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Årsmeldingen for 2021 har bærekraft som tema og
det er med stor glede at jeg kan presentere denne
årsmeldingen.

Ordet bærekraft har blitt et moteord der alt skal være
bærekraftig. Bærekraftbegrepet ble først lansert av
FN i 1987 for bærekraftig utvikling som senere ble til
FNs 17 bærekraftsmål.

Et bærekraftig samfunn finner sted der alle er med 
å dra lasset sammen og som deler godene og dette
har vært den grunnleggende verdien i Camphill-
landsbyene. I Camphill landsbyene har bærekraft i
praksis blitt gjennomført helt fra den første landsby
ble etablert på Vidaråsen i 1966 uten at begrepet
bærekraft eksisterte.

Camphill landsbyene var noen av de første
økologiske gårdene i Norge der landbruket ble
drevet uten bruk av kjemiske sprøytemidler og
kunstgjødsel.

En rettferdig fordeling av
godene har blitt gjennomført
helt fra første stund både
gjennom medarbeidernes øko-
nomiske fellesskap og mellom
landsbyene der prinsippet
«yte etter evne og motta etter
behov» har vært styrende.

I denne årsmeldingen er det
mange gode eksempler på artikler som viser lands-
byenes engasjement til å ta bærekraft ut i praksis.

Jeg tror leserne av denne årsmeldingen får et godt
inntrykk av det bærekraftsengasjementet som finnes
i landsbyene.

Jeg ønsker alle en god lesing.

Helge Pettersen
Hovedstyreleder i Camphill Landsbystiftelsen

En bærekraftig landsbystiftelse

INNHOLD
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Bo- og arbeidsfellesskap med mening
Camphill Landsbystiftelse i Norge er en ideell 
stiftelse som tilbyr et inkluderende helhetlig bo- og
arbeidsfellesskap for unge og voksne beboere med
utviklingshemminger og særlige omsorgsbehov.

Stiftelsen omfatter seks landsbyer, der beboere og
medarbeidere bor, arbeider og lever sine fullverdige
liv side om side. Landsbyene har ulike tilrettelagte
arbeidsplasser og verksteder, fra bakeri, veveri og
safteri til sykkelverksted, snekker- og urteverksted
og ysteri. I landsbyfellesskapene inngår også et 
rikt og aktivt kulturliv.

Likeverd, verdighet og respekt er sentrale prinsipper
for Camphill landsbyene. I landsbyfellesskapet gis
det sosial trygghet og rom for egne valg, utvikling,
deltakelse og utfoldelse tilpasset den enkeltes
muligheter og behov. Sammen skapes det et levende
landsbysamfunn og en meningsfull tilværelse der 
alle er med og bidrar.

Camphill-landsbyene i Norge tar også ansvar for
natur og miljø gjennom økologisk og biodynamisk
jordbruk og rettferdig handel.

Den første Camphill-landsbyen i Norge ble etablert 
i 1966, litt over 25 år etter at den aller første lands-
byen ble etablert av en gruppe krigsflyktninger fra
Østerrike på Camphill Estate i Skottland. I dag
finnes det over 100 Camphill-landsbyer i rundt
regnet 30 land over hele verden. 

Camphill-landsbyene i Norge bygger sitt verdigrunn-
lag på antroposofien, basert på Rudolf Steiners
tenkning. 

Antroposofien er en vei til bevissthet om vår
menneskelighet, om vår tilhørighet til en jordisk 
og samtidig en åndelig verden. Menneskets
innerste vesen forstås i forhold til en større ut-
viklingsprosess overordnet livets ytre forhold og 
begrensninger. Å anerkjenne at ethvert menneske
alltid er i utvikling, er en hovedoppgave for arbeidet
som gjøres i landsbyene slik at alle får samme
mulighet til å finne meningsfulle livsoppgaver og 
et innholdsrikt liv.

På de følgende sidene kan du bli bedre kjent med
virksomheten til Camphill-landsbyene i Norge.



I bakeriet, i gartneriet, i urteverkstedet, i stallen 
med hestene eller i fjøset med kyr eller sauer skjer
livgivende virksomhet i samarbeid mellom lands-
byboere og medarbeidere i landsbyen. 

Det livgivende er kjernen i bærekraftig utvikling 
og dreier seg både om handlinger og virksomheter
som gir glød og varme mellom og i mennesker, og
som varsomt pleier livet i naturen, i omgang med
jord, planter og dyr. Landsbyene legger vekt på at
virksomhetene ikke skal belaste, men heller berike
og kultivere naturen, for eksempel gjennom bio-
dynamisk jordbruk, husdyrhold, gartneri, skogbruk
og pleie av landskapet. Råvarene foredles for å
skape kvalitetsmat til beste for menneskets helse.

Alle kan delta
Psykologen Abraham Maslow, som utviklet behovs-
pyramiden, satte selvaktualisering som øverste
nivå i menneskelig utvikling. Når mennesket har fått
dekket alle grunnleggende behov, åpner muligheten
seg for mennesket å stille sine muligheter og krefter
til rådighet for det som trengs i samfunnet. I lands-
byene kan alle delta i de livgivende virksomhetene
og i utviklende samhandling mellom menneskene i 
virksomhetene. Landsbyene er eksempler på

samfunn som kan rendyrke bærekraftig utvikling,
med mennesker i medmenneskelighet og med
natur i pleie og kultivering. 

Unike muligheter 
Landsbyene gir både beboere og medarbeidere
mulighet for å bli gangbare mennesker som kan
være stolte av seg selv. Dette er landsbyenes 
unike mulighet for mennesker, men de som lever 
i landsbyene må velge å foredle virksomhetene 
og samhandlingen for å bli slike mennesker og for 
å gjøre landsbyene til livskraftige eksempler på
bærekraftig utvikling.

Nærheten til det livgivende skaper innlevelse ved 
å gi deltakerne umiddelbar mening, vekke deres
oppmerksomhet og omsorg for planter, dyr og
mennesker og orientere handlingene mot hva som
trengs i situasjonen. De får interesse av å arbeide
utforskende for å ta vare på det de er berørt av og
blitt glade i og bygger gjerne et ansvarlig eierskap
til virksomhetene. Ved å forbinde seg til virksom-
heter og det menneskelige knytter beboere og 
medarbeiderne seg også til noe som er større 
enn dem selv, til en åndelige dimensjon, selve
bærebjelken i bærekraftig utvikling. 

Camphill og bærekraft
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Bærekraftig utvikling skapes av mennesket og mennesker. Camphill setter søkelyset 
på mennesket og menneskelig utvikling. 



En grunnleggende verdi

Bærekraft i landsbyene
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I flere tiår har begrepet «bærekraft» vært retnings-
givende for nødvendige satsinger for fremtiden. 

Omfattende mål har blitt utarbeidet og definert;
globalt – som i FN’s 17 bærekraftsmål, nasjonalt,
kommunalt og i de fleste bedrifter og organisasjoner.
Det som tidligere var sett på som alternativt, radikalt
og idealistisk har nå fått aksept i større og mindre
grad som helt grunnleggende for å sikre en fremtid
som er levelig for kloden og for menneskene. 

Til tross for disse ambisiøse målsetninger, ser vi 
en virkelighetsutvikling som alt for tydelig peker i 
feil retning. Dag for dag ser vi at utfordringer øker i
omfang og vi kjenner på kroppen hvor sårbare vi er 
i møte med kriser som kommer på rekke og rad.
Klimaendringer, pandemier, konflikter, energi- og
matmangel truer nå ikke bare andre deler av verden,
men også her hjemme i Norge. 

Det er tydelig at det ikke er nok med gode ord,
dersom de underliggende premissene i samfunnet 
blir fastholdt. Et forbrukersamfunn basert på stadig
økonomisk vekst, markedsstyrt konkurranse, rovdrift
på naturressurser og underpriviligert arbeidskraft med
profitt og avkastning som forutsetninger, står i direkte
motsetning til de fleste bærekraftsmål. 

Flere og flere mennesker
faller ut av arbeidslivet 
og føler seg overflødig i
et samfunn hvor teknologi
og effektivisering tar over.
Dette gjelder i høyeste
grad de svakeste i sam-
funnet og mennesker
som er «annerledes». 
For mange mennesker
blir det vanskelig å finne
mening og håp for
fremtiden.

Et ekte bærekraftig
samfunn kan finne sted
der flest mulig er med på
å «bære lasset» og
kjenne seg som en viktig
del av en større sam-
menheng. Det gjelder 
å skape rammer hvor
positive skritt kan 
oppleves av den enkelte
og gi motivasjon og 
mening. 
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TRE OMRÅDER
Temaet bærekraft er ofte definert etter tre områder:
økonomisk, miljømessig og sosialt. I Camphill-lands-
byene er disse tre knyttet til grunnleggende verdier
som har vært gjeldende i over 50 år, og som blir 
forsøkt satt ut i livet i størst mulig grad.

Økonomisk bærekraft 
I landsbyene er økonomien preget av solidaritet 
og samarbeid i motsetning til kapitalvekst og kon-
kurranse. I stor grad er arbeid og lønn adskilt. Dette
betyr i praksis at alt arbeid er verdsatt i like stor grad
og at motivasjonen knyttes til å fullføre et arbeid som
dekker reelle behov. Det er mer enn nok meningsfulle
oppgaver for alle, uansett evner og funksjonsnivå. 
Det gir tilfredshet å se at man bidrar til en helhet som
kommer andre til gode, samtidig som egne behov blir
dekket av andre. Lønn til medarbeidere blir forvaltet i
et økonomisk fellesskap slik at alle får dekket sine
behov og eventuelle overskudd kan formidles til
diverse formål. 

I landsbyen er livsstilen slik at biler og andre større
eiendeler er felles, noe som sparer både penger og
miljø. Det legges vekt på rettferdig handel og etiske
investeringer i forbindelse med, for eksempel, eget
pensjonsfond. Begrepet sirkulærøkonomi kan opp-
leves i et minisamfunn hvor ressurser blir tatt vare på

og brukt om igjen. I verkstedene er det verdiskapning
gjennom håndarbeid og kunstnerisk forvandling av
egne råvarer som ull og treverk. Produktene er unike
og bærer preg av de som har laget dem i stedet for
maskiner og masseproduksjon. 

Miljømessig bærekraft
Som noen av de første økologiske gårdene i Norge,
har landbruket i alle landsbyene blitt drevet uten
sprøytemidler eller kunstgjødsel fra første dag. At 
omsorg for både menneskene og naturen går hånd i
hånd, har vært sett på som helt essensielt. Selve livs-
grunnlaget for mennesket er avhengig av hvordan 
vi bevisst forvalter de naturlige ressurser. Ut i fra et 
antroposofisk synspunkt gjelder det å styrke, ved men-
neskelig aktivitet, en levende sammenheng mellom
planter, dyr, vann, jord og skapende krefter i naturen. 

Friskt, rent vann er forutsetningen for alt liv på jorden.
Denne dyrebare ressursen er mangelvare i mange
deler av verden, og klimaendringer viser seg i stor
grad gjennom ekstreme tilstander av tørke og skog-
branner på denne ene siden og flom og skred på den
andre. 

Vi er avhengig av vann i nesten alt vi foretar oss av
aktivitet og produksjon fra matlaging og landbruk til
klesvask. Alt for ofte bruker vi rent vann og slipper ut
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vann som er forurenset og i mindre stand til å bære
liv. Det er vannet som betaler prisen for vår daglig
virksomhet. I landsbyene prøver vi å bevisstgjøre
vannets verdi og ivareta dets kvalitet ved blant annet
innovative, naturbaserte avløpsanlegg som har vært
utviklet i samarbeid med forskningsinstanser og
myndighetene gjennom flere tiår.

Et rikt lag av matjord inneholder enorme mengder
mikroorganismer som, ved riktig pleie, fremmer vekst
av grønnsaker, korn og gress med høyt næringsinn-
hold. I motsetning til konvensjonelt landbruk, som 
gjør matjorden etter hvert avhengig av kunstige til-
setninger, blir jorden på biodynamiske gårder mer og
mer fruktbare for hvert år som går. Ved å lage kom-
post av matavfall, kugjødsel, planterester og spesielle
preparater, blir det skapt en oppadgående spiral hvor
ressursene ikke bare blir resirkulert, men foredlet. 
På denne måten kan man øke livsgrunnlaget for
fremtiden. 

I en Camphill-landsby blir mange mennesker involvert
i såing, dyrking, luking, høsting og tilbereding av
maten som spises hver dag. Når mange er bevisst på
verdien av maten som dyrkes og føler seg forbundet
gjennom egen innsats, blir det mindre rester. Det som
likevel er til overs, bearbeides i komposten, og alle
bidrar gjennom denne aktiviteten til at spiralen fort-
setter oppover og at matjorden blir enda bedre.  

Bærekraft i det sosiale
I et samfunn er det flere faktorer som er avgjørende
om befolkningen skal være i stand til å opprettholde
de grunnleggende aspekter som gjelder for bærekraft.

Dette har blitt definert som de tre «T’er»;  tillit, trygghet
og tilhørighet. I stor grad handler dette om å kjenne 
at jeg som enkeltindivid har mine grunnbehov dekket, 
og at det jeg selv tenker og gjør, er viktig for helheten.
Rettferdige lover og rammer er nødvendige som 
utgangspunkt, men det er først når menneskene selv
kjenner ansvar og en slags moralsk innstilling, at de
virkelig kan bidra å «bære lasset». 

Individuelle evner og kreativitet er meget viktige 
ressurser som bør styrkes for at helheten kan berikes.
I landsbyene blir det lagt mye vekt på et mangfoldig
kulturliv som et slags hevemiddel for det sosiale liv.
Ved å gi plass i hverdager og høytider til feiringer og
sammenkomster hvor alle kan bidra og føle seg sett,
legges et grunnlag for et felles løft, for en felles
skaperprosess («felles skaping»). 

I Camphill-landsbyene bor det mennesker fra mange
forskjellige land med forskjellig bakgrunn og forutset-
ninger. Ved at vi deler livet sammen ikke bare arbeids-
tid, bygger vi relasjoner som går langt utover det å
være tjenestemottaker eller tjenesteytere. Vi er i stor
grad påvirket av hvordan den andre har det i sitt liv, 
og det å bry seg om både enkeltmennesket og
helheten blir en naturlig konsekvens. 

For at dette kan bidra til at fellesskapet utvikler seg i en
positiv retning, er det avhengig av en ledelsesstruktur
som ivaretar både kollektivt og individuelt ansvar. Selv-
forvaltningsmodellen, der ledere som deltar i felles-
skapet er valgt fra egne rekker, har vist seg å være
avgjørende for at solidaritet og individuelt engasjement
styrkes og beslutninger blir tatt på vegne av helheten.
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At landsbyene er steder hvor mennesker med
spesielle behov skal finne et fullverdig liv, setter store
krav til hvordan de er organisert og forvaltet. Samtidig
er det en stor fordel at man er nødt til å legge vekt på
akkurat de viktige forutsetningene som alle
mennesker trenger for å trives og utvikle seg. 

Det som i utgangspunktet kan sees som begren-
sende, kan bli til en betydelig styrke. At det brukes
mye tid på å finne det vesentlige i det vi gjør, ved å
lytte og formidle, ved å feile og prøve igjen, ved å 
dele gleder og sorger, gjør at livet blir rikere og
menneskene kan vise frem de unike side av seg 
selv som bryter gjennom såkalte funksjonshemninger. 

Det er mange i dag som fortviler over situasjon i
verden og tenker at det i det hele tatt hadde vært
bedre uten menneskene. Det som kanskje er mer
fruktbart, er å tenke på hvordan menneskene kan
bryte ut av handlingsmønster som baserer seg på 
å herske over naturen, til å bruke sine evner og inn-
sikter til å bygge opp en levende sammenheng hvor
naturen og menneskesamfunnet oppnår en utvikling 
i symbiose. Det er nok av eksempler på at dette er
mulig. I Camphill er det gjort beskjedne forsøk over
mange år som streber i denne retningen. Det er 
helt opplagt at dette vil bli et stort fokus også i årene 
som kommer.

Bærekraft i landsbyene
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Siden 1998 har alt av avløp fra husene og verk-
stedene i Vidaråsen landsby blitt behandlet i et
naturbasert anlegg bestående av dammer og 
beplantede sandfilter. Som et samarbeidsprosjekt
med universitetet på Ås, NMBU, har dette anlegget
vært gjenstand for mye omtale og forskning med
flere publiserte rapporter gjennom årene. Det som
kjennetegner anlegget er et parklignende område
med vakre planter og et mangfold av dyreliv som
bidrar i renseprosessene. Vannet luftes og “belives”
ved å sirkulere det gjennom trapper med spesielle 
utformet vannskåler (støpt i landsbyen) som gjør 
at vannet pulserer i åttetallsbevegelser. Dette sikrer
tilførsel av oksygen til de biologiske renseproses-
sene, også når dammene er dekket av is om
vinteren eller av flytende planter som andemat
om sommeren. 

I bærekraftsammenheng er gjenvinning av nærings-
stoffer fra avløp et høyst aktuelt tema. Fosfat er en
begrenset ressurs i verden og meget viktig i land-
bruket. I dammene på Vidaråsen blir fosfatet i stor
grad tatt opp i plantemassen som vokser i vannet

(for eks. andemat og hornblad) som kan høstes og
komposteres. Et filter med skjellsand i enden av 
anlegget tar ut en del av det gjenværende fosfatet.

I Vidaråsen landsby er det også de to siste årene
gjort omfattende forsøk med fermentering av
kjøkkenavfall med en spesiell blanding av melke-
syrebakterier og gjærsopp i lukkede containere. 
Den fermenterte komposten blir da blandet med
jord, løv, biokull og spesielle urtepreparater og lagt 
til modning i et års tid. I løpet av denne prosessen 
er komposten forvandlet til meget rik jord hvor store
mengder av kompostmark og andre organismer er
aktive. Denne prosessen (som ofte kalles bokashi)
gjør at mer av næringsinnholdet i komposten blir 
tilgjengelig for plantene enn det som er tilfelle i 
vanlig kompostering.

Anlegget på Vidaråsen, i likhet med tilsvarende
renseanlegg i flere av de andre landsbyene, bidrar
gjennom sin utforming til en bevisstgjøring av felles
ansvar for hva som påføres vannet og hvordan det
kan helbredes.

“Belivet” vann og bokashi 
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I begynnelsen av året 2021 var det en gruppe på 
8 personer som jobbet på Camphill Rotvolls
safteri. Vi fulgte fortsatt rutinene og rytmene som vi
hadde utarbeidet i løpet av pandemien og begynte
året med en jevn lavterskelproduksjon. Etter hvert
kunne vi utvide salget vårt og fikk en del nye
kunder fra kafeer og restauranter i lokalmiljøet.

Om våren brukte vi mye tid på å ta vare på bær-
og frukthagen vår, med blant annet beskjæring 
og flytting av bærbusker og trær. I tillegg laget vi
en ny oppskrift på solbærsyltetøy med bær som 
er dyrket på Rotvoll, og vi eksperimenterte med
selvtappet bjørkesevje. Om sommeren brukte vi
mye tid på å plukke bær og fikk god hjelp av de
andre på stedet.

Høsten har vært preget av en intens og suksessrik
eplesesong. Safteriet begynte igjen etter 2 års
pause, å ta imot epler og bær fra private kunder.    

2021 ble et fantastisk år for frukt og bær, slik at 
vi tok imot opp til tre tonn epler fra private kunder
hver uke. I denne perioden fikk vi også god hjelp
fra de andre verkstedene våre til felles epledug-
nader – noe som var svært effektiv og samtidig

hyggelig. Utover det, fikk vi presset store mengder
av plommer og litt aronia- og hyllebær. Etter en
dårlig epleavling året før, fikk vi levert biodyna-
miske epler igjen, slik at vi endelig kunne lage
kaldpresset biodynamisk eplejuice. 

Vi avsluttet året med en koselig adventstid, hvor 
vi laget julegløgg og prøvde ut en krydret julegele.

Camphill Rotvoll safteri 2021

Bærekraft i landsbyene



Siden etablering av landsbyen i 1981 driver Vallersund
Gård biodynamisk. Fra to kalver i båthuset i begynn-
elsen har vi nå et nybygd fjøs med 12 ammekyr, kviger,
kalver og 35 villsau. Ett av grunnprinsippene i det
biodynamiske jordbruket er fruktbar jord. Vi har valgt et
tallefjøs, vi komposterer kumøkk og halm. Kompost
brukes på våre jorder slik at mikroorganismene og
meitemark har næring og at det dannes stabile
proteiner i jorden. Dessverre har vi ikke nok areal slik 
at vi kan dyrke korn; halm får vi fra en nabogård. Vi har
i tillegg kontakt med en økologisk gård som har halm,
men det medfører høye transportkostnader.

Hvert år sprer vi humuspreparat slik at grønnsaker,
grønnfor og gress tar opp flere mineraler. 

Komposten blir tilført biodynamiske preparater.

Vi prøver så godt vi kan å arbeide med en så-kalender.
Værforholdet og landsbylivet gir oss utfordringer
angående såtid og bearbeiding av vekster. 

Til slutt vil vi nevne bondens personlig forbindelse 
med gården, dyrene, jorden og landskapet har en 
stor innvirkning i den daglige drift. 

Bevissthet og ansvar og ikke minst bondens støvler 
er den beste næring for jorden, plantene og dyrene.

Biodynamisk jordbruk på Vallersund Gård
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Roy Victor Hansen i samtale med Elisabeth Husebø.

EH: Hva forstår du med ordet «bærekraft»?
RVH: Er ikke det å ta ansvar?
EH: Jo, det kan man si. Vi bruker det ofte om å ta
vare på jorden så den kan fortsette å bære oss.
RVH: Ja, sånn som at vi her på Hogganvik pløyer
jorden og dyrker grønnsaker, og har dyr så vi får
gjødsel og slipper å bruke kunstgjødsel.
Og så er det viktig at man ikke kaster mat. Her gir 
vi det til hønene og grisene om det blir noe til overs.
Eller kaster i komposten sånn at det blir til fin jord
EH: Du er jo også opptatt av insekter?
RVH: Ja, jeg liker humler, veps og bier, og enkelte
fluer. De er viktige for de hjelper blomstene.

EH: Hva kan vi gjøre for
å ta vare på insektene?
RVH: Vi må ikke
sprøyte giftstoffer, og 
så må vi hjelpe dem ut
igjen om de har kommet
inn i et hus. Og så kan
vi dyrke blomster som
de liker, og ikke klippe
gresset før engkarsen
har blomstret ferdig.

Jeg er glad i musikk også. I går hørte jeg på Carola. 
Jeg kjøpte CDen på bruktbutikken. Jeg kjøper ofte
brukte CDer på Fretex, og noen ganger klær og andre
ting. Det er bedre å bruke om igjen enn å kaste!

Bærekraft er å ta ansvar

Bærekraft i landsbyene
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Dag Balavoine i samtale med Mari Rudland, 
Einar Heimstad Iversen og Oscar Collett.

– Hei, Einar, Mari og Oscar, hvordan er det å være
miljøagenter? 
– Vi er “Søppelguttan”, sier Einar. Det er viktig å passe
på naturen og at det er ingen plast i havet. 
De andre studentene stemmer i og sier i kor: 
“No e det…for mye plast i havet
Ser du søppel, må du ta det! 
No skal vi rydde, vi skal få det bort  
Du e aldri for liten til å gjøre nokka stort…
Plast i havet…”

Mari, Einar og Oscar snakker i munnen på hverandre:
Vi skal på strandrydding igjen når våren kommer. Der
er det masse rare greier, garn som vi måtte ta med
traktor for vi var ikke sterke nok til å få det løs selv…
Og så fant vi et helt TV…og annet spetakkel, og
flasker og masse plast…Måtte ha på oss hansker.
Det er viktig å jobbe med det – olje og dieselkanner 
er ikke bra…

Jeg prøver å komme inn med et nytt spørsmål: 
– Hvor ofte er miljøagentene i aksjon på Vallersund
Gård, da?
– Hver tirsdag og fredag i iallfall, sier Mari. Da er det
mest Oscar og Einar som går “søppel-runden”. Vi er
veldig flinke med myk-plast og hardplast og sånne
ting, sier Oscar. 
– Så bra, sier jeg, men hvor går dere for å samle inn
avfallet da?
– Einar: Hele landsbyen, det er viktig å huske på 
butikken og kontoret også.
– Hvor går dere hen med søppelet da? 
– Vi kjører det til søppelhuset, der sorterer vi det
videre, sier Mari. Metall er annerledes enn plast, 
lyspærer er vanskeligere enn jeg trodde, de skal

sammen med elektrisk avfall. Det er forskjell på batteri
for de skal i egen boks og lyspærer som ikke fungerer
skal sammen med det elektriske materiale. 
– Går dere til miljøstasjonen også, spør jeg. Og har
dere noen gang funnet noe spesielt der? 
– Av og til, og der er det så mye rart vi kan finne, og 
en gang måtte jeg redde en DVD som var helt aleine.
Folk driver å kaster det fra seg, saker de ikke har bruk
for og da tar jeg godt vare på det, forteller Oscar. Noen
ganger legger de fra seg ting de ikke trenger lenger. 

– På miljøstasjonen bråker det skikkelig mye når vi
kaster glass i konteineren. Som et høyt smell
“kaboom, bang, kræsj”, illustrerer Oscar. 
– Hvem har lært dere alt dette, spør jeg? 
– Kanskje Milan har lært Oscar og meg, og Mari 
har lært det igjen fra Oscar og meg, forteller 
“Søppelguttan”. Vi har lært masse på FRAMskolen.
– Hva vil dere si til de som er i husene der dere går for
å samle avfall fra?
– Ja, hvert hus sorterer, legger plast, papir, kompost,
glass, metall og restavfall for seg. 
– Er de flinke til å sortere det først i husene? 
– Ja og vi liker å plukke søppel i landsbyen” sier Einar. 
– Hva er vanskelig, da, spør jeg? 
Mari og Oscar ser på hverandre og sier: 
– Når det er mye og kraftig vind, da føyker plasten
med vinden og en gang måtte vi løpe etter plasten
som føk omkring i vinden. Vi klarte ikke å samle det
sammen – nesten. Noen ganger må vi bruke bil i
istedenfor, men vanligvis bruker vi trillebår.
– Hva er det dere liker best med å være miljøagenter,
spør jeg? De tenker litt og Einar sier alvorlig: 
– Å gjøre miljøjobben for å passe på naturen og å
rydde i landsbyen, av og til blir det fullt i trillebåra. 
– Jeg passer på at kontakten er ute av vannkokeren
og at lyset er slukket på natta, sier Mari.

Bærekraft i landsbyene

Miljøagentene på Vallersund Gård og FRAMskolen
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Bli kjent med
landsbyene våre
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Landsbyene våre

Hogganvik

Hogganvi Landsby ligg i ei lun vik ved ein djup
fjord, omkransa av høge, skogkledde (i alle fall 
opp til tregrensa) fjell. Nærast sjøen ligg naustet, 
eit verna bygg på over 200 år. På vegen opp bøke-
alleen får ein auge på Lars Hertervigs Hus, det
gamle herrskapshuset, som var pensjonat i åra før
her vart landsby. I dag huser det eit levefellesskap
på ti personar. På andre sida tunet ligg Fartein Valen
Hus, også eit av dei gamle bygga frå pensjonattida.

Eit skilt på veggen fortel at i dette huset er der også
ei vevstove. På høgre hand ligg Iduna, salen som
vart bygd på branntomta etter den gamle låven.
Plassen utanfor, den gamle luftegarden, har fått ei
skikkeleg ansiktsløfting dei siste åra. Vidare forbi
salen kjem ein til Arne Garborg Hus og Osmondstua,
pensjonistbustaden vår. Rundt svingen og ned
bakken ligg fjøset, der også ysteriet har heime. 
Og nedanfor der ligg traktorgarasjen med vakt-
mestarverkstad og sentralfyr. Snekkarverkstaden
har også rom i dette bygget; den går på lågt gir 
om vinteren for tida, og er stengd om sommaren. 

Mellom fjøset og salen ligg reiskapshuset, og bakom
dette er kontoret, med ein liten sal bygd til, og så 
ligg der to bustader til, med fjorden og fjella som
bakgrunn; Anna Hansen Hus og Christopher Bruun
Hus. Går ein så opp bakken forbi garasjen og til
venstre langs hovudvegen og opp ein skogsveg,
kjem ein til «vedskjulet», ei husklynge som husar
både sagverk og vedkløyvingsverkstad.

Hogganvik Landsby er i dag heim for om lag 20
personar, og arbeidsplass for nokre fleir.

LEDERGRUPPA
Karin Keller (koordinator), Sabine Eitel, 
Elisabeth Husebø.

LOKALSTYRE
Reidar Håvås (styreleiar), Dag Eirik Eikeland, 
Marion Bu Pedersen, Ulrike Panhorst, Kjell Ravatn,
Grete Offerdal, Sven Marggraff, Elisabeth Husebø,
Wenche Sandbekken Lilleland.
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Jøssåsen

Landsbyene våre

Jøssase̊n Landsby ligger i Malvik kommune i
Trøndelag og ble grunnlagt i 1978. I landsbyen
prøver vi a ̊skape en helhetlig bo- og arbeidssitu-
asjon for alle. Det er rundt 40 mennesker i bofelles-
skapet. Vi har 5 familiehus hvor landsbyboere,
medarbeidere og praktikanter lever sammen. 
I husene finnes det forskjellig bomuligheter: noen
har kun behov for et eget rom, andre bor i en hybel
eller har en egen leilighet. Vi har et rikt arbeidsliv
som tilbyr arbeidsplasser på ̊gården, gartneriet, 
urteverkstedet, vedgruppen, veveriet, bokverkstedet
og i boligene. 13 personer fra Malvik kommune har
et dagtilbud i verkstedene våre. Vi har et levende 
og rikt kulturliv med sang, skuespill, dans og lek. 
Et par ganger i året avsetter vi en hel uke til kunst-
neriske aktiviteter som treskjæring, musikk og 
sang, eller maling. Beboere og medarbeidere drar
regemessig på ̊kortere eller lengre (ferie)turer og 
arrangementer sammen. Jøssase̊n har for tiden 
1 ledig prøvebesøksplass. 

Om bærekraft: Gårdsprosjektet, matforedling, selv-
forsyning og utnyttelsen av de ressurser Jøssåsen
har til rådighet, har stått i fokus de siste årene. 
Alt vi produserer selv trenger ikke å importeres,
transporteres osv. Det gir oss følelsen av trygghet 
og gir et naturlig ønske om å verne om naturen rundt
oss. Likevel vurderer vi også hvordan vi kan støtte
verdens fattigdom, ved at vi for eksempel kjøper 
bevisst Fair Trade / økologiske produkter. 
Samarbeidet mellom Camphillstedene i Trøndelag
må nevnes spesielt her: varene produseres etter
ressurser / klima og byttes med hverandre. 
Dette kan fortsatt videreutvikles. 

Jøssåsen har begynt å fornye bilparken. I løpet av
kort tid ble 3 biler byttet fra dieseldrevet til elektrisk.
Dette er veldig spennende, men det trengs også en
god, bevisst overgangstid. På den ene siden miljø
og på den andre siden det sosiale i bilkollektivet 
som plutselig opplever begrensning i kjøremøns-
teret. Likevel er det en fremtidsvisjon å kunne være
helt elektrisk med tiden. Det diskuteres i tillegg vind-
kraft og solcelleenergi på Jøssåsen. Her igjen er det
interessant at en stor, planlagt vindpark i nærheten
eventuelt kan true vårt liv i landsbyen, dessuten er
det ideologiske diskusjoner om alternative energi-
formers fordeler og ulemper.

Virkelig bærekraft oppleves i mange områder, 
men tydeligst i samspill mellom beboernes og 
medarbeidernes gjensidige avhengighet for å kunne
forme et trygt samliv.

LEDERGRUPPEN
Henrik Hammer (koordinator), Marie Löhr, 
Nina Moll̈er, Frank Schmiemann (vara).

LOKALSTYRE
Magnar Bollingmo (styreleder), Gabriele Schmiemann
(nestleder), Helge Pettersen, Kristian Rolstad, 
Birgit Hammer, May Britt Kjelsaas, Astrid Åkra,
Johannes Stöhr, Corinna Balavoine, Julie Kjærstad,
Peter Schmeding, Monica Vikøren, 
Frank Schmiemann, Liv Aksnes.
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Landsbyene våre

Vidaråsen Landsby ligger i Sandefjord kommune i
Vestfold og ble startet i 1966. Med omkring 140
mennesker tilbyr Vidaråsen et unikt bo- og arbeidsfelles-
skap til mennesker med særlig omsorgsbehov i vakre 
og inspirerende naturomgivelser hvor vi sammen skaper 
en trygg og meningsfull hverdag. Beboernes og medar-
beidernes utviklingsmuligheter står i sentrum. Vi tilrette-
legger for et sosialt liv og inkluderer alle i arbeid og
kulturliv ut fra de ønsker og forutsetninger den enkelte
har. Arbeidstilbudet er variert. Vi driver gård, meieri, skog,
gartneri, bakeri, matforedlingsverksted og urtehage basert
på biodynamiske prinsipper. Kostholdet baseres i størst
mulig grad på økologiske produkter. I tillegg har vi male-
verksted, toveverksted, snekkerverksted, sykkelverksted,
vaskeri, butikk og gjestehus. Med 14 forskjellige arbeids-
steder har alle anledning til å prøve seg på en eller flere
forskjellige arbeidsoppgaver.

Covid-19 pandemien har fremdeles preget året 2021.
Landsbyen har håndtert alle tiltak med forståelse og
støtte. Det å oppleve gjensidig tillit mellom medarbeidere,
beboere, lederteamet, styret og myndighetene var 
nøkkelen til at vi sammen kunne stå i pandemien på 
best mulig måte.

Åpen kommunikasjon er tillitsskapende
Ved å skape arenaer hvor alle kan komme med sine
spørsmål, forbedringsforslag, gleder, bekymringer eller
sorger, dannes det en kultur for å dele og kommunisere
med hverandre som er tillitsskapende. En arena der dette
skjer er husmøtene og landsbymøtet (allmøte). Gjennom
nesten hele pandemiperioden vurderte vi disse møtene
som viktige plattformer for at informasjon og samhold
kunne ivaretas. 

Også i år har det blitt gjennomført trivselsundersøkelser/
medarbeidersamtaler med tema arbeid og utvikling både
for beboere og for alle medarbeidere og ansatte.  

Trygghet gjennom rutiner
Arbeidslivet har vært en god støtte i en turbulent og
usikker tid. Det var viktig for oss i landsbyen å opprett-
holde arbeidet. Vi så og opplevde verdiene og viktigheten
av å holde verkstedene åpne også i tider hvor vi var mere
forsiktig med å holde andre kulturelle arrangementer i
landsbyen. Med andre ord: verkstedene og arbeidet var
og er avgjørende for trivselen og tryggheten i landsbyen.

Tilhørighet gjennom vennskap og kultur
Vidaråsen har et rikt kulturliv! Ukene våre fargelegges av
kulturelle momenter av forskjellige slag som daglig morgen-
sang, samtaler i gentleman- og kvinnegruppe, ukentlige
språk- og introduksjonskurs for nye medar-beidere. Noen
av oss møtes hver uke i trommegruppen eller synger i kor,
noen studerer sammen andre besøker hverandre for å ta
en kopp te. Gjennom menneskemøter skapes relasjoner,
og relasjoner sørger for trivsel og tilhørighet. 

Vidaråsens visjon: En meningsfull hverdag – individuell
utvikling – samspill med andre. 

Våre verdier er: 
• Vi respekterer hverandres forskjellighet. 
• Vi tror at ethvert menneske har et sunt indre vesen og 

at det kan utvikle sitt potensial i en sosial sammenheng.
• Vi inspirerer og støtter hverandre til å ta ansvar for 

eget liv.
• Vi akter og kultiverer våre naturomgivelser.

LEDERGRUPPEN 
Ruben Khachatryan (koord.), Kristin Sheen, Harel Gafni.

LOKALSTYRE 
Lars Viggo Holmen (styreleder), Odd Jarle Stener Olsen,
Stefanie Hagedorn, Gunilla H. Rönblom, Bjørn Ole
Gleditsch, Harel Gafni, Rebecca Müller, Lisbeth Nachjem,
Roar Berggren (vara) Bjarne Sommerstad (vara).

Vidaråsen



Solborg
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Landsbyene våre

Camphill Solborg er et leve- og arbeidsfellesskap,
både for mennesker med utviklingshemming og med-
arbeidere med deres familier. I landsbyen prøver vi 
å skape en helhetlig arbeids- og bosituasjon for alle.
Solborg ble grunnlagt i 1977.

Nærmere femti mennesker hører til Solborg felles-
skapet. Solborg har Ringerike Steinerskole og
Almgrenda barnehage som nærmeste naboer.

Familiehusene for landsbyboerne og medarbeiderne
med deres familier ligger i spredt bebyggelse i 
Åsbygda på Ringerike, og danner en liten landsby 
for seg selv med kulturhuset i midten.

Vi satser på biodynamisk landbruk og har en gård
med produksjon av melk, kjøtt og egg. I tillegg har vi
et stort grønnsaksgartneri og en urtehage, samt skog-
bruk. I husene lager vi økologisk biodynamisk mat fra
bunnen av, så langt som mulig fra egenproduserte
råvarer eller økologiske matvarer vi kjøper. 

Solborg har et biologisk renseanlegg for vann. Rense-
anlegget omfatter også barnehagen og skolen. I tillegg
satser vi på bærekraft i oppvarming gjennom et sentralt
vedfyringsanlegg som forsyner det ene tunet med opp-
varming og bruksvann, og et jordvarmeanlegg på det
andre tunet. Vi har flere el-biler og en avtale med
strømselskapet om å levere kun strøm fra vannkraft. 

Året preges av høytidsfeiringer og kulturlivet som
dannes rundt disse. Et rikt og levende kulturliv er en
naturlig del av landsbylivet, selv om det i løpet av de
siste to årene har vært litt annerledes med flere uten-
dørs arrangementer, og færre konserter og store 

oppsetninger av skuespill og lignende pga korona-
situasjonen. 

Vår visjon: Skaperglede – likeverd – meningsfylt
arbeid – å erkjenne det åndelige i hverdagen.
Camphill Solborg – et inkluderende levefellesskap 
ut fra antroposofi.

LEDERGRUPPEN
Steffi Hagedorn (koordinator), Yuting Liang, 
Adrian Bowden, Sabina Baronova (vara).

LOKALSTYRE
Sverre Mære (styreleder), Siri Gossé (nestleder),
Halvor Bergsland, Heiner Buḧler, Kjersti Nylund, 
Hilde Steinhovden, Adrian Bowden, Janos Szabadi,
Adnan Esin (vara), Morten Monsen (vara), 
Tone B. Ellingsen (vara).



Vallersund Gård
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Landsbyene våre

Vallersund Gård har som mål å danne et miljø 
hvor menneskets utvikling og trivsel står i sentrum.
Biodynamisk landbruk og grønnsakdyrking, et urte-
verksted, bakeri, veveri, og et lite snekkerverksted
danner et rikt arbeidsliv hvor alle kan bidra. Felles
høytidsfeiringer, teaterprosjekter, kor, dans, allmøter
og kunstundervisning bidrar til et like rikt sosialt og
kulturelt liv. På Vallersund Gård har vi flere boformer
for voksne mennesker med omsorgsbehov og med-
arbeidere med sine familier. Også flere ansatte som
bor i nærmiljøet, bidrar til landsbyens verkstedsliv 
og i landsbyens omsorgsoppgaver.  Siden 2007
holder FRAMskolen som er et pedagogisk tilbud for
unge voksne med spesielle behov mellom 18 og 25
år, til her. I dag bor det 35 mennesker på stedet. 

Landsbyen ble etablert i 1981. Den ligger ytterst på
Trøndelagskysten og både vernede bygninger fra det
gamle handelsstedet Vallersund Gård og nyere bygg,

samt flere alternative energikilder, danner lands-
byens karakter. Utvikling av gårdsdriften vår med 
en stadig forbedring av dyrket jord, men også nyere
byggeprosjekter hvor opplæring av tradisjonshånd-
verk tilpasset modern bruk finner sted, viser våre
intensjoner med å danne en bærekraftige landsby.  

LEDERGRUPPE N
Corinna Balavoine (koordinator), Heidi Lilian Fenstad, 
Peter Schmeding , Malle Vogelsang.

LOKALSTYRE 
Geir Eliassen (styreleder), Dag Balavoine ,
Arvid Dagsland, Odd Einar Drilsvik , 
Heidi Lilian Fenstad , Nils Langeland , 
Aage Rundberget , Malle Vogelsang.



Rotvoll
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Landsbyene våre

Camphill Rotvoll ligger landlig til ved fjorden i
Trondheim kommune og består av Kristoffertunet
levefelleskap og Rotvoll verksteder og gartneri. Vi tar
imot mennesker med spesielle behov i levefelleskapet
og gir også dagtilbud til folk som ikke bor på stedet. 
Å leve eller arbeide på Camphill Rotvoll handler om å
skape likeverdige arbeids- og boforhold, å leve, lære
og arbeide sammen, å dele det sosiale og kulturelle
liv og å skape dermed et sosialt fellesskap.

Camphill Rotvoll startet i 1989 som et tilrettelagt tilbud
i byen. Her er vi sammen om å skape en trygg og god
hverdag, med et bofellesskap og meningsfullt arbeid.
Vår gård ligger ved turområdet Ladestien og mange
kommer innom for å hilse på dyrene våre. Her lager 
vi også mye av den økologiske
maten vi spiser. Safteriet og 
bakeriet vårt produserer økologisk
lokalmat til salgs i butikker og 
restauranter i Trondheimregionen. 

Produktene våre er egenprodu-
serte håndverksvarer, laget av
lokale, økologiske råvarer. 
I tillegg har vi arbeid i veveriet, 
lunsjrommet Solstua og i husene. 
Der fokuserer vi også på en 
bærekraftig livsstil.

Vi møtes til allmøter ukentlig hvor
vi snakker om temaer vi har på
hjertet, og planlegger kulturelle 
aktiviteter. Vi setter opp flere
skuespill hvert år, høydepunktet 
er spillet til jul med mange sanger.
Vi synger og spiller klokker ved

mange festlige anledninger i året, i tillegg kommer
mange og spiller for oss. Vi har både grupper fra
Trondheim Symfoniorkester og lokale band som
kommer innom.

LEDERGRUPPEN
Sven Böhm (koordinator), Gabriela Bühler, 
Markus Hammer, Anja Böhm.

LOKALSTYRE
Bjørn Øyangen (styreleder), Astrid Sandvik
(nestleder), Leif Strøm, Astrid Kiil Hansen, 
Johannes Stöhr,  Anne Langeland, Markus Hammer,
Bente Bresges, Gabriela Bühler (vara),
Miriam Bresges (vara).
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Andre tilbud i landsbyene

Ita Wegman Hus er en del av Vidaråsen Landsby 
i Sandefjord. Huset er et døgnbemannet bofelles-
skap med 8 plasser for eldre med økt pleie- og 
omsorgsbehov. Med individet i fokus tilrettelegges
det for at den enkelte kan gå mot livets siste faser
på en trygg måte innenfor kjente rammer av lands-
byens fellesskap. Det strebes etter å gi mennesker
med spesielle behov en helhetlig omsorg og en
sjelelig støtte. Fokuset er å møte beboerne med
holdninger som tar hensyn til deres individuelle
frihet og støtte deres muligheter til utvikling. 
På huset gis det også tilbud om komplementær-
medisinske behandlinger og terapier. 

Huset finansieres gjennom et døgnbasert pleietil-
skudd fra hjemkommunene i tillegg til det statlige
rammetilskuddet. Ved utgangen av 2021 hadde Ita
Wegman hus 7 beboere og 25 faste ansatte fordelt
på 16,2 årsverk i turnus. Av disse var 2,8 årsverk
knyttet til individuell oppfølging. 3 av våre faste
medarbeidere bor i landsbyen og de resterende er
eksternt ansatte.

LEDELSE
Jannicke Paus (koordinator), Regula Knup, 
Cecilie Røed.

Ita Wegman Hus
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Andre tilbud i landsbyene

FRAMskolen på Vallersund Gård startet i 2007
som et lite lærested for unge voksne mellom 18 og
25 ar̊ med utviklingshemming. Skolen har vokst i
modning og erfaring og har blitt et fint og utviklende
miljø for unge voksne der elevfellesskapet fremmer
tilhørighet, livsglede og sosiale ferdigheter. 

Undervisningen samt de sosiale og kulturelle 
aktivitetene danner en trygg og pedagogisk ramme 
for de unge. Kollegiet søker å se og følge opp den
enkelte elevs behov for optimal utvikling av sine
evner i overgang til voksenlivet.   

I dag er det mulig å gå 5 år på FRAMskolen. I dette
skoleløpet er det 2 år som har fokus på det sosiale

og utprøving av egne evner som på en folkehøy-
skole. De tre siste årene gis det i tillegg en yrkes-
forberedende opplæring. 

FRAMskolen tar imot elever fra hele landet, og 
er en del av Trondheim kommunes tilbud til unge
voksne med utviklingshemming. 

FRAMSKOLEKOLLEGIET 2021/22
Nina Basmo, Ulrike Ende, Jørn Ende,
Corinna Balavoine, Heidi Fenstad,
Dag Balavoine (daglig leder)

Framskolen på Vallersund Gård
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På verdensbasis er det nå over 100 Camphillsamfunn
spredt over 30 land i nær sagt alle verdensdeler.
Camphillhistorien begynner i 1940. Da startet en
gruppe krigsflyktninger, ledet av den østerrikske legen
Karl König, et hjem og en skole for barn med spesielle
behov på Camphill Estate utenfor Aberdeen i Skott-
land. Ideen var inspirert av antroposofien. Etter 1945
kom unge mennesker fra det krigsherjede Europa til
Camphill for å lære og være medarbeidere, samtidig
som Camphill Estate ble utvidet for å kunne ta imot
flere barn og unge. Derfra spredte Camphillideen seg
til en rekke land verden rundt. I Norge ble det også 
tidlig etablert et tilbud på Helgeseter i Bergen. Dette
tilbudet ble senere videreført, men ikke som del av
Camphill-landsbyene i Norge.  

Camphill-landsbyene i Norge
1966: Camphill Landsbystiftelse etableres og
Vidaråsen Landsby starter i Andebu i Vestfold, som del
av Helsevern for psykisk utviklingshemmede (HVPU).
Byggingen av familiehus og verksteder får pengestøtte
gjennom årlige lysaksjoner i regi av elevruss fra Oslo
og Vestfold. Russ fra flere steder i landet blir senere
med og bidrar til etableringen av de andre landsbyene.
1972: Hogganvik Landsby etableres i Vikedal i
Ryfylke, Rogaland. 
1973: Solverv bofellesskap i Sandefjord etableres.
(Nedlagt i 1978.) 
1977: Solborg i Jevnaker ved Hønefoss blir kjøpt 
og starter landsbyvirksomhet for ungdom. Året etter
etableres gartnerivirksomhet drevet etter biodynamiske
prinsipper.

1978: Jøssåsen landsby starter opp i Malvik kommune
ved Trondheim i Trøndelag.
1981: Vallersund Gård i Bjugn kommune på Fosen i
Trøndelag starter opp med tilbud til rusavhengige 
og voksne med utviklingshemninger. 
1982: Solborg overtar naboeiendommen Alm gård, 
og blir landsby for voksne med utviklingshemninger.
1986: Camphill Landsbystiftelse blir finansielt en egen
post i statsbudsjettet for «spesielle helseinstitusjoner».
1989: Kristoffertunet i Trondheim starter som ettervern
for Vallersund Gård og voksne med utviklingshemning. 
1990: Ølen safteri i Sunnhordland, nær Hogganvik
landsby, starter som et lite bofellesskap med 
industrielt safteri.
1998: Vidaråsen Landsby etablerer Ita Wegman hus
som omsorgshus for eldre og pleietrengende.
2000: Ølen safteri skifter navn til Det økologiske hus,
og flytter til Trondheim der safteriet blir nabo til 
Kristoffertunet. 
2006: Camphill Landsbystiftelse blir underlagt lov 
om sosiale tjenester. Beboerne får full uføretrygd. 
2007: Framskolen, et folkehøyskolepreget tilbud 
for ungdom med utviklingshemning, etableres på
Vallersund gård. 
2009: Camphill Rotvoll etableres etter en sammen-
slåing av Kristoffertunet og Det økologiske hus.
2016: Camphill Landsbystiftelse Norge og Vidaråsen
landsby markerer 50 års-jubileum med Et verdig liv
som tema. 
2022: Hogganvik Landsby markerer 50 års-jubileum. 

Historien om Camphill 

Historien
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1981 – 2021

Da Vallersund Gård, et gammelt handelssted på
kysten av Fosenhalvøya, ble overtatt av Landsby-
stiftelsen i 1981, var det for å gi mennesker med
rusavhengighet et tilbud om hjelp og støtte. I tillegg
kom også mennesker med utviklingshemning til
gården og hjalp til med å danne fellesskapet.
Arbeidet med rusavhengige ble avsluttet i 2003 
da det kom ny lovgivning for rusomsorgen.
Landsbyboerne forble på stedet og danner nå
stedets voksne kjerne i landsbylivet for FRAMskolen.

I 2021 var det 40 år siden Camphill Vallersund Gård
startet, men stedet er betydelig eldre enn det. 
Noen av bygningene som brukes til daglig er ganske
gamle og har fine historier knyttet til seg. I 2021
startet gjenoppbygging av båthuset som brant ned i
2018. Brente stokker som delvis ligger under vann
ved flo sjø, er stort sett ikke erstattet, men bygget på.
Det fordi at forkulling fra brannen og sjøvann er den
beste impregneringen og gjør stokkene utrolig sterke!
Så nå bygges en kopi av båthuset på 200 år
gammelt tømmer. Nyhugget tømmerverk og reisverk
er satt sammen av tradisjonshåndverkere slik at det
skal stå mange, mange år inn i fremtiden. 

Riksantikvaren har gitt tillatelse til bruk av huset,
ikke bare som båthus, men også som møtesal. 
Det vil sette en ekstra spiss på 40 års-markeringen
som skal skje når båthuset står ferdig.

Vallersund Gård 40 år
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Styrets årsberetning for 2021
Virksomhetens art
Camphill Landsbystiftelse i Norge (CLS) er en 
ideell stiftelse med kontoradresse i Malvik kommune
i Trøndelag. Vi tilbyr helhetlige bo- og arbeidsfelles-
skap for unge og voksne med særlige omsorgs-
behov.

Grunnlaget for CLS’s virksomhet er Rudolf Steiners
antroposofi. Spesielt ut fra tankene om den sosiale
grunnlov og den sosiale tregrening og fellesskaps-
bestrebelse som søkes virkeliggjort i Camphill-
bevegelsen. Camphill-bevegelsen ble grunnlagt av
den østerrikske legen Karl König i Skottland i 1939.

CLS har siden oppstarten i Norge i 1966 arbeidet
for å utvikle sosiale samarbeids- og samlivsformer
hvor mennesket får et liv i verdighet og respekt med
egenutvikling og utfoldelse tilpasset de enkeltes
iboende muligheter.

CLS har i over 50 år utført helse- og omsorgs-
tjenester på vegne av og i samarbeid med en rekke
kommuner rundt i Norges land. Vi mottar årlig et
rammetilskudd over statsbudsjettets kapittel 761,
post 72 som delfinansierer vårt tilbud.

Årsberetning
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Årsberetning

Våre landsbyer er:
● Vidaråsen Landsby, i Sandefjord kommune, 

Vestfold og Telemark.
● Hogganvik Landsby, i Vindafjord kommune, 

Rogaland.
● Camphill Solborg, i Ringerike kommune, Viken.
● Jøssåsen Landsby, i Malvik kommune, Trøndelag.
● Camphill Rotvoll, i Trondheim kommune, 

Trøndelag.
● Vallersund Gård, i Ørland kommune, Trøndelag.

Landsbyene skal gi beboerne en trygg livssituasjon
hvor de kan ta egne valg, få god omsorg, et menings-
fylt arbeid og et rikt kulturliv.

Hovedstyret har i 2021 gjennomført et strategisk
arbeid for å identifisere og beslutte strategiske
innsatsområder i organisasjonen.
Strategidokumentet ble vedtatt i styremøtet
8.desember 2021 og skal være førende for hvordan
stiftelsen arbeider i perioden 2022 – 2025.

Organisasjonsutvikling og bedre synliggjøring 
som to områder som hver for seg krever fokus og
innsats i form av oppfølgende tiltak og aktiviteter.
For å møte de utfordringene som er knyttet til de to
utviklingsområdene er det formulert tre delmål for
aktivitetene som inngår i oppfølgingen av strategien:
1. Styrking av organisasjonsforståelsen, basert 

på den idemessige og felles kulturelle identiteten 
som har sitt utspring i Camphill-bevegelsen.

2. Videreutvikling og tilpasning av organisasjonen 
til dagens ønsker og krav.

3. Gjøre CLS mer synlig overfor prioriterte 
målgrupper.

Rettvisende oversikt over utviklingen og 
resultatet av stiftelsens virksomhet og stilling
Virksomheten som utføres i CLS er så godt som
uendret fra tidligere år. Stiftelsen har ingen løpende
tvister eller uavklarte forhold av betydning.

Vår virksomhet og drift er svært stabil, langsiktig 
og med høy grad av forutsigbarhet for våre samar-
beidspartnere, ansatte, beboere og pårørende.

Vi mener årsregnskapet for 2021 med tilhørende 
noter og kontantstrømanalyse sammen med hoved-
styrets og lokale styrers årsberetninger og øvrige
rapporter til Helsedirektoratet gir et rettvisende 
bilde av stiftelsens drift og stilling pr. 31.12.2021.

Opplysninger om arbeidsmiljøet
Vi har i underkant av 300 ansatte og praktikanter 
fra et 20-talls land rundt om i verden. Disse ansatte
representerer i underkant av 200 årsverk. 
Totalt sykefravær i stiftelsen var for 2021 på ca. 4 %.

Kjønnsfordelingen blant våre ansatte er 65 % kvinner
og 35 % menn. Ved nyansettelser oppfordrer vi
mennesker med ulike handikapp å søke. Vi tilstreber
også å gi mennesker med en annen etnisk bakgrunn
jobb og muligheter i våre landsbyer.

Vi har utarbeidet en personalhåndbok som regulerer
og dokumenterer tiltak og rutiner som regelmessige
medarbeidersamtaler, valg av tillitsvalgt og verne-
ombud, dokumentasjon og håndtering av avvik, for-
ventninger til både arbeidsgiver og arbeidstager mm.

For å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø 
har verneombudene rundt om i landsbyene årlige
gjennomganger av alle verneområdene. HMS-
arbeidet har også en viktig plass i landsbyene. 
Det gjennomføres årlig kursing i bruk av HMS-
systemene.

Vi har alltid arbeidet for en god fysisk og psykisk
helse for våre ansatte og beboere gjennom å dyrke
økologisk og biodynamisk mat, og ikke minst gjen-
nom vårt fokus på å skape et fellesskap der alle kan
finne sin rolle og bidra etter evne.
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Alle våre 6 landsbyer er tilknyttet lokale bedrifts-
helsetjenester.

Det har i løpet av 2021 ikke vært alvorlige arbeids-
ulykker og arbeidsmiljøet oppfattes jevnt over som
godt. Landsbyene har, som resten av samfunnet
vært svært berørt av Covid-19 og myndighetenes 
til enhver tid gjeldende retningslinjer, råd og restrik-
sjoner. Vi mener å ha funnet gode løsninger og
tilpasninger på de til enhver tid gjeldende smitte-
vernstiltak. Hovedstyret ønsker også for 2021 å 
berømme ledelse, medarbeidere, ansatte og 
beboerne i landsbyene for den formidable innsatsen
som er lagt ned for å opprettholde en mest mulig
normal hverdag i året som har gått.

Ytre miljø / forurensning
CLS ser det som sitt ansvar å vise omsorg for natur
og miljø blant annet gjennom biodynamisk og 
øko-logisk jordbruk og stor grad av selvforsyning. 
Stiftelsen har vedtektsfestet at vi skal søke å tilstrebe
rettferdig handel.

Sentralt i alle landsbyene er gårdene våre som
drives økologisk, biodynamisk og bærekraftig.
Gårdene forsyner landsbyene med frukt, grønn-
saker, melk, ost og kjøtt.

Landsbyene har hatt fokus på mange av FNs bære-
kraftmål lenge før de ble formulert og vedtatt av
verdenssamfunnet i 2015/2016. Flere av våre lands-
byer har egne biologiske renseanlegg. Vi benytter
energi fra alternative kilder som vindkraft, jordvarme,
sjøvarme og pellets i våre landsbyer.

Likestillingsredegjørelse
CLS er og skal være en engasjerende, utviklende,
trygg og forutsigbar arbeidsplass for arbeidstakere
av alle kjønn.
De ansatte i CLS er kjønnsmessig fordelt slik; 65 %
kvinner og 35 % menn. Vi har som mål å ha mest
mulig lik kjønnsfordeling i de forskjellige ansatt-
kategorier. Vi praktiserer lik lønn for likt arbeid,
uavhengig av kjønn.
Vi bestreber at så mange som mulig er ansatt i 
faste heltidsstillinger. Et fåtall ansatte arbeider deltid
og da i størst grad etter eget ønske. Bruk av midler-
tidige stillinger er svært lite utbredt.
I CLS skal alle ansatte bli riktig lønnet for det
arbeidet de utfører, og vi er i 3 av 6 landsbyer
bundet av tariffavtale. Lønns- og pensjonsvilkår er
i alle landsbyene i tråd med tariffavtalens bestem-
melser på tross av at kun 3 landsbyer er bundet 
av tariffavtale.

Vi gjennomfører årlige medarbeider- og utviklings-
samtaler for alle våre ansatte. Vi legger til rette for
kompetanseheving og ansattes etter- og videreut-
danning. Vi planlegger å gjennomføre en større
medarbeiderundersøkelse i 2022 hvor blant annet
temaene likestilling og inkludering blir viktige tema
i undersøkelsen.

Forutsetning om fortsatt drift
Stiftelsens årsregnskap for 2021 er avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift.

CLS er for 2022 tilgodesett med kr. 88 075 000,-
over statsbudsjettet kapittel 761 post 72. Vi opplever
samarbeidet med Helsedirektoratet som bevilger 
og kontrollinstans som godt.
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Helge Pettersen, styreleder Anne Langeland, nestleder Bernt Ellingsen, styremedlem Stefanie Hagedorn, styremedlem

Ruben Khachatryan, styremedlem Magnar Bollingmo, styremedlem Aage Rundberget, styremedlem Hanna Schmeding, daglig leder

Vi oppfatter å ha et godt og profesjonelt samarbeide
med både vertskommuner og våre beboeres 
hjemkommuner, for 2021 sin del var det cirka 40
kommuner. Samtidig må vi erkjenne at vi opplever
økende krav fra kommunene i forhold til for eksempel
dokumentasjon, både på beboernivå og på system-
nivå. Dette tar stadig større ressurser bort fra vår
kjernevirksomhet, men er også med på å gjøre oss
mer bevisst på det tilbudet vi leverer.

Vi opplever at det år for år blir mer krevende å opprett-
holde det gode og unike tilbudet vi er i stand til å gi til
beboerne i landsbyene. Årsaken til dette er sammen-
satt av flere faktorer, deriblant at finansieringen vi
mottar over statsbudsjettet gjennom Helsedirektoratet
dekker en stadig mindre andel av kostnadene knyttet
til å opprettholde tilbudet i landsbyene. Andre med-
virkende årsaker er blant annet økende krav til leve-
standard generelt ute i samfunnet og ikke minst i
forhold til fysisk utforming og tilrettelegging av våre
boliger og verksteder. 

En stadig eldre beboergruppe som krever mer av oss
er også en lønns- og kostnadsdrivende faktor. Høye
strømpriser på slutten av 2021, som kan se ut til å
vedvare langt ut i 2022 anses også som en direkte
trussel i forhold til å holde kvaliteten på tilbudet på det
nivå vi ønsker. Så langt har det heller ikke kommet på
plass noen strømstøtteordninger for vår sektor.

Stiftelsen er i ferd med å tegne egen ansvarsforsikring
for styrets medlemmer og daglig leder for mulig ansvar
overfor foretaket og eventuelle tredjepersoner.

Forslag til dekning av underskudd
Årsregnskapet for 2021 er avlagt med et underskudd
på kr. 4 727 431,-. Årsregnskapet for 2020 viste et
underskudd på kr. 6 233 891,-. 

Underskuddet dekkes av annen egenkapital. 
Stiftelsens samlede egenkapital er pr. 31.12.21 bokført
til kr. 121 917 644,- mot kr. 126 783 428,- pr 31.12.20.

Årsberetning

Helge Pettersen, styreleder Bernt Ellingsen, styremedlem Ruben Khachatryan, styremedlem

Aage Rundberget, styremedlem

Anne Langeland, nestleder

Stefanie Hagedorn, styremedlem Magnar Bollingmo, styremedlem

Hommelvik, 28. april 2022.
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Driftsinntekter og driftskostnader 2021 2020

Tilskudd Helsedirektoratet 85 843 000 83 181 000
Tilskudd fra kommuner 27 740 693 25 326 337
Landbruks- og verkstedsinntekter 17 229 446 16 691 483
Andre inntekter 28 832 151 28 511 708
Sum driftsinntekter 159 645 290 153 710 528

Landbruks- og verkstedskostnader 7 047 905 6 994 131
Lønnskostnader 102 651 514 99 874 137
Avskrivning på driftsmidler 9 599 854 9 476 010
Annen driftskostnad 44 685 075 43 094 800
Sum driftskostnader 163 984 348 159 439 078

Driftsresultat – 4 339 058 – 5 728 551

Resultat av finansposter – 388 373 – 505 340

Årets resultat, dekket av annen egenkapital – 4 727 431 – 6 233 891

Kommentarer til regnskapet
Stiftelsens aller største inntektspost er tilskudd fra Helsedirektoratet og kommunene.  

Tilskudd fra Helsedirektoratet utgjorde for 2021 kr. 85.843.000, en økning på ca kr. 2,7 millioner fra 2020.
Forskjellige avtaler med kommunene om tjenester som går utover vårt basistilbud faktureres kommunene
etter nærmere avtale og vedtak. Stiftelsens inntekter knyttet til slike ekstravedtak samt salg av dagplasser
til kommunene på våre verksteder utgjorde for 2021 ca. kr. 28 millioner.

Lønnskostnader utgjør naturlig nok den desidert største kostnadsposten på totalt nesten 103 millioner 
for 2021, en økning fra 2020 på nesten 3 millioner. Om man ser bak tallene så representerer denne
kostnaden langt nesten 300 ansatte og praktikanter, omgjort til årsverk ca 200. 

Andre driftskostnader utgjorde for 2021 44,6 millioner, en økning på 1,6 millioner fra 2020.

Regnskapet for 2021 er avlagt med et underskudd på ca 4,7 millioner. Reelt resultat for 2021, om vi
korrigerer for økningen i fremtidig pensjonsforpliktelse som er bokført med en kostnad på 11,3 millioner 
i 2021 er et overskudd på 6,6 millioner. 

Dette overskuddet sikrer at vi har midler til å utvikle stiftelsen og vårt tilbud videre i årene som kommer.

Resultatregnskap for 2021
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Eiendeler og gjeld 2021 2020

Anleggsmidler
Tomter, bygninger, driftsløsøre og inventar 179 314 557 175 315 282
Langsiktige fordringer 1 076 215 775 984
Sum anleggsmidler 180 390 772 176 091 266

Omløpsmidler
Varelager 1 504 180 1 709 591
Kortsiktige fordringer 2 666 049 7 323 397
Bankinnskudd og andre likvider 56 784 058 51 605 139
Sum omløpsmidler 60 954 287 60 638 127

Sum eiendeler 241 345 059 236 729 393

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Innskutt egenkapital 200 000 200 000
Opptjent egenkapital 121 717 644 126 583 428
Sum egenkapital 121 917 644 126 783 428

Gjeld
Underdekning pensjonsforpliktelse 74 831 556 63 493 501
Langsiktig bankgjeld 19 812 759 22 091 397
Diverse kortsiktig gjeld 24 783 100 24 361 067
Sum gjeld 119 427 415 109 945 965

Sum egenkapital og gjeld 241 345 059 236 729 393

Kommentarer til eiendeler og gjeld
Alle beløp er bokførte beløp, dvs. at beløpene reflekterer virkelig verdi på alle poster unntatt på varige
driftsmidler. Varige driftsmidler, som er bokført til 180 millioner er nedskrevne bokførte verdier. Det vil si
historisk anskaffelseskost minus årlige lovpålagte regnskapsmessige avskrivninger. Samlet historisk an-
skaffelskost for varige driftsmidler er 305 millioner. Her kan man anta at det ligger tildels store merverdier
ifht reelle verdier.

Som man ser av stiftelsens balanse er den svært solid. Eiendelene og egenkapitalen er høy mens
gjelden og forpliktelsene er lave. Stiftelsen er svært likvid, noe som medfører at man er i stand til å foreta
innkjøp og investeringer uten å nødvendig fullbelåne alt i bank. Posten "Diverse kortsiktig gjeld" er i all
hovedsak feriepenger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og leverandørgjeld.

Balanse
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Representantskapet er Camphills åndslivs-
organ. Men det er et mangetydig begrep,
som ikke så lett kan defineres. For oss som 
er involvert i planlegging og gjennomføring 
av representantskapsmøtene, har det i hvert
fall vært tydelig at åndsliv – i denne sammen-
hengen – handler om nettopp dette – å
møtes. Derfor kan vi si at representantskapet
har lidd under smittevernrestriksjoner og
møtebegrensninger. Hva det betyr på lengre
sikt er enda uklart. Kanskje kan det bety at 
representantskapet blir styrket? At de som
lever i landsbyene ser og opplever represen-
tantskapet som en viktig arena for det de har
på hjertet? I planleggingen av møtene har vi
vært opptatt av å lytte. Vi har forsøkt å finne 
ut hva som lever i landsbyene, og utforme en
dagsorden på bakgrunn av det. For lytteevne
– det er også en del av åndslivsorganets 
funksjoner. Vi greide å gjennomføre ett 
representantskapsmøte i 2021. 
Høstmøtet på Vidaråsen
Som alltid var det en stor glede å komme dit.
Og for de nye representantskapsmedlem-
mene var det nok ekstra spennende å være
med på en rundtur i de ulike verkstedene 
og se hva som foregikk der. Mange var impo-
nerte og nokså storøyde da de fikk se ysteri
og bakeri, urteverksted og snekkerverksted 
og mye mye annet. En ekstra glede for 
representantskapet var det solide oppmøtet fra hovedstyret, som vi 
satte ekstra stor pris på denne gangen siden det var så lenge siden vi
hadde møttes sist. Nå gleder vi oss bare til neste møte – og ser frem 
til å se alle igjen.

Representantskapet 2021

Representantskapets
medlemmer 2021
• Dag Blakkisrud (leder)
• Vilnis Neimanis (nestleder)
• Will Browne
• Kirsti Hills Johnes
• Alma Oftedal
• Karen Nesheim
• Odd Jarle Stener Olsen
• Knut Erlend Hagen
• Erling Krogh
• Mari Lindholdt
• Henriette Collett
• Jon Geelmuyden
• Geir Legreid
• Sabine Eitel
• Sven Böhm
• Johannes Stöhr
• Bjørn Morten Øyangen
• Tormod Hvidsten
• Arne Gilleberg
• Astrid Åkra
• Ellen Köttker
• Dag Balavoine
• Tinken Laurantzon
• Cato Schiøtz
• Peter Schmeding
• Cornelius Evensen
• Elisabeth Husebø
• Gabriela Bühler
• Dorine van der Linden
• Sabina Baronova

Dag Blakkisrud, leder

Vilnis Neimanis, nestleder
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Representantskapet
Åndslivsorgan, velger

hovedstyret. Møtes 2 ganger i året. 
Har rådgivende funksjon overfor resten 

av stiftelsens organer.

Hovedstyre
Øverste rettslige og juridiske organ 

for stiftelsen. Kan delegere administrativt 
ansvar til sekretariatet, lokalstyrene og
koordinatorene i landsbyene. Ansetter 
daglig leder for stiftelsen. Møtes jevnlig.

Lokalstyrene
Med delegert myndighet fra hovedstyret 

til å følge opp driften av landsbyen

Koordinator
Delegert myndighet fra hoved- og lokalstyre.
Er valgt av ledergruppen og godkjent av 

lokalstyre. Er øverste ansvarlig
for landsbyens drift.

Ledergruppe
Står ansvarlig for daglig drift i landsbyen.
Velger koordinator blant ledergruppens

medlemmer.

Landsbyråd
Åndslivsorgan. Velger representant til 
representantskapet og lokalstyre.
Velger i tillegg lokal ledergruppe.

Sekretariatet
Bistår landsbyene og hovedstyret. 
Har hovedkontorfunksjon. Holder i
trådene og fremmer samarbeid på 

tvers i organisasjonen.

Lederforum
Består av ledergruppene i lands-
byene. Møtes 2 ganger i året med
daglig leder og økonomisjef fra

sekretariatet. Fungerer som både et
rådgivende og besluttende organ.
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Sekretariatet i Camphill Landsbystiftelse Norge består av: Hanna Schmeding (daglig leder), Jørund Meder (økonomisjef),
Hege Horn (sosionom), Hillevi Tofteberg-Laugsand (administrasjonsmedarbeider)



Malvikvegen 1333, 7550 Hommelvik  
Telefon 73 97 84 60 

E-post: sekretariat@camphill.no
www.camphill.no

Grafisk produksjon: Ulleberg Wold / Fosen Trykkeri, Brekstad

Solborg

Hogganvik

Vallersund

Hovedstyret i CLS
Dag Balavoine
Will Browne
Stefan Bouwmeester
Nils Langeland
Ruben Khachatryan
Aase Kari Sandbu
Odd Jarle Stener Olsen
Dag Blakkisrud

Vilnis Neimanis
Elisabeth Husebø
Mats Miersch
Clara Grundmann
Ekaterina Krogstad
Jørund Meder
Corinna Balavoine
Ekatarina Kulieva
Insa Rumpf

Rotvoll

Jøssåsen

Vidaråsen

Vil du bli landsbyboer?
Landsbyene tar i mot voksne
mennesker over 18 år med særlige
omsorgsbehov. Nye søkere blir
invitert til landsbyen sammen med
pårørende for en personlig samtale
og omvisning på stedet. Ved inter-
esse arrangerer vi et prøvebesøk
på noen uker, før en eventuell fast
plass avtales.

Det er kommunen som må rette
den formelle søknaden fra søker 
til den landsbyen det gjelder.

Vil du bli medarbeider eller ta et
år som frivillig i en landsby?
Ta en titt på våre hjemmesider.

www.camphill.no

Fotografer og bidragsyterne:


