Fysisk opvarmning
Der males/opstreges forskellige opvarmningsopgaver på
fliserne. Fx 2 gange 10 armsving mm. Terapeuterne inddrages i hvad opvarmningsopgaverne skal være. Om aftenen vil stien blive lyst op af lavt spotlys.

Boldbanen
Boldbanen males/opstreges på fliserne som bevares. Der
vælges soft-balls til diverse spil. Banen kan anvendes til
volleyball, soft-tennis, badminton, minifodbold og gulvhockey. Der sættes bøsninger op til stænger i siderne
til net ved banen og 2 bøsninger lidt væk fra banen til
stang-tennis. Desuden sættes en basketkurv op på muren
for enden af banen.
Langs bøgehækken etableres en 40x30 cm betonkant,
som dels kan fungere som pukstopper for gulvhockey
dels som sidde plint for tilskuere. Der opsættes spotlys til
banen.

Bassin
Bassinet gøres mere levende, evt. med en stråle, der
både giver en rislende lyd og også er med til at ilte vandet. Der plantes mini-åkander og siv og endelig etableres
svagt lys der kan skabe en beroligende stemning (Der er
stadigvæk et andepar som bruger bassinet).
Pergola
Langs den østlige kant af haven opsættes en træpergola i
nor/sydgående retning. Pergolaen orienterer sig til to sider, opdelt af en lettere transparent ryg/væg. Dette adskiller træningshaven og sand-vand-duft området.

Japansk have mm.
Der indrettes en japansk have ved siden af psykoterapeutisk klinik som en sanse- og fordybelseszone, hvor
man kan sidde på en form for ”træstole” eller” klippestykker”. Kan også anvendes til morgenmøder. Der etableres
svagt lys på udvalgte steder, der skal hjælpe til at understrege en særlig stemning i haven.
Søjler
Der opsættes stænger, som kan anvendes til hængekøjer, fuglekasser mv.

Bøgehækkene
Den store bøgehæk er bevaret med kun få tilpasninger for at indramme haven. Små bænke er ”skudt
ind” i hækken.

svagt op med deres lyse
parasoller.

Træningspavilloner
Der opsættes tre små træningspavilloner på gummiunderlag i haven. De indeholder hver især minimum
3 træningsfunktioner. Om
aftenen vil de stå og lyse

Minigolfbane
En minigolfbane med små
forhøjninger binder de forskellige zoner i haven sammen. Via spillet bevæger
man sig fra zone til zone.
Der anvendes plastikkøller.

Trampolin
Trampolinen graves ned i
jorden.

Terrasse ved Psykoterapeutisk klinik
Området med borde og stole indrettes som en stillezone
og kan anvendes af alle, der anvender haven. Et forslag
er at opstille farvede urtepotter med lys i, der evt. kan
beplantes med krydderurter og farverige blomster. For at
skærme af for psykoterapeutisk klinik, så denne patientgruppe ikke bliver forstyrret, når patienter fra andre afsnit
bruger haven, er følgende tiltag foretaget:
1.
Gangarealet lige udenfor vinduet lukkes af og arealet beplantes med Sir-græsser, der året rundt er
meget dekorative.
2.
Der opsættes en pergola, som muliggør udsyn fra
vinduerne fra psykoterapeutisk klinik, men som samtidig forhindrer andre i at kikke ind.

