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Mikael och mänskligt tänkande
. . .utdrag ur medicinska sektionens nyhetsbrev. . .

Mikael och mänskligt tänkande

Känn dig själv och ditt själv kommer att bli världen;
Känn världen och världen kommer att bli ditt själv.

Mikael och mänskligt tänkande
tone inom sig, en värld som omfattar
ondska. Bekräftelsen avser ett omvärldssammanhang som innesluter
människan.

Intressant nog kan vi se den här omvärldsbekräftelsen i Rudolf Steiners
tidiga arbeten, i skrifter som fick några
människor att se Steiner som en ateist
eller t o m materialist, därför att han så
radikalt tar avstånd från uppfattningar
om det okända – åtminstone ur den
Mikaeliska världsbekräftelsens synvinkel – som eskapistiska. Sådana uppfattningar uppkommer ofta i samband med
försök att frångå ansvaret för världen
utanför och är därför, i grund och botten, en flykt från frihet.
Mikaelisk världsbekräftelse är en
bekräftelse av den moderna mänskligheten; av vår plats i dagens värld och
hur våra tankar, känslor och viljor visar
sig i den.

Via det här temat skulle vi vilja undersöka den medvetandekvalitet som
uppstår i självet, när vi fullt ut engagerar oss i och accepterar världen. Till
”världs-bekräftande” vill vi tillägga
”världs-solidaritet”, det vill säga ”Jaget
känner sig självt – i ljuset av Mikaeliskt
bekräftande av och solidaritet med
världen”.

Genom att vidga temat kan den grundläggande antroposofiska kunskaps- och
utvecklingsvägen bidra till ett aktivt
engagemang i världen. I den här andan
kan vi på ett nytt och fördjupat sätt få
en större förståelse av vad Mikaelisk
självkännedom betyder.
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Självkännedom som
ett resultat av bekräftandet
av världen
Alstrar inte världen tänkande i våra huvuden ur samma nödvändighet som den
frambringar blomman på en planta?
(Frihetens filosofi, kapitel 5)

Världsbekräftelse1 kan aldrig handla om
att bekräfta en detalj eller en aspekt av
världen.
Man kan t ex inte bekräfta ondska, men
man kan lära sig att bekräfta, åtmins-

Rudolf Steiner: Antroposofiska ledsatser. 16 november 1924
” Världstankarna i Mikaels och i Ahrimans verksamhet” GA 26

1

Medvetenhetssjälen med den speciella
utvecklingspotential den har, i synnerhet sedan början av den Mikaeliska eran
1879, öppnar nya utsikter för mänsklig
självkännedom; betingelser och möjligheter som tillhör vår världs realitet och
som utgör grunden för den frihet som
vi kan bekräfta och acceptera som vår
uppgift.

Mikael och mänskligt tänkande
I Mikaelsbetraktelserna från 1924/25
beskriver Rudolf Steiner den kosmiska
resan till det mänskliga frihetsförverkligandet, där övergången från förståndssjälen till medvetenhetssjälen innebär
ett avgörande steg.

Enligt Rudolf Steiner, i den andra Mikaelsbetraktelsen2, kännetecknas det här
steget av hur vårt tänkande förlorat den
inspiration som det (fortfarande) hade
under förståndssjälens epok och som nu
måste ”aktivt frambringas (idéerna) ur
vårt eget andliga liv.” 3 Utan den gamla
inspirationen förlorar vi ”världens andliga substans” och vårt (naiva) ”mod att
använda vårt eget tänkande” 4 är initialt
begränsat till ”sinnesintryck”.
Även om detta mod inte kan förklaras
intellektuellt eller teoretiskt är det ändå
berättigat av att en helt ny förmåga har
uppkommit i vårt innersta väsen.

Medan människans seende under den
här tidsåldern varit begränsad till den
yttre fysiska världen, så har upplevelsen
av en avskalad andlighet som överensstämmer med sig själv utvecklats i den
mänskliga själen. Vårt mod är rotat i
den här ”andligheten som överensstämmer med sig själv”, men den är ännu
inte helt medveten om sig själv, om sin
inre grundval.
Följande meningar innehåller essensen
av Mikaelisk världsbekräftelse: ”I den
Mikaeliska tidsåldern kan inte denna
andlighet förbli en omedveten erfarenhet; den måste bli medveten om sin
egen beskaffenhet. Det här 5 betyder att
Mikaelsväsendet träder in i den mänskliga själen”. Vi behöver inte längre söka
”andlighet” i traditionellt ”högre” värl2
Rudolf Steiner: Antroposofiska ledsatser. ”Den mänskliga
själsförfattningen före Mikael-tidsålderns Inträde” GA 26
3
Som ovan
4
Immanuel Kant: Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung?, Berlinische Monatsschrift 1784, p 481-494
5
CH/HG
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dar utan kan finna den i världen vi lever
i; från vårt döda objekt-medvetande
måste vi väckas till denna andlighet.
Att vakna inför att människa och värld
är en sammanvävd enhet som behöver
återskapas genom vår egen inre andliga
aktivitet, utgör den utmaning som vi
möter nu och fortsatt kommer att möta
i framtiden.
Idag är vi fria från det tvingande inflytandet från gamla ingivelser och
vi kan söka efter källsprånget som är
ursprunget till vår frihet och vårt tänkande. Detta är den Mikaeliska vägen i
världen. ”Så mycket beror på faktumet
att våra idéer upphör att enbart vara
´tänkande´, men genom tänkande blir
´seende´”. 6

I första hand är uppgiften självkännedom i tänkandet och den för oss tillbaka
till oss själva; en frihetshandling krävs.

Kunskap som en gemenskap
Den grund som Rudolf Steiner så ofta
hänvisar till är andlig idealism,7 en
idealism som är förvärvad och som är
baserad på viljeaktivitet – motsatt den
sorts idealism som är medfödd eller
intellektuellt kultiverad.

I vårt sammanhang här betyder det ett
fullständigt accepterande av andra som
de är, absolut tolerans: Ett annat motiv när det gäller att bekräfta världen!
Dess praktiska tillämpning beskrivs av
Steiner som den sanna uppgiften för
(antroposofins) filialer och grupper;
att erfara hur antroposofin lever i den
Rudolf Steiner: Antroposofiska ledsatser: Andra Mikaelsbetraktelsen. GA 26
7
GA 193
6
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andre. ”…det som är viktigt med Antroposofiska Sällskapet är det liv som växer
fram inifrån”. 8
Varje individs strävan att verkligen
förstå idéer som ”inte är begränsade till
den yttre fysiska världen” frambringar
liv och leder till att människor möter
varandra. Genom att återkommande
bemöda mig om att möta andra människor som strävar efter kunskap, kan jag
väckas till – i början omedvetet – upplevelsen av ”den avskalade andligheten
som består i sig” och det är källan till all
strävan efter kunskap och självkännedom. Det är som om mitt eget initiativ
att uppnå kunskap i gemenskapen blir
till ett perceptionsorgan för denna ”andlighet” – i andra, i mig och mellan oss.
Allt detta lever i varje verkligt samtal,
om än bara som ett frö, ett anlag. Svaret
leder oss tillbaka till oss själva och vår
kreativa potential; ett svar som enbart
är en kopia av vad man hört eller som är
en upprepning av gamla tankar är inte
ett svar. Men i vävandet av lyssnade och
svarande kan ett första uppvaknande
ske – något man inte kan sträva efter i
vanlig mening utan något som ges av
nåd. Det är därför som samtal är ”
mer livgivande än ljus”. 9
Helmut Goldman
Österrikes generalsekreterare för
Allmänna antroposofiska sällskapet

Översatt och redigerad av
Paula H Karlström, Anders Rosenberg

GA 260a
Johann W von Goethe ”Berättelsen om den gröna ormen och
den vackra liljan”

8
9
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HABIBI

– Ung på gatan –

Berättelsen om ett socialterapeutiskt initiativ
En plats av tillhörighet och sammanhang
för några av Europas bortglömda barn

Världen har blivit så nära på senaste tiden. Det verkar som
om allt, på ett märkligt sätt, hänger ihop. Vi kan inte undgå att
märka nöden omkring oss längre. Vår värld är global och fattigdomen i Rumänien syns på gatorna i Sverige. Krig i Syrien innebär att människor flyr hit för att bygga en ny existens. Andra
vill komma bort från olika former av förtryck, övergrepp, fattigdom eller brist på sammanhang och tillhörighet och hamnar
till slut i Sverige.
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Till den gruppen hör de cirka 800 Nordafrikanska gatubarnen i Sverige och av
dem finns närmare 300 i Stockholm. De
flesta kommer från Marocko, där det
beräknas finnas 80 000 gatubarn. Innan
barnen dyker upp i Sverige, har de redan levt ett kringflackande gatuliv både
i Marocko och Europa.
Det handlar nästan uteslutande om
pojkar som vuxit upp i svårt utsatta
och dysfunktionella familjer i de större
städerna (som Casablanca, Rabat och
Tanger) och, som av olika anledningar,
hamnat på gatan. Där blir de oftast
utsatta för övergrepp, prostitution,
misshandel och dras in i kriminella
gäng. Många pojkar hamnar i drogmissbruk vid väldigt låg ålder för att klara
det tuffa livet på gatan.

Eftersom de flesta saknar asylskäl i
Sverige och har en extremt låg tilltro till
myndigheter går de oftast under jorden
och lever på gatan och begår brott för
att kunna försörja sig. Många av barnen
kan heller inte återvända till Marocko
eftersom deras identiteter är svåra att
fastställa och då ger inte marockanska
ambassaden ut resehandlingar.

Fram till att barnet fyller 18 år är det
socialtjänsten som har ansvaret och i
bästa fall har de fått hjälp och boende
på ett HVB- eller familjehem. Det är
dock flera som avviker från sina placeringar och fortsätter med sitt liv på
gatan. Även om placeringen varit lyckad
och barnet någorlunda integrerats i
samhället upphör den när ungdomen
fyller 18 år och migrationsverket tar
över. Placeringen blir då på ett asylboenden och härifrån avviker oftast

ungdomarna och hamnar återigen på
gatan i någon av de större städerna;
Stockholm, Göteborg eller Malmö. Inom
några veckor är de oftast tillbaka i en
ond spiral av hemlöshet, drogmissbruk,
kriminalitet, prostitution och psykisk
ohälsa.

Sulamith Schneider

I början av 2015 började Sulamith
Schneider från Järna och en annan person att dela ut mat och kläder till den
här gruppen av barn och ungdomar. De
samlade in pengar från vänner och bekanta och pengarna användes till första
hjälpen förband och sårvård eftersom
många i gruppen led av självskadebeteende eller hade gjort sig illa på
annat sätt. Flera av barnen var också
påfallande unga; runt 12–13 årsåldern,
men även yngre har förekommit.

På så vis skapades ett förtroende mellan
dem och de marockanska gatubarnen.
Flera barn kom och besökte de ställen
där Sulamith och hennes medhjälpare
hade sin uppsökande verksamhet.
Efter ett tag öppnade Sulamith och
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hennes man Tobias Gladh sitt hem för
några av dessa pojkar och hade till slut
6 pojkar boende i sin familj. Kontakten
med socialtjänsten var nu så gott som
daglig för att bl a få dem att hitta bra
familjehem till de barn som inte fick
plats hos dem.

Förutom samarbete med socialtjänsten
har de också inlett kontakter med polis
och traffickinggruppen. De arbetar socialterapeutiskt och intuitivpedagogiskt
(kommunikation bortom orden och hur
det påverkar motivationen) och har lärt
sig att hantera oväntade situationer
som ständigt uppkommer. Sulamith och
Tobias har bägge utbildning och gedigen bakgrund i det läkepedagogiska och
socialterapeutiska arbetet.

”Det finns en tyst kunskap”, menar
Sulamith, som även kallas Sooi, ”som vi
behärskar och den innebär ett icke-fyrkantigt sätt att se på saker och ting. Min
bakgrund som Waldorfelev och mina
kunskaper i läkepedagogik/socialterapi
hjälper till. I den här situationen, med
de här pojkarna, är vi som smörjmedlet som möjliggör att kontakt skapas
och att onda cirklar kan brytas. Vi är
det komplement som samhället så väl
behöver.”
Sulamith beskriver hur behoven är
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större än vad socialtjänsten och myndigheter mäktar med och hur arbetet
därför blir ytterst tungrott.

Men hon berättar också hur hon och
hennes lilla grupp arbetar vidare med
att bygga användbara kontaktnät med
advokater, socialtjänst och beroendegrupper. Sin organisation kallar de
Habibi – ung på gatan. Habibi är
arabiska och betyder älskling. Ett passande ord för svårt traumatiserade
barn som behöver extra mycket kärlek,
tålamod och förståelse.

”Det går aldrig att skippa kärleken,
det finns inga genvägar. De här barnen
måste älskas till att t ex bli drogfria”.
Sulamith är här väldigt tydlig och berättar om flera exempel där kärlek och
bekräftelse gjort under. Men kärlek är
som bekant inte lätt och ibland uppkommer starka antipatier för vissa. Hon
berättar om en osympatisk kille som var
så förhärdad och som bossade runt de
andra killarna på gatan. ”Det var svårt
att överhuvudtaget tycka om något hos
honom och han gjorde mig tokig. Men
en dag såg jag en bild på honom som
liten, vid en strand i Marocko och då
bestämde jag mig för att älska just den
lilla pojken. Jag gjorde en liten justering i mig själv och lyckades närma mig
honom med empati. Han kontaktade
mig senare, tackade för vårt möte och
berättade att det hade betytt mycket för
honom.”
”Det handlar så mycket om att ge sammanhang till de här barnen” avslutar
Sulamith innan hon skyndar vidare till
ett möte med socialtjänsten,” KASAM*
helt enkelt. De behöver kunna sova

tryggt, tvätta sina kläder, komma ifrån
droger och framförallt uppleva normalitet.

Habibi – ung på gatan jobbar för att
ge de här barnen en plats av tillhörighet och ett sammanhang i en värld som
helst inte vill veta av dem.

*KASAM
Känsla av sammanhang. Begrepp som
myntades av Aaron Antonovsky och som
var hans svar på de hälsobringande faktorernas ursprung: Salutogenes.
Anders Rosenberg

Vill du bidra till det arbete som

Habibi – ung på gatan

gör, kan du swisha till
076–110 92 12 och skriv Habibi

LäS 11

konstnärsporträtt

”Jag är moster”
berättar Åsa Liljeholm med det verk som kom med på Liljewalchs
vårsalong i år. Nu kan hon också säga att ”jag är konstnär” allrahelst
eftersom hon tidigare är känd för att ha målat bilderna som illustrerar
berättelsen ”Den hemliga trädgården.”
2.200 konstnärer har känt sig kallade, 114 är utvalda

konstnärsporträtt
Åsa som bor på Solåkrabyn i Järna åker flera
dagar i veckan till konstskolan Inuti och på deras
hemsida presenterar hon sig själv så här:
Målar tre dagar i veckan.
Arbetar mycket koncentrerat så det blir mycket gjort.
Resten av veckan jobbar jag på en verkstad som
bygger musikinstrument.
Jag tycker mycket om hästar och rider en gång i veckan.

Liljevalchs chef Mårten Castenfors och konstnären Lena Cronqvist tolkar ett av deras
gemensamma favoritverk på årets Vårsalong: ”Jag är moster” av Åsa Liljeholm.
Castenfors: ”Den här tror jag är gjord av en konstnär från en särskola som heter Inuti.
Hon är inte förstörd av konstvärlden och då blir det kul.”
Cronqvist: ”Jag tycker att den här madonnan är fin, det ser ut som att hennes armar blir
vingar på barnet.”

En klar favorit bland vårsalongsbesökare är Åsa Liljeholms krita “Jag är moster”,
ett otroligt fint verk fyllt av okonstlad direkthet och helt renons på konstnärliga tricks.
Härligt och faktiskt ganska ovanligt tycker vi. Till höger hennes ”Vernissagefest”.
ur DN:s recension om Liljevalchs Vårsalong
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Åsa har också målat bilderna i boken ”Den hemliga trädgården” (lättläst).
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Intervju med Andreas Fischer och Anette Pischler

LäS-utbildningen internationellt godkänd
En februaridag träffade redaktionen
Andreas Fischer och Anette Pischler i
Läkepedagogiska och Socialterapeutiska
utbildningens nya, ändamålsenliga lokaler på Saltå. Vi samlades i det vackra
kontoret med utsikt över Moraån, som
slingrar sig förbi alldeles utanför.

krävs för att få kalla sig en antroposofisk utbildning (inom ramen för den
medicinska sektionen av den fria högskolan i Dornach) och därmed kunna
ingå i den internationella utbildningsgemenskapen. (Några dagar efter besöket
fick LäS-utbildningen sitt godkännande).
I maj 2014 bedömdes LäS-utbildningen motsvara Socialstyrelsens
krav enligt SOSFS 2014:2 ”Kunskaper
hos personal som ger stöd, service
eller omsorg enligt Sol och LSS till
personer med funktionsnedsättning”
efter att utbildningen genomlysts och
validerats av Komvux.

Andreas och Anette var här som representanter för Internationella Utbildningsrådet och de var i full färd med att
kolla om LäS-utbildningen har vad som
LäS 14

Den fördjupade människosynen
Eftersom Värna också befinner sig i en
certifieringsprocess för sina medlemmar önskade LÄS-redaktionen ta tillfäl-

let att samtala med Andreas Fischer och
Anette Pischler om hur de ser på möjligheterna att förankra och utveckla den
antroposofiska människosynen i våra
läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter.

Anette Pischler öppnade samtalet
med att säga att grunden för den antroposofiska ingången är att lära känna sig
själv (Know thyself), observera vad som
händer i den processen och bli medveten om den. Det handlar alltså om att
lära sig mer om vem man är, vart man
är på väg och hur man gör det tillsammans med andra (Peer-evaluation). Att
förankra antroposofi och bidra till dess
fördjupning och utveckling kräver skolning och utbildning.
Andreas Fischer underströk att han
höll med Anette och ville tillägga att
vi måste uppfatta antroposofin mera
dynamiskt. Det handlar inte om att göra
som vi alltid gjort; spela lyra och göra
studium eller, som vid måltider; språk,
förrätt, huvudrätt, dessert och sång.
Eftersom människor idag förbinder
sig individuellt till antroposofin kan det
vara svårt att definiera exakt vad det är
som kännetecknar antroposofin i det
yttre. En verksamhet kan alltså kalla sig
antroposofisk utan att t ex ha morgoneller kvällssamlingar.

Men, underströk Andreas, det är
i fältet etik och bemötande som det
antroposofiska förhållningssättet blir
tydligast. Där finns inget utrymme för
kompromiss och slapphet och det är i
det området som vi har en syn på människan och hennes utvecklingsmöjlighe-

ter som är unik. Där måste vi alltid ligga
i framkant och ständigt orka förnya oss
i en kontinuerlig dialog runt grundläggande värderingar. Som ett exempel
nämnde han det pågående arbetet med
Läkepedagogisk kurs inför dess 100-årsjubileum 2024.

Den antroposofiska
hållbarhetstanken
Från LÄS-redaktionen deltog Paula H.
Karlström i samtalet och hon lyfte fram
att just hållbarhetstanken alltid varit
central i antroposofin. Hon menade att
en stor del av impulsen till den ekologiska rörelsen kom just från biodynamiken. Inom medicinen var man tidigt ute
med att se sammanhanget mellan kropp
och själ/ande och införa alternativa
behandlingar. Inom läkdepedagogiken/
socialterapin har man alltid haft ett
inkluderande förhållningssätt som setts
som ett föredöme i omsorgen och bidragit till de läkepedagogiska/socialterapeutiska institutionernas generellt höga
kvalitet; i bemötandet, självbestämmandet och inte minst i det hållbara gestaltandet av den yttre miljön. Men vad är
det nya idag?
På 60-,70- och 80-talen räckte det med
att s a s vara antroposofisk i livsstilen.
Men den säger inte så mycket idag, när
så många andra alternativa riktningar
och idéer har fått fäste, enligt Andreas
Fischer. Idag är osäkerheten stor och
att bara dra sig undan för att värna den
egna antroposofiska identiteten är inte
längre möjligt.
Däremot måste vi engagera oss och
visa intresse för vår omvärld; att vara i
ständig dialog med den och att reflek-
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tera över de egna perspektiven. Det
duger inte att bara konstatera att ett
barn är melankoliskt och nöja sig med
det, ibland kan de antroposofiska glasögonen hindra en att verkligen se saker
som de egentligen är. Rudolf Steiner
själv är det främsta exemplet på en
fruktbar dialog med omvärlden. Det
var ju något av hans signum.

Det genuina intresset för omvärlden
Vad är det då antroposofin kan bidra
med i vår tid? Anette Pischler svarade
utan att blinka: ”Att bidra till förståelsen
att människan är en andlig varelse, som
inkarnerar här på jorden. Därför är det
så viktigt att skola sig själv och utvecklas som människa genom meditation
och att kultivera ett djupt intresse för
andliga realiteter.”
”Men antroposofin behöver uppsöka
nya verksamhetsfält och verka där faktiska problem finns för att kunna bidra
med nya lösningar”, menade Andreas.

Han nämner exemplet med specialpedagogen Bernd Ruf (med bakgrund i
Waldorfrörelsen) som 2006 utvecklade
något som kom att kallas Nödsituationspedagogik. En pedagogik som uppstod
i mötet med krigstraumatiserade barn
i Libanons flyktingläger och som sedan
fortsatt att vara verksam världen över
efter olika katastrofer.
(Se ruta intill).

Både Anette och Andreas var noga med
att understryka att utan ett intresse för
och engagemang i omvärlden kommer
antroposofin att sakta bli irrelevant och
kanske till och med tyna bort. Antroposofin finns inte främst till för sin egen
LäS 16

fortbildning spira
Nödsituationspedagogik är inte
i första hand traumaterapi. Den
understödjer självhelande processer för att övervinna traumatiska
händelser.

Fokus bygger på att komma igång
4 – 8 veckor efter att den traumatiska händelsen skett och förhindra
att erfarenheten eskalerar.

Alla traumatiska händelser stör vår
rytm och känsla för jämvikt och
det gäller att snabbt kultivera och
stärka känslan för rytm igen:
Att komma tillbaka till närvaro i
rörelse, tal, sånger, form och färg
– för att återigen hitta tillit, koncentration och fokus.
Nödsituationspedagogik utvecklades av Waldorfläraren och specialpedagogen Bernd Ruf och hans
team av antroposofläkare/sjuksystrar, eurytmister, talgestaltare, sångoch målningsterapeuter mm.
De har sedan 2006 varit verksamma vid flera katastrofer världen
över. Krigsdrabbade Gaza 2014,
Flyktingkatastrofen vid de grekiska
öarna 2015, Jordbävningar i Kina,
Nepal och Haiti för att bara nämna
några få områden de verkat i.

Bok: Educating traumatized Children,
Bernd Ruf
Info: www.freunde-waldorf/en/emergency-pedagogy

skull utan den är till för att förbindas
med världen och dess verkliga behov.
		

Anders Rosenberg

Spiras fortbildning 2016

Fem onsdagar 8.45–11.45 Kulturhuset, Järna
Sedan flera år tillbaka har Spira-utbildningar organiserat en föreläsningsserie på
Kulturhuset i Järna. Fem föreläsningar erbjuds under året och tanken är att kunna
ge verksamheterna i Järna med omnejd en möjlighet att på ett enkelt sätt möta
medarbetarnas behov av fortbildning, nya kunskaper och inspiration. Ett tjugotal
verksamheter har redan blivit intresserade av konceptet och abonnerar. Abonnemanget kostar 1150 kr per år. Man erhåller då ett kort som gäller för fem tillfällen. I
priset ingår fika 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 eller så köpa man biljetterna via Ticnet.

Under hösten 2016 kommer vi att möta:
Onsdag den 14 september (vecka 37)
Pelle Sandstrak - Mr Tourette och Jag
Det är åtta år sedan som Pelle föreläste hos oss. Vi tänkte att det är
dags igen att bjuda in honom. Vi vet att alla som har hört hans föreläsning blev entusiasmerade. De som ännu inte har haft tillfället att
bevittna Pelle som föreläsare längtar antagligen att lyssna på den
här fantastiska estradören som gör scenen till ett konststycke varje
gång han inträder på den. Det är en riktig show som Pelle bjuder
sina åhörare på. En föreläsning/ föreställning av högsta kvalité där han förmedlar kunskap om sin egen funktionsnedsättning med humor i ett högt tempo. Tills dess, läs gärna
hans självbiografiska bok: Mr Tourette och Jag.
Onsdag den 9 november (vecka 45)
Susanne Harju-Jeanty - Livet kom så plötsligt
Livet kom så plötsligt är en teaterföreställning efter en pjäs skriven av Klas Abrahamsson. Det är en berättelse om Annika som har
Aspergers syndrom och tvingas bort från arbetsmarknaden för att
möta en framtid som förtidspensionär, trots att hon både vill och
kan arbeta. Handlingen utspelar sig under en natt då vi får följa Annika medan hon kämpar för att klara en till synes omöjlig uppgift:
att numera klara sig utan arbete och socialt nätverk. Visst är det så att livet är oberäkneligt och att allt kommer verkligen så plötsligt… Livet kommer så plötsligt är en pjäs om
normalitet, om kraven på social kompetens och rädslan att bli reducerad till en diagnos.
Susanne Harju-Jeanty är ensam skådespelare på scenen. Hon är fantastisk i sin roll som
Annika. Hon lyckas få oss att uppleva en alternativ Rain Man historia, fast roligare.
OBS! Spelet är en 1.15 min. Vi börjar med fika kl 9.45–10.15. Föreställningen slutar 11.30.

För mer information kontakta Christian Texier
christian@saltaby.se • telefon 070–604 12 84
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Att lära sig leda sig själv

– mer process än en färdig produkt
Nyligen avslutades Järna Akademis första kurs för ledare
inom antroposofiska verksamheter. Vi träffade Ida Löfström,
Klockargården och Linnèa Forssén, Tunapack, för en titt
i backspegeln, vad har de fått med sig till sin vardag,
hur går tankarna nu?

Ida Löfström och Linnèa Forssén

”Helhetsbilden är att kursen var
annorlunda än vad jag tänkte att den
skulle vara”, säger Linnèa. ”När man
varit på ett kurstillfälle visste jag inte
riktigt vad jag fått med mig, men sen,
när jag fick smälta det lite så förstod jag
poängen med upplägg och innehåll.”
”Det var mer process än en färdig
produkt och det var det som var bra”,
säger Ida.
”Ja, blandningen av textstudium,
målning, eurytmi och kontemplativa
LäS 18

övningar var givande, att man fick prova
på olika saker. Meditationsövningarna
med att titta på föremål, ”punktkretsmeditationen” med flera var fantastiskt
bra, för det var något konkret och det
har jag tagit med mig och fortsatt med
hemma” säger Linnèa ”en annan positiv
sak var att det blev en så härlig dynamik
i gruppen.”
”Jag trodde att det skulle vara mera
”hårddata”, var lite orolig för korvstoppning av information”säger Ida med ett
skratt.

”Men det visade sig vara mer en process man är delaktig i, än vad jag trodde.
Framförallt sades att kursen handlar om
antroposofi och det är ingenting man
kan lära ut, utan det är vad vi gör det till
i det här rummet. Det är vi som skapar
och återskapar antroposofi tillsammans.
Det är vad vi upplever och definierar
det som idag som gäller och imorgon
kan det vara annorlunda. För mig som
kommer från en antroposofisk uppväxt
känns det befriande att vi gör något av
det idag, att det inte står där, klappat
och klart. Det kändes modernt för att
man kunde ifrågasätta utan att det blev
för känsligt.”
”I gruppen var vi väldigt handledande
tillsammans, det var intressant att träffa
andra ledare utanför Järna-nätverket,
att vi fick lära känna varandra lite, också
från andra verksamhetsgrenar som från
förskolan. Det var fantastiskt rogivande
att få vara i och till med övernatta i
YtterJärna. Under kursens gång blev vi
öppnare mot varandra och samtalen flöt
på bättre, det märktes speciellt under
samtalen kring brasan på kvällarna”
säger Linnèa.
”Vi gick igenom så många olika områden som alla verkar utifrån antroposofisk grund, mat, miljö, osv med olika
kunniga personer. Det finns väldigt
mycket för livet i olika verksamheter
här, odling och inspirerande miljömedveten matproduktion till verksamheter
för människor med olika behov” berättar Ida.

Upplägget gjorde att man fick tid för
samtal och reflektion när man var där
och även efteråt.” Man har fått en boost,
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blivit mer säker på sig själv i sin yrkesroll, menar Linnèa.

”Värdefullt att man fick öva på att
reflektera på ett icke dömande sätt. Idag
kan jag sitta och diskutera med mina
medarbetare på en mer jämlik nivå och
jag vågar reflektera mer öppet nu. Något
av det första som sades på kursen var:”
För att kunna leda andra måste du leda
dig själv” och det var en bra insikt för
mig”, säger Ida.
”Givande att vi tillsammans gick igenom texterna vi fått till seminarierna
eftersom de ofta är ganska svåra att
förstå själv. Bra att få en filosofisk förklaring av någon som verkligen kan sitt
ämne. Det gör att man vågar formulera
sina tankar och tycka till om innehållet,
fast det tog lite tid”, säger Linnèa. ”Man
inser det att det är viktigt att försöka
få allt att landa i sig själv först, om det
så är värdegrundsfrågor, pedagogiska
grepp eller något annat vardagligt så är
det bra att allra först ta en runda med

Gustav Steiner - Rudolf Steiners okände bror
sig själv om den saken” tycker Ida.
Linnèa instämmer och tillägger: ”Det
blir ofta ett bättre beslut om man tar
det lugnt.”

”Och att ha tilltro”, säger Ida. ”Alla svar
står inte i en bok eller finns i en lag,
utan de kan komma till dig på ett annat
plan som du inte ens märker förrän du
sitter på ett möte. Sådana saker tyckte
jag var lite flummigt förut, men nu har
jag mera tilltro till det. Jag har tidigare
tänkt att allt måste vara definierat så att
man kan jobba med det, men nu kan jag
se det lite annorlunda och definitionskraven stressar mig mindre.”
”På något vis sammanfattar det hela
kursen… att det finns många aspekter
inom antroposofin som kan vägleda
oss i vårat arbete, men det främsta är
nog att våga ha tilltro till vår egen och
andras förmågor” säger Linnèa.

Paula H Karlström

Antroposofi idag
– kurs för ledare inom antroposofiska verksamheter.
Järna Akademi
Erbjuder en fördjupning i den antroposofiska värdegrunden för
ansvariga inom antroposofiska verksamheter. Tonvikten ligger på att
ge grundläggande kunskaper i antroposofi och självutveckling.
Förutom en praktisk introduktion i kontemplation och meditation
pågår också ett kontinuerligt konstnärligt övande.
Kursen är upplagd i fem moduler på en och en halv dag.

B

Gustav Steiner

runn am Gebirge

Till Brunn am Gebirge, en liten ort söder om Wien, flyttade familjen Steiner 1882. Deras dåvarande boningshus,
höll på att förfalla under 1960-talet, men med hjälp av
ideella krafter, så stod huset färdigrenoverat 1969 och
inrättades som ett hembygdmuseum, där även familjen
Steiners lilla enkla våning, ingick i museet. Här bodde
också Rudolf Steiner några år tillsammans med sin familj,
innan han omkring 1887 flyttade till Wien, och arbetet
som informator hos familjen Specht.

Frågor och anmälningar till:
ursula.flatters@vidarkliniken.se eller gerard.lartaud@saltaby.se
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Gustav Steiner - Rudolf Steiners okände bror
Rudolf Steiners syskon ja,
vilka var dom?

Herr Julius Niederreiter, hembygdsmuseets chef, visade oss i resesällskapet,
en gravsten, som tillbördats museet
2013, ifrån sin ursprungliga plats, långt
därifrån, från trakten av Horn i Niederösterreich, dit familjen Steiner flyttade
efter faderns pensionering 1899.

sant information om Gustav Steiner,
Skriftställaren Wolfgang G Vögele, hade
intervjuat Gertrud Schmied Homburger,
en äldre kvinna på ett ålderdomshem
i Zürich, som kände till mycket om
Gustav Steiners liv.

På gravstenen står faderns namn,
Johann Steiner-Südbahnbeamter död
1910 och moderns namn Franziska
Steiner, död 1918 och systern
Leopoldines namn, död 1927.

Julius Niederreiter berättade också om
ett brev, som just kommit, med intres-

Följande text är ett sammandrag av denna intervju,
utökad och inflikad med mina egna ord:

Ludwig Müllner som själv bodde i
Brunn am Gebirge,(han var inspirator
till upprättandet av hembygdsmuseet)
alldeles nära Steinerfamiljens hus,
kunde berätta att Gustav placerades
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fullföljdes helt och att utbildningen kom
igång sent i Gustavs liv. Rudolf Steiner
lär ha kunnat dövspråket själv, och att
han hjälpte och arbetade med brodern.
Många menar att det var genom dessa
erfarenheter med Gustav, som Rudolf
Steiner gjorde sina första erfarenheter
med det, som senare, utvecklades som
terapier i de Läkepedagogiska verksamheterna.
Gustav flyttade 1899 tillsammans med
sin familj till Horn. Där fick familjen bo
hos en köpman Träxler.

Men Rudolf Steiner hade ju en bror också,
Gustav. . . vad hände med honom, hur såg
hans liv ut, vart tog han vägen?

Gustav Steiner,
Rudolf Steiners bror
Gustav Steiner föddes på den lilla stationsorten Pottschach söder om Wien
den 28 juli 1866. Det visade sig att
Gustav var döv. När Gustav 1882 flyttade med sin familj till Brunn am Gebirge,
var han 16 år gammal.

Gustav Steiner - Rudolf Steiners okände bror

på olika anstalter, där han emellertid
inte blev kvar så länge, utan hela tiden
kom tillbaka hem till familjen. En fru
Korschineck och bröderna Gliederer i
Brunn am Gebirge berättar att Gustav
var en vänlig och humorfylld människa,
men att han behövde ständig vård och
omsorg.
Rudolf Steiner hjälpte Gustav att få
komma till en dövstumskola, men det
verkar som om den utbildningen inte

Efter moderns död 1918, så övertogs
vårdansvaret för Gustav av storasyster
Leopoldine. I mars 1925 ligger Rudolf
Steiner på dödsbädden i Dornach och
vid den tidpunkten hade syster
Leopoldine blivit nästan helt blind.
Både systern och brodern behöver
hjälp och omsorg.

En fru Barth övertar nu vården av
systern och brodern. I två brev en vecka
före sin död, tackar Rudolf Steiner å ena
sidan Graf Polzer, för det goda valet av
fru Barth, som syskonens vårdare, och å
andra sidan herr Träxler, där de bor, för
sin omsorg om syskonen. Rudolf Steiner
understödde under alla år, sin familj
ekonomiskt.

Ett år senare, hösten 1926, övertar sjuksystern och den antroposofiskt intresserade Margareta Karner, ansvaret för
syskonen Steiner.
Margareta Karner skriver till Marta
Lauer i Wien 1927 om Gustavs glädje
över en bilderbok, ”Snövit”med rörliga
bilder som han har fått av Marta Lauer:

”-.....Gustav gladde sig väldigt mycket
över bilderboken, och sammankallade
alla i huset, så att de skulle få se boken.
Nu tittar han i den dagligen, ser på
bilderna, och ler saligt nöjd därvid. . .Vi
går ut ofta. . .han älskar naturen. . .det är
verkligen en stor glädje med honom. Han
kan inte nog förvåna sig över den minsta
sak, och glädja sig däröver.”
Gustav själv skriver på baksidan av
brevet: ”- Gustav tackar den kära fru Dr.
Lauer för den vackra bilderboken Snövit.
Med hjärtliga hälsningar
Gustav Steiner”
Systern Leopoldine dog i november
1927.

Ita Wegman som var Vorstand vid Goetheanum i Dornach, och som varit Rudolf
Steiners nära medarbetare, deltog
vid begravningen. Hon föreslog att
Margareta Karner, skulle göra något
roligt med Gustav, efter systerns bortgång. De reste då till Burgenland i Österrike och besökte Gustavs barndomstrakter, vilket gladde honom mycket.

I mitten av 1930-talet blev Margareta
Karner själv sjuk. Gustav stod nu utan
någon hjälp. Läkaren Ferdinand
Wantschura, tillfrågade textilkonstnärinnan Hede Jahn, om inte Gustav
kunde få bo i hennes familj. Hon svarade
genast ja.
Konstnärinnan Hede Jahn hade varit
personligen bekant med Rudolf Steiner
och bevistat många av hans föredrag.
Gertrud Schmied-Homburger, som har
berättat allt detta, var Hede Jahns dotter. Gertrud berättar att hon som helt
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liten baby, satt i sin mammas knä, under
Rudolf Steiners föredrag. Det var även
Rudolf Steiner som gav henne namnet.
I ett telegram från honom, den 2 januari
1922, står det: ”Detta barn ska heta
Gertrud Elisabeth”.
Gustav flyttade nu till familjen Jahn i
Wien. På sommarloven bodde han med
dem på ett lantställe i Gresten.
I Wien hade familjen även en koloniträdgård. Där trivdes Gustav mycket bra.
Gertrud berättar: ” Han var en otroligt
kärleksfull människa. Gustav trivdes bra
hos oss, helt från början. Han var överhuvudtaget inte skygg för människor, utan
gick fram till alla och hälsade”.
För Gustav var alla människor goda.
Han frågade alla vad de hette, och när
de hade namnsdag. Han skrev saker i
ett notisblock, t ex ”Trädgård, vackra
blommor, solen stor, har gulröd färg.
I köket Gustav Steiner”.
Gertruds morfar förstod sig inte på
Gustav och kände sig rädd för honom.
Gertrud berättar att han sa ”Ta bort
Gustav från mig” . . .men Gustav sa i sin
glädje, när han såg honom-”morfarkärlek”. För Gustav var allt kärlek. Han
kunde inte förstå, att någon inte ville
veta av honom.

Gertrud besökte Dornach många gånger
och deltog i deras kurser. Hon blev
inbjuden till Rudolf Steiners fru Marie
Steiner flera gånger och samtalade
med henne. Gertrud berättar. . .”Jag
hade plockat ett par blommor till henne,
på vägen dit, på en äng, som jag gav
till henne. Hon gladde sig mycket över
dem. Jag åt sedan mat med henne och vi
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samtalade om allt möjligt. Då berättade
hon även för mig, att hon alltid hade haft
en viss ångest inför ”Gusti. . . hon sa: han
kändes alltid skrämmande för mig”.
På lantstället i Gresten hjälpte Gustav
gärna till med enkla uppgifter. Gertrud
berättar ”Han hjälpte gärna till, med
det han kunde klara av, enkla saker. Han
hämtade ved till oss från vedboden. Det
klarade han tipp topp bra. Han var alltid
hjälpsam”.
En av Gustavs älsklingssysselsättningar
var att skriva av böcker och då särskilt
broder Rudolfs böcker. Mamma Hede
Jahn i familjen berättar 1937 i ett brev
till Johanna Mücke i Dornach om denna
hans favoritsysselsättning.

”Jag har, tror jag, berättat om hur jag
gestaltar dagen för honom, och då skulle
jag vilja berätta, att det allra viktigaste
för honom är att skriva av böcker. Till att
börja med skrev han bara av en kort dikt
. . . . men detta arbete blir honom allt kärare. . . nu kan han sitta i flera timmar.”
Hede Jahn berättar vidare att Gustav
skrivit av hela boken ”Wahrspruchworte”, och ”Hur uppnår man kunskap
om de högre världarna”. Hede Jahn
fortsätter ”nu har han kommit till den
sista fjärdedelen i den, och jag skulle så
gärna vilja ge honom Teosofi. . . men
min bok har gått förlorad. Är det möjligt
att jag kan be fru Doktor Steiner om ett
exemplar”?
Johanna Mücke som erhöll detta brevet i
Dornach, förmedlade Hede Jahns förfrågan angående boken Teosofi till Marie
Steiner, i ett brev daterat i juni 1937:

Gustav Steiner - Rudolf Steiners okände bror
”Ärade fru Doktor!
Bifogade brev erhöll jag just. Det står så
mycket om herr Dr Steiners bror i det, så
jag skulle vilja delge er det, likaså bilden
och skriftproverna. Det är gripande att
denna stackars människa så gärna övar
sig att skriva av sin brors verk. Skulle vi
från förlaget på ert uppdrag, kunna få
skickat ett exemplar av Teosofi?
Under andra världskriget bodde Gustav
med familjen, mestadels i Gresten på
landet. Här kunde de försörja sig själva
och även många vänner i Wien, på sin
egen odling.
I slutet av april 1942 blir Gustav sjuk.
Gertrud berättar:

”En dag sa ”Gusti” till oss att han inte
kunde gå på toaletten längre. Han hade
fått något slags tarmvred. Då bad vi en
sjuksyster att komma, som gav honom ett
lavemang, men utan önskat resultat. Han
behövde egentligen, mycket snabbt bli
opererad. Det kom så plötsligt. . . Vi ringde till sjukhuset i Scheibbs, den närmaste
största staden, där det fanns ett distriktssjukhus. De skickade en ambulans på
kvällen. Mamma ville absolut följa med.
Man sa nej, det var absolut omöjligt. . . Vi
skickade med honom allt det nödvändiga
och förklarade därtill, allt som var viktigt
att veta. . . Så kom han till Scheibbs. Där
hade han frågat systrarna, hur gamla
de var och vad de hette. De la honom i
sängen, men det utfördes helt klart inga
medicinska åtgärder. Han dog samma
natt, efter sin inskrivning på sjukhuset,
den 1 maj 1942.”

ligtvis sedan till Scheibbs (till sjukhuset)
och förhörde oss noga om allt, men när
vi sen träffade den ansvarige läkaren, så
betedde han sig mycket märkligt mot oss.
Mamma hade en underlig känsla av att
något inte stod rätt till. Det var ju en tid,
då man såg på handikappade människor, som om det var ett ”människoovärdigt liv”. . . Man hade helt säkert
kunna hjälpa honom. . .
Gustav blev 75 år gammal.

Gertrud själv, dog 94 år gammal den,
19 april 2015, på ålderdomshemmet
”Birkenrain i Zürich.

Lennart Nilo

Intervjun i sin helhet med
Gertrud Schmied Homburger finns
publicerad i”Birkenblatt Sonderheft 2012.”
www.birkenrain.ch

I dödsattesten stod det: hjärtfel.

Gertrud berättar vidare: ”Vi åkte natur-
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Wolfgang Schad

UTVECKLINGSDIMENSIONER

”hela livet är tre samtidigt närvarande tidsmått”
				

I sin skrift från 1907: "Barnets utveckling sett ur antroposofisk synpunkt",
talar Rudolf Steiner om utvecklingens
sju-års rytmer. Under antiken och i
medeltiden visste man om dessa utvecklingsrytmer. Men under 1900-talet
upptäckte man att det även finns andra
utvecklingsfaser, t ex kring det tredje och
nionde året. 				
I sitt föredrag i Stockholm den 16/4
1912 (GA 143) säger Rudolf Steiner själv
att han 1907 inte talade om det enskilda
barnet, utan om hur barnets utveckling
skulle gestalta sig. Barnet skulle under
de första sju åren ständigt härma sina
förtrogna förebilder, de andra sju åren
följa sina älskade auktoriteter och under
den tredje sjuårsperioden utveckla
intresse för världen och utveckla framtidsideal. Först vid 21 år, skulle den unga
människan med sin ansvarskännande
handlingsmognad komma till ett medvetandet om sig själv, till jagmedvetandet.
Men så är det ju inte. Inte hos ett
“normalt” barn och ännu mindre hos ett
utvecklingsstört barn. Mellan det tredje
och det tjugoförsta levnadsåret kan den
inkarnerande människan inte hjälpa
sig själv. Hon behöver hjälp att uppfostras av en vuxen människa. Således
är all uppfostran egentligen läkekraft.
Och denna läkekraft realiseras under
de tre första sjuårsperioderna med de
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tre uppfostringsmotiven: förebild och
efterhärmning, auktoritet och efterfölje,
världsintresse och framtidsideal. De är
som en urbild för de kommande sjuårsperioderna under hela livet.
		
				
Utvecklingen i naturen
Särskilt genom naturvetenskapens
utvecklingslära och biologins evolutionslära har utvecklingstanken trängt in i det
moderna medvetandet. Jag vill utifrån
detta skildra utvecklingens olika dimensioner. 					

Under Barocktiden trodde man, att
alla levande väsen redan från början var
färdigt utbildade i grodden. De första
mikroskopen, var så dåliga och lämnade
mycket rum åt fantasin. Man trodde att
man i de mänskliga fröcellerna kunde
se en redan liten, färdig människa,
en "homunculus" (Holländaren van
Leeuwenhoek). Den schweiziske läkaren
Albrecht von Haller menade däremot att
”homunculus ” fanns i äggcellen. Gemensamt för båda var att de utgick från en
urform, från en ”pre formation”. Det bottnade i teosofiska grunder; eftersom det
i skapelsehistorien efter varje skapelsedag heter: "Och Gud såg att det var bra",
så måste ju skapelsen ha varit perfekt
och det behövde inte uppstå något nytt
senare. Varje levande väsen var redan
färdig i sin form och vecklades bara ut
från att vara liten till att bli stor. Veckla ut
heter på latin: "exolvere" och då kallades

det hela "evolution". Också i det tyska
ordet "Entwicklung" finns ännu Barocktidens utvecklingshypotes; och även i
det engelska ordet "development", som
betyder avslöja, röja. Det var Hallers ord
som gällde:” Nil noviter generari “ (Inget
skapas på nytt). 				
		
1759 offentliggjorde en ung läkare i
Berlin, Caspar Friedrich Wolf sitt Doktorsarbete: "Theoria generationis". Där
säger han att han med luppen noga
undersökt de första stadier av ett ruvat
hönsägg, men där inte kunnat finna en
färdig miniatyrkyckling. Han menade att
alla organ utbildades på nytt varje gång,
och istället för "pre formation" skulle
"epigenesis" gälla, det vill säga nybildning. Efter det hade han hela den vetenskapliga världen emot sig för epiginesis
framstod som blasfemi, som hädelse.
Men ändå blev det Wolf som grundlade
Embryologin. 			

Orden utveckling och evolution blev
kvar, men fick helt nytt begreppsinnehåll. Det nya, oförutsedda, fanns med i
tankarna, framtiden hade öppnat sig,
frihetselementet tog plats i utvecklingstänkandet. Hundra år senare, 1859, utkom Darwins stora verk: "On the Origin
of Species", där han försökte framlägga
orsakerna för den fortskridande evolutionen. Hans förslag var: Mutation, den
starkares överlevnad vid överbefolkningen, och det hela "by chance" (genom
tillfälle). När hans vänner frågade honom
vad han menade med "chance", var hans
svar: "I have hitherto sometimes spoken,
as if the variations ... had been due to
chance. This, of course, is a wholly incorrect expression, but it serves to acknowledge plainly our ignorance of the course
of each particular variation. (...)

Nevertheless (....) we may be sure that
there must be some cause for each
deviation of structure, however slight”
(Origin, Chapt 4). 		

I princip företrädde Charles Darwin
därmed ännu en deterministisk världsbild med stränga naturlagar: Det måste
finnas orsaker för allt. Men idag är alla
evolutionsbiologer eniga om, att det
i princip inte går att förutsäga en organisms framtida utveckling. Den nya
uppfattningen av utvecklingsläran ger
plats även åt frihetsmomentet. Evolution är varken utveckling genom stela
naturlagar (materialism) eller genom en
färdig idévärld (platonisk idealism), utan
en vidareutveckling med öppen utgång.
Annars skulle människan inte finnas.
1860, ett år efter Darwins stora verk,
hittade en arbetare i ett stenbrott i den
övre Jura en förstenad fågelfjäder. Så
småningom hittades också mer eller
mindre fullständiga skelett med avtryck
av fågelfjädrar (hittills har tolv fynd blivit kända). Denna urfågel “Archeopteryx”
har utom fjädrar också klor och en lång
svanskotpelare som en ödla och tänder
som en krokodil. Darwin och hans företrädare i Tyskland Ernst Haeckel, gladde
sig. Ty nu blev den hypotetiska "missing
link" ett realt "connecting link" mellan
reptiler och fåglar. Och sedan dess står
detta i alla skolböcker som ett paradexempel för den fortskridande utvecklingen: Ur reptilen uppstod urfåglarna
och ur urfåglarna de fåglar vi har idag.
Men systematikerna hade det svårt: Hör
urfåglarna till reptilsläktet eller till fåglarna eller bildar de en egen grupp? Det
fanns olika meningar, och det var först
1955, när engelsmannen Gavin Rylands
de Beer försökte ta reda på alla känne-
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märken av denna urfågel och räknade
till: 29 reptilarter, 13 fågelarter och 3
övergångsarter, därtill kom tre kännetecken som varken fanns hos reptilen
eller hos fåglarna. Han kom således till
slutsatsen, att Archaeopteryx, urfågeln,
kvantitativt måste räknas som reptil,
men genom sina fjädrar också var fågel
och att den varken var reptil eller fågel
utan en sort för sig. Den visade tre olika
utvecklingssteg på samma gång.

Denna urfågel kan demonstrera för
oss hur de olika tidsmåtten förenas i en
samtidighet. Och det kan visa oss en ny
dimension av tiden, där alla tre tidsmått
samtidigt är närvarande, som de också
är i hela livet. Här talar man också om
tidsintegration eller tidsbindning, då
tiden blir till en tidsgestalt eller en tidskropp som är kännetecknet för eterkroppen, den löper inte linjärt i tiden. 		
		
När man en gång blivit uppmärksam på
detta, upptäcker man det överallt i livet.
Ni känner säkert till den ofta förekommande plantan 'röd fingerborgsblomma'
(Digitalis purpurea) som blommar vid
skogsbrynet. Den har inte bara blommor
utan bär knoppar upptill och utbildar
samtidigt neråt ur de utblommade
blomstånden fruktkapslar och frön. Där
är framtid, nutid och dåtid samtidigt
närvarande. Detta gäller inte bara för
den enskilda utvecklingen, utan för hela
evolutionen.
Människans utveckling
Låt oss nu se på den enskilda människans utveckling, så som den först uppenbaras för oss i det nyfödda barnet.
Vid födelsen är huvudet redan så gott
som färdigt utvecklat, hjärnan är redan
påfallande stor, huvudets sinnesorgan
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fungerar redan, de första hårstråna finns
redan. Nervsinnessystemet är utbildat, barnet kan födas tidigare. Och om
man bara tänker på det, är barn efter
nio månader egentligen för sent födda.
Däremot är lemmarna vid födelsen ännu
ganska svaga och det behövs ännu minst
ett år tills barnet kan räta upp sig och
börja stå och gå. Ämnesomsättningen
är ännu ytterst labil och barnet behöver
speciell näring, modersmjölken. Sett från
ämnesomsättningen och lemmarna är
vi egentligen för tidigt födda. Detta är
enastående för människobarnet och kan
vara ganska förbluffande.
Och så uppstår frågan om det inte finns
något område som fungerar redan vid
födelseögonblicket på rätt sätt?

Detta finns, det som sker med det första
andetaget, när barnet drar in luften
i lungan. Då tillsluts den ännu öppna
skiljeväggen i hjärtat och kretsloppets
arteriella och venösa del åtskiljs för alltid. Det är i de centrala rytmiska organen
som vi föds i rätt tid.
Således lever var och en av oss med tre
olika åldrar. Kroppsligt finns dåtid, nutid
och framtid redan permanent närvarande inom oss. Gåtan om den tredelade
tidens hemlighet är levande inom oss.

Men gäller detta inte också för vårt
själsliv? Inget djur kan lära ur sina
tidigare erfarenheter, eller ur en tidigare
generations historia. Och inget djur kan
som vi planera framtiden och därutöver
känna ansvar för kommande generationer. Är grundlagen för detta det nyfödda
barnets särskilda kroppsliga tillstånd?
Är det därför vi berörs så starkt av
anblicken av ett litet barn, särskilt ett ny-

fött barn? Och gäller denna samtidighet
också för vår andliga konstitution?
(I biologin kallas den Heterochromie).

När den unga själen i puberteten har
lämnat barndomen, upptäcker den till
sin egen förvåning ofta begåvningar och
talanger hos sig själv, som den inte hade
en aning om. Varifrån kommer de? Har
de övats in och förberetts i ett tidigare
jordeliv, det är ju ofta jordnära begåvningar. Å andra sidan vill man kanske
lära sig nya färdigheter och börjar öva på
dem. Och även om man inte riktigt lyckas
med det, är ansträngningen inte förgäves, ty det är ur den som begåvningarna
för nästa jordeliv uppstår.
Vid sitt första besök på Lauenstein (det
första antroposofiska läkepedagogiska
institutet i Tyskland) gav Rudolf Steiner
kanske den största hjälpen till de tre
unga män som hade grundat det: En
utvecklingshindrad människa i detta liv
håller egentligen på att förbereda en inkarnation i nästa jordeliv, (Strohschein).
Och detta gör uppgiften meningsfull och
inte hopplös, både för läkepedagogen
och eleven.

Det vill säga att varje människa andligen egentligen lever med tre jordeliv
samtidigt: Hon bär frukterna av sitt förra
liv och med sina gärningar i detta liv
förbereder hon sitt nästa jordeliv. Genom
inkarnationen förenas således ständigt
tre jordeliv i ett.
Det vi redan i den levande plantan i
naturen såg som samtidigheten i det
eteriska, sker hos människan genom reinkarnationsföljden; det är den av jaget
omvandlade eterkroppen (Buddhi), som
för jaget från jordeliv till jordeliv.

Under den tredje sjuårsperioden börjar
den unga människan fundera över frågan: Vad är jag kallad till? Vad kommer
att bli mitt yrke? För det mesta finner
man sitt yrke under fjärde sjuårsperioden. Men frågan finns där: Skall jag välja
ett yrke som jag har anlag till? Eller skall
jag välja något där jag måste tillägna mig
helt nya färdigheter? Ofta pendlar man
mellan dessa båda fram- och bakåt blickande hållningar, som ju är frågor till livet.
Och den unga människan arbetar då på
rätt sätt med sin utbildning, om hon tar
vara på sina medfödda förmågor, men
genom studier, och sedan i yrket, tillägnar sig nya kunskaper. Så kommer både
det förgångna och framtiden till sin rätt
och i denna spänning finner människan
sitt nuvarande öde.
				
Prof. Dr. Wolfgang Schad leder Institutet för evolutionsbiologi vid universitetet Witten-Herdecka,
där han sedan 1992 innehar en professur i evolutionsbiologi och morfologi.”

Denna artikel är publicerad i Seelenpfleege och
redigerad samt något förkortad i denna version.
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Global hållbarhet
BERAS och VÄRNAS samarbete

Med utgångspunkt från Rudolf
Steiners ”En lantbrukskurs” argumenterar Jostein Hertwig för att vi, när det
gäller odling och mathantering, måste
lära från grunden igen för att vi överhuvudtaget skall kunna fortsätta att arbeta
med jorden. Vi måste förvärva de kunskaper som gör att vi förstår naturens
sammanhang med hela världsalltet.
Risken är annars att människolivet och
naturen degenererar och dör ut.
Det stora hotet i dag kommer från
mineralgödsling, specialisering och
monokulturer inom lantbruket. GMO
(Genmodifierad odling) är en del av
denna specialisering. Detta sätt att odla
och frambringa mat riskerar att slå ut
den biologiska mångfalden. Klimathotet
och den globala uppvärmningen är bara
en del av ett större hot.
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Här lyfter Jostein fram hur all
hållbarhet egentligen utgår från jorden.
Idag sker en stadig försämring i kvaliteten i det som produceras i och med
mineraliseringen av marken och brist
på mångfald. Detta sätt att överutnyttja
jorden kan givetvis inte fortsätta. Denna
utarmning får stora konsekvenser på
alla områden; ekologiskt, ekonomiskt
och socialt.

Men det går att arbeta med enkla saker och ändra beteenden. Köttfrågan är
en sådan; om vi kan få ner konsumtionen från i snitt 80 kg till 20 kg är mycket
vunnet. Allt detta finns beskrivet i konceptet ”Diet for a Green Planet”(http://
beras.eu/what-we-do/diet-for-a-greenplanet/). Maten vi äter står för 50% av
all klimatbelastning.

I samband med att Värna har påbörjat
sin certifieringsprocess (Participatory
Guarantee System) har Värna och BERAS påbörjat ett samarbete för att uppmuntra Värnas verksamheter att ansluta sig till den globala solidaritetsrörelse
som ”Diet for a Green Planet” innebär.
Värnas verksamheter kan genom detta
profilera sig som en del av framtiden
och den hållbara utvecklingen.

diska kläder, med en vacker indisk sjal.
Omslagsbilden är från en internationell
ekologisk konferens i Madurai. Flera
hundra deltagare från hela världen var
på plats.

Jostein Hertwig menar att i arbetet
för global hållbarhet måste vi lära av
och känna ödmjukhet inför andra kulturers kompetenser. Det finns så mycket
som redan är utvecklat i andra sammanhang. Alla behöver inte gå igenom
Väst-världens misstag när det gäller
odling, mathantering och ekologi.

skalighet som en garant för hållbarhet
och kvalitet”

För att förtydliga det visar Jostein
stolt upp tidningen the Hindu International. Där finns han på bild i in-

”Vår biodynamiska ingång går
verkligen hem i Indien” säger Jostein
”där förstår man sambandet mellan
odling, kosmiska sammanhang och små-

Sjalen som Jostein bär på bilden fick
han av en bonde som ville visa sin tacksamhet för att Jostein, som västerlänning, engagerar sig i arbetet för jorden
och dess hållbarhet och inte står
för den ekonomiska rovdrift som annars
drabbar Indien.

Anders Rosenberg
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Att hålla kursen mot det
antroposofiska idéinnehållet
– ställer det högre krav på oss?
En intervju med Alda Palsdottir

antroposofiska idéinnehållet
Vi träffas på Fridebo, i deras rymliga och vackra vardagsrum där den
lummiga trädgården kikar in genom fönstren. Alda Palsdottir, föreståndare på Fridebo, har lovat låta sig intervjuas om vad en socialterapeutisk
verksamhet jämförelsevis med andra gruppboenden kan vara – finns det
någon skillnad? Vi som är verksamma och arbetar inom socialterapin är
nog både av erfarenhet och upplevelser i vardagen övertygade om det,
men, kan vi synliggöra det för andra?
Vad skulle du säga skiljer en
antroposofisk verksamhet från
andra liknande gruppboenden?

Vad kan verksamhetsidén
erbjuda era boenden? Vad är
annorlunda här?

Vi vill skapa en hemmiljö för personer
med funktionsnedsättning där självbestämmandet ska vara i fokus.

Jag har lite svårt att säga vad som
ligger i idén och vad som ligger i personerna här och i ledningens tankar
om antroposofin. När jag ska tolka idén
kommer mina värderingar med i det,
men, det första jag tänker på är dels gemenskapen och dels den hemliknande
situationen. Vi medarbetare och de som
bor här gör ofta saker tillsammans, det
kan vara till exempel trädgårdsdagar
och gemensamma måltider.

Den boendes integritet ska bestämma
verksamheten. Vi har ju baserat vår
verksamhet på antroposofi och på de
kärnvärden som finns inom den. Sen är
det alltid svårt att beskriva vad det är
som skiljer oss från annan verksamhet
med samma uppdrag, men, jag tycker
framförallt att det är ledningens och
medarbetarnas engagemang.
Det finns något här som syns i det att
man bryr sig om varandra och om miljön. Arbetet är inte bara uppgifter man
bockar av på en lista.

Sonja och Alda, verksamhetschef och föreståndare på Fridebo
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Man försöker läsa av brukarens intressen och behov, man engagerar sig i
personen och inte bara i uppgiften. Om
det också görs i andra verksamheter vet
jag inte så mycket om, men, vi märker
väldigt tydligt att det finns ett engagemang i brukaren.

Det finns praktiska skäl till det, men
engagemanget för varje persons trivsel syns i det att vi är också måna om
att alla ska laga mat hemma hos sig.
Alla ska få uppleva att det doftar gott
hemma.

Lika viktigt är det att man inte upplever sig vara förvisad till gemenskapen
jämt utan har ett eget mindre socialt
sammanhang. Inget ska vara ett måste,
vi vill att alla ska kunna få både ock. Vi
vill inte kopiera människor och ingen
ska behöva vara som någon annan. Om
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du vill gå och sjunga i en kör ska inte
din granne behöva göra det. En av våra
boende som är från landet vill gå på
”ko-safari”, och det gör vi tillsammans,
men, det hade inte funkat med någon av
de andra. Vi försöker tillmötesgå
personliga intressen.

Händer det att intresset för
personen kommer i konflikt med
verksamhetsidén och ambitionen
att leva upp till den?

Vi kan inte tillmötesgå allas behov och
det finns en prioriteringsordning som
ska hållas, en balans man ska hitta gällande dagliga sysslor, individuell hälsa
och så vidare.
För somliga tar det lång tid med skötseln av sitt hem och sin hälsa, då blir
det mindre tid över för fritid. Vi kan till
exempel inte gå på ko-safari varje vecka
fast brukaren skulle vilja det, men,
intresset får styra för det mesta och vi
ansvarar för vårt uppdrag med att se
till att den som bor hos oss har det bra,
både materiellt och själsligt.

Finns det tillfällen när ditt tjänstemannauppdrag med att vara den
som ser till att lagar och krav efterföljs, kan vara svåra att uppfylla?
Vi har fungerande rutiner, skulle vi
bli synade finns det säkert saker som
tillsynsmyndigheten skulle vilja att vi
förbättrade, det går alltid att bli bättre,
men jag tycker vi har hittat ett sätt som
fungerar, en bra balans.
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Hur påverkar den socialterapeutiska inriktningen verksamhetens
innehåll, det ni gör tillsammans
med de boende?
Jag upplever att vi får möjlighet och
stöd från det socialterapeutiska tankesättet till att ha mer substans i det
vi gör. Vi förbereder inför storhelger
med att läsa berättelser, plocka fram
bilder och göra fint. Det är inget som vi
bara plockar upp ur fickan, utan vi tar
upp det på våra medarbetarmöten och
diskuterar vad vi ska göra och frågar oss
hur vi kan stärka upplevelsen av att fira
en helg. Det kan vara att gå på konsert
till exempel.

Nu provar vi att ha individuella boendemöten då vi börjar med att lyssna
till den boendes önskemål och vad
hen tycker är viktigt. Sen säger vi vad
vi tänkt på utifrån vårt uppdrag som
utförare. Det avrundas med att pratar vi
om hur vi kan hjälpas åt att tillsammans
komma vidare och avslutningsvis fikar
vi tillsammans.
När vi i medarbetargruppen förbereder
dessa möten försöker vi uppmärksamma det som vi vill ta upp och då
kan vi prata om våra iakttagelser från
vardagen. Det kan till exempel vara att
en boende behöver bättre rutiner och

längre framförhållning om vad som ska
hända och mer stöd för att upprätthålla
sin integritet.
Vi träffas också varje vecka och har ett
personalmöte där vi bland annat läser
antroposofi. Det finns en stark önskan
om att vi ska göra det från ledningens sida, om att hålla kursen mot det
antroposofiska idéinnehållet. Det här
är något som ställer högre krav på oss,
föreståndare och medarbetare än vad
man kanske möter inom andra verksamheter.

Paula H Karlström

Det förslaget förbereds tillsammans och
den som jobbar den dagen får det lite
serverat. Sen finns det de som bor här
som väljer bort det. Ingen måste vara
med, men det är det som erbjuds.

Hur pass viktigt är det här att du
som ledare är insatt i socialterapin?
Det är klart att man måste veta vad
man håller på med och det kravet fanns
när jag började här för 14 år sedan.

Men, jag upplever nog att kunskapen
om personerna som bor här är viktigare
och det är det som styr. Om man tänker
sig att det är tre delar, lagstiftning, idén
och den enskilde boende själv som styr
verksamheten så är individen viktigast.
För tillfället är vi upptagna av att
försöka bygga upp något nytt, vi vill
vidareutveckla konceptet socialterapi.
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Läkeeurytmi i skolan

LÄKEEURYTMI är en rörelseterapi som sedan 20-talet funnits
på waldorfskolor världen över. Den tillämpas i nära samarbete
med klasslärare, stödlärare, skolläkare och skolsköterskor. Det
är en specifik antroposofisk stödåtgärd som har visat sig särskilt
lämplig på skolan. De senaste åren har dock detta viktiga stöd
för växande barn skurits ned och till och med ofta helt dragits in.
Det handlar om prioriteringar och kanske bör vi ställa oss frågan
varför vi inte värdesätter en sådan unik och ofta effektiv möjlighet att hjälpa barnets utveckling.
Idag förväntas det i växande grad att
barnen ska utvecklas till hela, kraftfulla
och innovativa samhällsmedborgare.
Skolan får ett allt större ansvar för barnens utveckling i takt med att föräldrar
är allt mera upptagna.

För att kunna fullfölja sitt pedagogiska
uppdrag är det nödvändigt att skolorna erbjuder en möjlighet för barn
att växa upp som allsidiga människor.
Waldorfskolorna har denna grundidé
men är i dag mer och mer inskränkta av
statliga direktiv. I samband med denna
utveckling behöver eleverna i ännu
högre grad få hjälp för att klara kraven i
samhället.
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Läkeeurytmi i skolan ger en sådan chans.
Med rörelser hjälper den barn och ungdomar att komma igenom utvecklingskriser i livet. Svårigheterna kan vara av
själslig eller kroppslig natur så som svagt
immunförsvar, oro, sned rygg, platta
fötter, för trångt växande tänder eller fördröjd tandömsning. Det är bra om man
kan ta itu med sådana hinder i god tid för
en positiv utveckling.

Nioårsförvandlingen, då barnets andning och ämnesomsättning fördjupas
och individualiseras, kan för barnet vara
en tid av uppvaknande inför sig själv
och de sammanhang det lever i. Detta
kan väcka djupa frågor som kanske inte

alltid blir uttalade, ännu mindre besvarade. I sin tur kan dessa upplevelser
leda till magont, huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller allmän oro.

Här kan läkeeurytmin vara en hjälp.
Rörelserna kan främja en lugn, harmonisk andning och ämnesomsättningen
kan stärkas. Oro, ångest, tics, beteendestörningar, koncentrationssvårigheter,
sömnstörningar, enures, dyslexi, migrän,
allergi och astma är andra besvär där
läkeeurytmi kan hjälpa. Till och med när
ett barn har vuxit så fort på längden att
det tagit på krafterna kan läkeeurytmin
verka stödjande.
Är något i obalans, finns en ensidighet
som gör att människan inte mår bra, får
sjukdomar eller kroniska besvär, kan vi
göra läkeeurytmi. Då är människan själv
med i läkandet och det stärker i sin tur
viljan.
Skolan är en fördelaktig plats för barnet
eftersom man i nära samarbete med

lärare kan hjälpa till med dess konstitutionella utveckling och därmed
förebygga många besvär som kan vara
till belastning under skoltiden eller kan
utvecklas till olika sjukdomar senare i
livet.
Vilka elever kan få läkeeurytmi?
På skolan undersöker skolläkaren alla
barn och kan då ordinera läkeeurytmi.
Även en förälder eller lärare kan vända
sig till läkeeurytmisten.

Sammanfattningsvis är läkeeurytmi
en rörelseterapi för hela människan
där kropp, själ och ande är delaktiga. De allra flesta barn älskar att
röra på sig och tycker därför om att
komma till läkeeurytmin.
Liselotte Nehls Vater, läkeeurytmist
Sidsel Enderud, läkeeurytmist
Margareta Dahlström, läkeeurytmist
Anita Drufhagel Jülke, barnpsykiater
Susanne Wärnhjelm, barnläkare

LäS 37

bokanmälan

bokanmälan

Ita Wegman och antroposofin

Bokanmälan Ita Wegman

Samtal med Emanuel Zeylmans, Ita Wegmans biograf
Wolfgang Weirauch

I den här boken blir Ita Wegmans biograf Emanuel Zeylmans (19262008) intervjuad av Wolfgang Weirauch om en turbulent och smärtsam
tid för den antroposofiska rörelsen. Läkaren Ita Wegman (1876-1943)
var under Rudolf Steiners sista levnadsår hans närmaste medarbetare
och hon bidrog väsentligt till utvecklingen av den antroposofiska medicinen och den läkepedagogiska rörelsen.
”Ita Wegman och antroposofin” beskriver på ett finstämt sätt personen Ita Wegman och närheten mellan henne och Rudolf Steiner. Boken
redogör också för vad som hände tiden efter Rudolf Steiners bortgång
då Ita Wegman uteslöts ur sällskapet och falskeligen anklagades för en
mängd oegentligheter. Det här är historien om hur mänskliga svaghetersom avundsjuka, antipatier och småpåveri fick episka dimensioner och
försvårade det antroposofiska arbetet åratal framöver.

Doktor Ita Wegman (1876–1943) lämnade väsentliga bidrag till utvecklingen av såväl den antroposofiska medicinen som den läkepedagogiska
rörelsen i Europa. Hon var Rudolf Steiners närmaste medarbetare under
hans sista levnadsår, men hon hade även motståndare. Ita Wegmans biograf berättar här om hennes mångsidiga och händelserika liv.
160 sidor, många foton. Pris 170 kr inkl porto.

Sätt in 170 kr på vårt bankgiro 5040–0126 och skriv ”Wegman-bok”
eller dyikt i meddelanderutan, så kommer den med posten!
Endast Sverige.
http://www.novaforlag.nu/
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Emanuel Zeylmans hävdade att konflikten fortfarande sätter
sina spår i rörelsen och han menade att rörelsen behöver ’psykoterapeutiseras’: Se tillbaka på svårigheterna och finna ”modet att se bortom
den slöja vi drar över obekväma händelser”. En rörelse kommer bara att
utvecklas om man slutar att sopa konflikter under mattan, säger han.
Zeylmans såg tre faror för den antroposofiska rörelsen; att förtränga,
förneka och att skönmåla. Den första handlar om att den antroposofiska
substansen gradvis töms. Den blir abstrakt och tränger inte in i livet.
Den andra faran innebär att antroposofin blir stelbent, inskränkt och
oförmögen till förnyelse. Men han lyfte fram den tredje som det största
hotet – att hela antroposofin blir falsk och oärlig, en osund kompromiss.
Boken lyfter fram Ita Wegmans öde, men även hennes förmåga att
kunna möta det på ett inspirerande och framåtblickande vis. Hon var en
människa som mötte sin omvärld på ett sunt och naturligt sätt och som
envist hävdade att antroposofin inte har något att göra med speciella
strömningar av människor, utan är ett globalt kulturelement för alla.
Anders Rosenberg

LäS 39

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse
framför profiten. Det visar sig främst i
att Värnas verksamheter är långsiktiga
och socialt hållbara. Läkepedagogiken
började praktiseras 1935 i Sverige och
många Värnaverksamheter har en lång
Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi
och gedigen erfarenhet av att arbeta för
- boende, utbildning
& arbete. behov.
människor
med särskilda

§ 2. Förbundet har till ändamål att verka för den antroposofiska läkepedagogiken och socialterapin i Sverige och
internationellt genom att stödja utvecklingen av bildning,
boende och arbete för personer med funktionsnedsättning samt forskning inom området.
Verksamhetsberättelse 2015
Inledning

Vikten av Värnas stöd för
det internationella arbetet
Tillsammans arbetar Värnas verksamheter med att vidareutveckla och fördjupa läkepedagogik, socialterapi och
antroposofi, både nationellt och internationellt genom arbetet i Dornach.

Medlemskapet i Värna är ett solidariskt
och värdefullt bidrag till Medicinska
sektionen vid Goetheanum och det internationella arbetet för läkepedagogik
och socialterapi. Nu behövs vi mer än
tidigare med tanke på den trend som
varat en tid och som visar att intresset för läkepedagogik och socialterapi
minskar i Europa samtidigt som det
ökar på andra håll i världen. Medlemsbidraget är ett konkret uttryck för solidaritet med antroposofiska verksamheter i länder där samhällets omsorg
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om funktionsnedsatta är eftersatt eller
saknas. En titt i backspegeln visar att
Värnas medlemsbidrag genom åren utgjort ett stabilt tillskott till detta arbete.
Valet att konkret visa solidaritet och bidra till utvecklingen och etableringen av
läkepedagogik och socialterapi genom
ett Värna- medlemskap är betydelsefullt.
Tack till er alla för denna insats!

Värna – som en
rikstäckande organisation,
representerar ett drygt fyrtiotal idéburna verksamheter i arton av Sveriges
kommuner. Värnas medlemsorganisationer omfattar över 1000 omsorgstagare och cirka 1800 anställda/årstjänster.
Värnas medlemmar drivs inte av vinstintresse utan sätter alltid människan

Verksamheterna kännetecknas av att
arbetet och människosynen baseras på
vår värdegrund, de sju kärnvärdena.
Syftet är att inspirera verksamheterna
till att i vardagen arbeta med läkepedagogik och socialterapi. Det säkerställer
och bidrar till en ökad medvetenhet
om vikten av att aktivt både fysiskt
och mentalt skapa en god livsmiljö
för människor med särskilda behov.
Ett kontinuerligt arbete med att på
verksamheten föra en reflekterande
dialog utifrån värdegrunden, ger förutsättningar till att få engagerade och
kompetenta medarbetare med ett etiskt
förhållningssätt.
Förbundsmöten

2015-02-04 på Valåker /Åby Kulle, Hölö
Läkepedagogik och socialterapi i
Värnaverksamheternas dokumentationsarbete?
Sofie Hansson, medarbetare på
Staffansgården berättade om sin essä
med titeln: ”Genomförandeplaner och
socialterapi. ”
Syftet med essän är att tydliggöra
Staffansgårdens socialterapeutiska
identitet för bland annat handläggare
på kommunen och medvetandegöra
det viktiga arbete som dagligen utförs.
Detta framgår i Staffansgårdens genomförandeplaner som tydligt visar vad
byborna får som andra inte får. Tillsam-

mans med Jens Hansen, föreståndare
för Daglig verksamhet på Staffansgården ledde Sofie även ett grupparbete
på temat.
2015-05-12 på Saltå by
Hur kan vi varsebli att vi arbetar med
det andliga i vardagen?
Rüdiger Grimm, internationell sekreterare och ansvarig för den läkepedagogiska och socialterapeutiska
avdelningen av Medicinska sektionen i
Goetheanum gästade Värnas förbundsmöte.

Han höll ett föredrag och en mini workshop på engelska med anknytning till
temat. Rüdiger Grimm menade att den
andliga kvaliteten i det sociala arbetet
hör ihop med ett helhetstänkande, ett
så kallat holistiskt perspektiv. Det är
dock möjligt att ringa in olika områden
att utgå ifrån. Varje definierat område
innehåller olika indikatorer på andliga
kvaliteter och genom att undersöka
dessa kan man bli varse källan till de
andliga kvaliteterna.

I workshopen som följde delades mötesdeltagarna in i fem grupper som fick
i uppdrag att söka indikatorer på andlig
kvalitet inom följande områden:
1. Det individuella
2. Socialt liv
3. Resurser/ekonomi
4. Förhållandet till det förflutna/
nuvarande/framtiden
5. Förhållandet till det allmänna

Rüdiger Grimm avslutade sitt anförande
och sin workshop med att påminna om
att antroposofi är en metod för att få till
stånd förändringar i samhället.
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BERAS inbjuder Värnas verksamheter till ett samarbete för att bli
miljöcertifierade
Jostein Hertwig var inbjuden till att
berätta om BERAS och deras arbete
med olika projekt för att sprida kunskap
om ekologiskt strategier för en långsiktig och hållbar hantering av maten på
våra bord med målet att erbjuda och äta
”Östersjövänlig” mat.
Maten vi äter står för hälften av klimatbelastningen i världen liksom för hälften av övergödningen av Östersjön. Bara
genom att minska eget köttintag, äta
ekologiskt och lokalproducerat bidrar
man till att göra Östersjön friskare.

Daglig Verksamhets och anpassade
verkstäders existens är hotade
i Europa
Gerard Lartaud informerade om att
Dagliga Verksamhets och anpassade
verkstäders existens är hotade i Europa.
Det anses diskriminerande att funktionsnedsatta inte är på den ”öppna arbetsmarknaden”. Problemet förvandlas
subtilt till att den skyddade arbetsmarknaden därmed inte får finnas. Rätten att
vara på den ”öppna arbetsmarknaden”
kan snabbt bli till funktionsnedsattas
rätt att vara arbetslös. Det finns ett upprop mot denna utveckling i ett flertal
europeiska länder. Gerard undrar om
Värna vill ställa sig bakom detta upprop.
Beslut kommer att fattas på nästa förbundsmöte. En översättning av uppropet kommer att bifogas detta protokoll.
2015-09-02/03 Vindrosen, Vollsjö, Skåne
Värdet av konstnärlig aktivitet inom
pedagogik och omsorg
Göran Krantz höll ett föredrag där han
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belyste bildningsbegreppet som en motpol till dagens rationella, neoliberala
synsätt att närma sig utbildning. Idag är
det risk att det konstnärliga blir perifert
i utbildning och riskerar dessutom att
försvinna såvida man inte kan påvisa att
konsten kan tjäna hälsa, social förmåga
och/ eller matematik.
Konsten får finnas om det finns ett rationellt syfte. Göran menar att konsten
måste få finnas i utbildningsvärlden för
sin egen skull som en del av människors
utveckling. Konsten behövs för att ge
människan möjlighet att lära känna sig
själv, få nya horisonter och finna sin väg
genom livet. Konsten kan hjälpa människor att finna hopp i en annars ganska
oförutsägbar värld. I den bemärkelsen
ingår konsten i bildningsbegreppet och
bidrar till förmågan att tolka, omtolka
och förstå. Det handlar om att utveckla
förmågan att komma hem till sig själv;
att bli en medveten meningsskapande
individ. ”Bildning är vad som finns kvar
när vi glömt vad vi lärt oss”, som Ellen
Key en gång så träffande beskrev det.
Värna och certifiering
Syftet med en Värnacertifiering är att
stärka det läkepedagogiska och socialterapeutiska varumärket gentemot
omvärlden och att ge Värnas verksamheter tydliga incitament att förankra
Värnas värdegrund och låta sig genomsyras av den.
Mötesdeltagarna delades in i tre grupper under rubrikerna:
1. Organisation och ledning
2. Boende-elever-arbetstagare
3. Medarbetare

Kort sammanfattning från grupparbetet
som förslag att bearbeta till en certifiering
• Varumärket viktigt
• Frivillighet nödvändig
• Verksamheterna känner sig själva 		
bäst och skulle också kunna bedöma
sig själva
• Dock behövs ett utifrånperspektiv 		
som ser vad som behövs med nya 		
ögon
• En inre angelägenhet som kan bli
en yttre
• Arbetet med kärnvärdena har
inneburit en inre kraft för verksamheterna
• Vad händer om man inte är med?
• Varje verksamhet är olik och det är
individens behov som måste styra
• Att arbeta med människosynen
oerhört viktigt
• Stämningen och den kulturella
atmosfären också mycket viktig
• Medarbetarnas bemötande och
kompetens är det som gör platsen
• Antroposofiska terapier ett måste
• Ju mer som satsas på medarbetarna
ju bättre är det för verksamheten
• Öppnar man dörren till certifiering
kan den inte stängas
• Certifiering är något man inte kan 		
undvika i framtiden
• En utomstående konsultverksamhet
behövs

I samtalet som följde konstaterades att
Värna nu har påbörjat en process mot
medlemscertifiering. Den beräknas ske
i flera steg och syftar till att visa
våra läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheters mervärde, det
som gör oss unika.

Ett förslag presenterades som är ett
underlag för kansliet att bearbeta
tillsammans med verksamheter som
anmält sig som frivilliga en plan om
tågordningen. Till konsulthjälp ämnar
man tillfråga Jostein Hertwig på BERAS
international som har gedigen erfarenhet av certifieringsarbete.

Intressegruppen för Europa
Gerard Lartaud redogjorde för vad den
avsiktsförklaring Intressegruppen för
Europa gjort. Där sägs att det finns en
stor risk för att personer med psykiska funktionsnedsättningar blir utan
verkstäder och daglig verksamhet om
det blir ett direktiv på att ingen skall
vara utanför den öppna arbetsmarknaden. Syftet är att alla skall inkluderas
och ingen diskrimineras. Men, många
befarar att resultatet bli en massiv nedläggning av anpassade verkstäder och
dagliga verksamheter över hela Europa.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning riskerar då att bli utan
sysselsättning och utlämnade till den
reguljära arbetsmarknaden med arbetslöshet som följd.
Förbundsmötet beslöt att Värna ställer
sig bakom avsiktsförklaringen.
2015-11-24 på Solåkrabyn
Värnas kärnvärden och Rudolf Steiners
definition av läkepedagogik.

Christian Texier, föreståndare för ungdomsboendet på Saltå By och medlem
av LäS-kollegiet, presenterade sitt arbete
med att filosofiskt tolka Värnas kärnvärden och ge en sammanfattning av
Rudolf Steiners definition av läkepedagogik. Christian utgick från det elfte
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föredraget i läkepedagogiska kursen
och han menade att Steiner inte ville att
vi skulle fastna i de kosmiska skeendenas abstraktioner, utan att vår uppgift
är att föra ner dessa kosmiska skeenden
till att bli iakttagbara i det allra minsta i
vardagen. Endast så kan vi arbeta andligt med läkepedagogik och skaffa oss
en sann kunskap om människan. Christian redogjorde också för den djupare
impulsen bakom den läkepedagogiska
strömningen och kunde konstatera att
Rudolf Steiner har gett oss verksamma,
om än gåtfulla, bilder att arbeta med
och bearbeta.
Frågor väcktes om hur vi hittar den
andliga inspirationen i vardagsarbetet och vad det är som är bestående i
läkepedagogiken. Är det framförallt en
relations- och bemötandepedagogik som
utgår från punkt- och kretsmeditationen? Hur kan läkepedagogiska kursen
förmedlas på ett modernt sätt och bidra
med ett språk som alla förstår?

Ett förslag väcktes av Christian att göra
en kortare sammanfattning av Värnas
kärnvärden som ett lättillgängligare
material till intresserade och berörda
såsom IVO-inspektörer och handläggare. Den skulle innefatta tre delar istället för sju, baserade på det individuella,
gemenskap och miljö.

Läkepedagogiska kursen inför
100-års jubiléet 2024
Det pågår nu ett världsomspännande
arbete ägnat åt läkepedagogiska kursen.
En mycket viktig aspekt av den är att
just lyfta fram medarbetarens vilja till
självutveckling och därmed låta sig skolas i det läkepedagogiska/socialterapeuLäS 44
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tiska förhållningssättet. Här ligger ett
stort ansvar hos verksamhetscheferna
att ge förutsättningarna för medarbetarutveckling.

Värnas verksamhetsplan och
budget för 2016
Värnas verksamhetsplan och budget för
2016 presenterades på förbundsmötet
och båda antogs av de närvarande medlemmarna.

Rüdiger Grimm avgår som
ordförande 2016
Rüdiger Grimm går i pension under
2016 och ny ordförande för den Läkepedagogiska och Socialterapeutiska avdelningen av den Medicinska sektionen
blir Jan Gösschel från USA.
Rådskretsmöten
Före samtliga förbundsmöten har
rådskretsen träffats. Det är ett forum
utan en i förväg uppställd agenda som
alla medlemmar är välkomna till för
att bidra med idéer och tankar om hur
Värnas arbete kan förbättras.

Rådskretsen har träffats före förbundsmötet vid tre tillfällen under året,
4 februari, 12 maj och 24 november.
Mötena har präglats av samtal om det
antroposofiska idéinnehållet och hur
man arbetar med det inom Värnas
verksamheter.

Några upplevde ordet rådskretsmöte
som tråkigt och oinspirerande och föredrog det mer lustfyllda bollplanksmöte.
Efter samtal fastnade förbundsmötet för
Öppet forum och beslöt att fortsätta träffas tiden innan förbundsmötet under
det nya namnet.

Internationell representation
Värna har deltagit i Konferensen för
Läkepedagogik och Socialterapi, A Conference of the Council for Curative Education and Social Therapy at the Goetheanum, i Dornach som ägde rum i början
på oktober. Sverige företräddes denna
gång av Marianne Lindström, Paula H
Karlström och Mats-Ola Olsson. Temat
var Rudolf Steiner’s Course on Education
for Special Needs vilket bearbetades i
samtalsgrupper och workshops, bland
annat med reflektioner kring fenomenet
kleptomani och vad det är vi moraliserar över. I ett arbete om Läkepedagogiska kursens tredje föredrag knöt
psykologen Annette Pischler ihop den
antroposofiska tanken om jag-organisationen med den nutida forskningen
gällande anknytningsläran. Att engagera
oss i denna fråga är viktigt eftersom vi
arbetar med relationspedagogik och
bör kunna verka fritt utifrån en vidgad
kunskapsbas i det läkepedagogiska och
socialterapeutiska fältet.
Sigtunadagarna 30/9-1/10
Hur vi kan värna om vår antroposofiska
särart och framtid var fortsatt tema från
förra årets sammankomst men denna
gång riktades innehåll och aktiviteter
mer specifikt till individens, i synnerhet
verksamhetsledarens, eget fördjupande.
Det är viktigt att själv skapa och upprätthålla ett eget förhållande till det
inre, vilket samtidigt öppnar oss mot
vår omvärld.
Temat var det kontinuerliga arbetet
på det egna självet/jaget som är det
viktigaste för att hålla förhållandet till
det spirituella fältet levande. Ursula
Flatters, specialist i allmänmedicin och

utbildningschef på Vidarkliniken,
introducerade ett arbete med meditativa, kontemplativa övningar.

Därefter fortsatte arbetet utifrån sammankomstens agenda i både plenum
och små grupper.

Kort sammanfattning för år 2015
Värna har hållit fyra förbundsmöten
med olika teman som anknyter till läkepedagogik, socialterapi och antroposofi.
Årsmötet enligt stadgarna 2015-05-12
på Saltå by.

Hemsidan har publicerat nyheter, annonser och information under arbetsåret. Medlemstidningen LÄS har utkommit med två nummer under 2015 med
dessa teman: ”Själslig utveckling som
färgspektrum-konstterapi” och ”Filosofi
läsning av kärnvärdena”.

Marknadsföring, annonsering har skötts
enligt markandsföringsplan i samverkan mellan kansli och styrelse. Värna
har annonser både i tidningar och på
websidor såsom till exempel i Dagens
omsorg, Föräldrakraft och SIL.
Reportageresor har gått till Stiftelsen
Koalan och Tuna Snickeri.

Bokutgivning, ”Människan – inte bara
en kropp” av Christhild Ritter.

Värna är medlem i, alternativt representerar arbetet för läkepedagogik och
socialterapi i följande sammanhang och
organisationer:
• Konferenz für Heilpädagogik und
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Sozialtherapie, den internationella
organisationen för Läkepedgogik och
Socialterapi som årligen möts i Dornach.
• STAG (SozialTerapeutische Arbeitsgruppe), en grupp där man även blir
invald genom kooperation och som
träffas i olika länder med fokus på
Socialterapin som verksamhetsfält.
Hans-Fredrik Berg är Värnarepresentant.

• ECCE (Euoropean Co-operation in
Antroposophical Curative Education
and Social Therapy) som är en anhörigorganisation vilken driver och bevakar frågor gällande de funktionsnedsattas rättigheter i EU-sammanhang.
Representant för Värna har tillfrågats.

Möten Värna deltar i är med forskningsgruppen FoKuC, centret för forskning – och kunskapsutveckling för
antro-posofiskt orienterade verksamheter och INSAM, den antroposofiska
rörelsen nätverk för samverkan.
Värna är också medlem i och samarbetar med Tankesmedjan Trialog. Den
har en antroposofisk inriktning och
verkar för demokrati, fritt kulturliv
och solidarisk ekonomi.

En av medlemsförmånerna är medlemskapet i Upphandlingspoolen UPHO.
Sedan november 2012 är de Värnas
samarbetspart för inköpsavtal och
inköpsfrågor. UHPO driver inköpssamverkan med enskild, privat vård
och omsorg. Värnas medlemmar kan
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Rasmusbyn
kostnadsfritt ansluta sig till UHPO och
få tillgång till att använda de ramavtal
och avtalsprislistor som UHPO förhandlat fram. Några avtalsområden är
livsmedel, förbrukningsmaterial, städmaterial, drivmedel, elektronik och
kontorsmaterial. Avtalen är frivilliga
att ta i anspråk och inga årsavgifter
eller övriga kostnader tillkommer. Nitton Värnamedlemmar använder aktivt
denna medlemsförmån.
Endagskurser i social dokumentation
med Susanne Larsson har hållits
under våren.

Styrelsen
Styrelsen har efter årsmötet bestått
av följande ledamöter; ordförande Jan
Larsson/ Marianne Lindström, kassör
Horst-Henrik Liljeström och ledamöterna Jens Hansen, Helena Casanova,
Hans-Fredrik Berg. Kansliet har svarat
för sekreteraruppgiften. Det har hållits
åtta styrelsemöten under året.
Medlemsfakta om året som gått
Antal medlemsverksamheter: 40
Avslutade medlemskap: Två, Dormsjöskolan som ändrat inriktning och
Ekpråmen som upphört med sin
verksamhet.

Värnas styrelse och kansli tackar
medlemmarna för ett gott samarbete
och ett givande år.
Paula H Karlström, förbundssekreterare
Ander Rosenberg, kommunikatör

Rasmusbyn – ny medlem
Rasmusbyn är en verksamhet under uppbyggnad och beräknas öppna september 2016, verksamheten är lantligt belägen ca 3 mil norr om Örebro.
Rasmusbyn blir ett boende och daglig verksamhet enligt LSS 9:9 och LSS 9:10
med 20 platser. Verksamheten kommer att drivas som ett bykollektiv med
socialterapeutisk inriktning. Fyra gruppbostäder, gemensam matsal och två
villor för uthyrning kommer att byggas utefter en byväg. Den befintliga mangårdsbyggnaden blir byns nav där det finns gemensamhetsutrymmen i form av
aktivitetsrum, tv-rum, sällskapsrum och kök. Till gården hör ett stall där det
kommer att finnas hästar, kor, får och höns. Skog-, betes- och odlingsmark finns
också. Den dagliga verksamheten är integrerad i verksamheten och består av
flera olika verksamheter såsom skötsel av häst, kor, får och höns, trädgårds- och
skogsskötsel, ekologiska grönsaksodlingar, arbete i kök och tvätteri.
Verksamheterna kommer att styras av årstiderna. Vi kommer att arbeta med
rytmiskt återkommande händelser och förutsägbarhet såsom gemensamma
morgonsamlingar, måltider och årstidsfester. Vi kommer att arbeta för att varje
enskild individ ska finna ett socialt sammanhang där man hör hemma och i
gemenskapen med andra skapa trygghet, glädje och möjlighet att vara den
unika person man är.
Den dagliga verksamheten skapar en plats där alla i gemenskap behövs för att
gården ska fungera men där stressen inte finns. Var och en får delta utifrån egna
möjligheter och status för dagen.
Verksamheten kommer att erbjuda aktiviteter utifrån de enskildas intressen t ex
målning, tovning, Tai Chi, växtfärgning, musik, teater m m.
Då verksamheten värnar om det ekologiska sammanhanget kommer verksamheten att i möjligaste mån inhandla ekologiskt odlade livsmedel.
Samtlig personal kommer att få en ettårig grundutbildning i socialterapi.
Örebro 160902
Sara Sjöborg Wik		
Ägare/Vd			

Ihrene Söderlind
Verksamhetschef
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värnas kärnvärden

värnas kärnvärden

VÄRNAS kärnvärden

Människans spirituella dimension – grunden för vår människosyn
Människans jag –hennes individualitet, kan inte reduceras till att vara en produkt av yttre faktorer. Det biologiska arvet och den omgivande miljön skapar
förutsättningar för livet men också begränsningar. Det som kännetecknar människan 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 personligheten.

Livets RÖDA tråd

Det unika i människan uttrycks genom det individuella livsödet. I varje människas liv finns en röd tråd, tydlig eller otydlig, stundtals och bitvis kanske hoptrasslad. 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 utvecklingen. För personer med funktionsnedsättning är gemenskapen ofta viktig eftersom 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 välbefinnande. 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 arbetsplatser 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 funktionsnedsättning. Genom detta blir funktionsnedsättningen relativiserad och personen får
möjlighet till ett rikt liv.
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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 tillkortakommanden 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 välbefinnandet. 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 morgonsamlingar, 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.
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verksamhetsförteckning
Ariadne
ARIADNE, Vassmolösa, Kalmar kommun.
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Gruppbostad 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
GULDFÄLLEn
Guldfällen, Järna, Södertälje kommun.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet och gruppbostad enligt LSS
• Arbetsplatser i samarbete med arbetsförmedlingens rehabilitering
• Boende med personligt utformat stöd
HUMANPROGRESS
Humanprogress – Järna, Mölnbo och
Södertälje.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boendelösningar för ungdomar och vuxna med
speciella behov enligt LSS.
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BARN

UNGDOMAR

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

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

VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

verksamhetsförteckning

Järna kompetens
Järna Kompetens erbjuder en fyraårig utbildning
i Läkepedagogik och Socialterapi (LäS-utbildningen). Utbildningen är uppdelad i åk 1–3 och
påbyggnadsåret.

Kontakt
Saltå 11
153 91 Järna
Tfn 070–291 88 69, 070–325 89 90
www.jarnakompetens.se

KLOCKARGÅRDEN
Klockargården, Järna, Södertälje kommun.

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

LINNEA OMSORG
Linnea Omsorg, Järna samt Skellefteå.

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

Utbildningen syftar till att ge rätt kompetens i
arbetet med funktionsnedsatta och lyfta fram
den antroposofiska människokunskapen.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Socialterapeutisk daglig verksamhet enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Assistans daglig verksamhet med individuellt
anpassad omsorgenligt LASS och LSS.
• HVB-boende
LUGNET
Lugnet, Munsö, Ekerö kommun, Mälaröarna.

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

MALMGÅRDEN VITA BERGEN
Malmgården, Stockholms kommun.

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

MARGARETAGÅRDEN
Margaretagården, Mörsil, Åre kommun.

Kontakt
Kyrkvägen 7
830 04 Mörsil
Tfn 0647–66 44 75
info@margaretagarden.se
www.margaretagarden.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppbostad enligt LSS
• Daglig verksamhet enligt LSS
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verksamhetsförteckning
MARTINSKOLAN
Martinskolan, Farsta, Stockholms kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola F-9
• Korttidsverksamhet enligt LSS

BARN

UNGDOMAR

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

MIKAELGÅRDEN
Mikaelgården, Järna, Södertälje kommun.

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

MORA PARK
Mora Park, Järna, Södertälje kommun.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Elevhem med tillstånd enligt LSS och HVB
• Fristående grundskola
• Fristående grundsärskola
• Barn- och ungdomspsykiatri
Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Förskola
• Grundsärskola (waldorfpedagogisk)
• Fritids
• Elevhem enligt LSS
• Korttidsboende

MÅLARGÅRDEN
Målargården, Södertälje och på Mörkö.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Boende med service enligt LSS

Kontakt
Stiftelsen Ny c/o Laurens AB
Box 104
153 22 Järna
info@stiftelsenmalargarden.se

NORRBYVÄLLE GÅRD
Norrbyvälle Gård, Järna, Södertälje kommun.

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

NOVALISGYMNASIET
Novalisgymnasiet, Järna, Södertälje kommun.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS
• Boende med service enligt LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gymnasium; Estetisk inritning, Introduktionsprogram
• Gymnasiesärskola; Waldorfpedagogisk inriktning, Individuellt program
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UNGDOMAR

VUXNA

RASMUSBYN
Torpa 222, Nora, Örebro kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppboende enligt LSS
SALTÅ BY
Saltå By, Järna, Södertälje kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola åk 7–10
• Gymnasiesärskola
• Elevboende LSS 9§8
• Korttidsverksamhet

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

verksamhetsförteckning
Kontakt
Ringgatan 6
703 42 Örebro
Tfn 072–512 78 80 (Ihrene Söderlind,
verksamhetsledare)
www.rasmusbyn.se

• 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

SKOGSGÅRDEN HAJDES
Hajdes, Fröjel, Gotland.

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

solberga by
Solberga, Järna, Södertälje kommun.

Kontakt
Solberga 27
153 91 Järna
Tfn 08–551 501 26
info@solbergaby.se
www.solbergaby.se

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet
• Eget boende enligt LSS

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

Kontakt
153 91 Järna
Tfn 08–551 536 01
info @solakrabyn.se
www.solakrabyn.se
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verksamhetsförteckning
STAFFANSGÅRDEN
Staffansgården, Delsbo, Hudiksvalls kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad/egen bostad enligt SoL och LSS
STEGEHUS
Stegehus, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundskola (Waldorfpedagogisk)
• Elevhem HVB
STIFTELSEN KOALAN
Bresätter Irisbo, Söderköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt SoL och LSS
STÅTHÖGASKOLAN
Ståthögaskolan, Norrköping.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Grundsärskola årskurs 1-9 och träningsskola.
• Gymnasiesärskola
• Fritidshem enligt LSS
syrsagården
Syrsagården, Edsbruk, Västerviks Kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

SÅNEBY VIK
Såneby, Vikbolandet, Norrköpings kommun.

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Daglig verksamhet enligt LSS
• Gruppbostad enligt LSS

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

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
Bresätter Irisbo
614 93 Söderköping
Tfn 070–62 99 14
Kontakt
Spårgatan 17
602 23 Norrköping
Tfn 011–18 35 11
rektor@stathogaskolan.se
www.stathogaskolan.se
Kontakt
Söderskogen
590 98 Edsbruk
Tfn 0493–400 00
info@syrsagarden.se
www.syrsagarden.se

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

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

VUXNA

BARN

UNGDOMAR

VUXNA

verksamhetsförteckning

TOBIASGÅRDEN
Tobiasgården, Kareby, Kungälvs kommun.

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

TUNAPACK
Tuna Pack, Järna, Södertälje kommun.

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Fristående resursskola för barn
• Vuxenboende och daglig verksamhet enl LSS

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Produktionsinriktad arbetsplats för
personer med funktionsnedsättning
TUNABERGS DEMENSBOENDE
Tunaberg, Järna, Södertälje kommun.

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

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

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

Verksamhetens inriktning/tillstånd
• Gruppboende för personer med
demenssjukdom

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

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

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

årsta gård
Årsta Gård, Årsta, Stockholms kommun.
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Förbundet för antroposofisk läkepedagogik & socialterapi
- boende, utbildning & arbete.

Värna är en sammanslutning av 36 läkepedagogiska och socialterapeutiska
verksamheter som erbjuder boende, utbildning och arbete för barn, ungdomar
och vuxna med särskilda behov.
Värnas syfte är att vidareutveckla arbetsmetoder i läkepedagogik och socialterapi 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.
På vår hemsida www.värna.se hittar du mer information om Värnas verksamheter. Här kan du se lediga platser, lediga tjänster och vår verksamhetsförteckning.
Kontakta oss gärna för mer information:
Värnas kansli – anders@varna.nu • paula@varna.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

