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Det är mycket som inte varit sig likt det senaste året -  som tur är så har vi haft varandra!   

Vi på Solvända har varvat förmiddagar på väveriet med musik, dans, spel och pyssel 

i huset,  aktiviteter i salen samt en och annan promenad, busstur och utflykt. Vissa dagar har 

aktivitetsnivån varit väldigt lugn för att nästa dag vara lite mer livad. Allt som allt så har vi 

lyckats balansera det ganska bra och hitta på saker trots restriktioner och den typiskt 

svenska varierande väderleken och temperaturen som ställt till det emellanåt.  

Vi må ha behövt distansera oss från varandra, både bybor, medarbetare och hus under en 

väldigt lång tid. Men aldrig någonsin har vi tvivlat på att vi tar oss igenom detta tillsammans! 

Tack för ett minst sagt annorlunda år som bjudit på lärdomar gällande både styrkor, behov 

och utvecklingsområden!  
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Med vänliga hälsningar.  

Solvända   
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Arken flyttar (tillbaka) till snickeriet 

Under ett LOTS-projekt vintern 2019 kom vi fram till beslutet att Arken pappersverkstad 

ska flytta till Hantverkshuset. Snickeriet skulle minska sina lokaler och ge plats åt Arken. 

Några av våra stora maskiner såldes och renoveringsarbetet påbörjades. Efter ett tag 

stötte man på en vattenskada i snickeriet som ledde till ett mer omfattande arbete för Åke 

och hantverkarna. Nu ganska exakt ett år senare är det klart för Arken att flytta in i sina 

nya lokaler och vi hoppas snickeriet kan öppna igen efter semestern.  

 

 

 

 

    NY VÄGG 
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Svampplockningvid Njupfatet 

  

Vi gör ofta turer ut i skogen till olika platser och den här dagen åkte vi till 
en för oss ny plats. För de flesta är korven det viktigaste på en sån här 
utflykt men lika uppskattat var all svamp vi hittade. Vi var flera som 
hjälptes åt att plocka och på kvällen stod Anna-Karin länge och rensade. 
Till svampen åt vi en riktigt god stek.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Stråsjö Kapell och örtagård I Juni 2020 guidade Jens oss i Stråsjö 

kapell och örtagård.  

  
Stråsjö medeltida kapell är ett rekonstruerat 

kapell som har byggts i tidsenlig 

hantverkstradition på samma plats där ett 

kapell under medeltiden ödelades år 1597.  

Det ligger längs Stråsjöleden, en av de många pilgrimsleder som gick från Östersjökusten till 

Nidarosdomen i Trondheim  
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Trots att det är ett annorlunda år fyller vi alla fortfarande år, tack och lov. Det firades 50 

år fyllda med sång och dans i matsalen i Staffanshuset. Det firades med grannar och 

medarbetare, mycket dans och sång.  
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HATTMAKERI 

I april startade vi projektet 

“Hattmakeri” inför den 

planerade hattparaden på 

Staffansgården i slutet av 

maj 2021. Alla bybor 

dekorerar sin egen hatt eller 

gör en helt egen. Tintin som 

börjat arbeta på 

Staffansgården är en riktig 

hattmakare och hon har 

hjälpt oss i projektet. Det 

ska bli så spännande att se 

allas hattar på hattparaden! 
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En grå och mulen lördag i november packade vi väskan med korv och fika och begav oss 

till Kramsta tjärn i Järvsö. Där fanns det fina promenadstigar för att utforska naturens 

mysterier. Till lunch grillade vi korv i den trevliga raststugan intill tjärnen. Efter det bjöds 

det på en mysig sagostund och utflykten avslutades med glädjefylld allsång runt den 

sprakande elden. Utflykten uppskattades mycket av både bybor och medarbetare.  
 

Aktivitet i salen  

När vintern och kylan kom till Delsbo blev det svårare att göra utomhusaktiviteter och vi 

saknade att kunna röra på oss som vi brukar. Då föddes idén att använda vår fina sal 

som stått tom och oanvänd ända sedan mars. Varje hus har fått använda salen enskilt en dag i 

veckan och aktiviteterna har varit olika; innebandy, fotboll, bowling, biljard, boll-lekar, 5-

kamp, dans, musik, rörelse och disco. I samband med alla hjärtans dag dekorerades salen 

med porträtt på alla bybor i dekorerade hjärtan och till påsk ersattes de av egengjorda 

påskägg.   
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Skogsstjärnan Hittarut! 

Våren 2020 stängdes Väveriet för våra bybor. Jag slussades vidare till Skogsstjärnan för att 

bedriva daglig verksamhet på plats i huset. Vad skulle vi då hitta på? Tidigare har jag privat 

deltagit i projektet Hittaut. Kanske det skulle kunna vara något för vår lilla grupp? Friskvård 

utomhus har alltid legat mig varmt om hjärtat. Min vapendragare, Hanna R, var inte sen att 

ge tummen upp! 

Sagt och gjort registrerade jag Skogsstjärnan som familj om max 4 personer, där Eva blev 

familjens ledare. Projektet startade i mitten av maj och vi begav oss då ut på vår första tur. 

Så spännande det skulle bli! 
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Alla kan delta utifrån sina förutsättningar, dygnet runt under säsongen. Hittaut är gratis och 

arrangeras på en rad orter runt om i Sverige, bland annat i Hudiksvall. Registrerar man sig i 

Hudiksvall, kan man ändå leta checkpoints i andra områden, exempelvis Bollnäs, Sundsvall, 

Gävle och Stockholm. Kanske något att tänka på inför sommarens semester? Hittaut finns 

även som friskvårdsprojekt för företag och skolor. Vid varje kontroll, s.k. Checkpoint, finns 

en bokstavskod som du kan registrera på ditt konto, med chans att vinna fina priser. 

För att komma till målet, följer man en särskild karta, speciellt utformad för projektet och 

framställd av våra lokala orienteringsklubbar. Den finns i pappersform och digitalt. Appen 

“hittaut” och hemsidan ger tillträde till alla hittautorters kartor. 

Hittaut 2020 varade mellan maj och oktober. Självklart beger vi oss ut på nya äventyr, med 

start 13 maj i år! Vilken vinning det har varit att se hur vi utvecklades tillsammans, givetvis 

rent fysiskt, men också med omtanke för varandra!  

Självklart hade vi vår egen prisutdelning för ett väl utfört Hittaut!💗 

www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/ 

 

    

                                                             
Med hopp om ett lika fint  

Hittaut-år 2021! 🌞 
/Marie, Väveriet 
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 Vinter på Mickelsgården 
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En hälsning från våra kök  
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ARKEN PAPPERSVERKSTAD  

I Arken har det varit full aktivitet hela året  
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Nyårsafton  

Det blev en annorlunda nyårsafton här på Staffansgården i år och alla hus firade hos sig. Linnea 
önskade alla ett riktigt gott nytt år från hela Mickelshuset.  

  

Dagen och kvällen bestod av en trerättersmiddag som var mycket uppskattad och avslutades 

med tomtebloss ute på gården.  
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Ny skön soffa  

Mickelshuset har köpt nya sköna soffor till det gemensamma vardagsrummet. Alla är så nöjda 

med dem och de passar perfekt för tv-kvällar.  
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Bok som alla bör läsa 

 

 

 
I år blir det riktig Lucia igen 
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Andrés resa 
 

Andre' gjorde tillsammans med sina vänner, medarbetare Therese och Märit en sommarresa 

till Båstad i Skåne augusti 2020. 

Efter en lång bilresa från Hälsingland kom vi till sist fram till Båstad. Vi satte våra fötter i 

den skånska myllan. 

Boade in oss i ett vackert charmigt 1600 tals torp. Därifrån utgick vi varje dag på olika 

utflykter och strapatser. 

Vi tog färjan från Torekov över till Hallands Väderö, en fin ö, ett naturreservat. Där 

promenerade vi runt ön på fina stigar i gassade varm sol. 

En annan dag besökte vi Norrvikens Trädgårdar. Vandrade runt bland prunkande trädgårdar. 

Det var en fröjd för ögat och med ljuvliga dofter i näsan. 

Ett besök till Hovs hallar där vi klättrade en del bland sten och klippor.  

Där har även regissören Ingemar Bergman varit och spelat in den första scenen i "Det sjunde 

i seglet". En man som spelar schack med döden. 

Vi fortsatte att vara kulturella och gjorde ett besök på Birgit Nilsson museumet. Där bjöds 

på vacker sång genom högtalare och vi beundrade hennes saker och vackra klänningar. Vi blev 

guidade igenom hela Birgit Nilssons livs resa. 

Vi åt gott och gjorde flera restaurang besök under veckan.  

Såg stora odlingar bl.a stora fält av både betor och majs. Njöt av fina bokskogar och av den 

skånska naturen.  

Solen var het och gassande i flera dagar - med temperaturer som var nära +30 grader! Vi 

sökte skuggan och drack saft och vatten i mängder. Flera bad och svalkande dopp i 

Kattegatt.  

De flesta resor bjuder även på nån sorts spänning, så även den här Skåne resan.  

Märit och Andre' råkade vända en väska lite upponer, så Märits bilnycklar hamnar i 

Kattegatt! Vi köpte cyklopöga och snorkel och dök efter nyckeln dagen efter. Å som ett 

mirakel så dök Therese till sist på rätt ställe och fann bilnyckeln! 

Vi hade en finfin vecka i Skåne tillsammans. Så vi sa Auf Widershen. På återseende.  

Andre' Therese och Märit 
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Torsten ordnade många fina och lyckade fisketurer 
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Det blev många underbara turer med Staffansbåten 



27 
 

 

Stor tack till Elsa och Harry Gabrielssons stiftelse och Mats Qviberg för 

stort bidrag att vi kunde köpa en till minibuss. 
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Lotti Lorenz 1918-2020 
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Det är säkert ingen tillfällighet att Lotti lämnade jordelivet då naturen blommade som allra 

vackraste. Hon kunde uppleva att i varje blomma går det att upptäcka ett universum och att den 

väldoftandefridfulla rosenbusken kan gestalta, ja blir till framtidshopp för vår jord, vår mänsklighet 

som en gång skall få blomma i fullaste harmoni. 

Lotti föds den 7 januari 1918 i Chemnitz i östra Tyskland, nästan ett år innan första världskriget 

skulle sluta. Sin far hinner han aldrig riktigt lära känna. Sårad av ett gevärsskott dör han i en 

lunginflammation då Lotti är bara fyra år. 

Hon växer upp med sin hårt fabriksarbetande mor. Under hela skoltiden var hon dagligen hos sina 

morföräldrar som kunde erbjuda en trygg plats där man hade tid att spela kinaschack tillsammans. 

Hon var tidigt säker på en sak: hon vill aldrig börja arbeta i en fabrik då hon var färdig med skolan. 

Hon bestämmer sig för att gå i lära och bli florist. Så fort hon är färdig med lärotiden till florist 

byter hon arbetsplats. Hon får nu leverera blommor till kulturpersonligheter. En helt ny värld öppnar 

sig. Hon får också binda blommor till begravningar. Genom blommor kommer Lotti nära döden. 

Under andra världskriget skickades Lotti som röda korssyster till Finland. Hon stationerades i södra 

Finland där båtarna gick över Baltikum. Hon och elva kolleger skulle förse tusentals soldater med mat 

och sjukvård. Lotti finner sig rätta med uppgifterna, hon ser vad som behövs göra, har fokus på det 

nödvändiga och vill göra skillnad. Hon kommer upp till Rovaniemi och får ledsaga sårade soldater med 

tåg genom Sverige – en resa full av ångest och fruktan. När hon är tillbaka i Tyskland fick hon vaka 

över döende. Lotti har berättat att det var en mäktig upplevelse att vara med när någon dog: hur 

rummet ändrades, fylldes ab ljus, att en bestämd vacker stillhet lade sig över skeendet och allt 

genomträngdes av nåd. Kriget får ett slut. Lotti hamnar i fångenskapen i Holland och blir betraktad 

med förakt av de allierade trots att hon var röda korsare. Svälten var svår. Lotti mutar vakterna med 

en låda cigaretter och tar sig ut. Vägen hem var inte ofarlig. Hon tar sig till Chemnitz, träffar sin 

mamma som hon inte sett på flera år. Hon stannar fjorton dagar men vill bort igen. Under stor 

dramatik tar hon sig över till den sida av Tyskland som ockuperas av de västallierade. Hon kommer till 

en bondgård i byn Rethen utanför Hannover där hon blir ombedd att laga matt till alla på gården. Där 

lär hon känna folk som visste om Järna.  

Till Sverige och Järna kommer Lotti 1951 och tar sig an hushållet och trädgården på Skiljetorp. Här 

möter hon antroposofin: Arbetarföredragen av Rudolf Steiner var det som öppnade hennes dörr in till 

det andliga. Hon får en omedelbar känsla av att ha hittat hem. Hon möter nya vänner på Mikaelgården, 

framförallt starka kvinnor som brinner för sin uppgift. En av dessa tidiga pionjären inom antroposofin 

och läkepedagogin är Stella Hellström. Dessa två Lotti och Stella möts och finner en kraft i att vara 

två som bär och delar. Lotti är med när Helgestahemmet grundas 1956 utanför Grillby. 

En helt ny epok börjar 1958 då Lotti är med och bygger upp Årstahemmet tillsammans med Stella. 

Lotti blir en del av familjen Hellström, hon blir med tiden som en extra mor till de fem barnen i 

familjen. Det var Lotti som ofta hade mer tid än andra – precis som hon själv hade uppleva hos sina 

morföräldrar då hon var barn. 

Det var ett nytt och spännande uppdrag som Stella hade fått av Stockholms stad. Allt var nytt - 

läkepedagogin blev en integrerad del av det allmänna. Lotti hade hand om en grupp av pojkar i 

tolvårsåldern. Med tiden byggdes nya hus och verksamheten växte. Det var lite av en Camphill 

liknande situation: varje elevhem hade husföräldrar” som bodde på övervåningen. Lotti var 

trädgårdsmästare.  
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På sommaren åkte de till Högtomte i närheten av Delsbo där det uppstod en kollogård för barnen och 

ungdomarna rån Årsta. De skulle få uppleva livet på landet. När ungdomar blev vuxna fick de inte bo 

kvar på Årstahemmet. 1974 hyr Stella och Lotti turistgården mitt i Delsbo. Den heliga Staffans som 

enligt legenden är begravd i Hälsingland gav inspiration för nya verksamheten för vuxna skulle heta 

Staffansgården. 

Lotti är med och skapar bärande traditioner som än idag lever kvar som kultur på Staffansgården. 

Hon startar väveriet och storköket på Staffansgården. Överallt där Lotti finns sprider hon ett lugn 

omkring sig. Hon bär unik kunskap, en livskunskap som är besjälad. Alltid ser hon det individuella – ja, 

skönhet i det lilla. 

Staffansgården blir en del av Camphillrörelsen. Människovigningens handling, ekonomisk och boende 

gemenskap och bibelafton är del av vardagen och fest. Mickelsgården köps in 1980 och Lotti flyttar 

dit och bygger upp trädgården. Hennes knä börjar bli dåliga, hon har ont- men jobbar vidare i 

rullstolen. Staffansgården bygger ett hus till Lotti som kallas idag Johannihuset. Med tiden upptar en 

turbulent kris på Staffansgården som berör många. Stella måste flytta och Lotti vill inte låta henne 

gå ensam, utan flyttar med. Det är ett sår som tar tid att läka. De slår sig ner på Ekerö utanför 

Stockholm. Stella söker nya utmaningar, Lotti gav stöd och försökte säkert bromsa farten där det 

var möjligt. De kommer till Kalmar och Solmarka för att bygga upp ett socialterapeutisk boende. 1996 

flyttar Lotti och Stella till Solåkrabyn. Lotti är nu 88 år och trivs bra med huset och trädgården. Hon 

får alltid nya vänner vart hon går. Minst en gång per dagen kommer någon till besök och vill samtala 

med henne. Lotti börjar skriva dikter och engagerar sig mycket som händer i Järna .Den fåtölj hon 

fick på hundraårsdagen. (Som de mesta bekostades av Staffansgården). Stod mitt i hennes rum för 

att kunna ta emot gäster.  2018 Flyttade hon Ljungbackens äldreboende i Järna. 

Hon var egentligen aldrig intresserad av det förgångna. Dagens tidning var viktig. Det var framtiden 

hon brann för i det stora som det i det lilla. Varje dag begeistrades hon av antroposofin. Många sade 

att de vill vara som Lotti när de är gamla. 

 I alla möte och samtal var aldrig klagande utan bara tacksamhet. 

Carl van der Weyden 

Guldet bor i klyftan och sand 

Den har tyngd, lätthet och glans 

En hemlighet den innebär 

Är ödmjukhet och begär 

O människan vill du skilja de båda väl 

Så länge ett guldkorn i ditt själ 

Lotte Lorenz 
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Liljan har gjort flera trevliga och uppskattade 

utflykter under året 
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Michels Huset   

  

Utflykt till Riktstensberget  24 April 2021  

  

  

SidbrytningMichelshusets Bybor  
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 Emil och Linnea  



35 
   Wilfred   



36 
  Stefan  
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 Jonas  
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Vila kan man göra på många olika sätt, Finns inget som är Rätt eller Fel  
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Köksgolvet kan vara trevligt precis likaså att använda mattan som täcke  
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Eller varför inte på Staffansgårdens båt däck   

  

  

              Puss på dej min Pussgurka!   
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 Wilfred på Grönbete   
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                När storfiskarna talar om hur stora  fiskar han får ...  

Verksamhetsberättelse 2020  

  

  

Corona året 2020 var väldigt speciell också för oss.   

Staffansgårdens uppgift har varit alla år att erbjuda meningsfullt arbete och 

aktiv fritid, men det här året har det varit mycket svårt. Vi har varit tvungna att 

isolera boenden från varandra och alla aktiviteter lika med arbete som fritid 

har hänt husvis. För vissa bybor har det betytt ett lugnare liv med fördelen färre 
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tillbud. Samtidigt har vi missat så mycket av de gemensamma roliga och viktiga 

aktiviteterna.   

  

Staffansgården är en bygemenskap vars viktigaste uppgift är att skapa ett bra 

liv för byborna som bor och arbetar hos oss. Vi 

är också en stor och stabil arbetsgivare. Vi har över 100 medarbetare på 

lönelistor.  

Sommaren, som tur, var vädermässigt underbar. Vi hade många utomhus 

aktiviteter. Vi var ute med Staffansbåten över 30 gånger och kunde 

bjuda båtturer för andra gruppboenden och dagliga verksamheter från Hudiksvall 

och Ljusdal. Tyvärr blev det inga Staffansgårdens spel.  

  

Vi har haft goda möjligheter att utbilda bybor och medarbetare på många olika 

fronter.  Tyvärr har det varit färre besök av utbildare utanför Staffansgården. Vi 

anser att det är viktigt och betydelsefullt att vi får in ny kunskap och nya impulser 

utifrån för att kunna förnya oss och se världen med nya ögon.  

Staffansgården är mycket stolt över att vara en icke vinstdrivande ideell förening. 

Eventuellt positivt resultat går tillbaka in i verksamheten. På så sätt är det lättare 

för både bybor och medarbetare att känna motivation att göra sitt bästa för att 

sträva efter gemensamma mål, vilket är att utveckla Staffansgården vidare till en 

allt bättre plats att leva och verka, för oss alla.   

  

Under året 2020 har vi hållit fem styrelsesammanträden, alla gemensamt med 

styrelsen för stiftelsen Staffansgårdens bostäder.  

Styrelseledamöter för Föreningen Staffansgården sedan 2020-05:  

Ordförande: Sonny Ferm  

Vice ordf. Lars Lindman-Backius och sekreterare: Jens Hansen  

Kassaförvaltare: Matti Remes  

Övriga ledamöter: Alexandra Zoffman, Marie Wallin Carlbom,  

Inger Eriksson  

Suppleanter: Tone Distler och Ann-Marie Eriksson  

Styrelseledamöter för Stiftelsen Staffansgårdens Bostäder:  

Ordförande: Matti Remes  

Övriga ledamöter: Lars Lindman-Backius, Sonny Ferm, Alexandra Zoffmann  

Suppleant:  Jens Hansen och Tone Distler  

Revisorer för Föreningen Staffansgården och Stiftelse Staffansgårdens 

Bostäder:  

Joakim Lindblad och Jörgen Nordenström.  

Suppleant: Lars Carlsson och Petra Gahm.  
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Vårdavgifterna för vårt boende har legat mellan 559 och 9109 kr/dygn  

och avgifterna för daglig verksamhet mellan 426 och 6181 Kr/arbetsdag  
  

Ekonomi  

Staffansgårdens ekonomi är i balans och vi har kunnat bygga ett nytt gruppboende 

utan lånade pengar, samt investera i utbildningar och i nya tjänster.  

  

Boende och arbete:  

Vi har en ledig plats på Staffansgården belagda på boendesidan och det finns flera 

sökande som vill flytta till oss. För övrigt rullar arbetet på som vanligt även om 

man ser tendensen av att flera av våra bybor har blivit äldre och inte har samma 

ork att arbeta i den utsträckning som tidigare. Vi anpassar oss och erbjuder andra 

aktiviteter till de som behöver som till exempel målning, bad, gymnastik, innebandy, 

fotboll, sång, musik och massage. Under året har vi även fokuserat oss mycket på 

dokumentation och påbörjat ett skifte från manuell dokumentation med papper och 

penna till att succesivt arbeta in och gå över till datoriserad dokumentation i husen 

och i verkstäderna.  

  

Kultur och fritid  

Vi har haft traditionella högtidsfiranden och flera andra aktiviteter som 

friluftsdagar, Innebandy-cup med mera. Vi är särskilt glada att vi har en läke-

eurytmist och en musikterapeut.  

  

Framtid  

Staffansgården har en beredskap för att möta nya utmaningar med åldrande bybor 

men vi ska även förbereda oss för att kunna ta emot flera unga människor och 

anpassa oss efter de önskemål och behov som de unga människorna har.  

  

  

Å styrelsens vägnar vill jag tacka  

alla Staffansgårdens medarbetare för utomordentligt arbete och engagemang,  

alla anhöriga och godemän för stöd och värme och  

speciellt tack till alla bybor för att Ni är så underbara människor och ni möjliggör 

att Staffansgården finns.  

  

Matti Remes Delsbo  

 


