Ønskeseddel for Odsherred Terapihave
Efter gentagne opfordringer, vedligeholder vi nu en ønskeseddel med de ting, sager og praktisk hjælp vi mangler.
Vores sted er et resultat af gamle ting vi har gemt, og mange gode sager vi har fået fra vores omgangskreds og familie.
Vi kan godt lide genbrugsprincippet – og gamle møbler har ”sjæl” og patina.
Nogle ting er vi nødt til at anskaffe som nye – eksempelvis skruer og gipsplader, (de er svære at genbruge) – men
møbler og andet indbo er gamle ting fra den nærmeste fortid. Og det gør det hyggeligt – og til en oplevelse af at ”gå på
opdagelse”.
Vi mangler for tiden:
•
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

En ”gong gong” med dyb klang til at kalde til skafning. Den skal være dyb i klangen ellers kan den ikke høres
over hele terapiområdet 2 tdr land (Lige nu anvender vi en lys klokke – men den kan ikke høres overalt).
Eller stor udendørs klokke - til indkaldelse ved skafning”
Kurvestole med armlæn
Mursten og fliser til gulvet i ”Orangeriet”. Vi skal bruge 50m2 i alt – det må gerne være forskelligt materiale. Vi
bruger, hvad vi kan få.
Havemøbler (gedigne) stole - bænke er noget vi stadigvæk mangler – vi har placeret stole rundt omkring på
området, men der skal være flere endnu.
Tagvinduer (redningsvinduer). Der er et par hemse, der skal have vinduer.
Pindsvin
Stauder
Sydvest – regnhatte sydvest (af ty. Südwester; ordet sigter opr. til beskyttelse mod dårligt vejr fra SV), hat med
puld i fire dele og en skygge, der er bredest i nakken; oprindelig en del af sømandens og fiskerens arbejdstøj.
Sydvesten var tidligere syet af voksdug, men er siden i lighed med andet regntøj fremstillet af gummi, plast,
nylon m.m.
Gummistøvler - i forskellige størrelser (uden huller)
Cement, jernarmering, rio-net til ca 30 m2 gulv
Grensakse
Ørnenæb
Klædeskab til linned mål ca: højde 250 bredde 170 dybte 60/65 cm.

Hvis nogle vil hjælpe os – bare fordi de har lyst og tid, så vil vi gerne høre fra dem. Til f.eks:
•
•
•
•
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