VELKOMMEN TIL HOSPITARIUM
VitaParks rumraket er efter en lang og spændende rejse landet på endestationen,
Hospitarium, den skinnende planet for bæredygtige fællesskaber.
Grønne vægge, pedaltrampende energi, friske råvarer fra
jord til bord, givende fællesskaber og kulturel dannelse.
Hospitarium er Odder Kommunes fælles åndehul, hvor gode
og sunde relationer skabes, og forståelsen for miljøet og
vores kulturelle historie opstår.

Der er tænkt masser af gode tanker, og kreative idéer har
føget i luften – nogle er grebet, andre er fløjet videre. Nu er
buddet på VitaParks tomme rum tegnet færdigt. Hospitarium
er navnet på Odder Kommunes bæredygtige fællesskab.

Hospitariums bud på bæredygtighed har fire indgange:
Grøn bæredygtighed med nul-energiløsninger,
grønne ydervægge, hvor man kan dyrke afgrøder
og klimaskærme.

Bæredygtige fødevare er blandt andet helt nye
måder at dyrke afgrøder fra jord til bord, skabe
interesse for dyrkning af fødevarer hos næste
generation og insekter på menuen.

 ocial bæredygtighed, hvor vi hjælper hinanden med at
S
mestre vores eget liv, deler viden, hylder frivillighed og
skaber givende fællesskaber.
Kulturel bæredygtighed handler om at give gamle
håndværk videre til nye generationer, indrette refugium
for kreative hjerner og skabe madkultur.

I centrum ligger fællesskabet, der skaber gode, sunde relationer
og bryder ensomhed og isolation.
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