
Referat af repræsentantskabsmøde i  

Helsepædagogisk sammenslutning  

Bernardshus d. 02.10.2018. – 10.00 – 15.00 

 

Tilstede: Anne-Lene, Anja, Christoffer, (+? (sorry) fra Elmehøjen) Elke, Dorte, Malin,  

Anne Grethe, Lind, Betina, David, Michael, Marco, Gun og Jakob (ref.) 

 

1. Bestyrelsen inspirationspunkt: Morten Bjerre om det særlige ved 

biodynamisk Jordbrug: Ikke refereret – men det fremgår tydeligt at det 

biodynamiske landbrug har løsninger på klimaudfordringer, sundere 

fødevarer mm. Disse løsninger støder dog på fordomme på mange planer i 

den alm. tænkning, som er næsten uoverstigelige. Morten var en meget 

god formidler af dette stof – tak! 

 

2. Nyt fra værtsstedet – Bernardshus er igen fuldt belagt med 7 beboere og 

5 udefrakommende i værksted/landbrug - og får flere henvendelser. 

Glædeligt at krisen er overvundet. Der er en frugtbar dynamik imellem 

gårdbruget, bostedet og den børnehave som også er på stedet – det er 

gevinst for beboerne at kunne bruge begge steder i arbejde/praktik.  

Der ses igen på mulig sammenlægning/overtagelse af dele af landbruget. 

I det pædagogiske eksempel fortalte Elke om en ny meget svært 

overvægtig beboer, hvor man i det pædagogiske arbejde har fokuseret på 

at hun havde det godt og kom i udvikling – en bi-effekt af dette er at hun 

har tabt 11 kg siden februar! Kvinden er blevet meget mere motiveret til at 

bevæge sig i kraft af de aktiviteter der lokker hende til aktivitet. Desuden 

har øvrige beboere modtaget/rummet hende meget positivt. 

Hun udtaler selv at det er en lettelse ikke altid at skulle have fokus på 

vægten! 

 

3. Nyt fra stederne – overordnet indtryk: Langt de fleste steder oplever en 

interesse for pædagogikken og dermed stor søgning. 

 

4. Økonomi – Michael har lavet retningslinjer for hvorledes vi arbejder 

fremadrettet i forhold til økonomi – udbetaling af penge osv. det er et mål 

at vores økonomi er præget af størst mulig gennemsigtighed. Retningslinjer 

bliver fremlagt endeligt på næste bestyrelsesmøde og godkendes på næste 

GF. I øvrigt har foreningen en udmærket økonomi. 

Bestyrelsen fremlægger kriterier for hvordan man (via hjemmesiden) kan 

søge midler fra udviklingspuljen + at det bliver bestyrelsen som behandler 

ansøgningerne. 



5. Temadage/Kurser – Fællesstævne 2020 afholdes i Ølsted, de tre 

institutioner her står for afvikling af stævnet.  

Brainstorm om tema: Det viste sig en overvejende interesse for at næste 

stævne skulle omhandle noget om: sundhed/ernæring/helhedsforståelse af 

dyrkning af fødevarer– vitalitet – betydning for beboerne (os alle). Kost og 

sammenhæng til diagnoser. Det blev fremhævet at der er en dybere 

sammenhæng mellem netop Landbrugskurset og Helsepædagogisk kursus – 

begge fra 1924. 

Gruppen i Ølsted går videre med opgaven. Der er et ønske om at det denne 

gang bliver fredag – søndag (fra skoler/værksteder). Passer måske sammen 

med at vi kan låne lokaler på Lindvedskolen i Odense. 

Vi sigter på datoen 15. – 17. maj 2020. 

 

6. Den nye hjemmeside – den nye hjemmeside er næste færdig. Der 

mangler beskrivelser/nye billeder fra forskellige steder.  

Alle bedes indsende til Lind – både ny tekst og billeder om deres 

sted – senest den 22.10!!! 

Vi håber at alle vil bakke op om idéen om, en turnus hvor der fortløbende 

kommer nyheder fra de enkelte steder. Det behøver ikke være en 

revolutionerende nyhed – bare noget der har en vis interesse for stedet – 

OG et godt billede. Dette vil løbende lægges på forsiden. 

De øvrige oplysninger der mangler mv. vil Lind skrive rundt for at få fat i. 

Det vil være godt hvis vi linker til hjemmesiden, når den kommer i brug. 

  

7. Højnelse af den fælles bevidsthed – Målet er at flest mulig 

medarbejdere véd at sammenslutningen findes, at der er andre steder som 

arbejder ud samme tanker – så den enkelte ind imellem kan opleve at være 

del i en langt større bevægelse – i Danmark/Norden/Verden. 

Menneskemødet på det nære plan er vigtigt – mange fællesmøder mellem 

både beboere og pædagoger! Vi opfordres hermed til at deltage når et sted 

holder fest eller lign. (og man er indbudt!).  

Desuden er håbet at hjemmesiden vil blive et sted man som medarbejder 

kan søge både info og inspiration til arbejdet. 

Bestyrelsen vil lægge referater af møderne ud – både fra bestyrelse og 

repræsentantskabet. 

Andre idéer til fællesskabsdannende initiativer modtages gerne! 

8. Evt. – der var ikke noget. 

 

Næste møde: Generalforsamling 11.03. 2019 på Vidarslund (Marjatta) 

- nærmere program følger! 


