
Horshøjs brugere er allerede begyndt at tage forskud på glæderne  i den nye sansehave.
Her er det fra venstre Henning Nielsen, Hans Jørgen  Henriksen, Allan Krainert, Nina
Rask Jespersen og gruppeleder Lucien Masanet, der inspicerer det foreløbige resultat
af anstrengelserne .

Sansehavens gang danner en snegl, og den vil være omkranset af træer  og planter til indvielsen næste  forår.

Sansehave i snegleform
Horshojs nye
attraktion er
godt pa vej
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HORSENS - Sanser ha-
ves - sansehave under-
vejs.

Sådan lyder meldingen
fra det beskyttede værk-
sted Horshøj, som er i fuld
gang med at lave en have,
som kan gå hen at blive en
hel lille turistattraktion
bag værkstedets lokaler på
Islandsvej.

I forvejen findes der en
sansehave ved rådhuset ,
men den kommende san-
sehave ved Horshøj  bliver
noget større - nemlig 2200
kvm.

Haven er ved at tage
form, og besøgende kan al-
lerede se havens kuperede
gang, der har form som en
snegl, og at der bliver et
lille vandløb i midten.

Senere skal der plantes
en lang række træer,
buske og blomster, og ind-
vielsen er planlagt til
april-maj næste  år.

Åben for alle
Haven bliver udeluk-

kende lavet af Horshøjs
ansatte og brugere. 25-30
personer har indtil videre

knoklet med jord, sten og
brædder.

Desuden bliver haven et
sted, hvor ansatte og bru-
gere kan slappe af, nyde
solen eller spise deres
madpakke.

- Og så håber jeg da, at
folk udefra vil besøge ha-
ven. Den bliver i hvert fald
åben for alle, og vi vil lave
et hold, som kan vise folk
rundt, siger Dennis Ander-
sen, leder af Horshøj .

Metal-træer
Trods havens bakker vil

kørestolsbrugere også
kunne nyde haven. Nogle
steder er der trapper, men
der er også adgang til alle
dele af haven via de mange
stier.

Kørestolsbrugere som
gående får mulighed for
alt - lige fra at plukke et
blåbær og kikke på en klat-
rehortensia til at dufte en
kaprifol og beundre ha-
vens drivhus.

Desuden bliver haven
hjemsted for en helt ny flo-
ra-art: Metal-træer. Hors-
højs metalværksted vil bi-
drage med nogle skulptu-
relle træer i mandsstørrel-
se - med et Lego-tr som
model.

Historiebog
Selve arbejdet er en vig-

tig del af formålet med ha-
ven. Det skal give bruger-
ne et forhold til det

le stykke natur bag værk-
stedet.

Foruden metal-træerne
bidrager flere andre værk-
steder og afdelinger til
værket.

- På den måde kommer
haven til at fortæIle om
Horshøjs historie, og hvad
vi kan. Det er mig bekendt
det første beskyttede
værksted i landet, som la-
ver sådan en have, siger
Dennis Andersen.

Aage Østergaards Fond
har bidraget til projektet
med 80.000 kr., mens Vejle

amt har spyttet 30.000 kr.
i kassen. Udformningen
sker med udgangspunkt i
en tegning lavet af Birgit
Lindskov fra Det Jyske
Haveselskab.

Glæder sig
En projektgruppe med

brugere og ansatte er sat
til at koordinere arbejdet.

To af gruppens brugere,
Nina Rask Jespersen og
Hans Jørgen Henriksen,
er godt tilfredse med forlø-
bet ind til nu.

- Jeg tror, at haven bli-
ver flot. Jeg glæder mig
meget til sommer. Så vil
jeg sidde i haven og spise
min madpakke eller smage
et solbær, siger Nina Rask
Jespersen.

Hans Jørgen Henriksen
er blind. Men den mang-
lende sans forhindrer ham
ikke i at se frem til den
kommende sansehave.
Han nyder allerede nu at
gå rundt i den, selv om ha
ven stadig mest ligner en
byggeplads.
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