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Vil du være
Haveven?



Havegæsten skal v€ere selvhjulpen. Hvis der er behov for
hjælp, skal havegæsten ledsages af en hjælper eller en god

Praktiske oplysninger
Både haveejere og havegæster tilmelder sig til projekt
"Havevenner", der sørger for at koordinere besøgene.

Der vil være mulighed for besøg lra og med forår til sen
efterår. eller som det danske veir tillader.

Haveejerne tager mod havegæsterne, viser rundt, og
fonæller lidt om sin have. Besøget sluttes af med en kop
kaffe.

Havegæsten sørger selv for transport tur/retur i egen bil,
bus eller med FlexTrafik.

Der er ikke økonomi i projelcet, hverken til Haveejerne eller
til Havegæsterne.

Formål
Formålet med "Havevenner" er at skabe kontakt og gode
stunder på tv6ers af aldet køn og socjal status. Projektet
skal give seniorer mulighed for at besøge haver indenfor
kommunegraensen og skabe trygge rammer tor det gode
udendørsliv. Dette sker ved at etablere kontakt mellem
haveejere og havegæster. Der vil være fokus på seniorer
der bor i egen bolig og i ældreboliger på forskellig vis.



ålgruppen
Ældre borgere i Aarhus Komm!ne, der er selvhjulpne.
Hvis der er behov for hj6elp, kan der medbringes
en personlig hjælper.

Hvad er en HaveEJER?

Ja, det siger næsten sig selv.
Det er en person, der har en have
og har lysttil at lå besøg,
lave en rundvisning og slutte
besøget af med en kop kaffe.

Hvad er en
HaveGÆST?

Det er en person, der gerne
vil besøge en have et par
gange å.ligt, Som havegæst
sørger man altid selv lor transporten tur/retur.



Det organisatoriske
Proiektet er støttet af Aarhus Kommune og hører organisa-
torisk under Saxild Strand, Sundhed og Rekreation.

Du kan læse mere om pro.iektet på
vores hiemmeside
www.saxild-strand.dk/havevenner

Hvis du ikke har adgang til internet,
eller har brug for hjælp til booking, er
du velkommen til at kontakte os på
telefon 30 50 /12 55 eller oå
mail tove@saxild-strand.dk

Vi søger frivillige haveejere og havegæster, der gerne vil
pa oesøg.
Derudover søger vi frivillige til selve projektet - læs mere
på på www.saxild-strand.dk/havevenner

Værdigrundlag
Havevenner giver mulighed for at mennesker kan mødes
med ligeværdig respekt ismå som istore havet Vivil
skabe ægte sociale fællesskabet hvor vi prioriterer tid og
nærveer højt. Vitror på at livskvatiteten højnes imødet
mellem havevenner og havegæster,


