
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skønhed og grønhed – om sansehaven og 

legepladsen i Ringsted Krisecenter  
 

 

 

Af Kirsten Hejnfelt, forstander for Ringsted Krisecenter og Maybritt Nielsen, projektmedarbejder 

 

 

I et år har beboere og ansatte kunne nyde Ringsted Krisecenters nye sansehave og legeplads. Sansehaven 

er anlagt i et forsøg på at bruge uderum og natur mere bevidst i krisecentrets tilbud til voldsudsatte, og 

skal give beboere og ansatte et grønt pusterum i hverdagen.  
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Visionen og tankerne bag 

 

Helt tilbage til de gamle klostersamfund, har mennesker troet på, at naturoplevelser stimulerer os i en så-

dan grad, at det virker helbredende.  Sansehaver er naturens terapirum og sansehaven er et koncentrat af 

naturens temaer som f.eks. bjerget, skoven, stranden, engen og vandfaldet.  

En sansehave vil i sin udformning indeholde elementer, der stimulerer vore sanser. Det kan f. eks. være no-

get, der er skønt for øjet, materialer der er gode at røre ved, blomster, krydderurter og frugt der dufter og 

smager, lyde fra rislende vand og fuglefløjt. En sansehave har vist sig at være et gavnligt miljø i behandlin-

gen af demente, sindslidende, PTSD-ramte veteraner samt de der er stressede eller udbrændt. 

 

Ringsted Krisecenters sansehave og legeplads stod færdig til indvielse af Kronprinsesse Mary i maj 2015. 

Forud for indvielsen lå en 2-årig projektperiode, hvor ideer blev født, hvor der blev indsamlet inspiration, 

besøgt terapihaver og hvor personale og frivillige deltog i kurser og leverede visioner for udformning og 

indhold i haveprojektet.  

Vi søgte blandt andet viden om de første veteranprojekter i Danmark – hvor også haveterapi, meditation og 

mindfulness indgik. Inspirationen kom blandt andet fra terapihaven Nacadia, der med professor Ulrikka 

Stigsdottir i spidsen er anlagt i Arboretet i Hørsholm samt terapihaven Haverefugiet i Sorø. Vores mål-

gruppe omfatter krisecentrets beboere, kvinder og børn, der lever med vold, trusler og store belastninger 

for nervesystemet. I forhold til denne målgruppe kunne vi se, at de ligesom veteraner og andre PTSD-

ramte, kunne have glæde af en dejlig sansehave og naturlegeplads til børnene.   

Beroligelse af et overbelastet nervesystemet sker ikke alene med ord. Det kan også påvirkes via sanserne 

eller bevægelse. Haven skulle virke via sine naturlige, skønne og grønne elementer ikke alene for krisecen-

trets beboere men også for det personale, der dagligt har samtaler med kvinder og børn om deres oplevel-

ser med vold. Det er i længden et udsat arbejde, der kræver gode arbejdsvilkår.  

 

 

 

Ringsted Krisecenters vision 
 

 At bruge de grønne rum bevidst i krisecentrets tilbud med inspiration fra haveterapi 

 At indbyde til leg og udfordring for børn i alle aldre 

 At gårdspladsen giver udfordringer til børn i alle aldre 

 At etablere et sideløbende projekt De grønne frivillige 

 Mulighed for gåture med dufte og smag 

 Mulighed for samtaler og samvær i afgrænsede haverum både på tomandshånd og flermandshånd 

 Anlæg med bærbuske, frugttræer og krydderurter 

 Rislende vand 
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Etablering og indvielse 
 

Krisecentrets projektgruppe indgik en aftale med en landskabsarkitekt om udarbejdelse af et projektforslag 

for et kommende anlæg af en sansehave og legeplads. Herefter blev der søgt finansiering til det konkrete 

projekt. Det var spændende at åbne svarbreve fra fondene, og der var stor glæde da etableringen af det 

store område på ca. 3000m2 kunne igangsættes.  

 

Rammerne for haven stod klar i november 2014, men selve indvielsen blev planlagt til at ske når foråret 

havde gjort haven grøn og blomstrende. Med fælles praktiske dage og en ihærdig indsats fra beboere, frivil-

lige og ansatte blev haven hen over foråret gjort indvielsesklar. Vildnisområdet blev udvidet med en hønse-

gård og 6 høns – en udvidelse, som gjorde haven endnu mere spændende for især børnene. 

H.K.H Kronprinsesse Mary der er protektor for LOKK (krisecenterets landsorganisation), havde sagt ja til at 

foretage indvielsen af sansehaven. Det blev gjort på en solklar forårsdag hvor vi kunne modtage H.K.H. 

Kronprinsesse Mary, der udover at foretage indvielsen også plantede en kvinde-eg for at markere 100-året 

for kvinders valgret. Det blev en meget festlig dag for alle på krisecentret. Fællesskabet omkring haven og 

projektet fik dermed yderligere et løft, og de fælles oplevelser giver energi til fortsat virkelyst og glæde i 

haven. 

 

 

Den endelige haveplan kom til at indeholde:  

 

1. Aflukket ankomstplads for beboere med ny opført 

barnevognsskur. 

2. Enkel forhave med Magnolietræ og New Dawn ro-

senbuske, der slynger sig om stakittet ud mod vejen. 

Smukt at se fra huset – et område tæt ved vej, hvor 

man sjældent opholder sig. 

3. Gårdsplads med vandsten, vandløb, broer, køreba-

neopstribning, loungeområde, helsegynge og Tem-

peltræ. 

4. Legeplads med gynger og sandmiljø. 

5. Baghave med bålhus, soppebassin, trædesten, frugt-

have, blomstereng, tænkeboks og græs. 

6. Sansehave, højbede og glaspavillon. 

7. Vildnis, huleområde, bakker og bærbuske.  

8. Hvilehave. 
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Hvordan bruger vi haven? 
 

Sansehaven har været i brug i et år, og der er allerede nu positive effekter at spore efter krisecenterets 

grønne udvidelse som åbner op for nye muligheder og aktiviteter for beboere såvel som for medarbejdere. 

Børnene er flittige brugere af legepladsen. Der køres og cykles på de optegnede baner, rundt på stierne og 

henover de små broer over vandrenden. Når der er gang i vandet er det børnenes yndlingslegeplads. Alle 

børn elsker vand, og når vandstenen springer, tiltrækker den også de helt små. Bassinet har flere gange væ-

ret fyldt med vand, og i den varme tid er det et dejligt soppebassin. Gynger og udvidet sandområde bliver 

også brugt, og der gås balance på sten og træ, fuldstændigt som det var tiltænkt. Alle børn vil gerne være 

med til at fodre høns, samle æg og efterfølgende spise dem. 

 

Kvinderne bruger haven på forskellig vis. Nogle har i starten af opholdet brug for de trygge rammer inden-

dørs, men de finder som regel hurtigt tryghed i de forskellige rum i haven. Herregårdsgyngen tiltrækker 

ofte et par kvinder og pavillonen bruges, når det er lidt køligere. Flere har slikket sol på tæpper i hvileha-

ven, og det er også muligt at spise udendørs, hvor der er borde og stole eller bænke flere steder.  Små-

børnsmødrene er naturligt ude med de mindste, som der skal holdes øje med. De slår lejr med tæpper ved 

bassinet, når det er soppetid. Er det køligt er bænke og siddepladser beklædt med lammeskind, der kan 

flyttes med rundt i haven. 

Nogle kvinder tænder op i bålhuset og sidder der og hygger om bålet. Kvinderne er meget forskellige og har 

forskellig erfaring med haver og ude liv. I foråret var en af kvinderne meget aktiv med at så i små potter, 

der sidenhen blev plantet ud i højbede. 
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Det er blevet enkelt for medarbejderne at tænke i at flytte samtaler og samvær ud i haven. Det kan føles 

nemmere at gennemføre en vanskelig samtale på en rødmalet bænk i en blomstereng, end bag en lukket 

kontordør. Lys i haven og varme i glaspavillonen indbyder til at opholde sig der både til dagsmøder og i af-

tentimerne. Pavillonen kan fx rumme personalemøder og gruppemøder med kvinder. Der er etableret 

solafskærmning der også skærmer mod indkig. 

 

Børnemedarbejderne holder ofte børneklub i haven og den månedlige børnefest, hvor også fraflyttede fa-

milier deltager, holdes også gerne ude i sommertiden. 

Vores grønne medarbejder sørger for blomster og buketter, så haven også bringes indenfor. Der høstes 

især krydderurter og grønt drys til frokosten, og frokostpauser tages ofte udenfor. 

 

Projektet er yderligere blevet udvidet med en hønsegård. Ideen opstod efter en kursusdag for medarbej-

derne om haver, høns og bæredygtighed, og blev senere realiseret ved hjælp fra indskolingselever på en 

nærliggende skole der donerede overskud fra et loppemarked til projektet. Særligt børnene i krisecentret 

har stor glæde af hønsene, som nu er så tamme, at de kan kæles. Har barnet brug for ro, er det godt at 

sidde foran hønsegården og kigge på dyrene og høre deres beroligende kluk. Den daglige fodring med re-

ster og indsamling af æg giver en enkel forståelse af konceptet fra jord til bord. 

I haven er børnene med til at så, plante og luge, køre blade på komposten, samle nødder og plukke en bu-

ket til mor. I vintermånederne vil man fx kunne lave fedtfoder til havens fugle. 
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Ved krisecenterets indgang står en plantetrappe, der 

fungerer som en fælles overskudsstige. Her kan man 

sætte overskud fra haven eller fra medarbejdernes 

egne haver. Ideen er, at alle beboere og personale frit 

kan tage, hvad de kan bruge og måske sætte noget an-

det. Mange frugter, grøntsager og planter har skiftet 

ejermand til glæde for både giver og modtager.  

 

Indenfor i storstuen står endnu en plantetrappe der in-

deholder havebøger, -blade og artikler om natur og 

dens helende effekt til ny viden og inspiration for alle. 

 

  

De grønne frivillige 
 

Selvom haveplanen er udformet, så en del af haven vil 

kunne passe sig selv, er der stadig brug for mere have-

pasning og pleje end hidtil. For at imødekomme denne 

udfordring opstod projektet De grønne frivillige. Ideen 

med projektet er at have en gruppe af mennesker, der 

med overskud og lyst til grønt arbejde, kan støtte krise-

centret med deres virkelyst. Det kan også være med til 

at trække beboerne uden for når de ser de grønne fri-

villige går rundt og arbejder.  

 

Ud over de grønne frivillige er der er ansat en projektmedarbejder 15 timer om ugen. Projektmedarbejde-

ren har til opgave at lave grønne aktiviteter, planlægge og udføre en del af havepasningen, at rekruttere 

frivillige, oplære og koordinere de grønne frivilliges havearbejde. Ved rekrutteringen af grønne frivillige 

lægges der, ud over lyst til det grønne, især også vægt på evnen til at omgås krisecentrets særlige mål-

gruppe med venlighed og respekt for deres grænser. De grønne frivillige skal ikke involveres i beboernes 

problemer eller være deres hjælpere. 

 

I haven er der i dag tilknyttet 9 grønne frivillige. Det aftales fra uge til uge, hvilke opgaver der er i haven, og 

så byder den enkelte ind efter kompetencer og tid. Nogle kommer næsten fast hver uge, mens andre kom-

mer forbi lejlighedsvis. Det er vigtigt at deltagelse sker af lyst og uden pres. Den enkelte skal føle glæde ved 

deres bidrag og de giver udtryk for, at de føler sig værdsat for deres indsats. 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
Udgivet af Sundhedsnetværket, december 2015 - et netværk af professionelle, der interesserer sig for 

natur, sundhed, trivsel og livskvalitet. 
www.natur-sundhed.dk 

 

Fremtid 
 

Ringsted Krisecenters sansehave er kun lige fyldt et år, og det bliver derfor spændende at se, hvordan ha-

ven kommer til at udvikle sig, og hvilke nye aktiviteter der kommer til at opstå. Vi håber at det i krisecen-

trets uforudsigelige hverdag bliver muligt at udvide rammerne for børns, kvinders og medarbejderes delta-

gelse i havens aktiviteter, og finde en god balance mellem aktiviteter og bare at være i haven.  

 

I løbet af havens første år har vi lagt op til at indføre traditioner, som vi ønsker skal være tilbagevendende. 

I december holder vi Jul i haven, en hyggeeftermiddag med æbleskiver og varme drikke hvor der fremstilles 

dekorationer og krisecentret gøres juleklar ude og inde. Til foråret skal vi igen holde en fælles praktisk dag, 

hvor alt gøres forårsklar. En arbejdsdag for alle med tilknytning til krisecentret og inviteret familie. En an-

den ny tradition skal ske ved afrejse; her får kvinder og børn mulighed for at skrive eller male en hilsen på 

en natursten som placeres i haven. 

 

Derudover ønsker vi igen i 2016 at holde ”åben have”, når krisecentrets beboere er på feriekoloni. I 2016 

bliver det torsdag den 7. juli fra kl. 13 - 19. Alle er velkomne. 

 

En ting er dog sikker om fremtiden i Ringsted Krisecenter: Det skønne og grønne er kommet for at blive! 
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Fakta om Ringsted Krisecenter og projektet  
 

Den Selvejende Institution Ringsted Krisecenter tilbyder hjælp, ophold og behandling til voldsudsatte kvin-

der og deres børn. Krisecentret er godkendt af Socialtilsyn Øst, og har plads til 8 kvinder og ca. 10 børn. 

Centret har siden 1978 boet på Sorøvej 22, 4100 Ringsted.  

 

Se mere om krisecentret på www.ringsted-krisecenter.dk   

Kontakt: 57618994 eller info@ringsted-krisecenter.dk  

 

Landskabsarkitekt Helle Nebelong (www.sansehaver.dk) 

Junckerhaven (www.junckerhaven.dk) 

Terapihaven Nacadia (http://ign.ku.dk/terapihaven-nacadia/)  

 

Sansehaven er blevet gjort mulig af fondsstøtte fra TRYG-fonden og A.P. Møller Fonden. 
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