MarselisborgCentret får en

Urtehave i PVC

En grøn oase
MarselisborgCentret får en lille grøn oase i den
store park.
Centralt beliggende i det, der kaldes Fordybelsen, skabes en urtehave, der inviterer til at
komme tæt på: Tæt på urterne, tæt på
hinanden og tæt på brugen af planter som
element i trivsel.
Urterne stimulerer sanserne: Synet, lugtesansen, smagssansen og følesansen. Ved
nærmere bekendtskab, kan de åbne nye
verdener.
Duften af lavendel eller et loddent blad af
lammeøre mellem fingrene kan vække minder
og stimulere oplevelser, der ikke findes andre
indgange til. Og i urtehaven bliver der mulighed
for at blive guidet til store oplevelser med de
små planter.
Størstedelen af urterne bliver medicinske:
Planter der traditionelt har været brugt til at
behandle lidelser og skavanker. Med de
medicinske urter dyrker vi også forbindelsen til
stedets historie som hospital, fordi lægeurter
har spillet en central rolle i fortidens
medicinskab.
I urtehaven er der gode rammer for at blive tryg
ved planter og egen fysiske formåen. Selv hvis
man ikke kan bøje sig ned til jorden, bliver
planterne tilgængelige i hævede bede.

Aktiviteter
Urtehaven bliver åben og tilgængelig for alle
døgnet rundt. Her tilbydes korte, praktiske
værksteder, både i og uden for arbejdstiden.
Aktiviteterne i haven inviterer til nærmere
bekendtskab med planterne og giver samtidig
anledning til at lære andre besøgende bedre at
kende.
Med de små praktiske værksteder, skabes et
rum for mødet om det fælles tredje i det
grønne.
Medarbejdere hos MarselisborgCentrets
organisationer er velkomne til at komme med
ønsker til emner og tidspunkter for
værksteder. Vi kan eventuelt aftale særlige
arrangementer for brugere/patienter.
I urtehavens værksteder kan vi fx:
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o
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Så, plante, høste og samle frø
Plukke urter til the, snaps eller eddike
Lave vores egen pesto
Lære om urternes virkning og historie
Gendyrke grøntsagsrester
Presse og tørre blomster
Lave bybede og ormekompost af PVC-rør
Spille plantebanko
Arbejde med luftrensende potteplanter
Blive tryg ved spiselige blomster
Udforske planternes sensoriske stimuli
Lære at lave bokashikompost.

Sundhed og bæredygtighed
Urtehaven etableres i genbrugte PVC-rør. Det moderne materiale giver en
nutidig dimension til de historiske urter og bidrager til MarselisborgCentrets bæredygtige profil.

Længe før urterne høstes, kan haven bidrage til vores sundhed og trivsel.
Alle interesserede inviteres til at være med til at plante, så, luge, vande og
nyde. Med kyndig vejledning kan haven bruges som udendørs læringsrum,
hvor grønne, bæredygtige vaner kan opøves.

Projektet er støttet af PVC-Informationsrådet og VinylPlus
- der med projektet ønsker at plante PVC-materialer som omdrejningspunkt
for bæredygtige grønne fællesskaber, der styrker menneskers trivsel.

Marianne Mikkelsen er gartner, underviser og fællesskabsskaber. Med varme hænder og grønne fingre
skaber hun rammerne for, at planter og mennesker kan
mødes og trives.
Kontakt Marianne på e-mail: marianne@miklsn.dk

Du kan følge Urtehave i PVC på Facebook og Instagram
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