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Kultur- og aktivitetsindsat-

sen på Stokholtbuen er 

prioriteret højt, og der ar-

bejdes på mange niveauer. 

Både i den nære hverdag 

og på det overordnede 

plan. Kultur og aktivitet er både enkeltstående arran-

gementer for hele buen, ugentlige faste aktiviteter 

og så alle de spontane ting som de mange gode kol-

leger byder ind med. Indsatserne tager afsæt i neu-

ropædagogikken med fokus på relationernes betyd-

ning, og med en arousalregulerende tilgang for at 

møde beboerne på en afstemt, medinddragende og 

inkluderende måde.  

Kultur- og aktivitetsindsatserne er med til at under-

støtte opretholdelsen af et værdigt og selvstændigt 

liv og frihed til at kunne klare mest muligt selv.  

Dette fokus er med til at beboerne kan bevare en 

meningsfuld hverdag, en oplevelse af sammenhæng 

samt stimulere de ressourcer der er til rådighed hos 

den enkelte. 

For at forankre kultur- og aktivitetsindsatsen på 

Stokholtbuen er der nedsat et kultur- og aktivitets-

udvalg som består af en repræsentant fra hver af de 

5 huse. Udvalgets helt centrale rolle er at holde det 

samlende organisatoriske fokus på de kultur – og ak-

tivitetstilbud, henholdsvis i et inkluderende og et re-

habiliterende perspektiv. Pt har udvalget fokus på at 

planlægge og koordinere Stokholtbuens sommer-

fest. 

Har I ideer eller ønsker ift. kultur og aktivitet, så skriv 

endelig til mig på Hlu2@balk.dk. 

Jeg glæder mig til alt det spændende vi skal opleve 

sammen! 

På vegne af hele Kultur– og aktivitetsudvalget, samt 

terapeutteamet, og med ønsket om at Stokholtbuen 

er et godt sted at bo– og et godt sted at arbejde. • 

Vidste du at… 

Stokholtbuens kultur- og aktivitetsudvalg 
består af en repræsentant fra hver af de 5 
huse. Udvalgets opgave er, at være borge-
nes stemme i forhold til planlægningen af 
kommende aktiviteter og de ønsker der 
måtte være.  Kultur- og aktivitetskalende-
ren er udarbejdet på baggrund af tilbage-
meldinger fra udvalget.  

 

Kultur- og aktivitetsudvalgets fokus lige nu 
er, at få planlagt Stokholtbuens årlige som-
merfest. 

 

Velkommen til Stokholtbuens  

kultur– og aktivitetsmagasin! 
Af Henriette Gejr Lundstrøm, på vegne af Kultur– og aktivitetsudvalget samt terapeutteamet 
Kultur– og aktivitetskoordinator 

mailto:Hlu2@balk.dk
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Vidste du at… 

I 2009 tiltrådte Danmark FN`s konvention om rettigheder for personer med handicap.  

Borgere bosiddende på Helhedstilbuddet Stokholtbuen er, som andre borgere med  
handicap i Danmark, omfattet af konventionen. 
 

Formålet med konventionen er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle perso-
ner med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende friheds-
rettigheder, på lige fod med andre, samt at fremme respekten for personens naturlige vær-
dighed. 

menneskeret.dk/handicap 

 

Hvis vi kigger tilbage på den udfordrende situation vi, og hele verden har været/er 

i, er jeg som forstander stolt af den måde vi sammen har tacklet det her på Stok-

holtbuen. I forhold til Kultur-og aktivitetsområdet var det dejligt at opleve, hvordan 

vi fandt veje til at fastholde et godt niveau af tilbud for borgerne på trods af den 

svære situation vi var i. Det har resulteret i nogle nye erfaringer med bl.a. holdop-

delte aktiviteter som har vist sig at fungere rigtig godt for borgerne. Denne viden 

vil vi holde fast i som et supplement til alt det andet vi arbejder med under §104. 

Som vi tidligere har skrevet om, så står Stokholtbuen på ryggen af handicapkonventionen, og det er vores 

ønske og pligt at tilbyde borgeren et liv med kultur og aktiviteter, der giver mening for den enkelte. 

Kultur og aktiviteter er en vigtig del af en meningsfuld tilværelse og derfor fortsætter vi det målrettede fo-

kus på Stokholtbuen. For at forankre indsatsen er der nedsat et kultur- og aktivitetsudvalg, som har gjort sit 

bedste for at udarbejde de forskellige tilbud i form af det kommende halve års aktivitets kalender. Det næ-

ste halve års kalender tager sit afsæt i de gode tilbagemeldinger om, hvad borgerne ønsker, at der skal hol-

des fast i, gøres mere af og begyndes på. I fremtiden vil Kultur– og aktivitetsudvalget blive centralen for 

feedback samt modtagelsen af input til videreudviklingen af aktivitetstilbuddene på Buen. Vi arbejder pt. på 

at få konsolideret udvalget med repræsentanter, som brænder for at være med til at udvikle fremtidens 

tilbud på Stokholtbuen.  

På baggrund af den succesfulde minifestival og 20 års fødselsdag sidste sommer har vi besluttet at Stok-

holtbuen hvert år skal have en sommerfest i vores skønne sansehave. Kultur-og aktivitetsudvalget er i fuld 

gang med planlægningen af årets sommerfest. • 

Arbejdet med kultur og aktiviteter  

fortsætter 

Af Helle Hjørtoft 
Forstander på Stokholtbuen 
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Nye aktivitetstilbud om søndagen 

Det seneste år, har vi arbejdet for at få en række akti-

viteter op at stå om søndagen. Dette for at give bor-

gerne en oplevelse af, at weekenderne kan blive 

brugt i fællesskab med de andre borgere.  

På skift har husene bidraget med den ene gode akti-

vitet efter den anden. Eksempelvis har vi lavet in-

sekthoteller, gåture omkring mosen, boldkast, ma-

lerværksted, grillfest og meget mere. 

Planen er, at hvert hus løbende byder ind med en 

søndagsaktivitet på skift.  

Det kan fx være ”Fælles gåtur”, hvor man mødes på 

parkeringspladsen kl. 14.00 og går en tur sammen, 

puster sæbebobler eller lignende. Det bliver i en 

form som er overskuelig at planlægge og formålet 

er, at det giver mulighed for, at man kan mødes på 

tværs af husene, lære hinanden at kende og hygge 

sig sammen. 

Alle huse bidrager altså med en aktivitet og formid-
ler, via en fællesmail: *C-VS-Stokholtbuen@balk.dk 
til alle huse senest onsdagen inden aktiviteten.  
 
Rullet for husene er: 
Hus 13, 15, 19, 21 og 23.  

Det er helt fantastisk så mange gode og forskellige 

søndagsaktiviteter der er blevet etableret! • 

Af Henriette Gejr Lundstrøm, på vegne af Kultur– og aktivitetsudvalget samt terapeutteamet 
Kultur– og aktivitetskoordinator 

mailto:*C-VS-Stokholtbuen@balk.dk
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At finde den indre livskraft 

Af Cecilie Louise Stabell 
tidl. medarbejder på Stokholtbuen 

”At leve er den sjældneste ting i verden. De fleste 

mennesker findes, det er alt.” (red. Oscar Wilde) 

Men er det nok kun at findes? 

For at vi virkelig kan arbejde med kerneopgaven, er 

det væsentligste – vores fornemste opgave – at 

bringe borgerne fra den blotte eksistens, til det le-

vede liv. Her menes, at vi blot eksisterer, ved udfyl-

delse af de basale behov, men livskvalitet kræver 

mere end dét. 

En person malede et billede; Vi alle står som isole-

rede øer i mørket – måske særligt de borgere vi 

samarbejder med – i dette mørke er det svært, at 

finde vej til den indre livskraft, selv når vi naturligt 

ønsker at finde den. Livskraft kan ses som en skat, 

og pædagogik som lyset der viser vej. 

De borgere vi samarbejder med, kan vælge, at føl-

ge det lys vi holder for dem, og på den måde finde 

skatten (red.  Livskraft). De kan vælge, at lade være 

med, at følge lyset. Men finder de den så? Uanset 

hvad, skal vi, tro på borgerens ønske om livskraft 

og -kvalitet. Selv når de ikke følger lyset. 

Vi lyser i den retning, vi tror skatten befinder sig. 

Men det er kun en tro, og vi kan ikke vide, om 

skatten er gemt dér. Hvis borgeren vender sig væk 

fra lyset og går en anden vej, kan det være et ud-

tryk for, at vi leder dem mod afgrunden – ikke 

skatten. Det kommer an på, hvorvidt det pædago-

giske perspektiv stemmer overens med borgerens 

behov, og ikke vores definition heraf. 

Hvis borgeren vender sig væk fra lyset, er det vig-

tigt, at vi tror på, at det ikke er manglende vilje, 

eller at de ikke kan, selvom det til tider kan virke 

som det nemmeste. Vi skal i stedet tænke 

”Sammen med dig, i denne situation, vurderer og 

handler jeg sådan her – hvad ligger til grund for 

det? Hvorfor har jeg valgt lige præcis dette perspek-

tiv? Hvad kan jeg gøre anderledes?” 

Vi skal huske, at den viden vi har om de menne-

sker, vi samarbejder med, er konstrueret ud fra 

vores normalitetsforståelse, men de lever i deres 

egen. Det betyder også, at vi kan tage fejl. Men det 

er en gave – særligt for borgerne – idet vores fejl 

kan skabe nye perspektiver, som bliver til mulighe-

der. 
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Men hvordan sikrer vi, altid at lyse i den rigtige ret-

ning? Det kan vi ikke! Men vi kan se mennesket før 

diagnosen, og tro på det umulige i den forstand, at 

de trods deres kognitive udfordringer, er ekspert i 

eget liv. En gang imellem skal vi bakke væk fra vores 

viden, og have mod til at bruge fantasien i stedet. 

Det er svært, hvis vi tænker; ”Din hjerne fungerer 

sådan her. Din diagnose siger, det kan du ikke”. 

Tænk hvis vi tog fejl? Vores viden må ikke begrænse 

borgernes muligheder. I det tilfælde modarbejder vi 

i virkeligheden kerneopgaven. Det skaber begræns-

ninger hos borgeren, men også hos os. Vi kan til 

gengæld bruge viden, til at tro på borgeren og der-

ved finde livskraft, og understøtte kerneopgaven.  • 
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Onsdagssang er et tilbud til borgerne om fællessang. 

Her synger og spiller vi sange i fællesskab og i vante, 

trygge omgivelser. Her er ingen krav eller forvent-

ning om aktiv deltagelse, alle er med på egne præ-

misser. Nogle er meget deltagende, mens det for 

andre giver mening bare at være i rummet. Endnu 

andre skal lige se det hele lidt an, og sidder måske i 

døråbningen, helt udenfor eller nøjes med at deltage 

i kortere tid.  

Beroligende klaverspil vil ofte være i gang, i det man 

kommer ind i selve rummet ud fra et ønske om, at 

borgerne træder blidt (og selvvalgt) ind i musikken, 

snarere end at få den “pålagt”. 

Fælles for sangene, der synges er, at de alle er dan-

ske, men herudover spænder indholdet vidt. Der er 

lidt fra Højskolesangbogen og nogle fra vores sang-

bog, De bedste til de mindste. Der er Nyere, ældre, 

børnesange, fagtesange, rim & remser og pop/rock. 

En almindelig nsdag kan således sagtens indeholde 

både Shu-bi-dua og Der bor en bager. Vi slutter altid 

af med Kim Larsens Om lidt og vores korte tak for i 

dag sang. 

Borgernes favoritter og ønsker tilgodeses så vidt mu-

ligt, enten som en mere fast bestanddel, eller som et 

konkret opstået ønske på dagen. Begge dele kan 

medføre stor, spontan, og smittende glæde hos den 

enkelte. Nogle gange opnås den følelse også ved at 

genkende en sang, man ikke har hørt i mange år. 

Undervejs bruger vi gerne rasleæg, klap eller andet 

til at understøtte en rytme, ligesom forskellige in-

strumenter søges inddraget på forskellig vis. Det er 

vores oplevelse at et ændret fokus undervejs som 

eksempelvis et skift af instrument, en klappet rytme 

eller en fagtesang helt uden instrument ofte medfø-

rer øget opmærksomhed og nysgerrighed. 

Onsdagssang foregår i kantinen hver onsdag kl 16-

16.30 for hold 1(hus 13 & 15)), og kl 16.45-17.15 for 

hold 2(hus 19 & 21) 

Det lille musiske cafétilbud er tilpasset borgere med 

behov for andre rammer end til onsdagssang  

Hver torsdag kl. 14.00 til 15.00 afholdes ”Det lille 

musiske cafétilbud”. Tilbuddet minder om Onsdags-

sang. Her har vi blot skåret deltagerantallet ned, og 

sat nogle rammer op, som favner borgere, der profi-

terer af færre stimuli og mindre grupper.   

Der deltager typisk 4-6 borgere, hvilket giver mere 

ro og overskuelighed. Det centrale i denne cafe er 

musikken som det fælles tredje, men formen er min-

dre konfronterende og kravene til deltagelse er væ-

sentligt nedsatte. Det er muligt at gå lidt rundt under 

sangen, og det er også i orden kun at deltage i et 

kortere tidsrum, og for eksempel komme tilbage, 

hvis man får lyst til det.  

 

Af Lasse Juul Pedersen & Christian Egon Christensen 

Onsdagssang og andre  

musikalske tilbud 
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Vi tilbyder kaffe og lidt kage og frugt for at gøre det 

endnu mere attraktivt at deltage. Særligt i starten af 

seancen koncentrerer vi os om at give borgerne no-

get positivt at fokusere på. .  

Herefter synger vi nogle sange og laver også indimel-

lem sanglege, som for eksempel ”skomagerdreng” 

og ”i en skov en hytte lå”. Det vigtigste er, at det der 

tilbydes er genkendeligt og beroligende.  

Den bagvedliggende intention er at tilbyde denne 

gruppe et socialiserende og rehabiliterende forløb 

indenfor en tryg ramme. Musik og sang er for de fle-

ste mennesker forbundet med glæde og livskvalitet. 

Musik bringer minder og følelser frem, og er med til 

at danne forbindelse mellem hjerne og krop. Musik 

er et af de bedste midler til at nå ind i et sind der 

ellers kan være svært tilgængeligt. Vi lytter meget 

gerne til forslag til, hvilke sange der i særlig grad ap-

pellerer til de enkelte borgere. Hvis der er en særlig 

favorit sang synger vi den også gerne.  

En af forskellene mellem onsdagssang og så det lille 

musiske cafétilbud er, at rammerne for deltagelse er 

mere eftergivende på det lille musiske cafétilbud.  

Borgerne på det lille musiske cafétilbud har ofte be-

hov for en anden dynamik, hvor vi giver os tid til få 

samling på alle før vi synger næste sang. Der er også 

en fælles forståelse, medarbejderne imellem om, at 

det må være på den måde for at seancen kan fort-

sætte tiden ud. En af måderne at få succes med akti-

viteten er, at give plads til at borgeren selv finder på 

en måde at deltage på. Måske står, eller sidder, de 

ude i periferien. Måske har de behov for at gå lidt 

rundt. Vi respekterer også, at nogle af borgerne har 

et større behov fysisk afstand.    

Tilbuddet beror på en god dialog mellem de ansvarli-

ge for aktiviteten, og de medarbejdere, der er med, 

og som kender borgeren indgående.  

Her har vi muligheden for at trække på stærke faglig-

heder inden for det ergo- og psykomotorisk terapeu-

tiske felt hos vores kolleger. • 
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Musik med plads til personlige  

udtryk 

Der er ”Vokalapyk koncert” på Stokholtbuen. Døren 

er åben og publikum er på vej ind.   

Indenfor står Cathrine og Søren klar til at tage imod. 

Scenen er markeret med et smukt orange bagtæppe 

og instrumenter af alle mulige slags er sat op foran 

tæppet. Stole og sofaer er placeret i en halvcirkel 

omkring scenen, så alle kan sidde godt. 

Cathrine begynder at synge. Lange beroligende to-

ner uden ord breder sig i rummet. Nogle blandt pub-

likum bevæger sig til sangen: En hånd der vifter, et 

ansigt der drejer, en fod der vipper, der er en der 

siger en lyd. Udtrykkene visualiserer hvilke følelser 

der rører sig i den enkelte. Cathrine reagerer på ud-

trykkene med stemmen: Hun svarer dem, eller spej-

ler dem, eller bekræfter dem med støttende toner. 

Nu begynder Søren at spille, han interagerer også 

med publikums personlige udtryk, med rytmer og 

klange og overraskende indfald.  På denne måde 

vokser roen langsomt til en kakofonisk urskov af 

stemmer og klokker og mystiske lyde, der virker som 

om de kommer alle steder fra. kukkuk, brrrr, 

wauaua, ti ki, bum.   

Koncerten med Vokalapyk er en afvekslende lyd rej-

se, der giver associationer til musik fra alverdens op-

rindelige folkeslag. Det har vist sig at netop denne 

form pirrer publikums sanser og giver vekslende sti-

muli som holder koncentrationen fanget. (Beboerne 

oplever her et varierende arousal niveau). I ping 

pong mellem musikere og publikums reaktioner for-

mes koncerten på stedet. 

 

Af Cathrine Lervig 
Master i kreativ musikformidling 
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En ung mand drejer sig frem og tilbage  og udtrykker 

en personlig oplevelse af rytmen. Søren spejler hans 

rytme på trommen og nu drejer den unge mands 

sidekammerat (personale) sig ligesådan, i en fælles 

drejende dans hvor de to nu deler oplevelsen og 

hygger sig derved.  

Denne medarbejders involvering, peger på en af de 

vigtigste intentioner med koncerten: Nemlig at ska-

be grobund for tætte æstetiske samspil, mellem per-

sonaler og beboere. 

På et tidspunkt bliver der delt percussion instrumen-

ter ud til alle, og Cathrine dirigerer og synger for. Det 

er sjovt og meget levende og helt uforudsigeligt det 

der sker. En ung mand rejser sig op og hopper ivrigt 

rundt og smiler og vifter med armene. Medarbejde-

ren følger efter og der bliver grinet og danset. En 

plastikflaske danser elegant på toppen af en anden 

beboers fingerspidser. Han bevæger den i forhold til 

musikken, den er hans dansende  instrument.  En 

kvinde råber begejstret mens hun spiller på en stor 

tromme. Alle svarer. Hun råber igen og alle svarer - 

Og pludselig strømmer tårerne ned af hendes kinder 

og personalen støtter hende varmt, mens tårerne 

triller og trommen spiller og indlevelsen er stor. I 

dette levende rum, er der plads til følelser og indle-

velse og der er trygt og rart at være.  

Beboerne på Stokholtbuen sidder ikke stille til en 

koncert. De formidler spontant de følelser der tæn-

des i dem af musikken og af fællesskabet. Nogle ud-

trykker sig med stemmen, nogle gennem bevægelser 

og nogle gennem rytme og alle blandinger deraf. 

Cathrine og Søren skaber koncerten, så den passer 

til netop det publikum der er tilstede. Det er vidun-

derligt at det kan lade sig gøre at lave en fælles rejse 

for så forskellige mennesker, sådan at alle i rummet 

føler sig godt tilpas og får lyst til at deltage på hver 

sine måder.  • 

Cathrine Lervig. Ordløs improviserende san-

gerinde.  

Master i kreativ musikformidling fra Syddansk 

musik konservatorium. 

Igennem de sidste 20 år, har hun spillet disse 

interaktive koncerter for mennesker med funk-

tionsnedsættelser. Formen har hun udviklet 

undervejs og den er hele tiden under udvikling. 

Evidensen for hendes arbejde findes i bogen 

”Ingen lyd er forkert” som hun har skrevet 

sammen med professor Birgit Kirkebæk 2007.  

 

Søren Brynjolf - Slagtøjsspiller. Uddannet pæ-

dagog og musikpædagog, musiker, samt multi-

kunstner. 
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Musikken åbner op for det autentiske møde 

Musik har en helt særlig evne til at tilbyde kontakt og kommunikation mellem mennesker. Det, der er 

sprogligt og kognitivt udfordrerende at kommunikere om, kan måske formidles gennem musikken. Profes-

sor i musikterapi Lars Ole Bonde redegør i sin bog ”Musik og menneske ”(2009) for begrebet 

”kommunikativ musikalitet” og peger her på et medfødt potentiale og adfærdsmønster, der udgør det bio-

logiske og psykiske grundlag for menneskelig kommunikation. 

I dette perspektiv er sproget blot en videreudvikling af en kommunikativ proces, som er startet i interakti-

onen mellem mor og barn. Det tidlige samspil mellem mor og barn kan beskrives som den første musikal-

ske kommunikation. Det lille barn og dets forældre kommunikerer gennem bevægelser og lyde i samspil, 

der består af: 

 Gensidig imitation  

 Turtagning (de skiftes til at give lyd fra sig) 

 Følelsesmæssig afstemning 

Musikken giver altså mulighed for at forstærke de tidlige samspilsformer uanset alder og kognitiv for-

måen. Her kan vi mødes ligeværdigt og i et meningsfuldt samvær. Psykolog Susan Hart skriver i bogen ”De 

neuroaffektive kompasser” fra 2016; ”Vores tilknytnings-relations-evne har vi, fordi det fremmer udviklin-

gen af hjernens selvregulerende mekanismer. Den regulering stimuleres, når vi indgår i samspil med an-

dre”. Samspil kan opstå på mange måder og musik(terapi) rummer alle facetterne. Hvis man spiller og im-

proviserer sammen, kan måden der spilles på fortælle noget om, hvordan vi har det. Det kan være måden 

der klappes på, trommes på trommen eller i bordet, eller måden kroppen rokker i musikkens kærtegn og 

rytme.  

Det skønne ved musik 

Det skønne ved musik er, at musikken kan rumme alle følelser. Glæde, sorg, vrede, lyst m.m. og at det er 

den enkelte der ved, hvad musikken betyder lige præcis nu og i dette øjeblik. Derved kan der opstå møde-

øjeblikke og deling af følelser uden ord, som måske ellers ikke var muligt uden musikken. Det betyder ikke 

at man skal spille et instrument, men tage afsæt i sin egen krop og stemme, og i den iboende musikalitet vi 

alle har. 

Musikken kan ligeledes bruges til at arbejde bevidst arousalregulerende. Det kan man gøre ved at være be-

vidst om sin; stemmeføring, toneleje, tempo, kropsholdning, bevægelser og vejrtrækning. Når vi afstemmer 

os med de nævnte elementer, så opstår der et mødeøjeblik, og først herefter er der mulighed for at opnå 

arousalregulering. Det kan f.eks. være gennem kropslig musikalsk nærvær ved blid sang, nynnen eller ved 

at lytte til eller spille musik samme. 

Musikken kan tilbyde os et møde på et dybt plan hvor sprog og bevidste tanker ikke er vigtige. Musikken 

rummer os som hele mennesker uden at stille spørgsmålstegn ved, hvad vi kan eller ikke kan – der er alt 

den plads man kan ønske sig. Det kan være meget rørende at mødes på dette plan, hvor vi alle mødes i ”at 

være” – at være et menneske – mennesker imellem. • 

Af Henriette Gejr Lundstrøm, Kultur– og aktivitetskoordinator, Stokholtbuen 
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Køkkenet satser på økologi 

Af Jeanette Bohmann 
Kok på Stokholtbuen 

I køkkenet er ansvarlighed en stor del af dagligdagen. 

Udover det naturlige fokus på borgernes sundhed og 

ønsker i forhold til de retter, der laves på Stokholtbu-

en, så er der også et fokus på miljøet. Og her kommer 

økologien i spil! 

Køkkenet kører efter konceptet fra jord til bord så 

vidt det er muligt, og vi bestræber os på at lave mad 

efter borgerens behov, smag og ønske. Derfor er det 

et meget vigtigt for vores menuplaner, at der er mu-

lighed for at kommentere maden, mængder og 

smag. Vi ønsker nemlig kun at lave mad, som borger-

ne kan lide. Hvis en borger udtrykker et madønske er 

man meget velkommen til at kontakte køkkenet. Så 

kan vi sætte ønsket ind den efterfølgende uges me-

nu, ligesom alle andre gode idéer til retter, der kun-

ne passe ind på Buen er velkommen! 

Vi har det sidste halve år gjort en stor indsats for at 

få sølvmærket i økologi, for at gøre vores klimaaftryk 

på Stokholtbuen så lille som muligt. Vi ved nemlig, at 

det er langt sundere for vores miljø, og det vil vi her i 

køkkenet på Stokholtbuen gerne være med til at pas-

se på. • 
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Stokholtbuens terapeutteam har i 2020 udarbejdet et 

sansemotorisk træningskatalog, som er et inspirati-

onskatalog til hvordan man kan arbejde målrettet 

med sanserne.  

Vi forstå alle verden gennem vores sanser og for at 

kunne arbejde fokuseret på den enkelte borgers må-

de at sanse verden på, har terapeutteamet nu vendt 

fokus på udarbejdelse af sanseprofiler, som kobles 

med det sansemotoriske træningskatalog, for alle 

borger på Stokholtbuen. For at støtte op om dette 

havde vi i maj 2021 de sidste af buens terapeuter på 

kursus i Sensory Profile. Første prioritet for teamet 

er de borgere, der ikke har en sanseprofil, men de 

profiler der allerede eksisterer trænger også til en 

revurdering. Det er et stort arbejde så vi arbejder os 

fremad i et tempo, der også kan passe til hverdagsli-

vet. 

Hvad er en sanseprofil: 

En sanseprofil er et valideret spørgeskema som fun-

gerer som et analyseredskab. Sanseprofilen giver 

information, der er vigtig for at forstå borgerens sen-

soriske bearbejdningsmønster – hvilke sanseoplevel-

ser vedkommende undgår, er særlig følsom overfor 

eller ligefrem opsøger. Ud fra resultaterne bliver der 

udarbejdet en konklusion og aktivitetsforslag som 

kobles til det sansemotoriske træningskatalog. Med 

den viden kan vi bedre forstå borgerens reaktioner, 

samt støtte borgeren i at træne de sanser der kunne 

have brug for det og på den måde opnår bedre livs-

kvalitet.  

Sundhedsfremme og forebyggende indsats 

I den sanseintegrerende indsats er der fokus på 

kroppens evne til at bearbejde sanseindtryk f.eks. 

balance, lys, lyd, berøring mv. herunder neurologiske 

og kognitive forklaringer på borgerens muligheder 

for at bearbejde sanseindtryk og dermed handlemu-

ligheder i hverdagen. Borgeren understøttes på et 

kropsligt og kognitivt niveau, der fremmer og udvi-

der borgerens mulighed for, bevidst/ubevidst delta-

gelse i hverdags-rehabilitering, aktiviteter, træning 

og livet generelt. 

I den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 

inddrages omgivelser, kultur og miljø i tilrettelæggel-

sen og udførelsen, så den enkelte borger tilbydes 

individuelt designede aktiviteter, der drager omsorg 

for borgerens kropslige, psykiske, sociale og emotio-

nelle trivsel og sundhed her og nu og på sigt. 

Vi glæder os til samarbejdet med udarbejdelsen af 

sanseprofilerne og koblingen til det sansemotoriske 

træningskatalog samt den tværfaglig indsats. • 

Terapeuternes arbejde med udvikling af sansemotorisk 

træningskatalog og sanseprofiler  

Af det samlede terapeutteam 
Ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter og koordinator 
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På Stokholtbuen tilbyder vi ugentlig varmtvandstræ-

ning i Hjortespringbadets dejlige terapibassin, hvor 

vandet er 34 grader varmt. Der er holddeling og fa-

ste bassintider, så vi ved, hvornår vi kan glæde os til 

at skulle i vandet. 

Det er en sansemæssigt særlig oplevelse at bevæge 

sig i vand. Her stimuleres mange sanser samtidigt. 

Lydene, lyset, den foranderlige vandoverflade, lugte-

ne, temperatur, vandets omfavnelse af kroppen som 

tilsammen påvirker og stimulerer vores sanser.  

Vi laver gyngende, vuggende bevægelser som har en 

beroligende effekt på nervesystemet, og ofte opstår 

der fine mødeøjeblikke mellem borger og personale, 

hvilket giver dejlig velvære. 

Andre gange træner vi mere aktivt, og løber rundt i 

bassinet eller træner mere målrettet muskelgrupper. 

Det kan fx være ved kun at bruge armenes muskler 

til at komme rundt langs kanten via et gelænder på 

bassinkanten som man kan holde fast i.  

Det varme vand er også godt for leddene og gør det 

nemt at bevæge sig med fokus på muskeltræning 

eller mere afspændende træning. 

I den ene ende af bassinet er der et område hvor der 

kommer en masse bobler ud. Det virker som massa-

ge og er også en stor sanselig oplevelse. I det hele 

taget er varmtvandstræningen godt for både det 

mentale og fysiske velvære, og vi nyder virkelig at 

kunne tilbyde borgerne denne oplevelse. • 

Varmtvandstræning i Hjortespring 

Af Lone Andersen og Henriette Gejr Lundstrøm 
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Mandagsbål 

Mandagsbålet er ugens første fællessamling for 

borgere og medarbejdere på Stokholtbuen.  

Bålaktiviteten har altid været en stor succes 

hvor vi mødes i og omkring vores skønne bål-

hytte.  

Det er forskelligt fra gang til gang, hvad menuen 

står på. Vi laver alt lige fra sukkerfrie pandeka-

ger med syltetøj, pølser m. brød, varieret spelt-

brød med æbler og kanel, kartoffelsuppe og så 

videre. Borgerne får altså mulighed for at få sti-

muleret smagssansen og lugtesansen, da vi sma-

ger på forskellige ting omkring bålet. 

Bålaktiviteten kan desuden samle borgerne om-

kring en social aktivitet, hvor vi i løbet af året 

også markerer årets gang og højtiderne.  

Det er samtidig en stor sanseoplevelse for bor-

gerne at se gløderne blusse, sanse varmen fra 

bålet, høre dets knitren og lugte røgen. Det er 

alt sammen med til at vække vores sanser. Når 

vi slapper af foran bålet kommer man i parasym-

patisk behag, hvilket betyder, at bålaktiviteten 

kan have en positiv og afstressende effekt - kort 

sagt, sørge for en pause i hjernen. • 

Af Christian Olsen, Socialpædagog i Hus 19, 

Stokholtbuen 

 

Krea-kit til alle huse 

Formålet er at tydeliggøre højtiderne og årstidernes 

skiften på en nem og tilgængelig måde for alle. Krea

-kittet vil bestå af forskellige materialer med beskri-

velser af, hvordan det kan bruges.  

Formålet er desuden at sammenkæde kreativiteten 

med f.eks. borgerens sanseprofil, gøre brug af den 

neuropædagogiske tilgang som Stokholtbuen arbej-

der ud fra. 

Krea-kittet indeholder: Karton, Sand, Leer, Perler – 

Store og Små, Fjer i forskellige farver, Vat, Papkug-

ler, Farver, Maling, Aviser, Blomster / Blade, Garn, 

Malerbøger, Lak, Bolde med duft f.eks. Jordbær. 

Følekasse og fumlepose kan evt. laves så der er en i 

hver enhed, eller laves hvor den/de udlånes af hus 

17 - administrationen. Med mere! 

Kassen kan tænkes som en grundkasse til hvert en-

kelt hus. Den kan også laves som en temakasse, der 

kan gå på skift på tværs af husene. En temakasse 

kan handle om emner eller temaer som er oppe i 

det enkelte hus eller om højtider, dyr, frugter og 

grøntsager. Det kan være med til at inspirere, skabe 

nysgerrighed, fællesskab og udvikling for borgernes 

færdigheder. 

I år får Krea-kittet også den funktion, at vi sammen 

kan lave pynt til årets sommerfest, som afholdes d. 

18. september • 

Af det samlede terapeutteam, Stokholtbuen 
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Grøn time på Stokholtbuen 

Fokus på haveaktiviteter og dyrkning af spiseligt 

grønt 

Torsdag den 22. april startede 12 borgere på Stok-

holtbuen til Grøn Time. Aktiviteterne i Grøn Time 

fokuserer på haveaktiviteter og dyrkning af spiseligt 

grønt. Op til hver torsdag får borgerne en personlig 

invitation med “programmet” for den kommende 

Grøn Time, så medarbejdere og borgere ved, hvad 

de møder op til. 

Formålet for at have en Grøn time på Stokholtbuen 

Havearbejde i sig selv er godt for både den fysiske og 

mentale sundhed. At være ude, at bruge kroppen og 

at følge årets gang og planternes vækst har en sund-

hedsfremmende effekt og giver dermed øget livskva-

litet. 

At fokusere på dyrkning af spiseligt grønt (så/plante, 

passe og høste) relaterer sig endvidere til vores 

grundlæggende behov (mad) og kan dermed være 

en meningsfuld aktivitet for dem, der deltager.  Lige-

som aktiviteten er sansestimulerende og giver mulig-

hed for læring i nærmeste udviklingszone. 

Så: 

På Stokholtbuen er vi velsignet med et drivhus, høj-

bede, masser af tilgængelige grønne spots og med 

den skønne sansehave, der har mange af de natur-

kvaliteter, der gennem forskning fastslås at under-

støtte ‘naturens helbredende effekt’. 

Og vi ser stort potentiale for gode sunde, menings-

fulde, udviklende haveaktiviteter for flere borgere på 

Stokholtbuen. 

Om selve forløbet 

En fast gruppe borgere deltager i Grøn Time hver 

torsdag. Her mødes vi til kaffe, te, saft, sund snack 

og naturlyde. Og så går vi ellers i gang med at så / 

plante / passe / høste udvalgte planter. 

Vi er nu godt i gang med forløbet og har f.eks. lagt 

kartofler i kartoffelspande, sået solsikkeblomster, 

plantet tomater og sommerblomster. Aktiviteten 

foregår på borgernes præmisser - måske er der tors-

dage, hvor dét med kaffen er det eneste, borgeren 

er interesseret i. Og så er det fint. Når det er sagt så 

har interessen for at være med i selve aktiviteterne 

været stor, hvilket har været rigtig dejligt at opleve. 

En eller flere medarbejdere fra hver enhed deltager 

hver torsdag sammen med enhedens tilmeldte be-

boere i Grøn Time. I løbet af ugen passer borgere 

med hjælp fra medarbejdere planterne. Aktiviteten 

er i perioden indskrevet i borgerens dags- og aktivi-

tetsprogram. 

Vi vil også rigtig gerne huske alle på, at det, der dyr-

kes på Stokholtbuen, vil være tilgængeligt for alle 

borgere på Stokholtbuen. Vi håber, at mange vil gå 

forbi drivhuset og snuppe en tomat, når den tid 

kommer. • 

Af Susan Larsen 
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Trykt sommeren 2021 


