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Naturen
brukar inte vara särskilt nådig så här års, mörkret och rusket om-
sluter oss mer och mer desto närmare jul vi kommer. Därför kan 
det vara skönt att ibland skapa ett litet rum av värme för att hålla 
kylan och vätan stången. Det kan räcka med att tända några ljus 
eller en brasa. Om vi dessutom bakar något som luktar gott kan 
vi åtminstone få en känsla av att omslutas av trygghet och kan-
ske även glädje. Allra bäst blir det givetvis om vi gör dessa saker 
tillsammans.

Temat 
för årets läkepedagogiska och socialterapeutiska dagar i Dornach 
var känslans eller kännandets kultur. Vi behöver hjälpa varandra 
att skapa varma och höljande livsutrymmen i våra själar för att 
bereda jaget en värdig boning. 

Detta är något gemensamt för läkepedagogiska och 
socialterapeutiska verksamheter, de bidrar med vär-
mande livsutrymmen. Ställen som man kan växa och 
utvecklas i.

Trevlig läsning! 

Anders och Paula   Paula H Karlström och Anders Rosenberg 
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presentation Hajdes presentation Hajdes

Fredagen den fjärde juli träffade LÄS- 
redaktionen medarbetare på Hajdes 
för att göra ett reportage om verksam-
heten. Yvonne Muttoni tog med oss till 
Emmys Gård, cirka en kilometer från 
själva Hajdes. 
Emmys Gård invigdes i januari 2010 
och har fått sitt namn efter en kvinna 
som tidigare bodde där och då hade 
en fin och välvårdad trädgård. Marken, 
som det nya boendet är beläget på, 
skänktes av nio sockenbor som ägde de 
3,5 hektaren tillsammans. 

”Det skall bli den vackraste 
trädgården	på	hela	Gotland,	
eller	åtminstone	i	Fröjel”

Gården ligger på en gammal gravplats 
och man har fått vara noga för att inte 
störa det kulturhistoriska värdet. Man 
har byggt sitt eget biologiska renings-
verk för att slippa dra avloppsledningar 
genom det känsliga området.

Den nya byggnaden är stilrent enkel 
och består av fem lägenheter med egna 
ingångar och varje lägenhet har allt 

Skogsgården	Hajdes – ett socialterapeutiskt 
bykollektiv	i	Fröjel	på	södra	Gotland

som behövs. Det finns ett gemensam-
hetsutrymme i mitten som kan nås 
från lägenheterna, men inte direkt utan 
via en loftgång som omsluter gemen-
samhetslokalen. Det gör att man som 
boende inte behöver möta det gemen-
samma om man inte vill, men likaväl 
ha tillgång till gemenskapen. En ganska 
genial lösning på temat, ”individuellt liv 
i gemenskap”.

Det pågår matlagningsaktiviteter i 
gemensamhetsutrymmet och det luktar 
gott. Men vi går vidare och Marcus 
Mattson, boende på Emmys gård, guidar 
oss till den dagliga verksamheten och 
trädgården. Det är en vacker trädgård 
och man blir faktiskt lite hänförd.
– Det skall bli den vackraste trädgården 
på hela Gotland, menar Marcus.  

– Åtminstone i Fröjel, inflikar arbetsle-
daren Ruben Persson som anslutit sig 
till vår grupp. 

Marcus och Ruben visar oss trädgården, 
och vi förstår att man vill förvalta arvet 
väl från tant Emmy. Vi besöker örtagår-
den och växthuset. Det är inspirerande 
att se alla vackra hemsnickrade träd-
gårdsattiraljer och skulpturer. 
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presentation Hajdespresentation Hajdes

Det krävs en hel del vatten för att hålla 
en trädgård av den här storleken igång 
och därför samlar man regnvatten i 
stora tankar. Vattensamlandet börjar 
direkt på våren.

för laminering och blir till skärbrädor. 
Ett samarbete mellan två öar i Östersjön.
Marcus vill gärna visa oss bildhuggar-
lokalen och det som finns i den. 
– Bildhuggeri är verkligen en skön 
konst, hävdar Marcus, det borde alla 
få ta del av, att tälja i trä. Det är därför 
jag och Ruben har startat upp denna 
bildhuggarakademi.

Han visar upp en uppsättning bild- 
huggarstilar som är fastsatt i ett trä-
stycke. På trästycket står det skrivet: 
”Bildhuggarencyklopedin”.

Vi slår oss ned på bänkarna i en sval-
kande hassellund med Yvonne Muttoni 
och Ruben Persson där vi fortsätter 
samtalet.

Vi går in i hantverkshuset som ligger 
i anslutning till trädgården, här pågår 
bland annat textiltryck och bildhuggeri. 
En del av textiltrycken skickas till Öland 

Marcus Mattson är 28 år och har bott 
på Hajdes i snart tre år. Det är uppen-
bart att Marcus eller Macke, som han 
också kallas har många strängar på sin 
lyra. Förutom sitt engagemang i arbe-
tet i trädgård och bildhuggeri ägnar han 
sig åt teater. Han tillhör en teatergrupp 
i Visby i Studieförbundet Vuxenskolans 
regi.
– Dit pendlar jag på måndagar. Alla i 
teatergruppen är funktionshindrade 
på olika sätt. Vi vill visa att vi kan. För 
ett tag sedan satte vi upp en bejublad 
föreställning, ”Evolutionen – varifrån 
kommer rullstolen”.

Marcus har ett eget litet kontor i hant-
verkshuset. Här har han sin dator och 
dataintresset har han haft med sig 
sedan barndomen,
– Livet är bra här på Hajdes, jag gör 
många meningsfulla saker och känner 
att jag är behövd.  Det är många saker 
jag tycker om att göra, att snickra och 
jobba i trä är en av dem. Jag klipper 
också gräset här med en åkgräsklippa-

Ruben som är arbetsledare för träd-
gården är utbildad landskapsingenjör 
med inriktning på helande trädgård 
(drivs i Alnarp) men har också en hant-
verkspedagogisk utbildning med sig  i 
ryggsäcken. Det läkepedagogiska och 
socialterapeutiska har han mött i Järna 
där han varit verksam på Hagastiftel-
sen. Numera bor Ruben i Klintehamn.

– Jag uppskattar väldigt att ha kommit 
till ett nybygge och få möjligheten att 
bygga upp en funktionell miljö. Det gör 
att arbetsuppgifterna blir så tilltalande, 
och jag vet att jag har förtroendet att 
skapa enligt eget tycke. Det uppskattar 
jag, säger Ruben.

– Sedan är ju varje dag olik den andra 
och det krävs stor flexibilitet i det här 
yrket. Vi är två arbetsledare här, jag och 
Eva-Lena Bergendahl. Vårt samarbete 
fungerar väldigt bra, det är som att spela 
fyrhändigt tillägger han.

Yvonne menar att arbetstagarnas, och 
även medarbetarnas personligheter 
måste få plats på en verksamhet.
– Det är i mötet med personen som 
verksamheten växer och utvecklas. Per-
sonligheten ger ju också uppslag till vad 
som behöver och kan göras. Det vi ser 
växa fram här på Emmys Gård är kvali-
teter som är färskvara. Vi får se vilken 
riktning det har tagit om 5 år eller 10 år, 
säger hon.

Yvonne har mer eller mindre varit på 
Hajdes sedan starten och är idag en-
hetschef på Emmys Gård med ansvar 
för både boende och daglig verksamhet. 
Tidigare var det Yvonne och hennes man 
Sven-Göran Algotsson som var Hajdes 
föreståndarpar. Sven-Göran har läm-
nat tjänsten som verksamhetschef och 
ägnar sig nu åt att sköta verksamhetens 
ekonomi. Nuvarande verksamhetschef 
är Benny Jacobsson och Helena Casa-
nova är enhetschef för Skogsgården.

– Min bakgrund har en rejäl spännvidd, 
undersköterska, socialterapeut, basut-
bildning i gestaltterapi och olika utbild-
ningar i arbetsledning och ledarskap. Ja, 
man har ju hunnit med en del, konstate-
rar Yvonne med ett litet skratt.
 
Ja, tiden går och livet skiftar. Skogsgår-
den Hajdes fyller 20 år i år, vilket firades 
med en sommarfest den 16 juli med 
närmare 200 besökare.

Anders Rosenberg

re. Dessutom trivs jag bra att jobba med 
Ruben, han är bildhuggarmästaren och 
jag är hans lärling, säger Marcus .

Innan Marcus återgår till sina sysslor 
berättar han att han också är reporter 
på verksamhetens interntidning 
”Hajdes tidningar”.
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presentation lärbo/kavlingepresentation lärbo/kavlinge

Den allra första dagen i september besökte Läs- redaktionen Lärbo HVB-hem 
i Järna. Ytterdörren stod välkomnande på vid gavel och vi möttes av enhetschef 
Susanne Karlsson och Linnea Omsorgs VD Lillemor Thorsén. 

Lärbo	HVB-hem	i	Järna
– Hem	för	Vård och Boende –

Vi slog oss ner i vardagsrummets fåtöl-
jer. Det var skönt att sitta i dem och man 
förstår att ungdomarna gillar att softa 
i dem.

Soffgruppen är också stället där med-
arbetare och ungdomar samlas efter 
skoldagens slut för att samtala om efter-

middagen och besluta om saker som: 
Vad ska hända? Vem ska göra vad? Vem 
ska diska? Vilken utflykt/händelse skall 
vi åka till? Vilka läxor skall göras? Vem 
behöver egen tid?

De här träffarna är viktiga, det är här 
man känner in och bestämmer vad som 
behöver göras. Vem som kan behöva 
extra stöd eller bara extra uppmärk-
samhet. Det är under de här träffarna 
som medarbetarna ser till att de hela 
tiden är steget före och för att på så sätt 
kunna guida ungdomarna förbi olika 
fallgropar.

Det bor sju ungdomar i åldrarna 13–21 
på Lärbos HVB-hem . På Lärbo bor man 

och i skolan går man någon annanstans. 
I nuläget går de flesta på Novalisgym-
nasiet, men även andra skolor före-
kommer. Det handlar om att hitta det 
individuella studiesätt som bäst passar 
för ungdomen i fråga. Hela tillvaron på 
Lärbo genomsyras av personliga lös-
ningar för var och en av ungdomarna. 

– Vi är mycket flexibla här, konstate-
rar Susanne, som jobbat hela 12 år på 
Lärbo.

Susanne är undersköterska, har haft fa-
miljehem, utbildat sig ibland annat KBT 
och ART och gått Spira-utbildningen, 
innan den uppgick i den läkepedagogis-
ka/socialterapeutiska utbildningen. 

– Vårt mål är att ungdomen skall kunna 
klara av att bo hemma. Vi jobbar nära 
föräldrarna och är med i hela processen 
när någon åker hem. Vi skjutsar dit och 
hämtar och håller oss tillgängliga om 
något blir fel, säger hon

– Häromdagen fick jag besök av två kil-
lar som hade bott här för åtta år sedan. 

Dom sökte upp mig hemma och ville be-
rätta hur bra deras liv hade utvecklats. 
Sådant värmer.
I nuläget är Susanne den enda kvinnan 
som jobbar på Lärbo, resten är män. 
Hon saknar en kvinnlig partner även om 
hon menar att samarbetet med killarna 
fungerar bra.

Susanne berättar om ett nytt projekt 
som Linnea Omsorg håller på att utveck-
la, en form av öppenvård. Den går ut på 

att medarbetare från Linnea Omsorg 
arbetar direkt med ungdomar/barn i 
hemmet. Där lär man känna dem, bidrar 
med stöd och hjälper föräldrarna att ut-
veckla lämpliga strategier för att kunna 
hantera svåra situationer.

Lillemor Thorsén flikar in att Linnea 
Omsorg också söker familjehem i Järna 
med omnejd för att komplettera verk-
samheten. Hon säger att det är en stor 
efterfrågan på deras tjänster just nu.

Lillemor är vd för Linnea Omsorg sedan 
drygt ett och ett halvt år tillbaka. Innan 

Invigning Kavlinge gruppbostad
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dess var hon chef i Botkyrka på många 
olika nivåer, enhetschef, verksamhets-
chef och områdeschef.

När hon såg annonsen där Linnea 
Omsorg sökte en VD, tilltalades hon av 

presentation lärbo/kavlinge

hur den var utformad. Den lyfte upp 
grundvärderingar som hon kände stod i 
samklang med hennes egna. 

Linnea omsorg har en speciell spänn-
vidd. Verksamheten sträcker sig från 
Stigtomta i söder till Skellefteå i norr. I 
början reste Lillemor en hel del till Skel-
lefteå för att lära känna den delen 
av verksamheten. Alla medarbetare 
inom Linnea Omsorg brukar träffas 
någon gång per år. Förra året kompro-
missade man och möttes halvvägs var i 
Sundsvall.

I år träffas alla här i Järna, på Kultur-
huset och Lärbo står värd. Nästa år blir 
det Skellefteå.

Anders Rosenberg

Linnea Omsorgs första LSS-gruppboende för vuxna

Solen sken och alla var glada 
när det nya gruppboendet i 
Kavlinge, Stigtomta, bjöd in 
till öppet hus den 21 augusti 
2014. Det alldeles nybyggda 
gruppboendet visades upp. 
Det luktade nytt och nymålat 
blandat med doften av kaffe 
och äppelkaka, som de inbjud-
na gästerna trakterades med.
Gruppboendet, som ligger i 
anslutning till en gammal han-
delsträdgård och vackert be-

läget framför en tallskog, har samhället Stigtomta inom promenadavstånd. 
Byggnaden innehåller sex små funktionella lägenheter. I mitten finns ett all-
rum eller en träffpunkt med utsikt mot en trädgård med uteplatser. Lägenhe-
terna kan nås inifrån huset eller från den egna uteplatsen om man så föredrar.
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socialterapi

”Man är mans gamman…” 
är ett tusenårigt talesätt för 
samvarons glädje från Hàvà-
mal. På nutida svenska skulle 
det vara ”människan är män-
niskans glädje.” Det säger oss 
att inget kan ersätta mänsklig 
samvaro och inget kan ge en 
djupare känsla av bekräftelse 
över att finnas till, än en annan 
människa. 

Jag tolkar det som att med gamman me-
nas att gemenskapen är både ett villkor 
och en utgångspunkt för att kunna gläd-
jas över tillvaron. Enklare kan vikten av 
mellanmänskliga relationer inte beskri-
vas. Människor behöver människor.

Det mellanmänskliga mötet såväl som 
det själsliga rummet skapar förutsätt-
ningen för både det sociala och det tera-
peutiska, för socialterapi. I strofen anas 
att ”gamman” betecknar något övergri-
pande, en livskänsla som omfattar det 
existentiella varat, det är gemenskapen 
som skapar denna livsglädje. 

Hur förhåller sig socialterapi till 
detta fenomen, känslan av livsglädje?

SocialTerapi Som begrepp
Begreppet socialterapi beskriver det 
terapeutiska med en social gemenskap. 
Den stöder både individens och grup-
pens utveckling. En social gemenskap 
verkar därmed terapeutiskt på all indivi-
duell utveckling och individuell utveck-
ling verkar likaledes terapeutiskt på en 
social gemenskap. Det sociala är tera-

”Man är mans gamman…”
 och något lite om socialterapi 

socialterapi

peutiskt och det terapeutiska socialt, 
således verkar ordet socialterapi ge en 
adekvat karaktärisering av sitt innehåll.
Undersöker vi vad orden social och 
terapi etymologiskt betyder, blir det än 
tydligare.

Social kommer från latinets socialis 
eller, socius vilket betyder deltagare 
och bundsförvant Ordet betyder också 
sällskaplig. Social är ett adjektiv, alltså 
något man kan vara och syftar på för-
mågan att vistas och samarbeta i grupp. 
En social person förstår grupplivets 
villkor, de sociala koderna, och kan om-
sätta dem till vardagslivets aktiviteter.

Ordet terapi kommer från grekiskans 
therapeia och betyder vård, skötsel och 
behandling. I Bonniers svenska ord-
bok står det att terapi är behandling 
av sjukdom eller skada. En tolkning av 
terapi man ofta gör, men, i begreppet 
socialterapi syftar nog terapi på den 
ursprungliga betydelsen av therapeia, 
det vill säga vård och skötsel. 

Socialterapin vill erbjuda en livsge-
menskap där människans existentiella 
behov vårdas. Så att möjlighet till en 
känsla av mening, tillhörighet och del-
aktighet skapas för varje person. 

När människor möts och verkligen 
intresserar sig för varandra, händer nå-
got. Det uppstår processer och energi-
flöden som engagerar oss. I mötet med 
en annan kan jag varsebli den person 
jag själv är och detta svarar mot mitt 
behov av bekräftelse. 

Gamman/glädje ger en känsla av ett 
fenomen som når bortom det fysiska. 

Det där som sker när glädjen förändrar 
upplevelsen av verkligheten i ögonblick-
et, när mötet förvandlas till samvaro. En 
oumbärlig beståndsdel i detta fenomen 
är man, människan, alternativt den an-
dre i en gemenskap. 

”Man är mans gamman”, ja, så enkelt 
kan socialterapi och betydelsen av ett 
relationsbaserat förhållningssätt inom 
mellanmänskliga yrken beskrivas. 

omvärldeNS SyN
Saknas det en medvetenhet hos våra 
placerare, myndigheter och politiker 
om socialterapi och den sociala ge-
menskapens betydelse? 

Ja, det tror jag och därför är det fortsatt 
angeläget för oss socialterapeuter och 
läkepedagoger att försöka definiera, tala 
om, och visa på de själsliga och andliga 
kvaliteterna i vardagen. 

Så att hela människan finns med i den 
allmänna omdömesbildningen av män-
niskans existentiella behov. 

Paula H Karlström
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Haganäs	ambassadörer	
förbereder	KIK-festivalen	

inför	sommaren	2015

haganäs KIK-festival haganäs KIK-festival

Tobias Dassov, Sari Luoma och 
Neki	Karaahmetovic	är	tillsammans	med	

Connie Rasmussen Allkonstverkets ambassa-
dörer	på	Haganäs.	Senaste	nytt	är	att	aktiviteten	

kommer	att	kallas	KIK-festivalen	som	står	för	
KULTUR,	IDROTT	och	KONST.	Ambassadörerna	

från	Haganäs	träffar	sina	nordiska	kollegor	
regelbundet	för	att	tillsammans	planera	och	

förbereda	detta	gemensamma	event.	

Vi träffades på Haganäs dagen efter att 
två vargar strövat runt i verksamhetens 
trädgård. Ingen verkade särskilt upp-
jagad av den händelsen utan man var 
mera på bettet när det gällde somma-
rens festival. Den blir veckan efter mid-
sommar, 22–26 juni 2015 och är denna 
gång förlagd till Fugløcentret i Danmark. 

Nästa års tema handlar om den danske 
författaren Hans Christian Andersen 
och hans verk.
Varje verksamhet som har lust och 
möjlighet ombeds att fritt bearbeta 
och gestalta någon av hans sagor eller 
berättelser. Det känns som ett lyckat 
beslut eftersom alla känner till hans 
klassiker: Prinsessan på ärten, Den fula 
ankungen, Flickan med svavelstickorna, 
Den ståndaktige tennsoldaten, Tum-
melisa och Kejsarens nya kläder för att 
nämna några få av hans sagor.
– Jag älskar teater, säger Tobias Dassov 
som länge intresserat sig för att spela 
teater. Han ser fram emot dessa festival-
dagar som ska rymma både teaterakti-
viteter, idrott och semesterfirande.

– Några kanske vill ta cykeln och åka 
iväg på en picknick, ja, då gör man det. 
Man packar sin matsäckskorg, och sen 
cyklar man iväg och stannar till där det 
ser fint ut, säger han.
Tobias betonar frihetskänslan och vik-
ten av att själv kunna välja aktiviteter 
under dagarna. 

Festivalen riktar sig till ungdomar och 

Connie Rasmussen

vuxna med eller utan funktionsned-
sättningar från hela Norden. Syftet med 
midsommarmötena, som funnits sedan 
2003, är att erbjuda människor möjlig-
heter att mötas och tillsammans fylla 
sex dagar med teater, musik, hantverk, 
samtal och friluftsaktiviteter oavsett 
individuella eller sociala begränsningar. 

Mottot är: ”Kultur för alla”, med led-
orden delaktighet och inkludering.

Tobias, som bor på Haganäs stöd-
boende Ugglebo och jobbar på Telleby 
verkstäder,  rekommenderar varmt festi-
valen till alla som har möjlighet att vara 
med. Medarbetarna Sari och Neki håller 
absolut med och menar att det här är 
ett tillfälle som man bara inte får missa. 

Neki – som läst en specialpedagogik-
kurs – kunde avslöja att hans kurskam-
rater verkligen var imponerade av detta 
initiativ och såg det som något unikt i 
omsorgsvärlden. 

Paula H Karlström
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rapport utblick

 Om högskolearbetet i Dornach: 

Att bygga broar mellan 
”vetenskaplig”	och	”antroposofisk”	

läkepedagogik
Möte med Andreas Fischer

Andreas Fischer leder sedan 2006 den 
Högre Fackskolan för antroposofisk 
läkepedagogik, socialpedagogik och 
socialterapi i Dornach. Den arbetar 
med antroposofisk människokunskap 
och ”vetenskaplig läkepedagogik”, som 
Andreas Fischer kallar den.
– Vi var den första utbildningen för 
socialpedagogik som erkänts i Schweiz, 
inte bara som antroposofisk utbildning, 
säger Andreas Fischer.
 
För Andreas Fischer är det en angelä-
genhet att vara en självständig samhälls-
partner i ”systemet för hjälp till funk-
tionsnedsatta”. 
– Den antroposofiska läkepedagogi-
ken och socialterapin måste infoga sig 
i samtida samhälleliga sammanhang, i 
kontexten, menar han.

Kontexten i Schweiz är traditionellt 
präglad av humanism. Den antroposo-
fiska läkepedagogiken har alltid varit 
integrerad i Schweiz utbildnings- och 
sociala system. Sonnhaide (en antropo-
sofisk verksamhet) var under en tid den 
enda inrättningen i Schweiz för männ-
iskor med autism, vilket innebar statlig 
tillsyn och berättigande till att ta emot 
offentligt stöd. 

Ömsesidighet och utbyte
Andreas Fischer beskrev en gång sin 
verksamhet som en ”kulturö” med 
genomsläppliga gränser. Vid en till-
bakablick minns Fischer sin tid som 
skolledare för en särskola i Appenzell 
Ausserrhode. 
– Jag förundrades över att läkepedago-
gik och antroposofi inte intresserade 
någon. 

Fischer anslöt sig då till en gymnastik-
förening och medverkade i brandför-
svaret. 

– Med mitt intresse för omgivningen 
växte omgivningens intresse för 
det som vi gjorde.

Efter mer än 20 års verksamhet där tog 
Fischer 2006 över ansvaret för fören-
ingen Antroposofisk läkepedagogik och 
socialterapi i Schweiz. Han fortsatte att 
föra en dialog med kollegor utan antro-
posofisk bakgrund. 

Att bygga broar mellan ”vetenskaplig” 
och ”antroposofisk” läkepedagogik är 
hans centrala motiv. De nätverk som 
bildats används än idag ömsesidig, 
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till exempel när Andreas Fischer blir 
inbjuden till konferenser eller under-
visar antroposofisk läkepedagogik vid 
universiteten i Zürich och Freiburg. 

Detta är förbundet med uppgiften att 
tala om den antroposofiska människo- 
och världsuppfattningen på ett begrip-
ligt sätt; att istället för att använda sig 
av antroposofiska facktermer beskriva 
innehåll med betecknande begrepp ur 
fenomenologin. Denna förmåga har 
Andreas Fischer med sig från sin 
studieväg vid offentliga skolor och 
universitet, och från sin antroposofiska 
utbildning. Han promoverades för sitt 
arbete med ett antroposofiskt tema 
”Om kvalitén hos mellanmänskliga yrken 
inom verksamheter för människor med 
funktionshinder”. 

Andreas Fischer anar att det finns ett 
intresse för det antroposofiska per-
spektivet, vilket märks till exempel när 
han talar om basala sinnesupplevelser 
och beteendestörningar.  Han härleder 
detta till att hos beteendestörda barn är 
det snarare deras förhållande till krop-
pen som är stört, än deras beteende. 

Om förändringsarbete
– I en tid av stora förändringar och 
nya frågor måste adekvata svar finnas. 
Det krävs sensibilitet med det gamlas 
avklingande och mod i finnandet av 
nya former, och en ständig blick på det 
spirituellas ursprung, säger Andreas 
Fischer.

En vidare utmaning i praxis är spän-
ningen mellan behovet av individuell 
autonomi och nödvändigheten av 
omsorg. I det multikulturellt präglade 

Schweiz, på antroposofiska verksamhe-
ter lever allt fler människor från olika 
kulturella religiösa bakgrunder, det är 
upp till 80 procent av barnen och ung-
domarna med flerfunktionshinder. Hur 
gestaltas den sociala samvaron med be-
aktande av de olika världsreligionerna 
undrar han? 

Av Sebastian Jüngel
Fritt översatt ur Seelenpflege nr 4 /2014

Paula H Karlström 
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Om inte 
känslan är med... 
Så många människor som sam-
las,	förväntansfulla	och	glada.	
Flera känner igen varandra och 
hälsar	hjärtligt.	Det	sorlar	i	
Goetheanums	stora	sal,	vi	är	
säkert	800	personer	från	olika	
delar av världen. De tyskspråkiga 
dominerar givetvis, men slingor 
av	spanska,	franska,	italienska,	
ryska,	engelska	och	skandina-
viska	språk	vävs	in	i	det	all-
männa sorlandet.

Årets konferens hade temat känslans 
eller kännandets kultur och gjorde en 
sorts avslutande sammanfattning av 
de två senaste konferensernas teman; 
tankens-/medvetandets- och viljans 
uttryck. Med känslan kan människan 
balansera och ge mening åt tankens och 
viljans storheter.

”Människan har förmågan att skapa 
ett rum i själen åt jaget”, inledde medi-
cinska sektionens ordförande Mikaela 
Glöckler konferensen, ”och idag är det 
livsviktigt att vårda det här livsrummet. 
Jaget behöver nämligen en hemvist på 
jorden, en själ att sänka ner sig i.”

Hon varnade för att det här livsutrym-
met så lätt kan bli utarmat, ångestfyllt 
och fruset. Det är just därför vi måste 
vårda en medveten känslokultur för att 
reparera skadorna själen är utsatt för. 

Idag brottas många människor med ett 
torftigt själsliv, man är mest selektiv 
och effektiv men ändå ganska tom och 
splittrad i sin uppmärksamhet. För att 
orka med livet och dess brist på verklig 
stimulans är det en risk att man bedö-
var sig på ena eller andra sättet.

Om inte känslan är med 
kan vi inte få tag i det. 
Utan känslan är allt vi vet 
utan betydelse

Därför behöver vi lära oss att förstå 
vilket sorts livsrum jaget bäst kan 
utvecklas i. Givetvis måste vi se till att 
en positiv känslokultur grundläggs hos 
barnet som handlar om ljus, lätthet, 
skydd, förtroende och existensglädje. 

Men för oss som mer eller mindre ska-
dats av livet är det aldrig för sent att, 
så att säga, få en lycklig barndom. Livet 
erbjuder alltid möjligheter till helande 
om vi tar emot det.
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De läkepedagogiska och socialterapeutiska dagarna
Dornach 6 – 10 oktober 2014

Jan Göschel, från Camphillrörelsen i 
Nordamerika, gick vägen över Parsifal-
legenden för att visa på vikten av att 
skola känslorna för att kunna utföra 
socialt arbete. 

Läkepedagogen och socialterapeu-
ten behöver förstå och bearbeta sina 
antipatier och sympatier och helt enkelt 
sluta agera enbart utifrån vad man 
tycker om eller inte: 

Att ge den andliga världen 
möjlighet att i oss lägga frön till 
en ny framtida social gestalt-
ning som bygger på empati 
istället för konsekvenser av 
antipati eller sympati.

Det finns en inneboende kraft i den 
´sociala organismen´, en självorganise-
ring som verkar direkt i det eteriska 
och formgivande (eller det morfologis-
ka) fältet. Vi uppmanas att med andra 
ord bli pionjärer i den här nya sociala 
konstarten, som medskapare för en 
annan världsprincip.

Bodo von Plato, från antroposofiska 
rörelsens styrelse, fortsatte att utforska 
känslans enorma potential och konsta-
terade att vi sällan tillåter den att växa, 
kanske för att vi inte förstår dynamiken 
mellan vår inre och yttre värld. 

Våra känslor befinner sig alltid i en 
tröskelsituation, mellan två världar. Vad 
händer i mellanrummet?  Vem vaktar 
mellan det yttre och inre?  Det finns 
något större skilt från oss som gör att vi 
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kan säga: ”Jag är mitt eget öde, mitt öde 
är min frihet. Varje steg är frihet. Jaget är 
min frihet, som blir mitt öde”.

Föreläsningarna, som är fler än ovan 
nämnda, gav en riktning åt konferensen 
och de hölls  oftast på tyska men direkt-
översattes i hörlurar till flera olika 
språk, bland annat till svenska.

Konferensens tema bearbetas sedan i 
arbetsgrupper av olika slag och i konst-
närligt övande. Utöver det förekommer 
fria initiativ och kvällsaktiviteter som 
bjuder på föreställningar; konserter, 
eurytmi och clowneri. Dagarna var 
långa och höll på från klockan nio på 
morgonen till runt tio på kvällarna.  Det 
var mycket på gång under dagarna och 
många människor i omlopp. 

Läkepedagogiska och socialterapeutiska 
utbildningens 4:e år deltog med 25 stu-
derande. Oavsett om det är första eller 
tionde gången man är här är det alltid 
en speciell upplevelse att befinna sig på 
plats och vara del av ett större samman-
hang. 

Anders Rosenberg



LäS   20 LäS   21

Parsifal-	en	mångsidig	verksamhet	
i	Sao	Paolo,	Brasilien

–	När	jag	ser	hur	välordnat	det	är	i	
Sverige	och	Europa	förstår	jag	hur	
mycket	vi	saknar	hos	oss,	men	jag	
älskar verkligen mitt arbete, säger 
Anna-Maria	Hultmark	Varejao,	
ansvarig	på	den	dagliga	verk-
samheten	Parsifal	i	Sao	Paolo.

parsifal brasilien parsifal brasilien

Vi träffas i höstmörkret en regnig dag 
på Värnas kansli när hon besöker oss 
med sin dotter Lara, som studerar och 
bor i Stockholm.  Anna-Maria inleder 
med att hon gärna skulle vilja vara en 
längre tid på någon av våra verksamhe-
ter för att lära sig mer och uppleva hur 
vardagslivet fungerar på en socialtera-
peutisk verksamhet i Sverige. 

Hemma i Brasilien är rörelsen ung och 
de flesta initiativ har en ensam och 
utsatt situation. Lite ny inspiration 
härifrån skulle ge mer kunskap, nya 
idéer och vara värdefull för Parsifals 
utveckling.

Vi talar om likheter och skillnader i 
arbetet med läkepedagogik och social-
terapi våra länder emellan.

I Sverige är det väl sörjt med lagstad-
gade regelverk som möjliggör vår verk-

samhet. Men vi är också hårt reglerade 
och granskade av våra myndigheter. 

Trots den trygghet det ger kan det ändå 
ibland upplevas krångligt, kravfyllt och 
att engagemanget hamnar fel. Det är 
till exempel inte dokumentation vi vill 
prioritera framför samvaro med våra 
arbetarstagare och elever. 

Parsifal startade sin verksamhet som 
non-profitverksamhet (NGO) 1991 och 
finansieras till stor del med gåvopengar 
från fonder och privatpersoner. Man 
tar emot ett trettiotal personer i daglig 
verksamhet och drygt tjugo elever i 
särskolan. Några få kan betala för sina 
omkostnader. 

Systemet fungerar så att man, ofta de 
anhöriga, betalar vad man kan. Många 
bidrar med arbetsinsatser för att kom-
pensera bortfallet av pengar, men det 
är svårt att få verksamheten att eko-
nomiskt gå runt. Än så länge saknas de 
statliga/kommunala stödet. 

Det finns tillstånd att bedriva verk-
samhet och man har erkännande som 
NGO på kommunal- och delstatsnivå, 
men har inte fått detta erkännande på 
federal nivå. Det är där man ligger i kö 
på plats 1600. Vilket innebär att man 
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inte får skattelättnader och inte heller 
kan erbjuda skatteavdrag till juridiska/ 
fysiska personer som vill hjälpa dem, 
vilket förstås försvårar möjligheterna till 
”fund-raising”.

Däremot har man en frihet att arbeta 
och medarbetarna kan gemensamt 
utveckla och integrera läkepedagogik 
och socialterapi i sitt arbete. På Parsifal 
utformas grupperna utifrån individens 
behov och önskemål, det är inte lika 
styrt av bestämmelser och samhällskrav. 
De dagliga rytmerna och rutinerna kan 
utformas både konstärligt och terapeu-
tiskt utan att någon myndighet granskar 
eller har synpunkter.

– Jag tror att vår frihet att gestalta 
verksamheten på Parsifal är inspire-
rande och sporrar oss till att söka lösa 
de svårigheter som uppstår. Att ständigt 
försöka förbättra det vi gör. Vi kan foku-
sera på arbetet, gemenskapen och på att 
utveckla de terapeutiska och kulturella 
inslagen under arbetsdagen. 
– Det svåraste för oss är att tvingas säga 
nej till de som söker sig till oss. I Brasi-
lien saknas det alltför ofta resurser och 
möjligheter som kan ge ett värdigt liv 
till människor med särskilda behov, så 
det är ett smärtsamt beslut för oss att ge 
till de personer som vänder sig till oss, 
säger Anna-Maria. 

Hon berättar om arbetstagaren Laercio. 
Han var en av de första som själv sökte 
sig till Parsifals dagliga verksamhet. Då 
var han mannen som försökte klara sin 
överlevnad med att sortera och sälja 
sopor på gatan. En dag, kom han in till 
oss och sade: 

– Ni kan väl ta hand om mig! 

Så blev det, och detta initiativ medver-
kade till att Parsifal växte och fick sin 
nuvarande inriktning. Trycket är stort 
av sökande som, likt Laercio, vill ha en 
plats där man kan arbeta i en verkstad, 
lära sig ett yrke eller få utbildning och 
vara i vackra miljöer inomhus och i 
trädgården. 

Det märks under intervjun att engage-
manget för de personer som kommer 
till Parsifal är äkta. Berättelserna är 
många om hur man tampas med och 
hittar lösningar till de livsproblem som 
arbetstagarna har, liksom tankarna och 
planerna på att i vardagen öka känslan 
av livskvalitet.

– Flera av våra omsorgstagare kommer 
från små omständigheter och det är en 
glädje för oss att kunna ta med dem 
på utflykter till havet till exempel, 
vilket många aldrig upplevt. Sao Paolo 
ligger ca 7 mil från kusten uppe på en 
platå 760 m ö h, säger Anna-Maria.

Verkstäderna på Parsifal är flera: 
Snickeri, väveri, bageri, instrument-
byggande och skola.

Det man arbetar med uttrycks med föl-
jande ord, hämtade och fritt översatta 
från deras hemsida:

”Människan kan endast bygga 
sitt	liv	genom	att	arbeta	för	

och med varandra.”

Paula H Karlström
http://www.parsifal.org.br/index.
php?linguagem=en

parsifal brasilien parsifal brasilien
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bokpresentation

I	Skymningsljuset
– en livsresa
Förra hösten fick Värnakansliet en 
nytryckt bok med posten: ” I Skymnings-
ljuset”. 

Den hade Irene Lundblad skrivit och 
boken är ett utforskande av en livsresa. 
Hon berättar om Tessa, en ung kvinna 
som får en ny identitet och en ny förstå-
else av sig själv genom att få en diagnos.
I och med att hon får diagnosen hög-
fungerande autism upplever hon en 
intensiv befrielse, äntligen får hon vara 
den hon är.

Boken är byggd på sanna händelser ur 
Irenes eget liv, men färgad av ett speci-
ellt sätt att förhålla sig till verkligheten. 
Här vävs spännande och tänkvärda 
schamanistiska strömningar in från 

bland annat den nordamerikanska 
indiankulturen. Det sker också livsav-
görande möten med det väsensartade i 
form av kraftdjur.

Vi träffar Irene och hennes förläggare 

Marie Örnesved på Kulturhuset för att 
lära känna dem och bakgrunden till 
deras samarbete lite mer. 

Marie, som står bakom LightSpira för-
lag, kommer från näringslivet och har 
alltid intresserat sig för medvetande-
frågor som: – Hur för man in ett högre/
djupare medvetande i organisatoriska 
sammanhang?

Hon talar om energimedvetande som 
ett sätt att i egentlig mening överföra 
näring. Marie har skrivit en bok tillsam-
mans med Ralph Jenkins som heter 
”Sensitelligent – a Guide to Life”.

Irene är född och uppvuxen i Schweiz 
och har bott i Sverige sedan år 2000. 
Hon har själv diagnosen Aspergers 
syndrom och har brottats med känslan 
av att inte passa in i samhället och dess 
speciella krav. Irene upplever att hon 
blivit hjälpt av att få en diagnos för att 
därefter kunnat påbörja sin resa i kon-
sten att förstå sig själv.

Efter den första känslan av befrielse 
ville hon gå vidare, bort från själva diag-
nosen. Nu handlar det om att använda 
sina insikter till att bygga något nytt.

   Irene Lundblad Marie Örnesved

bokpresentation

Om det har hon skrivit i del 2 av ”I 
Skymningsljuset”.  Här vidareutvecklar 
hon temat från första boken. Naturupp-
levelserna intar också denna gång en 
central plats men de blir mera med-
vetna. Nu handlar det om sinnesträning 
i form av iakttagelse. 

Del 2 baseras till stor del på träning och 
på de övningar i naturen Irene gjort 
tillsammans med sina barn som då var i 
småskoleåldern. Irene är övertygad om 
att vi har betydligt fler sinnen än de fem 
vanligen nämnda.

– Genom sinnesträning och iakttagelse 

övar vi upp förmågan att bli mer män-
niska, säger hon. Ibland brukar Irene 
beskriva sig som förmedlare av helande 
budskap och kunskap, lite som en medi-
cinkvinna.

Hon vet inte riktigt var allt skall landa, 
men förutom att fortsätta skriva del 3 
av ”I Skymningsljuset” hoppas hon att 
kunna utveckla kurser i ”sinnesträning”, 
gärna tillsammans med barn och föräld-
rar. Den 12:e oktober i år höll Irene en 
workshop på temat ”Annorlundaskap, 
ett hinder eller en tillgång?”

Anders Rosenberg

Ensjöholms by i Norrköping söker ny föreståndare

Ensjöholms by ligger vid Ensjön i utkanten av Norrköping.
Verksamheten startade 1982 och arbetar utifrån den 
antroposofiska socialterapin. 
Ensjöholms by är en LSS verksamhet för vuxna med fyra grupp-
bostäder och en daglig verksamhet med plats för 30 personer. 

Vi söker dig som är godkänd som föreståndare och insatt i 
socialterapi och antroposofi.

Är du intresserad av tjänsten så vänd dig till oss för mer information:

Jan Larsson 011–28 94 51 
 070–31 31 167

www.ensjoholm.se

Sara Siegers  011–28 94 68
 070–937 16 11
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bokpresentation WahlströmWidstrand

Denna unika och viktiga bok, skriven av 
en trettonårig japansk autistisk pojke, 
ger röst åt autistiska barn och utmanar 
förutfattade standardföreställningar om 
denna gåtfulla sjukdom. 

Därför hoppar jag visar tvärtemot vad 
många tror att människor med autism 
har fantasi, humor, empati och en känsla 
av andlighet, och pekar på att problemet 
med sjukdomen inte är en brist på dessa 
förmågor, utan snarare innebär svårighe-
ter med att kommunicera dem till andra. 

Boken utkom i Japan 2007 och översattes 
till engelska 2013 av den Booker prize-
nominerade författaren David Mitchell 
och hans fru, KA Yoshida, föräldrar till ett 
autistiskt barn. David Mitchell har även 
skrivit ett starkt och insiktsfullt förord. 

Boken innehåller 58 direkta frågor och 
svar och däremellan små poetiska be-
rättelser skrivna av Naoki Higashida. På 
ett rakt och enkelt sätt ställer Naoki Hi-
gashida frågor till sig själv, varav många 
fokuserar på förbryllande aspekter av 

autism som ”Varför vill du inte ha ögon-
kontakt?”, ”Varför frågar du samma frå-
gor om och om igen?”, ”Tycker du inte 
om att kramas?” medan andra är mer 
oförutsägbara som ”Vilken typ av tv-
program tycker du bäst om?”, eller ”Var-
för talar autistiska människor så högt 
och konstigt?”. Svaren är ofta korta och 
rakt på sak och ger viktiga förklarings-
nycklar, ny förståelse och insikt till (ofta 
konfunderade) föräldrar, lärare, släk-
tingar och vårdare. 

Boken har fått mycket uppmärksamhet 
i England, låg på flera topplistor och har 
även hittills sålts till USA, Canada, Tai-
wan, Korea, Brasilien, Holland, Italien, 
Tyskland, Norge, Spanien och Ungern. 

”Detta är verkligen viktigt, och 
alla som är intresserade av 

autism bör läsa den.” 
Charlotte Moore, The Sunday Times
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DÄRFÖR	HOPPAR	JAG
Ur	autismens	tysta	rum Naoki 

Higashida 
är född 1994 
i Japan och 
har en autis-
tisk diagnos 
sedan han 
var fem år. 

Han skrev Därför hoppar jag när 
han var 13 år med hjälp av ett 
bokstaveringsredskap, bokstav 
för bokstav. Han gick ut gymnasiet 
2011 och bor i Kimitsu, Japan.

Jag tror på den ensamma människan
på henne som vandrar ensam

som inte hundlikt löper till sin vittring,
som inte varglikt flyr för människovittring:

på en gång människa och anti-människa.

Hur nå gemenskap?
Fly den övre och yttre vägen:

det som är boskap i andra är boskap också i dig.
Gå den undre och inre vägen:

det som är botten i dig är botten i andra.
Svårt att vänja sig vid sig själv.

Svårt att vänja sig av med sig själv.

den som gör det skall ändå aldrig bli övergiven.
Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk.

det opraktiska är det enda praktiska i längden.

Gunnar Ekelöf (ur ”Färjesång” 1941)
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fortbildning spira

Sedan	flera	år	tillbaka	har	Spira-utbildningar	organiserat	en	föreläs-
ningsserie	på	Kulturhuset	 i	Järna.	Fem	föreläsningar	erbjuds	under	
året	och	tanken	är	att	kunna	ge	verksamheterna	i	Järna	med	omnejd	
möjlighet	att	på	ett	enkelt	sätt	möta	medarbetarnas	ständiga	behov	
av	fortbildning,	nya	kunskaper	och	inspiration.	Ett	tjugotal	verksam-
heter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. Abon-
nemanget	kostar	1150	kr	per	årskort	som	gäller	för	fem	tillfällen.	I	pri-
set	ingår	kaffe	vid	pausen.	Kortet	visas	i	samband	med	evenemanget	
och är inte personbundet.
Man	kan	också	besöka	enstaka	föreläsningar	och	betalar	då	350	kr	i	
Kulturhusets	kassa.

Under	2015	kommer	vi	att	möta:

SPIRAS FORTBILDNING 2015          
Fem	onsdagar	8.45–11.45	i	Kulturhuset,	Järna

onsdag den 28 januari 
micke darmell – Uppkopplad eller avkopplad
Micke är sjuksköterskan som förstått att hans kall i livet var att arbeta 
med människor och organisationer. Sedan 20 år föreläser han om på 
vilket sätt vi i Sverige kan skapa en bra möteskultur till gagn för både 
individen och verksamheten. Föreläsningen Uppkopplad  eller av-
kopplad framhäver tesen att oavsett om du är chef, ledare, kollega, 
vän, föräldrar eller kärlekspartner, så kommer du att lyckas enbart 

om du har förmågan att vara ”härvarande” som Micke säger. Det är hög tid att fundera 
över vad vi faktiskt vill lägga vår tid på. Den genomsnittlige svensken tillbringar 75 
minuter på Facebook varje dag men enbart 17 minuter med fokus på sina barn. Var 
det egentligen så vi ville ha det?

onsdag den 11 mars
bo Hejlskov elvén – Hantering av problembeteende
Bo Hejlskov Elvén är leg psykolog och har lång erfarenhet av handled-
ning och utbildning i hantering av problemskapande beteende i båda 
Danmark och Sverige. Han har för sitt arbete bland annat tilldelats 
Årets Pusselbit 2009 av Riksföreningen Autism. Bo Hejlskov Elvén 
ger i sina föreläsningar en ram för förståelse av problemskapande 
beteende samt enkla metoder för att förebygga och hantera dessa. 

Metoderna tar utgångspunkt i vad som kännetecknar personer med ADHD, autismtill-
stånd, Tourettes syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt 
utvecklingsstörning. Bo har varit vår gäst på Kulturhuset 2011 och var då så uppskat-
tad att vi har velat bjuda in honom igen.  

För	mer	information	kontakta	Christian	Texier	

fortbildning spira

onsdag den 22 april
Stefan Jarl – Underkastelsen (film)
Stefan Jarl är filmregissör och författare och en av de centrala gestal-
terna i filmrörelsen i Sverige. Han är mest känd som dokumentärfil-
mare men har också gjort spelfilm med stark social engagemang. Han 
presenterar på Kulturhuset Underkastelsen, filmen om ”kemisam-
hället” från 2010 som har fått ett oerhört internationellt genomslag 
och som berättar om de hundratals kemikalier som vi, sedan andra 

världskriget, har spritt i vår miljö och underkastat oss, och som vi alla idag bär i vårt 
blod. Filmen är den första och antagligen den största i sitt slag som är gjord i Sverige. 
Den är extremt stark och det blir förmodligen upplivade diskussioner mellan Stefan 
Jarl och publiken efter filmvisningen. Stefan Jarl säger att det är den ”viktigaste film 
som han har gjort. Någonsin”. Efter Filmen som är 86 min lång blir det kaffe innan 
avslutande samtal med Stefan Jarl.

onsdag den 9 september
eric donell – Få det att funka! (Tips, trix och vardagsstrategier vid 
NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Eric Donell är pojken med Tourettes och ADHD som har blivit en av 
de största föreläsarna i Sverige. I sina föreläsningar ger han, på ett 
inspirerande och lättsamt sätt, kunskap om neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar samt strategier för att hantera både specifika delar 
av livet men även områden som planering, ordning, motivation, arbete, 

skola och socialt samspel. Eric är mästare på att illustrera sina föreläsningar med anek-
doter om sitt eget liv. Han är mån om att kunna visa att funktionsnedsättning inte behö-
ver att bli funktionshinder och att visa att i många fall kan även funktionsnedsättning 
förvandlas till fördel och styrka. Eric Donell är själv ett praktexempel på detta.

onsdag den 4 november
eric löwenthal – Fadern. I faderns, Sonens och 
försäkringskassans namn
Eric Löwenthal är ståuppkomiker och förälder till en pojke med grav 
utvecklingsstörning. Han gör för oss en humorföreställning om sitt 
och sonens liv, om kampen mot Försäkringskassan och mot kom-
munala nedskärningar och om att dagligen mötas av okunskap och 
fördomar. Mycket allvar men också avdramatisering och förlösande 

skratt. Eric använder ”regnbågeglasögon” för att skildra sitt liv. Tack vare humorn får 
han oss att bli nyfikna och intresserade. Hans främsta syfte är att motverka okunska-
pen som skapar våra största rädslor. Efter föreställningen (70 min) och kaffet är Eric 
tillgänglig för samtal med publiken.

christian@saltaby.se	•	telefon	070–604	12	84
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kalendarium

söker VERKSAMHETSCHEF
till Lugnets gruppbostad och dagliga verksamhet på Munsö i Ekerö kommun.
Inför nuvarande verksamhetschefs pensionering söker vi en efterträdare till 
Lugnet där verksamheten bedrivs utifrån antroposofisk socialterapeutisk/
läkepedagogisk grund. 
Sökanden bör ha socionomexamen eller motsvarande utbildning samt ut-
bildning/erfarenhet inom socialterapi.

Tillträde efter överenskommelse.

Upplysningar om tjänsten 
Ester Andersson
lugnet.munso@telia.com 
Telefon 08–560 502 59,
0708–691 972

Ansökan skickas till
Verksamhetschefen
Föreningen Lugnet
Utholmsvägen 22–32
178 91 Munsö

annons

Home is not where you live,
but where they understand you.

     Christian Morgenstern

Kalendarium	2015

4	februari	 Förbundsmöte	Järna

12	maj		 Förbunds-	och	årsmöte	Järna

2–3	september		 Förbundsmöte	Vindrosen,	
	 Vollsjö
	 Vi	besöker	bl	a	Vindrosens	
 nybyggda skolhus

16-17	september		 Sigtunadagarna

24	november		 Förbundsmöte	Järna
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värnas kärnvärden

Lyhördhet	och	respekt	för	det	individuella	
Funktionsnedsättning ska inte likställas med utvecklingshinder. Bortom 
funktionsnedsättningen finns i varje människa en unik, utvecklingsbar kraft. 
Medarbetarens uppgift är att vara uppmärksam på varje individs inneboende 
förmåga och skapa möjligheter för var och en att uttrycka denna. Att visa 
respekt inför varje individuell utvecklingsväg och att vara lyhörd inför varje 
människas förutsättningar är grundläggande värden i vårt arbete. 

Det livslånga lärandet
I mötet med personer med funktionsnedsättning blir medarbetarens egna till-
kortakommanden inte så sällan uppenbara. Därmed blir medarbetaren direkt 
konfronterad med behovet av egen utveckling. De uppkomna svårigheterna 
blir till ett fruktbart gränsområde där ett möte sker och där fröet till vidare 
utveckling finns för bägge parter. Denna process är en naturlig del av arbetet 
och därför betonar vi särskilt värdet av detta ömsesidiga livslånga lärande.

En	medvetet	utformad	miljö
En estetiskt tilltalande miljö har en stor betydelse för det själsliga väl-
befinnandet. Därför lägger vi vikt vid arkitektur, materialval, inredning 
och färgsättning, liksom vid till exempel gestaltade trädgårdar och 
promenadområden.

För den psykiska och sociala miljön menar vi att det är hälsobefrämjande med 
rytmiskt återkommande händelser. Det kan vara gemensamma morgonsam-
lingar, regelbundna och medvetet gestaltade måltider, högtidsstunder för att 
fira helger och årstidsfester. Denna rytm skapar ett lugn och en trygghet 
i tillvaron. 

Att värna om det ekologiska sammanhanget är grundläggande för oss och 
ekologiskt/biodynamiskt odlade livsmedel är en självklarhet i våra 
verksamheter.

värnas kärnvärden

VÄRNAS			kärnvärden
Människans	spirituella	dimension	–	grunden	för	vår	människosyn
Människans jag –hennes individualitet, kan inte reduceras till att vara en pro-
dukt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar 
förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar män-
niskan är hennes förmåga att bearbeta och förhålla sig skapande till både sina 
förutsättningar och sina begränsningar. Det finns i varje människa något unikt 
och oförutsägbart som kan betecknas som den spirituella kärnan i personlig-
heten.

Livets röda tråd
Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje männi-
skas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hop-
trasslad. Alla människor har behov av att uppleva och se den egna röda tråden 
i livet, att gå sin egen väg, utan att bli motarbetad eller ifrågasatt. Det menar vi 
är grunden för all utveckling, oavsett funktionsnedsättning. 

Individuellt liv i gemenskap
Gemenskapen är en livsavgörande faktor i det mänskliga livet. Att finna ett 
sammanhang där man hör hemma är en förutsättning för den egna utveckling-
en. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig efter-
som den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar för 
att varje människa ska finna ett socialt sammanhang och är övertygade om att 
det bidrar till individens utveckling. 

Ett skapande liv och arbetets betydelse
Det skapande elementet är nära förbundet med känslan av harmoni och väl-
befinnande. Därför vill vi göra det möjligt för varje individ att ge utlopp för sin 
inneboende kreativitet. Det kan handla om att sätta upp skådespel, att spela 
och lyssna på musik, att umgås med färger, textilier och andra material. 
Möjligheter till att vara skapande finns så väl i skolan som på våra arbets-
platser och i boendet. 
I en vuxens människas liv är arbetet centralt. Att hitta en arbetsgemenskap, 
att få känna sig behövd, är särskilt viktigt för en person med funktionsnedsätt-
ning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får 
möjlighet till ett rikt liv. 
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verksamhetsförteckning

ariadNe
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun. 

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

Kontakt
Arbylund 101
388 94 Vassmolösa
Tfn 0480–361 02
info@ariadnes.nu
www.ariadnes.nu

Kontakt
Dormsjö 214
776 98 Garpenberg
Tfn 0225–230 55
info@dormsjoskolan.com
www.dormsjoskolan.com

Kontakt
Ensjöholms By
603 66 Norrköping
Tfn 011–28 94 50
ensjoholm@telia.com
www.ensjoholm.se

Kontakt
Tiondebodsvägen 7
153 35 Järna
Tfn 08–551 713 33
kontoret@fridebo.com

Kontakt
Bresätter, Hannula
614 93 Söderköping
Tfn 0121–221 10
ekpramen@gmail.com

dormSJöSkolaN
Dormsjöskolan, Garpenberg, Dalarna.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (waldorfskola)
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Elevhem enl LSS personkrets I, SoL, LVU, HVB

ekpråmeN
Ekpråmen, Söderköping.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Enskilt boende enligt LSS

eNSJöHolmS by
Ensjöholms By, Norrköping. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

Fridebo
Fridebo, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Bostad med särskild service enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

gUldFälleN
Guldfällen, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende enligt LSS
• Daglig verksamhet 
• Familjehemsvård

Kontakt
Skattgränd 8
153 35 Järna
Tfn 08–551 710 06
info@guldfallen.com
www.guldfallen.se

Kontakt
Box 45
153 21 Järna
Tfn 08-551 521 77
info@haganas.se
www.haganas.se

HagaNäS
Haganäs, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet och gruppbostad enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbets- 
 förmedlingens rehabilitering
• Boende med personligt utformat stöd

verksamhetsförteckning

Kontakt
Backvägen 1
150 21 Mölnbo
Tfn 0158–234 00
info@helgesta.se
www.helgesta.se

Kontakt
Åsgatan 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 749 77
info@humanprogress.se
www.humanprogress.se

Kontakt
Norra Järnvägsgatan 7
153 37 Järna
Tfn 08–551 700 90
c.hagastift@telia.com

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 26, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 04
info@klockargarden.se
www.klockargarden.se

Kontakt
Bergsgatan 8B
153 35 Järna
Tfn 070–291 88 69, 070–325 89 90
www.jarnakompetens.se

HagaSTiFTelSeN
Hagastiftelsen, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Specialvårdenheter enligt LSS
• Boende med service enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

JärNa kompeTeNS
Järna Kompetens erbjuder en fyraårig utbildning 
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbild-
ningen). Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och 
påbyggnadsåret. Utbildningen syftar till att  
ge rätt kompetens i arbetet med funktions-
nedsatta och lyfta fram den antroposofiska 
människokunskapen.

klockargårdeN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS

HelgeSTa
Helgesta, Mölnbo.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Eftergymnasial verksamhet/utbildning
• Gruppbostad enligt LSS

HUmaNprogreSS
Humanprogress – Järna, Mölnbo och 
Södertälje.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med 
speciella behov enligt LSS.

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

liNNea omSorg
Linnea Omsorg, Järna samt Skellefteå. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Assistans daglig verksamhet med individuellt 
anpassad omsorgenligt LASS och LSS.
• HVB-boende

Kontakt
Box 65
153 22 Järna
Tfn 08–551 514 60
info@linneaomsorg.se
www.linneaomsorg.se

Kontakt
Utholmsvägen 22-32
178 91 Munsö
Tfn 08–560 502 59
lugnet.munso@telia.com

lUgNeT
Lugnet, Munsö, Ekerö kommun, Mälaröarna.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS
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verksamhetsförteckning

Kontakt
Kyrkvägen 7
830 04 Mörsil
Tfn 0647–66 44 77
info@margaretagarden.se
www.margaretagarden.se

Kontakt
Kassjö 455
905 93 Umeå
Tfn 090–390 14
info@mariagarden.se
www.mariagarden.se

Kontakt
Malmgårdsvägen 53
116 38 Stockholm
Tfn 08–641 58 94

malmgårdeN viTa bergeN
Malmgården, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

margareTagårdeN 
Margaretagården, Mörsil, Åre kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS

mariagårdeN
Mariagården, Kassjö by, Umeå kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Eftergymnasial verksamhet/utbildning
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

marTiNSkolaN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasiesärskola (läkepedagogisk)
• Fritids samt förskola

Kontakt
Munstycksvägen 18
123 57 Farsta
Tfn 08–604 38 27
kansli@martinskolan.se
www.martinskolan.se

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 500 68
info@mikaelgarden.com
www.mikaelgarden.se

Kontakt
Box 43
153 21 Järna
Tfn 08–551 700 34
info@morapark.se
www.morapark.se

mikaelgårdeN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grundskola
• Fristående grundsärskola
• Barn- och ungdomspsykiatri

mora park
Mora Park, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Förskola
• Grundsärskola (waldorfpedagogisk)
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende

verksamhetsförteckning

Kontakt
Hummelmoravägen 36
153 95 Järna
Tfn 08–551 521 90
malargarden@gmail.com

Kontakt
Skäve 9
153 31 Järna
Tfn 08–551 786 00
info@norrbyvalle.se
www.norrbyvalle.se

Kontakt
ungdom: Enevägen 10, 153 32 Järna
Tfn 08–551 702 89
vuxen: Tunavägen 4, 153 32 Järna
Tfn 08–551 702 92
sofia@stiftelsenopalen.se • www.opalen.se

Kontakt
Södra Järnvägsgatan 10
153 30 Järna
Tfn 08–551 746 60
kontoret@novalisgymnasiet.se
www.novalisgymnasiet.se

NovaliSgymNaSieT
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inritning, Introduktions-
program
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk inrikt-
ning, Individuellt program

opaleN
Opalen, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem enligt LSS
• Boende med särskild service

målargårdeN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS

Norrbyvälle gård
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

SalTå by
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola åk 7–10
• Gymnasiesärskola
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidsverksamhet

• Daglig verksamhet
• Vuxenboende LSS 9§9
Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 49
info@saltaby.se
www.saltaby.se

Kontakt
Letstigen 36
716 31 Fjugesta
Tfn 0585–106 00
stiftsanna@telia.com
www.stiftelsensanna.se

SaNNa gård
Stiftelsen Sanna, Fjugesta, Örebro kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS

Kontakt
Fröjel L:a Hajdes 715
623 55 Klintehamn
Tfn 0498–69 11 10
hajdes@hajdes.se
www.hajdes.se

SkogSgårdeN HaJdeS
Hajdes, Fröjel, Gotland.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Eget boende enligt LSS
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Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 536 01
info @solakrabyn.se
www.solakrabyn.se

Solberga by 
Solberga, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhemsboende enl. LSS § 9.8
• Korttidsvistelse (avlastning) enl. LSS § 9.6
• Korttidstillsyn för barn över 12 år enl. LSS § 9.7
• Waldorfsärskola årskurs 1-9

SolåkrabyN
Solåkrabyn, Järna och Mölnbo samt 
Stallarholmen, Strängnäs.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

STaFFaNSgårdeN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS

Kontakt
Furugatan 1
820 60 Delsbo 
Tfn 0653–168 50
info@staffansgarden.com
www.staffansgarden.com

Kontakt
Stegehus
610 30 Vikbolandet
Tfn 0125–510 36
info@stegehus.com
www.stegehus.com

Kontakt
Spårgatan 17
602 23 Norrköping
Tfn 011–18 35 11
rektor@stathogaskolan.se
www.stathogaskolan.se

STegeHUS
Stegehus, Söderköping. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (Waldorfpedagogisk)
• Elevhem HVB

STåTHögaSkolaN
Ståthögaskolan, Norrköping.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola årskurs 1-9 och träningsskola.
• Gymnasiesärskola 
• Fritidshem enligt LSS

Kontakt
Söderskogen
590 98 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se
www.syrsagarden.se

SyrSagårdeN
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

Kontakt
Såneby Skola
610 28 Vikbolandet
Tfn 070–838 52 96
info@saneby.se
www.saneby.se

SåNeby vik
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

verksamhetsförteckning

Kontakt
Vegestorp 250
442 93 Kareby
Tfn 0303–22 20 18
www.tobiasgarden.se

Kontakt
Prästgårdsvägen 70, 153 35 Järna
Tfn 08–551 743 20
telleby.info@telia.com

Telleby verkSTäder
Telleby Verkstäder, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS

TobiaSgårdeN
Tobiasgården, Kareby, Kungälvs kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående resursskola för barn 
• Vuxenboende och daglig verksamhet enl LSS

 BARN      UNGDOMAR      VUXNA

TUNapack
Tuna Pack, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
•  Produktionsinriktad arbetsplats för  
 personer med funktionsnedsättning

Kontakt
Tuna industriväg 2
153 30 Järna
Tfn 08–551 731 05
info@tunapack.se
www.tunapack.se

Kontakt
Tavestavägen 37, 153 30 Järna
Tfn 08–551 700 42
tunaberg@telia.com
www.tunaberg.info

• Daglig verksamhet
Kontakt
Vallarumsvägen 143-12, 275 68 Vollsjö
Tfn 0416–322 12
info@stiftelsenvindrosen.se
www.stiftelsenvindrosen.se

Kontakt
Spelvik, 611 91 Nyköping
Tfn 0155–240 103
info@viktoriagarden.se
www.viktoriagarden.se

TUNabergS demeNSboeNde
Tunaberg, Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppboende för personer med 
demenssjukdom

vikToriagårdeN
Viktoriagården, Nyköping.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

viNdroSeN 
Vindrosen, Vollsjö, Sjöbo kommun. 
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola
• Gymnasiesärskola
• Elevhem enligt LSS

Kontakt
Skälby 6, 153 92 Hölö
Tfn 08–551 711 80
info@abykulle.se
www.abykulle.se

åbykUlle
Åbykulle, Hölö och Järna, Södertälje kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

årSTa gård
Årsta Gård, Årsta, Stockholms kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola (läkepedagogisk)
• Fritidsverksamhet
• Gymnasiesärskola
• Elev- och korttidshem enligt LSS

• Daglig verksamhet enligt LSS
• Egen vuxenbostad enligt LASS
Kontakt
Svärdlångsvägen 16
120 60 Årsta
Tfn 08–722 16 00
info@arstagard.se • www.arstagard.se



Förbundet för antroposo�sk läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.

Värna – förbundet för läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter

Värna är en sammanslutning av 45 läkepedagogiska och socialterapeutiska 
verksamheter som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar 
och vuxna med särskilda behov.

Värnas syfte

Värnas syfte är att vidareutveckla arbetsmetoder i läkepedagogik och social-
terapi samt att förmedla kunskaper om inriktningen. Läkepedagogik och 
socialterapi bygger på den antroposofiska människokunskapen som är spridd 
i ett trettiotal länder och har funnits i Sverige sedan 1935.

Värna för dig

På vår hemsida www.värna.se hittar du mer information om Värnas verksam-he-
ter. Här kan du se lediga platser, lediga tjänster och vår verksamhetsförteckning.

Kontakta oss gärna för mer information:
Värnas kansli – anders@värna.nu • paula@värna.nu 
08-551 715 30.

Vi värnar om

• Det unika i varje individ
• Lugn och balans genom tidsrytmer, färg, form, kost och språk
• Meningsfulla uppgifter och arbetsglädje

VÄRNA
Tunaindustriväg 2, 153 30 Järna     www.värna.se   


