St. Hansfeiring rundt majstangen

Camphill Rotvoll
Informasjon for nye medarbeidere
Innledning
Livet i landsbyen er på mange måter forskjellig fra livet i storsamfunnet. Vi søker å skape en alternativ livsform der arbeid og penger ikke direkte er relatert til
hverandre. Vi forsøker å fremme menneskelige verdier som kan bli til en kraftkilde og inspirasjon for den enkelte, for dagene kan bli lange og menneskemøtene sterke og intense.
Dette heftet er ment å gi deg informasjon om de forskjellige praktiske sidene
som er forbundet med livet og arbeidet i landsbyen. På den ene siden, om beboerne på Kristoffertunet og arbeidstakerne som kommer inn på dagtid for å
arbeide her – de har sine særskilte behov for en bo- og arbeidssituasjon, men
også opplysninger som du vil trenge for å kunne orientere deg som medarbeider og hjelper. Vi håper at dette vil gjøre det mulig for deg å danne deg et bilde
av livet og kravene i landsbyen.
Vi ber deg om at du leser nøye igjennom denne informasjonen før du fyller ut
søknadsskjemaet. Ta med deg dette når du kommer, som en referanse.

Antroposofi
Landsbyideen, som ligger til grunn for alt det som gjøres på Camphill Rotvoll,
baserer seg på Rudolf Steiners og Karl König verk – Antroposofien. Antropos menneske og sofia - visdom; visdommen om mennesket.
Selv om kjennskap til antroposofi på ingen måte er en betingelse for å kunne
arbeide på Camphill Rotvoll, vil du ha et større utbytte av tiden i landsbyen dersom du har et åpent sinn for de ideer som vi arbeider utifra. Ideer som i begynnelsen kanskje kan synes uvante og uforståelige.
Camphillbevegelsen, som begynte i 1939, arbeider for å skape fellesskap der
barn, unge og voksne som trenger en spesielt tilrettelagt livssituasjon kan finne
sin plass sammen med andre. En situasjon som er grunnlagt på gjensidig respekt og omsorg.
Camphill er inspirert av kristne og humanistiske idealer slik som de er blitt formulert av Rudolf Steiner og baserer seg på erkjennelsen av det enkelte menneskes åndelige individualitet, uansett hvilket handikap det måtte ha, uansett
hvilken rase eller religion det springer utfra.

Sosialterapi – en indre holdning.
Menneskene som vi bor og arbeider sammen med har ulike behov. I de fleste
livssituasjoner er det «du» og «jeg» som gjelder. Bare i noen områder er «dem»
en meningsfull betegnelse. I vårt allmøte – Rotvolltinget – arbeider vi med å
finne en meningsfylt betegnelse på oss. Enn så lenge, er det «beboer» som
gjelder, selv om ikke alle bor her.
Uansett hva deres handikap måtte være, er det viktig å ha i bevisstheten at de
er voksne, myndige mennesker – ikke barn – og de skal respekteres og omgåes som dette. De trenger din sensitivitet, din omtanke og omsorg til å håndtere de samme slags spørsmål og bekymringer, gleder og sorger som du har.
Det er viktig at hver enkelt medarbeider utvikler holdningen at vi ikke arbeide for
beboerne som har spesielle behov, men med dem. Sammen søker vi å skape et
fellesskap som virker helbredende på oss alle, et fellesskap der hver enkelt kan
nå sitt fulle potensial og samtidig gi av sine evner og muligheter til fellesskapet
beste.
Livet i et Camphillfellesskap krever av oss at vi alle sammen først og fremst arbeider for å dekke de andres behov, utifra våre individuelle muligheter og evner.
Selv om det vil være eldre og mer erfarne medarbeidere som i begynnelsen vil
lede deg inn i landsbyens rytmer og dagliglivets rutiner, skulle du også være
forberedt til å vise egen styrke og initiativ i arbeidet som må gjøres og ansvaret
som du blir stilt overfor.
Helbredende er det bare
når samfunnet danner seg i den enkelte sjels speilbilde,
Og når den enkelte sjels kraft
lever i samfunnet.
Rudolf Steiner.

Livet i husene – den utvidete familie.
Vårt mål er at hver enkelt medarbeider og beboer er aktivt med i å skape en atmosfære av varme og vennskap i familiehusene. Ansvar og oppgaver i huset
blir det delt på, og det forventes at du hjelper til med daglige gjøremål i huset
der du bor. Hva det kan være vil veksle fra hus til hus, alt etter hvilke behov den
enkelte har for hjelp som du deler hus med. Litt etter hvert vil du lære å se behovene til dem som du omgås med, uten å måtte vente på å bli fortalt hva du
skal gjøre.
Du kan bli bedt om å hjelpe den ene eller andre beboer med hans eller hennes
personlige hygiene, så som å bade eller dusje, vaske håret, hjelpe med å skifte
tøy og legge til vask og ta deg av deres personlige eiendeler. Slike oppgaver vil
kreve taktfølelse og en sensitivitet og respekt overfor den andres integritet.
I landsbyen er det ofte ikke hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det.
Omtanken og gleden hvormed vi gjør våre minste ting blir alltid satt pris på i
hussamfunnet. Å dele på disse daglige husoppgavene er en viktig side ved livet
i familiehuset. Det kan ofte være lettere å gjøre noe raskt og effektivt selv, men
så har man tatt arbeidet fra en som kanskje nettopp gleder seg over å kunne
bruke lang tid på å gjøre den samme oppgaven.
Det forventes av alle medarbeidere at de hjelper til med å lage mat og dét å lage
søndags middag går på omgang.
Vi prøver så langt det er mulig å benytte økologiske eller biodynamiske råvarer
til matlagingen. Noe av dette kommer fra vår egen gård eller vår egen landhandel.

Arbeid – utvikling av den frie vilje
Her på Rotvoll har vi en rekke arbeidsplasser, med varierte arbeidsoppgaver: en
liten gårdsdrift, med noen sauer, en hest og et esel og høns, et gartneri med
drivhus, en urtehage med tilhørende urteverksted en vevstue, et safteri, et bakeri og en landhandel – og selvfølgelig alt som må gjøres i våre tre boliger.
Denne formulering, som Rudolf Steiner kalte den sosiale grunnlov, ligger som
grunnlag for alt arbeid i landsbyen:

"Et samarbeidende menneskesamfunns velferd er større jo mindre den
enkelte stiller krav om selv å få utbytte av sine ytelser. Velferden øker jo
mer den enkelte avgir til sine medarbeidere og jo mer hans egne behov tilfredsstilles av de andres ytelser. Alt som innenfor et menneskesamfunn
motvirker denne lov, må i lengden på den ene eller annen måte avle ulykke og nød. –
Denne grunnlov gjelder for det sosiale liv med en slik nødvendighet at den
utelukker alt annet, likesom en naturlov har gyldighet for et visst område
innenfor naturen. Man må imidlertid ikke tenke at det er nok å la denne
lov gjelde som almen moralsk lov eller ville omplante den til sinnelaget,
slik at enhver arbeider i sine medmenneskers tjeneste. Nei, i virkeligheten
lever loven som den skal, bare når det lykkes for et menneskelig fellesskap å skape forhold hvor ingen kan legge beslag på fruktene av sitt arbeid for seg selv, men hvor disse mest mulig ubeskåret kommer fellesskapet til gode.

Vi som bor her på Camphill Rotvoll prøver å leve ut ifra dette, idet ingen av oss
mottar en lønn som er relatert til hva vi gjør.
*******

Kulturlivet – landsbyens pulsslag
Som i alle Camphillandsbyer legger vi stor vekt på å feire de kristne høytidene
og årstidsfestene. Mikkelsmess, advent, jul, påske, pinse og St. Hans er de
store milepeler i årsløpets rytme. De gir landsbylivet en skapende kontinuitet.
Disse festdagene blir grundig feiret, og mye forberedelse og omtanke går inn i
skuespill, musikk og andre kunstneriske aktiviteter, som ofte står sentralt i feiringen. Av og til tar vi fri fra det vanlige arbeidet for å arbeide med kultur. Det
kan skje i forbindelse med en høytidsfeiring, at vi vil øve skuespill, eurytmi,
sang eller noe annet. Slikt kulturarbeid kan også være seminararbeid og studier,
for alle eller i mindre grupper. Kulturarbeidet gir oss muligheter for å prøve andre
sider av oss selv og det er i stor grad fellesskapsdannende.
Det at Camphill Rotvoll ligger rett utenfor Trondheim er både en velsignelse og
en utfordring. Her er det et stort utvalg av teater, kino, konserter og museer. –
men kultur er noe som i utgangspunktet ikke bare er ment å være underholdning men noe som vi selv bedriver, skaper, noe gir oss nye perspektiver og
krefter til å gjøre de mer dagligdagse oppgaver.

Bibelaften og Offerhandling
I hvert hus markerer vi slutten på uken ved å ha et måltid sammen på lørdag
kveld. Vi forsøker å føre en samtale med hverandre som er hevet ut av hverdagen. Her prøver vi å skape et rom sammen der ro og omtanke kan finne en
plass i våre ellers så travle liv. Vi leser også en tekst fra det Nye Testamentet
sammen, der den som vil, kan komme med sine tanker som han kanskje har til
teksten. Alle forventes å ta på seg pene klær for å gjøre dette til en spesiell
hendelse i uken.
Til høytidene er det en høytidelig religiøs feiring. Denne ”Offerhandling” tilhører
ikke noe eget kirkesamfunn, men gir uttrykk for den sentrale kristne holdning
og bestrebelse som vi forsøker å ha som grunnlag for vårt arbeid i landsbyen.
Det er åpent for alle som bor i landsbyen. Det kan være at du blir bedt om å følge beboere til søndagshandlingen.

Fritidsaktiviteter – fritt valg og initiativ
Mange av beboerne er avhengig av å få hjelp til å forme sin fritid. Dersom du
har en hobby du kunne like å gjøre sammen med noen, eller om du spiller et instrument, vil lage en turgruppe eller annen sportslig aktivitet, er rommet for initiativ stort.
Mange har sine egne radio- og musikkanlegg på rommet, og de kan brukes der
uten å forstyrre andre. I det daglige omgir vi oss ikke med lydkulisser. Skal man
høre på musikk så setter man seg ned og gjør dét.
Internett er tilgjengelig i alle hus og vi har en PC som kan benyttes av den som
ikke har med seg sin egen.

Rotvolltinget
Hver torsdag, etter lunsj i Solstua, samles vi til vårt ukentlige allmøte. Rotvolltinget er stedet der alle kan komme med sine spørsmål og meninger, sine ønsker, men og også sin kritikk. Beboerne er frie og aktive til å ta opp aktuelle saker

– det kan også du være. Første gang du er med, kan du regne med å bli spurt
om å fortelle litt om deg selv, hvor du kommer fra o.s.v.

Introduksjonssamtaler
Det er vanlig at nye medarbeidere er med på samtaler hvor vi tar opp grunnleggende sederved landsbylivet, forteller om Camphill og antroposofi. Vi gir
norskkurs for dem som trenger det.
I løpet av året avholdes det tre weekendseminar for alle frivillige fra landsbyene
i Norge.

Lommepenger.
I den første tiden her, vil du motta lommepenger, for tiden kr. 2 000,- pr. mnd.,
kost og losji er beregnet til ca. kr. 1.800,-. Sammen med beregnet skatt og noen
fellesutgifter utgjør innberettet brutto lønn rundt regnet kr. 6 200-. Etter vanligvis ett år, vil du kunne få anledning til å bli medlem av det økonomiske fellesskapet.

Fritid - Ferier.
Det er viktig å vite at høytider og ferier ikke nødvendigvis er sammenfallende,
og at du ikke kan regne med lange ferier det første året i landsbyen.
Etter avtale med husansvarlige og arbeidsplassen har du anledning til å ta en
dag fri i uken. Ellers også en helg i måneden – fredag til søndag.

Biler.
Vi har en rekke biler og minibusser i landsbyen for å dekke de behov som finnes for transport, det være seg i landsbysammenheng eller privat. Om du har
gyldig førerkort, kan det være at du, etter en tid – 3 mnd. – dersom det er behov for det, kanskje blir bedt om å påta deg transportoppdrag for landsbyen.

NB: Dersom du har egen bil, ser vi helst at du ikke tar den med hit, og om så
skal være, bare etter avtale.
Post, telefon, E-mail og Internett.
Det finnes telefon i alle hus som også kan benyttes til private samtaler som du
selv må betale.
En PC er tilgjengelig for den som måtte trenge det for å lese E-post, skriving o.l.
Det er internett tilgjengelig i husene.

Tobakk, alkohol og narkotika.
Det er allment akseptert at røyking er helseskadelig. Alle hus på Camphill Rotvoll er røykfrie.
All bruk av alkohol og narkotika er forbudt. Vi må vite at alle som er i landsbyen
til enhver tid er ved sine fulle fem og kan tre inn i en nødsituasjon. Misligholdelse av denne regelen kan medføre at du må forlate stedet.

Helse, lege og tannlege.
Vi har ingen lege på stedet, så du velge deg din egen fastlege i nabolaget.
Sørg for at tennene dine er i orden før du kommer. Camphill Rotvoll dekker bare
akuttbehandlinger det første året.

Oppholds- og arbeidstillatelse.
Alle utlendinger som arbeider i Norge må ha gyldig bo- og arbeidstillatelse. For
borgere av EU/EØS-land kan dette ordnes etter ankomst til Norge. For alle andre
må dette ordnes før du kommer.

Nordiske borgere skal ha med seg en internordisk flyttemelding.
Ved ankomst hit vil du måtte besøke helsestasjon for å ta en tuberkulinprøve,
og du må også ta en gjennomlysing. Dette er påkrevet etter loven.
Camphill Rotvoll er av til sammen seks landsbysamfunn som eies og drives av
Camphill Landsbystiftelse i Norge. Alle stedene har en felles økonomi og drives
etter de samme prinsippene, men er ellers selvstendige enheter..

Camphill Rotvoll
Rotvoll alle 1
7053 Ranheim
Tlf: 73 82 68 50
Fax: 73 82 68 51
E-post: applications@camphill-rotvoll.no
www.rotvoll.camphill.no

