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Leder
På Helgeseter har vi for lengst startet planleggingen av brøytesesongen, 
og vedrørende glatte veier fikk vi denne uken også tilbud på et gjerde 
langs veien fra Haugen og ned foran Hovedhuset. Det skal bli et gjerde å 
”holde seg i” på dager med glatt underlag. 

Det ga meg noen tanker om fora som Helgeseter holder seg i – noe 
som er fast og støttende. Vi har skrevet kort om disse i dette nummeret, 
nemlig det norske og nordiske samarbeidet, organisert som to forbund 
med tilhørende arbeidsgrupper. Hvorfor er det så viktig at vi deltar i disse, 
og hva tjener vi på å være aktivt engasjert?

Det er lett å tenke at siden Helgeseter er stor, så er vi sterke nok 
til å klare oss alene. Vi har en lang historie og har overlevd de store 
sosialreformene, vi har mange kompetente medarbeidere, her bor aktive 
beboere, og vi utvikler nye prosjekter jevnt og trutt. Men for å realisere 
en ny utdanning eller skrive en doktorgrad om vårt fagmiljø, eller lage et 
kunstverk sammen med beboerne våre, eller etablere nye initiativ i deler 
av verden som sårt har manglet gode sosialterapeutiske hjem, eller bidra 
til et bærekraftig miljø som inspirerer andre til å gjøre det samme – alle 
slike målsettinger er vanskelige å nå alene. På Helgeseter jobber det 
160 personer, fordelt på ca 90 årsverk, og det bor 30 beboere her. I de 
sosialterapeutiske virksomhetene i Norge bor eller mottar 340 mennesker 
med spesielle behov sitt tilbud fra ca 600 medarbeidere fordelt på 15 
små og store virksomheter. Selv i en slik målestokk blir det noen ganger 
nødvendig å søke et enda større partnerskap. Men hva gir det oss av 
kvaliteter?

Uten det norske samarbeidet hadde vi vært fattig er min påstand. 
I over 20 år har vi maktet å opprettholde en 3 og tidvis 4-årig 
seminarutdanning, og snart skal den etterfølges av en bachelor-
utdanning i antroposofisk sosialpedagogikk. Vi har snart et felles norsk 
tidsskrift (Landsbyliv), og om litt vil dette også bli et fagtidsskrift. I 
2010 skal vi arrangere fagdager med høye krav til faglig innhold, og 
være et nasjonalt alternativ til større utenlandske fagkonferanser. 
Felles møteplasser gir utvikling, og bidrar til vår rekruttering og grad av 
selvberging som alternativt omsorgstilbud i Norge.

Uten det nordiske samarbeidet ville det manglet en antroposofisk 
veilederutdanning. Maidagene hadde ikke eksistert. Trolig ville 
det vært få sosialterapeutiske virksomheter, og knapt nok egne 
seminarer i Russland og Baltikum, i stedet for den oppblomstringen 
vi ser i dag. De store møteplassene for beboerne som skjer gjennom 
Midtsommerfestene, og som samler 4-500 deltakere annethvert år hadde 
ikke eksistert. 

Resultatene av det norske og nordiske samarbeidet er en berikelse for 
Helgeseter, og derfor vil vi fortsatt være en aktiv bidragsyter. 

Geir Legreid
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Dukkeverkstedet er 
igjen klar med Sko-
maker Martin: Grethe, 
Inger Margrethe, Elin 
og Kari øver til fores-
tilllingen som er blitt en 
kjær gjenganger. 

Motet prøves: 
Konrad får hjelp til å 

høste epler  under 
Mikeaelimarkeringen. 

Skomaker Martin
av Leo Tolstoj

For 4. år på rad viser Dukkeverkstedet forestillin-
gen om Skomaker Martin.

Forestillingen vises på Lekestuen i Hovedhuset for 
inviterte gjester, tirsdag den 8. desember og tors-
dag den 10. desember.

Innhold:
Leder     2
Skomaker Martin   3
Norsk forbund     4
Nordisk Forbund   4
Landsby liv vil favne flere   5
Profilkurs    5
Høstmøte, Nordiska forbundet 2009 6
Rapport fra Sosialterapeutisk seminar 6
Beth Barol på Helgeseter  7
Hilsen fra Sibir    8
Nå kan du støtte Helgeseter Vennelag 8
CD-innspeling i Villa Villy  9
Lyrekurs    9  
Julebutikk med utstillingsåpning 10 
Sommeren på Varaldsøy  10
Agurker igjen    11
Landsturnering i Ålesund  11
Ny Tv-kanal    11  
Peer for alle    12
En perfekt ferie    13
“Norgeskysten” til Bergen  13
Glimt fra Gålå    14
Kypros     16
Påls reise    17
Leser søker bok    17
25 år på Helgeseter   18
“Ut i vår hage”    19
Travel førjulstid på lysverkstedet 20
Dykk i arkivet    21
Grisematrunden   21
Aktivitetstilbud for medarbeidere 22
Hestene på tunet   23
In the Bleak Midwinter   24
Maleterapi    26
Latter, leik og fotbad   27
Bytt ut kvikklunsjen   27
Aktivitetskalender   28

Vil du ha 

TIL OSS ALLE på 
e-post?
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redaksjonen@helgeseter.org
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Norsk Forbund for 
Helsepedagogikk og 
Sosialterapi – hva er det?
Tekst: Geir Legreid

NFHS ble formelt stiftet så sent som oktober 2000, men 
hadde i årene forut fungert som en løsere sammensatt 
organisasjon av engasjerte personer. Vedtekter ble siste 
gang revidert i 2008, forbundet har i dag 15 antroposofiske 
medlemsvirksomheter (samtlige i Norge som arbeider med 
barn, unge og voksne utviklingshemmede). Forbundet har 
et styre som består av fem medlemmer som er valgt av 
årsmøtet. Tre av disse skal representere sosialterapeutiske 
hjem, landsbyer, og helsepedagogiske skoler. De øvrige 
to er ”fristilte” og kan rekrutteres fra hvilken som helst 
antroposofisk virksomhet. Styret har konstituert seg for å 
ivareta ulike funksjoner. For min egen del har jeg vært leder 
for styret siden 2007, og er også Norges representant i styret 
for Nordisk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi. 
Internasjonal kontakt ift miljøet i Dornach er Rigmor Skålholt. 

En undersøkelse nylig viser at hele det norske miljøet består 
av ca 330 elever/beboere, og ca 550-600 medarbeidere 
fordelt på ca 400 årsverk. Det viser at utvikling i våre 
virksomheter skjer best ved samarbeid hvor kompetanse 
og penger samordnes. På denne måten har vi maktet 
å holde i gang den norske seminarutdanningen, samt 
utvikle en kommende bachelorutdanning i Antroposofisk 
Sosialpedagogikk fra 2011. Andre tiltak i regi av 
forbundet har vært VerdiMålHandlingsgrunnlag etter 

Felleskapssmodellen, opprinnelig utviklet av Marjatta og 
Ejvind Nilsen Konsulting. Modellen er utgangspunktet for 
organisasjonsstrukturen til bla Helgeseter og prinsippene for 
vår interne  samhandling (personalpolitikk). I skrivende stund 
er utvikling av et fagblad høyt på agendaen. Landsbyliv 
(tidsskriftet til Landsbystiftelsen) er planlagt utvidet til å 
omfatte alle norske virksomheter, i stor grad etter dagens 
mal, men det vil også følge et eget fagblad som vedlegg til 
noen av utgivelsene.

Når bachelorutdanningen er etablert, vil forbundet 
trolig reorganiseres til å bli et rent serviceapparat, men 
hvordan dette vil skje er ikke avklart. Per i dag står 
medlemsvirksomhetene i en mer og mer lik virkelighet, og 
behovet er stort for et felles sekretariat med kompetanse på 
det viktigste lovverket, kontaktpersoner mot embetsverk og 
politikere, mediehåndtering, organisasjonsutvikling, samt 
være fødselshjelper ved etablering av nye helsepedagogiske 
og sosialterapeutiske initiativ. Derfor har styret fokusert 
mye på informasjon til virksomhetene siste årene for å 
enes om felles fremtidsvisjoner, slik at disse kan realiseres 
selv i et relativt lite norsk fagmiljø. Den kommende 
bachelorutdanningen er et resultat av felles målsetting, og 
viser at miljøet klarer å realisere også store prosjekter. 

Pioner fra Helgeseter: Mi Rieber har hatt en veldig stor 
betydning for etablering av forbundet, og seminarutdanningen 
opp gjennom årene. Hennes innsats har vært uvurderlig 
ift framdrift, evne til å sanke penger til drift, samt å få med 
ressurspersoner. Hennes siste initiativ var da hun for tre år siden 
etablerte kontakt mellom Lisbeth Kolmås / Ejvind Nielsen, og 
de norske virksomhetene - et samarbeid som pågår ennå. Mi 
fratrådte sine engasjementer for Norsk Forbund i 2007.

Nordisk Forbund for 
helsepedagogikk og 
sosialterapi  
- hvem hva hvor?

Tekst: Geir Legreid

Det nordiske forbundet er i stor grad bygget opp 
som det norske forbundet. Medlemmene er alle 
helsepedagogiske og sosialterapeutiske virksomheter 
i de 5 nordiske land, og disse kan igjen velge sine 
representanter til forbundet. Vanligvis møter rundt 40 
personer når det er samlinger, en under maidagene 
(Vårmøtet), og en i oktober (Høstmøtet). Vårmøtet er 
alltid i Järna, mens Høstmøtet rullerer slik at hvert land 
må stå som arrangør. Terje Erlandsen er Helgeseter sin 
representant.
Forbundet har eksistert i 30 år, og har sitt hovedsete i 
Sverige. Forbundet har et eget styre bestående av en 
landsrepresentant fra hvert land, samt en sekretær og 
en kasserer. I tillegg etableres det egne arbeidsgrupper 

(aktionskomiteer), for å gjennomføre de største 
oppgavene. Disse er;

Maidagene (nordiske fagdager i helsepedago-- 
gikk og sosialterapi) 

Øst-Vest samarbeidet (initiere, støtte, og utvikle - 
internasjonale prosjekter i Øst-Europa)

Bidra til utvikling av internasjonalt anerkjente - 
seminarer og utdanninger (her er Petter Holm 
ved det norske seminaret en av de mest sentra-
le drivkreftene i det europeiske samarbeidet)

Nordisk Allkunstverk (sist arrangert på Gålå med - 
tittelen ”Peer for alle”)

Andre prosjekter (eks finansiering av Bente - 
Edlund sin doktorgrad om de norske virksom-
hetene)

Det nordiske samarbeidet har mange gode historier bak 
seg. Sentrale personer med visjoner, samt et kollektivt 
engasjement, har bidratt til at vi alle har fått større 
mulighet for faglig og sosial utvikling. Det er altså gode 
grunner til at Helgeseter har vært et engasjert medlem.
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Tidsskrift 
for Camphill-
landsbyene 
i Norge
Nr. 13 • HØSTEN 2007

De fleste kjenner etter hvert Landsbyliv, som 
feirer sitt 5 års jubileum disse dager. Landsbystiftelsen 
har utviklet sitt eget tidsskrift til å bli det mest 
synlige bladet av alle som er etablert i de norske 
virksomhetene. Derfor spurte jeg redaksjonen deres 
for halvannet år siden, om ikke det burde utvikles 
til et felles tidsskrift eller et fagblad? Historien er 
kort oppsummert at det etter hvert har utviklet 
seg en prosjektgruppe, som ble formelt anerkjent 
på Landsbystiftelsen sitt Representantskapsmøte 
15.11.09. Gruppen fikk mandat til å arbeide videre 
for å omgjøre bladet til et felles tidsskrift for de 15 
norske helsepedagogiske og sosialterapeutiske 
virksomhetene i Norge, med eget fagstoff. Fordeling 
av redaksjonelt ansvar, kostnader, samt jobben 
med å skaffe flere abonnenter, blir etter hvert en 
felles oppgave. Jeg er selv med i prosjektfasen, 
men skal ikke ha et redaksjonelt ansvar. Fra 2011 
antar vi at en ny/utvidet redaksjon er etablert, og at 
prosjektgruppen opphører.

Landsbyliv vil ikke endre navn med det første. 
Navnet sier noe om et fellesskap, og livet der, og 
det kan de fleste av virksomhetene assosiere seg 
med. Den delen av bladet som handler om livet på 
stedene fordeles med ca 50% på landsbyene, 25% 
på skolene, og 25% på hjemmene (derav Helgeseter). 
Alle må bidra med sitt stoff, og beboernes 
stemmer er det sentrale. I tillegg vil det være en del 
moderat fagstoff av generell interesse for eksempel 
biodynamisk jordbruk, sosial tregrening, informasjon 
om utdanning/ seminarer etc. To ganger årlig er 
tanken at vi skal ha et eget vedlegg, et fagblad, som 

del av Landsbyliv. 
Fagbladet vil bare 
distribueres via 
abonnementet, 
og vil i starten 
bestå av 
oversatte fagartikler. Redaksjonen vil utvides med 
ressurspersoner som både kan oversette, og lete 
opp de beste artiklene, og prosjektgruppen ser for 
seg at fagbladet også skal bli en arena for studentene 
ved RSHO, når de tar sin bachelorutdanning i 
Antroposofisk Sosialpedagogikk. 

Men hvorfor et felles tidsskrift? Det 
helsepedagogiske og sosialterapeutiske fagmiljøet 
i Norge er relativt lite. Skal vi få til et godt tidsskrift 
må kreftene forenes. I tillegg sliter vi med nok 
synlighet, selv om nærmiljøene er veldig positive til 
de antroposofiske initiativene. Våre oppdragsgivere, 
kommunene, er etter hvert blitt våre største 
konkurrenter om midler til drift. Tidligere var det vi 
som var ressursstedene, og vår 70 år lange historie 
har gitt utvikling og kontinuitet. Men kvalitet har etter 
hvert blitt like viktig som økonomi. Kommunene 
feirer nå 20 år som driftsansvarlige for PU-boliger og 
verksteder, og har bygget opp en solid kompetanse 
i mange av sine egne enheter. Kommunenes faglige 
selvtillit er økende, og det bidrar til større press 
på oss. Vi er derfor helt avhengig av å delta i den 
offentlige fagdebatten, og tørre å vise oss enda mer 
frem. Vi skal derfor samarbeide med, men også 
utfordre akademia med det vi er gode på. En viktig 
arena i årene fremover, blir tidsskriftet Landsbyliv. 

Landsbyliv vil favne flere
– tidsskrift for antroposofiske omsorgssteder

Tekst: Geir Legreid

Profilkurs

Første møte med EDB: Kjel-
laug Kaspersen var spent før 
hun skulle manøvrere på en 
datamaskin for første gang. 
Her får hun fikk kyndig hjelp 
av Arnvid Aakre. Hennes be-
kymringer om egen mestring 
ble gjort til skamme da store 
deler av Helgeseters med-
arbeidere var på profilkurs i 
Fyllingsdalen i oktober.
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”Per i dag har helsepedagogisk og sosialterapeutisk seminar 15 studenter 
på landsbasis hvorav 9 kommer fra antroposofiske virksomheter i 
bergensområdet. 08-13.11. har vi hatt blokkuke i Bergen med tema 
ungdomsarbeid”. Under følger en liten refleksjon over ukens tema.

Det er ikkje lett å verta vaksen. Ungdomstiden kan for 
mange  være traumatisk. Følelsene er mange og sterke, 
kvisene kommer tytende frem og krav fra skole, foreldre 
og samfunn kan oppleves som totalt urimelige. Denne 
blokkuken har vi fordypet oss i denne problemstillingen 
gjennom besøk på to skoler for ungdom med 
atferdsproblemer. Videre har vi betraktet ungdomstiden 
fra en teoretisk/pedagogisk synsvinkel. I tillegg har vi 
fått et foreldrebidrag der Ragna Langlo beskrev sin 
sønn Jørgen, hans ungdomstid og den lange vei mot 
egen bolig.
Uken har gitt oss innblikk i mange menneske skjebner 
på godt og vondt. Ungdomstiden er ensom og fylt av 
mange spørsmål. De største spørsmålene er:

Hvem er jeg?- 

Hva kan jeg? - 

Hva vil jeg? - 

Mange ungdommer trenger hjelp og støtte til å finne 
ut av disse tingene. Det gjør også ungdom med 
spesielle behov. Ungdom med problematferd har mye 
til felles med mennesker med spesielle behov. En felles 
nevner er at fokuset er problematferden og det som 
ikke fungerer. Et slikt fokus bidrar ikke akkurat til økt 
opplevelse av selvtillit og mestring hos personen det 
gjelder.  De pedagogiske grep kan kort oppsummeres 
på følgende vis:

Møt personen der den er. Etabler en trygg 1. 
relasjon.

Kartlegg personens talenter og evner.2. 

Utvikle disse evner og sett mennesket inn i en 3. 
produktiv sammenheng der det kan skape noe 
som er til nytte for andre.

Mange mennesker med spesielle behov er komfortable 
med rollen som barn og kan hvis omverden legger 
forholdene til rette fortsette med dette. Det er vår 
oppgave å tilrettelegge for at en modning i ungdomstid 
og voksen alder kan finne sted.

Terje Erlandsen, veileder Sosialterapeutisk seminar

Rapport fra Sosialterapeutisk seminar

Møtet var i år lokalisert på Island og undertegnede 
representerte Helgeseter. Geir Legreid var også med 
og representerte Norsk forbund i kraft av sitt verv som 
landssekretær. Under følger et lite utdrag fra årets møte.

Roland Karlsson har vært ”ordførande” i Nordiska Forbundet 
i 28 år og gjort en fremragende jobb. I en alder av snart 82 
har han funnet tiden moden for å overlate roret til yngre 
krefter. Gøran Nilo er nettopp blitt pensjonist og har tid, 
kompetanse og lyst til å engasjere seg i forbundet og 
overtar derfor denne oppgave med valgkomiteen, styret og 
delegatenes velsignelse.

Forbundets hovedoppgave har i alle år vært å arrangere 
maidagene og være pådriver for samarbeid mellom de 
skandinaviske antroposofiske virksomheter. Videre samarbeid 
om utdannelse og strategi i forhold til hvordan de økende 
krav til dokumentasjon og kompetanse skal møtes. I tillegg 
støttes initiativer i øst Europa i form av verksteder, utdannelse 
og seminardrift som kommer mennesker med spesielle 
behov til gode. Utover dette har forbundets oppgaver og 
funksjon samt definisjonene av disse vært nokså ullen og vag. 
Gøran Nilo ønsker ved hjelp av prosessarbeid at vi sammen 
kommer til en mer konkret forståelse av dette. 
  
En av de store revolusjoner i forbundsarbeidet er 
beslutningen om å ha maidager hvert 2. år. Tanken er at 
det enkelte land arrangerer nasjonale fagdager de år det 
ikke er maidager. Videre ble beboerne heldigvis et stadig 
tilbakevendende tema for årets høstmøte.

Etter mange år med mai dager og faglig påfyll for 
medarbeidere var det et lyst hode som stilte spørsmålstegn 
ved at beboere ikke hadde den samme muligheten 
til nettverksbygging på skandinavisk nivå. Det første 
midtsommermøtet i Jarna ble derfor arrangert i 2003.  Der 
kunne mennesker fra de antroposofiske virksomheter 
i hele Skandinavia møtes til fremførelse av Karl Kønigs 
sankthansspill samt sosialt samvær, lek og moro. Dette har 
vært en stor suksess som ble gjentatt i 2005 og 2007. I år har 
dette blitt videreført med Peer Gyntoppsetningen i Vågå som 
også ble en minnerik opplevelse.

Beboerarbeid på skandinavisk nivå behøver ikke bare 
være skuespill/kultur. Mennesker med spesielle behov har 
også en yrkesidentitet, en stolthet i forhold til det de kan 
skape ved hjelp av sine hender. Thor Inge Danielson har på 
året tatt initiativet til sommerkurser med håndverksmessig 
innhold der beboere kan utvikle sine talenter sammen med 
andre. Med håndverk menes her alle former for aktivitet der 
funksjonelle, bærekraftige produkter skapes. Initiativet ble 
godt mottatt. Et slikt sommerkurs trenger imidlertid nok 
lærere for å bli levedyktig. Vi oppfordrer derfor alle som har 
interesse for et slikt prosjekt eller kjenner til noen passende 
håndverkerkandidater om å kontakte undertegnede. 
Fullstendig referat fra møtet blir lagt ut på 
www.helgeseter.org 

16.11.09 Terje Erlandsen

Høstmøtet, 
Nordiska forbundet 2009
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utfordrende atferd. Foredragsholder var Beth Barol 
som har lang fartstid innen området fra praktisk og 
akademisk arbeid i delstaten Pennsylvania, USA. 
Helgeseter arrangerte dette kurset fordi temaet er 
viktig på generelt grunnlag og åpnet den første dag 
av kurset for skoler, barnehager og representanter 
fra Bergen Kommune og HIB. Dag 2 var rettet mot 
utfordringer knyttet til beboere på Helgeseter.

Beth Innledet seminaret med å fortelle fra sin egen 
biografi. Hun hadde som barn problemer med å snakke. 
Legene sa at hun hadde en ”lat tunge”. Videre måtte 
hun bruke et stålkorsett grunnet en ryggskade. I en slik 
situasjon vet man litt om hvordan verden ser på deg 
som ”funksjonshemmet” og hvordan dette oppleves. Et 
menneske uten ordentlig språk blir ofte betraktet som 
utenfor og mindre intelligent. Dette er som regel feil. 
Beth sin doktorgrad og ledende stillinger i Pennsylvania 
er klare bevis på gode kognitive ferdigheter.

Utfordrende atferd kommer i følge Beth som 
konsekvens av noe. Mennesket vil ikke noe vondt 
i utgangspunktet. Den uønskete atferd kan 
være forankret i trauma fra barndom og har ofte 
sammenheng med relasjon/tilknytning eller opplevelse 
av svik/tap. Utgangspunktet for forståelse av 
utfordrende atferd er derfor den enkeltes biografi. 

Atferd er en respons på en ytre hendelse. Jeg 
oppfatter noe og responderer. Min respons er betinget 
av hva jeg har oppfattet. Et pedagogisk virkemiddel er 
å forestille seg hvordan det andre mennesket oppfatter 
virkeligheten og dermed nærme seg en forståelse av 
hva det andre mennesket ønsker å oppnå med sin 
atferd, eller hva denne skyldes. 

Positiv forsterkning er også viktig. Hvilke situasjoner 
fungerer bra? Skal vi gjøre dette oftere? Mange av de 
som har en utfordrende atferd har hørt ordet ”nei” 
mange ganger daglig gjennom et langt liv. Hva gjør 
dette med menneskets selvbilde?

Bevissthet om egen atferd og kjennskap til andres 
biografi og bilde av virkeligheten er virkemidler som 
ved bevisst bruk og systematisk øving kan gjøre 
oss i stand til å ivareta det enkelte menneske på en 
verdig måte. Vi blir gjennom en slik tenkning og 
praksis tvunget til å tre ut av rollen som oss selv, de 
profesjonelle helsearbeidere som alltid  vet best. Vi blir 
tvunget til å se at vår egen atferd skaper aggresjon og 
utagering hos dem vi prøver å hjelpe. Innsikten er ikke 
spesielt hyggelig, men nødvendig om vi skal utvikle 
oss som mennesker og fagpersoner. Det er også et 
virkemiddel i forhold til å minimalisere bruken av tvang 
slik at intensjonene bak paragraf 4. A kan virkeliggjøres 
i praksis.

Vi ønsker at problemstillingen fortsatt får den 
oppmerksomhet den fortjener og vil fortsette å arbeide 
med dette internt. Videre har vi ønske om å fortsette 
vårt samarbeid med Beth Barol og arrangere flere kurs 
med fordypning av tema.

Fullstendig referat er å finne på www.helgeseter.org

                          

                                                                                                              
Arnvid Aakre/Terje Erlandsen

     

Beth Barol på Helgeseter
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Brev fra Irkutsk, Sibir

Hilsen fra Sibir
Den 5. oktober sendte Natasha Ragutskaya, vår 
kontakt i Village Zarechnaya, noen bilder til oss. 
Hun fortalte at årets hagearbeid nå er ferdig og 
meldte om en godt høst av både tomater fra 
veksthuset, og grønnsaker fra hagen.  Hun minnet 
om at det var støtten fra Helgeseter for to år siden 
som betalte for dette veksthuset.  

I brevet fortalte Natasha at de holdt på 
å forberede seg til feiringen av Village 
Zarechnayas10års-jubileum i oktober, og lovet å 
sende flere bilder til oss etterhvert.Zarechnayas

På vegne av sine medarbeidere og beboere 
uttrykte Natalia sin takknemlighet for all den 
støtten som Helgeseter fortsetter å sende og 
hun sendte varme hilsener til alle Helgeseters 
medarbeidere og beboere.

Drivhuset på Village Zarechnaya bugner av flotte tomater. 
Foto: Zarechnaya

Nå kan du støtte 
Helgeseter Vennlag 
uten at det koster deg en krone ekstra!

Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du 
som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som 
du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg 
til å støtte Helgeseter Vennlag! Tenk deg at du kan spille fa-
vorittspillene dine – Lotto, Tipping og Joker for eksempel – 
og samtidig gi noe mer til det laget eller den foreningen du 
selv ønsker å støtte. Dette er nå mulig via Grasrotandelen.

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte 
til ditt lag eller forening (gjelder ikke Extra og Flax). Merk at 
Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen 
eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være gras-
rotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte 
deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kom-
misjonær, eller du kan bestille det på www.norsk-tipping.
no. Vi oppfordrer deg til å knytte deg til ordningen allerede i 
dag, og du gjør det på en av følgende måter:

Hos Kommisjonær: Ta med deg strekkoden og ditt spiller-
kort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. Skriv 
ut strekkoden.
SMS: GRASROTANDELEN 993830828 til 2020 (tjenesten 
er gratis).
Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no.
Norsk Tipping Mobilspill.
Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no. Her 
vil du også kunne følge med 
på hvor mye Grasrotande-
lene genererer for de enkelte 
Grasrotmottakerne. Vi håper at 
du velger å støtte Helgeseter 
Vennlag.

Pr. 26. november 2009 er det 
kun en spiller som har benyttet 
seg av denne muligheten til å 
støtte Vennelaget, og det er 
kommet inn kr 24. Dette er en 
sped start men forhåpentlig 
vil flere som spiller bli klar over 
denne ordningen.
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CD-innspeling i Villa Vally
Ei sjukemelding kan av og til bidra til noko posi-
tivt. Etter ni dagar tid til sengs klarte ikkje Anders 
Bakke å halde seg i ro lengre. Trine hadde tidli-
gere spurte Anders om han kunne laga ein song 
om Villa Vally og bebuarane der, og takket vere 
influensaen kom då inspirasjonen til både melodi 
og tekst. Det bur flotte og spanande personer i 
Villa Vally som er lett å bli inspirert av, seier An-
ders.

Raskt ble det tromma samman flinke og musikal-
ske medarbeidarar i Villaen til innspeling av Villa 
Vallysongen i Studio Oren. 
Henning, Christine P., Ragnhild S. og Anders 
song kvar sitt vers, medan Trine S., Cathrine B. 
og Siren kora på refrenget. 
Lasse Iversen spelte sologitar på sin gode gamle 
Stratokaster. Resten av instrumentene har An-
ders stått for sjølv og miksa saman resultatet i sitt 
heimestudio.

Arbeidet med songen har skapt ei kjensle av fel-
lesskap og har vore godt for det sosiale miljøet. 
Ein høyrer stadig ein eller annan madarbeider 
som trallar på omkvedet og raskt er fleire med 
å syng. Truleg blir dette ei sjølvsagt julegåve til 
pårørande og vener.

Lyrekurs
Vi er en gruppe på Helgeseter som er så heldige å få 
gå på lyrekurs hos Marijke Vreeken. Vi har til nå hatt to 
samlinger á to dager, den tredje er like rundt hjørnet. 
Marijke – som er en erfaren musikkterapeut – har ført oss 
inn i lyrens verden på en forsiktig og grundig måte. Vi har 
brukt tid på å bli kjent med lyren, hvordan det er å holde 
en lyre, lytte til dens klang og vi har fått lov til å leke oss 
litt. Vi har lært oss forskjellige teknikker - hvordan bruke 
fingrene, hvordan å holde hendene, hvordan holde lyren, - 
og sitteteknikk. Vi har også øvet oss på noen enkle sanger 
som klinger riktig så bra.

Lyren har en lys og klar klang, den har noe himmelvendt 
over seg. Lyren ble brukt mye på Helgeseter tidligere 
og mange av våre beboere forbinder noe spesielt med 
lyrespill. Hver onsdag har vi hatt en liten øvingsstund på 

vevstuen, og gjennkjenningsgleden er stor hos dem som 
er tilhørere. Lyren har sitt spesielle musikalske uttrykk og 
gjennom det har den også en terapeutisk virkning. I det 
Gamle Testamentet fortelles det at David spilte på lyre for 
Kong Salemon i hans depresjon.

Dette lyrekurset er tenkt å gå over 3 år, med undervisning 
hos Marijke i perioder. Vi arbeider under overskriften ”Å 
våkne til fløyte og sovne til lyre.” Vi er veldig glad for at 
dette er satt i gang, og vi kan også si at det enda er plass 
til flere. 
Kanskje kommer det noen små, musikalske overraskelser 
etter hvert. 

Hildegun Sæterdal

Fra første lyrekurset i vår

Vi synger Villa Vallysangen, vi synger den i kor....
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Julebutikk med utstillingsåpning 
på Helgeseter

Velkommen til årets julebutikk
onsdag 2. desember kl 11-14

Julebutikken åpner kl 11
Det blir salg av produkter fra verkstedene

Utstillingsåpning kl 12.00
Årets hovedutstiller er Berit Skjeldås (bildet undert) med 
fargesprakende arbeider i ulike teknikker. Dessuten blir det 
salg av arbeider fra medarbeidere og venner.

SOMMEREN PÅ VARALDSØY
Kari, Elin, Lars M og Rolf var på ferie på Va-
raldsøy i sommer. Sammen med dem var Lina, 
Hildur, Lilli og Mi. Her er et sammendrag av hva 
Mi fortalte om oppholdet. 

Varaldsøy er et sted fullt av tradisjoner for beboerne 
på Helgeseter. De fleste har vært på ferie her minst 
en gang i året, og flere har kommet hit flere ganger 
i året for å delta i aktiviteter som vedsanking, såing 
og innhøsting. De går på butikken nesten daglig – ca 
1,5 km unna – de henter posten, er kjendiser på øya 
og blir tatt vel imot. Ved å være her over lengre tid 
av gangen, blir opplevelsene forsterket samtidig som 
oppholdet får en hvis ro over seg.
For de ferierende er gjenkjennelse et viktig moment - 
min seng, mine arbeidsoppgaver - men de gleder seg 

også over forbedringer og nyanskaffelser – ny komfyr, 
nytt vindu – og ikke minst nå når vi har får et helt nytt 
hus. 

Det er noen år siden jeg har vært sammen med en 
gruppe beboere fra Helgeseter over lengre tid. Det 
var både gledelig og interessant. Elin og Kari er blitt 
noen erfarne, eldre damer som begge kommer med 
praktfulle kommentarer om hverdagslige saker, men 
også om livet i sin helhet. Og Lars og Rolf hjalp til med 
arbeid som skulle gjøres, ute som inne, med oppvask 
og vedsaging.

Det høres som om våre venner hadde et godt opp-
hold på Varaldsøy denne sommeren også, slik de har 
hatt så mange ganger før. Vi ser fram til flere beriken-
de turer til Hestviken i årene som kommer.
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LANDSTURNERING I ÅLESUND
4.- 6.september reiste Sandviken håndballag til 
Ålesund for å delta på Landsturneringen i hånd-
ball. Rolf Davidsen var med på laget, og her er hva 
han har skrevet fra turen:

Vi reiste med en buss fra Bergen til Ålesund.
Turen tok mellom 8 og 9 timer.
Vi kjørte forbi Lavik og Oppedal, Sogn og Fjordane.
Og gjennom Jølster og Volda.
Naturen var fin, og det kommer bilder fra turen.
Vi kom frem til Ålesund kl.16.30 til innsjekking på 
hotellet.
Om ettermiddagen gikk vi på Akvariet.
Vi spilte håndballkamper og vant en kamp. 
Etterpå var vi på bankett og spiste mat, og sang.
Vi danset også.
Vi spilte kamper søndag også, som vi tapte.
Men vi koste oss og det var en hyggelig tur.

Hilsen fra Rolf Davidsen
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Dekorativt og nyttig innslag: May-Britt ved årets 
agurkplante på Elvebakken.

AGURKER IGJEN…
Nå er det høst, agurkplantene har vokst seg kjempestore, klatret og fylt hele vin-
duet med grønt! Finere gardin kan man ikke få! Fortsatt henger det både store og 
små agurker i vinduet her på Elvebakken. Vi har høstet flittig, minst 30 fullvokste, 
velsmakende agurker har vi fått. 
May-Britt var glad da hun kunne gi foreldrene sine en agurk med hjem, de som 
alltid har så mye godt med til Elvebakken når de er her på besøk. Vi spør Konrad 
om en kommentar til agurkene: ”God”. 
Ketil smiler og ser lur ut.
Eli: ”Det er jo verdens beste agurker da.” Mamma til Eli syntes de var søt og god, 
hun fikk også med seg hjem.
Men, nå begynner bladene å se slitne ut, agurkplantene dør om høsten, så vil vi 
ha agurker til neste år, så er det jo bare å putte noen frø i en potte med jord til 
våren!

P.S. Egenprodusert mat er jo et +  i disse budsjettbesværlige tider…

Mona og Synva, Elvebakken sept.2009

Ny TV-kanal
Norges første TV-kanal for- og med psykisk 
utviklingshemmede gikk på lufta 27. august 
i år. Tellus tv har sendinger torsdager kl. 17 
på Frikanalen (RiksTV), med reprise freda-
ger kl. 14.00. Passer ikke disse tidpunktene 
er det mulig å se sendingene på internett. 
www.tellustv.no

Tellus er Ski Pros tv-avdeling, og Ski Pro er en 
tiltaksbedrift i Ski med ca. 50 ansatte. Ski Pro 
utvidet driften med tv-avdelingen Tellus i 2009. 

”Tellus vil være en uredd formidler av utviklings-
hemmedes tanker og synsvinkler. 
Tellus vil skape debatt og engasjement, nysgjer-
righet og opplevelse – til både ettertanke og 
underholdning.
Mennesker med utviklingshemming har vært 
på tv før, men aldri laget egne programmer, på 
egne premisser. 
På Tellus jobber vi sammen i team, uavhengig 
av om vi har en utviklingshemming, er i arbeids-
praksis eller ordinært ansatt.”

Tellus TV har fått midler fra arbeids- og velferds-
direktoratet og er et prøveprosjekt over fem år.

Les mer på: www.tellustv.no
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Tekst: Candy Bierman

Hva kan jeg fortelle om vår reise til Gålå?  Vi var en gruppe på 19 
skuespillere som reiste fra Helgeseter til Gålå for å delta på Nordisk 
Allkunstverk sommermøte, Peer for Alle. Noen reiste over fjellet 
forbi Gol, noen tok nattoget til Oslo og videre, mens andre kjørte i 
Helgeseters minibuss med kostymene, et skipsror og en 7 meter høy 
mast! Forventninger var det mange av - hvor skulle vi bo, ville vi bli 
heldig med været? Hvordan ville vår lille scene, Norgeskysten passe 
inn på det hele? Hvem var disse menneskene som våget å organisere 
et så enormt prosjekt? Med 400 deltakere fra 7 land som snakket 
minst like mange språk?

Hele sommermøtet var en fornøyelse. Stedet var vakkert, scenen 
ved Gålåvatnet bak og fjellene rundt var dramatisk, lyset skiftende 
og stemningsfullt.  Anitras telt hvor vi inntok måltidene og samlet 
oss til underholding om kveldene var pyntet med silke og smykker.  
Organiseringen var grundig i forhold til dagsrytme og aktiviteter, og 
folk viste stor toleranse og forståelse når planene måtte forandres.  
Regissøren Inger Lise Oelrich med sin positive og åpne tilstedeværelse, 
omfavnet og geleidet alle våre innøvde scener og satt de sammen 
til et stykke som vi alle var stolte over. Malte Winje og de andre 
musikerne passet på at de nykomponerte sangene ble en del av oss.  
Klovnene Zaldo og Deliz, ga oss latterfulle øyeblikk gjennom dagen 
– i små scener om morgenen og ellers på tunet i løpet av hver dag.  
Dag Balavoine og hele hans team satt en avslappet men arbeidsom 
stemning til hele uken.  Deltakere opplevde å være sammen på en helt 
annen måte en hjemme.

Men mest spesielt for meg og kanskje enda mer i etterkant, var å 
oppleve det store menneskemøtet.  Fra så mange virksomheter, byer, 
og land med alle våre forskjellige språk, evner, særheter, spesialiteter 
og kvaliteter – opplevde jeg, kanskje for første gang så sterkt, at alle 
grenser og skiller var hvisket ut. Vi var jo der alle, sammen, 400 av oss, 
i ett og mot en ting, i felleskap – å spille det vi alle hadde tatt med oss 
- Peer Gynt.  Og jeg spør – hvor var jeg som meg selv?  Kan et svar 
være: da jeg var blant mine venner og kolleger fra Helgeseter på veien 
mot en stor begivenhet som vi delte med så mange.

Deltakere opplevde å være sammen 
på en helt annen måte enn hjemme, 
og traff nye og gamle venner.

Foto: Borgny Berglund

Foto: Borgny Berglund

Foto: Borgny Berglund

Foto: Borgny Berglund

Peer for alle!
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“Norgeskysten” 
til Bergen
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I begynnelsen av august reiste Berit, Marit, 
Lise og Gunn på ferie sammen.
Hovedmålet for turen var Gålå, der vi skulle 
være med og spille i oppsettingen av Peer 
Gynt. Vi begynte ferien med en helg på Pers 
Hotell på Gol. Deretter gikk turen videre til 
Gålå. Vi tok et intervju med Marit og Berit en 
stund etter ferien for å høre hva de syntes 
om ferien.
  
Intervju med Marit Haustveit og Berit Skjeldås om turen til Gålå.

- Hva syntes dere var gøyest på ferien?
Marit: Det var før vi kom til Gålå, da vi var på Gol 
og bodde på motell. Der var vi på dans på Gol 
Hotell og etterpå var vi i pianopuben.

Berit: Jeg syntes det var veldig gøy å kjøre bil. På 
hotellet på Gol fikk 
jeg massasje i spa-
avdelingen. Det likte 
jeg godt.
Det var også gøy i 
pianobaren for der fikk 
jeg hilse på pianisten. 
Vi tok et fint bilde 
også. Da ble jeg veldig 
stolt.

-Hva syntes dere var kjekt på Gålå?
Marit: Jeg synes det var veldig gøy å øve på Peer 
Gynt, men det eg likte best var dansen i Anitras telt 
for jeg er så glad i å danse.

Berit: Jeg syntes også det var kjempekjekt når vi 
øvde og opptrådte i Peer Gynt. Den dagen vi var 
med sirkuset for å lære triks var veldig kjekt også.

- Hva syntes dere om klovnene?
Marit: Klovnene var veldig gøy!

Berit: De var morsomme. Vi fikk noe å le av sånn at 
vi ikke frøs rompen av oss, for det var ganske kaldt 
på Gålå!

-Hvem syntes dere var flinkest i Peer 
Gyntspillet? 
Marit: Passasjeren var 
veldig flink.

Berit: Alle var flinke 
men spesielt scenen 
med trollene. Den ble 
spilt av de som kom 
helt fra Skottland.

Hjemme igjen i Bergen ville 
skuespillergruppen gjerne 
vise frem det de hadde gjort 
på Gålå.  Ved to anlednin-
ger, en gang hos Sesam på 
Nesttun og en gang til Ven-
nelaget og Helgeseter i vår 
egen hall, viste vi frem et lite 
Peer Gyntprogam med tekst, 
noen av de nye sangene, og 
vår scene "Norgeskysten".  

Fra Sesam på Nesttun

Fra Hallen på Helgeseter

En perfekt ferie
Tekst: Gunn Bjorøy

Faksimile fra Fanaposten
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  Glimt fra 

Gålå
  
  Nordisk Allkunstverk, Sommermøte 2009 Peer for alle!
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Kypros
10. – 24. September 2009

 
Så var vi på delige Kypros igjen.
Lars, Gunnar, Elin, Terje, Linda og Grete.
Lars skulle nå få treffe igjen sine gode venner fra året 
før.
Beboere fra hele Hordaland møttes til et fargerikt 
felleskap.
Dans, underholdning, soling og mye bading hver dag.
Vi var så heldige å treffe på Gerd Flesland som for tiden 
bor på Garnes, (hun bodde på Helgeseter for 100 år 
siden).
Anne Bente måtte som vanlig tatovere seg, dette er nå 
blitt en tradisjon. Gudene vet hvordan hun ser ut når 
hun er 60.
Vi har tatt oss den friheten og meldt oss på turen som 
er til neste år 2010……..
Og vi gleder oss masse.
På turen får beboerne møte likesinnede, noe de setter 
stor pris på.

Anne Bente, Trine, Marianne, Christer, Asta, Elisabeth og 
Anne Mette.

Ferieminner

Foto: Christer Hordal
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Boklansering på MS Polarlys :

Sommeren 2008 var Pål på reise med 
Hurtigruten sammen med søsteren 
Karina og forfatter Helga Gunerius 
Eriksen. Opplevelsene fra turen forelig-
ger nå i en bok kalt Påls reise. I høst 
var det stor boklansering på Hurtigru-
ten. Tilstede var forfatterne, venner fra 
Helgeseter, reprensentanter fra forlag 
og familie, samt kapteinen og soussje-
fen fra MS Polarlys. Sistnevnte sto for 
den flotte kaken som ble servert etter 
at taler og underholdning var over. 
Gjett om Pål var stolt?

Påls reise er utgitt på et forlag som heter Samlaget. 
De og flere andre forlag arbeider for at alle mennesker 
– uansett leseevne - skal få tilgang til litteratur.  Dette 
samarbeidet omfatter alle ledd i produksjonen av en 
bok – fra ulike forlag, via formidlere som bibliotekene 
våre, fagfolk, og til leserorganisasjoner som Norsk 
Forbund for Utviklingshemmede. Alliansen kaller seg 
Leser søker bok. De er også med i et internasjonalt 
Easy-to-read-nettverk som ble dannet i Barcelona i 
2005.

I formålsparagrafen Leser søker bok står det: 

 ”Leser søker bok” skal arbeide for å bedre vilkårene 
for litteratur til mennesker som av ulike årsaker har 
vansker med å lese vanlig tekst. Foreningen arbeider 
for å fremme utvikling, produksjon, salg og formidling 
av tilrettelagt litteratur.” 

Leser søker bok har en katalog med oversikt over 
alle bøker de gir ut. I forordet til denne katalogen står 
det at så mange som 30 % prosent av alle voksne 
har problemer med å få med seg innholdet i en tekst. 
Årsakene til det kan være mange, og Leser søker 
bok arbeider for at enda flere mennesker kan få glede 
av ulike typer litteratur. Det gjør de ved å gi ut bøker 
med  f.eks. enkel tekst, mange bilder, lyd, tegn – og 
symbolspråk. Vil du vite mere om dette kan du gå inn 
på hjemmesidene til Leser søker bok:

www.lesersokerbok.no

Der kan du lete etter bøker du synes er spennende og 
også melde deg inn i en bokklubb som heter Lese-
klubben.
Dette er den eneste bokklubben hvor man ikke risike-
rer å motta bøker man ikke har bestilt.

LESER SØKER BOK

Rytmisk kulturinnslag: Pål sørget selv for underholdningen på Bok-
lanseringen. Han fikk rytmisk hjelp av Lars Kolstad og Marit Haustveit. 
Et lite knippe fra Helgekoret stod for det afrikanske sanginnslaget.w

Fv: Ragnfrid Trohaug fra Samlaget, Pål Erik Herteig, forfatter Helga 
Gunerius Eriksen og Hanna Bovim Bugge fra Leseklubben Leser søker 
bok.
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John:
Du har nettopp passert 25 år i arbeid for Helgeseter. Husker du din første 
dag på jobb, og hvordan var den?
Husker spesielt godt når jeg var til intervju på tekjøkkenet i 
Hovedhuset den gang. Følte jeg ble møtt med slik respekt 
og interesse. Og det kom så tydelig frem at de begge ville 
vite hva jeg kunne gjøre for Helgeseter og lite fokus på ”hva 
Helgeseter kunne gjøre for meg”. Videre var nok de første 
dagene ganske kaotiske med liten form for opplæring. 
Tanken var mer lytt, lær og høst dine egne erfaringer. 
 
Har du noen morsomme anekdoter du vil dele med oss fra din tid her oppe?
Denne var litt verre for det er så mye. Vi får heller sette 
sammen en ”mimregruppe” i fellesskap.
 
Hva er hovedårsaken til at du har blitt værende i så mange år – snakker vi 
om en livsstil?
Siden jeg begynte i en tid vi da hadde deltvakter, så føltes 
det nok mer som en ”livsstil”. En hadde også en enorm 
frihet til å ta egne avgjørelser og tillit til feks å dra på alle 
disse reisene våre. For meg i dag er det i første omgang 
innholdet i Høytidsmarkeringene, som er en verdifull livsstil. 
Årsaken til at jeg personlig har vært her så lenge, er vel 
mye på grunn av kvaliteten jeg føler Helgeseter ha gitt sine 
brukere. Både når det gjelder dette med samhold, kultur og 
respekt for enkeltmennesket.
 
Det er også viktig å kunne ”tro på noe” med jobben 
sin. Se muligheter og ta vare på hverandre. Med den 
medarbeiderflokken vi er så heldig og ha på Helgeseter, så 
skulle dette være godt mulig.

Hva har du tenkt å bruke jubileumsgaven til? 
Det blir ikke noe stort problem. Har fremdeles flust med 
reiseglede. Det blir muligens en tur til La Goumera til våren, 
eller kanskje en storbyferie før det.

25 år på Helgeseter
Solveig Hauge og John Henry1 Merkesvik 
har i sommer nådd ”gullklokke-grensen”, 25 år 
i arbeid for virksomheten. Det vanket derfor 
heder og ære i et lite arrangement tidligere 
i høst. For at flere skal få dele begivenheten, 
intervjuet vi begge to om forholdet til 
Helgeseter.

1 John Merkesvik fikk sitt tilnavn Henry da han begynte på Helgeseter. Det var for å 
kunne skille mellom navnebrødre. Navnet er blitt så innarbeidet at folk flest på Helge-
seter tror det er hans fødenavn. John er også blitt glad i dette navnet og vurderer å ta 
dette som sitt andre navn.

Solveig:
Du har nettopp passert 25 år i arbeid for Helgeseter. Husker du din første 
dag på jobb, og hvordan var den?
Den husker jeg. Jeg var da sammen med en medarbeider 
og hadde opplæring på Laila og Liv. Synes det var veldig 
fint og likte meg fra første dag. Det var kun samlingen jeg 
reagerte på, jeg lurte på om Helgeseter tilhørte en spesiell 
sekt eller?????? : ) men jeg har lært mye siden den gang.

Har du noen morsomme anekdoter du vil dele med oss fra din tid her 
oppe:
Det er nok egentlig mange flere enn jeg kommer på nå. 
Jeg hadde satt opp en sjokoladekake på Lekestuen og 
skulle bare ned og hente brikken med kopper og fat. 
Oppe på stuen satt Liv og Laila og Astrid som jeg hadde 
ansvar for. Da jeg var på vei opp igjen med kaken, hørte 
jeg et fælt skrik. Jeg tenkte på Liv og annfall og ventet 
meg ikke synet som åpenbarte seg foran meg da jeg 
kom opp. Der sto Laila med ene hånden godt plassert i 
kaken og i den andre hånden hadde hun et stort stykke 
av kaken. Ansiktet var fult av sjokolade, og ved siden av 
henne sto Astrid rasende og skrek, klar til angrep. Hun så 
nok all kosen forsvant. Jeg så sikkert helt sjokkert ut, men 
synes det var morsomt i etterkant. 
En annen gang var jeg på Varaldsøy med Laila, Rolf og 
en del andre, jeg mener vi var rundt 13 stk med stort 
og smått. Vi skulle lage kakao, men kunne ikke finne 
kokesjokoladen!!! Det ble leitet høyt og lavt, vi spurte 
alle!!! men ingen hadde tatt den og vi fant dessverre 
ingen sjokolade! Om kvelden var Laila først i seng. Helt på 
slutten skulle Rolf legge seg og da hørte vi masse kjefting 
og skriking. Vi løp opp, og der satt Laila på gulvet, brun 
fra topp til tå. Rolf sto over henne og truet med bank. 
Vi spurte hva som hadde skjedd. Rolf fortalte at Laila 
hadde stjålet sjokoladen hans. Vi spurte om hvem som 
eide sjokoladen, det var Rolf som eide den, sa han selv. 
Og mysteriet med den forsvunne kokesjokoladen var 
oppklart. Ja slik kan det gå : )

Hva er hovedårsaken til at du har blitt værende i så mange år – snakker 
vi om en livsstil?
Ja, man kan vel si det begynner å bli en livsstil. Jeg har 
vært på dagtid, nattevakt og husansvarlig. Vært heldig og 
kunne bytte på oppgavene, det er ikke mange steder det 
lar seg gjøre.

Hva har du tenkt å bruke jubileumsgaven til?
Jeg har ikke fått tid til å finne ut det, men jeg kommer 
til å kjøpe forskjellige ting jeg ønsker meg. Har jo et år 
på meg, men takker så mye for gaven.
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Som de fleste kanskje allerede vet, er det nylig oppnevnt en 
hagegruppe på Helgeseter. Denne består av Jan Erik, Gunn 
Kjersti, Sissel M. og Jan K., og er klart åpen for flere!

Det er mange vakre og velholdte partier på Helgeseter og 
nærheten til natur og kulturlandskap forsyner oss med 
gode utendørs-opplevelser – ”helt gratis”. Likevel synes 
det nå å eksistere relativt store og enkelte påtrengende 
utfordringer* i tilknytning til Helgeseters uteområder. Både 
ut fra et allment estetisk perspektiv og kanskje spesielt på 
basis av en antroposofisk/sosialterapeutisk betraktning, 
med bl.a dens vekt på; 
- vørnad overfor det skaptes ”egenvilje” og –verdi  (jfr. 
den åndsvitenskapelige påstand om ”verden som 
subjekt” – og f.eks ikke bare som objekt for menneskelig 
behovsmettelse) – helhetsorientering – meningsfylde- og 
meningsdybde, dvs. form preget av essensielt formål og 
kvalitativ verdi (en bolig f.eks bør i sitt uttrykk helst avspeile 
kvaliteten og verdien ”hjem”) – samklang, karakter, relasjon, 
stemning, dynamikk, rytme - gjensidig ”oppbyggende” 
prosesser: støtte mellom funksjoner - spenstig integrering 
av sansemangfold (kvantitativt og kvalitativt; lys/mørke, 
farge, lyd, duft osv.) - respektfull ”dialog” mellom himmel/
landskap/ natur og kultur-/sivilisasjonsuttrykk – samt 
”kvalitativ forvandling” fundert på fordypende kunstnerisk 
kreativitet. 

Det fysiske ute-rom inklusive bygninger og ”løsøre” danner 
et viktig ”ansikt” utad, og signaliserer trolig på ganske ærlig 
vis, ”hvem” et fellesskap er, ”hvor” det befinner seg i sin 
utvikling og hvilke kvaliteter som rår. Hva formidles i det 
nåværende uttrykk her på Helgeseter? Hva ønsker vi å 
kommunisere?

Det materielle har ingen videre verdi såfremt det ikke 
medierer ”noe mer” enn hva det er i seg selv; nemlig 
noe avdelt, sjelløst, stivt og tomt. Våre beboere har et 
helt vesentlig behov for sjelelig og åndelig omsorg og 
stimulans. (Sjel er karakter. Ånd er helhet og sammenheng 
– ”det meningsbærende, formskapende og balanserende 
samspill” ulike ”karakterer” i mellom - liksom melodien i en 
tonerekke.) Måtte vårt utemiljø i noe større grad komme 
dette i møte. 
Den vestlige kulturs vanvittige ressursbruk og overnervøse 
overfokusering på all mulig slags ”sikring” av fysisk 
eksistens, bidrar ikke bare til å skape dårlige liv her og 
nå, men vil med overveiende sikkerhet ”på sikt” vise seg 
å bli vår absolutt minst sikre investering. For mister vi på 
dette vis ”syn” for det essensielle metafysiske liv (karakter-
rikdommen i alle ”riker” og den overordnede, lovgivende 
- enn si livgivende ”harmonimester” )  -  sjelen og ånden i 
verden - og i oss selv, beveger vi oss nok inn i et særdeles 
utrygt ”landskap”– økologisk såvel sosialt.
Hagegruppen har kun fått et rådgivende mandat og 
opererer ikke med eget budsjett. Dette - sammen med 
begrenset tid og arbeidskapasitet har tvunget oss til å 
legge listen relativt lavt. Vi er dessuten helt avhengige av 

utstrakt samarbeid og all mulig velvilje både i prosjekters 
planleggings- og gjennomføringsfase. Vi håper at vår 
eksistens og våre intensjoner blir respektert og at vi i det 
minste blir tatt med på høring ved forestående inngrep i 
vårt viktige og vide utemiljø. 

For øyeblikket arbeider vi med å effektuere planer i 
forbindelse med oppføring av rekkverk i bakken fra 
Hovedhuset til Haugen/ Elvebakken, sikring av utkjørsel 
fra øvre parkeringsplass samt avskjerming langs veien på 
Helgeseters vestside. Dessuten er vi i gang med å anlegge 
en bærhage i skråningen på Skolehusets nordside. 
Kom gjerne med forslag i forhold til utforming av både nær- 
og fjernareal. Vi tar kontakt igjen.

På vegne av Hagegruppen
- Jan Kjærgaard 

*Herunder bl. a.:  
Opprustning av inngangspartiet på Helgeseter. Dette •	
bør bli noe mer innbydende
Utvidet tilrettelegging for spaserturer, riding og •	
rullestolbruk i ”kulturlandskapet” samt tiltak for redusert 
trafikal belastning på tunet.
”Opprydding” i den eneste gjenværende utsikt-sektor •	
fra tunet, hvor det nå råder et mildt kaos av visuell 
forurensing. Intet sentralt utsyn lenger hvor våre blikk 
kan finne hvile!
Assistanse til de enkelte ”hus” for å gjøre deres •	
uteområder mer attraktive, integrerte og funksjonelle. 
Primæransvaret her påhviler dog ”boligene” selv.
En større og mer solvendt luftegård for fjøsdyra.•	
Et eget avskjermet område for sortering og deponering •	
av avfall samt kompostering – praktisk og pedagogisk 
tilrettelagt.

”UT I VÅR HAGE ” 
– en orientering om Hagegruppens arbeid.

Fra åpningen av Triangelparken i august 2004: Jan Kjær-
gaard var arkitekten bak parkområdet som er flittig brukt av 
beboere og medarbeidere på tunet. Vi ser fram til flere slike 
grønne oaser med Hagegruppen i fremtiden. (red. anm.)
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Travel førjulstid på Lysverkstedet
På lysverkstedet er vi allerede godt i gang med 
juleforberedelsene. Både hvite og lilla adventslys er ferdig dyppet 
og farget. De små hvite lysene til lysfesten er også klare. Nå er 
det de røde julelysene som står for tur. Senere skal vi også lage 
hvite juletrelys.

Torsdag 10. desember, om kvelden, blir det lysdypping i 
Eurytmisalen. Dette pleier å være en stemningsfull kveld med 
ekstra god duft fra dyppekarene. Alle som bor på Helgeseter kan 
da være med å dyppe bivokslys til jul.

Når først den rene bivoksen er oppvarmet, kommer vi også til 
å lage julepynt i bivoks. Både engler, konglelys og juletrelys. 
Hellig Tre Kongerslys i bivoks hører også med til det tradisjonelle 
arbeidet før jul.

Alle som arbeider på lysverkstedet har oppgaver de kan utføre. 
Noen kan være med å dyppe lysene, Noen kan også farge dem. 
Andre klargjør dyppepinner eller deler voksen opp i biter som 
passer i dyppekaret. Noen bidrar med sin tilstedeværelse og 
snuser inn atmosfæren. Alle drikker morgente brygget på urter 
som vi har dyrket i urtehagen.

God adventstid ønskes fra Bjørn, Grethe, May Britt, John, Alf-
Rune, Nainesh, Robert, Gunnar, Laila, Berit, Vibeke, Vidar, Trond, 
Sissel, Marianne og Bente.

Arbeidsvirksomheten
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Verken vær eller vind stopper grisematrunden: Konrad Poetchke og 
Ola Røed har fast rute om fredagen for å samle inn grisemat og kompost. 
Lars Oren (t.v.) er er også kommet med etter hvert.

Physalis ved vintertid: Peter B. plukket 
2006-sesongens siste  physalis den 17. januar 
2007.

Grisematrunden

Dykk i arkivet

Gården på Helgeseter ca. 1956 A
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Helt siden det første barnet kom til Helgeseter i 1954 har 
vi unike filmopptak og bilder, som viser hvordan livet var 
her oppe. Helgeseter har fått støtte fra Norsk Kulturråd 
og G. C. Rieberfondene til å opparbeide et oversiktlig og 
innholdsrikt arkiv. 
Allerede har prosjektet bidratt med materiale til vandreut-
stillingen: Uhørte stemmer og glemte steder – fortellinger 
fra utviklingshemmedes historie, som åpnet 10. september 
på Emma Hjorth. Denne utstillingen kommer til Bymuseet 
i Bergen til sommeren. Du kan lese mer om utstillingen på 
www.institusjon.no

Digitaliseringen av smalfilmene og fotomateriale er kommet 
i gang, men er noe forsinket i forhold til oppsatt plan. Vi vil 
prøve å presentere  et bearbeidet utvalg av materialet i en 
egen utstilling på Galleri Helgeseter til våren.

Dersom du har eller vet om noen som har bilder eller film 
som kan være interessant for dette prosjektet er dere vel-
kommen til å ta kontakt.

Frode Hølleland
frode@helgeseter.no

Opparbeidelse av smalfilm og fotoarkiv
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Helgeseter Bedriftidrettslag 
(HBi) jobber med å gi medarbeidere aktivitetstilbud. 
For tiden består styret av Vidar Nordtveit, Mona 
Skogstrand, Karianne Solberg (permisjon), Wenche 
Vågene og Lars Konradsen, og Cathrine Risan blir 
også snart en av oss. 

Medarbeidere har diverse (gratis)tilbud på Helgeseter, 
bl.a. har vi tre kajakker som kan lånes, Storetveit skole 
har et basseng vi disponerer hver fredag fra 19.00-
21.00 (se under), og ikke minst trener vi volleyball hver 
tirsdag på NyKrohnborg skole, fra kl. 19.00-21.00. 

Det vil snart bli opprettet en link med info om HBi og 
tilbud på www.helgeseter.org. 

Helgen 7. – 8. Mars 2009 reiste 8 volleyballspillende 
medarbeidere til Stavanger for å spille Cup. Dette er en stor 
turnering med deltagende bedrifter fra hele vestlandet.
De som reiste var: Mona Skogstrand, Ronny Rødberg, Kari 
Margrethe Eskeland, Ørjan Lavik, Kristine Pedersen, Øyvind 
Rød, Christian Thorbjørnsen og Vidar Nordtveit.
Vi reiste fredag ettermiddag i Helgeseters minibuss, og 
stemningen var god. Vi kom frem om kvelden og tok inn på 
hotellet.
Lørdag morgen kl 0900 gikk første kampen. Dette var visst litt 
tidlig for noen, men vi stilte alle mann og klarte faktisk å vinne 
kampen. Vi spilte 3 kamper til, men her måtte vi innse at det 
er noen lag som er bedre enn oss, men det tok vi alle med godt 
humør. 
På kvelden gikk vi en tur inn til Stavanger sentrum og spiste 
middag, og slappet av i hverandres selskap. Vi var og ute og 
testet bowlingfasilitetene i Stavanger, og dette ble en helt ny 
opplevelse da vi brukte omtrent både tak og vegger for å klare 
”strike”.
Dette var en flott tur, og etter hjemkomsten på søndag var vi 
alle enige om at dette skulle vi gjøre igjen. Vi takker Helgeseter 
for å legge forholdene til rette for at turen kunne gjennomføres.

For Volleyballgruppen  Vidar

Tur til Stavanger med
Helgeseter Bedriftsidrettslag

Konkurranse!
HBi trenger en logo! Har du en idé til hvordan den 

kan se ut? Kom gjerne med et forslag til oss innen 23. 
desember 2009. Vinneren premieres med en kranse-

kake!
Forslag leveres til Mona (fysio), i posthyllen eller på 

fyfo@helgeseter.no
Juryen vil bestå av HBis’ styre.

Aktivitetstilbud for medarbeidere

Svømming på Storetveit

Det er fortsatt mulig å benytte seg av bassenget på 
Storetveit Skole (Storetveitvegen 125)

Hver fredag fra kl 19-21
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Kajakk gir nærkontakt med elementene: Kari Berger på tur på 
Nordåsvannet sammen med fotograf Mona Skogstrand.
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Tunprins og Jenta er viktige bidragsytere til livet på tunet 
her på Helgeseter. For de av dere som ikke får gleden av å 
møte disse to like mye som meg, vil jeg gjerne gi en liten 
presentasjon.

TUNPRINS
Gode, gamle Tunprins, den litt tøysete, men stødige 
fjordingen som har vært i stallen vår noen år nå, regner jeg 
med de fleste kjenner fra før. Han har gitt oss mye i sitt arbeid 
som ”hesteterapeut”, og selv om han nå begynner å trekke 
på årene, vel 23 menneskeår, og har blitt litt ekstra rund i 
kantene, er han sprek og veloppdragen.

FORANDRINGER I STALLEN
Etter at vår gamle døl Laila gikk over til de evige beitemarker 
i sommer, har det skjedd litt forandringer i stallen. I august 
fikk vi en ny hest, og omtrent samtidig gikk Karianne, som 
har hatt styring i stallen, i morspermisjon. Siden da har 
jeg sammen med Jan Kjærgård hatt ansvaret i stallen og 
ridetilbudet for våre beboere. 

JENTA
Mange av dere har nok i høst lagt merke til den nye hesten 
med navnet Jenta, de kuaktige flekkene i pelsen er spesielt 
blitt lagt merke til og Jenta har av noen fått klengenavnet 
”Kose-Kalven”. 
Jenta er 15 år og av rasen tinker, som er kjent for et rolig 
lynne. Det er en rase som ble krysset frem av omreisende 
arbeidere i Irland, spesielt for å få frem egenskaper som 
stødighet, tålmodighet og utholdenhet. Tinkeren er også 
kjent som ”sigøynerhester” fordi de ble svært populær 
blant andre omreisende folkegrupper på grunn av de gode 
egenskapene til å dra husvognen.
Disse trekkene har hun vist frem og hun fungerer bra som 
ridehest for beboerne. Jenta er utrolig snill, hun takler godt 
uventet støy og situasjoner med mye aktivitet, slik det 
gjerne kan bli rundt om på tunet. Jenta er ikke den raske og 
overivrige hesten, men akkurat slik er det vi vil ha en hest i 
vårt ridetilbud. Det har vært noen utfordringer for Jenta å slå 
seg til ro stallen. Hun har hatt problemer med fordøyelsen, 
noe som i utgangspunktet ikke er uvanlig i situasjoner 
som omplassering, men dette har vart over en tid nå. Vi har 
arbeidet med å tilpasse foring og aktivitetsnivå for å finne ut 
hva som er best for denne hestens trivsel. Etter vurdering fra 
dyrlege kan det tyde på at det er et kronisk mageproblem 
som ikke lar seg kurere. Det er slett ikke et hinder, men det 

krever litt ekstra omsorg. Ellers er det ingenting å si om Jentas 
allmenntilstand. 
Den siste tiden har Jenta fått mye ekstra pleie og oppfølging 
og har hatt fri en periode, men nå vil vi begynne å ta henne 
tilbake til rideterapien.

RIDETILBUD
Tunprins og Jenta blir begge brukt i ridningen, og hestene 
er et viktig punkt i terapitilbudet for våre brukere. Det er nå 
ni beboere som har tilbud om riding en gang i uke. Alle har 
forskjellige behov og utbytte av ridningen. Det som legges 
mest vekt på er balanse, mestring og opplevelse. Det å sitte 
på en hest, spesielt ”barbak” (uten sadel)  aktiverer mange 
muskelgrupper som ellers ikke er mye i bruk. Fokus på å 
sitte rakrygget og balansert på hesteryggen er god trening. 
Hester er dyr med stor kraft og vilje. Og å sitte på ryggen 
deres og kontrollere de massive kreftene, spesielt når turen 
går i ulendt terreng eller nedover bakker, kan være litt av 
en utfordring for de fleste. Muligheten vi har å ta dette ut i 
de riktige omgivelsene kan gi en enorm følelse av mestring 
og selvtillit. Og for de med begrenset bevegelighet til fots, 
gir riding en følelse av mobilitet. Det å løfte perspektivet på 
omgivelsene en meter opp fra bakken gir også følelse av økt 
selvkontroll og beherskelse, samt nye inntrykk. 
De mest aktive rytterne gjør øvelser på hesteryggen som å 
ri uten hender eller i variert tempo som er gode øvelser for 
balanse. Vi har nylig ”pusset opp” ridevolten bak fjøset, og jeg 
håper det kan gi rom for mer aktive øvelser for alle. 
Sist men ikke minst er forståelsen man får til en annet 
levende vesen spennende. Det å føle hestens bevegelser på 
sin egen kropp, varmen og nærheten. Deltagelse i stell av 
hestene og oppgavene i stallen er det mange som får glede 
av, også for de som ikke har ridetilbud.

Tunprins og Jenta er blitt gode kamerater, hester er flokkdyr 
fra naturens side og at våre to kommer godt overens er 
nødvendig. Det ser ut til at de trives i hverandres selskap 
på hesters vis. Jenta begynner å falle til rette hos oss og har 
tilpasset seg godt så langt. Hun er en god hest og sammen 
med Tunprins skal hun gjøre godt arbeid for og med 
brukerne og skal forhåpentlig være her i mange år fremover.
Det er flott at også hester har et sted å komme når 
de har endt sin glansperiode som skole-, avls- eller 
konkurransehester. Det er i alle fall ingen tvil om at 
Helgeseter er et godt sted for litt trege hester å tilbringe en 
litt mer aktiv pensjonisttilværelse.

HESTENE PÅ TUNET
Tekst: Åsne E. Eilertsen

Laila og Tunprins har matauk i fint vintervær: Bildet er fra novem-
ber i fjor.

Tinkerhesten Jenta prøver seg med rytter etter noen uker fri: 
Åsne og Ketil på tur i fint vintervær.
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IN THE BLEAK MIDWINTER
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Bakgrunn:Akvarell av Ketil Martens

I en steingrå vinter
Vinden kald og fjern
Jorden som et panser
Vannet hardt som jern
Sneen hadde lavet ned
sne, bare sne
I den steingrå vinteren 
en gang et sted

Himlen gir han fra seg
jorden lar han gå
jord og himmel bøyer seg
når han tar kronen på
I en steingrå vinter
i stallen mørk og trist
gjenoppstod vår herre selv 
som Jesus Krist

Engler og Serafer
kanskje var de der
Kanskje himlen skjulte
En veldig englehær
Men moren sto alene
jomfruelig og tyst
og velsignet barnet sitt
med et kyss

Jeg er svak og fattig
hva kan jeg gi til ham
Hvis jeg var en gjeter 
da ga jeg ham et lam
Og var jeg rik og vis
da fikk han velge fritt
Men jeg er bare meg
jeg gir ham hjertet mitt.

Årets julesang kommer fra den engelske sangtradisjonen. Mange av oss er 
glade i de tradisjonelle, engelske christmas carols, og selv om den egentlig ikke 
hører til her, blir den allikevel ofte regnet med i denne sammenhengen. 
Teksten til In the Bleak Midwinter  er skrevet av Christina Rossetti, en engelsk 
poet som levde fra 1830 til 1894. Dette diktet ble kjent verden over etter 
hennes død da Gustav Holst, en engelsk komponist som levde fra 1874  til 
1934, satte musikk til ordene hennes. Siden har flere andre komponister gjort 
det samme, men det er Holsts versjon som er den best kjente og som er den vi 
gjengir her.
Sangen er oversatt til flere språk. Vi har sunget den sammen med Marit i dansk 

oversettelse, men her kommer den i norsk bearbeiding av Ole Paus. 

Sangen er tydelig elsket av musikere av alle slag. Kari Bremnes har sunget den 
inn på jule - CD sammen med Ricard Wolff– Geir anbefalte den til jul i fjor. Det 
samme har Sarah McLachlan, et utall av ulike kor, og nå også Sissel Kyrkjebø 
og Odd Nordstoga på sin juleplate – Strålande jul - som forøvrig er vel verdt å 
lytte til.

Barbro Siri Skadsem

I EN STENGRÅ VINTER
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Terapiavdelingen Kjerringrokken

Maleterapi
Det har vært så hyggelig å ha Kirsten Tynes tilbake på Kjerringrokken noen tirsdager denne høsten. Ketil, Terje, 
Elin , Berit, Eli, Lars M, Gunnar og Marit har hatt maletime med henne og som man ser ble maleriene eventyr-
lige og fargerike. Her er et lite utvalg.
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Bytt ut kvikklunsjen med 
eplebåter duftende av jul!
Vinteren lurer bak fjellet og det er tid for å 
legge et par vedkubber med i søndagstur-
sekken. Det blir et par ekstra gram for ryggen 
å bære,men belønningen er en stemningsfull 
rastepause ved et varmende og vakkert bål. 
Hva er da bedre enn noe søtt og sunt til kaf-
fen? Vi kan garantere at disse vintereplene 
får det til å rykke i smilebåndene selv om 
regndråpene faller på hettekledde hoder. 

Du trenger:

Så mange epler som dere er turgåere
kanel
rårørsukker eller honning
(evt hakkede nøtter)

Skjær eplene i båter og fjern kjernehus 
og stilk. Hvis du skal steke eplebåtene på 
spyd,må de ikke være for små. Putt båtene i 
en liten plastpose eller boks med lokk.  Dryss 
over kanel og sukker - evt. drypp over et par 
skjeer honning. Dryss over en neve hakkede 
mandler eller hasselnøtter hvis du vil. Blan-
dingen blir litt klissete,så ta en ekstra pose 
rundt boksen for å unngå søl i sekken.
Eplebåtene kan stekes på medbrakt bålpan-
ne eller på spikkede spyd. 

Det er lov å brenne bål fra 15. september til 15. 
april. Husk å slukke godt etter deg når du gjør 
opp ild og ha en sporfri og hensynsfull ferdsel i 
naturen. God tur!

LATTER, LEIK OG FOTBAD                  

INTRODUKSJONSKURS PÅ HELGESETER

Eg får beskjed om å ta av meg på beina. Den andre 
kursdeltakaren som sit ved sida av meg skal salva 
meg inn med nokre velgjerande og velduftande 
salver. Eg kjenner meg som Jesus då han vart salva av 
læresveinane sine. Det har lange tradisjonar dette. 

Eg er på Helgeseter sitt introduksjonskurs for nye 
medarbeiarar og lurer på kor sveitt eg er på beina, og 
kor sveitt medarbeidaren min er som eg skal smørja inn 
etterpå. 

Eg har alltid høyrt at antroposofane skal vera 
litt rare, og det ser ut til å stemma. Kvar kursdag 
vert nemleg innleia med diverse leikar av typen 
noskalmetapåkvarandreogdetlittskikkeleg. Tanken 
er vel at deltakarane skal mjukna litt og bli  trygge på 
kvarandre. Og det ser ut til å virka. Me ler og kosar oss 
og stemningen er lett og fin.

Me lærer å gå på helane samstundes som me uttalar 
konsonanten g, me trør midt på foten og seier d og går 
framme på tærene og uttalar m. Eg er vel gjerne litt i 
stuss om korfor me gjer dette, men etter kvart får eg ei 
god innføring om tilhøvet mellom kropp og språk, og 
korleis dette kan utnyttast terapeutisk. Og eg synest 
det er interessant.

Og det kan seiast om heile kurset. Det er interessant 
og inspirerande. Me lærer om massasje, innsmørningar 
og fotbad. Det siste ser så deileg ut at eg må prøva det 
på meg sjølv når eg kjem heim. Men det viktigaste er 
at me får eit innsyn i eit heilskapleg menneskesyn som 
ligg til grunn for det sterke engasjementet som kjem til 
uttrykk på dette kurset . Ein idealisme som er å sjå i alt 
det som skjer her på tunet. 

Helgeseter er ein annan klode. Her er gjerne litt 
underleg , men nettopp derfor er det så godt å vera her. 
Og forresten. Kona mi vart imponert over julepynten eg 
hadde laga av tova ull!

Kursdeltakar Anders Bakke
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Aktivitetskalender

fredag 27. november Adventsbetraktning i Hallen v Markus S. Florey, prest i Kristen-
samfunnet. Kl 9.30 nb! klokkeslett

lørdag 28. november Lysfest i Hallen kl 19.30 (alle samles i gangen kl 19.15)

søndag 29. november 1. søndag i advent (sang i husene fra kl 8.00 hver søndag i adventstiden)

Adventshage i Hallen kl 17.00

onsdag 2. desember Julebutikk  m juleutstilling  i Hallen/Galleri Helgeseter
kl 11.00-14.00 (utstilling står til 18. des. hverdager 9-15)

torsdag 3. desember Dukketeater: Skomaker Martin, Generalprøve på Lekestuen kl 

13. desember Adventskonsert m Rupert Bum, chrotta, i Hallen kl 17.30

tirsdag 8. desember Dukketeater: Skomaker Martin på Lekestuen kl 12.30

torsdag 10. desember Dukketeater: Skomaker Martin på Lekestuen kl 10.30

Lysdypping i Eurytmisalen kl 17.00

mandag 14. desember Luciamarkering i Hallen v Eplekarten Barnehage kl 9.15

tirsdag 15. desember Nissegrøt kl 11.00

fredag 18. desember Juleavslutning i Hallen  Kl 10.00

onsdag 23. desember Vi pynter i Hovedhuset

Julaften Samling i Hallen kl 16.30. Festmiddag, juletregang mm 

2010
onsdag 6. januar Hellige Tre Kongersaften m Draumkvedet - julen bæres ut kl 

17.00

fredag 12. februar Karneval på Helgeseter kl 17-21

Returadresse:
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5099 Bergen
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