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Maidagene 2009
”Maidagene er et fagseminar for medarbeidere ved antropo-
sofiske virksomheter i Skandinavia som arrangeres Kristi him-
melfartshelgen hvert år i Jarna, Sverige. Ansvarlig arrangør er 
Nordiska Forbundet for helsepedagogikk og sosialterapi (NFLS). 
Forbundet er en interesseorganisasjon for antroposofiske hjem 
og skoler som arbeider for mennesker med spesielle behov”.

Tittelen for årets maidager er ”mennesket i mennesket” og tar 
sikte på dialog rundt menneskets identitet, og arbeidsmetoder. 
Tema vil bli belyst gjennom fordypelse i menneskebilde, diag-
nose og behandling. Berøringspunkter mellom antroposofi og 
den moderne psykologi vil også bli berørt. Bente Edlund vil også 
belyse evolusjonsteori og utviklingshemning, et historisk tilba-
keblikk i synet på hva et menneske er fra darwinismen og frem 
til i dag. Avslutningsvis vil Lisbeth Kolmos foredra over temaet 
”menneskemøter som grunnlag for fellesskapet”.

Rent praktisk er arrangementet lagt opp som tidligere år med 
kunstnerisk opptakt, hovedforedrag og samtalegruppe over da-
gens tema. Videre frie initiativ, arbeidsgrupper med ulike tema 
og kveldsforedrag.

Helgeseters 5 seminarister har sin blokkuke i forbindelse med 
maidagene og undertegnede reiser med disse som veileder for 
helsepedagogisk seminar og Helgeseters representant i NFLS. 
Virksomheten Helgeseter stiller noen plasser disponibel for 
medarbeidere med antroposofisk bakgrunn som ønsker å delta. 

De som deltar vil gi referat fra maidagene på fellesmøte 26.08.09 
i tillegg til å skrive om dette i ”til oss alle”.

Terje Erlandsen, veileder

fo
to

: 
Fr

od
e 

H
øl

le
la

nd

Flerbrukshuset
Siste nytt om flerbrukshuset er at det i denne omgang ser ut som om det ikke 
blir et flerbrukshus. I kommunens planperiode for 2009-2012 blir det foreløpig 
ikke satt av midler til å støtte vårt prosjekt. Dette var trist, men vi vil ikke gi opp 
planene. Rieber-fondene ønsker fortsatt å bidra til et flerbrukshus, men prosjektet 
må enten utsettes eller endres.

Neste prioriteringsområde for oss blir å få kommunen til å bidra med støtte til 
rehabilitering av skolehuset, og utbygging av bakeriet.  

Kjøkkenet på Helgeseter
I flere år har det vært usikkert hvordan kjøkkenet på Helgeseter skal organiseres. 
Skulle bofellesskapene lage all maten selv, eller skulle vi ha et delt ansvar?

Fremover er svaret at JA, vi skal fortsatt ha et sentralisert kjøkken som forbereder 
de fleste middagene, og som bestiller gode råvarer fra leverandører vi foretrek-
ker. Verdier som ”kortreist” mat, og økologiske råvarer, vil bli viktigere ift valg av 
leverandører. Samtidig ønsker vi at gården på Helgeseter skal forsyne oss med en 
del grønnsaker, egg, melkeprodukter og kjøtt. I tillegg har vi allerede et velfunge-
rende bakeri som lager gode bakervarer.

Målet med en fortsatt (delvis) sentralisert kjøkkenfunksjon, er at kvaliteten er 
lettere å sikre, og økonomisk gunstigere gjennom innkjøpsavtaler. I tillegg er 
mange av beboerne blitt eldre, og flere er avhengig av all hjelp til forberedelser 
og gjennomføring av måltider. Men den gode stemningen og matlukten skal ikke 
forsvinne i hjemmet. Mange av middagene vil forberedes sentralt men tilbere-
des lokalt slik at kvaliteten bevares og hjemmet fylles av duften av god mat fra 
Helgeseter.

For å bli bedre er det bestilt en del nytt utstyr, og planlagt flere kurser for medar-
beiderne som arbeider på kjøkkenet. Vi vil også samarbeide med Erik Halvorsen 
– økobonde på Lygra, forfatter og matskribent i BT – samt benytte oss av gjeste-
kokker fra egne rekker. Det siste er allerede startet.  Videre vil også kjøkkenet ha et 
månedlig møte for å planlegge og utvikle repertoaret.  

Foredrag med Bente Edlund
26.2. inviterte vi Bente Edlund til Bergen for å holde foredraget 
”Våkne til fløyte, sovne til lyre”. Bente tok oss med på en spen-
nende historisk reise som startet med de første bestrebelsene (ca 
1810) med å utvikle et faglig tilbud til mennesker med utvi-
klingshemning. Videre fortalte Bente om heilpedagogikken som 
oppsto i Tyskland i 1861, hvor medisin og pedagogikk ble sam-
menfattet, om Steiner sine tanker om sjelelig pleie, og kampen 
mot fremveksten av en rasehygienisk ideologi i mellomkrigsti-
den. Foredragets hoveddel  handlet om antroposofiske pionerer 
i Europa, redningsaksjoner i nazi-Tyskland, camphill sin utbre-
delse og de norske initiativene fra 1938 og fremover. Interes-
sant  for mange av oss var de tidlige initiativene ift skoledrift og 
arbeidsplasser/verksteder for mennesker med spesielle behov. 
Kuriøst for oss i dag er det at Helgeseter ble ledd av da de startet 
sitt skoletilbud for barna som først kom hit. Slike initiativ var ikke vanlig på 50 
og 60 tallet. Bente trakk historien helt frem til HVPU reformen, og avviklingen av 
institusjonsomsorgen i Norge fra 1991. Deretter ble det en diskusjon om dagens 
tilbud til mennesker med spesielle behov, og hvilken samfunnsmessig rolle våre 
virksomheter spiller i dag. Bente opplever ellers at volumet på samfunnsdebatten 
om de utviklingshemmedes situasjon er rimelig lavt i dagens Norge, og vi drøftet 
hvordan det antroposofiske fagmiljøet kan bidra til en mer nyansert debatt.

En veldig bra kveld som var godt besøkt. Et mer fyldig referat vil legges ut på vår 
hjemmeside, og evt i neste nummer av TIL OSS ALLE. 

Geir Legreid
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Prosjekt LYRE starter opp  tirsdag 12. mai. 
Da vil vi, ledet av lyrespiller og musikkterapeut Mareijke Vreeken, ta 
de første lyretoner i dette musiske initiativ som vi ønsker skal strekke 
seg frem til 2012. I denne perioden vil Mareijke komme til Helgeseter 
ca. to ganger i året og undervise oss i den edle lyrespillkunst.

Vi ønsker at det skal vokse frem en lyregruppe på Helgeseter, som 
regelmessig øver og spiller sammen. At hver og en lyrespiller flittig 
øver på hjemmebane eller kanskje to og to øver sammen er også 
viktig. Lyrens vakre og milde tone er etterlengtet her på Helgeseter. 
Dette er et tilbud til alle medarbeidere. At vi senere også kan få med 
beboere i lyrekretsen, kan vi ha som et mål.

Vi ønsker av hjertet at hvert hus på Helgeseter må få minst en 
lyrespillende medarbeider.
 
Så derfor: 
Ta kontakt med kulturgruppen og meld deg til dette enestående 
prosjekt.

APROPOS
Bente Edlunds foredrag ”våkne til fløyte - sovne til lyre…”

Lyrekurs

 Leder

Vinterstemning ved låven.
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Ketil, Konrad og Bjørn ved lavvoen.
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Våren 2008 gjennomførte vi en 
kvalitetsundersøkelse i forbindelse 
med den helsepedagogiske og 
sosialterapeutiske utdannelsen på 
Marjatta i Danmark.
Undersøkelsen gikk ut på å intervjue 
en gruppe av våre beboere om 
deres tanker omkring det at de skal 
flytte tilbake til Helgeseter. Vi har 
her lyst til å gi et kort utdrag fra 
undersøkelsen og fortelle litt om 
hva som opptar våre venner i denne 
anledning.

Tema for undersøkelsen var: Hvordan 
opplever den enkelte beboer eller hele 
beboergrupper hendelser som kan 
endre deres livssituasjon?

Det er tydelig at det å flytte fra ett sted 
til et annet har en virkning. Hvordan 
oppleves det av beboeren selv? Hvilke 
tanker gjør de seg i forkant av en 
flytting? Hva betyr noe for dem, når de 
ser tilbake på sine liv?

Vi vet, av erfaring fra oss selv og 
andre menneskers biografier, 

at overgangssituasjoner og 
krysspunktsliknende opplevelser, 
skapt utenfra eller selvvalgt, er dem 
som skaper basis for egen utvikling. 
Forholder det seg ikke også slik med 
det utviklingshemmede voksne 
mennesket?  Og er ikke deres ringe 
evne til å uttrykke seg verbalt det 
forhold som gjør, at vi ikke er oss nok 
bevisst  hva som rører seg i dem?

Som målgruppe for undersøkelsen 
valgte vi beboerne i henholdsvis 
Krinkelkroken og Øvre Sædalsvei. 
Historien om disse beboerne har vært 
et eget kapittel i Helgeseters liv. Disse 
menneskene har sammen flyttet ut 
fra barndomshjemmet og har bodd 
en stor del av sitt voksne liv i noen 
rekkehus utenfor Helgeseters område. 
Her har de hatt sine hjem og har hatt 
familietilhørighet med hverandre. Nå 
står disse menneskene i ferd med å 
flytte tilbake til det som en gang var 
deres barndomshjem, i en helt annen 
fase av sitt liv. 

Vi var interessert i å høre fra dem 

hvorledes de opplevde det å ha flyttet 
fra Helgeseter, og hva de nå tenker om 
det å flytte tilbake. Vi inviterte dem til 
en gruppesamtale om dette.

Til dette hadde vi forberedt fire 
hovedspørsmål, som vi ønsket at 
samtalen skulle dreie seg om:

1: Kan dere huske tilbake til den gangen 
da dere flyttet fra Helgeseter ned i Øvre 
Sædalsvei? Hva flyttet dere fra?

2: Hvordan har det vært å bo i Øvre 
Sædalsvei?

3: Hva tenker dere om å flytte tilbake til 
Helgeseter, nå i nytt hus?

4: Har dere tenkt over at dere nå flytter 
tilbake til der dere bodde som barn? 
Har noe forandret seg?

Med bakgrunn i disse spørsmålene 
ønsket vi å lede beboerne til å gjøre 
et tilbakeblikk på livet. Fra å ha fokus 
på det som er nå og som har vært 
deres voksne liv, til å vende blikket 

mot det som ligger foran dem, og 
deres forventninger til dette. Det siste 
spørsmålet ledet oppmerksomheten 
tilbake til deres barndom og i deres 
tilfelle vil fortid og fremtid møtes her.

Vi hadde en lang og god samtale med 
de seks beboerne som vi hadde invitert. 
Det  vil fare for langt å gå inn på alt som 
kom frem i løpet av samtalen her, men 
vi kan trekke frem enkelte ting som 
opptok dem. 

Vi startet samtalen med å stille 
spørsmålet om de kunne huske tilbake 
til den gangen de skulle flytte fra 
Helgeseter og ned i Øvre Sædalsvei. 
Hva flyttet de fra?

Det dukket opp minner om mennesker 
som de tidligere har bodd sammen 
med og forskjellige hus de har bodd i. 
Samtalen kom fort inn på tiden etter 
utflyttingen fra Helgeseter, og det 
viktigste de ville snakke om var de to 
medbeboerne som de bodde sammen 
med og som nå er gått bort. De fortalte 
hva som skjedde med dem og om 

hvordan de to hadde det den siste 
tiden. 

Det kom tydelig frem at det har bydd 
på utfordringer å bo tett sammen. Det 
har vært trangt. De nevnte at de har en 
hustavle med regler for hvordan man 
kan forholde seg til hverandre på en 
god måte.
Transport frem og tilbake fra arbeid 
ble også et tema. En av beboerne 
uttrykte at det er farlig for dem å 
gå den veien. De må bli kjørt. De er 
redde for å bli påkjørt. De gledet seg 
til å komme tilbake til Helgeseter og 
slippe avstanden. (Vi må her tilføye 
at det på dette tidspunktet var en 
anleggsperiode med mye trafikk av 
store lastebiler.)

Vi stilte et spørsmål om det var noe de 
kom til å savne fra sitt gamle hjem når 
de flytter, og dette viste seg å sette i 
gang refleksjoner og tanker hos dem. 
En svarte med en gang at hun ville 
savne huset som hun bor i. På den 
annen side uttrykte hun at det er for 

trangt der. Vi merket at dette var noe 
som hun har ønsket å få frem og som 
hun hadde forberedt seg på å fortelle.
Ellers så det ut til at det å savne var et 
litt vanskelig tema.
En annen reflekterte over hva som blir 
forandringen: Noen nye vil flytte inn i 
huset hans. De gamle naboene vil han 
miste og savne, men familien hans vil 
fortsatt komme og besøke ham i hans 
nye hjem. 

Den samme beboeren hadde forberedt 
seg godt til samtalen med oss. Han 
hadde tatt med seg tegninger av det 
nye huset og var meget godt orientert 
både om husets innhold og områdene 
rundt. Han la tegningen på bordet så 
alle kunne få se. Han pekte og viste hvor 
alle skal bo, på stue, heis, vaskerom og 
bøttekott. Det skal være varmekabler i 
gulvet. Han hadde tenkt seg helt inn i 
minste detalj. 
De vil også få adskilte leiligheter og det 
kommer til å bli mer fred og ro.

En av de andre uttrykte at hun visste 
godt hvor hun skal flytte og hvem 

tekst: Hildegun Sæterdal og Gunn-Kjerst Heggernes
foto: Gunn-Kjersi Heggernes

Snart er ventetiden over

En samtale om det å flytte

fortsettelse neste side

Gunnar Franck viser frem stedet han skal flytte fra. Han har bodd 
i Krinkelkroken sammen med Trond og Peter i ca 13 år.

Marit Haustveit og Berit Skjeldås gleder seg til å flytte inn til 
Ola Røed (i midten) og de andre på Lerkhaugen.

Trond og Gunnar i Krinkelkrokens stue

Boligene i Øvre Sædalsv 27 A og B. 

Elin Carson, Berit Skjeldås, Lars Meling, Marit Haustveit og Pål Herteig har bodd i bolig utenfor Helgeseter i mange år. Be-
rit og Marit flyttet til Soltoppen allerede i 1989. De andre flyttet inn i sin nåværende bolig i 1992. Helge Lochert  (til høyre) 
flyttet inn for nærmere 4 år siden. De synes de har hatt det fint her, men ser frem til å få bedre plass med egen leilighet.

Fra befaringen av Solbakken i mai 2008
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hun skal bo sammen med. Hun hadde noen ønsker for nye 
ting hun skal kjøpe og dette vil hun gjøre med den nye 
gruppelederen. Det kom frem en varm omtanke for en av 
hennes nye medbeboere. Hun tenkte at det blir bra for ham 
at hun kommer. Hun kan spille musikk for ham og de kan ha 
det hyggelig.

Til slutt fikk vi en fin samtale omkring de menneskene som 
har bodd på Helgeseter tidligere og som ikke bor der lenger.  
Mange ble nevnt og små episoder ble trukket frem.

Dette er noen korte glimt av det som kom frem i løpet av 
samtalen.

Dersom noen ønsker å lese oppgaven i sin helhet, er det bare 
å henvende seg til oss.

Det var en gang to barn som het Lys og Mørke. De var født på samme 
tid av samme mor og de vék ikke fra hverandres side gjennom opp-

veksten. Moren deres het Glo. Hun var datter av Solen og opphavet til alt 
levende. Hun var alle tings mor, men likevel elsket hun sine to førstefødte, 
Lys og Mørke, over alt annet. Lys og Mørke var aldri i ro. De for over himme-
len, de lekte med bølgene i havet og de løp fortere enn de raskeste dyrene 
over sletten.

Men Glo var ensom. Hun var satt til vokter over liv og død, men ingen torde 
være nær henne eller ta bolig i hennes hus.

Da kalte hun til seg Lys og Mørke og sa: – Dere er begge mine førstefødte 
som jeg elsker over alt i verden. Sitt hos meg, kom inn i mitt hus, la meg få 
bli gammel med mine nærmeste rundt meg.
Og Lys og Mørke kom og var hos sin mor. De satt stille helt nær henne og 
ble varmet av hennes glød. I roen fra sine barns nærhet, sovnet Glo.

Da kom Solen på sin vandring over himmelen forbi Glos leirplass. Der det 
skulle være liv og røre var det nå ganske stille. Ingenting rørte seg i den 
dunkle halvskyggen, ikke en gang Glo stod opp og gikk sin mor i møte. Da 
ble Solen ildsprutende av sinne. Med de heteste stråler vekket hun Glo og 
Lys og Mørke  ble revet fra hverandre og jaget til hver sin kant.
Og Solen sa: – Jeg satte Glo til å vokte livsgnisten i verden og være alle tings 
mor. Men Glo glemte verden og satte sine førstehøyere enn alt annet. Til 
straff skal Glo dømmes til å aldri å få hvile, for hver gang hun sovner, skal 
hun vekkes opp og hun skal strekke og bøye seg i evig leting etter sine 
barn. Aldri skal hun få lov til å slippe fri. Lys og Mørke – hennes to barn – 
skal for alltid være knyttet til hverandre, men skal aldri møtes og de skal 
være hjemløse og aldri mer sitte sammen på sin mors leirplass!

Slik ble Lys og Mørke jaget ut i verden. Der Lys klatrer opp i tretoppene, står 
mørke Mørke under grenene ved foten av treet. Og der Mørke smyger seg 
under steiner og inn i huler, står Lys utenfor og venter. Der Lys viser seg, blir 
det dag, og der Mørke er , blir det natt, men alltid følger dag og natt etter 
hverandre.

Og alltid skal de to lete etter sin mor Glo, som flakker hvileløst rundt leir-
plassene og speider etter barna som hun elsket over alt annet.

FABELEN OM LYS OG MØRKE
En fortelling fra Nord-Norge

Pål  Herteig hadde med seg tegninger av Solbakken og kunne vise hvor hver enkelt skulle bo. 
Han er godt orientert om hvordan det skal bli.

Bassenget er åpnet 
igjen!
Varmtvannsbassenget og behandlingsrom-
met til Mona og Nina har vært gjennom 
omfattende rehabilitering etter at bassenget 
hadde en lekkasje. Nå er alt i orden, og bebo-
erne benytter det flittig. Her er det Alf Rune 
som nyter varmen og vektløsheten i vannet. 
Det blir mer om bassengterapi i et senere 
nummer av Til Oss Alle.

Massasje er en av de eldste helbredelsesmetoder 
vi kjenner til. Berøring gitt med omsorg og 

respekt er av stor betydning for vår fysiske og psykiske 
velvære. Massasje virker beroligende og styrkende på 
kroppen, og setter i gang våre egne selv-helbredende 
krefter.

Kopping eller vakuumterapi er blitt brukt i Vesten i flere 
århundrer mot en rekke lidelser. Ved å sette glasskopper 
på huden ved hjelp av vakuum økes blodtilstrømningen 
og huden blir rød. Denne aktiviseringen frigjør 
hormoner og styrker kroppens immunforsvar. Innenfor 
Presselmassasjen benyttes kopping som en del av 
behandlingen for å øke blodgjennomstrømningen i 
kroppen for opptak av næringsstoffer og utskillelse av 
avfallsstoffer.

Presselmassasjen er utarbeidet av den tyske, 
antroposofiske legen og homøopaten Simeon Pressel 
(1905-1980). Han opplevde allerede som 18-åring 
massasjens helbredende virkninger, og brukte senere 
også kopping i sin praksis. Gjennom antroposofisk 
medisin og Rudolf Steiners (1861-1925) menneskesyn 
ble Dr. Pressel inspirert til å utarbeide sin spesielle 
massasje. 
Presselmassasje er en helhetlig massasje. Terapeuten 
konsentrerer seg ikke bare om pasientens fysiske 
symptomer, men tar like mye hensyn til den psykiske, 
følelsesmessige siden. Presselmassasje kombinert 
med kopping kan hjelpe mot mange ulike plager og 
problemer. Det kan være stressrelaterte symptomer, 
smerter i muskler og ledd, eller spennings- og 
krampetilstander. Massasjen virker positivt inn på 
åndedrettet og blodgjennomstrømningen i kroppen. Den 
har en avslappende og beroligende virkning, men kan 
også oppleves belivende, og gi energi.
Berøringen tar utgangspunkt i lemniskatebevegelsen1, 
som både virker løsende og bindende. Med rytmisk 
fortettende og så avtagende berøringsintensitet påvirkes 
man på en stimulerende eller avslappende måte. 
Massasjen er todelt, slik at man vekselvis behandles 
fra livet og ned, og neste gang på rygg og armer. På 
den måten bringer man ”oppe og nede” i forbindelse 
med hverandre og gir god rytme. Tempo og rytme er 
avgjørende for å skape samspill mellom pasient og 
massør.

Våre beboere på Helgeseter får tilbud om 
Presselmassasje èn gang i uken over en periode på 
et halvt år. Noen beboere får vedlikeholdsbehandling 
gjennom hele året. I samarbeid med terapeutgruppen 
og antroposofisk lege blir det bestemt hvilke beboere 
som til enhver tid har godt av, og trenger behandling. 
Å behandle psykisk utviklingshemmede er utfordrende 
og givende. Jeg må være åpen for mye improvisasjon 

1 harmoniserende åttetallsbevegelse

underveis, og massasjen blir ofte individuelt 
tilpasset. Jeg må stille meg åpen for den non-verbale 
kommunikasjonen, spesielt i møtet med beboere uten 
språk.
Enkelte av våre beboere med autistiske trekk aksepterer 
massasje fordi det er en bevisst berøring. De ønsker ikke 
så gjerne direkte kontakt, men gjennom den bevisste og 
rytmiske behandlingen aksepteres denne nærheten. De 
gjenkjenner et mønster, vet hva som kommer, og rytmen 
virker beroligende og avslappende, og de puster dypere.
Ettersom Helgeseters beboere blir eldre, og både kropp 
og sinn forandres med tiden, blir det enda viktigere 
å opprettholde funksjoner. Det som tanken ikke kan 
bearbeide, setter seg gjerne i kroppen. I kombinasjon 
med andre terapier kan massasjen være med å løse 
det fortettede, og virke belivende og styrkende på hele 
organismen.
En massasjetime skal være en god opplevelse. Beboeren 
får full oppmerksomhet, og èn til èn kontakt, som 
gir bekreftelse på det å bli sett. Enkelte får samtidig 
trent nærhet, tålmodighet og konsentrasjon under 
behandlingen. Massasje kan også være en måte å lindre 
og trøste, og er med på å gi øket livsglede!    

                                                                      
Inger Margrethe Røed, Presselmassør

Presselmassasje
et av de viktige tilbudene fra Kjerringrokken Terapiavdeling
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Svømming på Storetveit Skole

Mange flere bør benytte seg av dette velgjørende og 
sosialt trivelige tilbudet. 

Hver fredag fra kl 19-21
PS! Bassenget er garantert fritt for krabber
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Vi er nå i alle grupper godt i gang med et arbeid 
kalt ”verdi, mål og handling”

Modellen
Arbeidet skal bidra til: 
•	 å gi medarbeiderne en styrket følelse av eier-

skap til virksomheten
•	 skape felles verdier, mål og handling i det 

daglige arbeidet 
•	 beskrive disse så konkret som mulig til bruk 

for nye medarbeidere og offentlige myndig-
heter

Prosessen i arbeidet går som følger:
Verdi: Det er verdifullt at ……………
Mål: Derfor vil vi ……………………
Handling: Helt konkret gjør vi……

Så vidt jeg har forstått vil prosessen innen en 
10-årsperiode bli sluttført. Produktet er da et sty-
ringsdokument.
 
Modellens svakheter
Det skal være så konkret, så nødtørftig, så tydelig 
som mulig. Tydelighet er forresten blitt det nye 
mantraet hos oss, så vel som ute i samfunnet og 
i politikken. Litt rart egentlig ettersom politisk ar-
beid nettopp består i å uttrykke seg i utydelige, 
gjerne tvetydige vendinger og sende ut uklare 
røyksignal i den politiske tåkeheimen. Slik blir ty-
delighet selvfølgelig mer en besvergelse enn en 
realitet.
Men dette VMH arbeidet vårt. Hvorfor fyller det 
meg med en sånn tristhet? En slik tomhetsfølelse? 
I vår iver etter å dokumentere, blir dette en kamp 
med ord og setningsoppbygning som bare de 
mest taleføre ordkløvere utkjemper. Dette strider 
mot alt det som jeg har oppfattet ligger i den an-
troposofiske impuls. Man fornemmer i VMH-mo-
dellen et element av tvang, ikke frihet. Et krav om 
å definere, ikke konkretisere. Konkrete svar, ikke 
spørsmål. Trangt, ikke åpent. Intellektualisert, ikke 
kunstnerisk. En lineær, ikke en syklisk prosessfor-
ståelse.
Jeg håper ikke, men er redd for at vi har lagt ut 
på en 10-årsseilas med lik i lasten allerede fra 
begynnelsen. De som ennå lever bærer allerede 
dødsstivheten i seg. I løpet av seilasen vil alle bli 
omskapt til saltstøtter og skipet vil gå på et rev og 
knuses til pinneved i stormen.
 
Seminarets feilskjær
Denne ulykkelige tendensen begynte da semi-
naret for noen år siden ville gi seg i kast med det 
paradoksale prosjekt å kvalitetssikre det sosialte-
rapeutiske arbeidet, bokstavelig talt i alle vesens-
ledd. De kom naturlig nok bare til det første, nem-
lig det fysiske ledd. Det ble skrevet mye om såpe 
og vaskemiddel. Om økologisk mat, heltremøbler 
og lysstoffrør. Men det spirituelle unndro seg, ville 
ikke/kunne ikke gjøre seg til objekt for forsknin-
gen. Det spratt ut av permene som kvikksølv, og 
gjorde seg usynlig for forskerblikket.
 
Vitenskapelighet?
Snåsamannen ville ikke la sin livsgjerning utset-
tes for forskning. Kanskje han er trøtt og sliten, 
eller kanskje ser han at metoden ikke vil fungere. 
At instrumentene forskerne vil benytte er ufull-
komne til dette bruk. Subjektive historier er ikke 
nok for vitenskapen. Rudolf Steiner taler gjennom 
hele sitt livsverk om åndsvitenskap og åndsfors-
kning. Dette har vært den største anstøtstein for 
den tradisjonelle naturvitenskapen. Jeg forstår 

hans forskningsmetode som annerledes enn den 
gjengse fordi objektet for forskningen er det le-
vende/spirituelle. Han ønsket en mer undrende, 
fenomenologisk tilnærming til spørsmålene hvor 
differensiering og oppstilling av polariteter er vik-
tige hjelpemiddel til forståelse av det helhetlige i 
menneske og natur. Altså ikke primært en analy-
tisk, men en helhetlig måte å se verden på.
 
Kritikk og sjølkritikk
På Helgeseter fortsetter korstoget for definisjon og 
dokumentasjon ufortrødent, helt i takt med tidens 
ånd. Parallelt snakkes det om verdigrunnlaget, ja 
til og med om ideologi. Det lyder merkverdig i 
mine ører. Hadde det vært islam eller marxisme- 
ok, men antroposofien er jo en frihetlig impuls, en 
skoleringsvei til erkjennelse av mennesket og ver-
den. Det er noe helt annet. Vi vet at ulike offentlige 
kontrollorgan rettmessig krever dokumentasjon 
og redegjørelser for arbeidet vi utfører. Det er selv-
følgelig både viktig og nyttig, ikke minst for oss 
selv. ”Gi keiseren hva keiserens er og gud hva guds 
er.”( Jesus) Hva er gud sitt i denne sammenheng? 
Det er fordypning, studier i det antroposofiske.
Ganske mange medarbeidere på Helgeseter har 
gjennomført en utdannelse ved seminaret innen 
helsepedagogikk/sosialterapi de senere år. Men 
etter endt utdannelse stopper det liksom opp. Det 
bør det ikke. Her bør Helgeseter legge tilrette for 
at korte kurs og seminar blir avholdt som kan gi 
medarbeiderne påfyll kontinuerlig. Hvorfor? Fordi 
det er en dannelsesvei vel så mye som en utdan-
nelse. Man gjennomgår (forhåpentligvis) under 
utdannelsen en personlig sjelelig utvikling, kom-

mer inn på en ”inspirerende vei”. Medarbeidere 
som befinner seg på en slik utviklingsvei har en 
god virkning på de mennesker man er satt til å 
hjelpe og støtte. Det man lærer har nemlig mye 
mer en indirekte virkning i arbeidet enn en direkte 
oppskriftsmessig. Men den direkte, oppskriftsmes-
sige blir allikevel alltid viet størst oppmerksomhet. 
Det er enklest slik. Vi skynder oss å sette opp ver-
dimarkører som laserte vegger i duse farger, butte 
vinkler i bygningene, øko-merkede matvarer, 
mollstemte sanger og en spesiell ”alternativ” kles-
stil, gjerne skaut, stakk og busserull. Slike synlige, 
sansbare signaturer har bare verdi i den grad det er 
sanne uttrykk  for det indre liv som lever på stedet 
og blant menneskene der. Hvorvidt det er tilfellet 
på Helgeseter er det bare Gud som vet.
 
Identitet
Kan vi tenke oss at Helgeseter har en egen iden-
titet? En identitet formet av intensjoner og miljø 
gjennom 50 år. Formet av møter mellom men-
neskene her. Mellom mennesker med forskjellige 
utgangspunkt, for eksempel møter mellom bebo-
ere, antroposofer og fargerike ikke-antroposofiske 
medarbeidere, naboer og venner? Mye humor og 
dynamikk har oppstått i slike uformelle møter og 
situasjoner. Identiteten har blitt til her, ikke i fest-
skrift og årsberetninger. Vi må lære å kjenne denne 
identiteten, denne skjebnen, forsone oss med den 
og ha den som utgangspunkt for vårt framtidige 
arbeid.
 
Stig Rune Osdal

Liv og bestrebelser på Helgeseter
Et forsøk

 Debatt

Eventyrskogen
tekst: Arnvid Aakre

Hadde du vandret i Sædalen en fredags kveld sent 
februar i år, ville det sannsynligvis vært et selsomt 
syn som hadde møtt deg om du kom i tide til det 
legendariske eventyrballets inntogsmarsj. 

Du ville da ha møtt Hans og Grete vandrende på 
vei til Helgeseter mens heksen kastet seg fra tre 
til tre på vei til kakehuset. Her trallet Snevit og de 
syv dvergene på veien, og selve froskekongen kom 
hoppende etter i sin grønnherlighet. Pippi Lang-
strømpe hadde for anledningen tatt på seg sin nye 
sykkelhjelm, og Sherazad hadde tatt turen hit helt 
fra ”Tusen -og -en -natt” - riket. Et ukjent antall 
prinsesser, prinser, konger og dronninger hadde 
kommet fra riker både bakenfor og ved siden av de 
mange blåner. 

En bøling med hekser hadde akkurat landet - slitne 
etter en lang kostetur fra Bloksberg. Bak låven 
viste en sort og hvit katt seg, men selv rakk jeg 
ikke å se om den hadde støvler (for støvlesporene 
kunne også ha kommet fra den røde trollmannen 
som akkurat hadde gått forbi sammen med en liten 
engel). 

En hvit prinsesse med mørke ringer under øynene 
kom helt fra landet Leguminosae, og mens hun gikk 
forbi hørte jeg henne mumle noe om den forbas-
kede erten som hadde holdt henne våken natt etter 
natt. Tusser og troll strømmet ned fra skogene og 
fjellene, og en av tussene kom visst fra et sted som 
het Loftet. Et epletre fra Ungarn vandret forbi på 
lange røtter, og forsvant inn i hovedhuset på Helge-
seter sammen med alle andre. 

Selv ble jeg nektet adgang til ballet og kunne først 
bare se de opplyste vinduene og høre den vidun-
derlige fiolinmusikken innenfra. Det hele var så 
forlokkende at da jeg fant en hoffnarr som skiftet 
bak det nye huset Solbakken, stjal jeg hans klær 
og smatt inn på eventyrballet. Der inne traff jeg 
en paparazzi-fotograf, listig utkledt som Snevit - 
og derfor fikk ”Til Oss Alle” enerett på hans bilder 
fra eventyrballet i Sædalen. En flott oversikt over 
bildene finnes i dette nummeret av TOA, og flere 
eventyrbilder vil snarligen bli vist på helgeseter.org.

Helgeseters karneval 2009
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Har du kommentarer eller ønsker å 
følge med på diskusjonen, logg inn 

på medarbeiderforumet.
www.helgeseter.org



TIL OSS ALLE nr 1 - 2009 Tidsskrift for Virksomheten Helgeseter10 TIL OSS ALLE nr 1 - 2009 Tidsskrift for Virksomheten Helgeseter 11

fo
to

: 
Fr

od
e 

H
øl

le
la

nd

Eventyrlig karneval
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Markering av årstidsfester har lange 
tradisjoner på Helgeseter og julen er 

for mange et høydepunkt. Ute i den store 
verden der handelsstanden regjerer begyn-
ner julen allerede i oktober. Vår tradisjon 
tilsier at en gradvis opptrapping av jul be-
gynner i adventstiden. Det er også i denne 
perioden vi øver julespill. 
Julespillene har lange tradisjoner. De spill 
vi bruker ble til på landsbygden i Tyskland 
rundt år 1800 og er senere bearbeidet videre 
av Rudolf Steiner. Så vidt vi vet var spillene 
mer folkelige enn verdslige i sin form, men 
ble allikevel en tradisjon som var akseptert 
av kirken.   

Julen 2008 falt valget på Paradisspillet. Tematik-
ken er kjent for de fleste. Paradisets hage inne-
holder både gode og onde krefter samt fristelser, 
og speiler således verden for øvrig. Det er en stor 
utfordring å besette spillets roller og komplikasjo-
nene oppstår fortløpende. Gud Fader fikk for ek-
sempel hekseskudd og måtte erstattes med vikar 
på kort varsel. Adam var også noe hardhendt med 
et visst eple under en forestilling, men musikerne 
dukket raskt og unngikk personskade. Av dette 
kan vil lese at prosessen frem til forestilling er 
arbeidskrevende, men også svært underholdende. 
Både de folkelige og verdslige hensyn er forsøkt 
ivaretatt.

Sang og musikk er en sentral del av spillene. I 
mange tilfeller er det originalmusikk som brukes. 
Sangene øves på beboernes mandagskor, og da 
spillene har vært oppført på Helgeseter mange 
ganger er dette kjent materiale. I vår oppsetning 
av paradisspillet valgte vi å bruke to fløyter og 
chrotta cello i stedet for piano. Siden underteg-
nede spilte cello og burde ha øvet litt mer, bidro 
dette til å skape et noe rufsete, autentisk musi-
kalsk utrykk slik vi kan forestille oss at det var på 
den tyske landsbygden da disse spillene ble til.  

Julespillet har mange funksjoner for oss. I tillegg 
til å fortelle oss julens budskap, er det et rolle-
nøytralt prosjekt der beboere og medarbeidere 
er nullstilt i forhold til sine vanlige roller og funk-
sjoner. Vi ser nye sider ved hverandre, blir bedre 
kjent og skaper sammen. I januar 2009 ble vi 
invitert til Nesttun bedehus for å gi en gjestefore-
stilling for beboere ved bofellesskap i Fana bydel. 
Dette ble svært godt tatt i mot. Min tanke etter 
denne forestillingen er hvor heldige vi er som har 
muligheten til å skape et julespill sammen på den-
ne måten. Ja, det er arbeidskrevende og slitsomt, 
men hvilken fantastisk verdi det representerer. En 
verdi som gjør Helgeseter til det spesielle stedet 
det er for oss som er så heldige å bo eller arbeide 
her. En stor takk rettes herved til djevelen, Gud 
Fader, Adam og Eva og alle andre medvirkende i 
paradisspillet 2008!

Julespill i Edens hage
tekst: TERJE ERLANDSEN

PARADISSPILLETS AKTØRER FØR FORESTILLINGEN PÅ HELGESETER 19. DESEMBER: Bak fra venstre: Candy Bierman (kompaniet), Ane Mørkve Kortner 
(kompaniet), Trine Knarvik (kompaniet), Ingrid Løvlie (Gud Fader), Geir Legreid (Adam), Terje Nygård (kompaniet), Kristian Aubert (kompaniet), Henrik Dybwad Broch-
mann (blokkfløyte/musikkarrangement). Andre rad fv: Terje Erlandsen (chrotta cello), Gunn-Kjersti Heggernes (kompaniet), Berit Skjeldås (kompaniet), Kari Anna 
Berger Kolbjørnsen (engelen Gabriel), Trine Søylen (Eva), Jan Kjærgaard (Josef), Gunnar Franck (kompaniet), Ursula Schmitt Helland (blokkfløyte), Framme fv: Marit 
Karaśkiewicz (kompaniet/instruksjon), Helge Lochert (kompaniet), Lars Meling (kompaniet), Vibeke Andersen (tresanger), Marit Haustveit (Jomfru Maria), Pål Herteig 
(kompaniet),  John Hope (kompaniet), Jan Dahl (Djevelen). Eli Olsen (assistent) og Dag Knudsen (Gud Fader) var ikke med da bildet ble tatt.
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Draumkvedet
En medarbeidergruppe fordypet seg i Draumkvedet i adventstiden. Stig 
Rune Osdal gjorde stort inntrykk som Olav Åsteson, flankert av seks kvin-
nestemmer. Draumkvedet ble framført på Hellige Tre Kongersdag, og det 
ble ekstraforestilling på morgensamlingen den 9. januar.

Ekstraforestilling i Hallen på Helgeseter 9. januar: f.v. Stig-Rune Osdal, Ursula Schmitt 
Helland, Marit Karaśkiewicz, Candy Bierman, Inger Margrethe Røed, Ane Mørkve Kortner og 
Gunn-Kjersti Heggernes.
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En glad, men trøtt gjeng ble 
hentet i snøværet klokken 0430 
om natten av en stor taxi.
Vi var klar for Las Buganvillas i 
Playa Blanca.

Grunnen til vår tur var nytt kjøk-
ken på Haugen. Umulig å bo der 
da, i den prosessen.

Vi hadde et flott hus med eget 

basseng og tre soverom med 
bad. Vi var og besøkte en liten 
landsby i fjellet og hadde ellers 
mange flotte opplevelser. Mye 
god mat, både hjemme og ute.

Vi kom tilbake om kvelden den 
17. januar og så det fantastisk 
flotte kjøkkenet. En flott tur og 
et nytt kjøkken som vi skal ha 
mye kos på i mange år fremover.

Byggetid ble til 
hyggetid på  Lan-
zarote: Fra venstre: 
Wenche, Kari, John, 
Siri, Laila og Helene.

Lanzarote 3.-17. januar

Tok den sydlige kjøkkenveien
tekst & foto: Wenche Vågene Etter

Før

Hallo - alle gode venner på 
Helgeseter!
Da det var vanskelig å få tak-
ket dere alle for den strålende 
festen dere arrangerte for meg 
da jeg fylte 30+30 år i novem-
ber, gjør jeg det herved og sier: 
Hjertelig takk til dere alle. Jeg 
ble helt overveldet og rørt. En 
god klem til alle og enhver.

Fra Marit trallala

To flotte damer: Madammen til høyre er laget av 
Johannes Meling. (red. adm)
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Kryssord

Som nok alle husker måtte vi slakte alle 
våre forrige høner som følge av fuglein-
luensaen. Derfor var vi i noen år uten 
selvproduserte egg. Etter å ha slitt med 
handlingslammelse i eggsaken, -delvis på 
grunn av en okkupasjonsmakt og delvis på 
grunn av den berømte tidsklemmen, fikk 
vi et etterlengtet press fra både bakeri og 
kjøkken.
Jaha, tenkte vi, - dette må vi lage en plan 
for. Tanken var å planlegge og gjennomføre 
eggprosjektet i løpet av mars måned.

Nå er det slik at tross en veldig god in-
tensjon og plan blir gjerne virkeligheten 
annerledes enn en tenker seg. Når vi så 
begynte og undersøke, viste det seg at at 
høner ikke var noen man bare ringte og 
bestilte til en viss dato. De 5 første leve-
randørene hadde ikke i det hele tatt, eller 
hadde først klare unghøns i august. Så da 
vi til slutt fikk napp på en forsendelse som 
skulle gå tirsdag i neste uke, slo vi bare til.

Så ble det noen travle dager med forbe-
redelser av påfuglflytting og innflytting av 
nye unghøner.

Tirsdagen kom og alle var littegranne 
spente. Klokken ett ringte vi til sjøføren for 
å avtale møtested. Da viste det seg at han 
ikke kom til Bergen før i 4 halv 5 tiden. Så 
det ble et ekstra oppdrag for Trine. Med lille 
Arne i bilen skulle hun møte sjåføren ved 
Skjoldskiftet. Men ville du sett - ulykke den 
dagen -og trafikken stod helt stille. Ny plan 
måtte legges fort, - bilen skulle lenger nord 
må vite. Busstopp ved Sandviken Sykehus, 
DER kan vi losse!
Tanken var god den -  om det ikke var for 
at dette busstoppet er usedvanlig travelt. 
Så lille ”Ivar” (Trine sin lille hvite Sierra) 
måtte opp på fortauet og vente på høner.
Neste ”bilde” er nesten tatt fra en mafia-
film. Svær digert vogntog - stoppe - lempe 
av 5 kasser - motta konvolutt - kjøre vi-
dere. Ca 3 minutter gått.

Det hører med til historien at lille Arne 
skrek hele veien tilbake til hønsehuset på 
Helgeseter. Høner FARLIG!
Hønene har det fint de, men på busstoppet 
ved Sandviken, der stopper jeg aldri mer! 

Trine på Gården

Lohmanhøner til gards

Kakling i hønsehuset igjen: 
Lohmanhønene er nyskjerrige 

og rolige fjærekre.  De første 
eggene vil komme i slutten av 

mars. 

Den søte kalven 
som ble født 
under lysfesten 
29. november, har 
rukket å bli ganske 
stor på under fire 
måneder.

Løsningsordene sendes til: 
redaksjonen@helgeseter.org
eller pr post
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257
5098 Bergen

Merk brev eller kort med ”Kryssord nr 1”
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Vinneren av kryssordkonkurransen får 
en kake fra Helgeseter Bakeri

Tøffelhelter på 
Toveverkstedet
tekst: Ane Mørkve Kortner    foto: Frode Hølleland

I skolehusets sørvestre hjørne ligger toveverkstedets lille sal. Mange av 
beboerne våre har en eller flere arbeidsdager her, hvor de får trimmet sine 
kreative fingre og sanser. Vegg i vegg ligger vevstuen som vi samarbeider 
mye med og utveksler ideer, stoffer og garn. 
På toveverkstedet strikkes det og sys, broderes og filtes. Hos oss kan du få 
kjøpt fine gaver som bilder, puter, sitteunderlag, luer, tehetter, babypledd 
og selvfølgelig den gamle traveren; helgesetertøffelen. Disse populære 
inneskoene er faktisk så etterspurt at vi har problemer med å levere til alle 
som ønsker seg et par, men vi jobber med saken.

Vi er så heldige å være selvforsynt med flott ull fra våre egne sauer. 
Bearbeidingen av den grå ulla går via karding i to steg, gjennom 
filteprosessen med vann, grønnsåpe og handamakt til ferdig filt. Dette er en 
prosess som har mange delaktige ”tannhjul”, og på et ferdig tøffelpar er det 
ofte minst fem par hender som har lagt ned hvert sitt bidrag.  

Vi kjøper også hvit og farget ull som vi lager filt av. Den hvite filten er fin 
å brodere på, og av den fargede ulla lager vi blant annet årstidsrelaterte 
figurer og pynt.

Sommermarked og julemarked er våre to store salgsdager, men ellers er alle 
hjertelig velkommen innom verkstedet for å titte i hyllene våre.
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Ja, disse Askeladdens ord kunne passet godt i munnen på 
Johannes Meling, som var far til vår livlige og skjønne beboer 
Lars.

Under Setersprellene i år er det Johannes sin skattekiste som 
åpnes for oss alle. Han blir vår ”Festspillutstiller”.

Sammen med hans kone Wenche, har vi nå satt oss fore 
å plukke ut materialbilder, keramikk, skulptur, tegninger, 
lamper med mer i fra Johannes sitt hjem og atelier i 
Mathopen. Aldri i mitt liv har jeg sett slik et oppkomme, en 
slik samling av arbeid fra et engasjert menneskes skapende 
ånd og hånd. Jeg er overveldet og det gikk helt rundt for 
meg, første gang jeg besøkte Johannes og Wenches hjem i 
oktober i fjor høst. 
- Dette er stort, dette er raust, dette er gripende og sjeldent.

Johannes Meling døde våren 2007, etter vel et års sykdom. 
Hans livshistorie er spennende og nyansert - ja, som hans 
materialbilder er det. 
Fra barndomshjemmet på Stord, der hans far var bakermester 
og drev bakeri, drog familien til Bergen der hans far kjøpte et 
nedlagt bakeri og Johannes tok svennebrev som baker.
Dette synes jeg er en festlig og tankevekkende opplysning, 
som peker hen på vår gode Lars, hvis glede over bakeri, boller 
og kaker aldeles bobler over minst 4-5 ganger daglig. 

I Bergen gikk eventyret til askeladden Johannes videre.
Han forlot en framtidig karriere som baker, og viet seg til sin 
store  interesse og sitt engasjement for alt rundt seg. Hans 
kunstinteresse og fingerferdighet, førte til at han overtok sin 
fars da nedlagte  bakeri i Sandviken. Her ble det bokstavelig 
talt andre boller. Johannes åpnet keramikkverksted og atelier 
i det gamle bakeriet i bakbygningen. Der drev han i mange år.

Våre beboere på Helgeseter hadde tilbud om keramikk og 
kunstnerisk undervisning hos Johannes og Wenche i årevis.

- Johannes Meling ble utdannet ved Bergen 
kunsthåndverkskole før krigen. Han hadde sin første utstilling 
hos Didrik Andersen i 1945. I aviskritikken av hans utstilling 
står det om hans skulptur Konen med korgen; ”..en humørfylt 
oppfattning er en vesentlig ingrediens i figurens levende virkning”. Og om hans 
figur Havfruen; ”..noe glatt og leikende, musikalsk over hans linje ...”.

Humor, musikalsk leik og samfunnsengasjement 
kjennetegner Johannes sine arbeid. Han stillet ut en 
rekke ganger her i Bergen, både separatutstillinger og 
på utstillinger der andre kollegaer deltok, f.eks. i 1955 på 
utstillingen Moderne brukskunst i Bergen ved Kunstindustrimuseet 
Permanenten. På denne utstillingen ble hans arbeider 
omtalt slik; ”... rustikke i formen og djerve i dekoren” av Thomas Breivik i 
Morgenavisen.

I 1956 kjøpte Vestlandske Kunstindustrimuseeum 
keramikkarbeid av Johannes Meling. Så fulgte utstillinger i 
Bergen, Kunstnernes hus i Oslo (1956,1960,1962), i London 1957, i 
Bergen kunstforening i 1970. 
I disse årene foretok han en rekke studiereiser i Europa, 
foruten at han arbeidet ved i Studieatelieret i Bergen. I 1980 
hadde han en større utstilling i Kredittkassen i Bergen. 
Her dukker tittelen Forfengelighetens marked opp på flere av 
hans arbeid som samfunnskorreks, ofte på en humørfylt 
og vekkende måte. Endel av disse arbeid vil vises på vår 
utstilling.

Johannes Meling var blant annet varaformann i foreningen 
Brukskunst i Bergen som arrangerte utstillinger med jevne 
mellomrom i Bergen og Oslo. I 1962 deltok han i København 

på Den Permanente, internasjonalt brukskunstsenter,  med sin 
vakre og morsomme trefisk (se bilde).

Ja slik kunne vi fortsette, side opp og side ned om Johannes.

I alle disse år stod hans kjære Wenche ved hans side. Wenche 
som selv er formingslærer og keramiker, samarbeidet 
inderlig med sin mann. Med Johannes assistanse drev hun 
keramikkurs i mange år på Nye Sandviksvei i det nedlagte 
bakeri.
Johannes Meling sitt siste store utsmykningsoppdrag finner 
vi på VIVARIET, Sentral forsøksavdeling ved Haukeland 
Sykehus, Universitetet i Bergen. Dette arbeidet bærer tittelen 
Con Dolore.

Wenche omtaler sin mann med varme og hengivenhet: 
Hennes ord
 Johannes lærte oss å se

Vi sier: KOM OG SE!

Det kommer mer om Johannes Meling i neste nummer av Til Oss Alle. Da setter vi 
lys på hans virke som spesialpedagog og andre spennende områder som har hatt 
betydning for mange mennesker. 

I 1962 deltok Johannes Meling i København på Den Permanen-
te, internasjonalt brukskunstsenter,  med sin vakre og mor-
somme trefisk. Fra utklippsbok. Norsk Dameblad 19.09.1962

Årets ”Festspillutstiller” på Helgeseter

Johannes Meling
tekst: Marit Karaśkiewicz foto: Frode Hølleland

Se her - jeg fant, jeg fant!

 Galleri Helgeseter Salgsutstilling 20. mai - 20. juni 2009

Stolen er tom, men verket lever videre.

Motiv fra fisketorget (1935)

Delte vannkraner ble til dansende mennesker.

Mestersvennens støvel (1978)

Lars i farens atelier

Wenche Meling gleder seg over at 
det blir utstilling

Bequerel (1980-86)

Johannes Meling i sitt atelier (ABC-foto)
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Helgeseters nettsted
Helgeseters nettsted har nå vært oppe i over et år på 
adressen www.helgeseter.org.

Nettstedet har nå snart 50 besøkende hver dag, og 
har begynt å gjøre seg bemerket i Norden, hvor våre 
omfattende sider med lenker er mye benyttet (www.
helgeseter.org/lenker/). 
Stillingssidene er også godt besøkt, og flere nye, gode 
medarbeidere har allerede kommet til Helgeseter 
gjennom disse.
Medarbeiderne har fått en egen medarbeiderportal, og 
opplæring og i bruk av alt som finnes her står som en 
av de viktigste forestående oppgavene til nettstedet.
Det fine med et nettsted er nemlig at det aldri blir 
ferdiggjort, eller rettere sagt - et nettsted er som oss 
mennesker; alltid i forandring.
Gode forslag og ideer mottas med takk, og finner 
noen feil eller trykkleifer på sidene - så vennligst 
gi oss beskjed (www.helgeseter.org/kommentarer.
html). 
Og sist men ikke minst, er det et nummer av ”Til 
Oss Alle” som du ikke har fått (eller lånt bort 
og ikke fått tilbake) - så finnes alle nummerene 

på nettstedet helt tilbake til nr. 2 fra 2007 (www.
helgeseter.org/tilossalle/). 

Arnvid Aakre, webredaktør

Juleutstilling

Det har i tidens løp vært talt og skrevet meget om 
betydning av faste og askese for mennesket i for-
hold til de åndelige verdener, til Gud, – om betyd-
ningen av å holde den jordiske legemlighets krav 
i stramme tøyler. Og det synes som om denne 
innstilling har hatt sin berettigelse i særlig grad i 
de førkristne tider.

Men etter Kristus-inkarnasjonen har dette forhold 
fått et helt nytt grunnlag, fordi det gjelder som 
det avgjørende for mennesket å oppta noe av den 
oppstandnes vesen i sitt våkne jeg. Og dette kan 
bare skje, når vårt jeg søker og finner i seg det 
som er uavhengig av denne verden- som er uav-
hengig av alt nedarvet og av miljøet -det i jeget, 
som er blitt tigger om ånd og som er ”barnet” i 
vårt jordiske vesen.

Dette ”barn” i oss, som lever i oss alle, det ned-
stammer ikke fra far og mor, fra slekten. Det 
kommer fra åndens verden og forbinder seg med 
slektens menneskekime ved den jordiske unnfan-

gelse. Dette barn lever dypt jord-slavelenket i vårt 
jordiske vesen; og til dette barn i oss er Kristus 
kommet, og til dette barn i oss taler Kristus og 
evangeliene.

Denne ubesmittede unnfangelse er så reell at en-
dog naturvitenskapen, sier Rudolf Steiner, vil støte 
på sider av den menneskelige kimsubstans, som 
ikke kan fattes ut fra den mannlige og kvinnelige 
kime.

Dette åndsbarn i oss vil Menneskevielsens hand-
ling tjene, -vil vekke det i vårt våkne jeg, dette 
barn, som er uten far og mor, uten ættetavle, 
uten dagers begynnelse eller livs ende, men er 
gjort lik med gudssønnen, -slik som det heter 
om Melkisedek i Det gamle testamentet. Til dette 
barns forløsning i vårt vesen er Kristus kommet.

      Fra preken holdt 16.2 1958 over Lukas 18,18-30.
      Fra boken ÅRETS HØYTIDER, utgitt på Antropos 1991.

Årets Høytider

Faste

Fra Christian Smiths prekener

Galleri Helgeseter
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Returadresse:
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5098 Bergen

Aktivitetskalender

Illustrasjon og årstidsbord: Torunn Halseid Marø

Mars
onsdag 18. John Rawcliffe har undervisning med beboerne kl 9.15
torsdag 19. May Britt Spord blir 50 år. Feiring med familien Elvebakken kl 18
mandag 30. Årsmøte i Helgeseter Vennelag kl 18

April
onsdag 1. Elvebakken feirer 10  år med beboere og familie kl 12.30
fredag 3. Påskeavslutning og åpning av beboerutstilling kl 9.30

6- 8. Diverse aktiviteter/turer for beboere og medarbeider. Program kommer
onsdag 15. Påskesamling om oppstandelsen for alle. kl 9.15-10.00
onsdag 22. Fellesmøte kl 14.30-16.00

Mai  
lørdag   9. Ketil Martens blir 50 år

mandag 11. Terapeutkurs med Marijke Vreeken
tirsdag 12. Lyrekurs med Marijke Vreeken. Påmelding til Marit Karaśkiewicz innen 1. mai
søndag 17. Feiring på Helgeseter. Ulriken Janitsjar spiller i toget. 
onsdag 20. Setersprell 2009. Åpningskonsert og kunstutstilling av Johannes Meling. kl 12-13

20.mai-3. juni Setersprell 2009. Eget program kommer

Juni
onsdag 3. Avslutningskonsert Setersprell 2009. Helgeseters kor med musikere og solister.

Opera- og musikalutdrag kl 12
onsdag 10. Sommermarked på Helgeseter, kl 17-20

Juli
fredag 3. Siste arbeidsdag i Dagvirksomheten

August
6. Berit Skjeldås blir 60 år

10. Første arbeidsdag i Dagvirksomheten etter sommerferien
10.-15. Sommermøte på Gålå med Peer Gynt. Les mer på:

http://nordisk.allkunstverk.com/no/

For oppdatert informasjon se på Helgeseter sine nettsider: www.helgeseter.org/


