
Referat fra Høstmøte (ekstraordinært Årsmøte) i Sosialterapeutisk Forbund 
 
Sted: Grobunn 
 
Tid: Tirsdag 17.11.2015 kl 09.30-16.00. 
 
 
Tilstede fra medlemsvirksomhetene:  
 
Hjem;  
Rostadheimen: Dag Kydland 
Granly: Aina Nagell-Sverk/ Birka Schmidt-Bäumler 
Helgeseter: Geir Legreid 
Skoler;  
Oslo: Ingrid Braune/ Per Engebretsen 
Hedemarken: Kristin Magnusdottir 
Grobunn: Øyunn Normann/Helen Dring 
Landsbyer;  
Hogganvik: Reinhard P. Junghans 
Solborg: Steffi Hagedorn 
Jøssåsen: Marie Löhr 
Vidaråsen: Ruben Khachatryan 
Vallersund: Meldt forfall 
Rotvoll: Anne Langeland 
 
 
Andre:  
 
RSH: Bente Edlund 
Dialogos/Landsbyliv: Sissel Jenseth 
Landsbystiftelsen: Rigmor Skålholt 
50 –årsjubileet 2016: Tinken Laurantzon 
Blagoe Delo: Petter Holm 
 
 
Dagsorden: 
 
Sak 1 – Godkjenning av dagsorden 
 
Godkjent, men sak 5 og 9 bytter plass. 
 
Sak 2 – Valg av møteleder og referent  
 
Møteleder; Rigmor Skålholt 
Referent; Geir Legreid 
 
Sak 3 – Status medlemsvirksomhetene  
 
Rostadheimen; kort statusrapport ved Dag.  
Hilde Stensvoll hilser også fra sin nye lederjobb ved Bjørkhaug Arbeidsfelleshus. 



Helgeseter; mange som har forlatt dette jordeliv siste året. Ny driftsavtale inngått med 
kommunen. 
Hogganvik; kort statusrapport, bla om bygg. 
Ljabruskolen; stort restaureringsprosjekt snart ferdig. God elevtilstrømning. Skolen 
lever både i steineskoleverdenen, og i den helsepedagogiske virkeligheten. 
Medarbeiderne er knyttet opp mot begge. Behov for å stå i to forbund. 
Grobunn; litt om boligprosjektet for ungdommene som snart flytter ut fra Grobunn og 
inn i egne leiligheter. Jobber med rekruttering av elever for å sikre skoledriften best 
mulig (bør ha et elevtall på 7). Jobber med VTA-plasser også, men usikkert når det 
realiseres. Gode muligheter for utvidelse av plasstall og til dels bygg.  
Granly; info om anbudsprosessen med Ø. Toten kommune. Kun politisk godkjenning 
gjenstår før ny driftsavtale er på plass. Samarbeid med Ejvind Nielsen om 
organisasjonsutvikling er startet. Styreleder virker som fungerende daglig leder inntil 
videre. 
Rotvoll; anbudsprosesser skaper en viss usikkerhet (gjelder arbeidstilbudet på 
Rotvoll). Litt om lærlingeplasser og arbeidstakere (brukere). 
Vallersund; Fram-skolen hadde ingen søkere denne høsten. Uvanlig og leit. 
Forsamlingslokalet (Stabburet) og Hovedbygningen har antikvariske begrensninger 
og brannkrav kan derfor ikke innfris fullt ut. Derfor begrenses bruken av disse 
lokalene, noe som gjør det vanskeligere å gi landsbyboerne et tilbud. 
Hedemarken-skolen; noe lavere elevtall denne høsten. Nye tak for plasstall ved 
grunnskoletrinnet kommet fra utdanningsdirektoratet. Skolen har således en elev for 
mye i dag. Vedtaket er påklaget. Mangler generelt noe plass (bygningsmessig). 
Lærerstaben eldes, og skolen ønsker yngre lærerkrefter når det nå trengs nye 
pedagoger. Ny friskolelov på trappene. Høringsuttalelser vil komme fra de 
helsepedagogiske skolene. 
Solborg; stabilt tall på landsbyboerne. Generasjonsskiftet blant medarbeiderne er 
gjennomført. Relativt ung medarbeidergruppe i dag. Litt om byggeprosjekt, og 
fornyelse i kulturlivet som er både inkluderende for landsbyens naboer, og driftig for 
landsbyen i form av mange arrangementer og fine høytidsfeiringer. 
Jøssåsen; flere nye praktikanter siste året. Trenger flere yngre medarbeidere som 
ønsker å forbinde seg over tid med Jøssåsen.  
Vidaråsen; går bra i landsbyen, men å ta på seg husansvarlig-oppgaver er vanskelig 
å rekruttere folk til. Jubileumsfeiringen neste år på Vidaråsen og i Oslo er selvsagt en 
stor oppgave fremover. Verdiarbeid er jobbet med siste året.  
 
Fremja; et nytt sosialpedagogisk initiativ som er etablert i Sverige, og som ønsker å 
utvide til Norge. Har arbeidet i to år for å få innpass i Norge, og nylig lykkes i en 
anbudsprosess. Fikk nylig tilslag i Oslo, hvor Fremja skal gi et botilbud til èn person. 
Ønsker på sikt å utvide med tilbud til flere. Forhåpentligvis et kommende medlem av 
forbundet. 
 
Sak 4 – Landsbyliv  
 
Sissel Jenseth og Rigmor Skålholt redegjorde: 
 

- 4 år siden forbundet overtok driften av tidsskriftet. 
- 11 nummer er produsert så langt etter overtakelsen. 
- Info om grasrotutgaven som er planlagt utgitt medio desember. 
- Økonomien er tilfredsstillende. Driftskostnadene er redusert.  



- Viktig at det kommer flere bidragsytere på den redaksjonelle siden 
- Det vil fremover bli et fast redaksjonsmøte om høsten som er utvidet med 

inviterte deltakere fra våre virksomheter. 
 

Sak 5 – Blagoe Delo og Verdenskongressen i 2017 
 
Petter Holm orienterte (se for øvrig vedlegget under som han sendte Nordisk 
Forbund, samt hans innlegg i siste Landsbyliv): 

 
FORSLAG – 

 i etterkant av Nordisk Forbunds møte, 4-7 november 2017 
 

 
Slik saken står nå vil Nordisk Forbund være engasjert i 3 forskjellige, store arrangementer i 
2017 -  Maidagene (24-27/28 mai), Nordisk Allkunstverk (i juli?) og Verdenskongressen for 
funksjonshemmede i Ekaterinburg (14-17 september). Nedenfor følger et forslag om å la 
Maidagene og Nordisk Allkunstverk, samt forberedelsene til disse (i perioden 2016 – 17), 
inngå som en del av Verdenskongressen. 
 
Tanken med Verdenskongressen har vært at de seks tidligere europeiske kongressene for 
funksjonshemmede nå skulle munne ut i et globalt initiativ. Den skulle finne sted i Russland 
som et bidrag til dialog og større forståelse mellom øst og vest, og den internasjonale, 
antroposofisk initierte kongress-/festivalbevegelsen skulle løftes opp og få karakter av en 
aksjon, i samarbeid med statlige myndigheter i Russland. Dette ville gi maksimal 
mediadekning og være et bidrag til vårt samfunnsoppdrag som profesjon (ansvar for 
formidling av våre erfaringer og kunnskaper). 
 
Nordisk Allkunstverk 
I denne situasjonen ville det være synd om Nordisk Allkunstverk har et eget arrangement 
samme år, bare 2 måneder før. Det ville antagelig redusere potensialet fra kanskje 200 
deltakere fra Norden til 10 (som vi erfarte i den sjette kongressen i Bryssel i år). I tillegg 
trenger aksjonen en solid impuls fra de nordiske virksomhetene, som jo har erfaring fra 
organisasjon, innhold og gjennomføring av slike evenementer. 
 
Da jeg la frem initiativet om verdenskongressen på møtet i Nordisk Forbund i Bergen 2014 
forsto jeg det slik at Allkunstverket kunne forskyve sitt arrangement til 2018. Men hvorfor 
ikke si at i 2017 blir arrangementet flyttet til Ekaterinburg, i et samarbeid med 
verdenskongressen denne gangen? At Allkunstverket da ville inngå i en sammenheng med en 
annen karakter, ville kanskje bli en berikelse, og gi nye impulser for arrangementene i Norden 
i årene fremover? 
 
Utgiftene for deltakerne vil ligge på samme nivå som tidligere: Kongressavgiften (møte, 
overnatting og kost) vil bli maks. Euro 250, reise fra våre hovedsteder til Ekaterinburg 
tur/retur ligger på ca. Euro 300-350, altså maks. Euro 600 totalt. Den russiske regjeringen vil 
hjelpe med en smidig prosedyre for visum, uten kostnader. 
 
Det har tatt mange år for oss i initiativgruppen å få på plass et samarbeid med regjeringen i 
Sverdlovsk, med tilsagn fra Moskva, og med rammene på plass. Når dette nå er i orden vil 
neste skritt være å invitere ressurspersoner og miljøer, til samtaler om innhold og 
programideer, målsetninger for spredning i media, innflytelse og ønskede resultater av 



aksjonen, kontakt med støttespillere osv.. Her kan Prosjektgruppen i Allkunstverket og 
Nordisk Forbund bidra.  
 
Maidagene 
Maidagene er et arrangement for etterutdanning av medarbeidere, med et sterkt innslag av 
sosial- kulturell karakter. Det sosial-kulturelle vil i høy grad kunne bli ivaretatt av 
verdenskongressen, av selve evenementet. Når det gjelder etterutdanning og aktivisering av 
medarbeidere, så ønsker vi å fokusere på sosialarbeidernes og virksomhetenes 
samfunnsoppdrag - nemlig å formidle erfaringer og forslag til kvalitetsforbedring, gå i dialog 
med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om utvikling i arbeidet med 
funksjonshemmede. Her kan Nordisk Forbund og virksomhetene bidra på alle tenkelige måter 
– også i forberedelsesperioden 2016-17.  
 
Et eksempel 
Et eksempel er at temaet for fagdagene til Sosialterapeutisk Forbund i mai 2016 kan inngå i 
denne strategien. På det praktiske området har temaet «retten til arbeid» og den manglende 
inkludering vært debattert i Norge siste året. På våren 2016 vil det regjeringsoppnevnte 
Rettighetsutvalget legge frem en NOU-rapport til høring, en evaluering av Stortingsmelding 
45 «Frihet og likeverd». Målene ble ikke nådd. Spørsmålet som skal besvares er: Hvorfor ble 
ikke resultatet som forventet? og med forslag til tiltak. Når det gjelder temaet «arbeid» så kan 
det nevnes at en artikkel forfattet av Terje Erlandsen vil foreligge før nyttår, på grunnlag av 
det norsk-russiske universitetssamarbeidet i 2015 (Rudolf Steinerhøyskolen). Dette kunne vi 
arbeide videre med.  
 
Et forslag til hovedtema for verdenskongressen er begrepet om «menneskets iboende 
verdighet», formulert i Art. 1 i FN-konvensjonen. Den norske filosofen Tore Frost har hevdet 
at et nytt globalt menneskebilde er på vei og at den antroposofiske bevegelsen burde være 
interessert i å begrunne det. Vårt forslag i initiativgruppen er at vi gjennom 
verdenskongressen belyser dette temaet fra tre sider: filosofisk-teoretisk, kunstnerisk og 
praktisk, som en praktisk anvendelse av vår ‘triale metode’, utviklet i Ceste-Net prosjektet. 
  
Når det gjelder det filosofisk-teoretiske så kunne vi utlyse en (global) konkurranse om et 
essay/forskningsartikkel som belyser/begrunner ideen om den «iboende verdighet». Gjennom 
å involvere andre aktører i den antroposofiske bevegelsen (høyskolene, universitetene) vil vi 
kunne løfte dette begrepet til et nivå som ingen andre kan gjøre i dag. Det er ingen tvil om at 
begrepet har tilknytning til (er identisk med?) antroposofi som kilde. Og det foreligger 
allerede i dag ansatser til belysning av dette begrepet; en videre utvikling vil kunne bidra til å 
gi våre virksomheter et sikrere erkjennelses- og metodegrunnlag å referere til. Det vil også 
skape en interessant link mellom vår tilnærming og FN-konvensjonen. 
 
På det kunstneriske området har vi full åpenhet for bidrag som kan belyse temaet. Det 
eksisterer i dag flere interessante integrerte grupper innenfor musikk, teater, bevegelse, 
maling, både i Europa og i Russland. Det kunne være spesielt inviterte på høyt nivå, vi i 
initiativgruppen har allerede kontakt med flere av disse; de kan også bidra med 
arbeidsgrupper. Bidrag fra disse kunne kombineres med lokal aktivitet i virksomhetene i 
forberedelsesperioden.  
 
Som en konklusjon: Når det gjelder Maidagene så stiller saken seg annerledes. Maidagene har 
medarbeidere som målgruppe og det vil ikke være plass til å ta imot alle på 



verdenskongressen. Likevel fortjener tanken om å slå sammen arrangementene en 
overveielse. 
 
Gjennom temaene, og ved å integrere dem i aktiviteter i forberedelsesperioden som munner ut 
i deltakelse i verdenskongressen, ligger det et stort potensiale for etterutdanning av 
medarbeidere. I tillegg sikkert også en ekstra inspirasjon ved å kunne delta i noe som peker ut 
i samfunnet, ja også ut i det globale perspektivet. Det ville selvfølgelig være langt færre 
medarbeidere som kunne delta på selve kongressen enn de som normalt deltar på Maidagene. 
Men mange kunne aktiviseres i forberedelsene. Hva med å prioritere flest mulig unge, nye 
medarbeidere, gjerne de som er under utdanning, og gi dem en skikkelig 
vitamininnsprøytning? Initiativgruppen for verdenskongressen ser som nevnt 
forberedelsesperioden 2016 – 2017 som like viktig som selve kongressen. I Russland sier vi 
nå – verdenskongressen har allerede begynt! Ideen har allerede utløst en rekke møter og 
konferanser i Moskva og Ekaterinburg. 
  
En slik strategi kan kombineres med å arrangere selve Maidagene i mai måned 2017. Men vil 
det gjøre det vanskelig og virke for negativt på deltakelsen i verdenskongressen at Maidagene 
arrangeres samme år, 4 måneder i forkant? 
Dette må Nordisk Forbund og virksomhetene vurdere. 
 
Om programmet 
Programmet for verdenskongressen er ikke fastlagt, vi håper å kunne samarbeide med 
ressurspersoner, bl.a. fra prosjektgruppen i Allkunstverket, for å samle ideer og utveksle 
synspunkter. Dette må skje i første halvår 2016. Verdenskongressen vil ha andre, mer 
samfunnsrettede målsetninger. Men det sosial-kulturelle konseptet vil videreføres. Det blir et 
sterkt fokus på at de funksjonshemmede selv både arrangerer og står for bidragene. Vi har en 
idé om at kontinentene skal presentere seg i morgenseksjonen, et kontinent på hver av de tre 
dagene, ledsaget av en funksjonshemmet med verdensnavn. 
 
Vi ønsker et stort innslag av alle typer arbeidsgrupper, vi regner med at vi trenger 40-50 
gruppeledere og håper på at Norden kan bidra. Den russiske organisasjonskomiteen kan sørge 
for opp mot 300 frivillige ungdommer, fra universiteter og organisasjoner. Et kunstuniversitet 
i Ekaterinburg har allerede meldt seg. Konferansespråket blir engelsk, tysk og russisk, med 
innslag av kreative løsninger og frivillighet når det gjelder tolking. Vi har også kontakt med 
profesjonelle tolker som arbeider ideelt i Russland. 
 
Om Russland 
Det hersker en viss usikkerhet blant folk i våre land om hva som nå skjer i Russland, som en 
følge av sanksjonene. Men det samme spørsmål stilles av den jevne russer: hva tenker 
egentlig den jevne borger i Europa om oss? På tross av dette går samarbeidet med Europa 
innenfor sivilsamfunnet som før, der hvor ikke politikk står på dagsordenen. Det samme 
gjelder alle samarbeidsprogrammene innenfor turisme, kultur, utdanning og idrett. Det er 
ingen problemer med visum. Alle besøkende er velkomne og mottas med interesse.   
 
Det eksisterer i dag to ulike forståelsesrammer når det gjelder Ukraina-spørsmålet og den nye 
krisen mellom Vesten og Russland. Den ene betrakter Vesten som den overlegne kulturelle 
part, med USA som ledende forsvarer av de vestlige verdier og det vestlige demokrati, og 
med NATO som støttespiller. I denne forståelsesrammen er det fokus på Russlands 
overtredelse av internasjonal lov og nødvendigheten av sanksjoner. 
 



I den andre forståelsesrammen, finner vi de såkalte Putin-forsvarere (Putin-Versteher). Disse 
ser Putins og Russlands handlinger på bakgrunn av en historikk hvor Russlands skepsis 
overfor Vestens verdier, kultur og aggressive kapitalisme kan forklares og forstås. I dette 
perspektivet er Vesten en kultur i delvis forfall, hvor politikken styres av kapitalkrefter (og 
ikke av en sterk leder!!) og med enkelte verdier som strider mot den rådende livsfølelse i 
Russland. I tillegg finnes det i Vesten, særlig i Amerika, liten forståelse for Russlands storhet 
i kultur, deres unike erfaringer og skjebne med det kommunistiske eksperimentet, deres 
heltemot i forsvaret av dette og i frigjøringen av andre land, deriblant Norge (Finmark), under 
krigen. Russlands nye stat er 25 år gammel, de ønsker å bygge et nytt samfunn, på fritt 
grunnlag, ikke diktert og influert for sterkt fra Vesten. Ser man det fra denne siden så er det 
forståelig at amerikansk tilstedeværelse i Ukraina og andre tidligere østblokkland oppfattes 
truende. 
 
Denne frykten for Amerika er blitt forsterket de siste 10 årene, etter invasjonen i Irak uten 
støtte av FN, noe som Putin advarte mot. Midt-Østen som kulturområde er ruinert. Dette 
katastrofale feilgrepet innser vel nå alle, bortsett fra en kapitalsterk og innflytelsesrik anti-
russisk strømning i USA. For Europa har det skapt den største krise siden andre verdenskrig. 
 
Det som kreves er dialog, kommunikasjon, gjensidig forståelse og kulturutveksling. Det 
foreligger en sterk oppfordring til dette fra de store aktørene i næringsliv og sivilsamfunn. Et 
eksempel er oppropet fra Martin Hoffman i det Tysk-Russiske Forum i november i fjor, med 
oppfordring til paradokse intervensjoner, som signaliserer forsoning - på tvers av 
sanksjonene. 
 
Verdenskongressen ser seg som et bidrag til dette. 
 
Bergen,  10. november 2015 
Petter Holm 
 
Spørsmålet til Sosialterapeutsik Forbund er hvordan vi kan være en medspiller, og 
engasjere oss i Verdenskongressen. Under samtalen kom det innspill om at 
kongressen ikke kan kompensere for Allkunstverket, da dette arrangementet har en 
helt tydelig nordisk profil, med en etablerte sosiale nettverk som bør videreføres om 
to år Danmark.  
 
Konklusjon etter samtalen: Det er ønske om å jobbe videre med prosjektet, og 
forbundet vil fortsette dialogen med Petter om mulige samarbeidsformer. 
 
Sak 6 – RSH 
 
Bente Edlund orienterte: 

- 18 studenter skal levere sine BA-oppgaver til våren. Presentasjon av 
oppgavene på høyskolen 28-30.4. De første19 studentene fullfører BA-
programmet før sommeren. 16 studenter er i gang på det andre kullet. 

- RSH sin økonomi har vært vanskelig i flere år. Underskudd de siste årene. Ny 
rektor, og innsparinger i administrasjon og støttefunksjoner. 
Undervisningsstillingene skjermes i stor grad. Brev med oppfordring om 
økonomisk støtte er sendt ut. 

- Avsatte midler fra forbundet til medfinansiering av deltidsstilling har ikke vært 
benyttet grunnet manglende rekruttering av egnede kandidater. Fra neste høst 



er det usikkert om høyskolen selv klarer å skaffe de nødvendige midler for å 
styrke BA-programmet. En pensjonering ved RSH gjør at Bente er alene om 
ansvaret for driften av BA-programmet inntil videre.  

 
Årsmøtet drøftet deretter spørsmålene fra Bente om støtte. 
 
Vedtak: Forbundet avsetter ubrukte midler fra 2015 til 2016 (ca 90.000,-). Midlene 
skal stå til rådighet for BA-programmet ved behov, men utbetales først etter en ny 
vurdering i forbundets styre. Midlene må således vurderes på nytt i løpet av 2016. 
Årsmøtet vedtok videre å gi en økonomisk gave til RSH for å bidra til årets drift.  
Årsmøtet tallfestet ikke størrelsen på gaven men delegerte avgjørelsen til styret. En 
forutsetning var at gavens omfang må vurderes ift til forbundets økonomi. 
Geir kontakter Steinerskoleforbundet for å høre deres vurdering ift henvendelsen fra 
RSH. 
 
Sak 7 – Andre saker  
 

x Konferenz; Ingrid Braune og Birka Baumler orienterte, og har skrevet flg 
rapport:  

 
Internasjonalt råd for antroposofisk helsepedagogikk og 
sosialterapi i Dornach 11.-12.10.2015 (Klausurtagung der 
Konferenz) 
Representanter fra Norge er Ingrid Braune og Birka Schmidt-Bäumler 
Det var 25 land representert i år og rådet møttes i Snekkerverkstedsbygningen ved 
Goetheanum, der de første foredrag fra helsepedagogisk kurs ved Rudolf Steiner ble holdt. 
Tema i år var videreføring av fjorårets samtaler som dreide seg om de forskjellige deler av 
forholdet mellom helsepedagogikk og sosialterapi på den ene siden og den frie høyskolen for 
åndsvitenskap på den andre siden. Dette forholdet er like viktig for utviklingen av 
helsepedagogikk og sosialterapi i de forskjellige land som helhet, som for utviklingen av 
Konferansens struktur. 
Det indre bindeleddet til dette arbeidet var Rudolf Steiners 12.foredrag fra helsepedagogisk 
kurs der Steiner snakker om at handlingen i arbeidet vårt skal føre til en yrkesforståelse og 
ansvarsholdning som blir næret av antroposofien. Dette kan virke tilbake til antroposofien og 
bidra til hennes utvikling. 
Dagene så slik ut, foredrag, samtalegrupper og felles arbeid i plenum: 

1. Helsepedagogikk og sosialterapi i den frie høyskolen – innlegg fra etikkens -, yrkenes - og 
det sosiales synsvinkel ved Bart Vanmechelen, Mats-Ola Ohlsson og Brigitte Kaldenberg. 
Disse tre belyste spørsmål som hvordan å omgås jeg utviklingshemming, hvordan kan det 
sanne menneskelige vise seg i et menneske med utviklingshemning, hvordan kan jeg bære 
ansvar og bære svar for disse menneskene som er voksne uten å kunne klare å vise oss deres 
indre. 
De påpekte at egenutvikling er et sentralt verktøy i vårt arbeide med mennesker med 
spesielle behov. Brigitte Kaldenberg var spesielt inne på tanken om videreutdannelse til 
studenter. De bør øve seg i å utvikle den riktige tilnærming til oppgaven ved å lære å skolere 
seg selv. Gjennom denne selverkjennelsen kan de møte menneskene de får ansvar for med 
refleksjon og klarhet. Dette er også et bidrag til verden og jorden og mennesket som sådan. 
Tilstedeværelse, selvutvikling og helhetlighet gir utviklingsmuligheter for det mennesket jeg 
tar hånd om i det daglige. 



2. Hvordan kan helsepedagogikk og sosialterapi bidra til trivsel og vekst i den antroposofiske 
bevegelsen? Hva blir utviklet i helsepedagogikken og sosialterapien som trengs i utviklingen 
av den antroposofiske bevegelsen? Hvordan kan holdningens plante som Rudolf Steiner 
snakker om i det 12.helsepedagogiske foredraget bli pleid og ernært slik at roten kan vokse? 
Hvem er vi og hvordan kan vi bidra? 

3. Antroposofiens skaperkraft for det praktiske arbeidet i verden. Hva karakteriserer et 
antroposofisk sted hvis man i første omgang ikke tenker på det formelle ytre, men 
skaperkraften som blir utviklet i arbeidet?  

4. «Det antroposofiske» i helsepedagogikken og sosialterapien -  hvor finner vi det, hvordan 
ser det ut, hvem er du, hvem er jeg, hvor er det vesentlige i deg, hvor er min indre ro? Hva vil 
du og hva trenger du i møte med meg?  
Lise Jung fra Heilpädagogische Gemeinschaft Kirchhain ga et rørende og inntrykksfullt bilde 
av hva de jobber med i det daglige. Stedet tar hånd om 48 barn (bl.a. 19 i rullestol), og 100 
medarbeidere hvorav ca 70% er mellom 20 og 30 med lite til ingen erfaring med antroposofi 
fra før. Hun beskriver hvordan de jobber med egenutvikling og prøver å stå mellom 
myndighetenes krav og pengemas, pårørendes ønsker og beboernes behov som er det 
sentrale i arbeidet. 

 
Rüdiger Grimm skal avslutte som sekretær for helsepedagogisk/sosialterapeutisk seksjon i 
Dornach og Jan Göschel fra USA skal overta fra 1.januar 2017. 
Neste års Internasjonale helsepedagogiske/sosialterapeutiske stormøte (Internationale 
Tagung für Heilpädagogik und Sozialtherapie) blir 3. - 7. oktober 2016. I sentrum står det 4. 
foredraget fra helsepedagogisk kurs og møtet skal ha tittelen: «Werdend mich ins Dasein 
prägen» (prege inn meg blivende i tilværet). 
Michaelkonferenz - (for inviterte) finner sted 27.september - 1.oktober 2016. Det er ønsket 
at hvert land kommer med forslag om hvem som kan inviteres til denne konferansen. 
Seksjonen trenger forslag så fort som mulig, og disse sendes til Mats-Ola Ohlsson eller 
Rüdiger Grimm. 
 

Andre datoer for møter, konferanser og annen informasjon kan sjekkes på 
www.khsdornach.org  

  
x Nye medlemmer; ikke endelige svar fra Momo-skolen eller Skjold-skolen. Geir 

spør Skjoldskolen om de vil være vertskap for Sosialterapeutisk forbunds 
høstmøte torsdag 17.11.2016. 

x Nytt fra Nordisk Forbund; kort orientering fra Geir og Steffi. 
x Valg på styremedlemmer 2016; (Geir Legreid med vara Mette Brun – sos.ter. 

hjem, og Aina Nagell-Sverk – frittstående). Valgkomiteen bestående av Ena 
Ulvund, Helene Dring, og Will Browne innstiller i god tid før neste Årsmøte. 
Geir tar gjenvalg til styret, og åpner for en ny periode som styreleder om 
Årsmøtet ønsker dette.  

x Neste ordinære Årsmøte 2016; tirsdag 5.4.2016 på Solborg. 
 
Sak 8 - Fagdager 2016 
 
Det kom inn flere forslag under vårt ordinære Årsmøte tidligere i år. Ena Ulvund har 
utarbeidet et konkret forslag til drøfting «PUSTEROM» (om hørselssansen, dialog og 
biografiarbeid). Fasilitatorer er kaospilotene Rowan Simonsen og Stine Evjen som 
har jobbet med oss flere ganger tidligere.  

http://www.khsdornach.org/


 
Fagdagene blir som tidligere på Sundvolden Hotell, og arrangeres 21.-22.4.2016. 
 
Vedtak; Årsmøtet støttet forslaget fra Ena, og ønsker at hun arbeider videre med å 
konkretisere programmet ytterligere. Vi håper det kan være klart så raskt som mulig, 
slik at virksomhetene kan melde seg på. Geir tar ansvar for budsjett/ regnskap og 
avtaler med Sundvolden. Andre som har bidrag bes sende disse på mail til Ena så 
snart som mulig. 
 
Sak 9 – Landsbystiftelsen 50 år  
 
Tinken Lautantzon orienterte om neste års markeringer og festivitas: 

- Hele 2016 vil være preget av feiring og markeringer. 
- Tinken er prosjektkoordinator i en 50% stilling.  
- Hovedmarkeringen i Oslo er planlagt som en festival og en konferanse med 

navnet «Et verdig liv for alle». 
- Holmenkollen Park Hotell blir base for feiringen, hvor Geir Lippestad åpner 

konferansen. Mange spennende bidragsytere er invitert til å bidra.  
- Marked på Youngstorget. 
- Omvisninger blant hovedstadens severdigheter vil arrangeres for deltakerne. 
- Fagspesifikke dager på Litteraturhuset i Oslo i løpet av høsten (utenom 

festivaluken).  
- Cato Schiøtz tilbyr et innføringskurs for offentligheten til våren. 
- Lokale arrangementer blir også viktige. Fokuser på jubileet når våre egne 

virksomheter har anledning til dette.  
- Brosjyren med info om arrangementene er tilgjengelig digitalt via Landsbyliv 

og forbundet sin nettside. 
 
ECCE vil ha sitt årsmøte i Trondheim/Jøssåsen neste år. Da vil det være en god 
anledning og ambisjon for våre virksomheter, å få etablert en egen 
pårørendeforening. 

 
Landsbyene slår med andre ord på stortrommen i 2016. Vi gleder oss! 
 
 
 
 
Referent 
Geir Legreid 
Bergen, 17.11.2015 


