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SANSEHAVE VED CHRISTIANS HAVE PLEJECENTER I SOLRØD 
BESKRIVELSE AF PROJEKTFORSLAG   

 
 
Signaturforklaring: 1. Gårdhaven ”Solpladsen”, 2. Træningshaven i frugtlunden, 3. Magnolielunden,  
4. Musikhaven i Bambuslunden, 5. Skovhaven, 6. Urtehaven, 7. Strandhaven, 8. Udsigtsbakken med 
kyssebænk, 9. Træruten, 10. Aktivitetsbanen 
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JEG VED, HVOR DER FINDES EN HAVE SÅ SKØN… 

 

At have daglig adgang til en have er en gave! Mennesker, som selv har eller har haft have, kan 

uden videre genkalde sig mange gode haveminder og oplevelser året rundt mellem græs, 

forårsløg, stauder, buske og træer. Og så det rige liv af insekter, fugle og pindsvin! Der er noget for 

alle sanserne: syns-, høre-, lugte-, smags- og følesansen. Dagen lang og året rundt ændrer haven 

sig i takt med vejr, vind, temperaturer og årstid. De fleste vil kunne nikke genkendende til, at det 

er dejligt, afslappende og energigivende at opholde sig i haven – hvad enten man er fysisk aktiv 

eller slapper af i en hængekøje. De sidste 40-50 år er der forsket i, hvad ophold i naturen betyder 

for mennesker, og ikke overraskende, kan der dokumenteres en lang række af gode effekter, som 

påvirker os fysisk, mentalt og helbredsmæssigt. Livskvaliteten styrkes, mulighed for socialt samvær 

øges og meget, meget mere kan noteres på positivlisten. 

 

Nu har Christians Have Plejecenter takket være en flot donation fra OJD FONDEN fået mulighed for 

at skabe en have så skøn, som vil kunne berige dagliglivet på plejecenteret for beboere, personale, 

pårørende og frivillige.  

 

Herunder følger en kort beskrivelse af den nye sansehave: 

 

 

GÅRDHAVEN ’SOLPLADSEN’ 

 

I mellemrummet mellem den nye bygningsudvidelse af Christians Have Plejecenter og de gamle 

bygninger er opstået et lukket gårdrum, som egner sig ideelt til at skabe en attraktiv og tryg have 

helt tæt på plejecenterets beboere. 

 

Centralt i gårdhaven opføres et stort orangeri, så der er mulighed for ”udeliv” hele året. 

Gårdrummet får en lys, gul belægning med en cirkelrund opholds- og aktivitetsplads i midten ud 

for orangeriet. Herfra spreder stier sig ud som solens stråler, hvilket har givet anledning til at døbe 

denne del af sansehaven ’Solpladsen’. 

 

I landskabsrummet omkring plejecenteret mod nord og vest skabes en række overskuelige 

haverum, som lægger op til gåture og udflugter i det grønne. Nord og vest for dette landskabsrum 

er en eksisterende ’vild’ skov, som har vokset sig høj og tæt i løbet af årene, og i dag ligger som en 

beskyttende, grøn ’urskov’ ud mod den trafikerede Tåstrupvej. 

 

De nye haverum har hvert sit tema, som kort omtales på de følgende sider, og som sidst i 

beskrivelsen illustreres af en flersidig fotocollage. 
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TRÆNINGSHAVEN I FRUGTLUNDEN 

 

En 100 meter løbe- og gangsti snor sig omkring og igennem en frugtlund af æble-, pære-, kirsebær- 

og blommetræer. Træerne vokser i en blomstereng af forårsløg – pinse- og påskeliljer og tulipaner, 

som efterfølges af en vild blomstereng, som vokser hele sommeren og skal slås ned i slutningen af 

august hvert år. Langs stien er der små, hyggelige opholdspladser med træningsredskaber og 

bænke. Haven kan bruges til fysisk aktivitet, genoptræning, vedligeholdelse af de motoriske evner, 

til nydelse og til stimulering af alle sanser. 

 

 

MAGNOLIELUNDEN 

 

Det er et sikkert forårstegn, når Magnolietræerne begynder at blomstre. Samlingen af forskellige 

sorter betyder, at den vidunderligt smukke blomstring starter i april og strækker sig helt ind i juni. 

 

 

MUSIKHAVEN I BAMBUSLUNDEN 

 

Bambusplanten kom til Danmark fra Kina i 1927 og blev siden mere og mere populær og integreret 

i danske haver som eksotisk indslag. I dette lille haverum, som er beskyttet af en massiv plantning 

af stedsegrøn Bambus, står en fin lille træpavillon og danner tag over et rørklokkeorgel, som 

beboerne kan spille på. Rundt om i haven er en række andre musikinstrumenter – nogle skal man 

træde på med fødderne for at få lyden frem. Når det blæser, vil vinden i Bambussen danne den 

karakteristiske lyd af raslende blade. 

 

 

SKOVHAVEN 

 

I denne have vil nogle beboere føle sig hensat til lejrbålet og erindre og genkende røgen, varmen 

og duften fra bålet. Der kan grilles pølser, bages brød og andre lækkerier og dertil drikkes 

medbragt kaffe og kolde drikke alt efter årstiden. Når børne- og oldebørn kommer på besøg, kan 

der poppes popcorn over ilden. 

Haven er omkranset af en skovagtig beplantning med blandt andet stedsegrønne buske og 

forskellige nåletræer, som danner kogler, og som alt sammen kan anvendes i december til 

juledekorationer og anden pynt. 
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URTEHAVEN 

 

Denne have er beskyttet af en omgivende plantning af ribs-, solbær- og surbærbuske. Inde i haven 

er en hyggelig pavillon, som kan bruges til uformelle og formelle møder. Der er højbede med 

masser af stauder og krydderurter, så enhver kan plukke sig en lille buket og tage med hjem. 

 

 

STRANDHAVEN 

 

I denne have er der en balancebane og barfodssti og områder med sand og perlesten. Her kan 

man træne sin kinæstetiske sans i at vurdere og estimere, hvor langt man skal strække sit ben og 

løfte sin fod for at nå sikkert frem til den næste trædesten. Der er rækværk langs stien, så man har 

noget at støtte sig til, når rollatoren bliver sat til side. Der er små broer – konvekse – og med 

forskellig stigningsgrad – og en lille trappe, som alt sammen kan bruges til formel og uformel 

træning.  

 

 

UDSIGTSBAKKEN MED KYSSEBÆNK 

 

Af overskudsjord fra byggeriet etableres en langstrakt bakkeformation som kulminerer i et 

højdepunkt med en lille siddeplads – en kyssebænk! Herfra er udsigt ud over søen, som ligger 

sydvest for Christians Haves Plejecenters have. 

 

 

TRÆRUTEN 

 

Syv særligt markante, store træer er fordelt ud over haven og kan give anledning til en særlig 

vandring mange gange i løbet af året, hvor man følger årstidernes variation og nyder de smukke 

træer bl.a. Valnød, Hestekastanje, Tulipantræ, Vintereg og Vandgran. Flere af træerne bidrager 

også med frugter, frø og kogler, som kan bruges i kreative sammenhænge. 

 

 

AKTIVITETSBANEN 

 

Der bliver gjort en dyd ud af den asfalterede, påkrævede brandvej, som forløber rundt om den nye 

bygning! Banen kan med termoplast opstribninger og dekorationer få en lang række funktionelle, 

legende og overraskende betydninger for dagliglivet på plejecentret.  
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BRUGERINDDRAGELSESPROCES 
 

Udformningen af og indholdet i den nye sansehave er blevet til på baggrund af en omfattende 
brugerinvolvering, hvor beboere, beboerrepræsentanter, personale og frivillige har formuleret 
drømme, ønsker og behov i perioden januar – maj 2018. De mange forslag og idéer, som er 
fremkommet, har været en vigtig inspirationskilde og har fået stor indflydelse på det endelige 
design. Herunder er en kort gennemgang af brugerprocessen. 
 
JANUAR   
Et inspirationsbrev med efterlysning af gode idéer blev givet til alle beboere personligt. Efter tre 
ugers frist, blev svarene indsamlet. Der kom mange idéer, tegninger og navne på alt lige fra ønsker 
om bestemte blomster, buske og træer til idéer om stibelægning, springvand, udsigtspunkter og 
meget mere. 
Landskabsarkitekt Helle Nebelong tilbragte en hverdag i januar på plejecentret og besøgte tre bo- 
grupper. Formålet var at lære stedet, beboere og personale lidt bedre at kende, og at de samtidig 
kunne lære Helle at kende og rette fokus på det kommende udemiljø. 
 
FEBRUAR   
Første møde med fagpersoner og bruger-pårørende repræsentanter. Der blevet gået tur i den 
nuværende have og kigget på, om der er noget, som skal bevares. Der blev holdt en workshop, 
hvor ønsker til elementer og aktiviteter i den kommende have blev drøftet. Mødet var præget af 
stort engagement og forventningens glæde, og gruppen blev udnævnt til ”referencegruppe”. 
 
MARTS   
På det andet møde med referencegruppen fortsatte idéudviklingen. Efter et oplæg ”Grønt er godt 
for øjnene – om sansestimulerende og årstidsvarierede udemiljøer” blev deltagerne inddelt i fire 
grupper, som med hver sin årstid som overskrift fik til opgave at fortælle historier om de mange 
muligheder, der er i spil, og som kan blive til virkelighed i de nye haverum på de forskellige 
årstider. 
Alle idéer, som indkom via beboernes svarbreve i januar, og de mange forslag, som 
referencegruppen bød ind med på mødet i februar, var lagt åbent frem. Med udgangspunkt i det 
samlede materiale drøftedes: Hvad er muligt? Hvad skal der til for, at de enkelte haveelementer 
og -aktiviteter bliver en succes? Hvad vil vi prioritere? 
 
APRIL  
Referencegruppen tog på en lille studietur til orangerier i den ”virkelige” verden. Turen gik til 
Seniorhuset Korsagergaard i Vallensbæk, Boligerne Herstedøster Sidevej i Albertslund og til 
Sclerosehospitalet i Haslev. Personale og brugere de enkelte steder fortalte om anvendelsen af 
deres orangerier og svarede på alle vores praktiske spørgsmål. 
  
MAJ 
Projektforslaget blev præsenteret for referencegruppen. Alle blev meget glade og rørte over at se 
et forslag til en sansehave, hvor ”der er noget for alle”, som én udtrykte. En anden deltager 
udtrykte: ”Den fond skal vide, at de med haven kommer til at ændre mange menneskers liv”. 
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FOTOCOLLAGE AF STEMNINGSBILLEDER  
På denne og de følgende sider ses, hvordan det kan komme til at se ud i Christians Haves nye 
sansehave.  
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