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I 2010 var disse verkstedene i drift:

 Verkstedene
Veveri, toveverksted, matforedlingsverksted, urteverksted, snekkerverksted,
meieri og maleverksted.

 Landbruk
Gården og gartneriet

 Landskapspleie i landsbyen
Skogsgruppe og Utegruppe

 Servicearbeidsplasser
Butikken, vaskeri, gjestehus, barnehage
Disse var ute av drift:

 Bakeriet
Det ble arbeidet mye med tanken om å gjenåpne bakeriet som et
samarbeidsprosjekt med Signo og Andebu kommune. Det ble holdt flere
planleggings møter og arbeidsintervjuer. Handlingsplan ble utarbeidet.
Johan (tidligere baker) og Kim (eier av ”Den Gode Baker”) ble involvert i
planleggingsprosessen. Det var også en utfordring å finne en baker.
Sommeren 2010 ble samarbeidsprosjektet stanset pga. Signo og Andebu
kommune ikke kunne inngå i en økonomisk forpliktelse.
Vidaråsen arbeidet videre med tanken på å åpne bakeriet selvstendig.
Rett før jul ble det sendt en e-post både til Signo og Andebu kommune om
at vi fortsetter arbeidet med gjenåpning av bakeriet og er fortsatt
interessert i samarbeid.
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 Betong verksted
Vurderer nedleggelse.
 Barnehage ble startet
---------------------------------------------------------------------------------------Disse verkstedene har fått nye verkstedsledere: Meieriet, gjestehuset,
matforedlingsverksted, vaskeriet og butikken.
Høsten 2010 overtok Ruben Khachatryan rollen som koordinator for
verkstedene etter Morten Strandmoe. Det ble holdt ukentlige
verkstedledermøter.
Verkstedsledergruppen var aktiv med organisering av diverse markeder.
Den største delen av vår produksjon ble solgt på markedene i landsbyen
(åpen dag, julemarked), i Vivestad, Fossnes, Oslo og i vår Butikk og ikke
minst gjennom besøkende i Landsbyen

Detaljert Rapport

Gartneriet / Verkstedsleder: Rolf Kåre Holland
Året begynte med at Rolf Kåre (ansvarlig for gartneriet) endelig fikk en erfaren
gartner å dele ansvaret med- Frank Robert. På sommeren hadde gartneriet litt mindre
areal enn vanlig som det ble dyrket grønnsaker på. Værmessig hadde gartneriet
utfordringer. Blant annet var det et haglfall i mai som la seg 5 cm dyp og slo hardt
ned på mange småplanter ute. Alt i alt ble avlingene bra og gartneriet deltok på
mange markeder. Det ble bygget et halv- tak foran inngangen til det store drivhuset
og påbegynt fornyelse og ombygging av grønnsakkjelleren. Rune, Morten, Gunn
Kristin og Trine G har arbeidet i gartneriet.

Rolf Kåre.
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Rapport fra gården/ Verkstedsleder: Stephan Smeby
Melkekyr
Vi har 6 melkekyr, for tiden melker bare 3 kyr, de resterende har sin 2-3 måneders
pålagt melkepause før neste kalv kommer.
De fleste kalvene kommer uvanlig sent i år pga problemer med å få dem
drektige(gravide), vi måtte inseminere de samme kyrne flere ganger, før de ble
drektige og en veldig gammel ku spontan aborterte i 5. måned. Derfor blir det
mindre melk en vanlig i vår, og så blir det sikkert for mye melk i høst.
Kyrne har fått et nytt melkerøranlegg hvor melken går i rør fra kua og rett i tanken.
Jeg får fra tid til annen spørsmål om vi har tenkt å begynne med å håndmelke igjen,
med det nye melkeanlegget ser jeg det som mer aktuelt fordi det nå er lettere å
kombinere håndmelking med maskinmelking.
Pga dag rytmen til Vidaråsen og arbeids besparing, melkes kuene bare en gang om
dagen. Dette går greit for kyrne, men da gir de opp til 30 liter hver pr. dag den ene
gangen man melker, og det blir for mye å håndmelke både for ku og menneske, men
etter at kyrne har melket i ca 20 uker har melkemengden sunket til 20 -15
håndmelkbare liter, så med nok bemanning og bort sett fra hekktiske arbeids
perioder, ser jeg positivt på å prøve å håndmelke på formiddagene med l.b.b. og
m.a.b. til høsten.
Vi har også planer om å legge nye sklisikre fliser i melke stallen.
Ungdyr
Vi har 4 kviger og 2 kvigekalver
Sau
Vi har 1 vær og 10 søyer som begynner å lamme ca 21.april.

Verpehøns
Vi har skaffet oss 35 høner som legger ca. 130 Vidaråsen egg i uken. Hønene blir
foret og stelt av Stig og Laurence. Stig og Øyvind vasker eggen på gården før Stig
går med eggene til butikken 2 ganger i uken. Stig henter også hønemat dunken med
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matrester far landsbyen til hønene, men dessverre er det veldig få som heller
matrestene sine der og ofte er det som havner oppi dunken ikke på menyen til
hønene.
Gris
Vi har planer om å skaffe noen slaktegriser til sommeren, men det kommer litt an på
bemanning.
Geit
Vi ble sist sommer påprakka 2 afrikanske dverggeiter, men fordi de er så vanskelig å
holde innenfor et gjerde har vi nå bare en igjen, og den skal et medarbeider barn
overta.
Duehus
Walter er ferdig med duehuset over sauene, og har skaffet seg mange kurrende
brevduer.
Verksted garderobe og redskapsskjul
Vi har hatt opprydnings prosjekter på gang i vinter, og det har resultert i mer orden
en før, men det er fortsatt mer å gjøre på den fronten.
Medarbeidere
Alex har nå vært her i ca. ett og et halvt år, norsken hans og kommunikasjon med
l.b.b. blir stadig bedre, han har ikke førerkort men han jobber vist med saken.
Laurence er assistent til Stig samtidig som han tar del i gårdsarbeidet og er snekker
på gården, han skal dessverre slutte 12.april.
Landsbybeboere
Det er tre landsbybeboere som jobber på gården, Øyvind, Stig og Morten.
Øyvind har som fast oppgave å fôre, måke og strø for ungdyr kyr + andre
oppgaver, dette klarer han fint med en del igangsetting. Stig har som fast oppgave å
stelle for sau, og høns+ andre oppgaver, dette klarer han fint med litt assistanse av
Laurence. Morten steller hesten på ettermiddagen + andre oppgaver.
Stephan Smeby
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Urteverksted/ Verkstedsleder: Annamaria Flury Håland
I 2010 jobbet 7 beboere, en av dem deltid i urteverkstedet. Verkstedleder og 2
medarbeidere som kommer forskjellige dager. I år var det nytt, at 2 av beboerne har
en personlig assistent med på jobben, det er en ny situasjon for oss.
I sommermånedene fra mai – august, stenger toveverkstedet og hjelper oss, da er det
omtrent 13 -14 beboer og flere medarbeider, det er mye å sanke og tørke. I
sommerferien er det færre mennesker. Vi hadde en litt større produksjon i 2010 enn
2009. Vi var på flere markeder en året før.
I alt var vi på 5 forskjellige markeder, i nærmiljø og i Oslo på Rådhusplassen. På
Fossnes var vi i mai hvor vi har solgt urter og blomster til utplanting. Det var veldig
populært og vi vil gjerne dra dit også i år. Ellers kan vi oppleve at kundene kjenner
oss igjen og våre produkter begynner å få mer interesse for urter til matlaging og
teer. Det er gledelig.
Det var et fint vekstår hvor alt grodde fint og vi kunne tørke rikelig og fylle tønnene
med aromatiske og duftende skatter.
Annamaria Flury Håland
Snekkeriet/ Verkstedsleder: Walter Lobsiger
Det året var preget av en meget bra medarbeider bemanning. Takket være
Huskoordinasjonsgruppen som kunne ta hensyn til verkstedets behov. Det gjorde det
mulig å utvikle nye produkter og å komme inn i en utvidet produksjon. Den nye ”linien”
med byggeklosser, bruer og andre lekeelementer av forskjellige slags kvister hadde
fornøyende suksess, både på markedet og i nærmiljøet. Den største delen av vår
produksjon ble vi kvitt på markedene i landsbyen, i Vivestad, Fossnes, Oslo og i vår
Butikk og ikke minst gjennom besøkende i Landsbyen. Å dra på marked er en meget
bra måte å knytte kontakter på. Derfor utvider vi denne aktiviteten kvalitativt med en
økt informasjonsanstrengelse. Det gjelder selvfølgelig for alle verksteder.
For tiden jobber 8-9 landsbyboer og totalt 3 medarbeidere i Snekkeriet. 3 LBB har
Snekkeriet som heldags verksted, de andre kommer enten om formiddagen eller om
ettermiddagen. Å tilby arbeidsplasser til beboere med så forskjellige muligheter og
evner er en fin utfordring for medarbeiderne. Det krever som konsekvens tilpassede
arbeidsplasser og verktøy. Gjennom større aktiviteter oppstår - ut av sakens natur mer støy og støv. Derfor kom det opp tanker om å utvide romforholdet for å beskytte
arbeidsplasser mot den slags påvirkninger.
Walter
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Butikken/ Verkstedleder: Benjamin
Noen forandringer har skjedd i 2010.
Endelig har vi regulerte åpningstider – hurra!
Vanligvis er vi åpen mandag-fredag fra kl. 12.15 - 15.15.
Hverdagslivet i butikken består av å bestille varer, pakke dem ut, prise dem, rydde
dem inn i hyllene, påfyll og bestilling på nytt når den er tomt.
Dette høres ikke så veldig spennende ut, men det virkelig interessante skjer når våre
”kunder” kommer. Det fins mange forselige behov som trengs å bli dekket og selv om
det kan være en utfordring noen ganger, er det vanligvis en berikende opplevelse å
hjelpe folk.
I august sluttet Kirsten som verkstedleder og jeg har tatt over ansvaret for butikken. I
løpet av høsten blir det en forandring til – Yannick blir vår tredje medarbeider.
Sammen danner vi (Aud, Yannick og jeg) et kjempe effektivt team:
- Vi har jobbet veldig hardt og har utvidet vårt tilbud, spesiell m.h.t.
matvarer.
- Og så er vi veldig stolt av at mange hus kommer og kjøper mer hos
oss enn i fjor.
- Vi hår fått et fryktinngytende nytt kjøleskap! Det er kjempe stort og
lyder merkelig noen ganger, men er utrolig fint, også.
I dag virker det som et ganske innspilt samarbeid/hverdagsliv i butikken. For
fremtiden vil vi gjerne …
- Bygge på en intensivere kooperasjon mellom de andre verksteder og
oss.
- Utvide tilbud m.h.t. økologiske/biodynamiske matvarer (spesiell melk
og kjøttprodukter).
- Ha det så gøy som vi har det i dag!
Hilsen
Aud, Yannick og Benjamin
P.S.: DET FINS VERDENS BESTE EGG I BUTIKKEN VÅR (EKTE VIDARÅSEN EGG) KOM
OG KJØP!!!
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Veveri/ Verkstedleder Elisabeth Lobsiger
I 2010 ble veveriet utvidet til et heldagsverksted (unntatt fredag ettermiddag).
Maksimalt jobbet 11 landsbybeboere på verkstedet - gjennomsnittlig 4 - 7 om
formiddagen og 1 - 4 om ettermiddagen. En medarbeider begynte i januar og jobbet
til juli i deltidsarbeid, en annet jobbet to formiddager, hvis det var mulig ved siden av
hennes oppgaver som husansvarlig. Siden sommeren jobber en medarbeider tre
formiddager og 2 ettermiddager.
Vi har vevet mange fine og eksklusive stoffer til f. eks. håndklær, skjerf, bordløper,
bordduker, leketøyposer og lavendelposer. Som vev materialer brukte vi bomull, lin,
ull og ny silke. Flere gamle dynetrekk og annet sengetøy ble klippet og revet i striper
og vevet til robuste filleryer. Som arbeid innimellom fantes det strikke- og
heklearbeider og broderi. Vi fikk også flere vev oppdrag. Om sommeren begynte et
samarbeid med noen fra området som dyrker lin. Vi fikk håndspunnet ublekket lingarn
til veving av et håndkle-/bordløperstoff, som vi kunne levere til julemarkedet deres.
Vi har solgt våre varer her i landsbyen på Åpen dag, på Julemarkedet og
selvfølgelig i hverdagsdrift på verkstedet. Vi var med på markeder i Vivestad og
Oslo.
I oktober reiste en liten gruppe til Solborg for å se på gardinene som ble vevet hos
oss og som nå pynter vinduene i Olafshallen. Samtidig kunne vi besøke Solborgs
veveri!
Om våren fikk vi kjøpe spesielle føtter til våre vevstoler. Siden da har det blitt mye
mindre støy på verkstedet og i tillegg gir de en fjæring som gjør at vi får mindre
vond effekt på skuldrene og armleddene.
Belysning i hele verkstedet ble forbedret - nå har hver arbeidsplass sin egen lampe.
En varmepumpe ble montert i februar på sørsiden av scenen. Den hjelper til å varme
opp denne delen av verkstedet.
Vi er heldige og takknemlige for at vi kan få verkstedeurytmi en gang i uken!
Toveverksted/ Verkstedsleder: Rosemaria Buhler
Toveverksted har blitt i år 2010 til et heldags verksted fra mandag til fredag. Vi tok
imot både vår og høst ullen fra gårens 10 sauer. Vi filtet sitteunderlag og tøfler.
Noen nye produkter som filtet ludospill hvor brikkene kom fra snekkerverkstedet og
blomster i alle fasonger. Det jobbet 12 beboer, fordelt på formiddag og
ettermiddag, 1verkstedsleder på heltid og 5 medarbeider alt i fra 2 halve dager og
opp til 5 halve dager. Det var et godt år. Verkstedet jobbet fra ca 1.6.
til 15.8. på urteverkstedet. Etter sommeren begynte vi igjen med bare nye
medarbeidere. Vi var med på 5 forskjellige markeder, her viste vi oss frem og solgte
mye av våre varer.
Rosemaria
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Malerverksted / Verkstedleder: Hannes Weigert
Malerverkstedet ble startet av Ruth Wood og Hannes Weigert i 2009. Etter en prøve
periode på ett år er malerverkstedet nå fast etablert i landsbyen. Ruth reiste i august
2010 fra Vidaråsen. Det var særlig hennes innsats som gjorde at mange i landsbyen
ser med stor glede på det nye verkstedet.

Verkstedet har sine lokaler i bygningen som tidligere var keramikk- verksted på
gårdstunet. Lokalene brukes av landbyboere på ettermiddager mens Hannes
arbeider med egne bilder på formiddager. De som har arbeidet med Hannes på
verkstedet i 2010 er: Arnkjell Ruud, David Johansen, Reidun Larsen, Tore Janicki og
Kjersti Tinglum. Christine Tveitan sluttet samtidig med Ruth.

Det har vært flere utstillinger med malerier på verkstedet, og dessuten filmkvelder,
omvisninger og workshops for medarbeidere og landsbyboere.

Oversikt over utstillinger 2010:
24.05.10 Snøbilder av Arnkjell Ruud
28.08.10 Bilder av Ruth Wood
11.09.10 (Åpen dag)
11.09.10 Sankt Mikael Bilder av Tore Janicki i Kristofferhallen
01.10.10 Mikkelsmess
30.10.10 Røde Hatter (Familie og venne dag)
27.11.10 Norwegian Wood (Julemarked)
26.12.10 Julebilder

Hannes Weigert / Mars 2011
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Vaskeriet/ Verkstedleder Hedda
I mars sluttet Karin og Hedda tok over verkstedsansvaret på vaskeriet. Da var det
også fem beboere som jobbet på verkstedet: Erlend, Morten, Trine, Arnkjell og Hilde.
Vi har laget en ukeplan for å ha bedre oversikt over henting og levering av tøy til
husene. Fører også en oversikt over mengden skittentøy vi får inn (og hvilke slag:
sengetøy, klær, håndklær, osv.). Jobber med en effektivisering av vaskeriet og skal
kjøpe inn noe nytt utstyr (plastbokser til rent, tøy poser til skittent). Tenker også mer
miljøvennlig.
Det har vært mangel på medarbeidere store deler av året, en medarbeider er ikke
nok. Men Cecille har vært på verkstedet et par måneder før sommeren, og Ieva har
vært her fast to formiddager i uka siden senhøstes.
Morten sluttet dessverre på høsten.
Videre planer er en fortsatt effektivisering av vaskeriet: ta inn mer fra husene og
andre verksteder. Per i dag får vi mest håndklær og sengetøy.
Leter etter ny verkstedsleder, da Hedda ønsker å slutte i vaskeriet.

Matforedling og Meieriet
For noen måneder siden tok Ellen ansvaret for matforedlingsverksted og Bjørn
ansvaret for meieriet.
Hovedoppgave for begge var å forbedre hygiene nivået i begge verksteder. Og i
matforedling skape en komfortabel og tilstrekelig arbeidsplass for beboere.
I begge områder har vi oppnådd målet. Mattilsynet har vært på inspeksjon og har
gitt gode tilbakkemeldinger.
Matforedling leverer produkter som varer lengre. Matforedling har også blitt
ansvarlig for bestilling av grønnsaker og frukt til landsbyen. De har gjort marked
undersøkelse og har funnet en ny leverandør med samme produkter og bedre pris.
Arbeidssituasjonen har blitt mer forutsigbar og derfor tryggere.
Meieriet arbeider med et nytt internkontroll system, for å forebygge risiko og holde
vedlike produkt kvaliteten.
Meieriet produserer: Ost, kvark, jogurt og pasteuriserer melk etter landsbyens behov.
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