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Maidagene 2009

- Et lite innblikk

”Maidagene er fagdager for helsepedagoger og sosialterapeuiske virksomheter i de Nordiske land som finner sted i Järna
hvert år. Det er mellom 250 og 400 deltagere og de fleste Nordiske virksomheter er representert”.

Temaet for årets maidager ”Mennesket i mennesket”, dialog rundt mennesket, arbeidsmetoder og
vår identitet som antroposofiske virksomheter. Undertegnede vil med dette formidle deler av tema.
Mye har forandret seg i verden siden Rudolf Steiner skapte fundamentet for de
antroposofiske virksomheter gjennom utvikling av sin filosofi, pedagogikk og
menneskebilde. Menneskene har endret seg og nye metoder har blitt utviklet.
Alternativbevegelsen, vitenskapen stormer frem med 7mils skritt. Hvor er
antroposofiens plass i dette? Hva er spesifikt for oss? Hva er vår identitet?
Innholdet i årets maidager kretset rundt følgende spørsmål:
-

Hva er de antroposofiske virksomheters bidrag til samfunnet?
Vil andre aktører kunne gi vårt bidrag på samme måte?
Er vi transparente og åpne for resten av samfunnet?
Er våre verdier, vårt menneskesyn, metoder og praksis begripelig for
andre utenfor de antroposofiske kretser?
Har vi interesse for hva andre ikke antroposofiske virksomheter og
forskning bedriver innen samme fagfelt?

Historisk har det vært en høy mur mellom offentligheten og våre virksomheter.
I frykt for å bli misforstått, neglisjert eller stemplet som ikke riktig vel bevarte,
har den indre kjerne ofte vært en godt bevart hemmelighet for offentligheten.
Motstand og ignoranse i forhold til andre ideer enn de antroposofiske og da
spesielt moderne naturvitenskap, psykologi og forskning har også preget deler
av vår bevegelse. Det er derfor gledelig at årets maidager bygger bro mellom
antroposofi og naturvitenskap og stiller åpne spørsmål i forhold til hvordan
disse gjensidig kan berike og komplettere hverandre. Dette speiles gjennom
flere av foredragsholdere og deres tema.
Den antroposofiske lege Jackie Swartz bidro sammen med sin tidligere lærer,
barne og ungdomspsykiater Bjørn Wrangsjø til å løfte frem problemstillingen
ved å stille følgende spørsmål:
- Hva kan barnepsykiatri, sosialterapi og helsepedagogikk lære av
hverandre?
- Hva er det som er bra i helsepedagogisk og sosialterapeutisk arbeid?
Hva er fruktbart?
Tony Dunderfeldt sin innfallsvinkel var ”berøringspunkter mellom moderne
psykologi og antroposofi”. Som psykolog og forfatter har han arbeidet med den
moderne psykologi sin historie og beskrev denne på følgende vis:
”Utviklingen innen psykologifaget har vært revolusjonerende de siste 30 år. Hovedretningen er den kognitive
og den analytiske. 1960- 80 var analytisk preget med mindre tro på mennesket indre kraft gjennom å betrakte
individet som en magnet der trekker til seg impulser fra sine omgivelser. Senere har den kognitive retning
gjort seg sterkere gjeldende og mennesket blir gjennom dette ansvarliggjort gjennom tro på indre krefter som
grunnlag for å mestre egen livssituasjon. Per i dag nærmer psykologien seg et holistisk menneske bilde der den
enkelte individualitet |løftes frem som en unik kraft”.
Avslutningsvis: Maidagene har i år vært svært inspirerende og av høy kvalitet.
Formen har endret seg. Det stilles flere spørsmål og gies færre svar. Dessuten
er dialogen med offentligheten styrket gjennom problemstillinger der vi ser
på hva den tradisjonelle psykologi og antroposofi kan tilføre hverandre. Alt
dette er gledelig og et skritt i riktig retning slik jeg ser det.
For de som ønsker komplett dokumentasjon fra mai dagene blir denne
etter hvert å finne på ”Nordiska forbundets” hjemmeside www.nfls.se
Undertegnedes dokumentasjon fra årets maidager er å finne på vår egen

hjemmeside www.helgeseter.org
Terje Erlandsen
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Om Marjatta
I flere år har medarbeidere på Helgeseter reist til Marjatta for å
utdanne seg til helsepedagoger og sosialterapeuter. De fleste av
disse har sitt arbeid i arbeidsvirksomheten, men også medarbeidere
i pleien har vært med på å ta skrittet ut i det ukjente for å øke sin
faglige kompetanse. Det dreier seg om 9 personer med tilknytning
til Helgeseter.
I det følgende vil jeg gi en liten presentasjon av Marjatta slik at
flere kan bli litt kjent med stedet og kanskje få lyst til å reise dit og
oppleve noe av den kraften og inspirasjonen som lever der, både i
selve stedet og i menneskene som bor og arbeider der.
Alt det som står her er utdrag fra Marjattas hjemmesider. Les mer på
disse nettsidene:
www.marjatta.dk
www.marjattaseminarium.dk
Hva er Marjatta:
Marjatta er en selveiende institusjon for ca. 70 udviklingshemmede
barn og unge, vakkert beliggende til ved Prestøfjorden på
Sydskjælland i Danmark.
Marjatta ble grunnlagt i 1953 som et skolehjem for barn av
helsepedagogene Albert Eman og Henny Petersen. Siden har
Marjatta utviklet seg til å bli et livslangt tilbud for sine beboere.
På samme måte som hos oss, er fundamentet for arbeidet på
Marjatta basert på ideen om at den indre kjernen i personligheden
er sunn, selv om evnen til utfoldelse er begrenset eller låst av et
handikap. Inspirasjonskilden er Rudolf Steiners antroposofi, som bl.a.
fremhever, at kunstneriske aktiviteter er en av de store drivkreftene i
all menneskelig utvikling, uansett om man er handikapet eller ei.

På Marjatta ser de i denne fortellingen en parallell til foreldre som
får et utviklingshemmet barn. De må etter fødslen finne deres barn
igjen i den forstand at de må finne andre menneskelige verdier i
barnet enn de rent intellektuelle. Efter Rudolf Steiners oppfattelse
har også utviklingshemmede barn en stor oppgave i verden og
denne bevisstheten kan gi opphav til håp og optimisme hos
foreldrene.
Marjatta Seminarium
Marjatta har også opprettet et Seminar, som tilbyr en 3-årig
basisutdannelse, en utdannelse som pedagog på i alt 4 år, samt
en videreutdannelse til spesialpedagog på et år. Det er i dag ca.
10-15 seminarister årlig på de enkelte årgangene ved Marjatta
Seminarium.
Basis for undervisningen er det helsepedagogiske kurset Steiner
holdt i 1924. Her tar han utgangspunkt i ideen om at det hos alle
mennesker finnes en sunn kjerne som uttrykker sig gjennom kropp
og sjel.
I Seminarets studiehåndbok 2009 står det videre:
”Derfor er det seminariets målsætning at uddanne pædagoger og helsepædagoger, der formår
at komme ind til kernen af den konkrete adfærd og derigennem skabe nye udviklingsmuligheder
– både for almindelige og udviklingshæmmede børn, unge og voksne.
Helsepedagogisk arbeid med voksne mennesker blir i andre
sammenheng også kalt sosialterapi.
Barbro Siri Skadsem

Marjatta er et fellesskap med flere enheter: Skolehjemmet ved
Præstøfjorden er den sentrale delen med en boavdeling, skole og
ungdomsutdannelse. I tillegg er det rundt omkring på Sydsjælland
etablert fire voksensentre hvor voksne kan bo i bofellesskap eller
i egne leiligheter. Det er også bygget opp en rekke muligheter for
vernet arbeid innen gårdsarbeid, i gartnerier, sølvsmie og flere
verksteder hvor det fremstilles forskjellige produkter. Produktene
brukes både innenfor Marjatta- fellesskapet og selges til grossister
og private personer.

Historien om Marjatta er som en julehistorie hvor Marjatta, som er
jomfru, føder et barn i en stall mellom to hester. Hun mister barnet
sitt og må ut og lete etter det. Hun søker først på jorden, og deretter
vandrer hun opp til stjernene, månen og solen som Steiner mener
er representanter for den åndelig verden. Solen forteller Marjatta,
at barnet hennes er sunket ned i myren og sitter fast til skuldrene.
Marjatta finner barnet sitt og trekker det opp igjen. Väinemöinen
– en annen av skikkelsene i Kalevala – uttaler disse ordene om
Marjattas barn.
Dette barn skal blive konge
konge over hele Finnland
over alle verdens lande
og til hersker over all makt.
Marjatta blir en nordisk Maria som representerer det forvandlede
sjeleliv, som i sin renhet kan føde åndsbarnet, den nye jegbevissthet.

Foto: Bente Grønn-Nielsen

Hvem er marjatta
Mange lurer på hvorfor stedet heter Marjatta. Det er navnet på en
av skikkelsene i det finske nasjonaleposet Kalevala som man mener
er over 2000 år gammelt, overlevert fra slekt til slekt av sangere som
reiste rundt på gårdene på grensen mellom Finnland og Russland.
Albert Eman har beskjeftiget seg med Kalevala gjennom mange år
og det var han som ga navnet til stedet.
Fra Bredeshave der seminaristene holder til.

Slik uttrykker Marjatta sitt verdigrunnlag:
Det er værdifuldt at det udviklingshæmmede
menneske har et rigt liv med mulighed for at udvikle sin
personlighed og bruge egne ressourcer i et miljø, der
skaber en levende rytmisk sammenhæng i livet og har
det kunstnerisk-skabende som bærende princip.
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Hesjestrengen klippes: Denne gangen var det Jan-Erik
Hammerstad som hadde æren av å åpne de årlige Setersprell
Setertrioen med forsterkning: Trond Olsen,
Henrik Dybwad Brochmann og John Hope.

Låvekonsert: Hector Meriles, Edgar Albitres og Pedro
Toro tok oss med på en spennende reise til Bolivia.

Fabelsvansene: ”Den sangen går rett opp til
himmelen” uttrykte Berit etter opptredenen.

Klaverkonsert: Rune Alver formidlet Grieg både
musikalsk og verbalt på en fabelaktig måte.

Årets Setersprell, våre egne festspill ble i år gjennomført
med en mer åpen profil enn i fjor.
Vi valgte å åpne dørene for besøkende utenfra til tross
for begrenset plass. Innrykket sprengte heldigvis ikke
kapasiteten. Våre eksterne gjester var i hovedsak, venner,
kjente, pårørende samt beboere fra bofellesskap i Bergen
kommune, de siste et gledelig innslag!
Praktisk var våre setersprell gjennomført i form av lunsj
konserter kl 12.00 med varighet opp til 45 minutter. Dette
gjorde det mulig for flest mulig beboere og medarbeidere
å delta.

Sølvfell og eg: Plateroensemble fikk fram sterke følelser hos
mange med sin fremføring den kjente, spanske fortellingen.

Innholdsmessig var det et variert program med gode
eksterne aktører samt bruk av egne krefter, venner og
samarbeidspartnere.
Utøvere på årets ”Setersprell” har gitt tilbakemeldinger
på at Helgeseter er et godt sted å spille med et lydhørt og
takknemlig publikum. Slike tilbakemeldinger er gledelige
og bidrar til at vi kan fortsette å bygge ut vårt nettverk
av samarbeidspartnere og bidragsytere til fremtidige
kulturarrangementer.

God stemning: Jonas Langeby får
overrekt lysbukettt av Terje Nygård .

Kammerkonsert: Denne kvartetten spilte
flotte barokkstykker av Bach, Händel mfl

Kultur er en viktig del av Helgeseters og de antroposofiske
virksomheters identitet. Hvis vi spør oss om vår
”samfunnsoppgave” tenker jeg at den blant annet kan
være å gi mennesker med spesielle behov et kvalitativt
kulturtilbud. Det er derfor gledelig at mennesker med
spesielle behov som ikke bor på Helgeseter også kan nyte
godt av det kulturelle mangfold som finnes her.
Setersprell 2009 er støttet av GC Rieber Fondene, Bergen
Kommune og Helgeseter Vennelag.
For arrangementskomiteen Terje Erlandsen

RØRT TIL TÅRER: Solisten Berit Skjeldås sang Gabrielas Säng sammen
Helgesterkoret. Bassene Dagfinn Bøe og Pål Herteig t.h..

Øver på båtforliset:
Gruppen som skal reise til Gålå, er
godt i gang med forberedelsene til
Peer Gyntspillet. Her fra en øvelse
der et lite knippe av de som skal
reise var med. Her trengs det mange
som skal være båt, så heldigvis trer
andre støttende til når det trengs.

PEER FOR ALLE
Bakgrunn
”De nordiske land har nå i mange år gjennomgått en
utvikling i retning av et mer inkluderende og integrert
samfunn, der også mennesker med funksjonshemminger
skal kunne bli fullverdige medlemmer. Prosjektet,
”Nordisk allkunstverk, Peer Gynt sommermøte 2009”,
er et samarbeidsprosjekt mellom en arbeidsgruppe i
”Nordisk forbund for helsepedagogikk og sosialterapi”,
teatergrupper der utviklingshemmede er en naturlig del
av teaterarbeidet, og arrangøren av Peer Gynt-festivalen i
Gålå; ”Peer Gynt as”.
Festivalen henvender seg til unge og voksne mennesker
med og uten funksjonshemminger; teatergrupper,
dansegrupper, musikkinteresserte og mennesker som
liker å leke og danse. Innbydelsen til festivalen har gått
til unge og voksne mennesker med utviklingshemming
og enkeltmennesker som gjerne står i samarbeid med
mennesker med utviklingshemming, enten gjennom sin
profesjon eller som familiemedlem. Det samme gjelder
virksomheter som arbeider med funksjonshemminger
i alle nordiske land, gjerne også med gjester
utenfor Norden. Ettersom dette er et pilotprosjekt
i Norge, er handikaporganisasjoner, myndigheter,
foreldreorganisasjoner, skoler og institusjoner i Norge og
i Norden. også kontaktet og invitert
Ved Gålåvatnet i den norske fjellheimen arrangeres det
hvert år en stor Peer Gynt-festival i juli/august. Etter
at denne festivalen er over vil vår festival, ”Nordisk
allkunstverk, Peer Gynt sommermøte - 2009”, overta
utescenen og den infrastruktur som allerede er bygget
opp ved Gålåvatnet.
Prosjektet er ambisiøst og alle vil dra nytte av
anstrengelsen. Vi fordyper oss i ”Peer Gynt” og vil
oppdage hva denne teksten kan inneholde. Den enkelte
skuespiller må overvinne seg selv, arbeide på sin del av
helheten og modnes gjennom å bære en rolle. Det kan
gi en dypere forankring i en selv og ens erfaringer som
kommer godt med senere i livet. Prosjektet er et nytt
tilbud der mennesker med utviklingshemming bidrar til
et kulturelt mangfold.
Når skuespillet blir framført på dette grunnlaget kan
noe nytt oppstå mellom de involverte, både skuespillere
og tilskuere, en varhet for hverandre som formidler
noe mer enn det intellektuelle innholdet av stykket.

Enkeltes ord, toner og bevegelser begynner å klinge
sammen med noe i hver og en av de tilstedeværende.
Gjennom felles anstrengelser og opplevelse våkner
noe ekte almenmenneskelig, som glimtvis kan skinne i
gjennom. Det oppstår tillit og felleskap. Derfor blir dette
teaterarbeidet ikke bare underholdning for andre, men
en mulighet til å oppleve et glimt av det å være et sant
menneske.”
utdrag fra www.nordisk.allkunstverk.com
Forberedelse PEER FOR ALLE
Det er nå rundt 330 påmeldte deltakere, fra Sverige,
Danmark, Finland, Skottland, Russland, Tyskland og
Norge! (Hovedspråket blir skandinavisk med oversettelse
der det er nødvendig.)
De fleste grupper og aktører har i løpet av den siste
tiden blitt tildelt forskjellige scener fra Peer Gynt som de
holder på å studere og øve inn. I tillegg øver alle sanger
spesielt skrevet til prosjektet av Malte Winje.
Helgeseter blir med på dette spennende prosjektet med
en gruppe på 25 medarbeidere og beboere, og scenen
vi jobber med er et utfordrende, komplisert, kraftig
og stemningsfull skipsforlis på Norgeskysten – på 7
minutter!
Inger Lise Oelrich er regissør under festivaluken og skal
sette sammen skuespillet. Lagt inn i programmet er det
både prøvetid, generalprøve og den store forestillingen
på fredag 14. august kl.17.00.
Uken på Gålå
Vi reiser gruppevis fra Helgeseter mot Gålå og treffes der
på mandag 10. august. Overnatting er i hytter.
I tillegg til ”Peer for Alle” er det også mange aktiviteter
som vi kan velge å melde oss på. For eksempel,
kanopadling, fjellturer, musikk og kor, hesteridning,
frisbeegolf m. fl. I tillegg blir det både morgensamlinger
med kunstneriske fremføringer og innlegg, felles
måltider i Anitras telt, det blir fest og forskjellige
dansetilstelninger om kveldene og åpnings og
avslutningsseremonier. For de av oss som foretrekker en
mindre aktiv og stillere tilværelse er det gode muligheter
for det.
Ønsker alle som blir med til Gålå, god tur og lykke til.
Candy Bierman
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Flyttesjau på Lerkhaugen
Like før påske begynte en ny epoke i Lerkhaugen sin
10årige historie. Liv, Linda og Grete flyttet bort på ”det nye
huset” Solbakken, og vi skulle ta imot 3 nye spennende
mennesker. Mens vi ventet på de tre som skulle flytte inn,
ble leilighetene deres pusset opp. Rommene ble malt i friske
farger, og badene vasket og skrubbet til det virkelig skinte.
Tirsdag før påske var endelig dagen kommet da Trond
(fra Krinkelkroken) og Marit og Berit (fra Boligene) skulle
flytte inn i sine nye leiligheter på Lerkhaugen. Vi var
kjempespente, for vi ville jo så gjerne gi dem en god start
og at alle skulle trives. Først på dagen kom flyttelasset, og
så (rett fra arbeidsvirksomhetens utflukt til Arboretet) kom
våre 3 nye beboere og skulle flytte inn. Det kan godt sies at
det ble et varmt møte. Det var smil, latter og klemmer om
hverandre. Vi løpte omtrent fra rom til rom for å se hvor pent
der var blitt. Ennå var det jo mange flyttekasser, men hver
sin seng stod i alle fall ferdig oppredd. Og der har Marit,
Trond og Berit sovet godt fra første stund.
Det har vært veldig kjekt å få Berit, Marit og Trond opp på
tunet og inn til oss på Lerkhaugen. Og selv om vi av og til
tenker på de 3 damene som flyttet fra oss, kunne vi ikke fått
noen bedre erstattere. Det har vært høy trivselsfaktor fra
første stund. Også Ola, Alf Rune og Nainesh trives godt med
sine nye naboer. Marit og Berit er driftige damer som gjerne
hjelper til, og Trond er en alle tiders humørspreder!
Nå har det gått noen måneder siden innflyttingen og
hverdagen med sine nye rutiner er falt på plass. Flytteeskene
er pakket ut, en del nye gardiner har funnet sin plass, og nå
er det litt nye møbler som står på ønskelisten. Så håper vi på
en deilig sommerferie for alle, både de som skal nyte dagene
på Lerkhaugen og de som skal på tur. God sommer!

Tilbake som samarbeidspartnere på Solbakken: Liv Eriksen fikk
hjelp fra Marit-Sophies flinke hender da hun begynte å arbeide på
Helgeseter. Nå er de igjen under samme tak.

ROM MED UTSIKT:
Marit Haustveit har fått
flotte nylaserte vegger i
leiligheten sin. Utsikten til
gården er det mange som
kunne ønske seg.

Offisiell åpning av Solbakken
Helgeseters nye bofellesskap, Solbakken, ble høytidelig åpnet den 5.juni med taler, sang og gaveoverrekkelser fra både
Bergen kommune, Eiendomsstiftelsen, venner og kollegaer. Ni stolte beboere viste gjestene rundt i det flotte huset og alle ble
traktert med herlige kaker og ferskt bakverk fra Helgeseters bakeri. Det ble en hyggelig feiring i et imponerende bygg, - som
til og med har en snakkende heis!

Deler ut milde gaver: Formannen i Eiendomsstiftelsen, Knut Rosenlund (med ryggen til)
overrekker gaver til Solbakken. Kunstverkene laget av Ketil Kvam.
Kapteinen Pål Herteig og fargekonsulenten
Tone Lunde på åpningsdagen.

Ord fra en fargekonsulent
Det var en flott innvielse og overrekkelsedag av Solbakken .
Jeg vil bare komme med noen ord.
Jeg takker for at jeg fikk sette farge på rommene og de lange
gangene, stuene og kontorer, jeg tror det ble en soloppgangs
stemning over paletten.
Vi var i utgangspunktet tre; Kirsten Tynæs, maleren og jeg.
Kirsten Tynæs som dere har malt med og som kjenner dere kanskje
bedre en jeg.
Den tredje var jo maleren Bjarte Stødle som utførte arbeidet.
Det som jeg ville si i mine ord, var også det at; ”bak skyene skinner
alltid solen for å gi oss lys og kraft, og etter regn kommer sol!” Etter
torden får vi også se regnbuen iblant, om vi er heldige, og regnbuen
er min inspirasjon. Regnbuen som har det spekter av farger,
Solbakken har fått den paletten av farger.!
Sol og regn, vind og vær, og allslags vær skal titte inn av vinduene

og gi stemning til den enkeltes leiligheter, korridorene er
ferdselsårene hvor det er mennesker som kommer og går, der er
det med en voldsom aktivitet, derfor den dristige varme terrakotta
fargen. Himmelblå i trappe hus.
Hallen skal ønske velkommen, og stuene er formelig som i eventyret
om den grønne slangen og den skjønne liljen; hvor Kongene spør
den Grønne slangen: ”Hva er mer kostelig en gull;? LYSET! Hva er
kosteligere en LYSET? SAMTALEN!”
Derfor håper jeg at i stuene skal den livlige, gode, lyse og lette
stemningen få smitte over på alle som er sammen ...
Derfor en rose til hver stue, med kronbladene som en farget
solmorgen og en med aftenens rødme.
Beste hilsener fra Tone Lunde
ps. hvis dere ikke kjenner Eventyret om ”Den Grønne slangen og den skjønne Liljen” av Johan
Wolfgang v. Goethe så anbefales den. ds.
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Terapiavdelingen Kjerringrokken

Alf Rune får hjelp av treningsterapeut
Nina i det varme vannet

Tekst: Mona Skogstrand, fysioterapeut

På Helgeseter har vi et lite basseng på ca
4x4 meter, og ca. 1 meter dypt, akkurat
passe stort for 1 beboer og 1 terapeut.
Vannet holder 35 varmegrader. Bassengog dusj området har takheiser, dusjbenk
og dusjstol, så det er godt tilrettelagt for
våre beboere.
Vannets terapeutiske egenskaper er
mange og gode.
Varmen i seg selv gjør muskler myke,
øker
blodsirkulasjonen,
demper
spasmer, og gir beboeren avspenning.
Vannets masse har et trykk, det

Vannet opphever delvis tyngdekraften,
som gjør bassenget til et fristed spesielt
for dem av beboerne som ikke selv kan
bevege seg lett, og alltid sitter eller
ligger. I vannet får de ikke punkttrykk
noe som helst sted. I tillegg kan de da
bevege armer og ben friere. Bevegelser i
vannet får motstand også, og det gir god
trening. I tillegg kan terapeuten bevege
vannet rundt beboeren, slik at det enten
hjelper bevegelsen når musklene ikke
er så sterke, eller gir mer motstand når

det er hensiktsmessig. Noen beboere får
også vektmansjetter rundt håndledd og
ankler, for å øke effekten av treningen.
For de som kan gå uti på egen hånd,
gir det å gå rundt i bassenget også god
balansetrening.
Som terapeut i vannet med beboeren,
er det også gunstig for å komme til å
tøye, og beboeren får en mer behagelig
behandling. Ikke alle er glad i for mye
nærhet, men også her gjør vannets trykk
på kroppen at nærheten ikke føles så
nær, for overgangen mellom en hånd på
en annens arm når man er under vann,
er ikke så stor som i luft.
For tiden er det 10 beboere som får tilbud
om bassengtrening en gang i uken.
Noen går i bassenget alene, mens andre
har noen med seg i vannet. I tillegg er
der alltid en badevakt. Alle beboerne ser
ut til å stortrives i det våte element.

Foto: Frode Hølleland

fra Nina Kahrs bok ”Svømmeopplæring for funksjonshemmede” fra 1974

hydrostatiske trykk, som øker jo lenger
under overflaten man kommer. Dette
trykket masserer kroppen, stimulerer
mange sanser i huden og i musklene, og
er også med på å dempe spasmer. Det
stimulerer også blodsirkulasjonen, som
igjen gir bedre ernæring til de ulike vev,
fordøyelsen og lungefunksjonen. Det
blir litt tyngre å puste, og derved trener
man pustemusklene.

Foto: Frode Hølleland

Vann har vært benyttet som legemiddel
i lang tid. Hippokrates, som levde rundt
400 år før Kristus, omtalte allerede da
denne behandlingsmetoden. Et ordtak
sier: ”Gud er den eldste lege og vann det
eldste legemiddel” 1.

1

Ola Røed tar heisen ned i bassenget til
Mona Skogstrand. Gunn Bjorøy hjelper med
manøvreringen.

Foto: Frode Hølleland

Bassengterapi på Helgeseter

Synkronsvømming står vanligvis ikke på programmet, men Jon Tore og Ola poserer gjerne for fotografen.

SOMMERMARKED
Foto: Frode Hølleland

Helgeseters vårlig sommermarked gikk av
stabelen som planlagt den 10. juni. yr.no ble
studert lenge og grundig i håp om at været
skulle holde. Regnet stoppet, solen kom fram
og dermed var vi klar kl. 17.00 på trappen i
solskinnet, for å ta imot våre gjester, familier
kjente, naboer og selfølgelig Helgeseters
medarbeidere og beboere.
Det var mye vi kunne tilby i år. Barn kunne
prøve lykken i fiskedamen der det ”svømte”
både hjemmelagede og andre overraskelser.
Dukkeverkstedets fremføring av “Gullhår og de
tre bjørnene” var en stormende suksess med
fullsatt sal. Hesten Laila med sin vogn full av høy
tok mange turer rundt tunet – forbi verkstedets
salgsboder der man kunne kjøpe bla filleryer,
løpere, nett, tovete tepper og tøfler, lys i mange
farger, sild i flere varianter, forbi Villa Vallymarken
hvor barna lekte og forbi blåsing av svære
såpeboble.
Var man sulten, kunne man fristes av den
berømte markeds-pizzaen fra vårt eget ”pizzeria”,
eller ta en pølse i farten. Og til dessert kunne
man sette seg i vaffelstuen eller på kafé og smake
bakeriets delige bakverk – og en god kopp kaffe.
Klovnen Frantix var også med på å bidra til en
ordentlig markedssteming. Han gikk rundt på
tunet med høye stylter, balansert på de minste
gummstøvler som finnes, før han kom ned på
bakken og viste klovneri og enhjulsykkelkunst.
Overskuddet blir, som i de alle siste årene blir satt
inn på vår “Irkutsk” konto. Der overfører vi støtte
tre ganger i året til Village Zarechnaya i Irkutsk,
Sibir, Russland.
Vi kan med sikkerhet si at det var enda et flott,
fargerikt og stemningsfullt marked.
Takk til alle sammen som ble med! Vi sees nest år!
Candy Bierman

Sommermarkedet har for lengst rukket å bli
en populær tradisjon. Ikke bare for beboere,
pårørende, venner og kjente men også for
mennesker som bor i nærmiljøet. Mange
velger å legge middag med tilhørende kaffe
og kaker til Helgeseter denne dag. Dette var
også tilfellet ved årets marked den 10.06.
Dagen begynte med strålende sol og en
armada av sultne mennesker som styrtet i
retning bakeriet hvor undertegnede med
flere serverte hjemmelaget speltpizza som
det i løpet av noen hektiske timer ble det
solgt over 400 store stykker av.
Kafeteriaen i spisesalen fristet som vanlig

med et stort utvalg av bakeriets økologiske
delikatesser. Videre var det tradisjonen tro
fiskedam, dukketeater, salg av verkstedenes
produkter samt vår venn klovnen Frantix
med de høyeste styltene jeg noen sinne har
sett!
Et marked er en krevende prosess på alle
plan. Mangt og meget skal organiseres,
planlegges og forberedes. Det er et stort
arbeid som legges ned uker i forkant for at
vi gjennom 3 timer kan tilby våre gjester en
god og kvalitativ opplevelse.
Mange medarbeidere, meg selv inkludert,

kan i forkant av et slikt arrangement komme
i skade for å tenke tanken: Er dette virkelig
verdt alt arbeidet? Når dagen kommer
forsvinner all tvil og vi er flere som opplever
en glede og stolthet i forhold til det vi har
klart å skape. Videre planlegger vi å legge
listen enda høyere til neste år! En stor takk
til alle beboere og medarbeidere som har
bidratt til årets marked samt Candy Bierman
som har hatt den krevende oppgave å
koordinere oss alle.
Terje Erlandsen
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Debatt

Innspill i forbindelse med Stig-Rune Osdals innlegg:

Liv og bestrebelser på Helgeseter. Et forsøk.
TIL OSS ALLE nr1 - mars 2009

GENERELT OM HELHET OG DEL

–og litt om liv og bestrebelser på Helgeseter

Ja, det er virkelig litt sørgelig dersom det er sant
– det inntrykket jeg sitter igjen med etter å ha lest
Stig Runes interessante og velformulerte innlegg
i forrige TOA-utgave. Nemlig at det også i den
antroposofiske virksomheten Helgeseter, som
riktignok i verden for øvrig, råder to diametralt
motsatte kulturbestrebelser som altså hver for
seg - uformidlet overlatt til sin ensidighet kan bli
temmelig degenerative, da i form av (analysert på
helt generell bred basis):
-

-

Ånd som vegrer seg for å utvide sitt
verdslige begrep om seg selv – eks:
allmenn bevisstgjøringsfrykt (med
”Jeg-oppvåkning” og ”ny” viten
følger ”Jordansvar” (brudd med den
”velsignede” uskyldstilstand) og
eksistensielt ubehag (”sorgen over
det tapte Paradis”)) og dogmatisk
tro av ethvert slag samt ”østlig”
verdensfjern åndseskapisme - alle med
et felles utartingspotensial i retning
nedtrykkende syklisk tomgangssurr.
Verdslige begrepsdannelser i stadig
mindre kontakt med den levende
ånd – jfr. ”vestlig” analytisk tenkning
med dens leie tendens til ”drepende”
kategorisering og reduksjonistisk
helhetspulverisering (eks: ”mennesket er
i grunnen bare atomer”, ”et fellesskap er
bare summen av dets individer”, ”mening
og begrep er kun ord og språkbruk”),
overfladisk ”anti-fenomenologisk”
abstrahering og kvantifisering (bare
det målbare er ”virkelig” – eks:
tenkning som hjernebølger, verdier
som finanser, organisasjonsdrift
som dokumentproduksjon osv.) og
forførende illusjonsskaping - ”maya”
(besnærende teknologi, virtuelle
virkeligheter, kosmetisk design, imageog merkevarebygging etc.) samt et
ensidig lineært utviklingsperspektiv (all
utvikling skjer ”mekanisk” som en årsak
– virkning rekkefølge, og f.eks ikke som
konsekvens av et kontinuerlig dynamisk
samspill mellom strukturer og funksjoner
underlagt en gjennomgripende helhetlig
identitet og oppgave, liksom den levende
organisme).

”Sannheten er det hele”, hevdet Goethe.
”Ensidighet binder, allsidighet befrir”, sa
Steiner. Jeg lever hvertfall i den tro, at den
antroposofiske åndsvitenskap bl.a dreier seg om
forsøk på oppbyggelig og utstrakt formidling
av polariteter – om forsoning - mellom ”øst”
og ”vest” - mellom ”det sirkulære og lineære”
(noe som f.eks ”lemniskatemodellen” er et godt
bilde på ) - mellom ånd og vitenskap – hovedsak
og instrument - helhet og avgrensning – liv og
struktur - om kunstnerisk harmonisering av
mangfold - om integrativ helhetstenkning – om
levende selvbevisst ånd: Et voksent ”uselvisk”
Jeg (både i individuell og kollektiv utgave) som
åpent og modig bestreber seg på - gjennom
vedvarende lære- og erfaringsvillighet, ydmyk
undring , intuisjon, selvkritikk, feedback, dialog –
å utvikle begrepet om seg selv i verden – og som
inspirert og ansvarlig lar de erkjente kvaliteter

og verdier få sine høyst reviderbare, men
muligst presise tiltaksrettede uttrykk i ord eller
forestilling. (”Verditiltak” som skal føres inn i
verden med skjønn og smidig nennsomhet – sml.
Steiners begrep om ” moralsk teknikk”.)
Det dreier seg her altså om å gestalte
selverkjente og dermed også selvbestemte
moralske begrepsinstrumenter for ”dannet”
evt. ”faglig” aktivitet og opptreden. For
all genuin menneskedannelse (og særdeles
”fellesskapsdannelsen”) fordrer en form for
- ”direkte eller indirekte” ervervet - bevisst
(sam-) forståelse. Ellers ville dannelsen være
ufri. Ikke minst den viktige evnen til å kunne
handle moralsk intuitivt i møte med bl.a
øyeblikkets unike situasjonsbilde forutsetter en
vis(s) helhetsinnsikt (og selvfølgelig et visst
handlingsrom). Denne skolerbare ”indre åndelige”
ferdigheten er særs målsøkende og retter seg med
”levende presisjon” mot den bestemte ”gylne ide”
som kan bringe en gitt ”ytre” sammenheng opp
på et høyere kvalitativt nivå. Mennesker som i
overveiende grad har utviklet denne innlevende
empatiske samvittighetsevne betegner Steiner som
moralsk ”frie”, og utelukker samtidig moralske
sammenstøt dem i mellom, fordi deres intensjoner
har en felles forankring i den altomfattende,
men dog enhetlige spirituelle ideverden. (sml.
”Verdensfornuften – Logos”)
Utstrakt praktisering av denne ”etiske
individualisme” kan sies å være et kjennetegn
ved den ”blomstrende integrasjonsfase”
innenfor organisasjons-utviklingsmodellen som
den berømte antroposof Bernhard Lievegoed
utarbeidet. Vi på Helgeseter er nok ikke der
riktig ennå. Derimot synes vi nå ”å passe
godt inn” i hans beskrivelse av den såkalte
”differensierings-fasen”. En helt nødvendig
bevissthetsskapende og demokratiserende - men
dog noe ”grå” overgangsfase, som bl.a ytrer
seg i behovet for tydeligere organisering og
klarere makt- og ansvarsfordeling. I mangel av
god styringsstruktur i det eventuelt oppstående
”maktvakuum” etter ”pionerfasen”, kan dessuten
mer uheldige illegitime ”herskemetoder” lettere få
større spillerom. Den store utfordringen i en slik
analytisk differensieringsprosess består imidlertid
av - som tidligere påpekt - å bevare helheten opp i
det hele. Her generelt forstått som:
En virksomhets helt spesifikke mening og
”misjon”, umiskjennelige egenart og ”stil”, unike
identitetsskapende vesenskvalitet og særskilte
”sosiale ånd”, som på levende - ” gjennomstrømmende og harmoniserende” vis binder
de enkelte mennesker, områder og funksjoner
enhetlig sammen, uten å utslukke deres egne
selvstendige karakteristika.
Dersom denne prosessen skal følge en stødig
sunn utvikling, bør det dessuten helst skje
en betydelig ”overføring” av de høyverdige
impulser og kvaliteter som bl.a pionerene i
kraft av deres personlige integritet og styrke
styrende bar frem - til strukturer og organer - til
normer og regler i denne nye organisasjonsfase.
På dette spesielle mellomstadium er det m.a.o.
selve den helhetlige organisasjonsstruktur som
i større grad må få ”autoritet” til å bli bærer
av den opprinnelig ”grunnleggende” og høyst
formålsfokuserte - men dog forvandlingsvillige
sosiale åndsimpuls, og bringe den frem - i den
nær sagt ”grunnlovsmessige” gestalt den nå her
har behov for å anta. En nærmere og kanskje
mer utvidet og kultiverende erkjennelse av dette
ledende – og fortsatt levende ”åndsmotiv” her
på Helgeseter, ville ikke bare være å vise større
hengivenhet og tillit til noe høyere enn oss selv.

Jeg tror også vi ville kunne oppleve det hele som
en samlende inspirasjonskraft - som en genuin
styrke for vårt ”selvbilde” - som et visjonært
felles ”oppgaveselv” som det ville være høyst
naturlig å ”opphøye” våre egne selv i. Den
kollektive vekst og samfølelse ville om mulig bli
enda større, om vi i tillegg forsøkte å finne hvilke
karmiske hindre, dette vårt ”fellesskapsvesen”
forsonlig må prøve å overvinne.
Til slutt - for ordens skyld. Seminaristene har
aldri drevet noe kvalitetsutviklingsarbeid på
Helgeseter. Vårt virke og vårt mandat her gikk
kun ut på, over en kort periode å teste en metode
(”lemniskatemodellen”) innenfor en begrenset
gruppe - innenfor et begrenset område - ”det
materielle”. I følge evalueringsrapporten lyktes vi
med å ”ansvarliggjøre, ”inspirere” og ”begeistre”
testdeltakerne. Her var det altså intet ”Geist”
som slapp unna. Snarere tvert imot - ånden lot
seg helt frivillig ”fange” og ”danne”, hvilket
var et alfa og omega i Seminarets omfattende
og viktige prosjektoppgave fra 95/96. Et forsøk
på å videreutvikle og tilpasse ”seminaristenes”
kvalitetsmetode til ”Helgeseter-virkeligheten”
er for øvrig beskrevet i min lille avhandling fra
2002 – ”Virksomheten Helgeseter og den sosiale
organisme”. I den sammenheng bør også nevnes
mine ledebildeforedrag, - skriv og – oversettelser
fra 2002/2003. Dette arbeidet vakte for øvrig
ingen utvidet interesse den gang. Undertegnede
har bl.a. derfor lenge ansett det som lite
hensiktsmessig å fortsette disse bestrebelsene.
Bergen, den 09.05.09		

Jan Kjærgaard

”At mennesket løsriver seg fra helheten – den
naturlige organikk – medfører at dets blikk
fikseres. Det blir i stand til å isolere enkeltheten
og kommer i fare for å miste syn for den
sammenheng som enkeltheten fremgår i. (…) Det
som da også i høy grad preger vår samtid, er en
manglende evne til oversyn – eller snarere en
manglende interesse for helheten.”
(Fra boken ”Tenkningen som erfaring” av Helge
Salemonsen.)
Ps. Åpent jeg spør fra mitt ”indre eksil”:
Gjelder dette også oss? Er vi f.eks tilstrekkelig
oppmerksomme på at det kan hende lever en
bestemt moralsk (evt. noe uforløst, men neppe
en gledesløs puritansk) ”gyllen fornuftsvilje”
her; fenomenologisk erfarbar, felles fornembar
og derfor for velgjørende videredannelse felles
erkjennbar – ”høyere identitet”? Et immanent
tilstedeværende, aktivt impulsgivende og potent
polaritetsopphevende - ”sosial-organisk Selv”
med en ”personlighet” og et ”egenverd” som
kanskje er ”noe mer” og sågar ”noe annet” enn
bare summen av de enkeltes verdisyn? Eller søker
vi i så henseende helst å være oss selv nok? Er det
ingen ”der ute” som stundom usikker og utilpass
undrer: Hvem er ”Vi” - egentlig!?
Når alt dette sagt, bør også det sies at jeg uansett
er ganske glad for at dette ”verdi-, mål- og
handling prosjektet” er igangsatt på Helgeseter.
For som våre kjære økonomisjef så viselig pleier
å si: ”Det beste må da ikke bli det godes fiende!”
;-)

Si din mening på Helgeseter

sitt medarbeiderforum:
www.helgeseter.org/wforum/

Foto: Frode Hølleland

Christine Ullern Hansen og Eli Olsen
intervjuer hverandre
Onsdag 17. juni ble Eli Olsen invitert til et gjensidig intervju med
Christine Ullern Hansen i Christines nye stue i Villa Vally. Eli var sporty
og tok oppdraget på sparket. På vei opp til Christines leilighet snublet
hun i trappen og slo seg i leggen, men uten at dette la en demper på
innsatsviljen.
Christine: Har du det bra Eli?
Eli: Ja, kjære Christine, jeg har det bra, men de trappene her kan være litt
skumle til tider. Det går nok bra, men har du noe spesielt du vil prate med
meg om?

Tilbake som musejeger på Gården: Rudi er frisk og rask igjen
etter akutt sykdom. Bildet er fra oppholdet på Pet Vet i Eidsvåg,
der han fikk svært god pleie.

Christine: Kan jeg komme opp til deg i kveld, Eli?
Eli: Du kan jo gjerne ringe og høre om det passer. Hvordan hadde du det
på østlandet?
Christine: BRA!
Eli: Det var bra. Vi savnet deg veldig. Er det ellers noe nytt med deg?
Christine: Skal du hjem i helgen, Eli?
Eli: Nei, det skal jeg ikke. Var det noe annet du lurte på? Du må bare spørre.
(Medarbeider bryter inn og oppfordrer Christine til å fortelle hva hun
gjorde på østlandet)
Christine: Jeg var på tur.
Eli: Var det noe spesielt du gjorde der borte?
Christine: Det husker jeg ikke.

Vandreutstilling

“Uhørte stemmer og glemte
steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie”
vil bli vist på Emma Hjort i Asker 10.
september 2009.
Helgeseter bidrar med materiale i form
av bilder og klipp fra filmen som ble
laget i anledning Helgeseters 40års
jubileum.
Les mer om utstillingen på
www.institusjon.no
Prosjektetet er støttet av Norsk Kulturråd og GC Rieberfondene.
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En lærers tanker om teknologisamfunnet
En spøkelsesverden av elektroniske hjerner, roboter og apparater rykker inn i våre hjem og fordriver
oss. Først opptrer de som underholdningsindustri, så demaskerer de seg og kaster verten ut av
huset. Hver teknisk oppfinnelse presenteres først som tjener, siden som herre.
Noen flukt er ikke mulig. Det er latterlig å unnlate å betjene seg av trikk, jernbane, fly, vaskemaskin,
elektrisk lys og antibiotika. Vår mulighet ligger ikke i flukt, men i utvikling av nettopp den
menneskelighet maskinene mangler.
La oss antyde en vei som alltid ligger åpen:
Vi befinner oss i en hytte langt inne på fjellet. Døren og vinduene er lukket. Fjernsynet star på. Vi ser
en film fra et besøk i en setergrend langt inne på fjellet, hører kubjeller og ser solnedgangen og de
norske fjell....
Så reiser vi oss, åpner døren og går ut.
Solen er ved å gå ned. Himmelen flammer i orange og rødt mot fjerne, fiolette tinderader. Den bitre
duft av dvergbjørk blander seg med røklukten fra seteren nedenfor. Under føttene er mosen myk
og fuktig. Mot kinnet stryker en lett og kjølig bris. Vi føler at vi er flyttet ut gjennom våre sanser.
Vi er der ute i solnedgangen. Vi opplever oss selv utenfra gjennom sansenes innfallsporter. Vårt
legeme er et finstemt instrument som naturen spiller på. En dyp følelse av lykke, av styrke og ansvar
gjennomtrenger oss som en livgivende varme. Så går vi inn igjen. På skjermen flakker et spøkelsesliv
- elektrifisert unatur - farveløst, blekt og utvendig. Trenger vi inn i det, møter vi bare skiftende
punkter, blind overflate. Plutselig husker vi noe vi hadde glemt. Alt dette, hele denne verden av
maskiner, apparater, instrumenter er vårt verk. Mennesket har skapt det i sin rastløse søken efter
fullkommenhet. Men det er i all sin rikdom bare en side av våre muligheter. Det er bare et nytt
teppe mellom oss og virkeligheten, et billedteppe som kan få oss til å glemme det vi ante der ute i
solnedgangen: Fjellene, duften, vinden, mosen - alt dette kan bare bli opplevet gjennom oss!
Uten mennesket er verden en mørk, stum og meningsløs kraftutfoldelse. Gjennom vår tekniske
overutvikling kan verden igjen bli en mørk, stum og meningsløs kraftutfoldelse. I skyggen av denne
trussel lever millioner i angst, en angst vi selv har fremkalt og selv må overvinne. Det første skritt på
veien er å skru av apparatet og våge seg til å høre og se hvilken verden vi lever i.
Gjengitt fra Årsplan for Arken Barnehage
med tillatelse fra forfatteren.
Hans Flaaten er førskolelærer i
Arken Barnehage i Moss.
Flaaten har også utgitt De fire årstider, Genesis.

PANORAMA: Den nye stuen kan gi gode naturopplevelser uansett vær.

Foto: Frode Hølleland

I Hestviken har der vært stor aktivitet denne våren. I
tillegg til at Hildur for det meste har bodd der og stelt
for arbeiderne som har hatt sine intensive økter, har det
vært mye besøk.
Tre forskjellige eldretreff. Maria Vocalis hadde en
intensiv øvehelg, med avslutningskonsert hvor de
nyforlovede Jan Erik og May Britt , samt Ketil med mor
Regie, Linda og May Britt fra Elvebakken var tilstede.
En gruppe fra arbeidsvirksomheten på Helgeseter
hadde også en helg med strålende vær i april.
Lokalavisen Kvinheringen laget en fin reportasje, og
ordføreren kom ut med datter og barnebarn også en
strålende dag.
Lilli er ofte med der ute og følger oppmuntrende og
nøye med i alt som skjer. Hun har også innredet et av
rommene, som hun benytter når hun er der.
I tillegg til Hildur og Lina fungerer Sigrid som altmulig
kvinne, og vaktmester, mens Jan Erik føler seg ansvarlig
for at eiendommen til en hver tid ser velstelt ut.
Selv om ikke helt alt er ferdig ennu, hadde vi en
markering for arkitekten og arbeiderne den 29. mai,
med middag og blomster for 26 personer.
Vi arbeider med hjemmesiden, som ikke ennu kan
regnes som ferdig, men den viser da noe, og gir
anvisning hvor man kan finne frem til mere informasjon.
www.hestviken.no

Foto: Frode Hølleland

Hestviken på Varaldsøy

Ta gjerne kontakt for besøk eller et opphold i Viken.
Gammelt og nytt: Det nye tilbygget har kledning i sibirsk lerk og god lagringsplass
for ved.

Foto: Lina Sigurdsdóttir

Hilsen Hildur, Lina og Mi

God akustikk: Rommet
mellom nytt og gammelt
bygg borger for gode
musikalske opplevelser.

Foto: Frode Hølleland

Foto: Lina Sigurdsdóttir

Gudtjeneste: Gjestene som var til stede fikk sett hvilke
muligheter Hestviken kan ha.
(under) Jan-Erik fungerte som kirketjener.
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Forlovelse inngått

Foto: Frode Hølleland

Jan-Erik Hammerstad og May Britt Falkanger
forlovet seg 8. mai i år. Dagen ble først feiret
uformelt med kollegaer på Drengestuen med
kransekake. Dagen etter var det mer høytidelig
feiring på Landås Menighets Eldresenter.

Kryssordvinnere

Til Oss Alle nr 1 - 2009

Løsningsord var:
DEN LILLE KALVEN LUCI
1. premie
Kake fra Bakeriet
Kari Dahlberg
2. premie
Kakelys
Jacob Bierman Jørgensen

Foto: Frode Hølleland

AGURKER
Tradisjonen tro har vi også i år agurkplanter her på Elvebakken. Fire bitte,
bitte små frø ble lagt i fire bitte, bitte små potter en sen ettermiddag i
april; et til May-Britt, et til Eli, et til Ketil og et til Konrad. De er nå plantet
om for andre gang, stående i vaskebøtter (!) foran vinduet. Snart kryper
de over vinduskarmen for deretter
å klatre oppover i vinduet. Til glede
for våre beboere, medarbeidere og
forbipasserende. I denne vinduskroken er det mye lys og varme. Eli sine
stødige hender gir dem akkurat passe med vann og pleie. Ketil studerer

dem i vinduet og ser ut til å filosofere
over veksten og ”det rare” med agurk
hengende i stuevinduet. Konrad
napper gjerne et blad eller to, mens
May-Britt får med seg det meste som
blir sagt; kanskje hun og gleder seg
over agurkene? Agurkplantene har
altså gode vekstforhold rundt seg,
og vi andre gleder oss over ren og
kortreist mat rett fra vinduet! GOD
SOMMER!
Synva og Mona,
Elvebakken 12. Juni 2009

NO ER KAJAKKANE KOMEN I SJØEN

Dei ligg ved naustet til Steinerskolen på Skjold i
Skjoldabukta.
Helgeseter har 2 gule kajakkar som på bilete og ein
raud tandemkajakk.
Utstyr finn du i skap i vaskeriet v/vaskane.
Bok å skrive seg inn i og nøklar ligg i nøkkelskapet i
hovedhuset.
Lånereglar står i boka.
Kontaktperson: Kari Berger
tlf: 55 28 11 31
				
mobil: 452 18 487

Intet nytt under solen...
Til Oss Alle-redaksjonen kan konstatere at redaksjonen
anno 1989 også slet med å få inn nok stoff i tide.
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Returadresse:
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5098 Bergen

Aktivitetskalender
fredag 3. juli Siste arbeidsdag i Arbeidsvirksomheten
torsdag 6. august Berit Skjeldås blir 60 år
mandag 10. august Første dag Arbeidsvirksomheten etter sommerferien
10.-15. august Sommermøte på Gålå med Peer Gynt.
Helgeseter reiser med 25 personer

Les mer på: http://nordisk.allkunstverk.com/no/

fredag 28. august Helgeseter blir 55 år
10. september

Vandreutstilling “Uhørte stemmer og glemte steder fortellinger fra utviklingshemmedes historie.” på Emma
Hjort Musem i Asker. Helgeseter er representert med film
og bilder.
Les mer på: www.institusjon.no

medio september Lyrekurs med Marijke Vreeken
tirsdag 29. september Mikaeli
31. oktober-8. november

Kulturdager i Fana og Ytrebygda 2009
Helgeseter vil delta med åpen dag.

