
Tirsdag den 6. september var en stor og særlig dag på plejecenter Violskrænten & Grøn-

negården. Her var der nemlig fernisering og indvielse af det fælles kunstprojekt; ”Hvad 

gør dig glad”. Kunstprojektet har været et kommunalt, tværprofessionelt samarbejde 

mellem børnene fra Børnehaven Stjernehuset, beboere fra plejecenter Violskrænten & 

Grønnegården samt den lokale multikunstner Ole Melin.  

Formålet for projektet har været at mødes omkring noget fælles, der skaber glæde, på 

tværs af generationer. To tirsdage er der blevet malet sammen udendørs til stor fornøjel-

se for alle parter. Det kulminerede med en fælles fernisering i tirsdags, hvor børn og for-

ældre, beboere, kunstneren Ole og hans folk, personale og frivillige fejrede slutresulta-

tet. Der blev holdt tale, reciteret smukke digte af Ole og råbt hurra. Efterfølgende var 

der kransekage, Asti og børnechampagne til de fremmødte, der så også kunne gå og se på 

den fotocollage, der viste processen undervejs. 

Det er blevet til nogle meget livsbekræftende malerier omkring glæde - lige fra kys og 

hjerter, prinsesser på et slot, dinosaurer i en hule, at lege og at leve livet og mange andre 

fortællinger. Projektet er ligeledes blevet støttet lokalt af Stark og Flügger, der har væ-

ret så venlige at donere materialer. Herudover har flere af plejecenterets frivillige også 

været med. De har blandt andet bagt de mange kransekagestykker og hjulpet med at børn 

og beboere fik malet og sat deres aftryk på kunstværkerne. 

Mads Jensen, som er Voksen-plejeudvalgsformand i Norddjurs kommune og som klippede 

snoren til de kunstværker, udtrykte det efterfølgende så fint: ”Det er altid skønt og livs-

bekræftende at opleve, når vores børnehavebørn og borgere på vores plejecentre mødes. 

Det skaber glæde, liv og refleksion. Når mødet så ovenikøbet bliver i kunstens og kultu-

rens, har vi noget nær en perfekt treenighed. Tak til alle, der har været en del af dette 

skønne projekt”.  

Børnehaven Stjernehuset og Plejecenter Violskrænten & Grønnegårdens  

fejring af det fælles kunstprojekt... 

”Hvad gør dig glad” 


