paraplyorganisati-
oner:
E.D.F.: European Disability Forum fra 1997, 
som ECCE har været med til at grundlægge, 
og som udsender dokumenter, og som tager 
del i diskussioner på europæisk niveau med 
henblik på at opnå lige muligheder og rettig-
heder for handicappede (ca. 37 millioner i 
Europa)
I.E. Inclusion Europe, som er en paraplyorga-
nisation for forældreforeninger, der arbejder 
for at inkludere mennesker med handicap i 
samfundet.
EASPD: European Association of Service Pro-
viders for persons with Disability, en organisa-
tion som ECCE er medlem af.
Endelig kan nævnes ELIANT (European 
Alliance of Initiatives for Applied Anthropo-
sophy), hvis arbejde ECCE deltager i, og som 
ECCE var medgrundlægger af.

Fra de store europæiske organisationer forly-
der det, at de er meget glade for, at en røst som 
ECCE udtaler sig, da der herfra påpeges de 
humanistiske og etiske værdier og kvaliteter 
for og af vore udviklingshæmmede medmen-
nesker.

Dette fremgår tydeligt i ECCEs deltagelse i at 
udforme en skyggerapport i forbindelse med 
F.N.s handicapkonvention. De forskellige 

ECCE står for European Co-operation in Anthroposophical 

Curative Education and Social Therapy

Det er en europæisk NGO organisation, som startede i 1992, og hvis 
formål det er at repræsentere psykisk udviklingshæmmede og varetage 
deres interesser på europæisk niveau ud fra antroposofien.

Af Helle Hansen
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landes regeringer har udformet rapporter om 
Handicapkonventionens implementering. 
Skyggerapporterne giver et noget andet billede 
af, hvordan det står til. I ECCEs skyggerap-
port, som ud over at beskrive de etiske aspek-
ter i forhold til forskellige paragraffer, rettes 
bevidstheden mod de multihandicappedes  liv 
fx omkring selvbestemmelse. Så vidt jeg ved, 
er ECCE den eneste organisation, der i sin 
skyggerapport specielt gør opmærksom på den 
svageste gruppe, som ofte glemmes i inklusio-
nens navn.

Et billede på denne svageste gruppes optimale 
liv er, at såvel som alle skal deltage i main-
stream/ den store strømmende flod, er der små 
bifloder med smult vand, hvor den allersvage-
ste gruppe af multihandikappede kan leve.

Hvis jeg ser på ECCEs betydning i de enkelte 
europæiske lande, er det som om ECCEs hjælp 
er størst i de østeuropæiske lande. Her har det 
stor betydning, at en antroposofisk institution 
er medlem af en europæisk organisation. Det 
får fx regeringspersoner til at bidrage og til at 
deltage i et nyt steds indvielse. Et eksempel er 
Ungarn, der for at få hjælp og tilladelse til et 
nybyggeri kunne henvise til deres medlemskab 
af ECCE.

Også de sydeuropæiske lande, hvor antropo-
sofi og hjælp til udviklingshæmmede står ret 
svagt, styrkes af disse landes samarbejde og 
deltagelse i ECCEs arbejde.

For et par år siden talte den tyske forældreor-
ganisation og den svenske professionelle om at 
melde sig ud af ECCE: ”For hvad får vi ud af 
at være medlemmer?” Øjeblikkelig kom svaret 
fra Den Iberiske Halvøs repræsentant: ” Vi 
skal ikke tale om, hvad vi får ud af ECCE, men 

hvad vi kan give til ECCE.”
Sådan en samtale kan minde om modsætning 
mellem rige og fattige lande, hvor vi fra de rige 
lande ind imellem burde skamme os.

Det sidste møde, jeg har deltaget i, var i maj 
2016 i Trondhjem. Temaet var ”building brid-
ges” og havde også fokus på, at Camphillbevæ-
gelsen i Norge i år kan fejre 50 år.

Det specielle for mig var, at jeg denne gang 
fulgtes med en forælder. Da Danmark som 
sagt ikke har en national forældreforening, 
havde jeg valgt at invitere en forælder fra 
Hertha Støtteforening. Det var en god ople-
velse og kan måske blive starten på at danne 
en national forældreforening, der kan bakke 
op og støtte det helsepædagogiske og socialte-
rapeutiske arbejde i Danmark. Det har vi jo i 
mange år haft en Sammenslutning af professi-
onelle til, men et samarbejde ville være yderst 
givende.

Jeg mindes følgende ord fra en konference 
(vist nok sagt af Rüdiger Grimm): ”Hvis ikke 
forældre og medarbejdere lærer at arbejde 
sammen, vil helsepædagogikken ikke have en 
fremtid.”

Et sådant udsagn levede også på denne kon-
ference blandt mange andre vigtige brobygge-
rier.

Vil man læse mere om ECCE 
læs WWW.ECCE.eu
Og mere om Helsepædagogisk Sammenslut-
ning, læs dennes hjemmeside.
                                                                                      

»
Vi skal ikke tale om, 

hvad vi får ud af 
ECCE, men hvad vi 

kan give til ECCE
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Tid er bevægelse, og tid omtales oftest som en 
objektiv faktor, der bevæger sig fra punkt til 
punkt på en uendelig linje. Vi måler den med 
et kronometer, som kan registrere meget små 
tidsenheder. Grækerne betegnede denne form 
for tid som Kronos.  Hvis man tænker sådan, 
fortaber sig nuet ind i noget, der næsten 
ikke eksisterer andet end som en lille punkt i 
uafbrudt bevægelse mellem fortid og fremtid. 
Men i vår oplevelse af at være inde i den strøm 
af øjeblikke livet er, bevæges vi til oplevelser 
af meget forskellig kvalitet og længde. Min 
forskning viser at oplevelser af det man har 
hørt under kortere tid end et sekund, giver 
distinkte og kvalitative oplevelser. Dette viser, 
at vi lever i subjektive oplevelser af gennemle-
vede øjeblik – det grækerne kaldte Kairos. De 
opfattede Kairos som det gunstige øjeblik, en 
gud, der hjalp mennesket at gøre ting på det 
rette tidspunkt. Psykiater og forsker Daniel 
Stern siger: ’Kairos er det forbigående øjeblik, 
hvori noget sker, mens tiden udfoldes. Det 
er tilblivelsen af en ny tingenes tilstand, og 
det sker i et opmærksomt øjeblik … Kairos 
er et mulighedernes øjeblik, hvor hændelser 
kræver handling eller er gunstige for hand-
ling’ (2004:26-27).  Stern viser, at dette er 
et tidsbegreb, som passer nutidig forståelse 
af menneskelig bevidsthedsudvikling. I det 
subjektivt oplevede, nuværende øjeblik mødes 
fortid og fremtid og der findes muligheden til 
at gribe fat og gøre noget nyt, forstå noget eller 
forandres.

Forskningen om udviklingen i tidlig barndom 
har radikalt ændret synet på hvad bevidsthed 
er og hvordan vi skaber mening.  Forskere 
som Trevarthen, Stern og Meltzhoff viser os at 
bevidstheden udvikler sig i samspil med andre 
mennesker og dette sker gennem bevægelse. 
Bevægelse er nøglen til bevidstheden. Vi lever 
i og gennem bevægelsen både fysisk, vitalt og 
mentalt. Et nyfødt barn oplever og fortolker 

hurtigt og præcist udtryk som viser sig i be-
vægelser i moderens ansigt og krop. Små børn 
som får se et menneske, der har bestemt sig 
for at lægge en ting på et bord men taber det, 
reagerer typisk med at gå frem og lægge det 
op – de kan aflæse intentionen. Hvis sekven-
sen vises med en mekanisk hånd som gør det 
samme reagerer børnene ikke.  En intention 
er noget ikke fysisk, som viser sig i det øjeblik 
den udføres igennem kroppens bevægelser. 
Det lille barn fortolker og forstår det som 
en sammenhængende meningsfuld helhed, 
som en fortælling.  At det meningsfulde viser 
sig i bevægelse i nuet og at meningen både 
forstås og udtrykkes gennem at vi selv skaber 
rammen, fortællingen, er centralt i udvikling 
af tidlig bevidsthed.

Hvad er det som er nærværende i øjeblikket 
og hvordan skabes mening? Stern udforsker 
dette nøje og benævner den kreative aktivitet, 
som viser sig i tidlig udvikling som kærne-
selvet.  Den meget citerede sociolog Giddens 
(1996) har analyseret problematikken med 
den udbredte oplevelse af meningsløshed. Han 
mener at menneskets evne til selvstændigt at 
fortolke oplevelser, man møder i livet og at 
kontinuerligt rekonstruere billedet af sig selv, 
er den kraft som kan overvinde menings-
løshed. Indenfor psykologi bruger man her 
begrebet det narrative selv og identificerer 
forskellige skridt til hvordan vi aktivt skaber 
meningen med vort eget liv. Den pædagogiske 
forsker Illeris (2015) bruger Sterns beskrivelse 
af kærneselvet, som udspringet til drivkraft, en 
af de tre bærende elementer i hans læringstre-
kant. Illeris skriver at mangel på drivkraft er 
en stor udfordring i dagens uddannelsessyste-
mer. Der mangler ’ motivation for i det hele 
taget at deltage og engagere sig i uddannelses-
mæssige tiltag’ (2015:275). Dette er en alvorlig 
situation med store konsekvenser for individ 
og samfund. Der findes meningsfulde indhold 

Kairos – det meningsfulde øjeblik
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at lære, det sociale samspil er meningsfuldt, 
men inderst inde drejer det sig om, at finde 
den egne motivation til at gå ind i situationer 
og tage fat på de muligheder de giver.  Spørgs-
målet bliver så hvordan kærneselvet kan akti-
veres for at gribe fat i det som sker i et øjeblik, 
og hvordan kan jeg som pædagog få en anelse 
om hvad, som er vigtig for et andet menneske? 
I Steinerpædagogikken er dette perspektiv af 
stor betydning. 

Steinerpædagogik er en metode og derfor er 
mening ikke noget abstrakt, ingen ideologi 
eller noget på forhånd bestemt. Mening findes 
i den aktivitet mennesket i hvert øjeblik ska-
ber. Her findes potentiale til udvikling og her 
kan vi søge den værdi, pædagogisk stræben 
grunder sig på. At kvalificeret stå bag sådanne 
sætninger er en ordentlig udfordring og kræ-
ver både en grundig analyse af grundlæggende 
aktiviteter i Steinerpædagogik og en indlevel-
sesevne ud over det sædvanlige. I det følgende 
vil jeg trække nogle synspunkter frem på dette.

Steiner er tydelig i hvor mening skal søges. 
I foredrag om pædagogik/helsepædagogik 
under 1923-24 giver han flere indspil til dette. 
Han opfordrer til at barnet skal aktiveres til 
bevægelse så meget som muligt i kreative, for-
tolkende processer, og at pædagogen skal være 
opmærksom på hvad som sker med barnet, 
når det er inde i disse aktiviteter. Pædagogen 
skal lære sig at iagttage hvad som forandrer 
sig ’i blikket, i fysionomin, bevægelsen med 
fingrene, i måden at gå og stå på gulvet’ gen-
nem undervisningen. Når vi kan læse barnet 
på denne måde og opleve hvordan det vi gør 
’bliver til fysionomi og gestik hos et menneske, 
så fornemmer vi som pædagoger dette som et 
svar på et anende spørgsmål…hvad sker med 
barnet når jeg lærer det at synge?’ (Steiner 
tager her eksemplet med sangundervisning). 
Evnen at oplevende aflæse barnets reaktion 
som den udtrykker sig i kroppens gestik, er 
for Steiner det vigtigste, vigtigere end alle 
opdragelsesregler fordi her findes ’ et intuitivt 
element som skal udvikles mellem barn og 
pædagog’ (ovenstående citater fra 1982:54-55). 
Steiner kalder også dette for at se det åndelige 
i kroppen.

At bevidst opfange et andet menneskes gestik 
kan være en udfordring. Noget væsentligt 
viser sig måske som et hurtigt smil eller et 
flakkende blik; en hurtig indånding eller en 
langsom bevægelse med foden. Forsknin-

gen på området (f eks Paul Ekman) viser at 
meningsbærende skift i mimikken oftest er 
synlige under meget kort tid. Forskningen om 
emotionel intelligens - evnen at aflæse menne-
skers følelser, intentioner og tanker - viser at 
nøglen til forståelse er, at leve sig ind i et andet 
menneskes gestiske udtryk. Her hjælper ikke 
nogen analyse. Det er den direkte oplevelse i 
det levende øjeblik som tæller og denne ople-
velse grunder sig på oplevelser af bevægelser 
som spejler sig i den egne krop. I forsøg har 
det vist sig at mennesker der på kunstig vej 
har fået ansigtets mimik lammet er betydeligt 
dårligere til at bedømme et andet menneskes 
følelser end i normaltilfældet.  Ud fra disse 
kendsgerninger undersøgte Bojner Horwitz 
(2015) om der fandtes nogen relation mellem 
at have danset og empatisk evne. Det viste sig 
at de som danset meget havde højere empa-
tisk evne, og de som havde sygelig mangel på 
empati havde danset meget lidt eller aldrig. 
At være oplevende inde i og føle sin egen ud-
tryksfulde gestik, som øves i dans, muliggør en 
dybere forståelse af meningsfuldheden i den 
andens gestik. Men dette forudsætter at jeg har 
evne til at lytte til det jeg anende føler i min 
egen krops reaktioner. Så det er ikke bare om 
at danse, udtrykke sig i bevægelse, men det er 
mit eget bevidste forhold til oplevelsesdimen-
sionen af bevægelse det drejer sig om. Min 
krops bevægelsen bliver som et instrument, 
som jeg kan lytte til.

Birgit Kirkebæk, den danske senior forsker 
inden for specialepædagogik siger, at den 
centrale evne en pædagog må have for at 
hjælpe et andet menneske til at udvikles, er at 
kunne ’ lytte med respekt til det uforudsigelige’ 
(Kirkebæk 2015:207). Vi ved ikke på forhånd 
hvad som er meningsfuldt. 

I helsepædagogisk kontekst giver Steiner ek-
sempel på, hvordan vi kan komme tæt på det 
meningsfulde. (Eksemplet er knyttet til en spe-
cifik situation hvor et barn maler og trænger 
til støtte i en bestemt sag). Steiner siger ’Hvis 
De i dette øjeblik griber således ind, at de blidt 
og mildt handler med i det barnet skal gøre, så 
De på en måde føler enhver håndbevægelse i 
Deres egen håndbevægelse, så har barnet den 
følelse at den anden del bliver korrigeret gen-
nem det De gør’ (2007:72).  Pædagogen iagtta-
ger og lever sig ind i barnets bevægelse og gør 
sig delagtig i det nu hvor bevægelsen udspiller 
sig. I en aktiv og samtidig lyttende relation til 
sin egen bevægelse støtter pædagogen barnet 
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i at gennemføre noget. At være inde i bevæ-
gelsen muliggør for pædagogen at kunne lytte 
med respekt til det uforudsigelige og udvider 
derigennem muligheden for at anende opleve 
potentialer hos barnet.  

I denne artikel har jeg peget på at et fordybet 
forhold til sin bevægelse og evnen at opleve 
den andens bevægelse er centralt i pædago-
gens professionskompetence. Denne kom-
petence drejer sig om at kunne komme ind i 
oplevelsen af et andet menneske, medopleve 
nye potentialer og handlingsmuligheder og 
at i sin handling kunne være både støttende 
og lyttende. Det helt fundamentale er at være 
oplevende nærværende i handling i øjeblik-
ke, hvor udvikling er mulig. Dette er særligt 
tydeligt i kreative aktiviteter. Det gamle Kairos 
begreb pegede på meningsfulde subjektivt 
oplevede øjeblikke i livet. Lad os udvide 
det til at omfatte pædagogens evne at dele 
Kairosøjeblikke med et andet menneske. At 
i Kairosøjeblikket se den anden i sig selv og i 
respekt for den anden, bevæge sig sammen en 

kort tid er en kompleks oplevelse, som udvider 
pædagogens bevidsthed.  I disse uforudsigeli-
ge, fremtidsrettede øjeblikke af handling findes 
også nye udviklingsmuligheder for pædagogen 
selv. Måske er det dybest set professionens 
identitet.
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Bevegelsen begynte ved Aberdeen i Skottland 
i 1939. Her grunnla den østerrikske legen Karl 
König sammen med en gruppe krigsflykt-
ninger skole og hjem for barn med spesielle 
behov. Da disse barna hadde avsluttet sin 
skolegang, ble den første Camphill-landsbyen 
opprettet. Målsetningen var å tilby en livsform 
som var tilpasset voksne – og ikke som tidlige-
re oppdragelse og undervisning.

Camphillbevegelsen var i etterkrigsårene i 
sterk vekst. Til Norge kom Camphill i 1966 
gjennom opprettelsen av Vidaråsen landsby i 
Andebu kommune. I dag finnes det over 100 
Camphill-landsbyer og -skoler fordelt på flere 
kontinenter. De fleste Camphill-stedene ligger 
i Europa og Nord-Amerika, men det er også 
landsbyer i Afrika, samt noen få spirer i Asia.

Landsbyideen har vist seg å være bære-
kraftig, og den har tiltrukket seg idealistiske 
mennesker som har identifisert seg med Karl 
Königs livsverk.

Dr. Karl König
Karl König ble født i en jødisk familie i Wien 
i 1902. Han konverterte imidlertid til kristen-
dommen i begynnelsen av 20-årene. Etter først 
å ha vært tilknyttet den sosialistiske bevegelse, 
gikk han over til antroposofien som han stiftet 
inngående bekjentskap med gjennom studier 
av Rudolf Steiners bøker og antroposofisk 
sekundærlitteratur. König ble ferdigutdannet 
lege i 1927 og reiste kort tid etterpå til antro-
posofenes hovedkvarter i Dornach, ikke langt 
fra Basel i Sveits. Der praktiserte han hos den 
nederlandske legen Ita Wegman på hennes 
klinikk i Arlesheim, like ved Dornach. 

König begynte å arbeide ved en antropo-
sofisk helsepedagogisk institusjon i Tyskland 
i 1928. På grunn av økende jødeforfølgelse 
tidlig på 30-tallet reiste han i 1936 til Wien, 
hvor han fortsatte sin antroposofiske legevirk-
somhet. Etter Hitler-Tysklands overtakelse av 
Østerrike, forsto König at situasjonen snart 
ville bli uholdbar, og han forlot Wien i mars 

1938. Sammen med sine medarbeidere flyttet 
han til småbyen Insch i Skottland, nordvest for 
Aberdeen, og mottok de første elevene våren 
1939.

I 2011 utga Antropos forlag boken Karl 
König. En mellomeuropeisk biografi i det 20. 
århundre, skrevet av Hans Müller-Wiede-
mann. Biografien gir et bilde av en mann som 
også etter sin død i 1966 har vært inspirasjon-
skilde for en viktig del av tilbudet til hundrevis 
av psykisk utviklingshemmede i Norge, et 
viktig komplementært tilbud i forhold til det 
offentliges tilbud.

Flere av Karl Königs bøker er utgitt på norsk 
og kan kjøpes hos Antropos bokhandel, blant 
annet Impulser for en sosial fremtid. Samliv 
med usedvanlige mennesker, som inneholder 
ni foredrag av König holdt for medarbeidere 
i Camphill i Storbritannia i perioden 1962-
1964.

Rudolf Steiner og antroposofien 
Karl König var inspirert av antroposofien som 
bygger på Rudolf Steiners (1861-1925) livs-
verk. Steiners hovedanliggende var å bekjempe 
den materialistiske og reduksjonistiske ver-
densanskuelse. Han ville utvide vår erkjennel-
se til også å omfatte tilværelsens metafysiske/
spirituelle side. Steiner pekte på at denne ut-
videlsen i så stor grad som mulig skulle bygge 
på erkjennelse, ikke tro, og Steiners livsverk 
inneholder en rekke metodiske anvisninger 
som grunnlag for en slik utvidelse.

I Norge har antroposofien hatt en særlig 
betydelig innflytelse på kulturlivet. Den antro-
posofiske bevegelse har også initiert en rekke 
sosiale impulser. Størst suksess har Rudolf 
Steiners pedagogiske ideer hatt gjennom 
utbredelsen av steinerskolene. Det finnes i 
dag over 1000 steinerskoler fordelt på alle fem 
kontinenter. Rudolf Steiner var en av de første 
økologer og grunnla biologisk-dynamisk land-
bruk. Fra ca. 1930 til langt inn på 1960-tallet 
var antroposofiske bønder i Norge nærmest 
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enerådende innenfor økologisk landbruk, og 
de har ytt vesentlige bidrag til utviklingen. 

Antroposofenes bidrag til den komplemen-
tære medisin må også fremheves. Antroposo-
fisk medisin er basert på en utvidet menne-
skeforståelse, og Rudolf Steiner utviklet denne 
i samarbeid med den nederlandske legen lta 
Wegman. I Norge er det en egen forening for 
antroposofiske leger, og like syd for Stock-
holm finner man det antroposofiske sykehuset 
Vidarkliniken.

Antroposofenes siste tilskudd til sosial 
nytenkning er opprettelsen av en alternativ 
bankvirksomhet som drives på grunnlag av 
et annet syn på penger enn det man finner 
i konvensjonelle banker. I Norge har denne 
form for etisk bankvirksomhet eksistert siden 
1997 gjennom Cultura Sparebank, som har sø-
sterbankene Eko-banken i Sverige og Merkur 
Sparekasse i Danmark.

Helsepedagogisk kurs 
Rudolf Steiner holdt i dagene 25. juni - 7. juli 
1924 tolv foredrag i Dornach som har fått 
betegnelsen Helsepedagogisk kurs. I denne 
foredragsrekken la Steiner grunnlaget for det 
arbeidet som bare i Norden i dag har betyd-
ning for over 1000 psykisk utviklingshemme-
de og mennesker med spesielle behov. I Norge 
begynte dette arbeidet i 1938 med Solveig 
Nagel og hennes virksomhet på Sletten gård, 
senere Granly Stiftelse på Toten.

Ordet «helsepedagogikk» refererer seg til 
spesifikt steinerpedagogiske/antroposofiske 
tiltak for barn med spesielle behov. I dag har 
Norge fire såkalte helsepedagogiske skoler for 
barn og ungdom i henholdsvis Oslo, Bergen, 
Hamar, og Trondheim, samt Grobunn stiftelse 
i Stange. For voksne betegnes det tilsvarende 
antroposofiske tilbudet som «sosialterapi».

I Norge er de ulike virksomhetene og insti-
tusjonene samlet i et eget forbund, Sosialtera-
peutisk Forbund (www.sosialterapi.no). Det er 
tre institusjoner som driver sosialterapeutisk 
virksomhet for voksne; Granly, Helgeseter og 
Rostadheimen. Den andre delen av tilbudet 
utgjøres av de norske Camphill-landsbyene, 
i alt seks landsbyer; Vidaråsen, Hogganvik, 
Solborg, Rotvoll, Jøssåsen og Vallersund. 

Doktorgradsarbeid
Bente Edlund tok i 2008 en doktorgrad med 
tittelen Forpliktende idealisme under skiftende 
betingelser. Antroposofiske tiltak for utvik-
lingshemmede 1924-1990, som er presentert i 
bokform og utgitt på Antropos forlag. Boken 

gir en meget grundig og interessant redegjørel-
se for bakgrunnen for antroposofenes arbeid 
med psykisk utviklingshemmede, og hvordan 
bevegelsen har utviklet seg. Her finnes også en 
nærmere fremstilling av Karl Königs biografi 
og beskrivelse av fremveksten av Camphill i 
Norge.

Bente Edlund fremhever spesielt tre 
inspirasjonskilder for Königs tanker: Den 
første er betydningen av 1600-tallsfilosofen, 
-teologen og -pedagogen Amos Comenius og 
hans kristen-humanistiske universaltenkning. 
Den andre er Brødremenigheten, de såkalte 
«herrnhuterne», som var et fellesskap bygget 
på det König betegner som hjertekvaliteter 
og broderlighet. Den siste inspirasjonskilden 
er agitatoren og entreprenøren Robert Owen 
som vektla handlekraft og mot til samfunns-
forandring – verdier som forsøksvis skulle 
realiseres i Camphill.

Utbredelsen i Norge og østover
Begynnelsen i Norge var beskjeden: Det hele 
startet ved kjøpet av gården Bakke i Ande-
bu kommune i 1966 og de fire pionerene, 
legen Margit Engel, Trygve Thornæs og det 
norsk-amerikanske ekteparet Ivan og Phyllis 
Jacobsen. 

Landsbyimpulsen ekspanderte deretter til 
Hogganvik Landsby i Vikedal kommune vest 
for Haugesund i 1972, kjent blant annet for sitt 
ysteri. Neste gren på stammen var ervervelsen 
av Alm gård og Solborg på Ringerike, som ble 
kjøpt i 1977. Stedet rettet seg de første årene 
mot ungdom med miljøskader, men ble etter 
hvert en landsby for voksne psykisk utvik-
lingshemmede. Neste ervervelse var Jøssåsen 
Landsby i Malvik kommune i Sør Trøndelag, 
som ble kjøpt i 1978. Stedet har også eget 
bokverksted og kulturhuset Yggdrasil. Deret-
ter kom Vallersund Gård i Bjugn som ble kjøpt 
i 1981. Stedet ligger helt vest på Fosenhalvøya 
og er et gammelt kysthandelssted. I tillegg til 
å være et tilbud til voksne psykisk utviklings-
hemmede, har det tidligere hatt et tilbud til ru-
savhengige. I dag driver de også Framskolen, 
et toårig folkehøyskolelignende lærested for 
unge voksne. Siste tilvekst er Kristoffertunet 
ved Rotvoll like utenfor Trondheim. Kristof-
fertunet er nå utvidet til Camphill Rotvoll med 
et dagtilbud i verkstedene, bl.a. Corona Safteri, 
for folk fra kommunen.

Fra slutten av 1990-tallet har Landsby-
stiftelsen i Norge vært en viktig støttespiller 
for opprettelsen av Camphill-landsbyer i 
Øst-Europa. Initiativ ble tatt både i Russland, 
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Polen, Baltikum og Tsjekkia, som alle har fått 
verdifull støtte fra sine norske søster-lands-
byer.

HVPU-reformen 
Da HVPU-reformen ble vedtatt i Norge i 
1991, ble ikke Landsbystiftelsen inkludert i 
denne. Landsbyene hadde allerede i 1986 fått 
en egen ordning da Stortingets sosialkomite 
bestemte at landsbyene skulle tas ut av de 
respektive fylkers helseplaner. Landsbyene ble 
overført til en egen post på Statsbudsjettet for 
spesielle helseinstitusjoner og er i dag regulert 
gjennom et eget rundskriv fra 2013. 

Bente Edlund gir i sin doktoravhandling 
en grundig innføring i de bærende ideer for 
Landsby-/Camphill-konseptet og beskriver 
hva som adskiller dette tilbudet fra andre 
tilbud innen omsorgen for psykisk utviklings-
hemmede. Strukturen i Camphill bygger på 
en familiemodell ut fra en oppfatning av at 
dette ivaretar landsbyboernes følelsesmessige 
behov på en god måte. Landsbyene er orga-
nisert i form av et bo- og arbeidsfellesskap 
mellom medarbeidere og landsbyboere. Man 
deler med andre ord stue, kjøkken, bad mv, 
og integrasjonen er således meget sterk. Noen 
kaller dette omvendt integrering. 

Den Sosiale Grunnlov
I tillegg er lønnssystemet i Camphill spesielt. 
For König var det viktig at man skulle arbeide 
uten ordinær lønn, basert på et solidaritets-
prinsipp. Medarbeiderne skulle få dekket sine 
behov til bolig, mat mv fra landsbyen i tillegg 
til et mindre beløp som nærmest har karakter 
av lommepenger. For øvrig skulle den enkelte 
medarbeider yte etter behov og motta det 
vedkommende trengte i den løpende hus-
holdning.

En sentral referanse for denne tankegangen 
er den såkalte «sosiale grunnlov» som var 
formulert på følgende måte av Rudolf Steiner: 
«Velferden til en gruppe mennesker som 
arbeider sammen blir større jo mindre den 
enkelte gjør krav på utbyttet av egen innsats 
for egen del, det vil si jo mer han gir av utbyt-
tet til sine kolleger, og jo mer hans egne behov 
blir tilfredsstilt ikke gjennom egen innsats, 
men gjennom de andres ytelse.»

Kultur og arbeidsliv
I Landsbyen legges det vesentlig vekt på 
arbeidstilbud gjennom gårdsdriften og ulike 
type verksteder som snekring, veving, toving, 
urter med flere. Mange av arbeidsoppgavene 

er knyttet til stell av dyr eller dyrking av jord. 
Forholdene legges til rette for at mennesker 
med ulike funksjonsnivåer kan arbeide side 
ved side.

I alle landsbyene er det et rikt kulturliv hvor 
man prøver å aktivisere landsbyboerne og 
medarbeiderne i skuespill, musikk, foredrag 
og årstidsfester. På denne måten stimuleres de 
kreative evner som finnes i alle mennesker.

Spesielt for Camphill er den posisjon det 
religiøse livet har. En hjørnesten siden starten 
i 1939 har vært faste bibelaftener på lørdager, 
som innebærer en felles stille stund og et 
måltid før samtale og lesning av en utvalgt 
bibeltekst. I tillegg gis det et religiøst tilbud på 
søndager. 

Støttespillere
Landsbyimpulsen i Norge har i årenes løp 
hatt glede av å få stor sympati og sterk støtte 
fra flere sentrale personligheter i norsk 
offentlighet. Forlagsmannen og forfatteren 
Øistein Parmann var en varm støttespiller for 
Landsbyene, også overfor Storting og depar-
tement. Han var både medlem og formann i 
Landsbystiftelsens representantskap og utga 
i 1996 boken Skjebnemøter. Vidaråsen og 
Camphill - en spire for fremtiden. Boken 
beskriver Landsbystiftelsen rent faktisk, men 
den legger også vesentlig vekt på å fortelle 
den indre historien «om de mennesker og de 
menneskemøter» som har funnet sted innen-
for bevegelsen.

Kanskje enda viktigere har professor i 
kriminologi Nils Christie vært. Også han satt 
i Landsbystiftelsens representantskap, både 
som medlem og som formann i mange år. I 
tillegg bodde han seks måneder på Vidaråsen 
og kjente derfor godt til landsbyens interne 
liv. I både skrift og tale har han gjort seg til 
talsmann for de bærende ideer som impulsen 
hviler på, selv om han aldri fikk et forhold 
til den underliggende antroposofien. I 1989 
utga Nils Christie boken Bortenfor anstalt og 
ensomhet på Universitetsforlaget, hvor han 
som fagperson beskriver landsbybevegelsens 
idealer og virksomhet.

Velferden til en 
gruppe menne-

sker som arbeider 
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For tiden er det, som om hele verden holder 
vejret i spænding over, hvordan det vil gå med 
menneskeheden og jorden. Isen smelter – na-
turen lider – mange lever i angst – der er krig 
med terror og trusler – verdensøkonomien er 
truet. På mange måder føler vi os siddende på 
tilskuerpladserne, hvor vi kan følge ”Verdens-
spillet”, som det udvikler sig, uden at kunne 
deltage eller vide, hvad fremtiden bringer. Ofte 
sker denne udvikling i pludselige ryk fra den 
ene dag til den anden og ikke forudsigeligt, 
som når man læser statistikker eller hører 
fremtidsforskere, der baserer deres spådomme 
på fortidens hændelser og tal. 

To områder er af afgørende betydning for 
det enkelte menneske og menneskeheden, 
uanset hvor på jorden og i hvilken kultur vi 
befinder os. Det er sundhed og tryghed. De er 
afgørende for og fundamentet for, hvordan vi 
kan opleve livskvalitet.

Således er jorden og menneskene i et tæt 
og levende afhængighedsforhold til hinan-
den. Professor Steen Hildebrandt udtrykker 
det således i en kronik i Kristeligt Dagblad d. 
11.feb. 2016:

”Her ved indgangen til et nyt år vil jeg gerne 
hæfte mig ved et kæmpe lyspunkt. ”Der er en 
sprække, en sprække i alt, det er sådan lyset 
kommer ind” synger Leonard Cohen. Vi skal 
holde øje med disse sprækker, for det er der, 
lyset og andre gode ting i verden kommer ind. 
Et af disse lyspunkter er SDG’erne, FN’s mål 
for bæredygtig udvikling, som nu kort og godt 
omtales som Verdensmålene. FN’s general-
forsamling under ledelse af Mogens Lykketoft 
vedtog disse mål d. 25. sept. 2015, hvor 193 
statsledere skrev under. Det var en verdensbe-
givenhed.”

Vi lever i et spændingsfelt mellem en jord, 
der er ved at miste sin sundhed og livskraft, og 
en menneskehed, der har sværere og sværere 
ved at skabe social forståelse og respekt for 
individet.

Menneske og natur
Lad os blive konkrete og bringe et hverdags-
eksempel frem.

Her bliver for det første det, at mødes med 
hinanden som mennesker, det centrale. Som 
når vi i familien eller med naboer, på arbejdet 

eller ved tilfældige møder oplever det ægte 
menneskemøde, hvor der opstår en interesse 
og varme parterne imellem, at vi kan være 
ansvarlige og medskabende i det sociale.

For det andet, at det sted, hvor vi bor, er et 
sted, vi kan forbinde os med. At vi føler, vi er 
en del af og kan tage ansvar for den natur, der 
omgiver os.

Sådanne steder, hvor mennesker lever og 
mødes med alle deres forskelligheder, findes 
jo overalt i form af lejligheder, villakvarterer, 
landsbyer, storbyer, alle steder med større eller 
mindre sammenhængskraft. Det at være en del 
af et fælleskab er ikke en given forudsætning 
eller en rettighed. Det er gennem årene blevet 
vanskeligere og vanskeligere for det enkelte 
menneske at udvikle og skabe bærende relati-
oner. Mange søger nye veje at gå for at skabe 
relationer og fællesskaber.

Et hverdagseksempel
Et sådant hverdagseksempel begyndte for 35 
år siden omkring nogle udviklingshæmmede, 
deres familier og omsorgspersonerne omkring 
dem, med spørgsmålet: Hvordan kan disse 
mennesker, der har brug for livslang omsorg 
og med deres forudsætninger, blive en aktiv og 
accepteret del af samfundet.

For mennesker, der hele livet daglig har brug 
for hjælp, overlades ansvaret i Danmark til de 
offentlige myndigheder, der ansætter folk til at 
forvalte omsorgsopgaven. Ansvaret glider ud 
af det familiemæssige og de medmenneskelige 
rammer, når personen bliver 18 år og overla-
des til det institutionelle.

Ja, lad os blive konkrete og lade en af disse 
personer tale sin sag og ønske sin måde at 
leve på. Altså tage et sådant hverdagseksempel 
frem, set ud fra den udviklingshæmmedes 
behov og livssituation:

”Mit ønske er at blive en levende, accepteret 
del af det omgivende samfund, hvor jeg kan få 
den omsorg, jeg har brug for, samtidig med at 
jeg kan komme til at føle frihed og udfolde de 
specielle interesser og behov jeg har.

Inkludering er et godt ord. Men hvad skal 
der til, for at jeg virkelig kan få mine livsøn-
sker opfyldt?

Jeg vil gerne i fremtiden bo sammen med 
30 andre udviklingshæmmede, så jeg også her 

Ansvarsfællesskaber

Af Per Clauson-Kaas 
Rudolf Steiner-pædagog, 

kok og tjener
Bor i Hertha 

Levefællesskab.
Arbejder som Værksteds-

leder og dramalærer
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kan finde og vælge gode venner og kamme-
rater, men samtidig også have omkring 120 
andre mennesker med familier, børn, gamle og 
unge, der bor omkring mig, og som jeg lærer 
at kende og som vil have mig som nabo. Gerne 
op ad eller i en eksisterende landsby.

Jeg har brug for en gruppe mennesker, der 
kender mig, hvad jeg vil, og som kan beskrive, 
hvad inkludering er og hvad det forudsætter”:
•  Ideen skal beskrives, så alle kan se den.
•  Der skal findes 100 mennesker, der også 

synes, det er en så god ide, at de ud af egne 
lommer finder 1. mil. kr. Så kan man sige, at 
den folkelige opbakning er på plads.

•  Købe 40 tønder land jord og rejse 4 mil. kr. 
fra fonde og gaver.

•  Lave samarbejdsaftale omkring omsorgsop-
gaven med myndighederne.

•  Lave lokalplan for de 40 tdr. land.
•  Der skal bygges bofællesskaber og lejlighe-

der til dem, der har brug for omsorg, samt 
ejerboliger og lejeboliger til alle de andre, der 
vil bo her.

•  Skabe tillid, så at private og kreditmyndighe-
der vil give den nødvendige lånekapital på om-
kring 80-100 mil. kr. til bofællesskaber, ejer- 
og lejeboliger samt beskyttede værksteder.

•  For at dække omsorgsbehovet for de 30 
udviklingshæmmede skal der ansættes lige så 
mange personer, hvoraf en del gerne skal bo 
på stedet.

•  Da de har gået på Rudolf Steiner Skole eller 
hørt, at det er en god skoleform, vil de gerne 
fortsætte med dette, så at omsorgspersonerne 
og mennesker omkring dem accepterer, at 
det er det idemæssige grundlag, stedet næres 
af.

Et andet villakvarter
En sådan ønskeseddel kunne godt se ud som 
utopi, men sådan nogenlunde ser Hertha Le-
vefællesskab ud i dag, 21 år efter, at første sten 
var lagt i 1996 og efter ti års forberedelse.

Her er i dag et levende samfund 20 km vest 
for Aarhus, som en del af Herskind by. Det 
er et anderledes boligkvarter. Ikke juridisk 
set, for det er underlagt samme lovgivning og 
økonomi som ethvert andet villakvarter eller 
boligområde i resten af Danmark. Men der er 
truffet nogle andre valg, som afstedkommer 
en anden måde at bo på, og som giver et liv og 
aktivitet, der ikke findes i normale villakvar-
terer.

Hvordan kan disse 
mennesker, der har 

brug for livslang 
omsorg og med 

deres forudsætnin-
ger, blive en aktiv 
og accepteret del 

af samfundet

»
Foto af Jesper Moe Hansen
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•  Her er landbrug med 10 malkekøer med 
ungdyr, et par heste og nogle høns. 500 – 600 
l mælk om ugen behandles på Danmarks 
mindste mejeri og sælges i Herskind Brugs 
samt butikker i Aarhus.

•  Her er et stort bageri, der laver brød for over 
½ mil. om året, og der sælges også til butik-
ker i området.

•  På den lokale Herskind Skole bliver der hver 
dag lavet mad til over 100 børn, også her er 
det som arbejdsplads for udviklingshæmme-
de.

•  Gartneriet avler  grøntsager til omkring 150 
mennesker, der er faste kunder.

•  Der er vævestue, og der opføres forskellige 
skuespil 3-4 gange om året.

•  I det lokale blad Tante Hertha var der i 2015 
130 annoncerede begivenheder, man på en 
eller anden måde kunne deltage i.

•  Der er Spor i Landskabet med fugletårn, og 
omkring 5-6.000 mennesker besøger årligt 
stedet for en rundvisning eller bare for et 
besøg.

”På andre steder og institutioner, hvor jeg 
kunne bo, har de den samme økonomi, sam-
me lovgivning, men ansvarligheden for mig 
er afgrænset til betalte omsorgspersoner og 
familien. Det er svært at finde kontakter til det 
øvrige samfund. En egentlig inkludering fin-
der ikke sted. Her opstår let små institutionelle 
parallelsamfund.

Her i Hertha oplever jeg, at det private og det 
offentlige berører hinanden på en frugtbar 
måde og til gavn for alle de berørte.”

Omsorg, der giver liv
Lige som vi retter stor opmærksomhed på 
CO2-udledning, økologiske forhold i naturen, 
lige så konkret og målrettet må vi skabe tiltag, 
der åbner op for de skjulte samfundsresurser, 
disse mennesker rummer.

Vi må udvikle foranstaltninger, der på nye 
måder skaber social forståelse mellem forskel-
lige mennesker og alles betydning, hvad enten 
de er hæmmede, gamle, svage, udsatte, eller 
har svært ved at finde kulturelt fodfæste i et 
samfund, der nu mere og mere dyrker indivi-
det end fællesskabet. 

Vor erfaring efter 21 år viser, at omsorgs-
krævende personer giver en stor og levende 
dynamik til omgivelserne såvel fysisk, socialt, 
økonomisk. Det, at et samfund tager sig af de 
svage eller prøver at dække andres behov, er en 
af de vigtigste byggesten i fremtidens samfund.

Dette kan bl.a. ske ved at omforme ansvar-
lighed og gøre det til et ægte fællesanliggende, 
hvor indsatsen fra det enkelte menneske bety-
der noget, så bæredygtige ansvarsfællesskaber 
kan opstå.

Vor erfaring 
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at omsorgs krævende 
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Levende fortælling og værdsættende lytning, 
også kaldt Storytelling, er en skolingsvej for 
det voksne menneske i at tænke, iagttage og 
skabe i det imaginative. Der er tale om en ver-
den bestående af lutter billeder. Her kan man 
kaste sig ud fra et bjerg og flyve, forvandle sig 
til en regnbueørred eller stille sig midt i ilden 
uden at blive brændt. Det er et magisk univers, 
som følger helt egne og andre love end den 
fysiske verden. Der tales ikke et abstrakt sprog 
her, ej heller et fornuftssprog, men et billed-
sprog som er konkret, samtidigt som det kan 
blive til metaforer for en større virkelighed. 

Storytelling er en social kunstart, man kan 
ikke fortælle for en væg! Der skal en taler og 
en lytter til, og mellem dem skaber de et tredje 
forvandlingsrum, hvor noget nyt kan opstå. En 
god lytter er afgørende for en god fortælling. 
Det kender vi også. Når et menneske virkelig 
lytter til os med hjerte og nærvær, uden at 
dømme, så kan vi til tider høre os selv sige 
ting, vi ikke vidste at vi vidste! Indsigter kan 
komme. Storytelling aktiviteter som lægen-
de kraft er nært beslægtede med den gode 
samtale. 

Hvad er da et billedsprog i modsætning til et 
billedløst sprog? Det er godt at være klar over 
når man vil fortælle. Her er to versioner af 
samme sag. Læs gerne højt og med indlevelse!

Version 1: Jeg var på Irland i sommers. Det var 
helt utroligt! Hvilket spændende landskab, vir-
kelig vidunderligt! Det var så specielt. Og hvilke 
mennesker! De var venlige, anderledes! Der var 
fantastisk smukt, virkelig utroligt skønt. Og så 
heftigt! Interessant, og lækkert at lære nye steder 
at kende. Vi var ude i naturen og så nogle helt 
vilde landskaber! Ja, det var stort!

Version 2: Jeg var på Irland i sommers. Vi var 
på Cliffs of Moher, 300 meter høje sorte klipper 
som gik lodret ned i havet. Atlantens friske, 
blå, skummende bølger slog mod klipperne og 
vinden fór gennem mit hår. På klippeskråningen 
var der grønne græstuer og her og der på de 
vilde, stejle stier gik de sort-hvide får på tynde 

pindeben, blot et skridt fra at styrte ned i det 
store, vilde hav!

Hvad er forskellen mellem disse to skildrin-
ger? I hvilken af de to kommunikerer jeg min 
rejse til dig? Hvorfor? Hvad gør billedsproget? 
Iagttag dine omgivelser de kommende dage 
og læg mærke til hvor billedrigt eller billed-
fattigt folks sprog er. Læg mærke til dine egne 
ordvendinger. 

Når man arbejder med mundtlig fortælling, 
opdager man at det virker udviklende på ens 
levende tænkning. Her er der ikke tale om at 
kunne historierne ordret, men at leve sig ind 
i begivenhederne og scenerne med hele sig, 
aktivere sanserne! Ordene kommer så friske 
ud fra det man har levendegjort, hver gang. 
At tænke, føle og tale i billeder indebærer at 
hver tanke og ord skal fyldes af meningsfuld 
substans. De talte ord bevæger sig således ikke 
kun på overfladen, men indre og ydre begyn-
der at forbinde sig på en måde som føles sand-
færdig. Som f.eks. ”Hun kom ind i rummet 
som et tordenvejr!”  

Vi selv må gøre den anstrengelse at besjæle 
vores ord når vi taler og  nogle gange er det 
lettere end andre. Er der tale om noget som 
ligger længere borte fra vores erfaringsgrund-
lag, må vi bruge vores indlevelsesevne til at 
strække os ind i et område vi ikke er vant til. 
Dette kan kun gøres med et aktivt jeg og det 
udvikler vores evne for empati. 

Således øver man sig i at stå i sit ord i stedet 
for at bruge ordet som et slags skjold, ugen-
nemtrængt af varme eller nærvær af et jeg.

 Tager man dette, at udvikle en billedtænk-
ning alvorligt, så åbner der sig en helt ny ver-
den: den imaginative verden (image = billede). 
Man begynder at se og opleve i billeder, både 
i det ydre og det indre. Man opdager at det 
kræver en vis skolning: en ikke-dømmende, 
ikke-tolkende holdning, indre ro, nærvær, 
respekt, samt en udvikling af sanserne og 
iagttagelsesevnen. For at ikke tale om sprogets 
levende kraft!     

Storytelling som kreativ 
udviklingsvej

Når vi bruger ordet 
”billede”, så men-
er vi ikke et fladt 
billede, som det 

vi ser foran os på 
væggen i stuen. In-
dre billeder er 360 
grader og de om-
fatter alle sanser. 
De er beslægtede 

med erindrings-
billeder

»

Af Inger Lise Oelrich 
Instruktør, fortæller og 

forfatter til flere bøger om 
storytelling. 

Hun underviser og spreder 
storytelling som helse-

bringende kraft rundtom i 
Norden. 

Grundlagt Nordisk ALBA 
2005 og arrangeret story-

telling symposier, 
konferenser mm.
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I dag ser vi at det abstrakte sprog er fremher-
skende – læs f.eks. Selvangivelsen! Selvom 
antallet af ydre billeder er eksploderet om-
kring os i vor tid gennem digitale medier, så 
er sproget vi taler fattigt og ofte tomt - spro-
get, som kan udtrykke det indre i mennesket 
og i verden. Det abstrakte sprog har haft en 
bestemt opgave i bevidsthedsudviklingen, men 
længe har tiden været inde til et nyt skridt: at 
vågne op i en imaginativ tænkning. Mange 
har fulgt dette spor og udviklet det i løbet af 
1900-tallet, såsom J.R.R. Tolkien, C. S. Lewis, 
Hans Bemmann, Astrid Lindgren. Michael 
Ende har sagt, at eventyr for voksne handler 
om at vågne op i drømmen. Man erfarer da 
også en stærk kraft og vågenhed når man skal 
være aktiv i fortællingernes billedunivers. Det 
er godt for os! 

At kunne opfatte i billeder udvikles bl.a. 
gennem ydre iagttagelsesøvelser i naturen 
og med mennesker. Dette virker styrkende 
på sansningen og skuen af indre fænomener 
og ”billeder”. Man formår at holde sig vågen. 
Eksaktheden og nærværet udvikles i både det 
ydre og indre og kan med tiden omfatte sjæls-

stemninger og mere subtile indre oplevelser.
 Lad os se lidt på forskellen på indre og ydre 

billeder. Når vi bruger ordet ”billede”, så mener 
vi ikke et fladt billede, som det vi ser foran os 
på væggen i stuen. Indre billeder er 360 grader 
og de omfatter alle sanser. De er beslægtede 
med erindringsbilleder. I det indre kan man 
smage på en erindring, mærke duften af noget, 
se eller høre billeder, osv. Man må finde ud 
af hvordan ens egen fantasi virker og bliver 
stimuleret. Nogle ”ser” billeder, andre ”ser” 
ingenting, selvom de ved at de er kreative! 
Måske hører de i billeder eller oplever gennem 
andre sanser, som er specielt fremtrædende 
hos dem. Den skabende fantasi kan skoles og 
udvikles, og alle sansernes porte er veje ind til 
en imaginær oplevelse eller sansning. 

Når man udvikler billedsyn, billedsansning, 
billeddannelse, går man fra en lineær tænk-
ning til en væsensartet tænkning og -opfattelse 
af verden. Det væsensartede karakteriseres 
af, at hver ting er et væsen som udgår med 
egne lovbundenheder fra sit eget centrum. 
Det er ikke bundet af tid og rum eller form og 
kategorier. Det væsensartede er karakteristisk 



for den æteriske verden og den ikke-synlige 
verden. Den æteriske verden består af bille-
der - vævende, levende billeder fra før og nu, 
endda fremtiden. At komme i kontakt med 
denne vævende, levende billedverden virker 
helbredende og vitaliserende på os. 

 Som eksempel på hvordan dette bruges i 
dag, kan nævnes arbejdet med patienter som 
har Alzheimers. I stedet for at få mennesker 
til at mindes deres liv lineært fra fødsel til død 
med alle datoer og vigtige hændelser i rigtig 
rækkefølge (og blive oprørt over, at ved-
kommende ikke kan huske alt i kronologisk 
orden), så griber man opgaven an fra en anden 
side.

Fortælleren har en kurv med sig med varer 
fra 1930’erne eller 40’erne, f.eks. en kaffepak-
ke, vaskepulver, tøj m.m. Deltagerne vælger 
noget som de tiltrækkes af, og snart kommer 
historierne fra gamle dage: ”Jo da! Jeg husker 
at min mor plejede at have kaffen stående på 
øverste hylde i spisekammeret hjemme i vores 
lille hus. Ja, hun gik rundt i sine gamle, ternede 
filttøfler, katten plejede at sidde og spinde i 
vindueskarmen, hun bagte kanelsnegle hver 
søndag, de var så gode, og hvis vi var søde, fik vi 
to... osv.” Erindringen folder sig organisk ud fra 
kaffepakken og omfatter flere og flere detal-
jer, som en spiral. Får vedkommende lov at 
fortsætte tilstrækkeligt længe, så males en hel 
og sammenhængende (billede)verden op. Det 
er almindeligt kendt, at mundtlig fortælling 
styrker hukommelsesevnen, og fra et antro-
posofisk synspunkt er det en jeg-styrkende 
aktivitet. 
I arbejdet med spontan fortælling øver vi 
at tage alvorligt, sanse og tale efterklange i 
billeder, at male med ord. Dette virker på sin 

side udviklende på vores levende tænkning. I 
Storytelling aktiviteter bevæger vi os i en rent 
imaginær sfære, hvor ordet kan blive en bro 
mellem verdner. Her er der ingen ydre sceno-
grafi eller ydre maleri, vi skaber selv billederne 
i vort indre. Både når vi taler og lytter. Her 
råder frihed. 

”I sanseverden åbenbarer 
sig den inderlige forbindelse 
mellem krop og ånd: Ordet.”

                               
GRUNDTVIG

I dag er Storytelling bevægelsen stærkt 
voksende rundt om hele jorden. Der er ingen 
som står på toppen og befaler: Fortæl! Denne 
bevægelse vokser nedefra, inde fra hvert men-
neske. Det er en fri handling at fortælle, lytte, 
ingen kan tvinge en til det. Jeg tror den er et 
udtryk for menneskers stærke længsel efter 
hjerteligt fællesskab, uden at tabe sin indivi-
dualitet. Og den er udtryk for en søgen efter 
det åndelige, uden egentlig at være bevidst 
om det. Når man taler og lytter i billed- og 
eventyrsprog kommer man i direkte kontakt 
med den strømmende, æteriske verden, som 
har vitalitet og fremtidskraft. Dette sprog 
taler til det store menneske i os, det som ikke 
er bundet af køn, status, nation eller karma. 
Her findes et frihedsfelt mellem mennesker.
ra samtaler med beboere omkring emnet ”Det 
meningsfulde liv?”På SampoVig på Stevns, et 
af Marjattas voksensteder, har vi de seneste år 
arbejdet for at skabe bevidsthed om, hvad det 
vil sige at være menneske.

TYRKISKT ORDSPROG

”At tale er at så, at 
lytte er at høste”

»
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Jens Peter Bøggild 
2 digte fra bogen 

Med egne ord 

Naos 2014

Nu bryder lyset frem
Og solen skinner
Mellem træer og buske
Går man ind
I en efterårsstemning
Man kan mærke de kolde vinde
Og vi går mod de korte dage
Hen ad aftenstid når mørket 
falder på
Tænder vi vort indre lys
Efterårsnatten kommer
Og stjernerne kaldes frem
På himlen
Jeg tager min kærestes hånd
Og varmer den under dynen
I den kolde nat
Med vore efterårsvarme hjerter
Der banker
Og den mørke efterårsnat
Går ind i min elskedes øjne

Jeg går ad de stenede stier
I mine egne tanker
Der dæmrer et lysglimt
Af krystal i mine drømme
Mens jeg vandrer
Opad en stenhøj
Og sætter mig og kigger
På stjernernes krystalhimmel

1

2
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Af Sonny Ferm



Fra samtaler med beboere omkring 
emnet ”Det meningsfulde liv?”
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På SampoVig på Stevns, et af 
Marjattas voksensteder, har vi de 
seneste år arbejdet for at skabe 
bevidsthed om, hvad det vil sige at 
være menneske.

Det første store tema var med fokus på 
”hvad vil det sige at være voksen?”. Dette 
tema er almengyldigt for os alle, uafhængigt 
af om vi er beboere, medarbejdere, forældre, 
søskende eller bare mennesker med mere eller 
mindre udviklingshæmning.

Denne proces med, hvad det egentlig vil sige 
at være voksen, gik så over til spørgsmålet om 

”selvstændighed og medbestemmelse”. Disse to 
begreber, som umiddelbart virker indlysende, 
blev behandlet i grupper og på fællesmøder, 
hvor beboerne blandt andet ved hjælp af 
billeder, fik mulighed for at udtrykke deres 
synspunkter og meninger

Endelig har spørgsmålet om ”Det menings-
fulde liv?” været behandlet på lignende måde 
gennem sensommeren og det begyndende 
efterår.
De følgende udsagn er citater fra samtalerne 
omkring dette, ikke helt enkle spørgsmål.

Af Sonny Ferm

Af Sonny Ferm

Niels Jørgen: Det er dejligt at sove til middag

Stine: At gøre noget til gengæld. 
Hvis nogen har brug for hjælp

Johanne: Male

Louise: Jeg er glad for arbejde, 

save brænde klippe grene.

Tina: Bliver glad indeni når 
andre siger at jeg er en god ven

Martin: Kan godt lide at 
være i praktik

Lis: Jeg er glad for at gå i byen alene
Stefan: At blive pensionist

Bo: At ringe på mobil

Lasse: Kærlighed og kærester
Dorthe: Forlovelsesfest

Andreas: Årsmøde ovre i salen
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Da Marjatta i 1953 blev grundlagt af for-
ældre, som ønskede et anderledes tilbud til 
deres handicappede barn var det ikke ud fra 
et værdi, mål og handlingsgrundlag for en spe-
cialpædagogisk institution.  De havde set og 
oplevet Michaelgaarden i Järna og lært Albert 
Eman og Henny Petersen at kende, de to, som 
blev pionere og grundlæggerne af det første 
helsepædagogiske hjem i Danmark.

Forældrene havde set og oplevet noget i Järna, 
som de oplevede var et meningsfuldt liv for 
et handicappet menneske, dette ville de gerne 
have til deres eget barn og de var villig til at 
kæmpe for det og ud af egen lomme betale for 
det i begyndelsen.

Når forældre i dag kommer på deres første be-
søg på Marjatta, søger de ligeledes et menings-
fuldt liv for deres handicappede barn, så det 
har ikke ændret sig siden 1953, men oftest har 
de været inde og læse Marjattas værdi, mål og 
handlegrundlag på hjemmesiden. Hvad er det 
særlige vi kan? Hvad er det vi står for? Ud fra 
det ønsker de et besøg for at opleve, hvordan 
det udleves i praksis?

Marjatta havde i 1953 ikke et gennemskre-
vet værdi, mål og handlegrundlag, men der 
herskede ingen tvivl om at grundlaget var R. 
Steiners menneske billede og at de to grund-
læggere levede det ud i hverdagslivet på 
institutionen og i den undervisning som blev 
tilbudt børnene. Livet på Marjatta emmede af 
de kunstneriske processer og at de i deres syn 
på børnene var optaget af at se bag handicap-
pet og hjælpe den enkeltes unikke personlig-
hed og sunde indre kerne frem, som med den 
rette tilgang og tilbud, ville kunne forløses.

En værdi, som stadigvæk er gældende i dag og 
som kommer til udtryk i den øvre værdi:

”Mennesker med særlige behov for støtte har 
et rigt liv med både frihed til og mulighed 
for at udvikle sig personligt og bruge egne 
ressourcer i fællesskaber, der giver en levende 
rytmisk sammenhæng i hverdagen og med det 
kunstnerisk skabende som bærende princip. ”

Albert Eman skrev to bøger om det specialpæ-
dagogiske grundlag og holdt igennem årene 
mange foredrag og oplæg for medarbejdere 
og omverdenen. Kom du, som ny medarbej-
der, kom du ligesom i en slags mesterlære, for 
Albert Eman og Henny Petersen levede synligt 
og tydeligt det pædagogiske liv ud. De gik for-
an i hverdagen og viste med deres egen ageren, 
hvordan tingene skulle gøres. 

Skabelsen af det første værdigrundlag
Marjatta voksede og udviklede sig fra at være 
et Skole og Behandlingshjem til at rumme 4 
Voksencentre, pionerfasen sluttede. Der kom-
mer en stabiliseringsfase, hvor det handler om, 
at flere end den øverste leder kan sætte ord på 
det meningsfulde liv i tilbuddet. 

Samfundet og kulturen udvikles ligeledes. 
Der stilles nogen andre krav og fordringer til 
dokumentation, som gør at den øverste leder 
for Marjatta Lisbet Kolmos beslutter, at ville 
skabe et værdi, mål og handlings grundlag for 
organisationen.  Ikke, fordi at den øvre værdi 
og grundlaget er ændret, men det er væsentligt 
og vigtigt at medarbejderne igennem proces-
ser er med til at sætte ord på fundamentet for 
hverdagslivet, skoletilbuddet og det voksne 
menneskes liv ude i bostederne.

Processerne blev ledt af konsulent Ejvind 
Nielsen, som ikke bare ledte arbejdet med 
detførste skrevne værdi, mål og handlegrund-
lag, men også igennem en lignende proces 
sammen med Marjatta skabte hele Marjattas 

Processen at skabe et 
Værdi, mål og handlingsgrundlag, 
som sikring af, at det meningsfulde liv kan være 
langtidsholdbart i en organisation

Tine Bay Sørensen
Viceforstander 

Marjatta Skolehjem
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personalepolitik. En fælles personalepolitik 
som hjælper den enkelte medarbejder til, at 
kunne være i det rette samspil med kollegaer 
og organisationen og som siden hen har dan-
net grundlag for den adfærd og kommunikati-
on vi har med hinanden. 

Det, som siden er blevet en rygrad i organi-
sationen, der hedder ”tal med” og ikke” om 
nogen”,  kommer fra dette arbejde.

Endnu husker jeg tilbage til de første temada-
ge på hotel Præstekilde ved Stege i 1996. Alle 
ledere og gruppeledere var samlet, for over 2 
dage at sætte ord på det vi oplevede var betyd-
ningsfuldt i Fællesskabet. 

Vi begyndte at beskrive vores fundament med 
vore egne lidt indforståede ord f.eks. at pleje 
det æteriske legeme m.v. 

Ejvind Nielsen korrigerede os og sagde. ”Hvad 
mener I med æterlegeme”? ”antroposofi”? m.v. 
Skriv det ned!

Det var en kæmpe læringsproces, vi fik sam-
men beskrevet, hvad vi egentlig forstår ved R. 
Steiners menneskebillede? Og det i et sprog, så 
andre og omverden kan forstå os.

Det var et meget stort arbejde, men, også en 
meget værdifuld proces, ikke mindst for hele 
ledelsesgruppen. Vi kom i arbejdet tæt på 
hinanden og skabte igennem denne proces 
ikke bare et i tale sat og beskrevet værdi, mål 
og handlegrundlag for organisationen, men 
også en stærk sammenhængskraft hinanden 
imellem. Det og den fælles personale politik 
skabte et bæredygtigt fundament i en organi-
sation som var voksende.

Undervejs i processen havde gruppelederne 
opgaven at skabe processen i den egne bo 
gruppe, involvere med arbejderne i de forskel-
lige temaer og høre deres synspunkter og bear-
bejde det sammenskrevne i dialog med alle. På 
den måde kom vi alle ud i træningsbaner. Det 
at skulle medinddrage og formulere os, skabte 
nogle gode læringsveje for os alle.
 
Tiden var ikke mere til mesterlære. Der var 
mere og mere behov for at den daglige pæ-
dagogiske praksis kunne gøres forståeligt og 
beskrives, så den enkelte medarbejder kunne 
forstå den.

Forældrene og især de voksne beboere blev 
inddraget og synliggjorde på forskellige tema-
dage, hvad de oplevede, som kvalitet i deres liv. 
Der var en forbløffende lighed med det, som 
medarbejderne oplevede var væsentligt.

Det første værdi, mål og handlingsgrundlag 
blev færdigt i 1998 og har siden sammen med 
en kommunikations udgave dannet funda-
mentet for den praksis der har udspillet sig 
i livet rundt i hele organisationen. Skabt et 
fundament og en beskrivelse af den specialpæ-
dagogiske praksis der er udleves.

Nye medarbejdere har fået det udleveret og 
det har skabt basis for mange pædagogiske og 
holdningsmæssige drøftelser siden. 

Beskrivelsen værdi, mål og handlingsgrundla-
get har skabt grundlaget for beskrivelsen af det 
meningsfyldte liv Marjatta tilbyder mennesker 
med handicap både indadtil, men ikke mindst 
også udadtil.

Forudsætningerne for en ajourføring og en 
revitaliseringen af værdi, mål og handlegrund-
laget.

I takt med at New Public Management får mere 
og mere magt i den offentlige sektor og får stør-
re virkning, bliver der stillet flere og flere krav 
til en målbarhed, evidens og ressourcestyring 
og ikke mindst dokumenteret individorienteret 
kvalitet i det specialpædagogiske felt. 

Denne øgede tænkning skaber basis for, at i 
lovgivningen til nyt tilsyn kommer en kvali-
tetsmodel, der indeholder 7 temaer:
•  Målgrupper, metoder og anvendelser og 

processer.
• Uddannelse og beskæftigelse.
• Selvstændighed og relationer.
• Indflydelse og medvirken i eget liv.
• Sundhed og trivsel.
• Organisation og ledelse.
• Fysiske rammer.

Derudover kommer Regionernes danske 
Kvalitetsmodel på det sociale område med 9 
temaer, (kommunikation, indflydelse på eget 
liv, medicinhåndtering, individuelle planer, 
ledelse, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, 
magtanvendelse og utilsigtede hændelser. Alle 
disse temaer har hver især har en kvalitetsstan-
dard, som vi så selv i organisationen skal skabe 
vores retningsgivende dokumenter ud fra.
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Det, som siden er 
blevet en rygrad i 

organisationen, 
der hedder 

”tal med” og ikke 
”om nogen”,  

kommer fra dette 
arbejde

»
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Dette betød lige pludselig at nu var der i alt 3 
store områder, som vi, som medarbejderne i 
det daglige pædagogiske arbejde skulle agere 
ud fra og være klar til at redegøre for, både på 
skrift og i tale.

Derfor besluttede daglig leder Bernhard  
Schmitz, sammen med de øvrige ledere at 
vores værdi, mål og handle grundlag måtte 
ajourføres og revitaliseres med disse tema-
overskrifter fra tilsynsmyndighederne og at 
der under temaerne måtte være link til Dansk 
kvalitetsmodel på området.

Foråret 2014 gik vi i gang med denne proces, 
vi mødtes igen alle på hotel Præstekilde, en 
del af os havde været med gennem alle årene. 
Det var komplekst at forholde sig til at trække 
disse 3 områder ind i det samme dokument. 

Efter et par dages arbejde i Præstekilde, beslut-
tede vi at det burde kunne lade sig gøre og der 
var en skrivegruppe med repræsentation fra 
alle områder i organisationen, der skulle mø-
des og hen over 3 døgn skulle arbejde intensivt 
med skriveprocessen i Maribo.
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Vi gik i gang fordelt på interesse områder og 
fagligheder og pludselig gik det som en leg, 
det blev spændende og berigende og gav det 
hidtidige værdi, mål og handlegrundlag nyt liv. 
Det eksisterende havde på det konkrete handle 
grundlag havde været meget beskrivende og 
billedrigt, men havde helt manglet den meget 
mere konkrete klarhed som nu dukkede op i 
teksten under de forskellige temaer.

Vi valgte, at tilføje nye temaer, da vi oplever 
at forældre og pårørende arbejde er meget væ-
sentligt, ligeledes et tema der hedder årstidsfe-
ster, økonomi og beboernes egen økonomi.

Samtidig valgte vi at have en direkte og tyde-
lig adressat til medarbejderen hele grundlaget 
igennem. Hvad er medarbejderens opgave i 
forhold til dette tema?

Medarbejder afsnittene giver retning for det 
pædagogiske arbejde og dets udførsel. Ikke 
bare for den enkelte, men hele gruppen kan 
drøfte, hvordan foregår det lige her hos os, 
med de børn og unge? Hvilke kompetencer er 
nødvendige? Hvordan erhverves de? Ansvaret 
for den pædagogiske proces, relation ligger 
hos medarbejderen og dette skabes der i den 
nye tekst klarhed omkring.

Derudover hjælper denne dialog den enkelte 
medarbejder og gruppen til at have fokus på 
ikke, hvad barnet, den unge, eller voksne kan, 
men, hvad er der behov for at medarbejderne 
kan stille op til? Hvilken ramme skal der til, 
for at den enkelte fungere? 

Ovenstående er meget vigtigt, da vores doku-
mentation i forhold til de individuelle planer 
for den enkelte ikke handler om, hvad den 
enkelte kan, men en synlig beskrivelse af det 
specialpædagogiske arbejde der skal til for, at 
det lykkes for den enkelte at fungere og udvik-
le sig i vores tilbud.

Processen i ajourføringen og revitaliseringen 
af værdi, mål og handlegrundlaget.

Ligesom under den første proces med 
værdi, mål og handlegrundlaget, gik det 
sammenskrevne frem og tilbage, mellem 
ledergruppen, medarbejderne og retur til 
sammenskrivningsgruppen igen.

Der har været afholdt større og mindre tema-
dage, hvor tekst temaer er blevet bearbejdet 
ledt af gruppelederne selv, der er kommet 
spændende refleksioner tilbage, som alle er 
blevet indarbejdet. 

Igennem denne lange proces har alle kunnet 
være med til at tage ejerskab af værdi, mål og 
handlegrundlaget.

Forældre og pårørende har via de enkelte 
lokalråd været involveret i processen. Foræl-
drene er blevet spurgt på en stor forældrekon-
ference, hvad der er kvalitet for dem i deres 
barns tilbud. Dette skabte på dagen mange 
konstruktive dialoger, som så senere rundt i 
fællesskabet på årsmøder og andre temadage 
er blevet samlet op.  

Lokalrådsformændene fra de forskellige 
områder har skrevet hele forældrenes bidrag 
sammen og det har fået indflydelse på værdi, 
mål og handlegrundlaget. Fremadrettet vil det 
ligge med et eget link på hjemmesiden.

Ligeledes har vi skabt temadage og perioder 
for børnene og de voksne i fællesskabet. 

På SampoVig tog de fat på temaet indflydelse 
og medvirken i eget liv. De tog et spændende 
materiale i brug fra Socialstyrelsen og havde 
nogle gode og konstruktive dialoger med be-
boerne. Arbejdet med inddragelse af beboerne 
vil fortsætte fremadrettet.

På Skolehjemmet gjorde vi temaet ” Hvad 
betyder noget for mig i mit liv” til et centralt 
tema i 14 dage. Alle børn, unge og voksne 
havde deres egen mapper og ophæng. 

I skolen, STU og i bo grupperne alle steder tog 
de temaerne op og alle fik, hvis de ikke selv 
kunne skrive, skrevet deres input i deres egen 
mappe. Det var en fantastisk proces, alle var de 
glade og mange medarbejdere var imponeret 
over, hvad der kan komme til udtryk, når den 
enkelte bliver spurgt.

Ovenstående bidrag fra børn, unge og voksne 
vil ligeledes blive skrevet sammen og ligge 
med eget link på hjemmesiden.

Derudover har en gruppe voksne beboere taget 
initiativ til en kommende Værdimesse, et forum, 
hvor de gerne overfor omverdenen og andre in-
teressenter med vil sætte ord på deres liv i Mar-
jatta Fællesskabet. Som en af dem siger” Vise, 
hvad livet er i Marjattasamfundet”. Ud over ord, 
vil de recitere egne digte, spille musik, på stande 
vise de mange forskellige arbejdsprocesser der 
findes i værkstedstilbuddene. Ideen er endnu i 
sin vorden, men vil finde sted i løbet af 2017.

Hvilke kompe-
tencer er nødven-

dige? Hvordan 
erhverves de? 

Ansvaret for den 
pædagogiske 

proces, relation 
ligger hos  

medarbejderen og 
dette skabes der 

i den nye tekst 
klarhed omkring

»
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Enkelte voksne beboere vil øve sig i at kunne 
holde foredrag og oplæg, fortælle om dem 
selv og deres liv, men ikke kun det rosenrøde, 
også det der er svært, når de må acceptere, 
at de har et handicap og dette giver dem 
begrænsninger i livet.

Det har været en fantastisk og lang proces, 
der her den 30. september 2016 i første 
omgang er afsluttet ved at 6. udkast af værdi, 
mål og handlegrundlaget er sendt til skriftlig 
korrektur og snart kommer tilbage i en mere 
endelig og præsentabel udgave.

Afrunding
At arbejde med at skabe et meningsfyldt liv 
for mennesker med handicap, eller andre er 

aldrig en stationær proces. Menneske mødet, 
relationen med den anden er en levende 
proces. Et værdi, mål og handlegrundlag 
må aldrig blive en manual, hvor jeg som 
medarbejder kan slå og finde en opskrift. Et 
værdi, mål og handlegrundlag skal forblive 
et levende dokument, en proces hele tiden 
afspejler intentionerne og bestræbelserne i en 
organisation. 
Den øvre værdi, fundamentet for det hele må 
dog aldrig gå tabt, den skal hele tiden være 
det ideal, den stjerne, en organisation stræber 
efter at nå og igennem mål og konkrete hand-
linger gør levende i den daglige pædagogiske 
praksis.
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Hagemannsvej 11, 8600 Silkeborg, Tlf. 70 26 17 77 
www.allergica.dk

Homøopatisk 
antroposofisk medicin

Allergica er i dag en moderne dansk 
lægemiddelvirksomhed, med et stort antal 
homøopatiske lægemidler.

Allergica fremstiller medicin, hvor mennesket 
er i centrum. Det betyder blandt andet, at de 
vigtigste processer foretages i hånden af men
nesker og ikke af maskiner.

I Allergica mener vi, at produktion af lægemid
ler er en almenmenneskelig opgave, og at de 
økonomiske interesser må vige for dette formål. 

Allergicas økonomiske overskud går derfor til 
nødvendig konsolidering, udvikling og støtte til 
andre almennyttige homøopatiske og antropo
sofiske initiativer.
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Allergicas økonomiske overskud går derfor til 
nødvendig konsolidering, udvikling og støtte til 
andre almennyttige homøopatiske og antropo
sofiske initiativer.
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er kommet til verden! 

Men kan endnu ikke hverken 
gå, stå eller flyve.....

Hvis du vil støtte KAIROS og 
bestræbelserne på at formidle 
det arbejde, der udføres for men-
nesker med særlige behov, ud fra 
antroposofien og Rudolf Steiners 
livssyn, er det bedste du kan 
gøre at tegne

abonnement
Det koster 200,-kr. for nr. 1 
og 2 2016
Indbetal beløbet på konto 
nr. 8401-1296104

Ekspedition: Helle Mørkeberg
hlem@marjatta.dk

Husk at angive tydelig navn og adresse.
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