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Ny omsorgsbolig

Kjære alle venner, pårørende og alle som
arbeider på Helgeseter!
Jeg ønsker Geir Legreid hjertelig velkommen som daglig leder
på Helgeseter! Jeg er veldig takknemlig for at Geir overtar dette
arbeidet.
Selv fortsetter jeg på Helgeseter i en mindre stilling.
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Etablering og formål: Virksomheten Helgeseter
er en selveiende og selvforvaltende stiftelse
som gir tilbud om bolig, arbeid, terapi fritid- og
kulturopplevelser til mennesker med spesielle
behov. Helgeseter ble startet i 1954 som et hjem
for barn med psykisk utviklingshemming. I dag
har stedet 30 voksne beboere og ca. 85 årsverk
fordelt på over 150 medarbeidere. Helgeseter har
driftsavtale med Bergen kommune.
Prosjektet: Virksomheten har i dag ansvar for
7 bofellesskap med til sammen 30 beboere. 21
av beboerne har sitt botilbud samlokalisert i
hus/avdelinger på Helgeseter. Nært opptil
Helgeseter bor 9 av beboerne fordelt på 3 hus.
Disse 9 beboerne vil Virksomheten Helgeseter
innlemme i sitt botilbud på Helgeseter. Det er
således 9 boenheter som skal prosjekteres og
bygges i 2 etasjer – også med plass for personell/
betjening. Boenhetene har livsløpsstandard og er
organisert som et bokollektiv der hver enhet har
et privatareal på ca. 35m2.
Boenhetene skal finansieres innenfor husbankens
rammer og må tilfredsstille systemkrav i
forhold til størrelse, utforming og innhold for
bokollektivløsninger.
Finansiering av driften og nybygg:
Virksomheten Helgeseter er finansiert av Bergen
kommune iht. kommunens helse og sosialplaner
og har driftsavtale i samsvar med tilbud beskrevet
over. Driften av boligene og nybygget finansieres
av beboernes betaling av husleie, bostøtte og
overføringer fra Bergen kommune etter nærmere
avtale.
Nybygget skal finansieres med låneopptak og
tilskuddsmidler fra Husbanken. Kostnadsrammen

for det prosjekterte nybygg må ligge innenfor
Husbankens rammer og beboernes evne i forhold
til betjening av husleie.
Byggherre: Stiftelsen Helgeseter er byggherre
og tiltakshaver og har Stiftelsen Virksomheten
Helgeseter gjennom sin driftsavtale med Bergen
kommune som sin eneste leietaker.
Byggestart: Prosjektet er allerede startet
opp og gjeldende fremdriftsplan tilsier at alle
kontraktsarbeider skal være avsluttet innen
utgangen av oktober 2008. Grunnmuren er
allerede kommet opp. Heissjakten og takstoler er
også ferdig montert. Vi regner med at vi har tett
tak i løpet av et par uker. Da vil arbeidene med
tette vegger og innsetting av vinduer gå sin gang
parallelt med de andre aktørene på byggeplassen.
Utomhusplanen med vei opp til platået mellom
Hovedhus og Arken er snart ferdig. Her er det
etablert en fin gangvei med flotte murer på
begge sider. Her vil det være store muligheter for
beplanting for de som måtte ha den interessen.
Erfaringsmessig vet vi at ferdigstillelse og
innflytting tar tid. Det ville vært kjekt å kunne
feire julen 2008 i det nye huset. Vi tar sikte på
det!
Med denne omsorgsboligen er den lange
prosessen med gjennomføringen av boligdelen av
den såkalte HVPU reformen i mål. Alle beboere
på Helgeseter har nå egne private boenheter og i
tillegg store fellesarealer hvor den enkelte kan ta
del i det sosiale liv etter behov.
Med Vennlig hilsen
For Stiftelsen Helgeseter
Lars J. Konradsen

Bilder leveres separat og bør ikke
legges inn i feks. Word eller andre
tekstprogrammer.
Vi tar gjerne i mot forslag til artikler og
lignende.
Foto: Høyoppløselig
Trykk: Molvik Grafisk AS
Neste utgivelse: 13. juni
Stoff må være levert senest 30. mai

En oversikt over noen av våre gode hjelpere
og sentrale aktører i gjennomføringen:
Prosjekteringsledelse og prosjektledelse: Multiconsult AS
Arkitekt og ansvarlig søker: Damman & Akerø NPA AS
Byggeledelse: Helgeseter ved Terje Hovlandsdal
Hovedentreprenør: Per Helland AS
		
VVS & varmepumpe: Arna Vann Varme og Sanitær AS		
Elektro: Sønnico Installasjon AS
			
Ventilasjon og SD-anlegg: Gunnar Karlsen AS

Foto: Frode Hølleland

Jeg begynte på Helgeseter høsten 1967, som lærer for den
eldste klassen. Vi i skolehuset og medarbeiderne som arbeidet
i gruppene der elevene bodde, hadde møter med Lilli Nøstdal,
den gangen bestyrer, og Kirsten Eline Jebsen, vår lege. Vi fikk
fine skildringer av den enkelte elev, hva de kunne og hva slags
hjelp, terapi, øvelser og opplevelser de skulle få. Daglig var det
mye liv og lyd på tunet, elevene og de barna som enda gikk i
barnehagen, ga oss mange overraskelser - og det var mye latter.
Så jeg fortsatte i skolen på Helgeseter i 13 år.
Høsten 1981 gikk jeg ut i permisjon ble hjemme med barna mine
til påske 1986.
Da begynte jeg i ettermiddagsjobb på Haugen.
I 1990 overtok Inger Tellefsen som styrer etter Lilli. Så ble jeg
Ingers assistent. Men Inger ble alvorlig syk og døde allerede i
1993. Det var et stort tap, og en stor sorg for Helgeseter.
Jeg overtok ansvaret etter Inger, kanskje ut fra en noe naiv
tanke om videre kartlegging av oppgaver og kompetansebehov
på ”loftet”. Jeg dukket ned i oppgavene, prøvde å løse dem. I
ettertid kan jeg nok se at jeg nærmest druknet litt.
Men Helgeseter har hatt utrolig mange gode, erfarne
medarbeidere som har sørget for at beboerne har hatt et
godt liv. Vi har hatt medarbeidere med kompetanse i omsorg,
sykepleie, helsepedagogikk, sosialterapi, ulike kunstarter og
terapier, gårdsdrift, håndverk, matlaging, vedlikehold, sikkerhet,
biler, lov – og avtaleverk, økonomi og kontorarbeid. Jeg takker
dere alle for samarbeidet og den hjelp og støtte jeg har fått!
Eiendomsstiftelsen med fond, og Rieberfondene, har også gitt
Virksomheten Helgeseter betydelig hjelp så vi fortsatt kan gi
tilbud til dem som bor på Helgeseter.
Og så en varm takk til styreleder Odd Rønnestad, for klok
og profesjonell hjelp bl.a. i arbeidet med å få ny daglig leder.

Kort orientering om vår nye omsorgsbolig:

Den nye omsorgsboligen sett fra bakeriet
TIL OSS ALLE nr 1 - 2008
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ÅRSTIDENES FESTER
ÅRSTIDENES FESTER bærer og nærer oss og lar
oss ta del i årets harmoniske rytme. Med denne
tanke som basis har vi på Helgeseter i alle år satt
lys på og gjennomlevd fester og markeringer, som
ellers ofte går upåaktet hen i samfunnet forøvrig.
Heldigvis virker det nå som om det ”ute i verden”
er en bevegelse i favør av høytidenes, festenes
gjenoppdagelse.
Årets MICHAELI-tid med høydepunkt på den 29.
september ble som fortalt i forrige ”Til oss alle”
markert med tablået om Parsifal. Mennesket som
vandrer og møter mennesker og den utvikling som
skjer gjennom disse møter.
I november har vi ved Allehelgenstid skapt en
markering, som vi har kalt ”DE DØDES MINNE”. Ved
denne høytidelighet har vi en betraktning rundt det
å være menneske i verden og oppgavene knyttet til
det. Så blir de av våre nærmeste, både familie og
medarbeidere, som i løpet av året har lagt ned sin
vandringsstav, løftet frem. Dette blir gjort ved å nevne
navn og gi en kort omtale av den enkelte. Eurytmi,
sang og fine tekster rammet det hele inn og gjorde
stunden verdig.
11. november feiret vi den Hellige Martin. Han var
ridderen som senere ble en elsket biskop. ”Martin,
Martin, Martin var så from en mann” og ”LYS over
landet, det er det vi vil” var sangene som på denne
mørke november ettermiddag klang over hele
Helgester. Eplekartens barn, ledere og foreldre i skjønn
forening med alle oss andre løftet frem denne edle
person som forbarmet seg over den forfrosne, fattige
tigger ved byporten: han delte sin praktfulle kappe i
tu med sitt sverd og gav den ene halvpart av kappen
til tiggeren. At den samme Herr Martin også har fått
æren for å ha plassert både sol, måne og stjerner på
himmelen, resulterer hvert år konkret i at vi på denne
aften får deilige sol-, måne- og stjernekaker. Bakeriet
står for de deilige kaker og den gode Martin dukker
opp på sin hest og deler villig ut. At han i år hadde det
noe travelt og forsvant som en vind, er helt greit (tror
det var fjøsstellet som ventet).
Lørdag, kvelden før første søndag i advent, kom
så den vakre LYSFESTEN, som markerer for oss at
adventstiden begynner. Lyssangen, som bare synges
denne ene gangen i året, lyder som følger:
”Med glede vi mottar lysets gave,
dog vil vi det ei for oss selv bevare.
Videre gir vi, den ene til den andre.
Med voksende liv skal det lysende vandre:
Til alle lys på jorden brenner,
til alle hjerter glede forkynner:
nu varer ei mørket lenger for visst
oss nærmer seg KRIST”.
Fra å være et mørkt rom, forvandles hallen på denne
fest, gjennom vakker blomsterduft fra roser og liljer,
gjennom tekst, sang og gjennom lyset, gjennom
flammen som den enkelte beboer og medarbeider
fysisk gir videre til sin sidemann/sidekvinne til et
gyllent lyshav. Dette blir så basis for den stemning,
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Joseph Beuys var en av de viktigste kunstnere i det
tyvende århundre. Han ble født i Krefeld i Tyskland,
1921. År 1940 ble han del av Luftwaffe, og i 1944,
23 år gammel, styrtet flyet hans i Krim. Nomadiske
tartarer reddet livet hans da de dekket ham i fett og
pakket ham inn i filt. Senere i livet blir filt og fett to av
hovedingrediensene i hans kunstneriske uttrykk.

den forvandling vi ønsker å få ta del i adventstiden.
I år hadde vi i forkant av flere av disse fester en
betraktning for å ta frem igjen hvorfor vi gjør dette
og hva er det som ligger bak? Vår kjære MI, som i
sin tid brakte denne lysfest til Helgeseter, gav oss
et meningsfylt og beskrivende bilde av festen, som
egentlig er en utvikling av Adventshagen.
Denne barnas adventsmarkering, gjennom den
grønne mosespiral med lyset i sentrum og barnet
bærende på sitt lille lys stående i et herlig rødt,
glinsende eple, ligger og skinner i våre beboeres
liv, som et herlig minne. At Eplekarten barnehage,
vår bedriftsbarnehage på Helgeseter, feirer denne
barnas adventshage på Helgeseter hver 1.ste søndag
i advent, er både flott og meningsfylt. Da hjelper våre
staute damer: Berit Skjeldås og Marit Haustveit til
med sangen.

Etter å ha studert kunst i Düsseldorf blir han professor
ved kunstakademiet i Düsseldorf i 1961, men fikk
sparken der i 1972 etter at han krevde at alle hans
forelesninger skulle være åpne for alle som ville delta.
Som intellektuelle inspirasjonskilder regnet han
personligheter som Carl Jung, Novalis, Schiller,
Leonardo da Vinci, og Rudolf Steiner. Han var sterkt
opptatt av kunstens helbredelsesevne, og er i ettertid
mest kjent for sine rituelle performancer.
Hans første utstilling i et privat galleri var i 1965 der
han fremførte en av sine mest berømte performancer:
«Hvordan forklare bilder til en død hare». Under
performancen hadde han dekket ansiktet sitt med
bladgull og honning og gikk rundt i rommet med en
død hare båret som et nyfødt barn i armene. Han
har forklart senere at honningen ble brukt da Steiner
hadde omtalt bienes samfunn som et idealsamfunn av
varme og broderskap.

”- Over sol og over stjerner,
sakte går Marias fjed…”
lyder sangen ledet av de nevnte damer sammen med
alltid trofaste Torhild Langhelle, fra barnehagen og
gode nabo og venninne, Kari Gina Hodneland.
Ja, adventstiden ble også i år en god og meningsfylt
tid. I tillegg til adventssøndags-morgen-sang ved
medarbeidere, oppstod det i år en fin, ny impuls fra
de unge, sangelskende medarbeidere. En fin gave til
oss alle. De forteller i eget skriv om denne og selve
julefeiringen.
Så må vi stoppe litt opp. Og jammen var det ikke enda
mer: Julebutikk, julesalgsutstilling i Galleri Helgeseter,
besøk til Arna Kirke til Rostadheimens julespill,
nissegrøt i det fri, høytidelig juleavslutning med mere.
Det sier seg selv at noe må vike plassen så vi ikke
blir ”overkonsumenter” i adventstiden: Kafé og dans,
med Ingrid gikk ut i hele adventstiden. Ja, det ble
bokstavelig talt en annen dans: en forventningsfull
og rolig adventsdans frem til den store HØYtid:
JULAFTEN og de hellige dager og netter. I romjulen i
år var det i tillegg til tradisjonell julefeiring en nydelig
romjulskonsert med musikeren Rupert Blum. Med sitt
vidunderlige himmel-instrument: den violinlignende
CROTTA, løftet han oss inn i en annen dimensjon,
denne mørke lørdagskveld 29.desember. Han kunne
gjerne ha spilt resten av natten. Både beboere og
medarbeidere var svært berørt av denne skjønnhet.
Så vi ønsket Rupert velkommen igjen med hele vårt
hjerte.
6.januar, Hellige tre kongers aften kom kongene Lars
Meling, Pål Herteig og Helge Lockert vandrende med
engelen og stjernen foran seg, takket for julen og
frelsen ved gudsbarnet og vi høstet i fellesskap det
usedvanlige vakre juletreet, som Ronny hentet før jul.
Med julens sanger klingende for siste gang denne jul,
bar de tre konger treet høytidelig ut hoveddøren. Ja,
i sannhet: Årets fester bærer og nærer oss og gir oss
kraft og GLEDE.
Marit Karaśkiewicz

Beuys var også opptatt av Steiners tregrening, og
ble valgt som representant til det europeiske parlament som medlem av partier «Die Grünen». Som
et moderne ikon gikk han alltid rundt med sin hatt, og var kjent for aldri å ta denne av i offentlige
sammenhenger. En av de få unntakene var da han besøkte Nasjonalgalleriet i Oslo og kom inn i et rom
med bare malerier av Munch. Da tok han av seg hatten i hyllest til sin norske kunstnerkollega. Joseph
Beuys døde i 1986. Arbeider fra Beuys finnes ved de viktigste museum og samlinger internasjonalt, og
fra 26 oktober 2007 til 17 februar 2008 ble utstillingen ”Joseph Beuys & Rudolf Steiner: Imagination,
Inspiration, Intuition” vist i Melbourne, Australia.
Arnvid Aakre

Alt ble for meg mer og mer til spørsmål
Og på grunn av disse spørsmål ønsket jeg
En omfattende dialog.
Menneskets tenkning er stort som hele verden, ja større!
En menneskesjel kan ikke skilles fra andre sjeler.
Mennesket kan bare finne seg selv gjennom å se seg selv i
andre.
Ikke bare i andre men også i et kjærlighetsfullt forhold til
alt i verden.
Til mineraler, til plante, til stjerner, til dyr.
Til naturen.
Når mennesket forenes med naturen ser det seg selv.
Riv bort dine stengsler.
Lytt med sjelens ører.
Josef a
TIL OSS ALLE nr 1 - 2008
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Lett å se ...

Helgeseter på sikt skal opparbeide seg nok
trygghet til å tre frem i det offentlige rom på flere
områder enn de vi allerede er gode på. Første
steg for meg blir at ledergruppen med bistand fra
Ejvind Nielsen, etablerer en standard for
samarbeid internt i gruppen, med klare roller og
ansvarsområder. Deretter må vi gjøre samme
jobben i resten av kollegiet. På sikt vil en
tydeligere felles identitet (verdigrunnlag) styrke
både sosial og faglig trygghet slik at vi tør å bryte
nye grenser.

Intervju med Geir Legreid

Når undertegnede forberedte dette intervjuet,
begynte jeg med å spørre litt rundt blant de som
kjente ham fra Rostadheimen og andre
sammenhenger. Det er derfor ikke noe å stikke
under en stol at jeg følte meg litt forberedt da jeg
startet intervjuet med å trekke selve
jokerspørsmålet opp av ermet:
«Hvorfor studerte du egentlig kunsthistorie?»

Foto: Tor-Odd Skjold

Geir Legreid kommer ut av hovedhuset på
Helgeseter, høy, med Madrugadasveis, fritidsklær
og sekk fremfor dress og stresskoffert. «Oj», sier
min kollega da hun blir fortalt at dette er den
kommende daglig lederen for Helgeseter: - «Oj,
han blir lett å se her på tunet!»

deretter ulike roller frem til jeg ble daglig leder.
Og det har jeg vært i drøyt 11 år nå.

Det som fascinerte meg som teoretiker fra
høyskole og universitet, var det holistiske
(helhetlige) perspdektivet i de antroposofiske
miljøene. Det imponerte virkelig å se at her ble
åndsliv og teori satt ut i praktisk arbeid. Jeg la
også merke til at helsepedagogiske steder som
Helgeseter og Rostadheimen hadde flere menn
Svaret var ikke nær noen av mulighetene jeg
ansatt sammenlignet med hva som var vanlig
hadde forberedt meg på. Han så først litt
innenfor omsorgen for mennesker med
undrende ut, og så bredte smilet seg ut over
utviklingshemning. Hvorfor vet jeg ikke sikkert,
ansiktet mens han svarte: «Jeg har ikke studert
men jeg tror at det er mer rom for en intellektuell
kunsthistorie» ...
lek i våre sammenhenger siden vårt metodiske
grunnlag bunner i både filosofi, livssyn og
Før jeg fikk samlet meg og tenkt ut et nytt
åndsvitenskap. Dette kan igjen bidra til å gi
innledningspørsmål fortsetter han: «men
virksomhetene en mer kjønnsbalansert
kunsthistorie er noe
medarbeidermasse.
jeg godt kunne tenkt Jeg tror at kulturlivet her kan være en
Etter at
meg å ha studert.
plattform der beboere og medarbeidere sykepleierutdanningen
Kultur generelt er
orienterte seg mer og
gis en mulighet til å møtes likeverdig.
viktig, og for et sted
mer mot akademia
som Helgeseter, er
(noe jeg personlig
det en viktig bærebjelke. Jeg tror at kulturlivet
mener var feil), økte i hvert fall andelen menn til
her kan være en plattform der beboere og
studiet. Generelt tror jeg at omsorgsyrkene får
medarbeidere gis en mulighet til å møtes
økt rekruttering fra begge kjønn, om de viser at
likeverdig. I kulturelle aktiviteter må vi strekke
jobben gir rom for personlig utvikling gjennom
oss litt ut over oss selv – og samtidig er det et
faglig refleksjon og mulighet for kunstnerisk
godt motpunkt mot sjenanse og
deltakelse.
selvhøytidelighet.»
TOA: Din erfaring er fra det mindre og mer intime
TOA («Til Oss Alle»): - og din egen bakgrunn?
Rostadheimen. Hvordan ser du nå på overgangen
til Helgeseter, en virksomhet som sikkert kan
Geir L: Jeg har ikke seminaret (for
virke mer uoversiktlig – og ikke fullt så intim med
helsepedagogikk og sosialterapi) som bakgrunn,
sine rundt 160 medarbeidere?
men Handelshøyskolen med ledelsesfag og
Universitetet med mediefag og
Geir L: Helgeseter har en lang og stolt historie,
massekommunikasjon – så jeg kjente best det
og er den største sosialterapeutiske virksomheten
akademiske system da jeg kom til Rostadheimen
i Norge. Faren er at Helgseter kan «bli seg selv
for snart 19 år siden.
nok» - og dermed noe mer innadvendt i
samarbeidet med de andre sosialterapeutiske
På Rostadheimen var det sommer, og det første
virksomhetene. Selv er jeg nok en type som
som skjedde der var at jeg ble satt rett ut i en
trives best i et dynamisk samarbeid med andre,
åker. Slik begynte jeg som medarbeider, og fylte
også på virksomhetsnivå. Og jeg mener
Selvhøytidelig og fornøyd over å ha funnet en noe
spesiell innledning, gjennomgikk jeg i hodet de
forskjellige svar han kunne gi – og hvordan vi
kunne fortsette en kunstrelatert samtale ut fra
dette første spørsmålet.
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Som leder for Norsk Forbund for Helsepedagogikk
og Sosialterapi, så ligger et utvidet samarbeid
mellom de norske virksomhetene meg naturlig
nok ganske nært. Men vi bør også nytte
muligheten til å samarbeide mer med Bergen
kommune sine egne virksomheter. Slik kan man
inspirere hverandre til at vi alle blir bedre i vårt
arbeide for våre beboere.

helhetsforståelse av Helgeseter. Ja, vi har en
stram økonomi, men hvilken del av helsevesenet
har ikke det? Selv med de økonomiske
begrensningene vi har, er det utrolig hva vi kan få
til når vi får på plass en større fleksibilitet.
Det er også viktig for meg at vi ved ansettelser
fokuserer på helhet, og samarbeid. Ressursene
skal settes inn der de trengs mest. Det krever en
del av oss som medarbeidere, bl.a. evne og vilje
til rotering mellom avdelingene. Selv må jeg nok
innrømme at jeg er utålmodig med kolleger som
tviholder på sine revir over tid. Men, enhver
endring i oppgaver og arbeidssted skal skje i
dialog med den enkelte.

Jeg er løsningorientert men ikke noe orakel, så
jeg håper at resten av kollegiet fortsatt trer frem
med forslag til løsninger i små og store
enkeltsaker. Spesielt i saker med uenighet. Det er
ofte i friksjonen mellom ulike syn at de beste
TOA: Hvordan ser du på din egen lederrolle?
løsningene skapes.
Er det derimot situasjoner som har låst seg, der
Geir L: Den hierarkiske pyramiden med lederen på man som enkeltperson eller gruppe ikke når frem,
toppen, og motsatsen i en mer autonom og flat
kan jeg være med som et trygghetselement i
struktur har begge sine fordeler
samtalene mellom de gjeldene
og ulemper. Selv er jeg fascinert
parter. I slike sammenhenger
av verdibasert ledelse, eller den Det er ofte i friksjonen
må det atter og atter igjen
såkalte «fellesskapsmodellen»
påpekes at man ikke snakker
mellom ulike syn at de
som representanter fra Marjatta
hverandre, men med
beste løsningene skapes. om
i Danmark har presentert for
hverandre.
både Rostadheimen og
Helgeseter de siste to årene. Denne modellen
TOA: Gjennom mine samtaler med de som
erkjenner behovet for samarbeid og medvirkning,
allerede har samarbeidet med deg, var det to ting
men samtidig behovet for nøkkelpersoner og
som alle har nevnt på forskjellig måter når de
tydelige roller. Ledere i en slik modell blir i større
skulle beskrive deg. Det ene var at du ikke var
grad ”støttespillere” oppover, enn ”delegerere”
redd for å snakke rett ut, eller å gå inn i
nedover i organisasjonen. Likevel er modellen ikke problemsituasjoner, uansett om løsningen var
sterkere enn summen av alle som arbeider i den.
populær eller ikke. Det andre var at du alltid ble
Skal verdigrunnlaget dekke hele Helgeseter, må
opplevd som «fair», eller rettferdig, uavhengig av
derfor alle delta i arbeidet med å identifisere og
vennskapsbånd. Er dette beskrivelser du kan
skape vekst for verdiene våre.
kjenne deg igjen i?
TOA: Føler du at du har styret bak deg og dine
ideer når du nå trer inn i rollen som den nye
lederen av Helgeseter?
Geir L: Både styret og jeg er opptatt av å benytte
den anledningen et skifte av leder gir oss.
Alle gruppene/avdelingene må se gjennom
mulighetene de har til å gjøre sitt virkefelt bedre.
Ikke ved å fokusere på hva som fungerer dårlig,
men heller fokusere på hvordan vi vil ha det
fremover. Å jobbe med verdier handler like mye
om målsetninger.
Heldigvis er det få ting her i livet en ikke kan
gjøre enda bedre. Når det er sagt vil jeg gjenta
hovedgrunnen til at jeg søkte meg til Helgeseter:
Det gjøres jo bare helt utrolig mye bra arbeid her
oppe!

Geir L: Ja. Men det koster også meg å være
tydelig eller å gå inn i problemsituasjoner.
Rettferdighet er imidlertid en viktig rettesnor, og
hjelper meg i vanskelige saker.
Tilbakemeldingene dine var forresten veldig
hyggelig.
Geir Legreid kom til dette intervjuet direkte fra
andre møter på Helgeseter, og med sitt klare svar
hengende i luften haster han videre til sitt neste
møte, denne gang med sin sønn. Det virker som
min kollega var fremsynt da hun utbrøt: «Oj, han
blir lett å se her på tunet!»
Arnvid Aakre

Viktig fremover vil være at alle medarbeidere og
grupper arbeider sammen mot en dypere
TIL OSS ALLE nr 1 - 2008
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Høsten 2007 startet vi ”prosjekt verdi, mål og
handling” på Helgeseter. Bakgrunnen for at dette
er satt i gang er overordnet ønske et om å øke
kvaliteten på vårt arbeid.
Våre valg styres av verdier. Når vi foretar valg
vil vi velge det vi ser på som mest verdifullt.
En viktig del av vårt arbeid er å tilrettelegge
menneskers liv og foreta valg på deres vegne.
Våre beboere er derfor i stor grad prisgitt våre
verdier og holdninger i forhold til hvordan
deres liv skal arte seg i praksis. Når rytme og
forutsigbarhet er en av våre terapeutiske metoder
kan vi trekke den slutning at det kan være lurt å
enes om felles verdier og mål for vårt arbeid.
Vårt arbeid med verdi mål og handlingsgrunnlag
har pågått i flere grupper siden høsten 2007.
Formålet med dette arbeid er at vi sammen
innenfor de grupper vi arbeider skal definere våre
verdier mål og handlinger ved å besvare følgende
spørsmål:
1. Hva er det som er verdifullt i mitt arbeid?
2. Hvilke mål har jeg for mitt arbeid?
3. Helt konkret gjør jeg:
Formålet med dette arbeidet er å enes om felles
verdier for vårt arbeid, beskrive hvilke mål vi
har med utgangspunkt i våre verdier og beskrive
konkret hvordan vi utfører vårt arbeid i vår

gruppe. Arbeidet blir dokumentert skriftlig og
resultatet blir verdi mål og handlingsgrunnlag
for den gruppen som har utarbeidet det. Når alle
grupper har gjennomført prosessen samles dette
og vil da utgjøre verdi mål og handlingsgrunnlag
for Virksomheten Helgeseter.
Prosessen er verdifull interessant og nyttig
ved at verdispørsmål settes på dagsorden. I
tillegg vil vi som gruppe få klarere kjøreregler
for hvordan vi skal utføre vårt arbeid. Det at
gruppene selv utarbeider dette vil forhåpentligvis
føre til at alle føler et eierskap til verdi mål og
handlingsgrunnlaget og forholder seg lojalt til
dette.

Det har siden slutten av 80 tallet eksistert en antroposofisk
helsefaglig utdannelse i Norge. Per i dag er denne støttet
av Norsk Forbund for helsepedagogikk og sosialterapi.
Medlemmer av nevnte forbund er norske antroposofiske
virksomheter som Helgeseter, Rostadheimen, Granly,
Grobunn, helsepedagogiske steinerskoler samt
landsbystiftelsene (Camphill).
Per i dag har den norske 3 årige utdannelse 18 deltagere
på landsbasis. Disse møtes til ”blokkuker” 3 ganger i året
forskjellige steder i Norge. I tillegg til dette har seminaristene
lokal oppfølging i den landsdel de tilhører en dag per uke.
I Bergen er det 8 deltagere. 2 fra Bjørkhaug, en fra
Rostadheimen og 5 fra Helgeseter.

Helgeseter er inne i en omstillingsprosess med
ny daglig leder og større administrative endringer
der hver enhet vil få større frihet og ansvar
administrativt og økonomisk. VMH arbeidet er en
del av denne omstilling. Hver enkelt medarbeider
får gjennom dette i større grad muligheten til å
forme egen arbeidssituasjon.

Bergensgruppen samles i lokalene til antroposofisk selskap
hver tirsdag. Disse dagene består av kunstnerisk arbeid som
eurytmi, sang og skulptur samt foredrag og studie av pensum
der seminaristene deltar aktivt gjennom innledninger og
presentasjoner. Det er også en del skriftlige arbeider som
leveres i form av referater fra blokkukene samt oppgaver med
forskjellige tema.

Undertegnede og Vibeke Andersen har fått som
oppgave å veilede gruppene i dette arbeid. Det
er for oss svært lærerikt og inspirerende. Vi har
til nå opplevd stort engasjement og positivitet i
de grupper vi har arbeidet. Dette gir oss tro på
at arbeidet på sikt vil bidra til å heve Helgeseters
kvalitet, kompetansenivå og trivselsfaktor.

Utdannelsen er per i dag ikke offentlig godkjent men
med et år i Danmark på Marjattas seminar får man
tittelen sosialpedagog. Dette tilsvarer en norsk 3 årig
høyskoleutdannelse. Det samarbeides med Rudolf
Steinerhøyskolen i Oslo med tanke på å få utdannelsen
offentlig godkjent på bachelornivå.

Utgangspunktet for at Helgeseter støtter utdannelsen er
behovet for å øke kompetansen til medarbeidere i forhold
til den antroposofiske impuls slik at den ide som ligger til
grunn for våre virksomheter kan utvikles og leve videre også
i en fremtid. Jeg opplever som koordinator og veileder at
seminaret gir våre 5 engasjerte ”helgeseterseminarister”
verdifull inspirasjon til dette arbeid.
Terje Erlandsen, Helsepedagogisk seminar i Bergen

Foto: Candy Bierman

Tekst: Terje Erlandsen

Helsepedagogisk og
sosialterapeutisk seminar 2007-2010

Foto: Candy Bierman

Verdi, mål og handling

Pensjonsordning og økonomi
Virksomheten Helgeseter har regulert sitt
tjenestetilbud gjennom en driftsavtale med
Bergen kommune. Driftsavtalen gjennom sin
ytelsesbeskrivelse definerer størrelsen på
rammetilskuddet som vi mottar. Det betyr blant
annet at lønn- og pensjonskostnader og andre
driftskostnader og endringer i disse størrelsene må
dekkes over det tildelte rammetilskuddet. Årlige
pensjonskostnader varierer med endringer i lønn og
spesielt knyttet til lønnsoppgjør. Pensjonskostnadene
utgjør ca 15-20 % av lønnskostnadene og totale
lønnskostnader nærmere 90 % av rammetilskuddet.
I de senere årene har aktivitetene og kostnadene
knyttet til vår virksomhet ikke vært i samsvar med
rammetilskuddet. Det forholdet er en utfordring.
Dette forholdet fikk vi synliggjort gjennom Bergens
Tidende da det ble allment kjent at vi ikke var à
jour med våre pensjonsforpliktelser. Pensjon er
viktig for våre ansatte og vi vil som arbeidsgiver
naturligvis forholde oss til de forpliktelser vi har
etter lov og avtaler. Vi er svært glade for at vi
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sammen med Bergen kommune fikk løst denne
saken raskt og lagt avtalemessige føringer for
hvordan pensjonsforpliktelser og dekning skal løses i
fremtiden.
Til orientering kan det nevnes at alle medarbeidere
som er innmeldt i pensjonsordningen mottar et
dokument fra Storebrand Livsforsikring AS. I
dokumentet fremkommer de økonomiske data som
gjør at den enkelte medarbeider selv kan holde seg
oppdatert og føre kontroll med egne pensjonsforhold.
Jeg beklager den uro det måtte ha gitt den enkelte
medarbeider og andre nære forbindelser til
Helgeseter.
Jeg takker alle gode hjelpere i prosessen og en
spesiell takk til styreleder Odd Rønnestad.
Med vennlig hilsen
Lars J Konradsen

Nissegrøt i friluft
en krystallklar
desemberdag
TIL OSS ALLE nr 1 - 2008
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På Havets Bunn
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Foto: Frode Hølleland

Karneval 2008
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Village Zarechnaya Irkutsk
Tekst: Candy Bierman
Foto: Village Zarechnaya

Helgeseter har siden 2005 støttet Village Zarechnaya
i Irkutsk.
Dette er et helsepedagogisk hjem og arbeidsted for
åtte utviklingshemmede unge mennesker: Andrey,
Sergey, Nicolay, Oleg, Aliosha, Maxim, Tania og Mari.
De bor sammen med et ektepar, Viktor og Tatyana,
og får hjelp til bl.a. matlaging av Natasha. Det
er et bolighus, en vevstue og et snekkerverksted
på stedet. Om sommeren er verkstedene ikke i
drift da det er mye arbeid å gjøre ute, bl.a. med
hagebruk.
Stedet ligger nord for Mongolia, ved munningen
av den store Bajkalsjøen. Her er det tundra –
permafrost – med evig is bare 2 meter under
bakken.
Vi har opprettet en konto i Fana Sparebank hvor
inntektene fra sommermarkedet vårt og julegaven
fra Helgeseter til oss settes inn.
Fire ganger i året sender vi så kr.5000,- til Village
Zarechnaya.

Foto: Frode Hølleland

Irkutsk

Vi har etter hvert opparbeidet en hyggelig kontakt
med Natalia Ragutskaya med jevnlig utveksling av
brev og bilder. Før jul sendte hun oss en rapport
over hva de har brukt pengestøtten til så langt.
Det største beløpet er blitt brukt til utbedring av
oppvarmingssystemet og til ny varmtvannsbereder,
men de har også brukt penger på utstyr i verkstedene,
til kamera, bøker, undervisning, maling ol. I år har
også foreldre og medarbeidere bygget et drivhus til
tomatdyrking med denne støtten.

Dukkeverkstedet

I siste e-post vi fikk fra henne fortalte hun at det var
minus 40 grader rundt nyttår, men nå forbereder de
seg til festivalen Maslenitsa – møtet mellom vinter
og vår - og i denne forbindelse skal de bygge et
snøslott.

I løpet av disse 2 ½ år har et titalls myke dukker
blitt spredd ut i verden til nye dukkemammaer og
dukkefedre!

Natalia har også gitt uttrykk for hvor viktig denne
støtten har vært for dem, hvor glade de er for
å ha den og takker så mye til alle venner på
Helgeseter.

Her kommer en liten rapport fra oss på Dukkeverkstedet.
Vi har nå vært i gang i 2 ½ år med åpent hver tirsdag og
torsdag. Da vi startet opp, var vi alle veldig spente på
hvordan vi skulle forme dukkeverkstedet vårt. Vi ville
både spille dukketeater og lage myke waldorfdukker.

Vårt dukkeverksted har allerede fått en tradisjon,
ja vi kaller det for det, etter at vi 3 år på rad, har
spilt dukketeater i adventstiden for våre beboere på
Helgeseter. Vi har fremført ”Skomaker Martin” etter
en russisk historie av Leo Tolstoj. Til dette har vi hatt
noen gode hjelpere i Ursula, Frode og Barbro. Vi har
hatt det så kjekt, og publikum har gitt oss positiv
respons tilbake!
Sist vår laget vi dukker og kulisser, og fikk lånt oss noen
bjørner, så vi kunne spille ”Gullhår og de 3 bjørnene”.
Ja, vi hadde til og med en levende skog som Gullhår
løp igjennom!

Ektepar og
medarbeidere
Tatyana og
Viktor

Vi har stadig planer fremover med nye oppsetninger,
kanskje en av Æsops fabler neste gang?
Men vi har også lært at ting kan ta tid, og først er
ferdig når vi er klar for det!
Dukkeverkstedet holder til i Hovedhusets vestre fløy
2.etg. Stikk gjerne innom og besøk oss!

Elven Balei
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Maria, Natalia Ragutskayas datter stryker klær

Dukkehilsener fra Laila, Linda, Grete, Elin, Bente og
Inger Margrethe
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på Helgeseter gikk av stabelen onsdag

denne vinterdagen, og ekstra kjekt var

5. desember, og salgsbodene bugnet av

det å hilse på Lilli, Mi og Nora. Julegaver

tøfler,puter,løpere,julekaker og duftende

fra verkstedene våre havnet visst under

bivokslys inne i hallen. I spisesalen var

treet både her hjemme og i utlandet!

det servering av gløgg og pepperkaker.
Mange hadde tatt turen opp til oss på

- Ane Mørkve Kortner

Jul på Helgeseter 2007
Tekst: Terje Erlandsen

Beboere og medarbeidere samles i hallen og
stillheten senker seg. Kveldens trio synger
en trestemt julesang. Lyden av gongongen
klinger gjennom rommet og alle inntar i
ordnet rekkefølge sine plasser i spisesalen.
Et fantastisk julemåltid spises i rolige former
og når alle er vel forsynte, samles vi i en
nesten mørklagt hall. Juleevangeliet leses og
videre synges Marias vuggesang og lysene på
juletreet tennes.
Nå kan festen begynne! Vi synger julesanger
til sprø og klimprende cembalotoner og
julepresanger åpnes. For mange er dette
kveldens høydepunkt, enten gleden er gavens
innhold eller over selve det å pakke opp.
Deretter serveres kaffe og kaker.
Flere julesanger synges og til slutt rundes
kvelden av ved at alle samles rundt juletreet
og synger ”deilig er jorden”.
En slik kveld krever en del forberedelse
og planlegging for at den skal bli en positiv
opplevelse for alle. Det er mange detaljer som
skal på plass. Alt fra pynt, borddekking og mat
til plassering, bordkort og plan for kvelden. Det
kan høres rart ut men det er ingen ting som
er mer ødeleggende for høytidsstemningen
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Tekst: Candy Bierman

Etter et stort arbeid med Parsifalspillet i
høst, nådde vi ikke å sette opp vårt eget årlige julespill denne gangen. I stedet var vi
invitert til Arna kirke for å se Rostadheimens versjon av Julespillet med Hyrdespillet.
Og for en hyggelig utflukt det ble. Fire store biler
med nærmere 50 av oss fra Helgeseter kjørte ut
en blåsende, men tørr torsdagskveld i desember.

Et lite bilde
Julen er en stor høytid for de fleste av oss.
Helgeseter har rike tradisjoner for å gjøre
denne til en høytid som kan minne om et
høyfjellshotell eller kursted i alpene på 30
tallet for bemidlede mennesker.
Hovedhuset troner majestetisk med sin
klassiske eleganse, spisesal, hall, kjøkken
og bibliotek. Bordet i spisesalen er dekket
med engelsk porselen, nypusset sølv, vakre
kandelabere, alt plassert med sikker hånd på
duker av damask og lin. Et gedigent juletre
med levende lys i hallen, skåler med nøtter og
frukt, samt diskret håndlaget julepynt i riktig
mengde på rett sted.

Julespill i Arna Kirke

som ”små glemte detaljer” som bord uten
høyde for rullestoler, uklar fordeling av ansvar
og oppgaver, eller dårlig timing slik at maten
blir kald, alternativt branntilløp i juletreet. Det
snakkes fortsatt om det året det ikke ble kaffe
til kakene fordi noen mente det ville forstyrre
nattesøvnen til beboere. Det er mye som kan
gå galt, men det meste av dette elimineres
med god planlegging.
Oppgaven med å koordinere alt dette ivaretaes
av ”verten” på julaften som de siste årene har
vært undertegnede. Vi pleier å innkalle til møte
i forkant av julen. Alle som skal arbeide julaften
er velkommen, men minst en medarbeider
fra hvert hus og ”kokken” har møteplikt. Vi
går da gjennom planen for kvelden og alle
kommer med sine spørsmål og innspill. Videre
fordeles oppgaver som for eksempel lesing av
juleevangeliet, utdeling av presanger, oppvask,
rydding, brannansvar, musikk med mer.
Bordplassering er også et tema. Alle har fast
plass med bordkort. Beboere bør sitte sammen
med andre beboere som de trives med. Ellers
kan det fort bli utrivelig. Rullestolbrukere må
ha bord med tilpasset høyde og rekkefølge
under bordsetning er også viktig når spisesalen
har en bredde på 4. meter. Når vi som skal
være til stede på julaften går gjennom alt i
felleskap gies det rom for å oppleve høytid.
Alle vet hva som skjer, når det skjer og utfører
sine oppgaver på rett måte til rett tid.
Det er mange detaljer og oppgaver men også
mange fantastisk dyktige medarbeidere som
legger sjel og ære i arbeidet rundt det store
fellesprosjektet som julen er. Jeg vil med dette
takke vaskeri og arbeidsvirksomhet for vakker
dekking og pynt, kjøkken for nydelig mat og
alle medarbeidere for deres bidrag som hvert
år er med på å gjøre julen på Helgeseter
vakker, givende og stemningsfull.

Arna
tivt,

kirke er stor og
engasjert
og

vi

bidro
livlig

til et akpublikum.

Det er noe med det gjenkjennelige i julespillet som er så verdifullt, og Rostadheimens
medarbeidere og beboere oppførte det med
en stil og en stolthet som var en fryd å se.
Det lille orkesteret med fløyte, piano og fiolin/hardingfele akkompagnerte sangene, både
kjente og ukjente, med et folkemusikalsk
preg. Kjempeflott var også innslaget med sek-

Foto: Frode Hølleland

Julemarkedet

kepipe og tromme som kom fra orgelbalkongen bak oss mellom julespillet og hyrdespillet.
Man må også nevne den første verten i Betlehem og Krespus for glimrende arbeid! Og
for ikke å glemme vår nye leder Geir Legreid som spilte en lang og energisk Gallus!
Takk til Rostadheimen for en stemningsfull kveld,
for mange flotte øyeblikk og for inspirasjonen!
Julespillet setter vi opp her på Helgeseter også til
neste år, tenker jeg.

Adventssang 2007
Tekst: Terje Erlandsen, John Merkesvik og Kari Margrethe Eskeland

Advent er en ventetid som ideelt sett bør preges av en viss ro og andakt, en motvekt til det
mas og stress vi i samfunnet kan fornemme allerede i slutten av november.
Under en samtale dukket det opp en ide om å gjøre noe musikalsk i forbindelse med
adventstiden. En vanlig utfordring på Helgeseter er å samle alle beboere og medarbeidere til
slike stunder, spesielt i en tid preget av en sitrende forventning og spenning til julen.
Vi besluttet derfor å spre adventsstemningen ut i husene, istedenfor i Hovedhuset, slik at
verken beboere eller medarbeidere skulle føle at det var stressende å komme til en slik
adventsstund. Husene samarbeidet om dette slik at vi i løpet av tre kvelder kunne samles i
mindre grupper og gi alle litt inspirasjon i mørketiden.
Samlingene foregikk på ettermiddagstid og varte i ca 1 og ½ time. Husene stilte med gløgg
og kaker. Vårt bidrag var noen musikalske solistiske innslag. Etter at vi hadde presentert
våre små musikalske adventsgaver, sang vi adventssanger i fellesskap og rundet det hele
av med gløgg og kaker. Det kom også opp noen fine samtaler mellom medarbeidere og
beboere om hva adventen egentlig er og hva denne betyr for oss. Det ble tre kvelder med
samme utgangspunkt, men som utviklet seg på forskjellig måte og som ga tre forskjellige
stemninger.
Tilbakemeldingene fra husene var gode. En nattevakt kom på jobb samme kveld som vi
hadde hatt en av våre samlinger. Vedkommende lurte på om noe spesielt hadde skjedd. Han
fornemmet en uvanlig rolig og stille atmosfære. Det var noe av denne stemning vi ønsket å
skape med dette lille musikalske prosjekt. Vi tenker derfor å videreføre dette til adventstiden
også i 2008.
TIL OSS ALLE nr 1 - 2008
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Stille stunder -en midtvinterbetraktning
Tekst: Christina Sohl
Oversatt fra svensk av Terje Erlandsen

Jorden er en enestående planet i universet som
bærer på millioner av år med fruktbart liv. Vår
tid er preget av hastverk, stress og tidsnød. Vi
må foreta flere valg i våre liv enn noen gang
tidligere. Det kan være vanskelig å finne tid og
rom til stillhet, ro og ettertanke. Å bare være å
lytte med sin indre stemme. Forsøke å tømme
vår overbelastede bevissthet og søke kontakt
med vårt indre.
Hvem er dette åndelige indre menneske i
oss selv? Hvilket behov har denne del av
oss? Finnes det en lengsel etter sannhet og
dypere kunnskap om livet enn den travle
hverdagsstrøm vi vanligvis lever i?
Livets gåtefulle skikkelse er fylt av visdom ned
i minste detalj. Burde vi ikke oftere fylles med
en andaktsfull tilstedeværelse overfor dette?
Tenk
på
menneskeøyet,
tenk
på
stjernehimmelen.
Lys,
glede,
varme,
kjærlighet, sorg og smerte. Alt dette kan lyse
fra menneskets øyne.
Vårt syn er et mirakuløst faktum som innbyr til
takknemlighet, ansvarsfølelse og kanskje en
plikt til å se etter de små undre som i verden
omgir oss.
Tenk på stjerner uten tall som fremfører
sitt gnistrende skuespill en klar og kald
vinternatt.
Tenk på de geniale substansene jord, vann
og luft som sammen med jordens varme er
grunnlaget for jordens ufattelige mangfold
av liv. En guddommelig overflod av planter,

mineraler og dyr er stilt til disposisjon for oss
mennesker.
Mange mennesker i dag lever i materiell
overflod. Den gamle nøysomhet har gått
over til en grådighetskultur. ”Mye vil ha mer”.
Spørsmålet er hvor mye mer vi egentlig vil ha
på det materielle området.
Mange lever i dag i en overflod av ting. Ting
som ikke tilfører vårt liv noen verdi men
begynner å skape problemer fordi det er så
mange av dem.
Finnes det målbare kriterier for hva som betyr
noe for oss og vår lykke på det materielle og
åndelige plan?
I vår tid er det en nødvendighet å forandre
fokus fra ytre materiell vekst til en livsstil
der det indre menneskets utvikling og vekst
også verdsettes. Disse to ytterligheter må
harmoniseres slik at de sammen kan arbeide
konstruktivt for menneskeheten.
Hvordan skal det ytre og indre kunne virke
sammen på en harmonisk måte her og nå?
Kan veien være å skape plass for stille stunder
med plass til å undring og refleksjon over
store spørsmål som livets materielle åndelige
og eksistensielle utfordringer?
En vei kan være å bevisst prøve å fordype seg
i undring og andakt som bærende kraft på
veien mot jorden og menneskets fremtid.

Atikkel fra Vidarklinikkens Venner -juleutgave 2007

Autentiske KAHK
(Egyptiske småkaker)

Disse småkakene har ikke noe sukker i deigen og er kun søtet med
melis på toppen. For de som har sukkersyke, ta bort melisen helt.
Først noen forklaringer:
I Egypt benyttes smør ”ghee” - som egentlig er usaltet smør der man har tatt
bort den mer faste delen av smøret. Man kan få smør ”ghee” på noen av de
mer internasjonale dagligvarebutikkene, men man kan også ta vanlig usaltet
smør og varme dette opp. Når smøret begynner å kjøles noe av synker
de mer faste bestanddelene til bunnen. Så bruk det meste av smøret med
unntak av de fastere delene man nå har på bunnen.
Når det nevnes kopp her kan man benytte en krusstørrelse.
Utover dette kan man bare prøve seg litt frem, forandre deler etter egen
smak - og kort sagt benytte litt humor og kunstnerisk frihet á la det man
finner i Salvador Dalis kokebok: ”man tager to egg, hviten fra det ene og
plommen fra det andre”.
Oppskrift:
2 kopper smør ”ghee” eller klarnet smør.
1 kopp melk
4½ kopp mel
2 spiseskjeer med bakepulver
1 teskje med tørrgjær (eller selvfølgelig vanlig så lenge man løser den opp i melken)
1 teskje med kanel
1 teskje med malt nellik (vanligvis får man bare kjøpt hel nellik, så den må knuses)
1 teskje med ingefær
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Først varmer man smør ”ghee” (eller klarnet smør) nesten opp til kokepunktet.
Tilsett krydder og bakepulver til melet
Rør melet forsiktig inn det varme smør ”ghee” med en tresleiv
Det sies at man skal røre rundt til armen faller av. Å gå så langt er sannsynligvis noe dramatisk, men det
anbefales å røre godt. Vi kjenner ikke noen som benytter kjøkkenmaskin til dette i Egypt, men det går nok
sannsynligvis også.
Når blandingen har stått og kjølt seg noe ned, men fortsatt er varm. En tommefingerregel er at det deigen
har kjølt seg ned så mye at man ikke brenner seg når man forsøker å ta hendene ned i den. Tilsett da
tørrgjær i melken sammen med en teskje med sukker og rør dette rolig inn i deigen.
Kna deigen en kort tid, dekk den til med ett handkle og la den stå og modnes.
Etter ca. en times tid kan man begynne å forme deigen med hendene. Trill små deigstykker i hendene til du
får en ballform og trykk så ballene slik at de små stykkene blir flate.
Ønsker du det kan du legge en nøttebit eller annet på toppen av småkakene.
Legg de på ett stekebrett og la de stå en liten tid.
Sett de så i en stekeovn som da har blitt 175 grader.
15 minutters steking er vanligvis nok.
Ta dem ut av ovnen og la dem kjøle seg. Strø melis over dem rett før man serverer dem.

Dette er tradisjonelle Egyptiske småkaker man finner til høytidene (de kristne som muslimske) - fra jordhus på
landsbygden, til bordet i presidentens palass.

Noen strekker seg litt lenger

Foto: Trine Knarvik

Gårdens arbeidere holder for tiden med forberedelser til våren og sauenes ve og vel. Det skal strekkes opp nytt gjerde i
Havnehagen slik at smalen kan ha sitt sommerbeite der. I den
forbindelse ryddes og kvistes det langs gjerdetraseen. Bildet
viser noen av gårdsarbeiderne i en velfortjent strekk eller i en
naturlig rytme i arbeidsdagen.
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Gårdsarbeiderne strekker seg litt lenger for at Til Oss Alle skal
bli enda bedre!
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Marit Karaśkie

Faksimile fra Til Oss Alle nr 2-2007

Nils Gustav Hertzberg
TIL OSS ALLE nr 1 - 2008
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Her settes leiren opp,
Alf Rune er med og
hjelper til med å sette
sammen teltstengene

Nainesh begynte med å ligge mye fremover, bakover og til siden
når han red. Nå har han fått godt teken på det, og sitter aktivt
selvstendig og fint i salen.

Naturen nytes

Alf Rune på telttur
Tekst: Yvonne Vaksdal
Foto: Aud Vaksdal, Yvonne Vaksdal

I forbindelse med min utdannelse valgte jeg å skrive en bacheloroppgave om friluftsliv og funksjonshemmede. Dette ble et kasusstudie der Alf Rune var min samarbeidspartner. Den 19. oktober 2007
drog vi til Bjørndalen og overnattet i telt en natt. Vi hadde strålendes fint vær, kaldt, og om natten
hadde vi en hjort som holdt oss våken med ene del rauting.

Bålet er fyrt opp og Alf Rune
koser seg ved bålet
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Terapi på
hesteryggen

Ridningen gir rytterne en god og trygg
mulighet til å sitte
uten ryggstøtte, noe
som er spesielt viktig
for de beboerne som
sitter i ro i rullestoler
med god støtte, mesteparten av dagen.
Alf-Rune får full oversikt over
alt på gården der han sitter
høyt over oss andre.

Tekst: Karianne Solberg og Mona Skogstrand
Foto: Frode Hølleland

På Helgeseter har 13 beboere et fast ukentlig ridetilbud. Også
stell av hester og stall inngår for noen som en viktig del av arbeidet. Målet med ridingen varierer i forhold til hver enkelt beboers forutsetninger. På det fysiske plan trenes balanse, styrke
og koordinasjon, samt at spasmer dempes og muskler tøyes.
Ridning gir i tillegg sanse- og
mestringsopplevelser,
øver
konsentrasjonsevnen og gir
muligheten for interaksjon
mellom menneske og dyr.
Hver tirsdag får to av
rullestolbrukerne
våre
tilbud om ridning. Dette
er
mulig
gjennom
et
tett
samarbeid
mellom
gården,
fysioterapeuten
og Lerkhaugen. Det er alltid en
utfordring å hjelpe dem på og av hesten.
Dessuten blir selve ridingen tilpasset ekstra,
av fysiske og sikkerhetsmessige grunner.
Vi har derfor prøvd ut ulike hjelpemidler og
metoder for å gi best mulig støtte, og har
Tålmodige Laila
stiller opp uanetter hvert kommet frem til det som vi mener
sett vær og andre
gir beboeren best mulig utbytte av ridningen.
prøvelser

Fakta om ridingens fordeler:
Under ridningen overføres hestens
rytmiske bevegelser til rytteren.
Bevegelsene er spesielt gunstige
for opptrening av balanse, styrke
av
muskulatur,
symmetrisk
muskelarbeid
og
koordinasjon.
Ridestillingen
og
hestens
bevegelser kan løse opp spenninger
og
spasmer
i
muskulatur,
samt
stimulerer
sirkulasjon,
fordøyelse og lungefunksjon. Som
holdningskorrigerende
tiltak
er
terapiridning suverent. Kontakten
med hesten er vesentlig, og valg av
hest er viktig. Rytteren lærer å vise
omsorg og å samarbeide med hesten.
I behandlingen står lystbetont
mestringsopplevelse i sentrum.
Dette er viktig i sanse- og motorisk
trening samt for læring og for
stimulering av konsentrasjonsevne
og sosial tilpasning.
Ref; www.fysio.no
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Returadresse:
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5098 Bergen

Aktivitetskalender
Viktige datoer/begivenheter frem til sommeren:
5. mars		
Geir Legreid tiltrer som daglig leder på Helgeseter
13. mars
Kunst fra Helgeseters eget skattekammer
		
Utstillingsåpning, Galleri Helgeseter
14. mars
Påskemarkering
17.-24. mars
Påsketid
31. mars-1.april Ledergruppen har kurs med Ejvind Nielsen
31. mars
Øvelser på Johannesspillet begynner
17. april		
Åpning kunstutstilling, Galleri Helgeseter
28. april
Årsmøte i Vennelaget
9. mai 		
Pinsebetraktning
10.-12.mai
Pinsehelg
17. mai		
Feiring på Helgeseter
21. mai-4.juni Minifestspill på Helgeseter (detaljert program kommer)
26.-27. mai
Seminar for ledergruppen Norsk Forbund For Helsepedagogikk og Sosialterapi
		
med Ejvind Nielsen og Lisbeth Kolmaas fra Marjatta
13. juni		
Nytt nummer av TIL OSS ALLE
23. juni		
Johannesspillet oppføres på Helgeseter
		
-samarbeidsprosjekt med Rostaheimen
27.juni		
Siste arbeidsdag i arbeidsvirksomheten

Helgeseters nettsted
Helgeseter har endelig fått sin hjemmeside og den finnes på
følgende nettadresse: www.helgeseter.org
Foreløbig fremstår nettstedet med grunnleggende
informasjon. Logo, fargevalg m.m. er fortsatt under
bearbeidelse - men innholdet vokser hele tiden. Formålet
med Helgeseter.org skal være en portal for medarbeidere,
pårørende, samt å fungere som et nettsted som skal gi
omverden et riktig bilde av virksomheten.
Her blir allerede nye stillinger utlyst, kontaktinformasjon
til administrasjon, boligene og virksomheten er lett
tilgjengelig. Byggeaktiviteter som kulturarrangement vil
bli dokumentert, Helgeseters tidsskrift ”Til Oss Alle” vil
bli elektronisk tilgjengelig herfra og medarbeidere har
fått et eget forum.
Nettstedet er som sagt enda i en tidlig startfase,
men ta det i bruk - anbefal det til andre. Gode ideer og
kommentarer mottas med takk.
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