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KastanieAvisen sommer 2018 

Juli 2018 Pris 15 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midsommer – og hvilken sommer. 
 

Endnu en dejlig aften på terrassen og jeg 

må kraftigt beslutte mig for at gå indenfor 

for at skrive de sidste linjer inden redakti-

onsmødet i morgen med Inger Astrup. 

Uden Ingers store hjælp ville avisen slet 

ikke være en realitet, og uden de mange 

indlæg, der fortæller om de mange små og 

store begivenheder i Kastaniehaven, ville 

der heller ikke være nogen avis. Og der er 

meget at fortælle, så jeg går glad til taster-

ne for at skrive min lille andel, og i sikker 

forvisning om, at der venter mange flere 

sommerdage og –aftener. Glæd jer til at 

læse avisen, som giver indblik i mange 

skønne stjernestunder.  

 

Jeg frydes i hvert fald meget over at se 

den mangfoldighed, der udfolder sig i Ka-

staniehaven, og jeg bliver i særdeleshed 

glad, når jeg kan se resultater af mange 

passionerede medarbejderes bestræbelser 

på at skabe gode dage. Når medarbejderne 

yder en ekstra indsats for at gøre det sjovt, 

godt og nærværende, så beboerne får mu-

lighed for gode oplevelser. Det handler 

om udflugter og om hverdage, om fester 

og evnen til at gribe muligheder i hverda-

gen og få involveret omgivelserne. Det 

handler både om nye initiativer, som når 

der om kort tid flytter nye beboere ind i 

hus 14, - 4 benede ganske vist, men nye 

beboere, der involverer mange i aktivite-

terne. Det handler også om nye faglige til-

gange, i form af en målrettet indsats med 

musik som virkemiddel i hverdagene, til at 

skabe gode stunder. Læs i avisen om Mu-

siGiraffen Lytte, og om nye initiativer til 

at få MUSIK i LIVET. Vi håber meget på 

positiv respons på ansøgningen om midler 

til at sætte endnu mere skub i de musikal-

ske udfoldelser. Vi venter svar fra Ældre-

ministeriet i løbet af de næste dage 

 

I avisen kan der også læses om hvordan 

der arbejdes med en målrettet faglig til-

gang til at tilberede mad, der har en æn-

dret konsistens. Mange ældre får som føl-

ge af sygdom problemer med at synke og 

tygge maden og det forsøger vi at afhjælpe 

ved at tilberede mad som er lettere tygge 

og at synke. Det er et felt, der forskes me-

get i mange steder og man ved, at årsagen 

til at mange ældre får hyppige lungebe-

tændelser osv. ofte skyldes fejlsynkning. 

Så med en bedre faglig indsats, håber vi 

på at være med til at nedbringe antallet af 

indlæggelser som følge af dysfagi og i 

stedet forsøge at bringe mere liv og kvali-

tet ind i hverdagen. 

 

En ekstra bonus-historie i denne avis er 

Jans store rejse til København. Læs om 
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hvordan Jan beslutter at realisere ønsket 

om bl.a. at besøge Ældreministeren og se 

den lille Havfrue. En sådan mulighed kan 

kun realiseres, når der er en passioneret 

frivillig, der støtter op om det ønske, som 

Jan har haft om en tur til København. Stor 

tak til Citrondrengen, alias Kurt Petersen. 

Det er fantastisk at se, hvordan venskaber 

kan udvikle sig.  

 

Så vi glæder os alle til, når Citrondrengen 

sørger for fredagsbar i august måned. Det 

bliver utvivlsomt festligt. Se aktivitets-

oversigt og kom og vær med. Mange an-

dre aktiviteter venter i efteråret. Planlæg-

ningen er i fuld sving. Men inden da så er 

der tilbage at ønske en rigtig god og vel-

fortjent sommer og ferie til alle.  

 

Emma Winther 

 

 

 

 

Kastaniehavens køretøjer 
 

Vi har flere forskellige el-drevne køretøjer her i Kastaniehaven. 

 

Der er de gammelkendte el-cykler med plads til 2 personer. Dem bruger vi flittigt, dog ikke 

ret meget i vinterhalvåret. Så nu håber vi på solskin og varmere vinde, så vi igen kan kom-

me ud og få rørt cykelmusklerne. 

 

Sidste år fik vi så endnu en el-cykel, denne gang med lad foran, hvor vi kan fastspænde en 

kørestol. 

 

Vi var også så heldige, at få en lille golfvogn – kaldet Julle. Den er god at komme rundt i, 

når det blandt andet er vanskeligt at komme op på el-cyklen. 

 

I Centret er vi mange, som kender køretøjerne godt, så kom forbi og få en grundig instrukti-

on i brugen af de forskellige cykler og golfvognen, så sommeren kan nydes på hjul. Alle så-

vel personale som pårørende og cykelvenner er velkommen til at benytte køretøjerne sam-

men med beboerne. 

 

Vores nye golfbil og el-cyklen med lad.  El-cykel med plads til 2 personer. 
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De 4 årstider 

 

På årets første sommerdag den 19. april var der 

inviteret til brunch og foredrag med Mette og Poul 

Nørup, som førte os på en rejse gennem årstider-

ne. 

 

Foredraget var spækket med dejlige billeder, hvor 

vi kunne følge årstidernes skiften. Vi sang rigtig 

mange af de gamle – og enkelte nyere – sange, og 

der blev fortalt om forfatterne og komponisterne 

bag sangene. 

 

Alle gæsterne blev grebet af historien gennem Mette og 

Pouls fremragende måde at fortælle på gennem deres 

dejlige humor og ikke mindst gennem sangene, som 

passede til de fantastisk flotte billeder. Det var en dejlig 

formiddag med skøn brunch og godt foredrag fortalt af 

Mette og Poul Nørup. 

Birgit og Inger 

 

 

 

Pinsebrunch i KastaniehaveCentret torsdag den 17. maj med syn-
gepiger 
 

Torsdag d. 17. maj var der pinsebrunch i KastaniehaveCentret med underholdning fra 
Syngepigerne fra Løvlund, også kaldt sangsildene, som er en gruppe kvinder, der optræ-
der ud fra Bakkesangerinde-konceptet.  
 
Efter en dejlig brunch fik vi besøg af en flok friske og frejdige kvinder, med pianist og ba-
sist, som gav den gas med gode gamle klassikere, som var kendt og elsket af mange. Re-
pertoiret spændte vidt og rummede gode gamle klassikere som de fleste kunne synge 
med på. 
Det blev endnu en hyggelig formiddag i med beboere, pårørende og brugere af Kastanie-
haveCentret. 
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Hus 14 får 2 nye beboere … 

 

… som flytter ind i lejlighed 21, i det nye kaninhus i haven 

mandag den 16. juli. 

Hvad mon de skal hedde? 

Karina og Gitte V. er ansvarlige for at koordinere kaninernes pasning, herunder foder, 
vand, udmugning, dyrlægekontakt mm.  
 
Karina leverer enghø og halm, samt en daglig håndfuld frisk grønt og kaninerne kan få 
hvad, vi har i køkkenet af afskæring fra frugt og grønt. 
Aktivitetskassen betaler udstyr og tørfoder. 
 
Der bliver snarest arrangeret en bustur til Grindsted for at købe drikkeflaske og madskål 
og foder. Vil du gerne med ? 
 

- Kaninernes venner -  
 
 

 

Kaninerne skal da have deres egen kendingsmelodi, og herunder ses et første vers og et om-

kvæd, som kan danne basis for en hel sang.  

En sangskrivningsgruppe bliver dannet til lejligheden inden for de nærmeste uger, og så får 

de små, kære væsener ganske givet en sang, som også vil kunne synges af mennesker i huse 

og center! 

Kastanier & kaniner 
I skal vide, at vi hygger os 
Her i HAVEN – som vi hygger os 
For kastanier og kaniner ka’gå ganske godt i spænd              
Og når I åbner buret, ved vi godt, hvor vi vil hen…….. 
 
Vi hopper kun én meter ud 
Så vil vi hjem igen 
Vi sniffer os én meter frem      
Elsker vor plads i dén: 
KastanieHAVEN dén…. er vores hjem!  
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Det er jo rigtig mad 
Når mad-mod skaber glæde…  
En temadag omkring praktisk tilberedning af mad med modificeret konsistens. 
 

Tal fra sundhedsstyrelsen anslår, at op imod 87% af ældre på plejecentre har en varierende grad 

af dysfagi.  

 

I foråret 2018 har alt personale på Kastani-

ehaven i Give deltaget i undervisning om-

kring dysfagi. Undervisningen har været 

tværfagligt tilrettelagt af ergoterapeut og 

klinisk diætist. Der har i undervisningen 

været et overordnet fokus på ernæring og 

konsistenser af mad og væske. Undervis-

ningen har desuden omfattet generel bag-

grundsviden, ’øjeblikke fra hverdagen’, 

div. praktiske øvelser for at simuleret hen-

sigtsmæssig pleje af borgere med dysfagi-

ske udfordringer, herunder KOL, kompli-

kationer efter apoplexi, aspirations proble-

matikker og aldersbetinget tygge/synke ud-

fordringer. 

 

Med personalerepræsentanter fra hvert hus 

på Kastaniehaven, som deltagere i tilbered-

ningen, er målet at dagens oplevelser og 

nye viden ikke går tabt, men giver mulig-

hed for, at tage erfaringerne med ”hjem” til 

eget hus og gøre dem til en fast del af hver-

dagens rutiner og gøremål. 

At have dysfagi betyder for manges ved-

kommende, at der stilles større krav til ko-

stens lødighed, herunder konsistens, men i 

særdeleshed også fokus på næringsindhol-

det i dagskosten. Da retter der er tilberedt 

til dysfagiske borgere gennemgår en for-

vandling fra råvare til modificeret konsi-

stens kan der i processen opleves, at næ-

ringsindholdet i fødevaren falder, derfor 

kan det være nødvendigt, at tilføre retterne 

ekstra næringsstoffer i processen.  

 

Der var lagt op til ”fri leg” under hele ar-

rangementet, naturligvis skulle opskrifter-

ne på dysfagi retterne følges, men det var 

op til deltagerne, at ramme smagen, vælge 

tallerken, pynt, anretning. - Det er vigtigt at 

vi tør være kreative og øve os i, at finde 

løsninger der tilgodeser de individuelle be-

hov der er hos borgeren.  

Ligeledes blev der givet frie tøjler til ind-

retningen af rummet hvor middagen skulle 

indtages, der blev bl.a. lavet fine servietter, 

tændt levende lys, overvejet bordplan- 

hvem sidder ved hvem- og hvorfor, ristet 

aromatiske krydderier, som blev sat frem 

på bordene for, at understøtte sanseople-

velser – dufte kan være med til at vække 

sanser og skabe positive forventninger til 

det kommende måltid, derfor blev der også 

hentet friske blomster ind fra haven.  

 

Hvis du gør det, du altid har gjort, får 

du de resultater, du altid har fået  
Derfor har Kastaniehaven i Give taget et 

vigtigt skridt ud i fremtiden. Som en aner-

kendelse af, at kostens næringsindhold, til-

gængelighed og i dette tilfælde, konsistens 

har en betydning for bl.a. rehabilitering, 

sygdomsperioder og livskvalitet, samtidig 

med de faglige udfordringer der er forbun-

det hermed, har Kastaniehaven valgt, at 

ansætte 1 økonoma og diætist til, at vareta-

ge planlægning, vejledning og tilberedning 

af kosten i samarbejde med det øvrige per-

sonale i Kastaniehaven. Dette sikrer både 

en professionel behandling af kosten og 

mere tid til omsorgspersonalet til at vareta-

ge kerneopgaverne. Dette sker på bag-

grund af en større indsigt på området bl.a. 

gennem undervisning og tværfagligt fokus 

på relaterede problematikker, men ikke 

mindst som en anerkendelse af, at tid og 

ressourcer i hverdagen for omsorgsperso-

nalet ikke er tilstrækkelig, hvilket evalue-

ringer på forløbet også viser. 
 

Uddrag af Nyhedsbrev for diætister Maj 2018 
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Sommerfest i Hus 10 
  

Jeg nejer og byder Ejvind op til dans. Han ser 
lidt beklemt ud, men rejser sig, og vi indtager 
dansegulvet.  
"Der går for længe mellem at jeg får danset", 
siger han.  
Med betryggende ord om at det nok skal gå, 
danser Ejvind, og pludselig kan jeg mærke, at 
han slapper af.  
"Benene glemmer aldrig, siger jeg". Det er nu 
Ejvind, som fører og bare danser.  
 
Senere er det Søren, som fører mig rundt på 

gulvet, alt imens at Villy ser begejstret på, mens hans krop vugger til musikken. 
Det er sådanne øjeblikke der gør, at man glemmer alt om ømme fødder, og det store ar-
bejde det er at arrangere en fest. 
 
Billederne taler for sig selv, og der vil være flere at se i Hus 10. 
Stor tak til jer alle, som var med til at skabe en dejlig aften. 
 
Festudvalget 
Bente og Else Marie  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Efterlysning 
 
Skulle vi være heldige, at du måske ja eller du kender 
nogen, som har spillet på billedet liggende, vil vi rigtig 
gerne arve det. 
Spillet bliver brugt rigtig meget i centret, og det vi har 
er ved at være slidt op, og de nye moderne spil ÆSEL, 
dur ikke rigtig. Så håber du vil kigge i gemmerne eller 
spørge naboen/vennerne   
 
Mange hilsner Centret 
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Hedebølge på Kastaniehaven 
 

Maj måned viste sig fra sin allerbedste side og gav hedebølge 

ind over Kastaniehaven. 

 

Dette gav anledning til masser af aktiviteter og udeliv i solen. 

Der blev indtaget adskillige måltider på terrassen, spist is i so-

len, vandet kolonihave, cyklet ture og spille petanque. Nu læn-

ges vi efter dette skønne sommervejr igen. 
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Nyt fra Kastanierådet 

Som før omtalt er der ikke sommersang i Kastaniehaven i år. Vi vil bruge kræfterne 
på mindre projekter som kan rummes i Cafeen, så vi ikke er så afhængige af vejrets 
luner. Der vil også være udendørs arrangementer i den udstrækning vejret tillader 
det. Det bliver nok mere spontant, og med kort varsel, når muligheden er der. Der er 
jo mange muligheder med bålhytte, ishus, pølsevogn og kolonihavehuset, så det 

gælder om at være kreativ og bruge fanta-
sien.  
 

 
I forbindelse med udendørs aktiviteter er 
det meget vigtig/nødvendig med frivillige. 
F.eks. klovneløb kræver mange ”skubbe-
re”, men også i det mere dagli-
ge/ugentlige er der brug for mange hjælpere. Der er mange frivillige på Kastanieha-
ven, men der kan bruges mange flere, så hvis der er læsere der har tid og lyst er der 
plads både til besøgsvenner, gåvenner, skubbere og cykelvenner. 
 
Med en lille indsats kan man gøre en stor forskel for beboerne. Plejen er der profes-
sionelt personale til at tage sig af, men oplevelserne med at komme ud af huset og 
møde andre mennesker og følge naturens gang er meget vigtig for livskvaliteten. De 
køretøjer, der er til rådighed skal gerne bruges meget. 

De tre cykler, golfbil 
og bussen giver mas-
ser af muligheder, og 
der kan bruges frivil-
lige som chaufører 
og hjælpere. Hvis 
man er hjælper får 
man jo også selv 
mange gode oplevel-
ser.  
 

Erik Andersen 
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MusiGiraffen Lytte 
Musik  - et musisk univers med nærvær 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  MusiGiraffen Lytte fortolket i akryl på lærred af Karina  

 

MusicMind er en streamingtjeneste på et stativ med højtaler, som kan anvendes i mange for-
skellige aktiviteter, fx  

 Wellness 

 Gymnastik, stolegymnastik og i center 

 Socialpædagogisk ”undervisning” på aktivitetshold (genrer, rytmer, instrumentkend-

skab,                  ” syng-med! / spil med!! / dans med!!! ”, quiz, fiz, musikhistorien)   

 Møder (stemning; inspiration samt decideret undervisning)  

 Fester (dinér-, dansemusik) 

 Samtaleindhold 

 OG MEGET MERE 

 
 
 

Ved middagsbordet ….  

Karina: Den musik, som Lytte spillede til stolegymnastik i dag kan vi også bruge til at spille 

dejlig musik under spisningen. 

Anna: Ja, jeg ved nu ikke om jeg bryder mig om den 

Karina: Anna, vil du hjælpe mig med at finde ud af, hvilket musik der kan være bedst at høre 

til måltidern 

Anna: Ja det vil jeg gerne 
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Dåbsfest 

Tirsdag 8. maj kl 10.30 på terrassen ved Hus 6  

Var der præsentation af vores nye firhjulede kollega! 

Vinderne af navnekonkurrencen blev Gitte V. fra Hus 

14 med ”Lytte” & Ulla Hus 12 med Musikgiraffen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Musik, bevægelse og god stemning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Inmu- en lydpude med et beroligende musikuni-

vers. 
Musikken spiller når puden bevæges og tilpasser 
sig bevægelsernes tempo og rytme. 
Der er netop udviklet en inmuDance også. 
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Kastaniehaven har søgt en pulje til LIVSKVALITET PÅ PLEJEHJEM OG PLEJECENTRE 
FOR 2019 
 

For at kunne arbejde endnu mere med     MUSIK I LIVET 

”Vi ønsker at gøre musik og lyd til en endnu større og naturlig del af beboernes 
hverdag, både som et plejefagligt redskab i omsorgsarbejdet og som et redskab til at 
skabe gode oplevelser, relationer og socialt samvær, også på tværs af generationer.” 

Ud over MusiGiraffen Lytte og inmu musikpude, er der fokus på erindringsdans, 
rytmegruppe og andre musikpædagogiske tiltag med levende musik og sang, sang-
skrivning, rytmiklegestue med børn og udendørs musikinstrumenter. 

Puljen er søgt hos Sundheds-og ældreministeriet. 

 

SOMMER – SOMMER OG SOL ….  
Tra…la la la la la la la la laaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

Frem med den prikkede kjol’ 
Durum durum dej 

Jubijæ-jæ-jæ 
 
 

MusPæd Lars & ErgoPeut Karina 
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Herre-klubben på fisketur 
 
Filskov put and take den 18.juni. 
 
Så fandt vi fiskegrejet frem igen og fyldte bussen op. Søren fik maden over i sin 
bus, sammen med fiskestængerne, og så var der afgang kl 9.30. 
 
Bussen var læsset med fiskere. 
 
Niels og Kaja vartede alle op, og hjalp med at komme i gang, så vi kunne få en ør-
red på krogen og en enkel sild (Kaja) 
 
Vi havde Sørens søn, Torben med igen, og 
denne gang fik 2 på krogen, så lidt fik vi da 
med hjem. Torben fileterede dem, så der blev 
lidt til grillen her til sommer. 
 
Så blev det spisetid, så alle 10 mand gik til 
middag i teltet og hyggede med kartoffelsalat 
og deller, samt øl, vand og kaffe, som Kaja 
serverede. 
 
Da det var overstået, gik vi tilbage og pakke-
de grejet sammen og ”SØRME” om der ikke var noget på Arnes stang. Men ”UF”, 
snøren sprang, så lidt uheldig og træls. 
 
Niels som vores chauffør og vores (sild) Kaja, som gjorde at vi kom af sted og godt 
hjem igen kl 13.00 
 
Deltagere der var med på turen; Arne, Mogens, Ole, Søren Vemmelund, Helge, 
Henning, Søren Møller og Torben (som hjælper). 
 
Rigtig hyggetur og regnen kom lidt efter vores hjemkost. 
 
Venlig hilsen 
 

Søren S Møller, Hus 10. 
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Café Rolle den 12. juni 

Café Rolle havde besøg af Vagn Holm Hansen, der fortalte om sit liv med sin fanta-

stiske jyske måde at fortælle historie på. Alle syntes det var en spændende efter-

middag med sang og fortælling. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fåreklipning 
 

 
Vi var på Agerholm Tirsdag formiddag for at se fårene 
blive klippet. 
Det kom der flere sjove fortællinger ud af. 
Svend havde prøvet det mange gange, for han havde 
selv haft 300 får i sin tid. 
 
Tak til Agerholm fordi vi fik den oplevelse med - da de 
var så søde at ringe til os. 
 
Efterfølgende kørte vi 
en tur i området og 
var bl.a. i Loftlund og 
se den store gård fra 
vejen, hvor Ismejeriet 
er. 

 
 
På billedet får Svend og Jens en snak om fåreklip. 
 

Hilsen Ulla og Lis 
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Kastaniehaven til Klovneløb 

 

7 beboere og 6 personale og frivillige fra Plejecenter Kastaniehaven deltog 

lørdag den 9. juni i Klovneløb i Give. 

Lørdag formiddag drog en flok afsted fra Kastaniehaven, 6 stk. i kørestol og 7 

stk. på gåben, mod Huset i Give, hvor starten på årets klovneløb skulle stå. 

Alle mand fik en rød næse og et nummer på maven og begav sig ud på 3 km 

rundt i Give. Det var en rigtig 

god tur, og flere af de delta-

gende beboere kunne fortæl-

le mange historier på turen 

rundt. Eks. når vi kom forbi 

huse som de engang havde 

boet i. Da målet endelig blev 

nået var der medaljer til alle, 

til stor begejstring for delta-

gerne fra Kastaniehaven.  

Deltagelsen i Klovneløbet var 

en god oplevelse for alle, og 

en oplevelse som vil blive talt om længe. Alle deltagerne kunne stolt vise de-

res medaljer frem for naboer og personale, og nogen kunne endda vise, at de 

havde vundet sponsorgaver på deres løbsnummer, til fordel for et godt for-

mål, nemlig De danske Hospitalsklovne. 
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Dung-Dung-Tjakkk! 
”Hvor er sangbøgerne?” 
”De er inden i skabet… For her i RYTMEGRUPPEN handler det langt mere om at finde 
den fælles puls end om at skabe en herlig melodi over en god sangtekst”  
 
”Det kender jeg sgu æ noget til… ”  
”Næhhh… men se lige den fod her og prøv hver især, om I kan se rytmen og mærke 
rytmen – tramp i gulvet, klap eller slå rytmepindene imod hinanden, så finder vi sik-
kert den fælles puls, imens vi tæller til 4!” 
 
RYTMEGRUPPEN har i et kvartals tid været ”i swing” hver tirsdag for-
middag i vores hyggelige dagligstue ved Centret, og vi har været en 
fast kerne, der også ofte har haft gæster, der lige skulle se (og HØ-
RE!!!!), hvad det er for noget med dén dersens fælles puls i dagligstu-
en! 
 
Vi giver den gas og slår os bogstaveligt talt løs(!) – vi rører os i stolene, så vi pruster 
og sveder, imens tiden løber fra os, og de eneste remedier, vi har brug for, er 3-4 
papkasser med tilhørende paprør, rytmepinde og særdeles hårdkogte rytmeæg. - Og 
så den sorte guitar, som ofte leverer den lyd, vi sammen akkompagnerer så ivrigt, 
idet vi ofte med høj latter, smil og udbrud undres over, at vi kan slutte samtidigt 
med dén guitar.  

Vi pulserer heftigt i de fire fjerdedele med forskellig ”feeling” og dynamik, 
og vi viser også altid hverandre, hvor gode vi er til at tælle til tre helt uden 
at tænke over det, for vi nyder også at trække på samme hammel i løbet 
af en inderlig vals. Her bliver det yderst effektfuldt at inddrage vores 

tambourin og lade den gå på omgang. 
Vi er ikke som de andre, vi er noget for os selv! DungDungTjakk! 

Lars 

 
 
 
 

Akvariet trækker 

 

Vuggestuen fra Børnegården på besøg. 

 

Dejligt at de vælger at gå vejen forbi KH  
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Tur til København 
 

Så kom dagen jeg havde glædet mig til i lang tid.... 
en tur til København 
 
Min faste ledsager Citrondrengen havde arrange-
ret et besøg hos vores ældreminister Thyra Frank 
Vi kørte fra Kastaniehaven kl 7.00, holdt en kaffe-
pause lige før Storebæltsbroen. 
 
Vi landede lige foran 
døren til Sundheds og 
Ældreministeriet præ-
cis kl 11.00 som aftalt, 
blev budt velkommen 
af Thyra's sekretær 
som viste os vej op til 

kontoret, hvor vi skulle mødes med Thyra 
Jeg fik en god og spændende snak med ministeren, som bød os på kaffe, 
vand,småkager og frugt. Efter en god halv time var det tid til afsked, 
hvor hun roste os for at køre den lange tur. 
 
Vi kørte derefter lidt rundt i København og videre til Den Lille Havfrue, 
hvor vi mødte en masse udenlandske turister, og en vandflyver, der kom 
larmende. 

 
Jeg kan godt lide fisk så vi kørte en tur til 
Den Blå Planet, hvor vi så en en masse fisk i alle størrelser.  Jeg fik 
også en god snak med en kvindelig dyrepasser, der skulle fodre 
nogle små krokodiller. 
Vi sluttede dagen af med en brandvarm kop kaffe inden turen 
hjem til Give. 
 
Jeg havde en fantastisk dag 
på Sjælland – dejligt at 
tænke tilbage på 
 
 

 
Go' sommer til jer alle... 
 

stor hilsen fra Jan 
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90 års fødselsdag på Kastaniehaven. 
 

Med støtte fra Vejle Kommunes kultur-

pulje opførtes teaterstykket "Memories" 

om den 90 årige dirigent Jack`s fødsels-

dag, og de minder, der dukker op i den 

anledning.  

Skuespiller Kristian Dinesen fra Teater 

Kriskat gav os en fin oplevelse, med 

hans fantastiske timing og med inddra-

gelse af publikum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagefter var der hygge med mulighed for at besøge pølsevogn og ishus eller nyde 

en kop kaffe. 

 

Det ser ud til, at is-

huset havde størst 

søgning. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hot dogs 
”Det smager godt” siger Mogens om pølse og brød i gratinkonsi-

stens efter forestillingen. 

Vi kaldte på Kirsten og fortalte hende, at det er rigtigt godt la-

vet. Hun har nemlig fået en ny maskine, så køkkenet kan lave al 

slags mad i gratinkonsistens. Det betyder at maden er ensartet 

og sammenhængende, og det er vigtigt, hvis man er i risiko for at 

få mad i den gale hals.  

Karina, ergoterapeut 
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Cody's klumme 
 

 

I Kastaniehaven har vi altid noget at FEJRE. Er der noget skønnere end far-

ven på nyudsprungne bøgeblade … og mig ? 

 

Jeg fejrer bl.a. at, jeg har fået en ny monofaglig kollega – Valde – hans men-

nesker er Marie, ergoterapeut. 

 

 

 

24. maj havde ergoterapeuterne sammen med Emma & Majbritt møde med Ergotera-

peutforeningens regionsformand Anne-Marie Laustsen … og mig. 

 

”Det handler om hverdagslivet og meningsfulde aktiviteterr, og det handler om at 

være professionel.” - Cody 

 

 

 

 

”DET ER JO CODY”.  

 

Hvordan kan du se, at det er Cody?  

 

Det er der, ved øjnene, det er ham.   

 

 

 

I Hus 16 er der fælles træning med mig hver torsdag kl 10:30. Jeg er efterpoten 

ved at have trænet dem ret godt : -) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ingen hindring at få besøg af 

mig, selvom man har brug for et 

hvil … jeg er vant til heste og en 

sengehest klarer jeg sagtens 

Yihaaaaa 
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Vi har haft besøg af en journalist og en filmmand fordi Ergotera-

peutforeningen ville lave en bette film om mig … og os lidt om Ka-

rina.  

Den kan ses her: 

 

http://www.etf.dk/video-karina-olsen-derfor-er-jeg-medlem 

 

 

 

Pling …. Pling …  

Kastaniehaven har fokus på MUSIK, og det har jeg også. Jeg kan efterhånden 

spille mange accorder på Lars’ guitar med halen … og faktisk skræmme Kari-

na, fordi hun slet ikke vidste at det var mig, der spillede et stykke musikalsk 

musik. 

 

 

 

 

 

Mens Karina spiser sin frokost, bliver jeg passet i centret, og der 

har vi mange gode stunder med nærvær. 

 

 

 

 

”Hvor er hunden?” spørger Åge, 

når han ser Karina, for han kan rigtigt godt lide hunde og især mig. 

 

 

 

 

Mig & Karina har været til et foto-shoot i Viborg - vi var endda i et fotostu-

die fuld af UDSTOPPEDE DYR - og vi fik lavet det her dansebillede af os. 

 

 

 

I min fritid dyrker jeg svømning i en af de mange søer 

omkring Bryrup, her Karlsø.  

 

 

 

 

 

GOD SOMMER TIL JER ALLE HVER OG EN 

 

http://www.etf.dk/video-karina-olsen-derfor-er-jeg-medlem


 20 

 

Kommende arrangementer i Centret 

Dato Arrangement 

Mandag Bankospil kl. 10, hvis ikke der er andre arrangementer 

Onsdag Fællessang kl. 10–11 v. Mogens Jensen 

Tirsdag den 7. august Gudstjeneste kl. 14,30 – altergang 

Fredag den 17. august Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Citrondrengen spiller 

Tirsdag den 21. august Gudstjeneste kl. 14,30 

Fredag den 24. august Fredagsbar med Citrondrengen kl. 15,00 

Torsdag den 30. august Åbent Hus 

Lørdag den 1. september Generationsdag – De Jyske Helte kommer forbi 

Tirsdag den 4. september Gudstjeneste kl. 14,30  

Torsdag den 13. september Foredrag med Familie på Farten om turen Nordkap-

Give  kl. 14,00 (T) 

Tirsdag den 18. september Gudstjeneste kl. 14,30  

Fredag den 21. september Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Husorkestret spiller 

Torsdag den 27. september Frivilligfest med middag og dans kl. 17,00 (T) 

 

Der kan lejlighedsvis blive arrangeret ekstra foredrag, musikarrangementer o. lign., 

som annonceres ved opslag i Centret eller i dagspressen 

 

Husk tilmelding til arrangementer mærket (T). Tilmelding kan ske på opslagstavlen 

ved indgangen eller på tlf. 7681 7750 
 

 

Nogle af de faste arrangementer som f.eks Gudstjenester og Vild med Dans afholdes ikke i jule. 

Centret er åbent i juli, og der kan komme spontane arrangementer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 39 

Deadline for aflevering af stof er 21.9.2018. 

Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleve-

res på kontoret. 

Alle læsere opfordres til at komme med indlæg. 

mailto:ingerastrup@gmail.com

