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Fagdager på Granly og Grobunn
Fagdag på Granly 11.9.08:
Granly, som er norges eldste sosialterapeutiske bo- og arbeidstilbud for mennesker
med spesielle behov, arrangerte fagdag i anledning sitt 70-årsjubileum 11.
september. Det var et fint arrangement med besøkende fra de fleste antroposofiske
virksomhetene i Norge. Granly-orkesteret med beboere fra Granly hadde en
kort konsert for oss til stor begeistring. I følge Rigmor som er leder på Granly har
orkesteret et repertoar med over 500 melodier. Det sier mye om den innsatsen
som orkesteret har lagt ned opp gjennom årene.
Deretter fulgte Lisbet Kolmos opp med sitt foredrag om ”menneskets friske kjerne”.
Temaet er velkjent for oss, men Lisbet sin styrke er at hun klarer å formidle temaet
på en måte som alle kan forstå. Hun bruker egne eksempler fra menneskemøter
hun har hatt, uten å pakke inn temaet i antroposofiske fraser som mange ikke
forstår.
Etter omvisning på Granly, og en pause hvor vi rakk å tømme kakefatene, overtok
Bente Edlund som oppsummerte sitt doktorgradsprosjekt om den sosialterapeutiske
historien i Norge. Dette prosjektet vil vi bli nærmere kjent med når vi
inviterer henne til Bergen for å presentere sitt arbeid. Jeg blir aldri lei av å høre
disse historiene. Og endelig skal Bente få den anerkjennelsen hun fortjener. 8.
oktober skal hun disputere i Oslo og omsider få sin doktorgrad.
Som vanlig når antroposofer møtes er det viktig å bruke opp tiden. Fagdagen på
Granly ble intet unntak. Sent på ettermiddagen organiserte vi et møte for å drøfte
innholdet i den kommende bachelorutdanningen under Rudolf Steinerhøyskolen
i Oslo. Som mange vet, skal det etablerte 3-årige seminaret i Norge avvikles fra
2010, og kreftene overføres til en ny høyskoleutdanning – en fireårig blokkukebasert
høyskoleutdanning som gir bachelorgodkjenning etter 4 år. Studiet vil trolig hete
”Sosialpedagogikk” og retter seg særlig mot bolig- avlastning og dagsentertilbud,
samt SFO. Trolig kan studiet bygges på med en kommende pedagogikkutdanning
under høyskolen i Oslo, evt ped.sem på universitetene.
Og helt til slutt fikk vi benyttet kveldstimene til styremøte i det norske forbundet for
helsepedagogikk og sosialterapi. Ikke dårlig.
Fagdag på Grobunn 12.9.08
Vel over på andre siden av Mjøsa fortsatte fagdagene med nytt tema på
Grobunn. Grobunn Gård samarbeider tett med Helsepedagogisk Steinerskole på
Hedmarken, og tilbyr et internatskoletilbud med videregående opplæring. Deres
hverdag er veldig ulik vår, siden de primært arbeider med ungdommer med
spesielle behov i slutten av tenårene. Ungdomsarbeid var derfor et naturlig tema
for fagdagen. Elisabeth Ameln var fløyet inn fra sitt nye hjem i USA, og hun dro oss
med i work-shops gjennom en innholdsrik dag. Emner vi var innom var seksualitet
og integritetsgrenser, hvordan ”jeget” får tre fram i en praktisk hverdag, slik at
ikke ens handikap lager unødige begrensninger, og hvordan virksomhetenes
kompetanse og erfaring kan bli et felles gode (intern ”forskning” og kanaler for å
dele denne).
Etter fagdagen ble det et langt årsmøte i Norsk Forbund for helsepedagogikk
og Sosialterapi. Hovedtemaene var vedtektsendringer, økonomien til forbundet
og drift av seminaret. Det har vært et frafall av studenter før 2. studieår, og
kostnadene for virksomhetene har dermed økt kraftig
(kursavgiften). Om det blir ytterligere frafall vil seminaret vurdere å avslutte sitt
arbeid. Løsningene for studentene blir da Marjatta i Danmark. Det var et stort
engasjement rundt den kommende bachelorutdanningen, og forbundet ser frem
til å bruke kreftene på politisk lobbyarbeid, og praktisk bistand ift virksomhetene.
Drift av seminaret tar nesten alle krefter, og det skal bli godt å få overført denne
oppgaven til Rudolf Steinerhøyskolen om to år.
Ellers ble det vedtatt nye vedtekter for forbundet, og valgt nytt styre som består
av:
• Rigmor Skålholt (frittstående)
• Geir Legreid med Mette Brun (vara) for sosialter hjem
• Ena Ulvund med Tone Lunde (vara) for helseped skoler
• Frode Nilstun med Karen Nesheim (vara) for landsbyene
Det siste medlemmet (frittstående) med varamedlem skal utpekes av valgkomiteen
innen 1.10.08.
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Nyper i Triangelparken

Besøk av Helse og Sosialkommiteen, Bergen Bystyre
Onsdag 10.9. var medlemmer fra Bystyrets
komité for helse og sosiale tjenester på besøk
på Helgeseter, med bl a byråd Liv Røssland, og
tidligere styreformann for stiftelsen, Hans Edvard
Seim. Gruppen av politikere fikk en omvisning på
Elvebakken, Haugen, bakeriet og skolehuset, og
vi informerte om prosjektene som pågår – først
og fremst nytt bofellesskap, men også planene
for vårt kommende flerbrukshus. Vi benyttet også
anledningen til å markedsføre ønsket utvidelse av
bakeriet som et godt prosjekt om bystyret skulle ha
en million til overs. Vi fortalte også at Helgeseter

ønsker å starte opp et arbeidstilbud for en
ungdomsgruppe.
Det var et hyggelig besøk med interesserte
bystyremedlemmer, som var opptatt av alt fra
pedagogikk til driftsbudsjetter. Kort oppsummert vil
jeg si at det er viktig for Helgeseter å møte våre lokalt
folkevalgte i tillegg til våre samarbeidspartnere i
kommunen. Jeg er glad for at Helgeseter ble valgt ut
blant byens virksomheter på denne befaringen, og
ønsker bystyrerepresentantene velkommen tilbake.
Geir Legreid

Trykk: På egen kopimaskin
Richo Afico MP C2500 RPCS (4. trykk)
Opplag: 250 eksemplar
Neste utgivelse: 28. november
Stoff må være levert
senest 14. november

Antroposofisk studiegruppe
Antroposofisk studiegruppe fortsetter sitt arbeid i Biblioteket på Helgeseter
annenhver søndag klokken 16-17 fra den 5. oktober.
Studie nå:
		

Geir Legreid

NORDENS FOLK MELLOM ØST OG VEST
KRISTUS I DET TYVENDE ÅRHUNDRE
av Rudolf Steiner, Antropos

Alle medarbeidere er velkommen!
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avviklingen av HVPU - Helsevernet for Psykisk
Utviklingshemmede. Da skal en huske på at dette
kun var ti år etter filmen Gjøkeredet med Jack
Nicholson i hovedrollen fikk fem Oscarpriser (beste
film, beste kvinnelige- og mannlige hovedrolle,
beste manus og beste regi). Filmen var basert
på boken ”One Flew Over the Cockoo’s Nest”
av Ken Kesey, og skildrer feilbehandling og
overgrep overfor mentalpasienter i et amerikansk
statshospital på 1960-tallet.

Venneforening og noko attåt ...
Tekst: Arnvid Aakre

Det finnes en unik filmsnutt som ble unnfanget
på Helgeseter i 1954. I en sort og hvit virkelighet
vises en bil som kommer kjørende oppover
veien til det nye hovedhuset. Dette virker
kanskje ikke så spesielt - før man får vite at
inne i bilen sitter den aller første beboeren på
Helgeseter.
Ikke lenge etter kom det flere beboere, og nå har
mange av disse bodd nesten hele sitt liv her langt
inne i Sædalen.
Mange barn sprang nå rundt på Helgeseter,
og et skolehus ble reist i 1956. Der skjedde
undervisningen i samarbeid med Steinerskolen i
Bergen.
De unge beboerne kom direkte fra sine hjem eller
fra institusjoner, og en ekstra gruppe etablerte seg
snart - i full gang med å lappe sokker og reparere
klær mens praten gikk livlig over kaffekoppene.
Snart var denne gruppen etablert under navnet
Helgeseters Mødreforening, med faste månedlige
møter.
Gerd Sennesvik, som vokste opp i Sædalen, er
i dag hjelpeverge for Ola. Hun har frem til sin
ferske pensjonisttilværelse vært medarbeider ved
Helgeseter – og hun ber meg straks om å presisere
at ”mennene gjorde da også sine ting. De anla
blomsterbed, ryddet og reparerte”.
Det er mulig at det var mennene som protesterte
- eller var det mødrene som ønsket selskap?
Uansett, foreningens navn ble etter kort tid
forandret til Helgeseters Foreldrelag da mennene
ble invitert inn i varmen.
Helgeseter fortsatte å vokse, og i 1987 var
det over førti beboere her, med flere foreldre
og flere medarbeidere. Sammenlignet med
de store og tunge institusjonene for psykisk
utviklingshemmede, var Helgeseter et lite paradis i
naturskjønne omgivelser.
Foreldrelaget var aktivt. De arrangerte mange
uforglemmelige dagsturer og andre aktiviteter for
beboerne. I tillegg hadde laget møtevirksomhet
på Helgeseter med forskjellige temaer for hvert
møte.
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I kjølvannet av Gjøkeredet kom media med
utallige historier om overgrep og feilbehandling i
norske institusjoner.

Første barnet kommer til Helgeseter: Grethe Larsen triller forventningsfullt sin dukkevogn på vei ned til Røde Hus, sammen med hennes
foreldre og Kate Rieber (t.v). Røde hus fungerte som midlertidig bolig,
inntil hovedhuset ble ferdig.

Selv foreldre vokser til og blir eldre, og igjen ble
navnet forandret. Denne gangen kalte man
seg Helgeseter Vennelag, noe som umiddelbart
åpnet for at søsken, tanter og onkler – og i noen
tilfeller at medarbeidere ved Helgeseter kunne
involvere seg.
Et lite norsk venneparadis innerst i Sædalen, men
bak horisonten var det mørke og truende skyer på
vei. Snart skulle venneforeningen få andre ting å
tenke på enn turer, sokkehull og kaffetid ...

Slaget om Helgeseter
Det var ikke Tor med hammeren som var på
vei – han og hans bukkeritt var man vant med
på Helgeseter gjennom mange natursterke
høstkvelder. Denne gangen var det selve HVPUreformen som herjet over landet. Verken æsener
eller jotuner ble holdt ansvarlige for det mørke
vedtaket som ble lagt over beboere, pårørende
og medarbeidere her langt inne i Sædalen – men
en enstemmig sosialkomité.
Hovedhensikten med reformen
Sosialdepartementet la frem i Stortingsmelding
nr. 67 (1986-87), var å avvikle alle institusjoner
for psykisk utviklingshemmede i Helsevesenet.
Reformen skulle igangsettes 1. januar 1991, og
skulle være gjennomført innen utgangen av
1995. På godt norsk betydde dette at alle psykisk
utviklingshemmede som bodde i institusjoner
skulle bo i egne boliger utenfor institusjoner innen
1. januar 1996. For Helgeseter betydde dette at
stedet lengst inne i Sædalen ville være nedlagt
innen samme dato.
I ettertid kan en undre seg over hvorfor
en enstemmig sosialkomité sluttet seg til

En kan trygt si at HVPU-reformen var grunnet
på gode hensikter, og for mange var reformen
positiv. Problemet er dessverre at reformpolitikk
ofte blir ganske fundamentalistisk når den først får
gjennomslag.
Nyansenes tid var over, og alt var plutselig
sort eller hvitt. Alle som bodde i institusjoner og
bofellesskap skulle nå ut derfra og inn i private
boliger. Samtidig fikk HVPU-reformen sjumilsstøvler
da den viste seg å være økonomisk gunstig (les;
besparende).

for å kjempe mot reformen vært borte.
I etterpåklokskapens lys har politikere og andre
innrømmet store problemer med reformen, ikke
minst grunnet dens totalitære grunnsyn. Vi andre
kan lene oss tilbake og påpeke at historien atter
har vist at totalitære løsninger ikke er ensidig
gode, uansett hvor de kommer fra, eller hvor
gode intensjonene enn måtte være.
Som resultat av reformen, var det også beboere
fra Helgeseter som flyttet ut fra selve tunet til egne
boliger med noen få beboere. I disse dager står
en ny omsorgsbolig ferdig på Helgeseter, og da
skal de som flyttet ut på grunn av HVPU-reformen,
flytte ”tilbake til start”.

Vennelaget og Helgeseterpålegg
Oddmund husker godt når de fikk en liste fra
Haukeland over steder deres sønn kunne bo. Så
dro de rundt, og et av inntrykkene fra det første
møtet med Helgeseter var at alle kvinnelige
medarbeiderne gikk i fotside kjoler. Vi som kjenner
litt til antroposofiske prosjekter noen år tilbake i tid,
kan lett forestille oss at mange av kjolene også
hadde lilla nyanser.

Oddmund Teigland er tidligere formann i
Helgeseters venneforening. Han er også far til
Gerd, som var oppvokst i Sædalen, forteller at
Jon Tore, som er hundre prosent
kvinner med lange kjoler var et vanlig syn
pleietrengende og trenger
- der de vandret rundt med beboere fra
«Antroposofi,
assistanse til alle gjøremål. Etter
Helgeseter.
ja det trodde jeg
reformen skulle også Jon Tore inn i
var en påleggssort» Tidene har forandret seg, og i dag er
en privat bolig med hjemmehjelp
noen ganger om dagen. Når
en stor del av medarbeiderne menn,
en prislapp på en slik løsning ble
mens kvinnene stort sett går kledd som
utregnet, besinnet man seg av rent økonomiske
man gjør det ellers i samfunnet. Men antroposofi
årsaker.
var ikke noe man ”misjonerte”, det tilhørte
verdigrunnlaget; ovenfor beboere og pårørende
Vennelaget var medlem av NFPU (Norsk Forbund
var det resultatet som skulle gjelde.
for Psykisk Utviklingshemmede), og dokument
8:62 fra stortingsrepresentantene Nesvik og
Oddmund forteller at det under et møte i
Alvheim slår fast at det var NFPU som var den
Vennelaget var noen som kom inn på temaet
”organisasjonen som gikk sterkest inn for at
antroposofi. Da var det en av foreldrene som
absolutt alle klienter i institusjon skulle flyttes til
sa: ”Antroposofi, ja - det trodde jeg lenge var en
egen boenhet, uavhengig av klientens tilstand
påleggssort”.
eller muligheter”.
Oddmund forteller at daværende formann
Det er beboere og pårørende som står og skal stå
i Vennelaget anbefalte alle å melde seg
i fokus på Helgeseter, men vi kan godt legge til at
ut av NFPU og inn i LUPE, Landsforbundet
det er mye god mat i godt pålegg ...
for Utviklingshemmede og Pårørende. LUPE
ble etablert i 1990, som et klart alternativ til
...................
politikken og holdningen NFPU representerte i
Vi vil få lov å takke Oddmund og Gerd for at de har
reformprosessen.
Dette var kampår for Vennelaget, og et stort
initiativ ble lagt ned fra Vennelagets side. Mi
Rieber sier at det var en lang og sterk kamp
mot reformen fra Helgeseters side, men at uten
holdning Vennelaget inntok, ville selve grunnlaget

delt litt av sine opplevelser fra Helgeseter, og i en senere
sammenheng vil vi gjerne fortsette med Vennelaget av i
dag – og hvordan de ser for seg veien videre.

(Filmklippene fra 1954 kan snart sees på
Helgeseter sine nettsider: www.helgeseter.org)
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Sommerutflukter med arbeidsvirksomheten!
Tekst: Candy Bierman

Hva finner man på når det er meldt regn alle
dager i en august uke og man vil på blåbærtur?
Ifølge yr.no skulle det bli nesten opphold tirsdag
formiddag. Carpe diem! Men blåbærene måtte
vente. Denne gangen ble det tur til et sted med flott
utsikt. Heldigvis holdt været til vi hadde gått opp
Kvarven, til vi hadde
spist deilig smørbrød
lunsj og sett over
fjorden på en sjelden
og fantastisk syn nemlig The Tall Ships`
Race utseiling fra
Bergen.

Ordfører, styrmann og
dirigent av Christinegaard:

Pål Eirik Herteig
feiret 50 år
Billedreportasje fra den store festen
fredag 15. august på familieeiendommen Christinegaard Hovedgaard
(bygget ca 1760)
Foto: Karina Herteig
Korsang på “broen”: Jubilanten dirigerer Helgeseterkoret som fremførte “Slavekoret” fra
Verdis` opera Nabucco, samt utdrag fra Tryllefløyten med mere, noe som klangfullt tonet
ut i den vakre hagen til gjestenes store begeistring.

Foto:Hildegun Sæterdal

Foto: Candy Bierman

28. juni gikk turen til Den Botaniske Hagen ute
på Arboretet. En flott spasertur gjennom hagens
fargerike stier og skog før en nydelig sommersalat
lunsj i den japanske pavilljonen. Med nytt mot, en
lang tur derfra til Grønneviken og til en velfortjent
kaffepause og vassing i vannet. Noen badet til og
med!

Men blåbær da? Kunne vi
ikke organisere en blåbærtur
allikevel, selv om vi er i
September? Man hadde
hørte at det var noen
blåbær igjen på Gullfjellet. Så denne gangen ble
det en god og lang tur oppover, til vi kom til noen
blåbær og tyttebær tuer. Det var tøft å klatre der,
og det var ikke så mange bær - men en flott tur, en
god lunsj som vanlig, og blåbærene smakte sikkert
enda bedre for det!!

Fra ordfører til 1. styrmann:
Ordførerkjedet, laget av
Anne-Gro Davidsen ble
høytidelig tatt i bruk av
Herr Pål.
Pål og Hurtigruta er et
kapittel for seg selv og
jammen fikk han ikke 1.
styrmannens jakke i 50
årsgave! Styrmannen på
Richard With avanserte
til kaptein, må vite.
Søster Karina Herteig
konstaterer at jakken
passer! Hurtigruteskipet
Richard With passerte
like etterpå ute på byfjorden og fløytet kraftig
for jubilanten.

Alicante juni 2008
Deltagere: May Britt, Ketil, Eli, Mona Strømme, Mona Skogstrand, Kari Margrethe og Linda
Vi var en glad gjeng som dro av gårde med taxi fra Helgeseter kl 0430.
Da skulle vi dra til La Vila Joiosa i 2 uker på Alicante kysten. Her bodde vi i huset til Regie, mor til
Ketil.
Gjennom disse to uker har vi solt oss, badet, gått lange turer, vært på utflukter til de spanske fjell,
en flott by som het Altea, i palmeskogen med ca 200 forskjellige palmer. Vi har vært i Al Campello
på tur, Altea på middag, Terra Natura som er en dyrepark med mange forskjellig dyr, blant annet
løver og tigre.
Ellers har vi fått smakt på den gode spanske maten. Noen
ganger på restaurant andre ganger i hjemmet. Å gå i det
spanske supermarket og plukke ut de herligeste grønnsaker
og frukt og ferskt kjøtt og fisk var fantastisk.

Helge Lockert taler og
overrekker gave fra jubilantens gode samboere
i Øvre Sædalsvei. Marit
Haustveit smiler samtykkende.

Superbassen Pål i spissen for Hattekoret som fremfører en gøyal engelsk vise i skikkelig swingstil. Oh yea!

Kveldens
kokk: En begeistret Pål takker Jessica for
hennes utsøkte
tapasbord.
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Morten Stene, violinist og Påls gode
venn, taler og spiller seg inn i festflokkens hjerter og sinn.

Bugnende gavebord: Pål fryder seg og
hans nevø Thomas med kamerat fra Mandal hjelper til med utpakkingen.
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Folk og fe kommer
godt over ens på
Helgeseter: Sauene
setter tydelig pris på
å bli klødd bak øret
av Marit Haustveit.
Sauene har nå fått
fast sommerbeite i
Havnehagen.

En gårdssommer er over...
Tekst: Ane Mørkve Kortner
Foto: Frode Hølleland

En bonde tar seg som kjent sjelden fri, og på
Helgesetergården har mang en ”dreng” og
”tause” tatt del i årets sommeraktiviteter mens
andre har ligget på solkysten med sand mellom
tærne.
Rekordtidlig slått
Værgudene har dette året vært spesielt generøse
med sol og varme. Sjelden har vel graset hengt
kortere på hesjestrengen, og oppe i havnehagen
var det hyppige vannpauser for gardsfolket som gikk
og hipset og vendte på det gode vinterforet som
lå til bakketørk. Det tørket så fort at smørblomsten
bevarte gulfargen sin selv om den var knusk tørr og
det er ikke ofte!
Første slåtten var ferdig på rekordtid, og dette ble
som seg hør og bør feiret med slåttegraut og sang i
parken den 7.juli.
Dyrene
Saueflokken vår har i sommer vært på vekselbeite i
Havnehagen og der har de trivs og vokst seg fine og
fete, og lammet ”Halteguri” som var så uheldig og
brekke ene foten tidlig i vår, ble helt fin igjen etter en
periode med skinne og bandasje.
Hestene, Tunprins og Laila, har tradisjonen tro vært
på sommerbeite på Varaldsøy og kom tilbake i
slutten av august, til stor glede for kua vår, Raudlind,
som nok av og til skulle ønsket seg et rautekor å

stemme i siden hun er eneste kua på båsen for tida.
Vi venter i spenning på kalven som kommer i slutten
av november.
Oppe ved andedammen har vi fått nye innflyttere
i løpet av sommeren, der har nemlig fire tamgjess
flyttet inn, og gassen passer godt på de tre damene
sine og følger med på livet her på setra med
nysgjerrige øyne.
Når de nye grisungene kom til gårds nå
seinsommers, kunne vi tilby dem losji ute med hus
og boltreplass mellom hønsehus og vedlikehold. Der
ser de ut til å trives godt og er stadig på leit etter
godsaker med trynet godt ned i jorda og fornøyd
krøll på halen.

Epleplukking i Hardanger

Eplepressing på Helgeseter

Lavvo
Vi som jobber på gården og er ute i all slags vær,
vet at det er jammen godt å kunne søke ly av og
til. Oppe på toppen av Havnehagen er det en fin
utkikksplass, der flyr øyenstikkerne omkring mellom
berg og einerbusker, og i sommer bestemte vi
oss for at vi ville lage en lavvo i tre som skal være
allemannseie. Åtte egnede stokker ble hentet
ut fra egen skog og fin lerkehun fikk vi av en raus
sagbruker fra Leivestad i Lindås.
Det gjenstår en del arbeid før vi kan invitere på
lavvolunsj med ekte skaukaffe, men vi håper dette
blir et uterom med mange bruksmuligheter. Ta
gjerne turen opp for en titt eller slå et spikerslag hvis
det skulle friste!

Gårdskatten Rudi lever det gode liv

Foto: Trine Knarvik

Dagens oppvask: Gunnar Franck vet at selv griser
ønsker et rent matfat.
Heldiggriser: I år er det svina
som rår på Hønsehaugen.
Første slåtten snart i hus:
Ketil Martens på toppen av
Havnehagen.

Lavvoliv i
Havnehagen:
Et nytt og spennende møtested
tar form.
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En fin vårdag i 2006 tok en gjeng fra Helgeseter turen til
hjelpesenteret for å finne en ny musefanger. Vi falt pladask for en tynn, rødspraglet gutt som var nybarbert for
anledningen etter en operasjon. Med sitt herlige gemytt
og positive innstilling til livet, ville han passe godt på gården hos oss.
Han trengte en del pleie i starten, og ble derfor
innlosjert på kontoret vårt på gården. Her fikk han egen
seng og toalett, i påvente at han kunne bli en skikkelig
gårdskatt og musefanger.
Han trivdes imidlertid så godt, at han fremdeles
tilbringer mesteparten av dagene…og nettene i sengen
sin på kontoret. Han ble svært fornøyd med god tilgang til
mat etter å ha strevet i lang tid, og spiste nok derfor litt for
mye. Dette resulterte i at han raskt la på seg, og han veier
i dag 9 kilo, og går under kallenavnet ”Pusur”.
I sommer fanget han en mus eller to, og var svært
stolt av dette. Men den store jegeren blir han nok aldri,
til det er han for glad i det gode liv med full matskål og
saueskinn i sengen.

Slåttegraut på setra: Første slåtten var tidlig ferdig i år. Her blir dette markert med graut og sang i
Triangelparken 7. juli.
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Slyngetrening
I løpet av vinteren og våren,
har to fysioterapeuter ved Aktiv
Fysio AS, veiledet 54 deltakere i
slyngetrening. I løpet av høsten
begynner enda en gruppe
med
treningen.
Øvelsene
utføres i to ustabile tau. Med
enkle knep tilpasses øvelsene
funksjonsnivået til den enkelte.
Det er derfor ikke uten grunn
at konseptet blir omtalt som
”enkelt genialt”.
Tekst: Anniken H. Hagen

Helsemessige gevinster
Fysisk aktivitet er et av få tiltak som
har
dokumentert
langtidseffekt
på muskel/skjelettplager, forteller
fysioterapeutene Cecilie Michaelsen
og Anniken H. Hagen i Aktiv Fysio AS.
Forskning har nemlig vist at tilrettelagt
individuell trening i arbeidstiden,
med faglig tett oppfølgning over tid,
kan ha positiv langtidsvirkning på
reduksjon av sykefraværet.
Slyngetrening
har
uten
tvil
helsemessige gevinster. Med to
treningsøkter i uken av 20-30 minutter,
vil de aller fleste oppnå positive
resultater. Veldig mange opplever
mindre smerter i muskler og ledd,
mindre stivhet og økt fysisk velvære.
Flere av deltakerne uttrykker at de
har hatt god helsemessig effekt
med forholdsvis liten egen innsats.
Med større kroppsbevissthet, bedre

Noen medarbeidere om slyngetreningen:
utholdenhet
og
økt
muskelstyrke, føler flere
at de er bedre rustet til
å tåle belastningene de
blir utsatt for i løpet av
arbeidsdagen
Målsetting
Sykefraværet
ved
Virksomheten Helgeseter,
skyldes i stor grad muskel/
skjelettlidelser. Det er
derfor viktig å kunne
forebygge
utviklingen Trener regelmessig: Kristian Aubert har gode rutiner på
treningen med slynger. Hver tirsdag før fjøsstellet trener
av muskel/skjelettplager. han på loftet i Drengestuen.
Målsetningen
med
slyngetreningen, er å gjøre
selvhjulpne i håndtering av tauene
deltakerne i bedre stand
til å tåle de fysiske belastningene og utføring av øvelsene, samt
så vel i arbeidslivet som privatlivet. I kunne øke vanskelighetsgraden
slyngene, altså de ustabile tauene, av øvelsene tilpasset sitt eget nivå.
trener man med kroppen som vekt. Målet med slyngetreningen på lang
Vekten kan reguleres ved å flytte sikt, er at treningen skal ”leve videre”
slyngene opp og ned. Dette styrker og gjennomføres på egen hånd.
stabilitetsmuskulaturen, noe som er
svært viktig for å kunne forebygge Egeninnsats
muskel/skjelettplager på kort og Virksomheten Helgeseter og Aktiv
Fysio AS, forventer egeninnsats av
lang sikt.
alle som tar imot tilbudet om trening
Med tett individuell oppfølgning i arbeidstiden. I begynnelsen får
over lang tid, vil slyngetreningen slik deltakerne ukentlig oppfølging,
den gjennomføres ved Virksomheten deretter oppfølging annenhver uke. I
Helgeseter, kunne fange opp tillegg skal deltakerne trene alene en
deltakere som elles ikke ville deltatt dag i uken. Virksomheten Helgeseter
i fysisk aktivitet på fritiden. Veldig tilbyr dermed deltakerne trening i
mange av deltakerne har økt sin arbeidstiden to dager i uken. Dette
fysiske aktivitet i perioden de har er et unikt tilbud til arbeidstakerne,
avslutter fysioterapeutene Cecilie
deltatt i slyngetreningen.
og Anniken.

- Den har vært god. Det har vært viktig i forhold til å
lære teknikken med slyngene og riktig utførelse av
øvelsene.
Har du merket noe fremgang fra du startet treningen
med slynger?
- Jeg har merket god fremgang. Det var ganske tungt
i begynnelsen. Det er spesielt teknikken med slyngene
som har vært den største utfordringen.

Kari Rosendahl Knudsen, Arken

Hvordan synes du oppfølgingen fra fysioterapeuten har
vært?
- Den har vært veldig god. Hver gang har jeg har vært
hos Cecilie, så er jeg kjempemotivert.
Har du merket noe fremgang fra du startet treningen
med slynger?
- Jeg har blitt flinkere til å gjøre øvelsene riktig, men
om fremgangen er merkbar det vet jeg ikke helt. Jeg
skulle ha trent litt mer da. Men nå skal jeg bli flinkere til
å prioritere treningen…

Hvordan synes du opplegget med slyngetrening har
vært?
- Jeg er veldig fornøyd med opplegget.
Får du trent nok til at du merker fremgang?
- Jeg har forsøkt å trene 2 ganger i uken , men det er
ikke hver gang jeg har klart det. Jeg merker at jeg har
gjort fremgang og at Anniken også bekrefter det.
Hvordan synes du oppfølgingen fra fysioterapeuten har
vært?

Hvordan synes du opplegget med slyngetrening har
vært?
- Jeg synes det er et kjempefint tilbud og jeg er
overbevist om at det er effektivt både for de med
skader/smerter, men også for å forebygge. Treningen
er både enkel og behagelig å utføre.
Får du trent nok til at du merker fremgang?
- Det er den største utfordringen. Nei jeg har ikke trent
så mye som jeg skulle ønsket. Det er vanskelig å få satt
av tid i en travel hverdag med studier, jobb og barn.
Tiden strekker ikke til.
Kan du ikke trene i arbeidstiden?
- Jeg ble både overrasket og glad da jeg forstod at vi
kunne trene i arbeidstiden, men i praksis har det vist seg
å være vanskelig. Når man overlater jobben til andre
for å trene selv er det lett å føle seg litt ego. Når man
ikke har et fast tidspunkt å forholde seg til er det lett for
at dagene bare går uten at det blir trent så mye.
Ser du noen måter en kan gjøre det lettere å få trent i
arbeidstiden?
- Jeg vet ikke helt men kanskje en skulle sette opp en
liste med tider hvert hus. For min egen del ville det vært
en fordel å ha et fast tidspunkt å forholde seg til, for det
passer jo aldri å gå for å trene.

Deltakerne læres opp til å bli

Betraktninger ved MICHAELI/MIKKELSMESSE

Utdrag fra Bernhard Lievegoeds bok: Antroposofiske Virksomheter
innenfor åndslivet1.

Om Åndslivet
Åndsliv er alltid bundet til en person. Det oppstår i
mennesket og kan gjennom et ord eller en tekst vekkes
til liv i andre mennesker. Da er disse også bærere av
åndslivet og kommer selv til å skape nytt åndelig liv.
Fruktbart er bare det åndsliv, som er inspirert av den
herskende tidsånd. Det er i dette århundrede og i
kommende århundrer MICHAEL, sol-erkeengelen.
Omkring år 2000 samarbeider Lucifer og Ahriman i et
forsøk på å ta ledelsen for et fremtidig åndelig liv, som skal
herske over alle sider av livet. Det er ”den store åndelige
strid”, som Rudolf Steiner ved flere anledninger talte om
ved begynnelsen av 1900-tallet.
I denne åndelige strid står vi allerede nå. Den
kjennetegnes ved en hvirvel av krefter, hvor luciferiske,
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Kristian Aubert, Gården

1
Originaltittel: Over Instituties van het geestesleven. Oversettelse P.R og A.E
1988. Utgitt av Ankerhus Gruppen
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ahrimanske og michaelske krefter sammenveves på en
slik måte, at der ikke lenger forekommer noen situasjoner
som krever bare en enkel fortolkning, men at hver situasjon
og hver reaksjon i denne situasjon har en sammensatt
karakter.
For å finne en vei i denne virvel grunnla Rudolf Steiner ved
juletid 1923-24 den ” Frie Høyskole for Åndsvitenskap”.
Dermed ble det innstiftet på Michaels oppfordring en ny
mysterieskole, som viser deltagerne en vei gjennom kaos i
striden ved overgangen til en ny tid.
Samtidig forventet Rudolf Steiner, at heretter skal ” alt
gjøres annerledes”. Dette ”annerledes” besto i streben
(søken) etter en ny mysterie-legekunst, -pedagogikk,
-helsepedagogikk, -vitenskap og –kunst. Til forskjell fra
tiden før julestevnet (1923-24), da man i den heroiske
begynnelsesfase av en åndelig vitenskap og kunst
hovedsakelig kjempet med de nye innhold.
Etter julestevnet og innstiftelsen av de nye
michaelsmysterier skulle denne kamp komme til å stå
i lyset av en personlig og samtidig felles utviklingsvei,
igjennom hvilken nye imaginasjoner, inspirasjoner
og intuisjoner som kom fra deltagerne skulle føre til

fortsettelsen i utviklingen av et åndelig liv i MICHAELS
tegn. Denne fortsettelsen befinner seg nå midt i den store
åndelige strid i den ovennevnte malstøm av krefter, Det
er bare ut fra Michael-skolens krefter at en bedømmende
evne, anlegg kan vokse frem for å kunne tjene Michael i
denne malstrøm.
Ved bedømmelsen (vurderingen) av spørsmål om hvem
som virker inspirerende i en bestemt situasjon, er den
enkelte henvist til gjensidig hjelp innenfor et tillitsfellesskap.
Det som må øves innenfor et tillitsfellesskap er våkenhet
når det gjelder iakttakelsen om noen på et bestemt punkt
eller spesielt område har større innsikt enn andre.
Rudolf Steiner karakteriserte Michael på følgende måte
(nedskrevet natten til den 4.januar 1924, to dager etter
julestevnets avslutning)
”MICHAEL skjenker vilje, kraft og mot.
Han er Sol-ånd, han vil at man iakttar ham.
Han arbeider med følgene, ikke med årsakene.
Michael er taus, tilbakeholden.
Han svarer ikke, han er der, han vil!
...Språket er noe han vender seg bort fra. Han vil
først ha tanken!”

Avspenningsøvelse: Fysioterapeut Cecilie Michaelsen veileder Kari Rosendahl Knudsen i slyngetreningens muligheter.

Slik har Rudolf Steinar nedskrevet iakttakelsen av Michael.
Michael er rettet mot FREMTIDEN, han arbeider på følgene
av våre gjerninger, det forgagne interesserer ham ikke.”
Hvor står vi nå?” ” Hva må vi beslutte for fremtiden?” ”
Hva blir følgene av de beslutninger vi fatter i dag og som
krever mot?”
Viktige tanker og spørsmål i denne Michaeli-tid!!
Marit Karaśkiewicz
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KOM IKKJE MED HEILE SANNINGI
Kom ikkje med heile sanningi,
kom ikkje med havet for min torste,
kom ikkje med himmelen når eg bed om ljos,
men kom med ein glimt, ei dogg, ei fjom,
slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget
og vinden eit korn av salt.
TEPPET

Olav H. Hauge
I år er det mange store, norske kulturpersonligheter
som har jubileum. I forrige “Til oss alle” presenterte
vi Henrik Wergland. Denne gangen er det Olav H.
Hauge sin tur.
Hauge er kanskje den av jubilantene som får mest
oppmerksomhet av dem alle.
Han ble født i Ulvik i Hardanger 18. august 1908,
altså for 100 år siden, og er i dag kanskje en av våre
mest folkekjære lyrikere. Det er mange som har et
Haugesitat eller et dikt som de er spesielt glad i.
Dette er det første Haugediktet jeg ble kjent med:
DU VAR VINDEN
Eg er ein båt
utan vind.
Du var vinden.
Var det den leidi eg skulde?
Kven spør etter leidi
når ein har slik vind!
Olav H. Hauge er en egenartet stemme i det norske
litterære landskap. Han skriver om naturen og om
det nære, om menneskemøter, det enkle livet og
naturens rytmer. I mange av diktene formidler han
hverdagen med en enkel, meditativ skjønnhet,
som samtidig formidler noe universelt til leseren.
På samme tid som han er en lokal lyriker, blir han
kalt europeeren i norsk lyrikk. Mens de fleste andre
norske lyriker på 1900 skrev i tradisjonell form, er han
modernist. Han eksperimenterte med formen og gikk
etter hvert over til å skrive i frie vers.
KATTEN
Katten
sit i tunet
når du kjem.
Snakk litt med katten.
Det er han som er vararst i garden.
Hauge bodde i Ulvik, på garden Rossvoll hele livet
sitt. Han var utdanna gartner og jobbet som det ved
siden av diktningen. Da han døde etterlot han seg
mange bind med dagbøker som bærer vitne om at
han var en svært belest og kunnskapsrik mann. Han
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leste kinesisk, fransk, tysk og engelsk poesi, filosofi,
klassikere, litterære magasin mm.
Hauge skriver i en dialekt som er vanskelig å
oversette, allikevel er han kjent langt utover vår
verdensdel og oversatt til ca. 25 språk. Han har også
selv gjendiktet tysk, fransk og engelsk poesi til norsk.
Hildegun Sæterdal og Kari Rosendahl Knudsen var til
stede ved årets Haugefestival i Ulvik.
Vi stilte dem 3 spørsmål:
Hvilken side av Hauges diktning og liv er viktigst for
deg, eller gjør sterkest inntrykk?
Kari: Først og fremst er Olav H Hauges diktning sterkt
vevet sammen med minnet om min avdøde far
som var en stor bundrer av Hauge. Han likte å lese
diktene til Hauge ved selskapelige anledninger,
så mange av diktene hans har vært en del av min
barndom og oppvekst. Det er noe med hans evne
til å se det store i det små. Han skriver vakkert om
hverdagslige ting som en sag, om ljåen osv.
Hildegun: Han hadde et spesielt liv. Ungdommen
var preget av usikkerhet og psykiske lidelser med
innleggelse på Valen sjukehus i flere perioder. Han
beveget seg i et grenseland, med mye lengsel
og smerte og med en opplevelse av å være
anderledes og ikke å bli forstått. Som en god
kontrast til dette står den gode tiden han opplevde
med Bodil Cappelen på sine eldre dager.
Hva opplevde du som mest spennende ved årets
Haugedagar?
Kari: Det var jo mye flott musikk, litt overraskende at
musikere i dag blir inspirert av hans diktning.
Hildegun: Å være Ulvik var i seg selv en opplevelse.
Å være i Hauges verden, i bygden han vokste opp
i og naturen han skriver om. Det var lite direkte
opplesning av diktene hans under festivalen,
jeg hørte bare dikt på hindi og fransk. Derfor var
det fint å være med på en vandring rundt om i
Ulvik sammen med en botaniker som fortalte om
blomstene Hauge beskriver i diktene sine, og som
også leste disse diktene for oss.
Har du et dikt du vil dele med oss?
Kari: For tiden er jeg veldig glad I “Kom ikkje med
heile sanningi”.
Hildegun: Da velger jeg et dikt han skrev til Bodil
Cappelen etter at de var gift.

Vev meg eit teppe, Bodil,
vev det av syner og draumar,
vev det av vind –
Slik at eg, som beduinen, kan
breida det ut når eg bed,
sveipa det um meg
når eg søv.
og kvar morgon ropa:
Bord duka er!
Vev det til
ei kappe
i kulden
til eit segl
på min båt!
– Ein dag skal eg setja meg på teppet
og sigla burt på det
til ei onnor verd.

I anledning jubileet er det skrevet mye om Hauge i
aviser, tidsskrifter og på nettet. På nettstedet
www.ht08.no står det mye interessant både om Olav
H. Hauge og Geir Tveitt som også har jubileum i år.
www.venelagethauge.no er kanskje for dem som er
ekstra interesserte og
http://www.bergen.folkebibl.no/litteratur/HaugeTveitt er Bergen bibliotek sin side om Hauge og
Tveitt.
Av bøker som kan nevnes:
Olav H. Hauge: Dikt i
samling. Det norske
samlaget. Oslo 2008
Knut Olav Åmås: Mitt liv
var draum. Samlaget 2004.
Den første biografien om
Hauge.
Så er det bare å sette seg ned og lese og glede seg
over Hauges diktning.
Til slutt et lite sitat fra Hauge selv;
“Skam å seia det, men eg har aldri trudd at
eg kunne reformere verda. Først og framst bør
kunstnaren være kunstnar. Det er vanskeleg nok.“
Barbro Siri Skadsem

Galleri Helgeseter akkurat nå:

Ketil Kvam

Eggtemperaarbeider og tresnitt
Fra 26. september til 20. oktober
I forbindelse med feiringen av Mikaelitiden hadde vi åpning av
høstens første utstilling med vår tidligere medarbeider Ketil Kvam,
på Galleri Helgeseter.
Tresnittene viser variasjonar over ett tema, en
korsform. Denne formen har Ketil
ling:
lekt seg med, ved å bruke forskjellig
te utstil
s
e
N
”farge og lyssetting”. Gjennom rene
linjer og nyansert dybde, kommer
ider
bildene oss høytidelig i møte.
ikkarbe r fra
Keram
iå
Moder Maria med barnet og glade
ennes fr
laget i h
engler prydet også veggene i vårt lille
ter
ber
Helgese
galleri.
. novem
7
2
.
13
Rolf Davidsen har assistert Ketil
ved monteringen av tresnittene på
verkstedet på Bryggen.

er

g
Kari Ber
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Fra årets Mikaelifeiring

Steiner i hundre

100 år med antroposofi i Norge
Lørdag 20. september samlet det antroposofiske
miljøet i Norge felles krefter og bidro til en av de
største og mest varierte samlinger av antroposofiske
initiativ som har vært arrangert i Norge.
Tekst: Geir Legreid
Foto: Gunn-Kjersti Heggernes

Anledningen var 100-årsmarkering av Rudolf Steiner sin
første foredragsreise til Norge, og markeringen fant sted
på Rådhusplass i Oslo. Markeringen var en blanding av
informasjonsstands og boder med salg av produkter,
samt aktiviteter som hyttebygging for barn, lefsebaking,
og skuespill. Ikke uventet var arrangementet dominert av
en rekke skoler med lærere og elever som viste spennet i
pedagogikk og innhold på ulike alderstrinn.
I gråvær med spredt solskinn sto jeg og Gunn Kjersti
og representerte Helgeseter og de sosialterapeutiske
virksomhetene sammen med Granly og Rostadheimen.
Tett rundt oss var Camphill, Norsk Forbund, arkitektgrupper,
organisasjonskonsulenter, medarbeidere fra biodynamiske
gårdsbruk, bokforlag, Rudolf Steinerhøyskolen,
Steinerskoleforbundet, og andre bidragsytere.
Arrangementet var bra gjennomført, men spørsmålet
om våre tilbud har nådd ut til flere enn dem som i
utgangspunktet er interessert i vårt antroposofiske arbeid,
er jeg mer i tvil om. Det var få direkte henvendelser fra
forbipasserende, og media var lite synlig. Men interessen var
stor blant beboere, elever, medarbeidere og pårørende i
virksomhetene. Slik sett var arrangementet mer en suksess for
samarbeidsånden, og som møteplass. Slike arenaer skal ikke
undervurderes, og vi bør støtte lignende forsøk på å skape
møter mellom mennesker i virksomhetene. Det tror jeg styrker
vår felles identitet, noe som er viktig for de som sliter med
drift eller ønsker å starte nye initiativ.
Vel, arrangementsdelen med ”markedsplass” er over, og
neste skritt i markeringen er en samling på Sentrum Scene
i midten av oktober. Der skal standsene settes opp igjen,
og nye aktiviteter vise spennet i vårt arbeid. Helgeseter og
Rostadheimen har foreløpig ikke planer om å delta, men
ønsker arrangøren i Oslo lykke til videre.

Forskjellig form: En strøm av mennesker passerte de
dekorative utstillingsveggene som Odd Lindbråten hadde
laget for anledningen.

MIKAELS LYSENDE SVERD
Det skinner i kampen på Mikaels ferd
mot ondskapens truende makt
Og Mikael seirer ved lysets kraft.
Og Mikaels hjelpere det er vi
om vi gjør sjelen vår sterk og fri
Så mørkets makter må vike,
da vandrer vi fram i Mikaels rike.

Kvisthytte: Steinerskolene stilte med eget byggeprosjekt.
Mange flittige hender bidro

Markesdsstemning: Ingen
antroposofisk mønstring
uten økologisk/biodynamiske grønnsaker, frukt og
blomster

Helgeseter sin stand:
Gunn-Kjersti Heggernes og
Geir Legreid representerte
Helgeseter på Rådhusplassen

Rolf Davidsen 40 år

Feiring på Drengestuen 30. september
Foto: Terje Nygård

Drengestuen var kledd til fest og 20 heldige gjester ble
oppvartet med deilige smørbrød og de herligste kaker.

Jubilanten: Rolf
var i strålende
form. Dette har
han ventet på så
lenge...
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Rolf fikk mange flotte gaver som klær, DVDer, penger og
blomster, men det aller gjeveste var nok videokameraet.
Nå skal ingen føle seg trygg lenger så det er best å smile
hele tiden og ha velvalgte ord.
Vi ønsker jubilanten lykke til videre!
TIL OSS ALLE nr 3 - 10. oktober 2008
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Returadresse:
Virksomheten Helgeseter
Øvre Sædalsvegen 257,
5098 Bergen

Aktivitetskalender
Oktober
15.
22.
22.
28.
29.
November
5.
5.
5.
5. - 8.
7.
11.
13. - 27.
18.
22.
26. - 27.
27.
29.
30.

Introduksjonskurs
John Rawcliff har undervisning med beboerne kl 9.15
Medarbeiderkveld. Kulturreise i Europa - 5.års-seminaristene forteller kl 19.30
§4A-kurs m Habiliteringsteamet v Torhild Bråte og Olaug Eide -eurytmisalen kl 9-14
Eurytmiforestilling med BOREASensemblet på Steinerskolen på Paradis kl 19

Lilli Naustdal blir 88 år
John Rawcliff har undervisning med beboerne kl 9.15
Fellesmøte - om forhold til de døde kl 14.30
Høstmøte i Nordisk forbund i Helsinki
Morgensamling med minnestund for de døde kl 9.30
St.Martin
Utstilling: Keramikkarbeider av Kari Berger. Åpning på Galleri Helgeseter kl 12
Marit Karaśkiewicz blir 60!
Julebord for medarbeidere på Kalfaret Brygghus kl 20
Ewout Clotcher - antroposofisk lege, har konsultasjoner på Helgeseter
Kransebinding i eurytmisalen kl 10
Lysfest i Hallen kl 19
1. søndag i advent

Desember
3.
3.
3. - 18.
10.
11.
11.
15.
19.
22. og 23.
24.

John Rawcliff har undervisning med beboerne kl 9.15
Julebutikk i hovedhuset kl 11
Juleutstilling i Galleri Helgeseter, åpning kl 12
Fellesmøte kl 14.30
Lysdypping i eurytmisalen kl 17
John Rawcliff har undervisning med beboerne kl 9.15
Eplekarten Barnehage kommer med Lucia til morgensamlingen kl 9.15
Juleavslutning i hallen kl 12
Vi pynter i husene
Julaften - feiring i hovedhuset

Januar
1. Første nyttårsdag
5. Verkstedenes 1. arb.dag i det nye året
6. Hellige Tre Kongersfest / julen bæres ut
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