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Dejlig er den himmel blå – også i en tid, som ser mørk ud.
Corona er fortsat en realitet i vores
samfund, og på Kastaniehaven har vi
også i en boenhed haft den ekstra tæt
på. Vi har arbejdet i et tæt samarbejde
med Styrelsen for Patientsikkerhed i
dette tilfælde af 2 smittede.
Vi følger derudover de generelt opstillede retningslinjer og restriktionerne på
området, og opfordrer kraftigt vores
beboere, pårørende mfl. til at gøre det
samme. Det kræver meget af os alle at
være en del af denne specielle periode,
hvor verden ikke er, som vi kender den.
Vores dagsvisiterede borgere er heldigvis stadig en del af vores hverdag, men
det åbne dagscenter har vi desværre
måttet lukke ned igen i november. Vi
afventer en nedgang i smittetrykket og
nye retningslinjer på området før det
igen kan være en realitet at lukke dørene op for vores åbne dagscenter og frivilligeaktivitet indendørs.
Vi ser frem til dette, da vi længes efter
nærværet, sammenværet og glæden
med længsel.

Kastaniehavens beboere må fortsat ikke
komme i dagscentret, men vi har aktivitetsplaner i boenheden, så på den
måde forsøger vi at sikre aktiviteter
ugentligt i hver boenhed.
Vi har fortsat heller ikke åbent for selvtrænere eller holdtræning.
Vores dagscenterpersonale står til rådighed ved behov for information eller
ved spørgsmål – de kan kontaktes via
2497 5476.
Vi har haft mulighed for at arrangere
musiske indslag i boenhederne her i efteråret i flere omgange. Blandet andet
har Citrondrengen været på besøg i
nogle af boenhederne og Dario Campeotto har også været forbi Kastaniehaven – denne koncert blev streamet til
boenhederne og vi fik os erfaringer
med det.
Vi har også været så heldige at have
Luciaoptog her i december. Det var
Søndermarkens børnehave, som så fint
stillede op og lavede Luciaoptog udendørs til stor glæde blandt beboerne og
dagsvisiterede.
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Julestemningen spreder sig generelt på
Kastaniehaven, hvor der er pyntet så
fint op, og hvor vi kan nyde duften af
julebag. Takket være vores frivillige og
uundværlige handymænd, så lyser julelysene udendørs også så smukt. Det er
med til at sætte en skøn stemning på
Kastaniehaven i disse mørke vintermåneder.
December er også blevet måneden,
hvor vi har sagt velkommen til en ny
assisterende leder. Hun hedder Didde
Jensen og her i avisen kan I også læse
et indlæg fra hende.
I flere boenheder har I måske bemærket, at der i løbet af efteråret har været
nye ansigter. Blandt andet så varetager
sygeplejerske Majbritt nu rollen som
tovholder i boenhed 10, SSA Christina
varetager rollen i boenhed 14 og sygeplejerske Lene varetager rollen i boenhed 16. Krista Sørensen varetager midlertidigt andre opgaver i VD2, som er
et distrikt i Vejle Kommune.

. Derudover har vi de seneste måneder
søgt efter sundhedsfagligt personale,
hvilke vil starte op på Kastaniehaven
over de kommende måneder.
En stor tak skal lyde til vores pårørende, frivillige og gæster af Kastaniehaven. Tak for tålmodigheden og jeres
samarbejdsvillighed i denne tid, hvor vi
arbejder på at holde smitten for døren,
så godt som vi kan.
Vi ser frem til en mere normaliseret
hverdag, hvor dørene er åbne og vi igen
kan mødes på kryds og tværs.
I ønskes alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår – også selvom det
bliver anderledes end det, vi kender til
og mindes med længsel.
Med venlig hilsen
Carina Skærlund.

VIGTIG INFORMATION
Vi får løbende nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed for besøg på plejecentre. Lige nu gælder følgende regler for Vejle Kommunes plejecentre (opdateret
8/12-20):
Retningslinjer for besøg på plejecenter med ingen smittede beboere fra 8/12-20
Plejecenter Kastaniehaven, hvor der ikke er smitte, er omfattet af Styrelsen for Patientsikkerheds midlertidige besøgsrestriktioner. De betyder:
 At besøg i beboerens egen del af boligen kan ske, hvis
 den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren eller
 besøget sker i en kritisk situation.
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At besøg kan ske i et dertil indrettet besøgsrum af højst 3 faste nære pårørende (den nærmeste pårørende og yderligere 2 faste nære pårørende), dog højst 2 nære pårørende ad gangen.

Det tilpasses lokale forhold på det enkelte plejecenter. Der er plejecentre, hvor det er muligt,
at indrette et besøgsrum, hvor 2 nære pårørende kan komme på besøg samtidige, men der er
desværre også plejecentre, hvor det ikke muligt at etablere et besøgsrum.
 På Plejecenter Kastaniehaven har vi indrettet et besøgsrum i vores orangeri ved boenhed 10, da det ikke er muligt at indrette besøgsrum i hver boenhed. Vores orangeri
kan benyttes som besøgsrum af overstående antal. Der kan sættes varme på i orangeriet – vi kan være behjælpelige med at sætte varmen på i dagstimerne kl.8-16 på
hverdage (dette sker ved henvendelse til vores dagscenter). Der er kun mulighed for
et besøg af gangen i orangeriet. Der er ikke besøgsbooking i orangeriet, så det kan
forekomme, at der er andre på besøg. I orangeriet er der mere information ift. rengøring, restriktioner og rammer ifm. besøg der.


At besøg i andre situationer end de situationer, som er omfattet af pkt. 1 og 2, skal foregå på
udendørs arealer.

Besøgsrestriktionerne er som sagt midlertidige, så i forhold til julen er det på nuværende tidspunkt
kun muligt for beboren at fejre jul med den nærmeste pårørende i egen del af boligen med mindre vi
får andre retningslinjer fra myndighederne, men I vil høre nærmere.

Vi har – og vil have – stor fokus på, at der tages hånd om den enkelte beboer –
også i forbindelse med julen.
TILLÆGSINFORMATION VEDRØRENDE BESØG PÅ PLEJECENTRET AF DEN
NÆRMESTE PÅRØRENDE:
Den nærmeste pårørende, der kommer på besøg, og ikke i lejligheden eller i besøgsrum kan holde to meters afstand, skal have enten mundbind eller visir på.
Den nærmeste pårørende bedes selv medbringe mundbind eller visir.
For at mindske risikoen for smitte og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus er der indført en række tiltag for besøg som fortsat er gældende:
 Besøgende skal vaske hænder/afspritte hænder før ankomsten til plejecentret eller aflastningsopholdet og efter besøget.
 Besøget foregår i beboerens bolig og ikke i fællesarealerne.
 Der skal fortsat være 2 meters afstand mellem besøgende og beboer.
 Møbler (fx stole, borde, håndtag m.fl.), som den nærmeste pårørende bruger, skal
rengøres efter brug. Der er vand og sæbe i boligen.
 Besøgende medbringer selv drikkevarer/forplejning/service til eget forbrug og er
selv ansvarlig for bortskaffelse.
 Besøgende skal være uden symptomer på luftvejssygdom, herunder hoste og forkølelse eller andre symptomer, der kan give mistanke om coronavirus, i 48 timer før
besøget.

I kan også finde information på Vejle Kommunes hjemmeside:
https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/sundhed-og-omsorg/corona-paa-aeldre-og-detspecialiserede-socialomraade/plejecentre-og-hjemmepleje/
Derudover har vi stor fokus på at lægge den nyeste information på vores facebookside og lave opslag med informationer i vores indgangspartier, hvilke vi også henviser til.
Carina
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Familie på farten
Efter at Dagcentret har været lukket for offentlig adgang
siden 12. marts, blev der i oktober åbnet igen – med nødvendige "coronnarestriktioner".
Det betød, at vi kunne høre foredrag med Helge og Anne
Grethe, der denne gang fortalte om deres tur til Canada
og Alaska.
Som det ses, var der ikke helt så mange tilhørere som
normalt, når de fortæller om deres ture, for der skulle jo
holdes den fornødne afstand.

Men for os som var mødt frem, blev en en interessant eftermiddag.
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Hestevognstur
07-10
Dagen i dag har budt på hestevognstur for hele
Kastaniehaven. Hver boenhed og de dagsvisiterede har hver fået en tur på ca. 30 min. Det
var en stor succes og bragte mange minder
frem
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Jeg vil gerne hilse på, og sige tak for den varme modtagelse. Her føler jeg mig allerede
hjemme.
Jeg hedder Didde Aagaard Jensen og er pr 1/12 ansat som assisterende centerleder på
Kastaniehaven.
Jeg er 44 år, har 2 børn og er bosiddende i Esbjerg, hvor jeg indtil nu har haft 25 års ansættelse. Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, og har fungeret som tillidsrepræsentant de sidste 8 år.
Nu glæder jeg mig til at prøve kræfter med ledelse, og være med til at gøre en forskel her
på Kastaniehaven, og sætte mit præg på dagligdagen. Jeg ser frem til at komme mere ind
i arbejdet som assisterende centerleder på Kastaniehaven.
Jeg ser frem til samarbejdet med jer alle
I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.
De bedste hilsner

Didde

Æblepresning
Tirsdag den 20. oktober var der gang i æblepresseren.
Poul Mikkelsen kom med presser og knuser fra deres vingård, og handymændene betjente
grejet efter Pouls anvisninger. Der blev lavet ca. 30 liter saft, som blev fordelt i husene og
centret.
Der blev uddelt smagsprøver under hele processen, og anmelderne var enige om, at kvaliteten var i orden.
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Halloween
23.10.20
Vi var så heldige, at Givskud Løvepark forærede os alle de græskar vi kunne have med
hjem i bussen i går, så dagen i dag har stået
på græskarhoveder.
Der er blevet produceret uhyggelige ansigter
til alle huse

7

Strik
Centret er igen åbnet for de selvkørende aktiviteter, naturligvis med overholdelse af de til enhver
tid gældende coronarestriktioner.
Det har glædet mange deltagere, som har måttet
udføre deres aktiviteter hjemme siden marts.
Der er bl.a. blevet doneret rigtigt meget garn (der
må være nogen, som har brugt sommeren til oprydning).
Garnet er blevet vel modtaget og bliver omdannet til bluser, sokker og tæpper, der med
hjælp fra Rotary ender på børnehjem mm. i Litauen.

Porcelænsmaling
Porcelænsmalerne er i gang igen. Nu holder de til i mødelokalet, så der ikke samles
mange forskellige hold i et lokale.

De er i fuld gang med juleforberedelserne og produktion af nisser.
Centret er igen lukket for disse aktiviteter
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Set i Give Avis 03-11-20

Uffe må komme på ældrebesøg igen
En dansk-svensk gårdhund i den ene ende af snoren og sognepræst Henriette Hauritz Jørgensen i den anden har de seneste fem år udgjort Tryg Fondens besøgshundetjeneste på plejecentret Kastaniehaven i Give. Nu er de klar igen, efter at coronaen i et halvt år har lukket for besøg på plejecentret.
Henriette Hauritz Jørgensen og hendes
dansk-svenske gårdhund
Uffe er det faste besøgshundeteam, der igennem
fem år har besøgt plejecentret Kastaniehaven i
Give, hvor de har glædet
ældre mennesker, mange af dem demente, med
et besøg.
I mandags tog de så hul
igen på besøgshundetjenesten i Kastaniehaven
efter den lange coronanedlukning, hvor en beboer fik besøg af Uffe
og Henriette.
Tryg Fonden etablerede sin besøgshundetjeneste i 2010, og allerede dengang kom Henriette Hauritz Jørgensen med i ordningen og har siden besøgt Kastaniehavens beboere totre gange om måneden. Først med hunden Luka og nu med gårdhunden Uffe.
Og hun er ikke i tvivl om, at Uffes besøg giver værdi for beboerne.
- Det er utroligt, så stor en forskel min lille hund kan gøre for et andet menneske. Uffe
kan for eksempel få en mand, vi besøger fast, til at juble og le, når Uffe springer op i
sengen til ham. Og jeg oplever også, hvordan demente åbner op og får kontakt til gamle
minder, når de rører ved min hund. Det giver rigtig meget mening for mig, siger Henriette Hauritz Jørgensen, der bor og arbejder i Givskud som sognepræst.
Hun bruger sine fridage på besøgene, der ikke nødvendigvis varer ret lang tid, for det
handler både om at tage hensyn til den ældre - og til Uffe.
- Et besøg er altid på Uffes præmisser. Han kan godt blive træt, måske allerede efter en
halv time, og jeg vil jo gerne prøve at glæde flere ældre ved et besøg, fortæller Henriette
Hauritz Jørgensen.
Hunden var med alligevel
Hun kom med i besøgshundeordningen, da Tryg Fonden kørte en annoncekampagne,
hvor besøgstjenesten var et forsøg på at lade hunde indgå i demente menneskers dagligdag på plejecentrene. I forvejen var hun som præst i Givskud Sogn vant til at have sin
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hund med ude ved de
mennesker, hun mødte i forbindelse med
sit virke, så det var
naturligt for hende at
prøve besøgshundeordningen af på plejecentret i Kastaniehaven også.
Og nu fik hun endelig
fået arrangeret et besøg igen efter coronanedlukningen. En del
af sin hverdag, som
hun har savnet:
- Jeg glæder mig til
igen at kunne komme
på besøg. Jeg ved, der sidder mennesker derude, som savner hundene, og jeg ser frem til
at møde de borgere, jeg plejer at besøge. Vi har fået retningslinjer fra TrygFonden om
afstand og afspritning, så vi er helt klar til at besøge de ældre igen, siger hun.
Og hun er sikker på, at Uffe også er klar på at komme tilbage i ”uniformen”, der består
af et orange tørklæde, som besøgshundene skal have om halsen, når de er på besøg.
- Når jeg finder tørklædet frem, ved Uffe godt, hvad han skal. Han plejer at blive ellevild, når det kommer frem, for så ved han, at der skal ske noget sjovt, fortæller den lokale besøgshundeejer.
Jørgen Hasseriis

Glimt fra Hus 16
Midt i al covid19 og restriktioner, kom der fest i gaden med det glade postbud i hus 16

Halloween blev selvfølgelig også fejret, og der blev lavet græskar
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Citrondrengen i hus 14
Hus 14 har igen haft besøg a Citrondrengen til en rigtig hyggelig dag med musik, god mad,
kaffe og kortspil.
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Lenes fødselsdag

Til Lene Jørgensens 80 års fødselsdag (hus 14) syntes vi tidligere naboer, at gaven skulle
være en tur ud i det blå.
Vi lejede Kastaniehavens bus med Erik M. Andersen som chauffør. Turen gik ad små
snørklede veje til Rørbæk Sø, Ejstrup, Hastrup og Ålbæk/Odderbæk. Vi bor i den skønneste natur og med de flotte efterårsfarver, blev det en fantastisk tur.
Vi nød alle det fornøjelige samvær, hvor gamle minder blev genopfrisket.
(Tak til Annelise Laursen for indlægget)

Underholdning i Hus 12 med Christian Daugaard
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Set i VAF den 21-11-20

Med tillid og krav skaber hun succeshistorier: I femte forsøg
gik hæderen til Krista
Tidligere på ugen vandt Krista Sørensen prisen som årets mentor i Vejle Kommune.
Teamkoordinatoren fra Plejecenter Kastaniehaven er en afgørende hjælp for flere borgere,
der ønsker et arbejde.

Det er en gevinst for alle, når personer, der af
den ene eller anden grund er arbejdsløse, finder
fodfæste på en arbejdsplads.
Før man når til det rettet job kræver det, at
nogle går forrest, viser vejen og hjælper personerne på kanten over de bump, der utvivlsomt
ligger på vejen mod en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være familiemedlemmer, medarbejdere fra jobcenteret eller virksomhedsledere.
Det kan også være Krista Sørensen.
Hvis ikke hun og alle andre allerede vidste, at hun på det område kan noget særligt, fik hun
beviset for det i onsdags. Her blev hun tildelt prisen som årets mentor af Vejle Byråds arbejdsmarkedsudvalg.
Udfordres af nye opgaver
Som teamkoordinator på Plejecenter Kastaniehaven i Give har Krista Sørensen de seneste
otte år løbende været rådgiver og sparingspartner for en række af disse borgere.
- Jeg tror, det falder naturligt, fordi jeg altid har brændt for arbejdsmiljø og trivsel. Jeg tror
på, at man har et stort ansvar som menneske og som virksomhed i at hjælpe dem, der er
svagere end en selv, siger hun.
Forløbene med praktikanterne - eller mentees, som de også kaldes - varer typisk mellem
seks måneder og to år. I den tid er målet, at de skal afklares til et fleksjob.
I den proces er tillid et nøgleord, og praktikanten skal føle sig som en del af den øvrige
medarbejdergruppe. Det er nemlig det, der motiverer mennesker allermest, mener Krista Sørensen.
Tilliden vindes dog ikke ved at slække på de krav, der stilles. Vigtigst af alt er, at praktikanterne sørger for at give besked, hvis de er forhindret i at komme på arbejde som aftalt. Ellers
får de Krista Sørensen i røret, og hun har også måttet køre nogle i møde, hvis det var det,
der skulle til, for at de mødte op.
Samtidig sørger hun for, at praktikanterne selv kan være med til at bestemme, hvorvidt de
vil prøve at løse nogle nye opgaver eller sættes op i tid, når der skal ske progression.
Vi har så mange forskelligartede opgaver. Når der kommer en mentee, der ikke har været på
arbejdsmarkedet i fem til otte år, skal man afprøve rigtig mange tiltag. De kan vande blomster, lægge tøj sammen, smøre ostemadder eller gøre en lejlighed ren. Jo flere opgaver, der
kan afprøves, jo bedre bliver praktikforløbet, siger Krista Sørensen.
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Femte gang lykkedes det
Spørger man Carina Louise Skærlund, der er centerleder på Plejecenter Kastaniehaven, er
hun ikke i tvivl om, hvad der gør Krista Sørensens indsats unik.
- Det, hun formår at gøre, er med ordentlighed at skabe nogle hensigtsmæssige praktikforløb. Hun ser et potentiale i samarbejdet med jobcenteret, og hun formår fastholde praktikanterne, og så er hun rigtig god til at blive ved med at følge op.
- Indenfor rammerne stiller hun krav, og hun er god til at skabe en dialog og inddrage jobcenteret, og vi bliver også inddraget i nye projekter i samarbejde med jobcenteret, og det faciliterer Krista, siger Carina Louise Skærlund.
Krista Sørensen vil ikke tage æren selv. Ifølge hende er et afgørende element, at hele medarbejdergruppen på plejecenteret er klar til at gøre en ekstra indsats. Også når der er nødt til
at blive taget særlig hensyn, selvom man er midt i en travl hverdag.
- Det kræver rummelighed i hele organisationen. Alle skal have en positiv tilgang til det, for
ellers kan det ikke lade sig gøre, siger hun.
Flere af de mentees, der har haft Krista Sørensens som mentor, arbejder fortsat på Plejecenter Kastaniehaven.
Det var i øvrigt femte gang, at Krista Sørensen var indstillet til prisen som årets mentor. Fire
af gangene har hun også været blandt de fem finalister.
Thomas Nedergaard Rasmussen

Nyt fra Kastanierådet.
På grund af hele situationen med corona har der jo ikke været meget aktivitet fra Kastanierådets
side. Med de begrænsninger, der er for tiden, har det ikke været muligt at gennemføre de planlagte arrangementer. Og de aktiviteter, der plejer at være i Centret kan heller ikke foregå for tiden.
De visiterede kan heldigvis stadig komme i Centret, og det er meget vigtigt, de kan komme lidt
hjemmefra. Det betyder også meget for deres pårørende, som på den måde bliver aflastet en
smule. Alle frivillige er jo også sendt hjem indtil videre. Dog må handymændene komme, men
de må kun være udenfor. Og nu er lyskæde og juletræer på plads, og bænkene malet, så de holder juleferie fra den 15. december.
Glædelig jul og godt nytår til alle læsere.

Erik Andersen
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Maleriudstilling
Da vi i de selvkørende grupper igen fik mulighed for at komme i Centret, kunne vi glæde
os over nye malerier på væggene, både i Centret og på gangene.
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Dario Campeotto
26-11-2020

I dag gæstede Dario Campeotto vores Dagscenter og gav koncert. De
dagsvisiterede borgere har nydt
koncerten og vi havde arrangeret
livestreaming til vores boenheder,
så alle kunne være med.
Vi glæder os over mulighederne for
arrangementer for vores dagsvisiterede og beboere i denne nedlukningstid.
Vi glæder os til, at vi igen kan byde alle velkomne på Kastaniehaven.
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Det syngende postbud Henning Vad kom også forbi Hus 14.
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Lucia-optog
Børnene fra Søndermarkens børnehave kom bl.a. forbi hus 12.
Trods det kolde vejr, skulle vi selvfølgelig se dem.

Coronasang fra Københavns politikor
Mel.: Åh Marie a vil hjem til dig.
Den marts i 2020 vil vi aldrig glemme
for siden har vi stort set skullet blive hjemme.
Corona kom hertil og spredtes i en fart
og det, der skete efter, var slet ikke rart.
Åh, corona, du skal gå din vej,
vi er trætte af at slås med dig,
så giv os vor hverdag tilbage,
åh, corona, gå din vej.

Vor ferie holdes ofte langt fra Danmarks land
eksempelvis i Spanien eller Hindustan,
men uanset hvortil, vi så gerne vil,
så er der ingen steder, vi må rejse til.
Åh, corona, du skal gå din vej,
vi er trætte af at slås med dig,
så giv os vor hverdag tilbage,
åh, corona, gå din vej.

Hold afstand, sprit nu hænder og gå sjældent ud,
ja det har nu i lang tid været dagens bud,
og hvis du store fester rigtig godt kan li',
så glem det, man må allerhøjest vær' ti.
Åh, corona, du skal gå din vej,
vi er trætte af at slås med dig,
så giv os vor hverdag tilbage,
åh, corona, gå din vej.

Vi må dog gerne handle, køre i bus og tog
det kræver bare afstand og et mundbind på,
og som turist i Danmark har vi gode kår,
for udenlandsturisme vi slet ikke får.
Åh, corona, du skal gå din vej,
vi er trætte af at slås med dig,
så giv os vor hverdag tilbage,
åh, corona, gå din vej.

Problemet med corona er jo stadig slemt,
for virusset det spredes nemlig alt for nemt.
Stå sammen, men på afstand, mens vi venter på
vaccinen man har lovet, at vi snart vil få.
Så, corona kan du gå din vej,
vi er færdig med at slås med dig.
så får vi vor hverdag tilbage,
ja, åh, corona gå din vej.
nuuuuuuuu!
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Jul i Centret
Der er pyntet op i Centret, hvor de dagvisiterede
stadig må komme.
Margrethe Sand har leveret gran i rigelige
mængder, og vores praktikant Vibse har bl.a. lavet den flotte dekoration ved indgangen.
Jeppe

Trods de på mange måder besværlige og anderledes tider er det ikke alt,
der er aflyst.
Så vi glæder os til de kommende måneder
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Normalt er det arrangementer i Centret, vi nævner her. Men dem er der jo ingen af for
tiden. Derfor nævnes nogle af de ting, som sker i husene.
Dato
Hver uge i husene
Torsdag den 17. december

Tirsdag den 22. december

Arrangement
f.eks. køreture, stolegymnastik, musik og sang, banko
Julefrokost for borgere visiteret til dagcenteret.
Kl. 9,00 Morgenmad/kaffe
Kl. 10,00 Julebanko
Kl. 11,30 Julefrokost
Kl. 13,00 Richard Ragnvald underholder
Underholdningen forsøges streamet til alle husene, da
beboerne endnu ikke kan komme i Centret.
Julegudstjeneste i alle boenheder.
Tiderne offentliggøres i de enkelte huse.

Pt. er der ingen arrangementer planlagt i Centret.
Under forudsætning af, at der bliver åbnet i Centret, vil arrangementer kunne
gennemføres.

Se på opslagstavlen i Centret (når der igen åbnes).

Følg med på Kastaniehavens Facebook-side
https://www.facebook.com/pg/Kastaniehaven/posts/?ref=page_internal

eller hjemmeside. https://kastaniehaven.vejle.dk/dagcenter-aktiviteter/

Næste nummer er planlagt til at udkomme i
uge 13
Deadline for aflevering af stof er 17.3.2021.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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