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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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Vision for Væksthus Holberg
Forord
Mange mennesker har en frygt for at slutte deres liv på et plejehjem. Ideen bag Væksthus Holberg er at
øge livskvaliteten og minimere den frygt der kan opleves hos vores ældre borgere, ved at bygge bro mellem
institution og det omgivende samfund. Med sin forandring af haven, aktiviteter og kulturarrangementer på
Holbergcentret, der åbnes for offentligheden, samt tanken om caféen drevet af frivillige og borgere fra lokalområdet, ønsker vi at bringe mere liv ind på plejehjemmet. Alt sammen i en fin balance, så der også skabes
rum for fordybelse og refleksion i havemiljøet.
Vi tror på, at Væksthus Holberg kan være et sted, hvor alle vokser, hver på deres egen måde.
På vegne af arbejdsgruppen
Ann-Merete Ortmann
Formand for Holbergcentrets Venner
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Projektet – kort fortalt
Denne visionsbeskrivelse omhandler etablering af Væksthus Holberg i Sorø. Tanken bag Væksthus
Holberg er at skabe en levende oase for beboere på HolbergCentret, som rummer tre hovedelementer.
De to første elementer – Væksthuset og atriumhaven – skaber de fysiske rammer for projektet. Det sidste
element er den hemmelige ingrediens – eller guldægget – som består af samspillet med det omgivende
samfund og de frivillige kræfter i lokalområdet.
Væksthuset
Væksthuset består af samlings- og spisesal integreret i den nuværende atriumhave. Væksthuset vil fremadrettet blive det daglige samlingssted, hvor beboerne spiser og hver dag kan opleve samvær og opholde
sig i ”det grønne”, både inde og ude. Væksthuset vil samtidig tjene som åben café i udvalgte tidsrum, hvor
borgere fra byen kan komme forbi og købe en kop kaffe, en sandwich og lignende, samt deltage i åbne
kulturelle arrangementer. Denne del vil være funderet i frivillig indsats.
Atriumhaven.
Omkring samlings- og spisesalen etableres en frodig atriumhave med roser, frugtbuske, espalierede frugttræer langs med gangarealerne, højbede, små hyggekroge og springvand. Her kan beboerne hver dag
opleve havens frodighed, skønhed og de skiftende årstider – både udefra og indefra. Beboere og personale
kan bevæge sig direkte ud i haven, plukke frugter, nyde en stille stund eller hygge sig med besøgende og
pårørende.
De frivillige og samspillet med det omgivende samfund.
Ved at lukke plejehjemmet op mod det omgivende samfund, integrere ældre borgere der er i et AHLforløb ved Sorø Kommune1, kan man udvide fællesskaberne og det sociale liv for både plejecentrets
beboere og målgruppen. Vi kalder disse ældre for ressourcegruppen, de kommer primært fra nærområdet.
Samtidig inviteres andre ældre med ønske om socialt samvær samt frivillige ind i et samspil med beboere
og ansatte. Vi er godt i gang med at udvikle nye partnerskaber med forskellige lokale aktører, f.eks. Sorø
Klosterkirke og Sorø Kunstmuseum. Aktiviteter omkring Væksthuset og atriumhaven bæres af frivillige i
et samarbejde med Holbergcentrets personale.
Væksthuset, atriumhaven og den hemmelige ingrediens – de frivillige – skaber i samspil
oasen i og omkring Væksthus Holberg.

AHL forløb står for ”Aktiv Hele Livet”-forløb, og er rehabiliteringsforløb for hjemmeboende borgere med funktionstab i
Sorø Kommune.
1
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Baggrund
Vi ønsker at etablere Væksthus Holberg for at styrke livskvaliteten for borgerne på plejehjemmet, som
i den sidste del af livet godt kan føle sig isoleret fra det omgivende samfund. Derfor er det en primær
målsætning for os at udvikle mødet og samværet mellem beboere og borgere fra det omgivende samfund.
Samtidig vil vi skabe et uderum for beboerne – en atriumhave – med ønsket om at styrke livskvalitet,
sundhed og livslyst.
Den eksisterende spise- og samlingssal på Holbergcentret er indrettet i den oprindelige bygnings tørreloft. Rummet er stort, med skråvægge og VELUX-vinduer på de to langsider. Dermed er rummet varmt
om sommeren og udsigten er begrænset til himlen, hvilket tilsammen mindsker flere af beboernes lyst
til ophold og samvær der. Haven er hovedsageligt anlagt med buske og store bøgehække, men giver ikke
mulighed for et aktivt liv i haven. Gangarealerne er ikke handicapvenlige, mange beboere, der bruger
kørestol eller er gangbesværede har vanskeligt ved at bevæge sig rundt i haven.
Projektet lader sig ikke realisere i de nuværende faciliteter, hvorfor arbejdsgruppen har arbejdet gennem
flere år for projekt Væksthus Holberg.
Idéen bag projektet
Ideen om Væksthus Holberg er udviklet af psykolog Ann-Merete Ortmann, formand for Holbergcentrets
Venner og Gitte Bernhard, leder på Holbergcentret.
Projektet er båret videre af en mindre arbejdsgruppe bestående af Ann-Merete Ortmann, Gitte Bernhard,
Rosa Madsen, bestyrelsesmedlem i Holbergcentrets Venner og bestyrelsesmedlem i Frivilligcenter Sorø.
I marts 2016 blev arbejdsgruppen udvidet med repræsentanter fra Sorø Kommune, herunder fra Teknik,
Miljø og Drift Monica Acuna og Morten Løjmand samt fra Udviklingscentret Tanja Jørgensen.
Denne gruppe har bidraget til nærværende oplæg. Der er desuden givet input ved Lykke Nielsen, socialog sundhedsassistent og tovholder for frivillige ved demensafsnit, Holbergcentret.

Fakta om HolbergCentret
Holbergcentret er et offentligt plejecenter for 32 beboere og et særskilt demensafsnit, Rosenhuset, med 12 beboere. Holbergcentret ligger i en smuk gammel bygning fra 1930, Centret
består af tre bygninger med en stor fælles gårdhave. Der er fælles dagligstue i alle bygninger og
en fælles spisestue på 2. sal i den gamle bygning. Demensafsnittet er bygget i 2001. Det består af
to bo-miljøer med to lukkede små gårdhaver omkring. Imellem bygningerne ligger en atriumhave
med hækbeplantning, flisegange og enkelte bænke placeret rundt omkring. Atriumhaven er ikke
handicapvenlig for kørestolsbrugere og dårligt gående beboere.
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Vision
”Med Væksthus Holberg vil vi skabe en smuk og åben oase
for beboere og lokalsamfund med sanselig livskvalitet, trygt
fællesskab, engagement og udvikling”

Målsætninger
Med etablering af Væksthus Holberg er det overordnede formål at:
–	
Øge livskvaliteten for beboere på Holbergcentret samt for borgere i AHL forløb i Sorø
–	
Øge arbejdsglæden hos de ansatte på Holbergcentret og plejepersonalet i Sorø Ældrepleje
–	
Skabe rammerne for et stærkt frivillignetværk omkring Holbergcentret, med givende opgaver og nye
muligheder for samvær og fællesskab
Dette blandt andet ved at:
–	
Skabe muligheden for at beboerne dagligt oplever et integreret ude- og inderum i omgivelser som
inspirerer til udeaktivitet, fordybelse og socialt samvær
–	
Skabe mulighed for, at den enkelte beboer oplever øget lyst til udeaktivitet, sansning og samvær
–	
Skabe rammer for nydelse, liv og leg i smukke og indbydende omgivelser
–	
Styrke samværsmulighederne på tværs af generationer og mellem beboere og lokalsamfundet
–	
Skabe bedre rammer for beboerne for et aktivt samvær af høj kvalitet med venner og pårørende
fra flere generationer.
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Projektets fysiske elementer
– Væksthuset og atriumhaven
Væksthuset og atriumhaven – skaber de fysiske rammer for projektet. Teknik, Miljø og Drift i Sorø
Kommune har udarbejdet et idéoplæg for de fysiske elementer i projektet. Dette fremgår af bilag 1:
Idéoplæg Væksthus Holberg, Sorø Kommune. Idéoplæg til Væksthus Holberg og atriumhave.

Væksthuset
Væksthuset består af samlings- og spisesal integreret i den nuværende atriumhave. Væksthuset vil blive
det daglige fremtidige samlingssted, hvor beboerne spiser og hver dag kan opleve samvær og opholde sig i
”det grønne”, både inde og ude.
Samværet mellem beboerne på HolbergCentret, ældre borgere fra ressourcegruppen og frivillige har et udviklingspotentiale, som rummer store muligheder. Visionen er, at der tilbydes cafémuligheder nogle eftermiddage
om ugen for gæster fra en større ressourcegruppe. Gæsterne kan bidrage med nyt liv og nye samtaler. De kan
også nyde haven. Vi har rigtig gode erfaringer gennem flere år med månedlige arrangementer af denne art.
Et nuværende personalerum i stueetagen indrettes til anretterkøkken, som de frivillige benytter i forbindelse
med diverse åbne arrangementer for plejehjemmets beboere og borgere fra byen. Her kan laves kaffe, te,
bages kager, smøres sandwich m.m. til vores gæster. Mellem anrettekøkkenet og Væksthuset etableres en gang.
Et tidligere kontor over for anretterkøkkenet ombygges til toiletter. Placering af bygninger se side 6 i bilag 1.
Væksthuset ønskes designet ud fra følgende principper:
–	
Transparens i bygningen, store vinduer men med fast sokkel, for at give beboerne tryghed
–	
Vinduespartier der kan åbnes ud til haven
–	
”Flydende” overgange mellem inde og ude uden trin-overgange
–	
F leksible rum med flytbare rumdelere og flytbare møbler
–	
Fokus på indeklima og ventilation (så der ikke skabes drivhuseffekt eller bliver for koldt i den daglige brug)
–	
Musik- og filmvisningsanlæg
–	
Interiør med æstetik samt grønne frodige planter.
–	
Bæredygtighed tænkes ind i byggeriet. Ønske om energineutralitet og ”grønt” tag.
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Atriumhaven
Det er både godt, – og veldokumenteret, at det har stor positiv effekt at få mulighed for at opholde sig et
sted med lys og luft i livets sidste fase. Vi vil derfor skabe en atriumhave med brede flisegange, hyggelige
småkroge, frugttræer, bærbuske, højbede, rislende vand og duftende planter og buske. Herved kan haven
blive et sted for samvær, nydelse, erindring, hvile og fordybelse i dejlige omgivelser for både besøgende og
beboere.

Som i Væksthuset kan man i haven være sammen med de nærmeste og opleve fællesskabet med andre fra
lokalområdet. Derudover er det målet at etablere en del af haven med spiseligt grønt og frugt, sådan at
beboerne både får mulighed for at spise ”i det grønne” såvel som ”af det grønne”. At bevæge sig rundt og
smage og dufte til havemiljøet er stimulerende og vil styrke livskvaliteten for de ældre beboere. På sammen
måde tænkes Væksthuset indrettet med tankerne på et orangeri, med grønne frodige planter.
Haven ønskes etableret ud fra følgende temaer og principper:
Sansning og fordybelse: alle sanser tænkes ind i etableringsfasen med f.eks. sandkasse med låg, små
”sanse- stationer” (duft, mærke, høre, bevægelse), ”vandrør” med fisk og mulighed for at slappe af i egnede
møbler. Der skabes små hyggelige kroge med bevoksning og strategisk placering af hække og afskærmning
Liv og leg: haven skal give mulighed for liv og leg, f.eks. med skakbord, fuglehuse og gynger til børn og
gamle beboere. Der anlægges en mindre scene i træ m. bænke, som også kan anvendes som dansepavillon.
Der åbnes op for mulighed for kunst i haven.
Vækst og duft: haven etableres med espalierede træer op til gangarealer, grønt /spiseligt inde og ude,
frugttræer og rosenhegn (duft), blomster der kan plukkes af, store solsikker og blomster i mange farver,
løgplanter osv.
Særlige hensyn og handikaptilgængelighed: Alle stier og overgange mellem have og byggeri anlægges handikaptilgængelige for både svagtseende, gangbesværede og kørestolsbrugere. Der skal desuden
tages specifikke hensyn til de demente beboere, herunder at beplantning ikke er giftig, og mulighed for
aflukning og afskærmning.
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Frivillighed og samskabelse
Frivilligheden står stærkt på HolbergCentret. Den er udviklet gennem flere år i samarbejde med leder
Gitte Bernhard og personalets 2 frivilligkoordinatorer Lykke Nielsen og Tina Lundsgaard.
Med Væksthus Holberg får vi de helt rigtige rammer for i langt større udstrækning at udnytte de ressourcer, der ligger i vores omkringliggende samfund og hos de borgere som bor omkring os.
Det er vigtigt, når udviklingen af samspillet mellem beboere, personale og frivillige skal
udvikles og udbredes, at vi har følgende principper og mål:
–	
Fokus på de frivilliges behov med plads og garderobe til de frivillige (”arbejdsrum” og toilet) samt
skiltning hertil
–	
Indgang til Holbergcentret, som også taler til de frivillige og skaber åbenhed ud mod lokalsamfundet.

Frivillighed på Holbergcentret
Frivillige deltager i følgende arrangementer
–	
Fællesspisning med gæster udefra, fællessang, levende musik, underholdning 1 gang hver måned, hovedsageligt drevet af frivillige
–	
Dans og fællessang med de demente til levende musik hver 2. uge
–	
Forskellige aktiviteter såsom sang, snak om gamle dage, bankospil m.m
hver uge
–	
Forårs- og efterårsfest med pårørende med levende musik
–	
Udflugt med spisning ”ud i det blå” om sommeren
–	
Sommerfest i haven med pølsevogn m.m.
Frivillige står alene for følgende arrangementer
–	
Gudstjeneste i Sorø Klosterkirke med nadver
–	
Besøg på Sorø Kunstmuseum
–	
Korsang hver anden uge
–	
Folkedanseropvisning og stoledans
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Guldægget
– ”Ressourcegruppen”
Der bor mange ældre i Sorø midtby, som ikke længere bruger det lokale aktivitetscenter (Kaarsbercentret),
idet de er blevet hjælpekrævende. Mange deltager i stedet i rehabiliterende forløb ved kommunen, men
kan miste lysten til et aktivt udadvendt liv, som kan blive selvforstærkende med risiko for inaktivitet og
isolation. Disse borgere oplever i kontrast til de mere aktive ældre en hverdag med funktionstab, og deraf
også risiko for inaktivitet og isolation. Men for Holbergcentrets beboere kommer disse borgere med masser af liv og ressourcer. Derfor kalder vi dem ”ressourcegruppen”. Sammen med frivillige bliver der skabt
et varmt, dejligt og interessant samvær, som beriger alle parter.
Vi har også sagt velkommen til andre ældre, – herunder de ældre som bor i lokalområdet (og længere væk
endnu) som bare gerne vil deltage i det sociale samvær, fællesspisning og underholdningen. Vi ser for os, at
i Væksthus Holberg kan vi invitere begge grupper af ældre ind.
Fællesspisningen er en ren win-win situation – til glæde for begge borgergrupper. Væksthus Holberg og
atriumhaven er den perfekte ramme for samvær, spisning, kulturelle arrangementer og underholdning
af forskellig art, herunder foredrag, musik og sang. De øvrige frivillige tilknyttet Holbergcentret har her
en helt særlig rolle i forhold til at skabe de rigtige rammer omkring beboernes og gæsternes fællesskab og
fælles aktiviteter.

Aase Leth fra Ressourcegruppen.
Billedet er taget til fællespisningsarrangement på Holbercentret 2016.
Fotograf: Jesper Thomsen.

Vi er overbeviste om, at denne model er ideel for udvikling af et livgivende samvær mellem beboere på et
plejehjem, ældre borgere fra lokalmiljøet og frivillige. Med Væksthus Holberg kan denne form for samskabelse blive en perle, og en model til udbredelse og inspiration for andre rundt omkring i Danmark.
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Faser og finansiering
Arbejdsgruppen har formuleret visionsbeskrivelse samt den tekniske beskrivelse med overslag på projektering for bygningsmasse samt atriumhave.
Projektets næste fase vedrører finansieringsgrundlaget. Denne fase omfatter afsøgning af muligheder for
også ekstern finansiering, hvorefter udarbejdelse af konkret byggeprogram eller projektforslag er mulig. I
forlængelse heraf anbefales det af Teknik, Miljø og Drift ved Sorø kommune, at der afsættes 4-6 måneder
til projektering/udbudsfase og 8-10 måneder til udførelsesfasen. Opstarten af dette forløb ønskes påbegyndt i 2019.

Dialog og samarbejdsparter
De primære samarbejdsparter i projekter er:
–	
Holbergcentret
–	
Sorø Kommune – Center for Social og Sundhed, Udviklingscentret samt Teknik og Miljø
–	
Holbergcentrets Venner
Derudover er der identificeret flere mulige interessenter og samarbejdsparter, som omfatter både virksomheder, kommunale institutioner, kulturinstitutioner, foreninger m.fl.
Kredsen af primære samarbejdsparter kan udvides som projektet formes og bevæger sig mod realisering,
særligt i forhold til målet om at søge ekstern finansiering til projektet.
Med i den mulige realisering af projektet kunne der med fordel kobles muligheden for følgeforskning.
Dette afsøges i senere faser.
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Projektbilag:
Bilag 1: Idéoplæg Væksthus Holberg, Sorø Kommune.
Idéoplæg til Væksthus Holberg og atriumhave. (Tidligere benævnt Café Væksthuset).
Udarbejdet af Monica Acuna, byggesagkyndig ved Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift og kvalitetssikret af Morten Løjmand, Projektleder ved Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift. 2016

Arbejdsgruppen
Ann-Merete Ortmann
Formand for HolbergCentrets Venner
jamp@pc.dk
Gitte Bernhard
Leder af HolbergCentret
gi@soroe.dk
Rosa Madsen
Bestyrelsesmedlem i HolbergCentrets Venner
Tanja Jørgensen
Konsulent og biolog, Sorø Kommune
tajo@soroe.dk
Monica Acuna
Byggesagkyndig, Teknik, Miljø og Drift v. Sorø Kommune
moac@soroe.dk.

Væksthus Holberg | Holberg Centrets Venner | Holbergsvej 18, 4180 Sorø | Telefon 57 87 66 22 | vaeksthusholberg.dk
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