Arne – Hjemmets Arne.
Gråsten Plejecenter fik den 2. juli 2020 afsløret vores nye skulptur, Arne – Hjemmets
Arne.
Kunstneren Vivi Linnemann har fået opgaven af Sønderborg Kommune.
Vivi har flere gange besøgt plejecentret med det formål at fornemme stemninger,
værdier og kulturen på stedet. Hun oplevede stor hjertevarme og nærhed, som fik
hende til at tænke på arnestedet, som man kaldte det i gamle dage. Der hvor man
samledes, ved varmekilden, der hvor man hyggede sig og oplevede hjerterum.
Denne inspiration og følelse ligger i skulpturen, der for bl.a. den røde farve.
Navnet Arne giver andre tanker og som Preben Storm udtalte i sin tale: (Citat)
Arne hedder kunstværket og hjemmets Arne. Navnet Arne er blevet lig med en
person, der har brug for en hjælpende hånd fra samfundet.
Her på stedet tages der hånd om Arne, som har brug for den hjælpende hånd.
Gråsten Plejecenter er kendetegnede ved den store omsorg og menneskelig
kærlighed, der gives til beboerne - med respekt for den enkelte beboers ønske.
Skulpturen er delt i tre emner, så det krævede tre personers hjælp, så i tæt
samarbejde lykkedes det Stephan Kleinschmidt, viceborgmester og formand for
Kultur, Idræt, Handel og Turismeudvalget og Preben Storm, formand for Social- og
Seniorudvalget samt Grethe Nørgaard Christensen, beboer, som fik lidt støtte af
daglig leder Tina Steffens Kock, at få den afsløret.
Efterfølgende hyggede beboerne, personalet og gæsterne sig med grillpølser og
kartoffelsalat.
Til den praktiske del af opsætning og samling af skulpturen fik Vivi Linnemann hjælp
fra den lokale smed Jakob Olesen, Kobberholm rustfri og montage, Anlægsstruktør
Søren Hansen og plejecentrets serviceleder Henrik Weber.
Gråsten Plejecenter har valgt skulpturen samt dens placering ud fra, at ikke kun
beboere og deres besøgende, men hele byen kan få glæde af den.
Skulpturen er finansieret fra Sønderborg Kommunes 1 %-pulje i forbindelse med
om- og tilbygning af Gråsten Plejecenter.

Vivi Linnemann giver udtryk for at have været meget glad for samarbejdet med
Gråsten Plejecenter og er meget taknemlig og rørt over, at beboerne har ladet
hende komme på besøg, og at de har delt deres tanker og følelser med hende.
Det skal lige nævnes, at Vivis besøg på plejecentret var før Coronaen.
Gråsten Plejecenter er glade for skulpturen og håber den vil skabe glæde for
beboerne, besøgende, personale og byens borgere.
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