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”Væksthus Holberg er en oase for beboere på HolbergCentret og for ældre beboere i lokalsamfundet. Der etableres en frodig atriumhave med roser, frugtbuske, espalierede frugttræer
langs med gangarealerne, højbede, små hyggekroge og springvand. I midten af denne have
placeres samlings- og spisesalen: en bygning med høj sokkel, store vinduespartier og brede skydedøre direkte ud til haven. Herfra kan beboerne hver eneste dag indefra opleve havens frodighed,
skønhed og de skiftende årstider. Og de kan bevæge sig direkte ud i haven, plukke frugter, og
hygge sig der med deres pårørende. Beboerne kan opleve med alle sanserne. Det synes vi rummer en fantastisk livskvalitet”
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Væksthus Holberg

Et plejecenter i Sorø under forvandling!
Vi ser muligheder for et modelprojekt

HolbergCentret og HolbergCentrets Venner arbejder for at vitalisere og udvikle livskvaliteten for
beboerne på plejecentret. Det gør vi ved samskabelse mellem det frivillige og det offentlige, – og
det går rigtig godt!
Vi arbejder også for at bryde murene ned mellem plejecenter og det omgivende samfund. Vi
inviterer ældre medborgere fra lokalområdet ind til fællesspisning, fællessang og underholdning.
Det giver liv, gode samtaler og udvikler nye fællesskaber.
Vi tror, at der kan udvikles endnu mere i forhold til livskvalitet og samspil mellem plejecenter og
ældre medborgere fra lokalområdet i form af et modelprojekt, Væksthus Holberg.
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Væksthus Holberg

Et plejecenter i Sorø under forvandling!
Hvordan et det skruet sammen?

–	Nuværende samlings- og spisesal, som ligger på 2. sal, flyttes ned midt i haven.
– Værdierne bag: Samlingssalen og haven bliver let tilgængelig for ældre borgere, som ved

nuværende fællesarrangementer må bruge elevator for at kunne deltage. Alle får mulighed for
både at sidde inde ”i det grønne” og bevæge sig direkte ud i haven. Det giver helt nye muligheder for de mange kørestolsbrugere og beboere, som bruger gangstativ.

– Etablering af en café i samlings-og spisesalen i haven, bestyret af frivillige.
–	Værdierne bag: Mulighed for at inkludere langt flere ældre fra lokalområdet opstår, og der

skabes rum for flere interessante møder og fællesskaber mellem beboere og lokale borgere.

–	En omlægning af nuværende have til en atriumhave for alle beboere, også de demente.

En have, som ligeledes kan benyttes af ældre medborgere fra lokalområdet. De inviteres ind
til caféeftermiddage og andre arrangementer, hvor fællesskab og samvær på kryds og tværs
bygger sig op.
–	Værdierne bag: atriumhaven inviterer til nydelse, æstetiske oplevelser, bevægelse og udeliv,
som forøger livskvaliteten for alle.
Plejecentret kan forvandles til et sted, hvor beboerne ikke føler sig isoleret fra omverdenen, men
oplever sig som en del af byen. Samlingssalen, haven og caféen bliver en menneskelig
oase, – et naturligt, berigende mødested for beboere, pårørende og ældre borgere i
lokalområdet.
Vi har livsmod, styrke, nærvær og hjerterum til at omfavne dette modelprojekt. Vi har udfærdiget en visionsbeskrivelse af projektet Væksthus Holberg.
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Projektets formål

Dette projekt beskriver en model for, hvordan vi åbner dørene op på HolbergCentret i Sorø ud
mod samfundet. Ved at inviterer ældre borgere og frivillige fra lokalområdet ind, skabes godt
samvær med beboere og frivillige. Der åbnes op for nye møder og samtaler – nyt liv opstår.
Gennem stærk frivillighed og samskabelse har vi fundet veje til vitalisering af livet på et plejecenter. Vi fortæller om, hvor vi ser nye muligheder for at udvikle det gode liv for både beboere og
ældre borgere fra lokalsamfundet, til glæde og gavn for alle.
Med Væksthus Holberg vil vi skabe en smuk og åben oase med sanselig livskvalitet, trygt
fællesskab, engagement og udvikling.

Projektets målgruppe

Fonde, kommuner og borgere i Sorø, beboerne på HolbergCentret, deres pårørende, HolbergCentrets Venner, de frivillige på plejecentret, plejecentrets personale samt vores øvrige samarbejdspartnere.

Tidsplan

Anlægsprojekt med start 2019-2020

Et partnerskabsprojekt

Projektansvarlige og projektpartnerskabet er bestående af:
–	HolbergCentrets Venner
–	Ledelsen på Holbergcentret
–	Sorø Kommune, Social og Sundhed samt Teknik, Drift og Miljø

Samarbejdsparter og bidragere:
–	Sorø Kommune
–	Frivilligcenter Sorø
–	Sorø Klosterkirke
–	Sorø Kunstmuseum
–	Lorentz Jørgensen, SORANA GROUP A/S
–	Sorø Bibliotek
–	Borgerskolen
–	Holberghavens integrerede daginstitution
–	Demenskonsulent Susanne Kjelkvist
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