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På Vidaråsen har vi grublet mye over «hemmeligheten» bak 
livet i landsbyen. Det sosiale fellesskapet som har gitt et godt 
liv til så mange mennesker i snart femti år. Det kan virke som 
om begrepet medleverskap er det nærmeste til å dekke dette 
nesten ufattelige konsept for vår tid. I begrepet ligger en slags 
«magi» som må oppleves for å forstå hva det går ut på. At en 
gruppe mennesker med forskjellig utgangspunkt, som ellers 
aldri ville ha valgt å bo sammen, deler livet med hverandre 
i hverdag og fest, er uvanlig.  Hver bolig, bestående av en 
tilsynsfamilie eller enkeltpersoner, som lever sammen med 
en eller flere landsbyboere med funksjonsnedsettelse, gir 
en trygg ramme med sunne dagsrytmer. Livet deles på godt 
og vondt. 

Camphill Landsbystiftelse
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Å møte «uvanlige» mennesker hver dag, 
og å bli møtt av dem, krever en spesiell 
innstilling hvis dette medleverskapet skal 
være fruktbart. Det gjelder å finne seg til 
rette i en sosial sammenheng hvor man 
hver dag er nødt til å prøve å lære litt mer 
om seg selv og sine medmennesker. Der 
man ellers kanskje ville snu ryggen til eller 
tidd stille, blir man oppfordret til å bryte 
gjennom egne hemninger overfor den 
andre. Dette gir mulighet for kjennskap 
og fellesskap som ellers vanskelig kunne 
oppstå. Gruppen med ulike og kanskje 
tilsynelatende uforenelige personligheter 
kan bli en tett sammenvevd sosial enhet 
hvor alle kan støtte hverandre på hver sin 
unike måte. Det er dette som er «magien». Will Browne.

Påskespill Raniero Vidaråsen.

OKTOBER  2013  – 21  



Mikkelsmessfeiring på Vallersund.

St. Hansfering på Camphill, Rotvoll.
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Vi har opplevd gang på gang at 
mennes ker kommer til landsbyen og 
finner seg selv. De har muligens tidligere 
fått rikelig med tjenester og materielle 
tilbud, men ikke mulighet til et sosialt liv 
hvor de kan bety noe for andre. Alle 
trenger å føle seg sett og nyttig. En 
medarbeider som har vært over et år i 
landsbyen ga nylig uttrykk for stor lykke. 
Husansvarlig var borte noen dager og 
vedkommende måtte ta ansvar og vise 
hvem hun var og hva hun kunne; noe hun 
ellers ikke ville gjort. Opplevelsen av å bli 
synlig var mye verdt for henne. 

Vi hører stadig hvordan vår tid preges av 
individualisme og menneskets økende krav 
om autonomi og medbestemmelsesrett.
Både blant medarbeidere og beboere er det 
stadig flere som ønsker egen bolig og frihet 
til å delta eller ikke delta i fellesskapet. 
Samtidig viser erfaringer som nevnt 
ovenfor at vi blir mer «menneskelig» når 
vi finner oss i sammenhenger som vi i 
utgangspunktet ikke hadde valgt. Det er 
noe av landsbylivets paradoks. Vi trenger 
hjelp til å heve oss opp til å bli den vi 
egentlig kan være, men det innebære at vi 
møter motstand og gir motstand til dem 

Vallersund gård driver Framskolen, et folkehøgskolelignende toårig skoletilbud for unge voksne med 
utviklingshemning. Her inngår båt- og friluftsliv som en del av undervisningen.
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som er rundt oss. Samtidig trenger alle tid 
og rom for seg selv. Vi kan ikke være 
sosiale mennesker bestandig, men må hvile 
og finne styrke og kraft for å fornye oss 
selv.  Det er avgjørende at alle får mulighet 
og hjelp til å finne dette indre rommet. 

På Vidaråsen prøver vi å forske på ulike 
aspekter av menneskets behov og har de 
siste årene utviklet flere varianter av 
botilbud. Individuelle løsninger med egen 
bolig, eller tilknytning til et mindre eller 
større fellesskap utprøves. Landsbyen 
forsøker på ulike måter å ta hensyn til 
behovet for private stunder og intime 

relasjoner. Vi ser at mangfold er gunstig 
og gir muligheter for utprøving av nye 
måter å bo på i landsbysammenheng. 
Foreløpig ser vi at de aller fleste trives best 
med en fast tilknytning til en etablert 
«familiehus» med den tryggheten og de 
forpliktelser som det innebærer. Der hvor 
økt behov for privatrom kreves, for 
eksempel av barnefamilie eller beboere i 
visse livsfaser, ser det ut som annekser i 
direkte forbindelse med et hus er optimalt. 

Pust i hverdagen er et kjempetema 
og avgjørende for at «medleverskap» kan 
fungere. Alle har behov for en pust, men 

Husarbeid på Vidaråsen.
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det er ikke lett å finne strukturer som 
sikrer dette. Det blir fort at innføring 
av for eksempel «fritid» leder til et skille 
mellom jobb og fritid, noe som står i 
motstrid til selve landsbytanken. Det 
blir som å være tilkoblet en kunstig lunge; 
pustingen blir mekanisk og passiv. Det 
medfører fare for at de enkelte med-
arbeidere møtes sjeldnere og sosialtid, det 
gullet som skinner i landsbylivet, svinner 
hen og beboere kan føle seg til bry. 
Erfaringer på Vidaråsen, så langt, viser 
at ansvarsfordeling og strukturert 
arbeidstid eller turnuslignende ordninger 
må brukes med varsomhet og balanseres 
med økt fokus på det som bringer oss 
sammen. Vi blir ikke lykkelig i landsbyen 
med mer fritid hvis ikke vi også oppdager 

økte muligheter for å delta i og bidra til 
det som virkelig er spesielt ved våre steder; 
kultur, arbeid og sosialt samvær. •••

10 kjappe om  
sosialterapi 
 1.  Sosialterapi er undervisning og omsorgs-

arbeid for mennesker med spesielle behov. 

 2.  Metodisk bygger sosialterapi på antroposofisk 
menneskekunnskap. 

 3.  Internasjonalt består de antroposofiske 
omsorgsvirksomhetene av rundt 600 
institusjoner og organisasjoner i 40 land, 
fordelt på alle verdensdeler. 

 4.  Den første sosialterapeutiske virksomheten i 
Norge ble etablert  i 1938 på Kapp i Østre 
Toten, i dag det sosialterapeutiske 
hjemmet «Granly Stiftelse». 

 5.  I Norge finnes det tilsammen ti sosialterapeu-
tiske hjem og fire skoler for barn og ungdom. 

 6.  Sentralt i det antroposofiske menneskesynet, 
står tanken  om at legemlige og sjelelige 
handikap utfordrer menneskets ånds kjerne  
i å komme til uttrykk. Menneskets åndskjerne 

anses  å være like friskt hos alle mennesker, 
og et liv med utviklingshemming er  et 
fullverdig liv.  

 7.  Den sosialterapeutiske intensjonen er å gi 
hele mennesket en mulighet til å utvikle seg, 
på tross av fysiske og sjelelige begrensninger. 

 8.  De sosialterapeutiske virksomhetene omtaler 
oftest de utviklings hemmede som «beboere», 
og gir et helhetlig tilbud bestående av bolig, 
arbeid, kultur og fritid der et rikt fellesskap 
står sentralt. 

 9.  Kunst og kultur har en sentral plass og 
elevene og beboerne er ofte selv aktive 
utøvere, gjerne sammen med medarbeiderne. 

10.  De sosialterapeutiske virksomhetene ser det 
også som sitt ansvar  
å vise omsorg for natur og miljø gjennom bl.a. 
biodynamisk/økologisk jordbruk og kosthold. 

Bakeriet på Helgeseter.
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