
Livet i Kastaniehaven 
 

Kastaniehaven vil være noget for alle i Give, og på den måde 
skabe værdi for lokalområdet. 
 
Åbent dagcenter 
Vores åbne dagcenter er et tilbud til pensionister og 
efterlønsmodtagere samt frivillige.  
Der er frit valg i forhold til at deltage i en eller flere 
aktiviteter. Der er noget for de kreative i form af 
strikkeklubber, porcelænsmaling, knipling, patchwork, 
bogbinding, maleri og billedværksted, træværksted og drejekursus. Der er gymnastik, kortspil, 
madlavningsgrupper, billard, fællessang, banko, it- Cafe, vandreklub, ”Vild med Dans” og 
gudstjeneste.  
 
Plejeboliger og dagcenter 
Vi samler på stjernestunder. Hver dag er der mulighed for forskellige 
aktiviteter alt efter vejr, og interesse. Vi vil skabe gode oplevelser, 
eksempelvis: pandekager i bålhytten, en cykeltur på duocykel, rullende 

pølsevogn der kommer forbi, en isbod på 
terrassen en solskinsdag, besøgshunde, 
besøgspony, en køretur i hestevogn, besøg 
fra børnehaven til leg og musik, køretur i 
KastanieBussen, stolegymnastik og meget 
meget mere.  
En bruger af dagcenteret sagde forleden 
om Kastaniehaven: ”Så kan man mærke 
den hyggelige atmosfære. Der er altid nogle at sludre med.” 

 

 
 

 

 

 



Frivillige  

Hver mandag har vi glæde af vores GåVenner som mødes og 
drikker kaffe, og efterfølgende går ud til plejeboligerne og tilbyder 
gåture. Vi er meget glade for vores Gå-Venner, og tager gerne 
imod endnu flere, som har lyst til at blive frivillig gå-ven. Det er en 
god måde at få frisk luft, motion og socialt samvær, samtid med at 
man er med til at gøre en forskel for beboerne på Kastaniehaven.  

 
Vores”handymænd” gruppe, består af en gruppe frivillige mænd. 
Gruppen tager sig af forefaldende arbejde som småreperationer 
og generel vedligehold af udenoms faciliteter. Gruppen har været 
behjælpelige med 
opbygning af vores 

bålhytte, kolonihavehuse, cykelskur, hønsehus osv.  
 
Hver uge træder en frivillig chauffør til, og giver 
mulighed for at beboere og dagsvisiterede kan 
komme ud i det blå og se på det grønne.  
 
Når isboden eller pølsevognen skal køres i stilling, 
er det frivillige der stiller op, til stor glæde for 
mange.  
Hvis man ønsker at være med til at gøre en forskel i 
hverdagen på Kastaniehaven, kan man kontakte 
personalet for nærmere information. 
Se meget mere på vores hjemmeside 
www.kastaniehaven.vejle.dk 

 
 
 

 

http://www.kastaniehaven.vejle.dk/

