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Det finnes et sted...

Jeg på fuktig skogbunn,
men jeg kjenner ikke duften av natur,
bare en vond smak av angst,
som river opplevelsen i sund.
Min vandring i denne ørken har vært så uendelig lang,
ja – femti år i tid.
Jeg undres virkelig om mitt hjerte noen gang
får oppleve ekte glede
og livets sang?
Jeg roper til Gud – om og om igjen;
når blir det min tur,
når kan jeg bli fri fra mitt bur?
Jeg er så forferdelig sliten.
Det kjennes noen gang som om jeg ikke klarer å gå den siste biten.
Et løvblad faller ned på min sti.
Jeg plukker det opp med en følelse av oppgitthet og apati.
Men i det jeg reiser meg, kan jeg så vidt se Modum Bad i utkanten av en furulund.
Jeg holder løvbladet opp mot lyset, skimter en farge, og det tennes et håp om at
vi alle kan få det bedre – om en stund.

Olav Finstad

pasient i gruppe Blå 21.10.04-19.01.05

KLINIKKEN - POLIKLINIKKEN - FORSKNINGSINSTITUTTET - SAMLIVSSENTERET - VILLA SANA - INSTITUTT FOR SJELESORG

Hvorfor ser jeg ikke farger, - er jeg i ferd med å bli blind?
Jeg passerer et bjørketre i høstdrakt,
men jeg ser ingen skjønnhet gjennom det mørke slør som omgir mitt sinn.
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Nye www.modum-bad.no
Opplevelsesdagen - med helseministeren i hengende snøre
Doktorgrad gir optimisme
Institutt for Sjelesorg - samtalens sted

hoved

TEMA: spiseforstyrrelser

Kropp og selvfølelse
Et av hovedproblemene for personer med spiseforstyrrelser er lav selvfølelse.
Denne lave selvfølelsen ser ut til i sterk grad å overføres til kroppsopplevelsen.
Konsekvensene kan bli en hverdag som nærmest kontinuerlig fylles med tanker
og følelser knyttet til kroppen og hvordan man skal regulere matinntaket.
Spiseavdelingen på Modum Bad er nå landets største avdeling for behandling av
spiseforstyrrelser. Doktorgradsarbeidet om forløpet av pasienter som har vært
innlagt der har gitt viktige bidrag for det videre arbeidet i avdelingen:
– Det er håp! Pasientene i undersøkelsen hadde hatt sine problemer i 10-20 år.
Etter to år var 70 prosent bedre og en fjerdedel var blitt helt friske.
– Det meste av bedringen skjedde i løpet av sykehusinnleggelsen sammenlignet
med venteliste- og oppfølgingsperioden på to år. Behandlingen ved Modum Bad
har i betydelig grad påvirket sykdomsforløpet.
– Langvarige spiseforstyrrelser er svært alvorlige lidelser og pasientene hadde
behov for langvarig behandling også etter sykehusinnleggelsen på Modum Bad.
Behandlingen på Modum Bad må sees på som et ledd i en behandlingskjede.
Hva er de videre utfordringene for spiseavdelingen? Lange ventelister på over
ett år er ikke tilfredsstillende verken ut fra et faglig eller et medmenneskelig
perspektiv. Overgangen fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling på
hjemstedet blir for stor for flere av pasientene. Innimellom er det ikke noe
fungerende hjelpeapparat på hjemstedet.
Avdelingen har ikke noe egnet behandlingstilbud til pasienter med alvorlig overvekt og spiseforstyrrelser. Avdelingen har åpnet opp for mer gradvis utskriving
med flere hjemmepermisjoner på slutten av sykehusoppholdet og mulighet for
kortere reinnleggelser der de vurderes som viktig for den videre behandlingen.
Avdelingen har også startet med et forsøksprosjekt der pasientene innlegges
seks ganger á én uke, fordelt over en halv-års periode. Dette kan bidra til at
fungering hjemme blir en aktiv del av behandlingen og at pasientenes fravær fra
evt. mindreårige barn bli betydelig redusert. Totalt sett vil det bety en kortere
innleggelsestid i avdelingen, slik at flere pasienter kan behandles.
Internasjonalt er det er en klar trend å behandle alvorlige spiseforstyrrelser
poliklinisk istedenfor ved innleggelse i sykehus. Skal Modum Bad på sikt være et
av landets ledende behandlings- og kompetansesenter for behandling av spiseforstyrrelser må det arbeides videre for å få opprettet en spesialist-poliklinikk
for spiseforstyrrelser. Vi kunne da tilby et strukturert poliklinisk behandlingstilbud til personer på Østlandsområdet i rimelig nærhet til Modum Bad. Ved en
slik poliklinikk kunne man også tilby behandling for
personer med alvorlig overvekt og spiseforstyrrelser,
en pasientgruppe vi i dag ikke har noe behandlings
tilbud for.
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Modum Bad har fått nye
Internettsider. Nytt design
og utvidet innhold skal
sørge for at du enklere skal
finne den informasjonen du
ønsker og trenger.
Alle Modum Bads enheter er samlet
under samme nettadresse. Ved
å klikke på den enkelte enhet i
venstremenyen, kan du enkelt ta
seg fram til det virksomhetsområdet

du ønsker. På forsiden vil du også
kunne lese om aktuelle saker fra
Modum Bad. Det finnes dessuten en
kalender som kontinuerlig oppdateres
med kommende arrangementer på
Modum Bad. Og finner du ikke umiddelbart det du leter på siden, finnes
det gode søkemuligheter.
Tilbudet vil kontinuerlig utvides med
nye artikler og ny funksjonalitet. Snart
vil det blant annet være mulig å søke

etter vitenskapelige artikler og andre
publikasjoner og foredrag som er
produsert ved Modum Bad.
Hvis du har tilgang til Internett håper
vi du vil ”ta en tur innom” sidene våre.
Gi oss gjerne tilbakemelding på hva
du synes. Bare gjennom konstruktive
tilbakemeldinger fra brukerne er det
mulig å utvikle gode og informative
hjemmesider.
lll Eivinn Ueland, web-redaktør

POLIKLINIKKEN
Tlf: 32 74 98 70
Fax: 32 74 97 97
poliklinikk@modum-bad.no
FORSKNINGSINSTITUTTET
Tlf: 32 74 97 00
Fax: 32 74 98 68
forskning@modum-bad.no
SAMLIVSSENTERET
Tlf: 32 74 94 00
Fax: 32 74 94 01
info@samlivssenteret.no
www.samlivssenteret.no
VILLA SANA
Tlf: 32 74 97 00
Fax: 32 74 98 88
villasana@modum-bad.no

www.modum-bad.no
INSTITUTT FOR SJELESORG
Tlf: 32 78 81 55
Fax: 32 74 98 43
sjelesorg@modum-bad.no
Forsidefoto:
Rune Guneriussen

Øyvind Rø
leder - Spiseavdelingen
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Fremtidens Modum Bad-leger?
Pasienter mangler det aldri
på Modum Bad. Men det
hender det mangler en
lege eller tre. Derfor er
det gledelig når 22 medisin
studenter fra Kristelig
Medisinerkrets i Oslo velger
å tilbringe en helg på
Modum Bad.
– I forhold til senere rekruttering skal
vi ikke undervurdere betydningen
av slike besøk, mener klinikksjef Per
Anders Øien. Han forteller at flere av
legene som i dag jobber ved Modum
Bad hadde sitt første møte med institusjonen som unge medisinerstudenter i Kristelig Medisinerkrets.
Under det årlige besøket blir lege
studentene gratis innlosjert på Villa
Sana, bespist i Cafe Thaulow og ikke
minst omvist både i Klinikken, Polikli-

Hilda Brügger-Synnes (25) har vært på
Modum Bad før, men denne gangen ville
hun ha med seg mannen Pascal (30) også.
Her i lystig samtale med leder for Poliklinikken, Ingunn Amble og klinikksjef Per
Anders Øien. Amble hadde også sitt første
møte med Modum Bad gjennom Kristelig
Medisinerkrets.
nikken og Institutt for Sjelesorg. Og
det er liten tvil om hvilket inntrykk
studentene sitter igjen med:
– Fantastisk idyllisk og godt tilrette
lagt. Det som blir gjort her virker
svært grundig og gjennomført. Selv
potteplantene får bra stell, sier Hilda
Brügger-Synnes (25), som er i sitt nest

siste år som legestudent.
– Utrolig imponert! Kunst. Stil. Ro.
Jeg får bare lyst til å jobbe her, sier to
andre studenter; Kristin Schjander-Larsen (23) og Elisabet Wigaard (22). De
nærmest bobler over av entusiasme.
– All kunsten og de vakre bygningene. Det gir en følelse av å bli tatt
vare på. Du får en følelse av å være
hjemme og ikke på en institusjon.
Ta Poliklinikken f.eks, med så mye
flott kunst. Tenk å komme inn på det
venteværelset! For ikke å snakke om
Olavskirken med blanke glass som
altertavle. Det er det fineste jeg har
sett noen sinne!
Innlosjeringen på Villa Sana har
tydeligvis også gjort et visst inntykk:
– Det er nesten så vi håper vi blir
utbrente som leger, så vi kan komme
dit, spøker de to unge medisinstudentene.
lll Tekst og foto: Eivinn Ueland

Klinikksjef Per Anders Øien viser fram Modum Bad for de entusiastiske legestudentene fra Kristelig Medisinerkrets.
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Pasientrådet

Fra ødelagte biljardkøer
til egne romnøkler
der de skal, når de skal. Men Vigdis
har også opplevd at pasientrådet har
tatt opp, og fått gjennomslag for
større og mer prinsipielle saker.
– En del pasienter følte seg utrygge
når de ikke kunne låse dørene til
rommene sine. Dette ble tatt opp i
pasientrådet og brakt videre til klinikk

som det er der. Dessuten er det for
liten plass når de mest populære
TV-programmenegår. Som f.eks
Frustrerte fruer – selv om man skulle
tro det var nok av dem her, sier hun
spøkefullt.
– I tillegg ville jeg gjort mer ut av
Café Thaulow. Der er det god plass og
det ville vært
– Jeg synes
et utmerket
pasientrådet
samlingssted
har en veldig
for pasienter
viktig funksjon.
på kvelder og i
Tar vi opp en
helgene, med
sak, får vi alltid
litt kringle
tilbakemelding.
og kaffe. Det
Som regel blir
eneste sosiale
det gjennomsamlingssteført slik vi
det på tvers
ønsker, og jeg
av avdeliner imponert
gene er røyke
over at ting blir
verandaen
ordnet så raskt
på utsiden av
som de blir,
Manillahallen.
sier Vigdis.
Ikke-røykere
har ingen felles
Møtes
steder å møtes.
ukentlig
Leder for pasientrådetVigdis Petterøe Driveklepp synes kommunikasjonen med klinikkledelsen er
bra. Her er hun i samtale med kvalitetskoordinator Håkon Skagen.
Pasientrådet
Mer kveldsmøtes hver
aktiviteter
tirsdag morgen. Hver avdeling stiller
ledelsen. Resultatet ble at vi nå har
Hun etterlyser også flere aktivitemed to pasienter hver, og fra persofått våre egne romnøkler.
ter på kveldstid. Bortsett fra ulike
nalet stiller driftssjefen og kvalitetsidrettsaktivteter, er det lite som tilbys
koordinator, som bringer videre de
Frustrerte fruer
pasientene av felles aktiviteter.
sakene som må tas stilling til av andre
På spørsmål om hva hun ville gjort
– Det er helt opp til oss pasienter å
i systemet.
hvis hun fikk sitte i sjefsstolen for
ta initiativ, og da blir det sjelden noe
en dag, har imidlertid ikke Vigdis
av det. Det hadde vært fint med en
Fokus på miljø
problemer med å komme på enda et
aktivitør som kunne dra i gang noe.
De aller fleste sakene som tas opp i
par miljøtiltak hun ville gjennomført
Et kor hadde vært midt i blinken for
pasientrådet er miljørettede ting. Det
temmelig raskt.
meg, eller en litteraturgruppe, avslutkan være mindre problemer som at
– Tv-stuene er for dårlige. Det er
ter Vigdis.
spissen på en biljardkø er knekt eller
vanskelig å sitte å høre nyhetene i
søndagsavisene som ikke blir lagt ut
lll Tekst og foto: Eivinn Ueland
Manillaen, med så mye gjennomfart

Pasientrådet er pasient
enes stemme til ledelsen
på ModumBad. Og i følge
lederenfor rådet de siste
tre månedene, Vigdis
PetterøeDriveklepp, blir
pasientene hørt.
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Opplevelsesdagen 2005
Stor opplevelse også for dristig minister!
Inneklemt mellom to regndager lyste Opplevelsesdagen 2005
opp tilværelsen for over 500 pasienter og ansatte fra institusjoner over hele Østlandet. En stor suksess - tredje år på rad!
Til tross for en svært regntung vår, kunne 1. juni skilte med
bra vær, og folk kunne kose seg i skog og park uten paraply
og regntøy. I år også til toner fra det nystartede korpset på
ModumBad, som fikk en kort gjesteopptreden på stortromma
av vår helseminister Ansgar Gabrielsen. Dagen inneholdt
noe for en hver smak; opplevesesvandring med poesi, lag
konkurranse, rappellering, hesteskokasting, erteposekasting, volley
ball, tennis, linedance, ridning, kubbespill, tautrekking, utendørs
sjakk og til slutt “rocka” utendørskonsert med “Det Betales”.
I år hadde Modum Bad som nevnt besøk av han som fordeler pengene
i helse-Norge. Helseminister Ansgar Gabrielsen fikk et godt inntrykk
av arbeidet som gjøres på Modum Bad, men kunne
ikke love mer penger til behandlingen innen rus
og psykiatri. Gabrielsen holdt en engasjert appell
om psykisk helse og slapp virkelig rockefoten løs
under konserten. Men det som nok de fleste vil
huske best fra hans besøk er hans luftige hopp, da
han rappellerte fra brua til taktfast trampeklapp fra
Opplevelsesdagens over 500 deltagere!
lll Tekst: Nina Øen Svensrud
		 Foto: Arnhild Steinsland, Nina Øen Svensrud
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Det var en del ekstra jobb å få tilpasset sikkerhetsutsyret til ministeren før hoppet. Vel i lufta gikk alt som planlagt.
En viss forskjell i stil ser vi allikevel på Gabrielsen (t.v.) og leder for ModumBad - Poliklinikken, Ingunn Amble...
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Integrativ terapi

- en betydningsfull nisje
innen psykoterapien
I Norge finnes det ca. 35
ferdig utdannede integrative terapeuter. Kun to av
dem jobber ved Modum
Bad, men flere er under
utdanning og klare for
eksamen.

Alt er under stadig endring
Siden forståelsen av at ”alt er under stadig endring og utvikling”,
er et av de få «dogmene» i teorien
bak integrativ terapi, passet det
bra å invitere psykologspesialist
Leif Edward OttesenKennair til
å holde innledningsforedraget om

I følge klinikksjef Per Anders Øien
vil tankemåten og arbeidet som
ligger til grunn i integrativ terapi,
være betydningsfull ved Klinikken
fremover. Han ser det som et mål
at ModumBad til enhver tid har to
av sine medarbeidere under videre
utdanning i integrativ terapi.
Men hva er egentlig
integrativ terapi?
Det er 20 år siden Norsk Forening
For Integrativ Terapi (NFIT) ble
etablert, og fortsatt er det mye
uvitenhet om denne terapiformen.
På et seminar som samlet deltagere
både fra foreningen, Modum Bad
og andre fagpersoner innen helse
og terapeutisk virksomhet, skulle
svaret gis ut ifra dagens ståsted, under
overskriften «Livslang utvikling – en
integrativ tilnærming til psykoterapi.»
I sin åpningstale snakket NFITs leder
Ingunn Vatnøy bl.a. om at de 20 årene
som har gått, har vært nødvendig for
å komme på et nivå der man i dag
kan ha en faglig utveksling utover den
smale krets av de som er utdannet i
integrativ terapi – med respekt både
for eget ståsted og for andres bidrag.
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Psykologspesialist Leif Edward Ottesen
Kennair.
evolusjonspsykologi, livshistorieteori
og psykoterapi. Han oppsummerte
med at evolusjonsprosessen har gitt
mennesker artsspesifikke livsforløp
gjennom tilpasninger for utvikling.
Disse er mest sannsynlig kontekst
avhengige, enkelte av disse er kjønnsspesifikke og noen er alders- og/eller
tidsavhengige. Kunnskap om disse kan
være relevant for psykoterapi, f.eks.
for å finne ut når og under hvilke
omstendigheter gitte biopsykososiale
mål, prosesser eller tilstander forventes eller blir benyttet til positiv
endring.

Påvirkning fra fortid og fremtid
Prof. Hilarion G. Petzold fra
Fritz Perls Institutt i Düsseldorf,
drivkraften bak utviklingen innen
integrativterapi, regnes som en av
de ledende skikkelseri moderne
psykoterapi på kontinentet. Han holdt
hovedforedraget, Klinisk utviklings
psykologi i et livslangt perspektiv – et
sentralt konsepti integrativ terapi.
Han gjorde det bl.a. meget anskuelig hvordan våre valg stadig påvirkes
av både fortiden og fremtiden vår
– gjennom hele livsløpet vårt, og hele
tiden i relasjon og samhandling med
andre mennesker. Dette påvirker både
risikofaktorene i livet vårt og våre
ferdigheter til å beskytte oss selv – og
er av betydning for terapeuters støtte
til selvregulering.
Betrakte seg selv utenfra
En annen av lederne fra Tyskland,
Jürgen Lemke, holdt et foredrag
om supervisjon og coaching i psyko
sosialt arbeid. Han fokuserte bl.a. på
eksentrisitet og multiperspektivitet
i den integrative tilnærmingen.
Eksentrisitet forstås som menneskets mulighet til å betrakte seg selv
utenfra, og gjennom dette perspektiv
bli i stand til både å sette grenser og
å holde avstand. Gjennom eksentrisiteten får den enkelte også et perspektiv på andre mennesker hvor deres
grenser og verdighet blir tydeliggjort,
og en anerkjennelse av andre som
verdige medsubjekter blir mulig.
Multiperspektivitet er bl.a. å se en sak
fra forskjellige perspektiver, for så å

Professor Hilarion G. Petzold – drivkraften
bak utviklingen innen integrativ terapi.
kunne forstå de enkelte perspektivene
i relasjon til hverandre.
Integrativ terapi i praksis
Under workshopene begge dager fikk
deltakerne anledning til å oppleve
smakebiter av integrativ terapi i praksis. Noen av gruppene la vekt på eget
liv der og da, andre tok opp aktuelle
tema i det terapeutiske arbeid. I tillegg til Petzold og Lemke hadde også
Annette Höhmann med seg bidrag

fra Tyskland. Hun var den som i sin
tid tok integrativ terapi til Norge, og
hun ledet en gruppe med tema Tid og
identitetsprosesser – en tilnærming
ved integrativ bevegelsesterapi. Det
var også flere norske integrative terapeuter som demonstrerte ulike anvendelsesområder: Liv Anna Furnes,
fra Familieavdelingen på Modum Bad,
ledet en workshop med temaet: Det
indre team som metode i arbeid med
parrelasjoner. Silvia B. Grøndahl og
Gudrun Nordmo ledet en workshop
om: Personlig suverenitet - en mulighet til å utforske sin indre trygghet,
vitalitet og styrke.
Til sammen var det mange perspektiver og inntrykk gjennom disse to
dagene, og vi er mange som gleder oss
over fortsatt utvikling av integrativ
terapi i Norge!
lll Tekst: Marie Farstad og Heini Ringel
		
Foto: Eivinn Ueland

Modumseminar

Det merkes at vi lever...

I år er det 100 år siden Gordon Johnsen ble født, og det er 20 år siden
Forskningsinstituttet ble startet. Med disse jubileumene ønsker Modum Bad
velkommen til Modumseminaret 2005.

Seminaravgift er kr 2.400,- inkludert lunsj, kaffe/te og middag torsdag

Kolbein Falkeid
er poet ved vårt
jubileumsseminar.
Han debuterte som
lyrikeri 1962, og har
gitt ut mer enn 30 dikt
samlinger og bøker.

Hans Jørgen Brun

kveld. Ved påmelding innen 5. juli er seminaravgiftenkr 1.900,Påmeldingsfrist 15. august 2005. Påmeldingen er bindende.

Ønsker du å få tilsendt innbydelse ring Grethe Jenssen på
32 74 97 02 eller mail henne på grethe.jenssen@modum-bad.no
Du finner også innbydelse på www.modum-bad.no

Jubileumsseminar på Modum Bad

Svein Tindberg
holder forestilling i
Olavskirken torsdag
kveld.
Han har vært ansatt som
skuespiller ved Det Norske
Teateret siden 1976.

8.-9. september 2005
Badeliv 2/2005
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hatt våre nedturer. Økt selvinnsikt,
forståelse for den andre og ikke minst
teknikker (tale-/lytteteknikk) som
vi har lært, har gjort at vi har klart å
løfte oss raskere opp. Ofte til høyder
hvor det er lenge siden vi har vært. Vi
føler dyp takknemlighet til hele personalet ved Modum Bad generelt, og til
vårt eget terapipar spesielt.

Anna og Petter på trammen utenforVilla Hygea, deres hjem i 12 uker under oppholdet på Modum Bad.

Anna og Petter forteller om sitt opphold ved Familieavdelingen:

Erkjennelsen, innsatsen
og fornyet håp
Høsten for to år siden måtte
vi erkjenne at vi trengte
hjelp. En rekke faktorer
hadde brakt oss i en situasjon hvor vi var i ferd med
”å gå hverandre på nervene”. Vi innså at dersom vi
skulle ha håp om en framtid sammen, så måtte noe
gjøres: Vi søkte om opphold
ved Familieavdelingen på
Modum Bad.
Et halvt år senere pakket vi sakene
for i 12 uker å være pasienter ved
Modum Bad. Blant kolleger, venner,
10
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naboer og familie var det noen få som
fikk den fulle forklaring og sannhet
om hvor vi skulle, noen flere fikk en
forenklet og tilpasset versjon, mens
andre fikk en heller diffus forklaring
på hvor familien skulle og hvorfor vi
skulle dit.
Håpefulle men usikre
Da vi ankom Modum Bad var vi fulle
av håp og forventninger, men også
usikkerhet og kanskje en del frykt.
Det var lett å føle seg utrygg og fremmedgjort av begreper som pasienter,
sykehusinnleggelse, diagnose osv. Til
tross for familieproblemene var vi da
velfungerende og friske mennesker!

Vi hadde forsøkt å forberede oss godt.
At vi skulle gjennom mange runder
med samtaleterapi var innlysende.
Litt vanskeligere var det å forstå
betydningen av for eksempel uttrykks
terapi og bevegelsesterapi. Og selv
om vi kanskje var i stand til å forstå
hensikten, var det lett å tro at mang
lendekunstneriske ferdigheter måtte
bli en hemsko i uttrykksterapien. I dag
vet vi at vi tenkte feil!
Bagasjen full
Med bagasjen full av erfaringer, fornyet håp og tro på framtiden vender
vi hjemover. Bak oss ligger mye hard
jobbing – alene og som par. Vi har

Unikt fellesskap
Oppholdet ved Modum Bad har gitt
oss mange nye venner som vi vil pleie
kontakt med i framtida. Samtaler med
andre som sliter – ofte med svært
lignende problemstillinger
– har vært et sterkt bidrag
til løse egne problemer.
Når det ved Familieavdelingen på ModumBadpraktiseres rullerende inntak
av pasienter, er det neppe
tilfeldig. Uten å skulle ta
rollen som hverandres terapeuter, er
det innlysende at man som ”veteraner”, kan bidra til å øke nykommernes
trygghet. Dette betinger imidlertid

kan opplagt bidra til å bryte grenser.
Det krever et visst mot å fortelle sine
omgivelser at man trenger hjelp for
slike plager, men det bør være et mål
at man under sitt opphold ved Modum
Bad vokser så mye at man tør være
åpen om sine problemer.
– Etter 12 uker ved Familieavelingen har
vi fått fornyet håp, sier Anna og Petter.

Tolv uker er nødvendig
Til slutt en liten bønn til personalet
ved Modum Bad: Ikke vær så omtenk
at man klarer å ha en viss åpenhet om
somme overfor pasientene at dere
egne problemer og hvorfor man er
nærmest oppfordrer til ikke å ta verv
her, og at man viser litt dugnadsånd i
for fellesskapet! For vår egen del vet
forhold til fellesskapet.
vi også at et opphold på seks uker
ville ha vært i korteste
laget. Mulig at de som
Familieavdelingen ved Modum Bad
kommer hit for seks uker
representerer et unikt fellesskap,
har tilstrekkelig utbytte
hvor man har mulighet til å
av dette, men vi håper
høste av hverandres erfaringer.
ikke det representerer
en trend at man går over
til seks ukers opphold på
Åpenhet bryter tabuer
bekostning av tolv!
Psykiske lidelser er dessverre fortsatt
et tabubelagt område, men vi som
lll Vennlig hilsen Anna og Petter
har vært pasienter ved Modum Bad
Foto: Eivinn Ueland

Modum Bad dagen - søndag 14. august 2005
kl 11.00

Festgudstjeneste i Olavskirken
ved gen.sekr. Geir Gundersen, sang ved Elias Axelsen.
Kirkekaffe på Institutt for Sjelesorg.

kl 14.00

Folkefest i parken
• Vertshuset ”Den glade lerke” med salg
		 av kaffe, vafler og kaker.
• “Traktørens grillhjørne”
• Leker og annen underholdning
• Musikk
• Populærforedrag
kl 16.30

Konsert i Festsalen med Elias Axelsen

Dette er et foreløpig program. Når arrangementet nærmer seg
vil programmet være tilgjengelig på:
www.modum-bad.no eller ring 32 74 97 00.

Nok en gang holder Elias Axelsen konsert i Fest
salen på Modum Bad. Han vil også medvirke
under Festgudstjenesten i Olavskirken.
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Doktorgrad gir optimisme
Holdningen i helseapparatet har vært at de som
har hatt spiseforstyrrelser
i mange år er uhelbredelige. PsykiaterØyvind Rø’s
doktorgradsstudie viser at
denne oppfatningen ikke
stemmer.
Rø’s funn viser at syv av ti voksne
pasienter med langvarige og alvorlige
spiseforstyrrelser ble bedre av behandlingen, og at en av fire var friske
av sine spiseforstyrrelser to år etter
innleggelsen ved Modum Bad.
– Undersøkelsen gir større grunn til
optimisme med tanke på behandling
for denne pasientgruppen enn det man
tidligere har antatt. Tatt i betraktning
at dette er pasienter som har slitt med
spiseforstyrrelser svært lenge, noen i
opptil 20 år, uten å bli bedre, er dette

Fredag den 13. er kanskje ikke dagen man
helst kunne ønske seg å gå opp til sin livs
største eksamen, men på den høytidelige disputasen fredag 13. mai på Ullevål sykehus,
presenterte psykiater Øyvind Rø sitt doktorgradsarbeid til 20 i både stil og innhold.
positive resultater, sier Øyvind Rø,
som til daglig jobber som avdelingsleder ved nettopp Spiseavdelingen på
Modum Bad.

Likevel viser undersøkelsen din at
tre av fire ikke blir friske og at 30
prosent ikke blir bedre?
Ja, men vi må være klar over at to år
en relativ kort oppfølgingstid for denne
pasientgruppen. Vi vet fra andre studier
at det tar lang tid å bli frisk når man har
hatt en spiseforstyrrelse i så lange perioder av livet som vi her snakker om.
De fleste har behov for oppfølgende
behandling i lang tid. Nesten halvparten av pasientene våre ble reinnlagt
i oppfølgingsperioden, og omkring
halvparten hadde vært innlagt andre
steder før de kom til oss. Når vi likevel
ser bedring, er det positivt, sier Rø.
Sammen med stipendiat KariAnne
Rasmussen Vrabel har Rø nylig fått en
halv million kroner fra Norske Kvinners
Sanitetsforening, for å gjennomføre en
studie der de skal følge opp den samme
pasientgruppen fem år etter innleggelsen.

KariAnne Rasmussen Vrabel og Øyvind Rø har fått en halv million kroner til en studie der de skal følge en pasientgruppe fem år etter innleggelsen.

Psykiske plager
Mange undersøkelser, også ved Modum Bad, har vist at denne pasientgruppen ofte sliter med ulike psykiske
problemer som for eksempel angst og
depresjoner, i tillegg til selve spiseforstyrrelsen. Personer med spiseforstyrrelser har ofte personlighetstrekk
som skaper problemer i hverdagen.
Et viktig spørsmål er om det er
personlighetstrekkene som er årsak til
spiseforstyrrelsen eller omvendt?
– Det studien viser er at pasientene
i løpet av sykehusoppholdet opplevde en betydelig reduksjon både
i symptomene på spiseforstyrrelser
og symptomene på personlighetsforstyrrelser. I undersøkelsen endret
symptomene seg før endringen av de
problematiske personlighetstrekkene,
tydende på at disse personlighetstrekkene delvis er en komplikasjon til
spiseforstyrrelsene, sier Rø. Praktisk
betyr dette at man først bør få kontroll over symptomene før man evt.
skal behandle personlighetstrekkene.
– Andre studier har vist at noen
personlighetstrekk gjør en mer sårbar
for å utvikle senere spiseforstyrrelset
som bl.a. labilt humør i oppveksten,
og å være spesielt perfeksjonistisk.
Mangel på selvfølelse er oftest et av
de viktigsteproblemene for pasienter

med spiseforstyrrelser. Selvfølelse er
noe grunnleggende man får i barndommen. Et barn som ikke opplever å
bli elsket og rost for den han eller hun
er, kan utvikle manglende selvfølelse.
Det er et samspill av mange ulike faktorer som kan være årsak til at noen
utvikler spiseforstyrrelser. For å forebygge spiseforstyrrelser er det viktig
å hjelpe barn til å ha det bra. Øke
selvfølelsen deres. Det er viktigere
enn å informere om spiseforstyrrelser
i skolen, mener Øyvind Rø.
Viktig dokumentasjon
En tilsvarende undersøkelse som
den Rø står bak, og oppfølgnings
undersøkelsen som Vrabel nå er i gang
med, har aldri før vært gjort tidligere
i Norge.
– Det finnes svært lite forskning på
hvordan det går med denne pasientgruppen. Vi har trodd og ment mye
om hvordan det har gått med pasient
ene i vår avdeling, men det er først nå
vi kan dokumentere at det vi driver
med faktisk har en betydelig positiv
effekt. Og det gir selvfølgelig en
forsterket tro og inspirasjon både for
pasienter og personale i avdelingen.
lll Tekst: Eivinn Ueland

Deler av personalet ved Spiseavdelingen på Modum Bad:
Sittende foran fra venstre: Greta Kvarv, Andreas Seljeseth, KjerstiStenshorne, Marion
Bjerkan. I sofaen fra venstre: Reidun Stubhaug, KariAnne Vrabel, Øyvind Rø (avdelings
leder), VigdisRust, Tone Torgersen, Jorunn Barland, Åse Sveinall, May Berit Halvorsen.
12
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Når maten
styrer livet
Etter hhv tre og fire måneder ved Spiseavdelingen på Modum Bad, håper Merethe og Lise-Lotte at de er klare for å møte hverdagen hjemme.

– Det verste er å være mor
og ikke greie å gi barnet
mitt oppmerksomhet fordi
det eneste som står i hodet
mitt er trening og spising.
Det tok all min oppmerksomhet. Jeg ble deprimert
og mistet livslysten.
Det sier Lise-Lotte
Lund Martens (25),
pasient i anoreksigruppa
ved Spiseavdelingen på
Modum Bad. Hun fikk
spiseforstyrrelser da
hun gikk gravid for fire
år siden. Lise-Lotte var
ei aktiv idrettsjente,
som trente fotball på
høyt nivå. Da hun ble
gravid skulle hun leve
som vanlig. Hun trente

14
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mye, og etter hvert spiste hun mindre
og mindre. Hun forteller at hun trodde hun hadde kontroll, men gradvis
tok maten mer og mer styringen. Hun
oppdaget ikke hva som skjedde før det
var for sent. Under graviditeten gikk
hun ned 10 kilo, men ingen slo alarm.

Fellesskapet er viktig for pasientene på Spiseavdelingen.

Drømte om mat
– Maten ble mer og mer viktig. Jeg
tenkte på mat og drømte om mat. Jeg
la meg tidlig fordi jeg var sulten, og
jeg trente to timer om dagen.
I tiden etter at datteren var født og
hun slet med anoreksi, utdannet LiseLotte seg til sykepleier.
– Som sykepleier og
aktiv idrettsutøver,
hadde jeg mye kunnskap
om hvordan kroppen
fungerer, men likevel
klarte jeg ikke å gjøre
noe med det, sier hun
med et lite smil.
Anoreksi i 26 år
Merethe Haland (40)
har hatt anoreksi siden
hun var 14 år, og det er
først det siste halvannet
året hun har fått hjelp.
Nå har hun vært på

Modum Bad i fire måneder.
– Jeg gikk til den samme legen i
mange år, men hun spurte aldri hvordan jeg hadde det, og for å snakke om
spiseproblemer må man ha en følelse
av å bli sett. Det er jo ganske psykisk.
Etter fastlegereformen
fikk jeg en annen lege,
og da skjedde det noe.
Hvorfor jeg ikke byttet
lege før? Hun var den
eneste kvinnelige legen på
hjemstedet mitt, og så har
tiden gått.
Livsstil
– Spiseforstyrrelsen blir en livsstil.
Det er en måte å kontrollere følelsene
på. Når jeg kontrollerte maten og
sulten, hadde jeg i alle fall kontroll
over noe, forklarer Merethe.
– Grunnen til at jeg fikk spise
forstyrrelsen tror jeg kan komme av at
det skjedde mye i livet mitt samtidig.

Jeg ble gravid og jeg mistet fotball
spillingen som hadde betydd veldig
mye i livet, forteller Lise-Lotte.
– Personalet her har store kunnskaper om spiseforstyrrelser. Etter å ha
hatt spiseforstyrrelser i 26 år, er det

Egen verden
– Jeg skjønner ikke hvordan du kunne
leve med det så lenge, sier Lise-Lotte
til Merethe.
– Jeg har jo levd i min egen lille
verden. Bak meg har jeg et ødelagt
forhold. Det er fortvilet
å være sammen med en
med spiseforstyrrelser, for
Spiseforstyrrelsen blir en livsmaten preger livet totalt.
stil. Det er en måte å kontrollere
Det er vanskelig sosialt og
det er vanskelig å forstå.
følelsenepå.
Merethe
Jeg skjønner at han gikk
fra meg. Nå er jeg livredd
for at datteren min skal få
kjempetøft å skulle gjøre noe med
et problematisk forhold til mat. Jeg
det, men jeg har god støtte fra sam
ønsker ikke at hun skal se glasset med
boeren min, sier Merethe, og LiseNutrilett på middagsbordet. Denne
Lotte legger til:
behandlingen tar jeg også for hennes
– Støtten hjemme er alfa og omega.
skyld, avslutter Merethe.
Jeg har det ti ganger verre nå enn da
jeg var tynn. Dette er en vanskelig
lll Tekst: Ingrid Holst Sollie
prosess, fordi det å spise innebærer
		
Foto: Anne Berglund
samtidig å miste kontrollen.
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Livet i anorexigruppa
Det var som om stjernene
hadde gått i hi. Himmelen
var svart av sot og månen
lekte gjemsel bak øye
lokkene. Det var ingen som
skjønte det, men jeg hadde
skjønt det for lengst.
Det var sånn det skulle være, det var
sånn det måtte være. Jeg hadde fortjent det, og derfor ble det sånn. Jeg
ville bare sveve rundt
på en sky - en stor,
feit sky. Sultens sky.
En sky uten bekymringer, en sky uten
forventninger. Men det
ble ikke sånn. Skyene
mine ble svarte, de ble
smertefulle og skadelige. Det var da
jeg skjønte det. Jeg trengte noen som
kunne hjelpe meg med å jage bort skyene. Jeg var 19 år og skulle legges inn
på anoreksigruppen på Modum Bad.
– God morgen! Nå er det på tide å stå opp!
En uforskammet morgenfrisk stemme
banker på døra inn til drømmeland.
Det er nattevakt Ella som har tatt
på seg oppdraget med å bringe meg
tilbake til en ny dag på Modum Bad.
Jeg har aller mest lyst til å trekke dyna
langt over hodet og bli i senga, men
ettersom Ella er så blid må jeg bare
stå opp.
Mens de andre pasientene på huset
spiser i den store spisesalen, spiser
a- og b-gruppen på sitt eget spiserom.
Ettersom matsituasjonen er noe av det
vanskeligste for oss, skal vi skjermes
fra unødvendig utrygghet. Og takk
og lov for det! Til de fleste måltidene
har vi også personalet med oss, som
moralsk støtte, men til frokoster vi
overlatt til oss selv.

16
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Egen motivasjon –
det viktigste av alt
Ettersom det er mandag begynner
“arbeidsdagen” med gruppeøkt. Vi
skal evaluere helgen. Hver dag har
vi forskjellige grupper. Det være seg
alt fra “Her og Nå”, hvor følelser og
tanker får fritt spillerom, til ressursgrupper og fellesmøter. Én ting har
alle økter og måltider til felles; egen
motivasjon. Det er et av oppholdets
viktigste ingredienser du selv må

Hei.
Jeg var innlagt på deres bulimigruppe i fjor. Jeg har skrevet
en liten tekst om min tid med bulimi og mine erfaringer fra
den tiden. Hvis det er mulig vil jeg gjerne at dere trykker
den i Badeliv. For å vise andre pasienter at det faktisk går
an å bli frisk!

et par meter unna som har tid til deg.
Tenk for en luksus! Jeg må si jeg føler
meg en smule privilegert som har fått
denne muligheten. Samtidig er det
ikke noe som er så godt som å komme
seg bort herfra – på helgeperm. Oppholdet består av beintøff jobbing og da
gjør en pausehelg godt.

Vennlig hilsen L-KK

Det føltes ut som om noen tok kveletak på meg.
Jeg mistet fokus og dalte inn i en annen verden.
En verden jeg ikke hørte til.

Mat vekker følelser
Vi anorektikere har gjort mat til følelser. Ved ikke å spise har vi lagt lokk på
alt som heter følelser og
vonde tanker. Når man
Da jeg ankom spisegruppen forventet
kommer hit og begynner
jeg mer eller mindre at personalet skulle
å spise begynner dermed
gjøre meg frisk. Jeg skjønte fort
følelsene så smått å krype
at det var jeg som måtte ta
den jobben.
Liv-Randi
ut fra gjemmestedet sitt.
Ikke vet man hva man
sørge for. Det er nemlig ingen andre
føler. Ikke vet man hvorfor man føler
enn deg selv som kan gjøre jobben for
det sånn. Man vet stort sett ingenting,
deg. Personalet kan hjelpe, støtte og
og det kan skremme vannet av selv
veilede. Men i det store og hele er det
den barskeste. Derfor er det godt å
deg alt kommer an på. Da jeg ankom
ha gruppen. Ved å dele vanskelige
spisegruppen forventet jeg mer eller
situasjoner med mennesker i samme
mindre at personalet skulle gjøre meg
situasjon, trenger du ikke nødvenfrisk. Jeg skjønte fort at det var jeg
digvis si så mye for å få forståelse. De
som måtte ta den jobben, og det var
andre vet hvordan du har det, og bare
slett ingen lett erkjennelse.
et blikk kan være støtte nok. Men,
å være i en gruppe som lever så tett
Modum Bad – en egen verden
innpå hverandre kan også være en stor
Modum Bad burde egentlig hatt
utfordring. Du har ingen garanti for at
eget flagg. Når man blir innlagt som
du liker alle i gruppa. Kanskje går du
pasient her, er det som å komme til
ikke overens med enkelte i det hele
en annen verden. Din egen verden. Å
tatt. Det er da man lærer mye om
bruke all tid og alle krefter på seg selv
seg selv. Når man er i en gruppe, er
er ikke alltid like gøy. Og så slitsomt
man nødt til å respektere hverandre
som det er – jeg hadde aldri trodd jeg
for den man er. Og det er ikke alltid
kunne bli mer sliten av en dag med
like enkelt. Det kreves mye av deg
terapi enn en dag på jobben. Men det
som pasient ved Modum Bad. Men har
fikk jeg fort erfare var fullt mulig. Da
du først tatt et valg og vil jobbe for å
er det godt å ha pleiere som har tid
gjennomføre det, ja, da har du komtil å lytte, uansett hvilket humør du
met langt på veien mot det du kom hit
måtte befinne deg i. Det er nok det
for; å bli frisk!
som er det beste ved å være pasient
lll Tekst: Liv-Randi
her. Etter hvert føler man seg veldig
Foto: Anne Berglund
trygg og man vet at det alltid er noen

Rommet kom imot jeg, veggene presset ut det
siste av luft jeg hadde i lungene mine.
Mistet igjen fokus og lot meg dale.
Dette er hvordan et anfall av overspisning føltes for meg.
Bulimi.
Et ord jeg har lært å hate.
En verden jeg trodde jeg kunne finne lykken som jeg
savnetså, men alt jeg fant var ensomhet, tomhet og savn.
Savn etter det kjente.
Følelsen av på et par minutter å miste alt.
Sløse bort enda et liv.
Jeg klarer ikke, vil ikke, tørr ikke.
Alt skremte meg.
Alle skremte meg.
Det var ingen som kunne hjelpe meg.
Igjen kom det.
Den samme følelsen.
Tok meg i sine armer og lovte meg trygghet.
Jeg ble igjen sviktet.
Veien ut av bulimi er lang.
Lang og hard.
En slags skummel, men spennende verden.
Inkludere mye smerte, mye sorg, mange tårer.
Men premien er verdt alt dette.
Aksept.
Sinnsro
Latter.

L-KK
Bilder fra Spiseavdelingen ved Modum Bad.
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Institutt for Sjelesorg
- samtalens sted
Når en nevner ordet Modum
Bad går tankene fort i
retningav psykiske lidelser, sykehus og spesialisert
behandling. Men det finnes
også andre viktige hus på
de vide moene som omgir
”Badet”.
Sjelesørgeren Einar Lundby har også
satt sine spor her. Han er særlig kjent
for sin gave til å bli vâr Guds ledelse,
og dette brukte han i samtaler. Han
gav etter hvert opp arbeidet som lege,
og ofret seg helt for samtalene og
sjelesorgen. Institutt for Sjelesorg, dr.
Einar Lundbys stiftelse, bærer nettopp
hans navn.

Før og nå: Dagens instituttleder Arne
Tord Sveinall ved hovedinngangen til
Sjelesorginstituttet der plaketten av stedets
grunnlegger, Einar Lundby, henger.
– Jeg har hørt at en må ha det svært
dårlig eller være prest, eller helst
beggedeler for å komme hit til Sjelesorginstituttet, smiler Arne Tord
Sveinall. – Men det stemmer ikke. Hit
18
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kommer mennesker med svært ulik
bakgrunn og svært forskjellige behov.
Han vet hva han snakker om. Han har
arbeidet her som sjelesørger, kursleder og veileder i nesten 20 år. De
siste årene har han vært instituttleder.
I tillegg er han en av Norges fremste
kjennere av nyreligiøsitet, sekter
og det han kaller usunne religiøse
miljøer. Flere bøker har det også blitt
om disse emnene.
Sted for alle
- Vi ønsker å være et sted for alle
mennesker. Ca 25 uker i året har
vi ”åpent hus”. Alle som ønsker kan
søke om å få være her en uke eller to.
Det er bare å skrive direkte til oss,
eller fylle ut et skjema på Internett,
forteller Sveinall.
– Vi ønsker å være et sted for alminnelige mennesker som opplever det
som det alminnelige livet kan føre
med seg. Et sted for å stoppe opp
noen dager, samtale om det som
er viktig i livetog bli tatt hand om
gjennom måltider og enkle rammer
gjennom dagen. Alle får tilbud om tre
samtaler med en erfaren sjelesørger,
enerom, gode måltider, og et par
timer undervisning i løpet av uka. Det
hele rammes inn av faste samlinger i
kapellet. Han mener det nettopp er
viktig at disse ukene har mye ”luft” i
programmet, og understreker at alt
dette bare er frivillige tilbud. Ingen
trenger å være med på noe som helst.
Det er opp til hva den enkelte har
behov for. Noen ønsker å finne seg
en bok i biblioteket, andre ønsker å
bruke naturen og gå tur.

Ingen legehenvisning
I motsetning til sykehuset som er
en del av helsevesenet, trenger en
ikke legehenvisning for å komme til
”Instituttet”.
– Det er viktig for oss at vi bare er
en del av den omsorg hele kirken er
gitt å ha for mennesker. Her er alle
velkommen. Men selv om stedet har
en tydelig kristen forankring, stiller
vi ingen krav om tro til mennesker
som kommer. Vi har ingen journaler,
diagnosereller henvisninger. Men
vi har ører til å høre, og hjerter som
ønsker å lytte. Og det kan være både
om det gode, men også om smerten,
sorgen og konflikten, sier Sveinall.
Samtalens nødvendighet
For Instituttet har den fortrolige samtalens betydning vært en hjørnestein
siden starten.
– Jeg blir ikke ferdig med å undre
meg over hva det er som skjer når vi
samtaler med hverandre, sier sjelesørgeren ettertenksomt. Ofte er det
slik at mennesker trer tydeligere fram
både for seg selv og den andre. Det
er nesten en slags skapelse; det uklare
kan demre, skjulte fortellinger løftes
fram og usynlige veier kan skimtes.
Men det kan også være smertefullt.
Smerten kan bli tydeligere, men ofte
er det slik at når den deles, mister
den noe av sin kraft. Det er mange
som har blitt påført store lidelser,
nettopp fordi de ikke hadde noen å
samtale med om det de bar på. Det
er ille når det er slik, sier han stille.
Blikket speider mot den blå himmelen
som skimtesgjennom furukronene.

“Det sitter noe i veggene her” blir det ofte sagt om Sjelesorginstituttet, uten at man helt klarer å beskrive hva det er. Utsiden av veggene er det imidlertid mye lettere å beskrive, spesielt på sommerstid: Frodig og vakkert!
Akkuratsom det søker håpet, himmelen og helheten på vegne av den
som lider.
Kurs i samtalen
Nærmere 4000 mennesker er innom
Instituttet i løpet av et år. Det er
mangepå et sted med overnattingsplass til ca 25, noen stuer, en spisesal
og det som ellers gjerne finnes i et
hjem. Mange av disse kommer på kurs.
– Vi har fire hovedkurs. De
to første er kurs i generell
sjelesorg og samtalen. Så
har vi to påbygningskurs,
hvor det ene har tapet og
sorgen som tema og det andre konflikten og forsoning som tema. Så har vi
også et kurs i nyreligiøsitet og kortere
og lengre kurs som er mer rettet mot
prester og diakoner. Vi ønsker å bidra
til at sjelesorgen som dimensjon og
fag utvikles og får feste i menigheter
og kirker. Sjelesorg handler ikke bare
om kriser og vanskeligheter. Det er
nettopp slik at dersom vi i det daglige
klarer å møte hverandre med en sjele-

sørgerisk grunnholdning, ville mange
få det bedre, mener Arne Tord.

for mennesker og hva som bryter ned,
trengs i slikt arbeid.

Noe i veggene
Flere av de som har besøkt Sjelesorginstituttet har sagt noe slik som: ”Det
er noe her”. ”Det sitter noe i veggene
her”. Ingen har klart å finne presist
hva det er. For noen kan det handle
om stearinlys som er tent i hallen,
peisen som brenner, vakre
bilder, eller kapellet med
– Vi ønsker være et sted for alminnelige
utsikt rett mot himmelen.
mennesker som opplever det som det
– Vi vet ikke helt hva det
alminnelige livet kan føre med seg.
skulle være, undrer SveinArne Tord Sveinall - instituttleder
all. Men også vi som har
vårt daglige arbeid her, kan
kjenne det igjen. Stedets atmosfære er
at vi på svært kort varsel både kan
god. Det handler nok om mange ting.
reise ut eller være med på å ivareta
Men det ville være særdeles fint om
mennesker som kommer hjem etter
det handlerom at arven etter Einar
store belastninger. Instituttet er også
Lundby fortsatt preger stedet, og dermed på å utdanne mennesker til å
med vârheten for Han som kommer
klare de krevende oppgavene som de
med fred og kjærlighet.
møter ute, forteller Sveinall. Dette er
et svært viktig arbeid for Instituttet.
De som deltar i slikt arbeid trenger
lll Tekst: Gunnar Fagerli
å bli tatt hånd om på en god måte og
Foto: Eivinn Ueland, Rune Stray
stedets erfaring med hva som er godt
Ressurs og beredskap
Men også globaliseringen har nådd
”huset i skogen”.
– Vi har i dag avtale om et Ressurs- og
beredskapsteam med 15 organisa
sjoner og kirker innen nødhjelp,
misjon og bistand. Beredskap betyr
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Velkommen til ”klassisk sjelesorguke”
9. – 14. august 2005 på Institutt for Sjelesorg
Ledere for uken er instituttprest Gunnar Fagerli og instituttleder Arne Tord Sveinall. Det blir imidlertid undervisningsinnslag
og annet ved professor Leif Gunnar Engedal, instituttprest Per
Frick Høydal og instituttprest Tor Eika.
Påmelding:
Sendes til Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, 3370 Vikersund.
Eller fax: 32 74 98 43 - e-post: sjelesorg@modum-bad.no

Pris:
Kr. 3.500,- i enkeltrom, kr. 3.000,- i dobbeltrom
(Betaling skjer etter at bekreftelse om plass er mottatt)

FERIE-PREP:

PREP-kurs

Samlivssenteret får svært gode tilbakemeldinger på
PREP-kursene, men én motforestilling er ganske vanlig:
- Dette er for mye stoff for en helg. Vi skulle gjerne hatt
tid til å snakke mer om de ulike temaene, og mer tid
til beinstrekk mellom øktene. Derfor lanserer Samlivssenteret nå PREP i nytt format: Vi bygger ut helgekurset
litt, så det passer til en hel uke, fra søndag til lørdag: Tre
timer hver formiddag mandag-lørdag, eventuelt supplert med to oppstart-timer søndag kveld. Tanken er at
deltakerne kan kombinere kurset med ferie, eventuelt
sammen med barn som klarer seg noen timer uten foreldrekontakt.

PREP - samlivskurs
26. - 28. august - Tyrifjord hotell
16. - 18. september - Tyrifjord hotell
(kurs hvor paret er flerkulturelt)
07.-09. oktober - Dr. Holms hotel, Geilo
14. - 16. oktober - Tyrifjord hotell
(kurs for de nyetablerte)

Samlivskurs med fordypning

Vi vil prøve dette opplegget i to varianter i
sommer - på sørlandsstedet Dvergsnestangen og
på Raulandsakademiet i Telemarks fjellverden.
Påmeldingsfristen til begge er allerede 15. juni,
så er du interessert, gjelder det å ta kontakt!
Samlivssenteret svarer på spørsmål og tar imot
påmeldinger.
uke 30
25. - 30. juli 2005 - Dvergsnestangen ved Kristiansand
uke 33
14. - 20. august 2005 - Raulandsakademiet
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Påmeldingsfrist:
Den som kommer først til mølla……..
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Juli – oktober 2005

Kurslederkurs:
7. - 9. september - Drammen

Overskriften over inngangsdøren til Gjestene sitter fremme på podiet,
pastor Bazwell Banda er tydelig. Bokstavene er ikke prangende, men allikevel iøyenfallende i det jeg trer inn i
den enkle presteboligen. Den hyggelige og spebygde pastoren ber meg
ta plass i et enkelt møblert rom med
murgulv. Ingen av menighetsmedlemmene hans har en slik bostandard.
Etter et omstendelig håndvaskrituale
er vi klar for servering av nzima, en
maisdeig med kjøtt, kylling og en
salatlignende masse.

Vi kommer rett fra gudstjeneste i

den presbyterianske kirken et steinkast unna presteboligen. Et fyrverkeri
av en gudstjeneste! Fylt til trengsel,
250 mennesker. En fargerik forsamling med finstasen på. Mange har gått
i tre-fire timer for å nå gudstjenesten
kl 1000. Tre timer med korsang,
fellesssang, solosang, forkynnelse og
konfirmasjon og sang igjen. De kan
synge, malawierne, virkelig synge!
Først etter gudstjenesten la jeg merke
til at der ikke var instrumenter der.
Den flerstemte og livfulle sangen
trengte ikke tonefølge.

med utsikt over hele forsamlingen.
Jeg ser de syngende ansiktene. De
eneste som ikke synger er spedbarna
som sover fastbundet i tørkle på
mammas rygg. Hodet slenger frem og
tilbake når mor danser. Det ser ikke
ut til å affektere søvnen! Jeg kjenner
ikke melodien eller ordene, men blir
med i dansen og opplevelsen av Guds
samlende og forenende ånd.

N

oen barneansikt fanger min oppmerksomhet. Sangen som kommer ut
av munnen er tydelig og sterk, men det
er noe med øynene! De er både glade
og triste samtidig. Jeg ser gleden, men
fornemmer en slags tristhet og savn.
Etterpå blir jeg gjort oppmerksom på
at mange av barna i gudstjenesten er
foreldreløse. Kanskje det var disse som
så på meg med de gladtriste øynene?
Jeg vet ikke. Men i fantasien kan jeg
lure på om tristheten også uttrykker
savn av mor eller far eller dem begge.
Kanskje ikke så mye å lure på egentlig,
når jeg vet hvor liten tradisjon det er på
å la barn sørge og ta farvel i denne kulturen. Kanskje det uglade i øyenkroken
handler om ubearbeidet sorg og savn?!

Samtidig er gleden intens og smitten-

de! Gleden av å synge med, være i et
fellesskap, få lov til å kle seg pent en
gang i uken, glemme det triste og vanskelige, og den konstante sultfølelsen,
høre om en annerledes Far, som er
der, som ikke blir borte, svikter eller
dør, som elsker, godtar og aksepterer
meg slik som jeg er. Gad vite om ikke
noe av den intense gleden handlet om
det! For i kontrast til krevende og
mørke livsvilkår, er troen og håpet i
dette folket sterk og lys. Håpet om
endring, håpet om en dag, kanskje
ikke i morgen, kanskje ikke i overmorgen, men en dag, en gang, ansikt
til ansikt få møte ”He who transformes
lives”, og som presten Bazwell ukuelig
oppmuntret sin menighet til å holde
fast på.

N

å ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt.
Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå
fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.
1. Kor 13:12
lll Tekst: John Kristian Rolfsnes, hovedprest
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styrende organer, som Norge
yter betydelig bistand til og
som har lang tradisjon på korrupsjon. Derfor var det svært
oppløftende å se og erfare
at KNs arbeid og samarbeid
med den lokale befolkningen,
virkelig kommer landsbyer
og enkeltmennesker til gode.
Kontrastene finner du også
i selve naturen. Vår reise
brakte oss gjennom tørre områder der visnede maisåkrer
grein imot oss fordi regn
tiden har slått feil. I Zombas
høyland (rundt 2000 moh)
var frodigheten betagende og
nesten ”paradisisk”.

Landsbybefolkningens hverdagsliv og helsesituasjon har bedret seg betydelig etter at de har fått brønn med rent vann.

Malawi – et lite land
med stort hjerte
Det vesle landet Malawi,
ligger som et hjerte i Sørøst-Afrika. ”The warm heart
of Africa” blir det ofte kalt.
Og de er virkelig hjertelige,
malawierne! Smilende tar
de imot deg med et ”How
are you today?!” og et
håndtrykk du sent glemmer.
22
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På invitasjon fra Kirkens Nødhjelp
(KN) besøkte tre av fem medlemmer
i Modum Bads prosjektgruppe Malawi
en drøy uke i vår. Vi reiste for å følge
opp Modum Bads (MB) vannprosjekt
i Mpandodistriktet, rett utenfor
hovedstaden Lilongwe. I snart ett
år har ansatte på MB og Institutt for
Sjelesorg (IFS) frivillig latt seg trekke

i lønn for å støtte KNs etablering av
sikre vannkilder.
Kontrastenes land
Malawi er kontrastenes land. Det er
kort vei fra den dypeste fattigdom
til den privilegerte elite som har det
de trenger og mer til. Denne eliten
finnes frustrerende nok mest i landets

80 prosent i stråhytter
Malawi er et av verdens fattigste land. 80 prosent av de
tolv millioner malawierne
bor i stråhytter i landsbyene.
I Mpandodistriktet bor ca
120.000 mennesker. 25.000
av disse er foreldreløse barn
på grunn av hiv/aids problematikk. Livsvilkårene til
mange av disse barna er svært
krevende og uverdige. Møtet
med dem gjorde inntrykk,
sterkt inntrykk.

vannkomitè med 60% kvinner
og 40% menn hadde ansvar
for vedlikehold og drift.

Alle de foreldreløse barna vi møtte i Malawi gjorde et uslettelig
inntrykk. I Mpandodistriktet alene finnes 25.000 foreldreløse
barn som følge av hiv/aids.

Sterk mottakelse
Mottakelsen i de fire landsbyene som MB/IFS ansatte
støtter var sterk og rørende.
Barn og voksne kom syngende
og dansende mot de hvite
KN-jeepene når vi kjørte
inn i landsbyen. Sangen og
dansen var av en intensitet
Rent vann bæres med glede fra den nye brønnen.
og glød som bare afrikanere kan produsere, og var
et genuint uttrykk for den
skole og ikke bruke hele dagen til å
glede og takknemlighet de ville vise
bære vann. I tillegg til å gi rent vann,
for vannpumpen de hadde fått fra
stod vannpumpen der som et symbol
sine ukjente venner i Norge. Dansen
på liv og endret livskvalitet. Med
uttrykte gleden over færre som døde
stolthet viste de hvordan pumpen,
på grunn av vannbårne sykdommer.
som de selv hadde anlagt med faglig
Barn, særlig jenter, kunne nå gå på
bistand fra KN, virket. Landsbyens

Gjensidig læring
Som en del av besøket var
vi invitert til to dagers
”Interactive Meeting” med
vannkomiteene og komiteene
for de foreldreløse barna. Det
bestod av innledende foredrag
fra oss og gruppe- og plenumsamtaler etterpå. Temaene
varierte fra ”Likeverd mellom
kvinne og mann ut fra et skapelsesteologisk perspektiv”,
”Hvordan påvirker traumatiserende tapserfaringer barn
og hvordan snakke med dem
om dette”. og “Hvordan gi
utviklingsstøtte til barn i
vanskelige situasjoner”. Etter
responsen og engasjementet
å dømme ble dette viktige
møtepunkter med anledning
til refleksjon og høyttenkning
over kulturelle likheter og
forskjeller.
Utvidet perspektiv
Vi tre fra prosjektkomiteen
som reiste denne gang, sitter
igjen med en følelse av å ha
representert Modum Bad med
et utvidet diakonalt perspektiv
som gav mening. Oppdraget
vi fikk med oss derfra, med
å bringe gleden og responsen
fra besøket tilbake til giverne
på MB og IFS, forsvarer kostnadene. Kontakten bør følges
opp, oppgavene er mange.
Modum Bad kan bidra med
mer enn penger. Prosjekt
”Vann for livet” gir resultater
og håp!

lll For prosjektkomiteen ”Vann for livet i
Mpando”: Bente Barstad (fam.avd),
Gudveig Gunnerød (fam.avd.barnehage),
John Kristian Rolfsnes (hovedprest)
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