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Helgeseter sett fra Bratlandsfjellet 27. april  2008

Kjære beboere, kolleger og styremedlemmer.
Jeg har i tre måneder gledet meg over å få bli del av et miljø med 
så mye flott historie, rike tradisjoner og et mangfold av mennesker 
med mot, glede, alvor og engasjement. Jeg ser fram til fortsettelsen 
hvor Helgeseter bare skal skinne mer og mer.  Tenk bare på skokken 
med japanere som var innom på studietur i forrige uke. De kom med 
stive alvorlige uttrykk, og reiste etter to timer med smil og vinkende 
hender. Slik skal det være for folk som besøker oss, både for gjester 
og eventuelt nye medarbeidere.  Men også alle vi som er her hver 
dag, hvor tunge tak er en del av hverdagen, må vi jobbe for å holde 
på. Lavere sykefravær blir et av satsingsområdene fremover for 
ledergruppen - 25% reduksjon innen utgangen av 2009. Ambisiøst? 
Absolutt, men her holder det ikke med pysete målsettinger. Og hvorfor 
skal vi ikke klare oppgaven når vi greier så mange andre krevende 
prosjekter? Ta bare Setersprell. Egne Festspill på Helgeseter. Hvor 
mange bedrifter makter å sette i stand et slikt program. Ikke mange. 
Og nå sommermarkedet som står for døren. Da blir det nye sprell for 
store og små, godt vareutvalg, og mye gøy. Det er viktig å ha det 
gøy på jobb. Få til en god stemning i hverdagen. Det er lettest når 
vi opplever tillit. Det oppnår vi ved å snakke sammen, ikke bare om 
eksistensielle ting i livet som fotball-EM, men ved å ”speile” hverandre. 
På runden i alle avdelingene i april snakket vi mye om verdien av å gi 
tilbakemeldinger, direkte til den det gjelder. Snakk med, ikke om! Jeg 
tror det er veien til økt trivsel og positiv utvikling. Gjerne med litt sang 
og spill attåt.

Jeg stortrives som leder på Helgeseter. Takk for at dere har tatt så 
godt i mot meg.

Geir

Fra mai iverksatte 
Helgeseter noen endringer 
i organisasjonsstrukturen. 
Lederansvar defineres nå ut ifra 
ansvar for medarbeidere.  Ansatte 
med utvidete ansvarsområder vil 
få betegnelsen ”gårdsansvarlig”, 
”vedlikeholdsansvarlig” etc, men 
innenfor disse rollene handler det 
om å koordinere oppgaver og ikke 
om å lede andre medarbeidere. 
Det tidligere ”samarbeidsmøtet” 
er erstattet av et ledermøte 
bestående av alle gruppeledere, 
samt daglig leder og 
økonomileder. Ledermøtet skal 
ta avgjørelser basert på så godt 
forarbeid som mulig.   I noen 
sammenhenger innebærer det 
at gruppen utvides i enkeltsaker 
hvor den største kompetansen 
finnes hos andre personer i 
virksomheten. 
Målet med den nye strukturen er 
å synliggjøre ansvarspersoner, og 
tydeliggjøre funksjonsområder. 
Selv om kartet er klart, skal 

innholdet defineres helt konkret. 
Verdi-, mål- og handlingsgrunnlag 
skal skriftliggjøres for alle deler 
av organisasjonen, og noe av 
dette skal være rimelig ferdig før 
sommerferien.
Et felles verdigrunnlag for 
hvordan vi samarbeider internt 
på Helgeseter skal utarbeides av 
representanter for medarbeiderne 
og ledergruppen. Grunnlaget 
blir tilbakemeldingene som ble 
gitt da organisasjonsstrukturen 
ble presentert i april. Gruppen 
(tillitsvalgte, verneombud, 
daglig leder samt to andre fra 
ledergruppen) som får ansvar for 
å utarbeide ”vårt interne samspill” 
(i hele perioden fra ansettelse 
til oppsigelse), skal fremlegge 
resultatet for alle medarbeiderne, 
og deretter fullføre arbeidet når 
tilbakemeldinger er mottatt. 
Arbeidet starter trolig i midten av 
juni.

Geir Legreid

Organisering og verdigrunnlag

Helgeseter sin største utfordring i 
dag, er definitivt sykefraværet. Selv 
om det ikke er uvanlig med høyt 
fravær innenfor vårt arbeidsområde, 
kan vi ikke være fornøyd før vi 
klarer å senke fraværet betydelig.  
På kort sikt skal vi å få til en 
bedre oppfølging enn i dag, og 
dermed oppnå bedre resultater. 
Før sommeren skal ledergruppen 
og AMU evaluere dagens rutiner og 
gjøre endringer for å sikre en jevn 

og god oppfølging av sykemeldte. 
Det er gruppeleder som er ansvarlig 
for all kontakt med en sykemeldt 
medarbeider. Personalkonsulent Jan 
Dahl bidrar som en administrativ 
støttefunksjon for gruppelederne.
Tilstedeværelse og empati fra oss 
som arbeidsgiverrepresentanter, 
men også en gjensidig fleksibilitet 
ift å bruke de mulighetene som er 
tilgjengelig i virksomheten, er viktig 
for å redusere fraværet. Tydeligere 

kommunikasjon mellom hver av 
oss, og avklarte ansvarsområder, 
skal også bidra. Men trivsel og tillit 
handler om mer enn ledelse og 
organisering. Hver og en av oss har 
et selvstendig ansvar for et godt 
miljø. Det forplikter i våre daglige 
møter, samtaler og arbeid.

Geir Legreid

Oppfølging av sykemeldte
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I Helgeseters vedtekter § 4 står det at: 
”helsepedagogisk/sosialterapeutisk gruppe skal 
ivareta formålsparagrafens innhold og velge et 
styremedlem til Virksomhetens styre.”
Oppgavene har de senere år blitt ivaretatt av 
utdanningsgruppen, og vi har derfor funnet det 
riktig å kalle denne gruppen helsepedagogisk/
sosialterapeutisk gruppe med:

-ansvar for å ivareta formålsparagrafen, 
utvikling av innsikt, kompetanse og 
brukeromsorg i overensstemmelse med det 
antroposofiske idégrunnlag.

Arbeidsoppgaver vil være å :
Arrangere interne introduksjonskurs på - 
Helgeseter.
Velge ut søkere fra Helgeseter til - 
helsepedagogisk og sosialterapeutisk seminar.
Vurdere søknader til andre antroposofisk - 
rettede faglige kurs.
Velge ut hvem som skal delta på maidagene.- 
Velge seminarveileder i Bergen.- 

I forhold til den nye organisasjonsstrukturen vår, 
vil det være ledergruppen som er oppdragsgiver i 
forhold til å bestemme behov for introduksjonskurs.

Gruppens sammensetning:
Seminarveileder i Bergen.- 
Leder for dagvirksomheten- 
1 avdelingsleder- 
Personalkonsulent- 
2 frittstående medarbeidere med - 
sosialterapeutisk bakgrunn

Organisering:
Seminarveileders periode reguleres av - 
seminararbeidets varighet
Frittstående representanter samt - 
gruppelederrepresentant står på valg hvert 
annet år.
Leder for dagvirksomheten og - 
personalkonsulent følger person som innehar 
stillingen, såfremt disse har helsepedagogisk/
sosialterapeutisk bakgrunn.

Gruppen består per i dag av Terje Erlandsen, 
Marta Eldøy, Elisabeth Friis, Jan Dahl og Ingrid 
Løvlie.

Representasjon i styret:
Gruppen representeres i styret med en 
representant som velges internt i gruppen. Dette 
er for tiden Jan Dahl, med Marta Eldøy som 
vararepresentant. Nytt valg vil finne sted høsten 
2009.
Styrerepresentanten har som oppgave å orientere 
styret om gruppens arbeid.
        

Jan Dahl

Helsepdagogisk og sosialterapeu-
tisk gruppe

Studiebesøk fra Japan

Da Helgeseter kom i drift, ble dannet en ”mødre-
forening”. Denne gikk siden over til å hete ”Forel-
drelag” før det fikk sitt endelige navn ”Helgeseter 
Vennelag”.
Fra å ha hatt kun foreldre som medlemmer, har vi 
de siste årene vært åpen for medlemskap for både 
foreldre, søsken, familie og venner, medarbeidere 
på Helgeseter, beboere og ellers alle interesserte.

Vennelagets styre for 2008 består av: 

Formann: Ewa Poetschke (mor til beboer)
Kasserer: Cissel Møgster Algrøy (søster til beboer)
Sekretær: Margot Alfheim (søster til beboer)
Styremedlem: Steinar Hystad (onkel til beboer)

Ewa Poetschke er representant i Fondet for Frem-
tid og Utvikling 
Ewa Poetschke er styremedlem i Trivselsrådet

Helgeseter Vennelags styremedlemmer skal være 
ressurspersoner for pårørende, og kan fungere 

som en form for formidlingskanal mellom pårø-
rende og Helgeseters ledelse/styre.
Vi er åpne for innspill, hjertesukk, klager og opp-
fatninger fra våre medlemmer, og har mulighet 
for å bringe saker frem for for eksempel styret 
for Virksomheten. Vi har et meget godt samar-
beid med ledelse og ansatte ved Helgeseter og 
selvsagt også med de forskjellige representanter i 
prosjekter, fonds, råd og utvalg.
Som mellomledd mellom våre medlemmer og le-
delse/Helgeseters ansatte er vi et organ som står 
for både den formelle kontakten via deltakelse i 
styrer – og den sosiale kontakten som for eksem-
pel Høsttur, karneval, 17.mai.
Styret i Helgeseter Vennelag viser på vegne av 
medlemmene sin deltakelse ved sykdom og døds-
fall som rammer ansatte og beboere på Helgese-
ter og beboernes pårørende.
I 2007 hadde Helgeseter Vennelag 40 betalende 
medlemmer. Vi håper på flere medlemmer i 2008.

Ewa Poetschke

Helgeseter Vennelag

100 årsmarkering for antroposofien i Norge

Helgeseter vil delta på 100 årsmarkeringen for antroposofien 
i Norge som finner sted på Rådhusplassen i Oslo den 19-20. 
september. Helgeseter vil stille med stand sammen med Rostad-
heimen.

“I 2008 er det hundre år siden Rudolf Steiners første 
besøk i Norge og begynnelsen på det antroposofiske 
arbeidet her i landet. Begivenheten vil bli markert på 
en rekke måter, både sentralt i Oslo og lokalt rundt 
omkring hvor det finnes antroposofisk orienterte 
virksomheter og initiativer.

Intensjonen med markeringen er ikke bare å pre-
sentere frukter av det antroposofiske arbeidet, men 
å komme i dialog med andre representanter for 
sivilsamfunnet om viktige og eksistensielle spørsmål 
i tiden.” 
Fra www.antroposofi.no/informasjon.

Fredag 6.6. fikk Helgeseter besøk av 18 funksjonærer, forskere, eiere 
og ledere fra Japan. Felles for alle var at de arbeidet med eller i japansk 
helsevesen. Leder for gruppen var professor Toyochika Komuro ved 
universitetet i Kobe. Gjestene ble samlet i spisesalen hvor de fikk 
presentert Helgeseter sin historie og vårt antroposofiske idegrunnlag, 
sammen med kaffe og kaker. Vi fikk mange spørsmål, som favnet over en 
rekke områder; lønnsnivå, organisasjonsstruktur, kompetanse, terapier og 
verkstedstilbud, turnuser osv. En omvisning i skolehuset og Elvebakken 
ble det også tid til. Faktisk var Helgeseter såpass interessant at gruppen 
valgte å droppe en planlagt lunch på hotellet, og forskyve resten av 
dagsprogrammet. Det var liten tvil at de likte seg. Veldig alvorlige når de 
kom, og smilende og fornøyde da de reiste videre. En fin dag for vårer 
gjester, men også for oss. Med 54 års erfaring er Helgeseter en plass 
det skal være naturlig for omgivelsene å høste kunnskap fra. Det syntes 
tydeligvis også studiegruppen fra Japan.

Geir

Mangfoldfestivalen 
2008 
Kulturfestival for og med 
utviklingshemmede 6. og 7. juni.

- en kulturfestival for alle 
arrangert av Christiegården, 
Proffene og Bergenhus og Årstad 
kulturkontor.

Målet for festivalen var å skape 
en kulturmønstring for og med 
utviklingshemmede i samarbeid 
med øvrige utøvende kunstnere.

Kulturbyråd Henning Warloe 
åpnet festivalen og ga sin appell 
til at dette burde bli et fast årlig 
arrangement før han overlot 
scenen til “Jubelkoret”. 

Årstad- og Tveiteråskoret 
fikk også æren av å delta på 
åpningskonserten. 

Flere deltagere: Proffene, Pogo 
Pops, De Musikalske Dvergene, 
Tveiterås Skolemusikkorps, Sigrid 
Moldestad og Sigbjørn Apeland 
bare for å nevne noen.

Dukketeater v/Dukkenikkerne og 
kunstutstilling fra Trastadsamlinger 
stod også på programmet.

Festivalen fant sted på 
Christiegården dagsenter og i 
Christieparken der det var åpen 
mølle med demonstrasjon av 
driften fra korn til mel.

Helgeseter deltok med salg av 
speltbrød fra bakeriet, et populært 
innslag innimellom all musikk- og 
kunstopplevelsene. 

Et flott og spennede tiltak! 

Inger Margrethe og Marta
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Ewa Poetschke ble i år invitert til mai 
dagene som foreldrerepresentant/

pårørende. Det er første gang i 
Helgeseter og maidagene sin historie at 
dette har skjedd. Etter noen hektiske 
dager i Sverige har vi en samtale på flyet 
hjem der jeg ber henne oppsummere sitt 
møte med maidagene og de rundt regnet 
250 medarbeidere fra hele Skandinavia 
som arbeider med ”hennes barn”.

Ewa beskriver sitt møte med antroposofiens 
høyborg, Järna som ”en fargerik opplevelse 
preget av vennlighet”. Menneskene virket som de 
var samstemt og hadde en slags gruppefølelse.  
Dagene var organisert slik at vi hver dag gikk til 
mindre samtalegrupper og diskuterte spørsmål 
relatert til dagens tema. Ewa beskriver sitt 
inntrykk av disse samtale på følgende vis: 

”Det er spennende som pårørende å vite noe 
om hva medarbeidere tenker når dere jobber 
med mitt barn.  Som mor er det godt å vite 
at medarbeidere arbeider med utgangspunkt 
i ideen om at individualiteten og den friske 
kjerne lever i hvert menneske uansett grad av 
utviklingshemming. Det er også fantastisk å 
oppleve et så stort engasjement. Dette er ikke 
bare et arbeid for medarbeidere. Det er en livsstil 
preget av stort personlig engasjement, kjærlighet 
og hjertekrefter. Å oppleve dette er nyttig for meg 
som pårørende”.

Som medarbeider er det fint å oppdage at vår 
måte å forholde seg til beboere på ikke er så 
forskjellig fra foreldrenes som vi kanskje tror. 
Samtalegruppene ved maidagene fokuserte 
mye på menneskets livsvei i den forstand at 
menneskemøter gjennom livet i forhold til familie, 
venner, og arbeid gir mulighet til gjensidig 
utvikling og vekst. Gjensidighet i læringsprosessen 
er nøkkelordet i denne sammenheng. Hvem lærer 
av hvem? Barn av foreldre eller foreldre av barn? 
Beboere av medarbeidere eller medarbeidere av 
beboere?

Ewa tenker at Det å få et barn med spesielle 
behov forandrer livet for foreldre og familie men 
opplever at barnet har gitt oss utrolig mye. I 
forhold til sitt eget barn beskriver hun det på 
følgende måte: 

”Jeg opplever at mitt barn er født under en heldig 
stjerne og har gitt oss lys og glede gjennom sitt 
liv ikke minst i forhold til kontakten med andre 
mennesker”.

Et slikt perspektiv er ikke så ulikt hva vi som 
medarbeidere opplever i vår kontakt med 
beboere. For mange av oss er de beboere vi 
arbeider med en del av vår familie som gjennom 
å være det de hver dag gir oss nye perspektiver 
på hva det vil si å være menneske. Jeg opplever 
personlig at mitt liv ville vært uendelig mye 
fattigere uten møtet med våre venner med 
spesielle behov.

Maidagene 2008 –et lite utdrag fra årets tematikk

Maidagenes tema var i år ”veier til en intuitiv metodikk”. 
Intuisjon defineres i denne sammenhengen som ”rett 
handling til rett tid”.

I vår daglige omgang med beboere oppstår det fortløpende 
situasjoner der vi må foreta valg. Fasiten for hva som er 
rett og galt foreligger ikke. Våre vurderinger er avgjørende 
for hvordan dagen til en beboer blir. 

Handlingsrekkefølge som beskrives er som følger:

Observasjon – refleksjon – intuisjon – handling

Noen forutsetninger for at nevnte handlingsrekkefølge skal 
være konstruktiv og virksom er blant annet:

Interesse for det andre mennesket.
Dette kalles også spirituell empati. For å observere det 
andre mennesket må vi benytte oss av sympatikrefter 
og gjennom dette nærme oss det andre menneskets 
åndelige kjerne og ”jeg”. Dette betinger at vi selv 
er i balanse og har evnen til å tre ut av oss selv for 
gjennom dette å iaktta det andre mennesket med ekte 
fordomsfri interesse.

Frigjøre seg fra fortid.
I vårt arbeid med mennesker hører vi ofte følgende 
omkved: ”Dette har vi prøvet før og det fungerte 
aldeles ikke”. Det er lov å lære av egne og andres 
erfaringer men disse kan også bli et stengsel for videre 
utvikling. Hvis vi tar oss selv i å tro at vi kjenner et 
menneske ut og inn tyder dette på stagnasjon i egen 
utvikling. Med en ekte interesse i vår iakttakelse vil vi 
være i stand til å se nye ting ved våre medmennesker 
daglig.

Felles billeddannelse.
Ved arbeid med et menneske sitter vi alle med vårt 
bilde. Dette er ofte bare en liten del av en større 
helhet. Om vi deler disse bilder med hverandre vil 
helhetsforståelsen øke og bildet bli mer komplett. 
Videre vil mulighetene for gode intuisjoner og ideers 
tilblivelse bli langt større.

Egenrefleksjon
Hvordan er min iakttakelsesprosess, empati og 
innlevelsesevne? Hvor er mitt forbedrings potensial? 
Hvordan er min holdning til læring og egenutvikling? 
Hvordan kan jeg øve dette? Dette er spørsmål det er 
viktig å stille både i forhold til vårt arbeid og i forhold 
til håndtering av alle menneskemøter livet bringer. 
Vi speiler hverandre som mennesker. Dette kan ofte 
oppleves som ubehagelig og skremmende men gir også 
mulighet for vekst og utvikling. 

Terje Erlandsen

Et møte med Maidagene 
sett med pårørendes øyne

Ewa Poetschke (midten) sammen med Ingeborg 
Swart og Trine Knarvik i den vårkledde hagentekst: Terje Erlandsen

foto: Ewa Poetschke

Deltakerene fra Helgeseter: (f.v.) Trine Knarvik, 
Herdis Bauge, Terje Erlandsen og John Merkesvik.

Tovet bilde: John Merkesvik 
med resultatet av det kunst-
neriske gruppearbeidet.

Magnolia: Herdis Bauge beundrer de vakre, velduf-
tende blomstene.

Oppskrift

Vi som er så heldige å få oppholde 
oss på Marjatta seminarium med 
jevne mellomrom, er også så heldige 
at vi får nyte godt av kokekunsten 
ved Marjattas serviceutdannelse. De 
serverer oss varm lunsj hver dag og 
tryller fram en ene lekre retten etter 
den andre. Dette er oppskriften på 
en suppe derfra og er den samme 
som ble servert her på Helgeseter i 
anledning Gunn-Kjerstis 50 års dag.
 

Soppsuppe ala Bredeshave
500 gr. sopp, champignon eller annet
1 hakket løk
30 gr. smør
3 ss mel
1 dl Noilly Prat (Martini eller annen 
vermut)
1-1 ¼ l varm hønsebuljong, bruk 
gjerne terninger.

Ta av hattene på soppen og damp dem 
5 min i 
25 gr. smør og 
1 ss sitronsaft. 
Legg dem til side

Stilkene hakkes og surres sammen 
smør og løk i noen minutter. Det skal 
ikke brunes. Strø over melet og spe 
med den varme buljongen og vermut. 
Kokes på svak varme i 20 min. 

Ha deretter i:
2 dl kremfløte
salt og hvit pepper etter smak
Varm opp igjen 
Tilsett de dampede sopphattene

Pisk sammen:
1 dl fløte  
1 eggeplomme
1 ts maisenamel
Hell blandingen i suppen mens du 
pisker godt. 
Suppen bringes til kokepunktet igjen, 
men må ikke koke.

Strø over 60 gr ristede mandelflak og 
pynt med noe hakket grønt.

Serveres med tynne skiver godt, 
mørkt brød.

Vel bekomme
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Setersprell 2008

Festspillene på Helgeseter 21. mai - 4. juni

Morgenstemning: Skuespillerne (t.v.)Torunn Fisketjøn og 
Solvei Stoutland gjorde stort inntrykk på Terje Nygård og Pål 
Erik Herteig og alle andre som fikk oppleve deres tolking av 
Peer Gynt.

Vel blåst! Setersprell 2008 er over og vi kan se tilbake på 
mange gode opplevelser. 

Oppslutningen til forestillingene og konsertene var god 
og det var i gjennomsnittlig 35 publikummere. Hele 
programmet ble gjennomført etter planen og til sammen 
11 artister og 8 arrangement bidro til at det ble en flott 
start på de første Setersprellene i historien.

Intensjon:
”Helgeseter vil gjerne være på banen med et initiativ til ny kul-
tursatsing, som i fremtiden kan utvikle seg til et festspill for det 
lokale miljøet i Sædalen.

For mange av våre beboere er det ikke lenger så selvsagt og en-
kelt å komme seg av sted for å delta på kulturarrangement uten-
for Helgeseter. Derfor vil vi i større grad hente gode kunstnere og 
forestillinger til Helgeseter.

Kulturhus mangler vi fremdeles her oppe i dalen, men interessen 
for de levende kulturuttrykk og lysten til å skape og være kreativ, 
kan jo sprenge grenser og fjerne hindringer. 

Setersprell 2008 er ment som et insitament, en inspirasjon til våre 
beboere og medarbeideres hverdag.”

En stor takk til G.C. Rieberfondene, Helgeseter Venne-
lag og Helgeseter Trivselsfond for økonomisk støtte som 
gjorde Setersprell 2008 mulig.

Marit Karaśkiewicz, Terje Erlandsen og Frode Hølleland
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Dirigentstokk: (Under) Pål Erik 
Herteig forærte en selvlaget 
taktstokk til  André Møllerhaug 
etter klaverkonserten. Her 
demonstrerer Pål hvordan den 
brukes.

De tre nellikene: Marijke Vreeken er her 
flankert av Kari Dahlberg, Beit Skjeldås, 
Lars Meling og Laila Alfheim etter 
forestillingen med spansk eventyr og 
spansk renessansemusikk.

Setersprellåpning: 
Seterjentene Eva Marie 

Toppe og Anne Murstad 
introduserte åpningen 

sammen med Fred Ove 
Reksten (over). Geir 

Legreid (t.v.) foretok den 
offisielle åpningen ved å 

klippe hesjestrengen. 

Utstilling: Akvarell 
av Rune Velsvik. Et 
av beboerarbeidene 
som var utstilt

Chrotta: 
Rupert Blum 
(t.v.) fengslet 
sitt publikum 
med sitt helt 
spesielle 
instrument

Chopin: Henrik Dybwad 
Brochmann var en av de lokale 
kreftene som underholdt 
Setersprellpublikummet.

Setersprell-
jamsession: 
Trond Olsen, 
John Hope og 
Henrik Dybwad 
Brochmann var en 
uslåelig trio og var 
en av de største 
høydepunktene 
under 
Setersprellene

Populært: Hest og vogn var en av 
favorittaktivitetene

Lopper: Terje Nygård fikk 
med seg en godbit fra 
årets bruktmarked. Godt 
med smothie dersom 
det gode sommerværet 
fortsetter.

Overskuddet fra markede-
tet går til det helsepeda-
gogiske hjemmet, Village 
Zarechnaya som ligger i 
Irkutsk, ved Bajkalsjøen i 
Sibir. 

Sommermarked
Bymusen og Landmusa: 

Den eksklusive 
dukketeaterforestillingen 

var godt besøkt med 
nesten 50 publikummere. 

(under) Elin Carson og 
Inger Margrethe

Lange bein: Klovnen 
Frantix (Chris Liengard) 
gjorde stor lykke hos 
både store og små. Han 
strevde med å komme 
seg inn i Hovedhuset med 
de lange beina sine.

Pizzeria: Bakeriet var 
gjort om til pizzeria for 
anledningen.

Åpningstale: Den nye daglige lederen, Geir Legreid 
åpnet sitt første marked på Helgeseter. Slavekoret sang 
etterpå, akkompagnert av André Møllerhaug.

Kakebord: Helge 
Lochert er den 
første til å smake 
på de nydelige 
kakene. Lite kø 
her men de som 
kom senere måtte 
vente lenger.

11. juni 2008
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Påskeutflukt til Botanisk hage 
og Picassoutstillingen

tekst: Ane Mørkve Kortner
foto: Frode Hølleland

En solrik tirsdagsmorgen i den stille uken reiste 
en gruppe fra Helgeseter ned til byen for å få 
med seg en utstilling ved Bergen Kunstmuseum 
– Stenersen samlingene, der de for tiden viser 
arbeider av Pablo Picasso (1881 – 1973). Vi hadde 
god tid og benyttet først sjansen til en rundtur i 
Botanisk hage på Universitetsområdet. Her kunne 
vi se at planter og trær hadde våknet til live i 
vårsola og små spirer og grønne blader tittet fram. 
Noen rododendronbusker sto i blomst allerede, 
”Apens skrekk” hadde fått nye skudd og karpene 
svømte rolig i dammen uten å være særlig 
interessert i våre bolle-smaksprøver. I veksthuset 
var det varmt og godt, og vi kunne blant annet se 
sjeldne orkideer, mandarintrær og bananplanter.
 
Etter lunsj i det grønne, gikk vi ned til museet 
og der ble vi loset opp – noen i heis, andre opp 
trappene - til utstillingslokalet. Vi hadde bestilt 
guide, og hun tok godt i mot oss og fortalte 
om den verdenskjente kunstneren Picasso, 
om fargene og formene, om inspirasjonen og 
hans mangfoldige liv. Vi gikk gjennom de store 
rommene, stoppet opp foran enkelte verk og 
ble utfordret på hva vi kunne se og tolke ut av 
bildene. Gruppen fra Helgeseter var aktive og 
kommenterte villig Picasso´s mange stilarter.
Vi fikk se tegninger, trykk, etsninger, collage og 
malerier med mange ulike utrykk, og av og til var 
det nesten uvirkelig at de alle kom fra samme 
mann, så forskjellige var de.
 
Kari Dahlberg er en av de som var med på denne 
påsketuren, og vi tok en prat med henne for å 

PS!  Viste du forresten 
at Picassos fulle navn er; Pablo 
Diego José Francisco de Paula 

Juan Nepomuceno María de los 
Remedios Cipriano de la Santísima 
Trinidad Martyr Patricio Clito Ruiz y 

Picasso!

høre hva hun syntes om dagen.
”I botanisk hage fikk vi se noen nydelige 
planter fra Japan og noen skjønne småfisker, 
og så fantes det også noen lave, fiolette 
blomster som lukker seg om natten”. Kari 
husket ikke hva disse het i farten, kan det ha 
vært krokus, mon tro?

Hun forteller fra museumsbesøket; ” Det 
første bilde vi fikk se var et der de satt med 
hodet hver sin vei med en flaske vin og en 
tom tallerken, så var det et med en løyen hest 
og en kvinne som ble trampet på med armene 
den veien og beina den veien” Kari ler og 
strekker armene ut til siden.
 ”Det var figurer i alle slags farger, et veldig 
fint bilde av en dame i mørk lilla, det husker 
jeg godt. Noe av det siste vi så i det innerste 
rommet var en liten tegning av et hvitt hav og 
bak der så jeg en liten hytte. Den lå ganske 
lagt borte,” forteller hun. 
Da vi spør henne hvilket bilde hun husker best 
svarer hun; ”Det fineste var det med moren 
og babyen som satt nede ved havet.” 
Kari kjøpte seg en bok i museumsbutikken 
med endel av bildene fra utstillingen, og hun 
viser oss bildet hun nettopp har snakket om – 
det store maleriet ”Paulo” som Picasso malte 
da han fikk sitt første barn.

En flott bytur ble det, og det var en fornøyd 
gjeng som kom hjem i ettermiddagssola 
på Helgeseter. Kanskje noen til og med fikk 
inspirasjon til et kunstverk eller to?

Fine kunstverk: 
Kari Dahlberg viser bilder 
fra Picassoboken hun 
kjøpte på Bergen Kunst-
museum.

Forventningsfulle: 
Johan Molton (under), 
Terje Nygård og Eli Olsen 
(t.h) venter utenfor 
Bergen Kunstmuseum.

Trangt om plassen: 
Heisen på Bergen 
Kunstmuseum var i 
minste laget for Jon 
Tore Teigland sin rul-
lestol, men han kom 
seg opp i 2. etasje 
ved hjelp av luftige 
bakhjul.

Lydhørt og aktivt publikum: 
Godt publikum og dyktig guide gjorde sitt til at besøket på Picassoutstillingen 
ble en god opplevelse for alle.

Mange benyttet anledningen til besøke veksthuset i Botanisk hage.
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Bakeriet på Helgeseter
Her kommer en liten hilsen fra oss som arbeider 
i Bakeriet. Vi er en gjeng på fjorten som 
kommer og tar èn eller flere arbeidsøkter i løpet 
av uken – for å forsyne Helgeseters befolkning 
med kjempesunne brød, og ikke fullt så sunne 
kaker, kjeks og annet snadder.

Som i arbeidsvirksomheten for øvrig, satser 
vi på kvalitetsråvarer – i vårt tilfelle økologisk 
dyrket korn, sukker, mandler etc. I den senere 
tid har vi også byttet ut hvetemelet med 
speltmel. Spelt har egenskaper som gjør det 
lettere for kroppen å oppta næringsstoffene 
og mineralene i melet. Det inneholder også 
vesentlig mer fiber enn hvete, hvilket er bra for 
bl.a. fordøyelsen vår.

Arbeidet foregår som regel i grupper på to eller 
flere, og det er mye som skal gjøres før brød 
eller kaker er klare til servering. Vi måler og 
veier, hakker nøtter og maler mandler, blander 
og rører, elter og triller. Egg skal knekkes, 
former smøres. Her er arbeidsoppgaver for 
enhver smak. Og innimellom skal vi jo ha 
lunsjpause – en viktig del av dagen det også! 
Tilslutt kommer stekingen – og de herligste 
dufter brer seg i og omkring Bakeriet.

På slutten av dagen kan det ligge tjue brød og 
seks eplekaker og dampe av seg. En annen 
dag kan det være sytti rundstykker, åtte 
sjokoladekaker og noen loff. Ingen dager er helt 
like.

De bakervarene som ikke brukes her på stedet, 
selger vi til medarbeidere og andre venner av 
Helgeseter. Bl.a. har vi en månedlig levering av 
kaker til Utekontakten i Bergen Kommune.

Takk for et godt arbeidsår, og god sommer til 
alle fra: 
Lars M., Ketil, John, Rolf, Kari, Eli O., Eli A., 
May-Britt, Konrad, Linda, Liv, Vidar, Lidunn og 
Aud Magny.

Første tur til Sognatun på Kvamsko-
gen gikk i 2000. Siden den gang har 
arbeidsvirksomheten arrangert 7 
turer; 4 til Kvamskogen, 2 til Dyrkol-
botn og 1 til Hardangervidda. 

Det geniale med Kvamskogen er at det er så nært 
- i fall noe skulle skje. Vi får leie Sognalaget sin 
store, gode hytte Sognatun for en meget billig 
penge. Og sist men ikke minst, skiforholdene er 
ypperlige. (Kanskje derfor 2 milloner Bergensere 
drar dit hver eneste dag vinteren igjennom..) 

Vi er en varierende og fast gjeng som har vært 
med stort sett hver vinter. Nye av året var Johan 
og Ane, som bestod opptakskravet for å være 
med videre. Filosofien vår er enkel - stå på ski. 
Vi trenger alle et avbrekk fra hus og arbeid. Det 
er alltid morsomt å være sammen under andre 
forhold og kanskje vi ser annerledes på utfordrin-
ger når vi får gjøre det vi liker - stå på ski!

Vi har alltid lagt stor vekt på polariteten slit - 
komfort. Så etter en lang tur på minst hele/halve 
dagen er MIDDAG ikke for amatører. Ane var 
sjefskokk denne gangen og det blir vanskelig å 
toppe de måltidene til neste år, men vi kommer til 
å gjøre vårt beste.

Hvor langt vi kommer er ikke viktig. Vi lager niste 
ved frokosten og spiser den på et egnet sted og 
tidspunkt. Det sier seg selv at ikke enhver fisle-
klump eller gelédeig kan være med på denne type 
ekstremsport. Her kreves erkjennelse av skifellens 
genialitet, kaken sin motiverende kraft og humor 
på laveste plan.

Tillater meg å sitere Gunn-Kjersti: Vi trenger alle 
opplevelser - ikke bare de gode. De har vi hatt 
mange av - mest gode slik jeg husker det.

Takk for turen!

Trine på Gården

Som på vidda: 
Tulla, Terje, Karianne, 
Pål, Ane, Eli, Johan, og 
Aud Magny på toppen av 
Furudalen. Sjekk været!

God tur!

tekst og foto: Trine Knarvik

Det gode liv: Johan nyter solen på toppen av 
Furudalen.

Første dag: Skitur til Appelsinhaugen. Vind og 
kaldt, men gjengen i godt humør. (f.v.) Terje, 
Johan, Aud Magny, Pål og Eli.

Med kanel i svingene: Eli Austgulen trives god på Bakeriet. Her er det 
skillingsbollene som skal danderes for heving.

Effektiv: Lars Meling kan kunsten å trille rundstykker med begge hendene.

Kakerøre: Ketil 
Martens er godt 
fornøyd med ar-
beidet i Bakeriet.

Lars, Aud Magny og 
Liv bearbeider da-
gens rundstykker
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Wergeland
I år er det 200 år siden Henrik Wergeland ble 
født, og overalt i Norge feires det. Mange regner 
ham for å være en av Norges aller største 
diktere - Frihetens dikter. Han hadde en stor 
bredde i sitt forfatterskap, fra den vakreste poesi 
til historieskriving, og han hadde et glødende 
engasjement for mange saker. Han var en 
frihetselsker, nasjonsbygger og folkeopplyser, 
og kjempet utrettelig for menneskerettene. Han 
var stolt over å være norsk, og formålet med 
diktningen hans skulle være å bygge opp Norge 
som en kulturnasjon. 

Hans navn er uløselig knyttet til feiringen av 17. 
mai og til grunnloven som han betraktet som det 
viktigste symbolet på folkets selvstendighet og 
frihet. Og sier man “Småguttenes nasjonalsang” 
til beboerne våre, begynner mange straks å synge 
“Vi ere en nasjon vi med”

Et annet dikt som alle på Helgeseter kan, er 
dette:

Sommerfuglen

Den prektigkledde sommerfugl
er fløyet fra Guds hånd.
Han ga den gyldne ringer
og røde purpurbånd.

Han lærte den å flyve høyt,
høyere enn jeg er.
Den har nok fuglens lyster,
Men ei dens dun og fjær.

Og alle verdens mennesker
og alle kongers bud,
ei gjøre kan en sommerfugl.
Det kan alene Gud.

Det diktet av Wergeland jeg liker best er ”Mig 
selv”, et dikt han skrev til Morgenbladet etter at 
de beskyldte ham for å være ”opirret og i slet 
lune”. De nektet å trykke det og det ble først 
offentliggjort i Christansandsposten. Diktet gir et 
innblikk i  personen Wergeland og hvordan han 
var. Han var et begeistret og engasjert menneske, 
med høytflyvende tanker og store ord, men med 
en sjelden evne til å skape levende bilder og 
begeistring hos leseren. Dette diktet inneholder 
også flere strofer som vi kjenner igjen, men 
som vi kanskje ikke er klar over at kommer fra 
Wergeland, for eksempel dette: 

”Klag ikke under stjernene på mangel av lyse 
punkter i ditt liv.

Ha, de blinker jo, som om de ville tale til deg!”

Wergeland kan kanskje virke litt utilgjengelig 
i språket for moderne mennesker, men jeg vil 
allikevel oppfordre alle til å lese ham, alene eller i 
morgensamlinger sammen med beboerne. Bruker 
man litt tid, kan det gi store opplevelser. Det 
finnes litteratur i biblioteket vårt, bl.a. Hjertelag, 
Geni og Ulykke, en antologi ved Yngvar Ustvedt, 
utgitt i 1970. 
Der står det mye spennende. Det finnes også en 
offisiell hjemmeside for jubileet 
www.wergeland2008.no, og hvis man går inn på 
denne siden:
www.wergelandkalenderen.no, kan man abonnere 
på daglige Wergelandsitat gjennom hele 2008. 

Av ny litteratur om Wergeland kan nevnes:
Odd Arvid Storsveen: Mig selv. En biografi om 
Henrik Wergeland. Cappelen Damm. September 
2008
Hofsødegård, Mette og Rune Kippresund. 
Biografien om Henrik Wergeland vill, gal og genial. 
Gyldendal. Mars 2008. Fra 12 år.

Lykke til.  
Barbro Siri Skadsem

17. mai på Helgeseter
foto: Kathy Kongestøl

Norgesmestere: Ulriken Janitsjar spiller på trappen foran 
Hoveduset.  De dyktige musikerene vant NM for Skolekorps 
i 2007.

Herdis og Vidar beskuer det hele fra balkongen.

Fast rute: Toget gikk som vanlig til lekeplassen i Øvre Sædals-
vegen.

Hest og vogn: Jan-Erik Hammerstad stiller trofast opp med 
stasvogn og lettdølen Laila. Eli Olsen er den heldige pas-
sasjer.

Helgeseter sin vakre og fargerike fane.

Langt tog: Rolf Davidsen leder an 
toget med Helgeseter sin fane. 
Ulriken Janitsjar gjorde at toget i 
år ble ekstra staselig. 
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Returadresse:
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5098 Bergen

Aktivitetskalender
23. juni Oppførelse av Johannes-spillet kl 12.00

27 juni Siste arbeidsdag i verkstedene

11. juli Jon Tore fyller 40 år

29. juli Olsok-aften: hyggelig samvær med grilling, kos og 
visesang ca kl 17.00

4. august Henrik Brochmann 60 år
Verkstedene starter opp igjen

9. august Korkonsert: Fransk gjestekor + Maria Vocalis, 
hovedhuset kl.17.00

17. august Pål Herteig 50 år. Dagen feires på Cristinegården

28. august Helgeseters stiftelsesdag (54år)

12. september Galleri Helgeseter, åpning av utstilling av Ketil Kvam

19.-20.september 100 årsmarkering av antroposofien i Norge på 
Rådhusplassen i Oslo. Helgeseter har stand sammen 
med Rostadheimen.

29.september Michaeli-feiring

30. september Rolf fyller 40 år

18. - 26. oktober Kulturdagene i Fana og Ytrebygda

7. november De dødes minne

24.-28. november dr. Ewout Clotscher: konsultasjoner, samtaler m.m.

29. november Adventstiden innledes med Lysfest i Hallen


