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Litt om 
Jøssåsen



I vakre Mostadmarka, i enden av 
en svingete vei og 17  kilometer fra 
Hommelvik sentrum, ligger Jøssåsen 
landsby i Malvik kommune.

I hvert HUSSAMFUNN bor det 
fra 2–5  beboere sammen med 
medarbeidere,  eventuelt også 
 medarbeidernes  familie og frivillige, 
tilsammen 5–10 personer. 

Denne boformen bidrar til  trygge 
rammer og en sosial  hverdag 
der alle hjelper hverandre og 
gjør  oppgaver tilpasset sine 
 ferdigheter og sine interesser.

I verkstedet, 200 meter 
fra gården, ligger både 
vevstuen, butikken vår 
og urteverkstedet.

 Her bor ca 50 mennesker. Vi  driver  
 et  bio dynamisk gårdsbruk med  
 kuer,   griser, sauer og høns. 
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 Jonsokhus

 Follan

 Midgard

 Nergården

 Mortenshus

 Svebakken

 Gartneri Yggdrasil

 Gården

Jøssåsen  
fra lufta

  Smia
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  Vedbua

 Verkstedet

To av bolighusene. Til venstre over ser  
vi Midgard med noen av sine mange 
bærbusker. Til høyre Mortens hus.
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Å bo på Jøssåsen handler om å finne 
sin plass i et FELLESSKAP både til 
 hverdag og fest, i fritid og i arbeid.

Gjennom menneskelig NÆRHET  
og gjensidig INNSATS for livet i 
 landsbyen, dannes en trygg og  
utviklende  atmosfære. Her oppstår  
et levende miljø som stimulerer den 
enkelte til å ta ansvar for seg selv  
og for andre.

 Nære VENNSKAPSBÅND dannes i en  
  meningsfylt  hverdag tett på naturen.   

Å leve & bo 
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Jøssåsen er en av over 100 CAMPHILL- 
LANDSBYER som har sin  opprinnelse helt 
tilbake til 1940. En gruppe krigs flyktninger, 
med den østerrikske  legen Karl König  
i  spissen grunnla en skole for barn 
med spesielle behov i  Camphill, en liten 
landeiendom ved  Aberdeen i Skottland. 
 
Den første Camphill-landsbyen 
ble  opprettet da disse barna 
var  ferdige med skolegangen. 
Nå var det ikke  lenger under-
visning og opp dragelse som var 
 siktemålet, men en livsform til-
passet den voksne alderen.

Sentralt står prinsippet om alle 
 menneskers LIKEVERD. Menneskets 
innerste vesen forstås i forhold  
til en større utviklingsprosess, 
 overordnet livets ytre forhold og 
 begrensninger. I en Camphill-landsby 
får derfor alle samme mulighet til å 
finne meningsfulle livsoppgaver og 
et innholdsrikt liv.

 Arbeidet i Camphill- landsbyene 
 er inspirert av antroposofien som 
 i stor grad er basert på  Rudolf 
 Steiners (1861–1925) verk. 

Opprinnelsen 
til landsbylivet

Yggdrasil – landsbyens møtested  
for små og store begivenheter som 
en kaffepause, et fellesmåltid, en fest, 
skuespill, filmkveld, konserter, danse-
kveld og mye mer.
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I vevstua i andre etage er det fullt av folk. Her   
sitter både menn og kvinner og produserer klær 
og hjemmetekstiler. Det veves, strikkes, toves.  
Noen syr på symaskin. I hjørnet finner du 
 Jøssåsens  butikk med mange flotte skatter. 
 Butikken er åpen for publikum ved landsbyens 
egen julemesse og  andre arrangementer.

Jøssåsen har også et bokverksted i Hommelvik. 
Her produseres det med stolthet tegne- og skrive-
hefter til stor etterspørsel fra Steinerskoler og 
barnehager i hele Norge. 

Full aktivitet  
i verksteder  
& vevstue
Verkstedet er en fantastisk arena for 
kreativ utfoldelse. I første etage finner du 
urteverkstedet. Her produseres både te 
og salver, samt noen flotte handlelister.
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Dagsrutine 
Jøssåsen

06.15

07.30

Dagen på Jøssåsen 
starter i fjøset :-) 
Her er melkegjengen i gang 
med arbeidet sitt; det måkes, 
fores og melkes – 7 kuer hver 
morgen. Egg samles og høner, 
kalkuner og griser fores. 

Hvert hus spiser 
frokost sammen 
Frokosten er gjort i stand  
av en av de i husfellesskapet.  
Etter frokost gjøre alle seg 
klare for å gå på arbeid.



Arbeidsdagen begynner 
Arbeidsdagen på Jøssåsen består av 
ulike aktiviteter inne og ute. Du får 
opp gaver  tilpasset dine interesser og 
evner;  deriblant husarbeid, matlaging, 
bokverksted, urteverksted, vevstue, 
 vedgruppe og gårdsarbeid.
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08.45



Arbeidsoppgaver  
& husarbeid 
Det er en målsetting at 
alle  oppgaver i  landsbyen 
dekker reelle behov.   

Rengjøring, klesvask, 
 matlaging og annet 
 husarbeide er like  viktig 
som gårdsdriften og  
det kreative arbeidet  
på  verkstedet.
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10.30
Felles kaffepause 
Dagens første pause 
skjer i salen i Yggdrasil 
eller ute på en benk.
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12.45
Første arbeidsøkt 
avsluttes før middag 
Alle går hjem til hvert sitt hus 
for å spise middag sammen. 
Etterpå tar noen oppvask og 
de som vil en middagshvil.
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Gårdsdrift  
& stell av dyr
Mange av arbeidsmulighetene er knyttet 
til stell av dyrene og dyrking av jorda. Vi 
melker for hånd og driver etter en bio-
dynamisk metode som styrker og ivaretar 
matjordas fruktbarhet og mangfold. Det gir trygghet 
for både jord, vann, luft, planter, dyr og menneskers 
 sunnhet – i dag og for fremtidige generasjoner.

Økologisk bevissthet kjennetegner alle aspekter 
av landsbylivet: mat, jordbruk, materialer og re-
sirkulering. Vi er også selvforsynte med ved til 
oppvarming – et viktig bidrag fra alle i vedgruppa.

16.30
Ettermiddags-
melking, mating
og dyrestell



Kultur 
& fritid
Kunst og kultur er en naturlig del av landsbylivet. 
I dans, musikk, skuespill, og maling lokkes de 
kreative evnene til landsbybeboerne frem.

Til jul, påske og sankthans setter vi ofte opp et 
skuespill eller en forestilling. Det legges vekt på 
aktiviteter hvor alle kan være med, og hvor med-
skapning gjør tilskuerrollen mer meningsfull.17.00

Arbeidsdagen er over 
Noen forbereder kveldsmat,  
andre slapper litt av før man 
 spiser i huset sitt kl. 18.00

Fritiden byr på mange muligheter og på 
kveldene er det en del faste ukentlige 
aktivi teter som korps, fotball og svømming. 
Noen tilbringer tiden med venner eller til 
litt egentid. Andre drar på tur eller tar en 
utflukt til Trondheim for en liten konsert
opplevelse, kino, teater eller en utstilling.

På fredager er det kafeteria. Da kan vi kose 
oss med god mat og godteri fra kiosken. 
Inntektene fra salget går til en god sak.

 En gang i uka har vi JØSSÅSENMØTE  
 for alle beboere og medarbeidere.  
 Dette er en arena hvor alles stemme blir  
 hørt og der man kan dele tanker og  
 ideer og  planlegge neste uke. 
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For nye beboere og  
andre henvendelser

Kontakt oss på
73 97 12 22 eller

office@jossasen.no

For nye  
medarbeidere 

Send en søknad til
application@jossasen.no

Adresse
Jøssåsvegen 161,
7550 Hommelvik

www.jossasen.camphill.no
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Jøssåsen tar imot voksne mennesker 
med særlige omsorgsbehov. Søker og 
 pårørende inviteres til en personlig samtale 
og et besøk i landsbyen vår. Ved interesse 
arrangeres et prøveopphold.

Det er kommunen som sender inn en 
søknad på vegne av en ny beboer.

Søknad & 
henvendelse

 Er du interessert i å bli  
 medarbeider eller frivillig  

 hos oss? Ta en titt på  
 vår hjemmeside.

 I tillegg til faste  
 plasser har Jøssåsen  

 dagplasser som disponeres
 av Malvik kommune.


