
 

 

 

 

 

      

KASTANIEHAVEN - 10 ÅR 

 

 



Thorkild Puggaard Kristensen, 92 år, beboer på Kastaniehaven 

 

Thorkild fortæller: Hele Vandel var evakueret under krigen, husene 

blev brugt til indkvartering af tyskere. Det er et sort kapitel i byens 

historie. Efter besættelsen stod en større gård tom, den havde været 

brugt til kantine, folkekøkken og biograf. I 1947 blev en kreds af 

lærere enige om at starte Vandel Efterskole på gården. Det første hold 

startede i 1948. Jeg var forstander for efterskolen i 33 år.  

 

 
 

Min kone har også været lærer, hun var på en skole i Billund i 40 år. 

Carla har været syg de sidste 4-5 år. 1. februar i år fik hun en lejlighed 

i Kastaniehaven. Det var ikke sjovt at bo helt alene derhjemme i 

Vandel, så jeg flyttede herover, da der blev en større lejlighed ledig.   

Jeg var lidt skeptisk på forhånd, men vi har jo mulighed for at blive 

hjulpet meget bedre her, især min kone. Hun kan kalde på personalet 

her, og hun stiller store krav til sine medmennesker, for hun har det 

ikke godt.  

 

 

Efter omstændighederne har vi det godt her, men det er jo ikke det 

samme som at være derhjemme og privat. Vi måtte jo give afkald på 

mange af vores ting. Men det betyder ikke noget. Det er lige meget 

nu. Jeg længes ikke efter mit gamle hus, jeg kan jo køre en tur derned 

i min bil. Og så har jeg et jagtstykke – der kører jeg også op en gang 

imellem. Jeg vil gerne ud i naturen.  

 

Atmosfæren her er udemærket, men man omgås jo mange dårlige 

mennesker. Heldigvis er der et par stykker, jeg kan snakke med, og 

ellers er jeg god til at underholde mig selv. Jeg går til fysisk træning i 

centret hver mandag og torsdag. På torsdag skal jeg på IT-kursus i 

centret, så jeg kan lære lidt mere på min computer. Jeg prøver jo at 

følge med i alt det nye. 

 

 

 

2. 



 

1.  Det var træls, da vi sku' flytte, 

     men nu vil jeg ikke bytte. 

     Her er lys og luft og plads, 

     så jeg er godt tilpas. 

 For det er rart at fornemme 

 at her har jeg hjemme. 

 

2.  Der bli'r lyttet til min stemme, 

     som den gang, jeg var derhjemme, 

     hvor jeg passede mit bo, 

     nu ta'r jeg den med ro. 

 For det er rart........ 

 

3.  Med de mange åbne døre, 

     kan så meget la' sig gøre. 

     har jeg brug for ensomhed, 

     kan jeg også vær' i fred. 

 For det er rart........ 

 

4.  Med så gode vide rammer 

     og en hverdag med programmer, 

     kan jeg vælge til og fra 

     og nyde hver en dag. 

 For det er rart........... 

 

 

3. 

Sangene i hæftet er forfattet af Kis og Hans Holm og opføres som et 

syngespil af beboere, personale og brugere af centret til fødselsdagsfesten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kan man forlange, at beboerne på et plejehjem skal arbejde?  

 - kan man forlange, at de blot skal sidde med hænderne i skødet?  

Sådan spørger Børge Larsen i Give Avis d. 22.02.2012. Ældrekommissionens rapport er udkommet, og i den anledning er avisen på besøg.  

De finder en beboer, som er travlt beskæftiget med at skrælle kartofler, og stiller ham spørgsmålet.   

Holger Lund svarer: "Hvis man ikke har noget at give sig til, går man jo i stå. Alle arbejder da i deres eget hjem".   

På Kastaniehaven har det altid været et princip, at man skal have tilbuddet om at deltage i hverdagens små gøremål  

- men også at det skal være lysten, der driver værket. 

 

 

 

4. 



 
 1.  Kartofler ska' skrælles,  

      histori'er fortælles, 

    tøjet ska' foldes 

      og pauserne holdes. 

  Når tingene omkring en gror, 

  så ka' man mere end man tror, 

  og gøre det, man gerne vil, 

  og som man nu har kræfter til. 

 

2.  Ka-ger ska' bages, 

     maden tilsmages, 

      kaffen skal brygges, 

      og så ska' der hygges. 

  Når tingene....... 

 

 
 

  

  

3.  Menuer skal laves, 

     idéerne haves, 

     bordet ska' dækkes 

     og nødderne knækkes. 

 Når tingene....... 

 

4. Jorden ska' plejes, 

    fliserne fejes, 

    hønsene mades 

    og fuglene bades. 

 Når tingene ....... 

 

 

5. 



 

 

ARKITEKT JØRGEN LUNDSGAARD  

har tegnet Kastaniehaven. 

Han fortæller om processen: 

”Politikerne valgte det her stykke jord, fordi det 

var så stort, at vi kunne bygge det hele i et plan. 

Det skulle være ved jorden, derfor blev det lagt 

her i udkanten af byen. Der var selvfølgelig 

nogle, der var utilfredse med placeringen, men 

det gik nu hurtigt over. Der blev endda lagt en 

busrute om og lavet et busstoppested lige uden 

for døren.  

Da vi startede byggeprocessen, var et af de 

første diskussionsemner: Skal vi overdække 

mellem husene eller ej? Det blev et nej, for alle 

har godt af frisk luft, også beboerne. Til gengæld 

fik man så en køre-nærhed, så det blev let at 

komme til og fra husene.  

Det var et projekt, der udviklede sig efterhånden. 

Der blev ikke indgået mange kompromisser, da 

vi først gik i gang, snarere tværtimod. Mange 

offentlige byggerier løber løbsk, så der ikke er til 

udenomsarealerne til sidst. Men sådan var det 

ikke her. Vi havde lagt et budget, der holdt. 

Mere eller mindre tilfældigt har vi nok arbejdet 

ud fra devisen: hvad kan vi nøjes med? - så det 

endte med at der var penge til mere. Der kom jo 

også kunst herop.” 

 

”I slutfasen kom der mange ting til: fjernsyn, 

markiser,  pavilloner. Forretningsfører Preben 

Larsen fra Give Boligforening var med til at 

sørge for at budgettet blev fyldt ud - til gode for 

alle heroppe. Personalet var også med til at vælge 

møbler og farver, så husene blev forskellige. Det 

kunne jeg godt lide, det samarbejde, det var guld 

værd. Tanken var jo at lave et leve-bo-miljø, hvor 

man selv lavede maden og lagde sine indkøb 

lokalt. Vi skulle prøve at minimere det 

institutionsagtige. Det skulle være fleksibelt og 

gerne forskelligt fra hus til hus.” 

 

 

 

6.

. 

”Det er en god idé at bygge, så der er nærhed, 

f.eks. til en børnehave, så der er liv omkring 

plejecentret.  Eller som I også gør her: gøre brug af 

hinandens faciliteter - her er jo f.eks. i centret en 

god "biograf", som andre måske kan have glæde 

af. Kulturhuset i Give skal snart i gang med 

ombygningen, og jeg vil opfordre jer til at 

samarbejde med dem og koordinere jeres gode 

tilbud med hinanden.” 

 





MINDER vi gemmer på.... 

 

"Når jeg tænker tilbage til den første tid i 

Kastaniehaven er der så mange sjove 

episoder, der melder sig. Da vi begyndte at 

spise vores måltider sammen i 

fællesrummet, beboere og personale 

sammen, oplevede vi dagligt nye sider hos 

de beboere, som vi ellers troede, vi kendte 

så godt. Beboerne slappede af og hyggede 

sig, og de fik overskud til at fortælle 

historier fra deres eget liv. 

Et  eksempel på at beboerne følte sig 

hjemme: I den første tid gik der stadig 

håndværkere udenfor. En af vores beboere 

gik ud på terrassen og inviterede dem alle 

ind på en håndværkerøl. Det var da godt at 

der var lidt øl på depotet!" 

"De fire små plejehjem blev slået sammen under 

”skrig og skrål”. Vi havde jo nogle beboere, der 

var frygtelig bange for at flytte.  Flere beboere 

fra de små steder sagde: "Bare jeg da dør, inden 

vi skal flytte". Men det gik jo rigtig godt, da vi 

blev orienteret om hvad der skulle ske." 

"Første arbejdsdag for 10 år siden: Alt var nyt, 

alt elektronik bimlede og bamlede. Den første 

beboer skulle hjælpes op af sengen, og det skulle 

være NU, fand´me og sgu - køerne skulle malkes 

og han skulle i arbejdstøjet. Jeg skal op...! 

Personalet spørger om han selv kan støtte på 

benene? Ja, gu´fanden ka´a´det! Vi tager ham 

under armene og finder først her ud af at han er 

lammet... "Hurra for den nye loftlift! 

 

"Jeg husker det som en utrolig spændende 

tid - også fordi vi følte os meget inddraget 

i processen - vi var med helt fra starten. Vi 

var sammen på kursus, hvor vi blev 

blandet - og så skulle vi forestille os 

"fremtidens plejehjem".  

Vi var jo bange for det med madlavningen. 

Det var vores skræk til at begynde med, 

men det blev ret hurtigt noget, vi ville 

kæmpe for. Jeg husker tydelig 

fornemmelsen af, at det her var vores eget 

"andet hjem", som vi skulle starte op. Vi 

skulle selv få huset til at køre. Det blev 

meget mere personligt end før.  Der var en 

følelse af samhørighed." 

Medarbejderne fortæller små historier fra den første tid på Kastaniehaven 

8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Man mindes sit livsværk - sit kald, 

     når man står her i en stald 

     og mærker den dejlige ro, 

     der er omkring en ko. 

 For så står tiden stille 

 mens tankerne vender tilbage 

 til barndommens kilde 

 og de gode gamle dage. 

 

2.  Og duften af gammeldags bag 

     fra en husmors travle dag, 

     hvor timerne tit var for få 

     til alt det, man sku' nå. 

 For så står ........... 

 

3. Ved duften af nyslået græs 

     må man mindes de mange læs, 

     som hentedes hjem fra vor eng 

    af hest og vogn og dreng. 

 Ja, så står....... 

 

4.  Når børnene styrter omkring, 

     gør nøjagtig de samme ting 

     som os, da vi selv var små. 

     - en tid vi skønner på. 

 For så står ....... 

9. 



                          Milepæle i  
 

 

  

              

2004 
Løbende indflytning. 

Indvielse 26.oktober. 

Lukning af de gamle 

plejehjem: 

Apotekergården, 

Solhøj, Gammelgård 

og Grønnegården. 

Knasten flyttes til 

Kastaniehaven. 

Der formuleres 

værdier og en vision 

for centret: 

"Mulighedernes Hus" 

2005 
Marie Rud ansættes 

som assisterende 

leder. 

Fokus på 

kompetenceudvikling. 

Projekt: "Bånd til det 

gamle"  - idéudvikling 

til små projekter. 

Madserviceordning 

under pres p.g.a 

økonomi: 

Beboerne betaler for 

madfremstilling. 

2006 
Første Torvedag 

afholdes. 

Fokus på naboskab. 

Kastanieavisen 

udkommer første 

gang. 

Give Kommune 

forbereder kommune- 

sammenlægning med 

Vejle, Børkop, Jelling 

og Egtved. 

2007 
Vi bliver en del af 

Vejle Kommunes 

område NORD. 

Kastaniehaven er med 

i 

Demensprojektet 

SPIDO. 

Filmen "Velkommen 

til Kastaniehaven" 

produceres.  

Ministerbesøg  

 til premieren 

2008 
Aflastningen flytter til 

Thyregod. 

Fra 3 til 2 nattevagter. 

Kastaniehaven er med 

i projektet "Mere liv i 

gamles hverdag". 

Bålhytte bygges. 

Ny kommune - nye 

arbejdsgange. 

Vi begynder at 

arbejde bevidst med 

billeder. 

 

2009 
Projekt "Liv i 

Køkkenet" 

Nyt filmprojekt 

Personalet tager med 

ud og holder 

temadage på andre 

plejecentre 

Madserviceordning i 

Vejle Kommune 

presset af økonomi 

Indkøbsaftaler 
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Kastaniehavens historie 

 

 

 

 

2010 
Ny madserviceordning, 

indkøbsaftaler og 

økonomiske stramninger. 

Kurs mod et samlet hus. 

Vagtplanændringer. 

Pjece om de første 5 år: 

"Når blikket flyttes fra 

kroppen til livet". 

Komptenceløft i medicin 

for SSAér . 

2011 
Personalereduktion. 

Fokus på indflytning. 

Samarbejde på tværs i 

nærområdet. 

Projekt "Udeliv ved fælles 

hjælp" starter. 

Der er spejderlejr i 

Kastaniehaven. 

Forebyggelsesprojekter: 

"kollegial sparring" og 

"fremtidsværksteder". 

 

 

 

 

2012 
Ansættelse af fast 

sygeplejerske. 

Kompetenceudviklings- 

forløb for medarbejdere og 

jobrotation for ledige 

gennemføres. 

Kurser i velfærdsteknologi. 

ISS overtager rengøring. 

Stram økonomi. 

Kolonihavehus bygges. 

Filmpremiere Udeliv. 

 

2013 
Mad- og måltidspolitik. 

Kastanierådet oprettes. 

Nyt Infomateriale. 

Fokus på 

kontaktpersonsordning. 

Rehabilitering på 

dagsordenen. 

"Lad det gro projektet" 

udvikles sammen med 

naboinstitutioner. 

Sommersang og julemarked 

afløser Torvedagen. 

 

 

2014 
Birthe Frøstrup ansættes 

som assisterende leder. 

Øget fokus på 

rehabilitering. 

Flere terapeuter ansættes. 

Projekt "Sig det med 

billeder": I-pads og 

infoskærme i alle huse.  

Medarbejdere underviser på 

temadage for personale fra 

andre kommuner.  

Temadag om samskabelse. 
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Det må aldrig blive et færdigt projekt 

"At arbejde med hverdagslivet kan du aldrig lægge på 

hylden. Det må aldrig blive et færdigt projekt. Det er 

for eksempel blevet en naturlig del af hverdagen her, 

at man griber chancen for udeliv, når den er der.”  

”For et par år siden arbejdede vi meget målrettet med 

at skabe liv i køkkenet. Det er en stadig udfordring at 

blive ved med at invitere beboerne med i køkkenet, 

det kræver planlægning og en ekstra indsats. Men det 

handler også om at skabe en kultur, hvor det 

”normale” er, at man deltager. Beboerne kigger på 

hinanden, og hvis min nabo ikke vil skrælle kartofler, 

så vil jeg heller ikke. Det er en kultur, som vi skal 

holde ved lige. Mange beboere har jo fået madservice 

derhjemme, så interessen for at lave mad er væk. Så 

kan det godt være svært at komme i gang igen.” 

”Mange beboere har været i dagcentret tidligere, og 

det letter overgangen, at de kender stedet. Dagcentret 

er et afbræk i hverdagen, de fleste kommer mest for at 

hygge sig og blive forkælet lidt. Men når man flytter 

ind i en plejebolig, får man jo en hverdag her, og det 

skal være anderledes. Så er det jo et hjem.” 

”Vi vil gerne være med til at ændre holdninger til 

hvordan det er at være på et plejehjem. Der er nye 

generationer af ældre på vej, som vil noget andet. Det 

er slut med madam blå og de gamle møbler. Beboerne 

bliver mere forskellige, det stiller større krav til 

personalet. Og det skulle jo nødig være sådan, at når 

man flytter ind her, flytter man tilbage til fortiden.” 

               (interview med medarbejdere på Kastaniehaven 2014) 
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1.  Udeliv i al slags vejr, 

      det er jo parolen her. 

     Spille en gang kuglespil 

      hører lis'som bare til. 

  For vi ka' meget mere 

  end vi går og tror. 

  Skønt at manøvrere 

  rundt på egen jord. 

 

 2.  Vandretur med skubbehold 

      også på en dag så kold. 

      Nyde maden i det fri 

      det er noget vi ka' li'. 

  For vi ka' ........ 

 

 3.  Nu og da en cykeltur 

      det er bare no'et der dur. 

      Ud at mærke årets gang 

      lytte til småfugles sang. 

  For vi ka'........ 

13. 



 

 

 

 

 

 

Der er altid noget  

vi kan fejre... 

Torvedage, Vild med dans, 

Sommersang i Kastaniehaven, 

fødselsdage, jubilæer, juleaften, 

fastelavn, filmpremierer, 

rejsegilde på kolonihavehuset og 

indvielse af campingvognen .... 

der er altid en anledning til at 

feste - og den bliver udnyttet! 

14. 



 

 
 

 

 

 

 

 

1.  Med kortene på bordet 

     hvor stikkene bli'r scoret. 

     Der strikkes ret og vrang 

     mens snakken er i gang. 

 Så mærker vi, vi er til stede 

 i hverdagens fest og glæde. 

 Med smil og latter om mund 

 vi nyder hver stjernestund. 

 

2.  Og når vi sammen synger 

     så letter det, der tynger, 

     når alle stemmer i 

     med samme melodi. 

 Så mærker vi......... 

 

3.  Og når musikken lyder 

     man konen armen byder. 

     Hun danser stille vals 

     med armen om hans hals. 

 Så mærker vi........ 

 

4.  Og markedsdagens boder 

     er fyldt med alskens goder. 

     På ægte kræmmervis 

     vi prutter om hver pris. 

 Så mærker vi....... 

15. 



 

                                   

"Dørene står åbne"  

Medarbejderne siger om dagcentret og de frivillige: 

”Vi skal hjælpe brugerne med at lukke verden ind, de har 

måske siddet alene derhjemme i mange år – vi hjælper dem 

med at få lukket nogle nye døre op i deres tilværelse. Vi 

siger: Dørene står åbne, kom bare ind. Lyst og vilje kan godt 

være der hos brugerne – f.eks. til at stå for en aktivitet – men 

troen på, at man kan, skal også være der. Hvis folk har lysten 

og viljen, så skal vi give dem evnen og modet. Og så ser vi 

mange blomstre op.” 

”Selv om vi er blevet færre ansatte er der er jo kommet 

MANGE flere tilbud til vores beboere. Med tiden er der 

kommet mange frivillige, det er en kæmpe hjælp. I dag gør 

vi også meget mere for at få beboerne til at bruge dagcentret. 

Det er en stor forskel til dengang vi flyttede ind, der havde vi 

nok i os selv i boenhederne og brugte ikke dagcentret så 

meget. I dag kommer ca. halvdelen af beboerne til et eller 

andet i dagcentret. Alle beboere er altid velkomne i centret. 

Men der skal koordineres med personalet, og nogle gange må 

vi sige: I må gerne sende nogle over, men vi har ikke flere 

hænder. Det kan godt være svært at bede om at få personale 

med, fordi vi ved hvor vandret de ligger derude i boligerne. 

Men her får vi også hjælp af de frivillige”. 

”Livshistorien bruger vi rigtig meget. Ikke nødvendigvis 

sådan at man sætter sig ned og udspørger beboeren, men i 

snakken – ved at vise interesse og nærvær. Og næste gang 

man mødes, spørger man lige: ”Hvordan gik det så med 

datterens bryllup?” Så vander man mindehaven lidt igen. Det 

betyder meget, at man husker at spørge ind til det liv, der 

leves – også nu.” 

 

 

"Det er jo næsten svært at lade være, når 

man ser hvor mange gode ting, der sker 

her....og vi går jo her og hygger os." 

Hvorfor bliver man frivillig på Kastaniehaven? 
hør hvad de frivillige fra handymandsgruppen siger: 

"Der er et sammenhold og kammeratskab - og så får vi brugt 

vores håndværksmæssige kunnen. Det går faktisk meget nemt. 

Der er en gejst og en energi, der gør at det fungerer ret godt." 

"Nu har jeg gået og tænkt lidt over det  - og det er jo nok 

mig, der får mest ud af det: jeg møder en masse 

mennesker, hører en masse fra det pulveriserende 

samfund, og meget af det kan man godt gå og tænke lidt 

over. Hele min pensionisttilværelse bygger på frivilligt 

arbejde. Og det er en fantastisk oplevelse." 

 

16. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Det lyser op i sjæl og sind, 

     når man tør lukke verden ind. 

     Når lyst og vilje er til stede, 

     bli'r grunden lagt for vækst og glæde. 

 Lad os skabe de bedste kår 

 og føje liv til år. 

 Så livet ka' blive smukt, 

 og vokse sig stort, 

 når det bli'r brugt. 

 

2.  Med år, der sætter sine spor 

     i mindehavens blomsterflor, 

     så smukt et ansigt spejler tiden 

     og fyldes op af levet viden. 

 Lad os skabe....... 

 

3.  Det store skabes i det små, 

     og alt det bedste vil vi få, 

     når vækst og liv i nuet mødes, 

     så smukke stjernestunder fødes. 

 Lad os skabe....... 

17. 



Lad det gro videre.... 

 

 

 

 

 

 

 

                     Faglig netværksdag med naboinstitutionerne 

                      

 

Motionsuge med børn fra børnehaverne og skolen 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad vil fremtiden bringe? 
- her er medarbejdernes bud: 

Det store skabes i det små  

"Med de små skridts metode kommer man rigtig langt. Så alle kan følge med. En 

gang imellem skal man også træde et skridt tilbage. Man kan godt lære at få øje på 

de små stjernestunder og være i nuet.” 

”Vi skal følge udviklingen. Og i dagcentret skal vi kigge på dem der er mellem 60 

og 70 nu – hvad er det de vil? De sidder ikke så meget og maler porcelænsmaling, 

men vil måske hellere ud at rejse. Hvis der f.eks. skal strikkes, er det måske ikke 

til Mother Theresa, men noget lækkert til mig selv eller mit oldebarn. Vi må også 

tænke på at der kommer en generation, der ikke har brugt så meget tid i køkkenet. 

De gider måske ikke sidde og skrælle æbler. Til gengæld vil der måske være flere 

mænd, der er interesseret i madlavning i fremtiden.” 

Man skal føle man er en plet på verdenskortet 

”Vi skal huske at holde det faglige niveau højt. En spændende arbejdsplads er et 

sted, hvor man er et skridt foran hele tiden, der skal være udvikling og man skal 

føle man er en plet på verdenskortet. Vi skal hele tiden opdatere det vi tilbyder, og 

det vi fortæller om os selv, så man er stolt af at man kommer fra Kastaniehaven.” 

”Det er svært at se 10 år frem, for vi bestemmer jo ikke selv det hele. Vi kommer 

nok til at se noget mere velfærdsteknologi. Der bliver også mere fokus på 

hverdagsrehabilitering, og vi kommer til at se nogle nye arbejdsmetoder. Vi får 

flere fysisk friske ældre, vi skal måske mere til at hjælpe dem med at holde de der 

fitness-aktiviteter i gang. Jeg håber det bliver en større del af vores arbejde.” 

”Det er også dejligt at der er kommet fokus på en værdi som NÆRVÆR – det 

kunne jeg godt tænke mig at der også bliver i fremtiden, også selvom vi er lidt 

pressede. " 
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Centerleder Emma Winther slutter af 

Markeringen af de første 10 år giver anledning til mange 

refleksioner over tiden, der er gået. Hvad var det vi forestillede 

os, drømte om, snakkede om, da Kastaniehaven blev taget i 

brug og erstattede fire gamle plejehjem?  

Da Kastaniehaven blev bygget, var der mange der mente, at 

det var placeret helt forkert og alt for langt fra bymidten. I dag 

er vi glade for al den gode plads der er omkring stedet. Vi var 

fra starten optagede af, hvordan vi kunne trække aktiviteter til 

stedet, så der blev oplevelsesmuligheder og liv omkring 

boligerne. Vores ønske var at sikre at verden er indenfor 

rækkevidde til dem der kan og vil være med, og samtidig sikre 

hjælp, pleje og tryghed til dem, der har mest brug for det. Vi 

har ønsket at gøre det attraktivt for andre at besøge stedet, så 

stedet tilføres liv.  Det kan kun lade sig gøre hvis mange har 

lyst til at være med og vil hjælpe til. Vi har den glæde, at der 

gennem årene er mange, der er kommet og har hjulpet os. Små 

og store venner, unge og gamle bidrager hver eneste uge til 

masser af stjernestunder i Kastaniehaven,  - så ved fælles hjælp 

lykkes det!  

Det har været 10 år fyldt med oplevelser og mødet med utrolig 

mange dejlige mennesker gennem årene. Det har været et sandt 

privilegium at være med fra de første spæde tegninger og 

udveksling af tanker og ideer omkring den endelige 

udformning af byggeriet, til indflytning og ibrugtagning, og 

siden masser af hverdage med alt hvad dertil hører af 

udfordringer, glæder og bekymringer. Kastaniehaven er 

rammen omkring mange gamles menneskers sidste leveår, og 

livet skal leves på trods af både sygdom og svækkelse. Der 

skal være noget at stå op til, noget at være med i, glædes ved 

og frydes over, og der skal være mulighed for fællesskab 

sammen med andre i den udstrækning det magtes og ønskes.  

Arbejdslivet og fagligheden er gennem årene foldet ud. 

Hverdagslivet med alt hvad dertil hører har været det faglige 

fokus - og er det fortsat. Vi er meget glade for, at vi tilbereder 

alle måltider direkte i hver boenhed. Det er en fælles opgave, 

der skal løses, og beboere kan ofte være med. Det giver god 

fylde i dagen og det er opgaver som vi finder utrolig vigtige at 

fastholde. Samtidig udforskes og afprøves der hele tiden nye 

ideer, så Kastaniehaven fortsat kan være en god og værdig 

ramme omkring gamle menneskers hverdagsliv. Aktuelt er vi 

optaget af at indarbejde ny viden om gamle menneskers 

muligheder for fortsat rehabilitering frem for mere passiv 

hjælp i hverdagen. Så både beboere, personale og pårørende 

udfordres i forståelsen af, hvad der er god hjælp i hverdagen.  

Det nye ord der nu skal sætte retning fremover er ordet 

SAMSKABELSE. Et begreb, som skal finde form, indhold og 

forstås og skabe retning i årene frem. Jeg håber, vi i de næste 

10 år i Kastaniehaven kan forsætte med at skabe gode 

hverdage. Vi samler på stjernestunder i en samskabelsesproces 

med alle i nærområdet, der involverer og beriger gensidigt.  

Tak til beboere, pårørende, personale, naboere, frivillige og 

øvrige samarbejdspartnere for engagement og bidrag til 

løsning af hverdagens opgaver gennem de første 10 år.  

Vi glæder os til at tage fat på det næste 10 år med de 

udfordringer, det giver!  
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Fødselsdagsskriftet er blevet til på 

baggrund af interviews med 

beboere, frivillige, personale, 

arkitekt og ledelse, og citater og 

billeder er hentet fra noget af det, 

der er blevet skrevet, filmet og sagt 

om Kastaniehaven i de ti år. 

Tak til alle, som har medvirket i 

interviews og med fotos. 

 

KASTANIEHAVENS  værdigrundlag – dengang og nu: 

 

At beboerne oplever tryghed, fællesskab og nærvær. 

 

At livet udfolder sig i og omkring hjemmet. 

 

At livet leves på beboernes præmisser. 

 

At tilværelsen her og nu tager udgangspunkt i det liv, man havde 
før man flyttede til Kastaniehaven. 

 

At beboerne er aktive i hverdagens gøremål i den udstrækning, de er i stand til det. 

 

At beboerne inddrages i beslutninger i og omkring det fælles liv i boenhederne. 

 

At beboerne har mulighed for at vælge og fravælge aktiviteter og samvær  

både i og udenfor boenheden. 


