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KastanieAvisen efterår 2018 

Oktober 2018 Pris 15 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu falmer skoven ……… 
 

efter en ualmindelig lang og varm sommer. 

Tak for en fantastisk sommer med mange dej-

lige udendørs oplevelser og masser af sjove, 

skøre og dejlige indfald. Avisen formår kun at 

fortælle en lille smule fra de mange aktivite-

ter. Men glæd jer til bl.a. at læse om Off-road-

tur, hvor Minna er på besøg på sin gamle 

ejendom. Læs også om fisketur og meget an-

det. Det er en fornøjelse for mig som leder at 

være vidne til de mange aktiviteter, der invite-

rer ind til livsudfoldelser på den ene eller den 

anden måde. Det er en vigtig fortælling om 

den sidste del af livet, at livet stadig er 

værd at leve, at der er noget at stå op til, 

noget at være en del af, noget at se frem til 

og at livet stadig kan byde på masser af ak-

tiviteter – trods større skrøbelighed. 

 

I sidste uge havde jeg en sjov oplevelse, som 

jeg gerne vil dele med avisens læsere. Onsdag 

eftermiddag kunne jeg se en beboer, der i 

egen handicapbus holdt foran hus 10. Ved si-

den af chaufføren (som altså bor i KH) sad en 

anden beboer, Inge. Jeg kaldte på Majbritt, for 

at hun sammen med mig kunne nyde den helt 

særlige situation: ”Se, beboerne tager på tur 

sammen”. Med til historien er, at der også var 

yderligere en beboer i bussen sammen med en 

medarbejder. Det fik jeg at vide af Inge dagen 

efter, da jeg talte med hende.  Turen var gået 

til Herning hvor den lille flok havde været på 

kinesisk restaurant. ”Det har jeg godt nok al-

drig prøvet før” – kunne Inge fortælle. ”Det 

er vist nok klippekortene der har gjort det mu-

ligt”, var bemærkningen også. I samme snak 

med Inge talte vi om den helt store foran-

dring, der er sket for hende i løbet af det år, 

hvor Inge nu har boet i Kastaniehaven. Læs 

om Samsø-turen og få konkret eksempel på, 

hvad en rehabiliterende tilgang kan betyde. 

Sammen med Charlotte, ergoterapeut lavede 

Inge den træningsplan, som kunne vende en 

svær livssituation, og der blev sat nye mål 

med nye forventninger til livet. Det er en for-

nøjelse at følge, når en beboers ønsker og 

drømme forfølges og omsættes til en faglig 

handling, der kan skabe værdi for borgeren. 

”Det kan jeg takke Charlotte for at jeg har 

det så godt i dag”, var Inges bemærkning.    

 

Historierne fra hverdagene er mange og vi er 

optagede af hver dag at være med til at gøre 

en forskel. I øjeblikket er vi meget optagede 

af at få mere ”MUSIK i LIVET”. Læs om 

de nye initiativer og glæd jer til at høre 

mere i de kommende aviser. 

Ved redaktionens slutning kan vi glæde os 

til at vi den 27.9. endelig igen skal holde en 

fest sammen de mange frivillige, der yder 

en kæmpe indsats i Kastaniehaven. Med fe-

sten er det vores hensigt at sige STOR 

TAK til alle der hjælper os med at skabe 

gode hverdage. 

 

Emma Winther 
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Off-road 
Kastaniebussen på blåbærtur ved Hærvejsbær 17. august 2018 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Her gik mine heste,” fortalte Min-

na om der, hvor der nu er blåbær-

mark, for hun har nemlig selv boet 

på gården engang på Hærvejen 163, 

hvorfra der dyrkes økologiske blå-

bær. 

Og der var grusgraven, og den høj 

der er det gamle stuehus. 

Det store ahorntræ havde plantet sig 

selv. 

 

Tusind tak til Steffen og Pia, og 

hunden Ibi, Hærvejsbær, for stor 

gæstfrihed og mulighed for me-

ningsfulde aktiviteter herunder 

smagsoplevelser af de store blåbær. 

 

Der blev lavet blåbærsnaps, da vi kom hjem, og det glæder vi os til at smage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilsen Minna, Hus 14 
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Fisketur 
 

Søren som bor i hus 10, er en passioneret lystfisker, og kort efter Søren flyttede ind, aftalte vi, at 

han skulle lære mig at fiske. Tiden gik, og det blev kun ved snakken, men så her for nogle uger si-

den, fandt vi endelig en dato for, at vi skulle afsted. Dagen kom, og vi kørte hjemmefra kl. 8.45 til 

Filskov fiskesø. Vi købte 2.5 time til at fiske i. 

 

Filskov Fiskesø består af 2 put & Take søer, samt en børnesø med mindre fisk.  

I søerne kan der fiskes efter regnbueørred, kildeørred og bækørred. Der kan desuden fanges både ål 

og gedde. 

 

Filskov Fiskesø fylder deres søer op med Bækørreder, Regnbueørreder, Kildeørreder, Gedder og Ål. 

Fiskesøen kører desuden med et sjovt koncept, hvor man med sin fangst kan få en fiskenål! Bronze 

nålen får du for fangst af en regnbueørred på mere end 6 kg. og for en fangst af en kildeørred på 

over 2kg. Sølvnålen optjenes for regnbueørreder og kildeørreder der har en vægt på henholdsvis 7 

kg. og 2,5 kg eller derover. Guldnålen uddeles til den dygtige lystfisker, der får hevet enten en 

regnbueørred på over 7 kg. eller en kildeørred på over 3 kg. 

 

 

Søren havde alt grejet klar, og 

han viste mig hvordan han gjorde 

fiskestænger klar med snøre, kro-

ge, bat som madding. Det er en 

større videnskab, som jeg ikke vil 

komme ind på her. 

 

 Så var vi klar til at kaste snøren i 

vandet. Søren viste mig hvordan 

jeg skulle kaste linen ud, og da det var gjort, var det bare at vente. Sørens fiske teknik var, at vi ikke 

stod med stængerne i hånden, men lod den stå i spænd ved et af bordene. Denne teknik virker, for 

lige pludselig var der bid på Sørens stang, og vi fik halet en ørred ind på ca. 1 kg. Søren styrede fi-

skestangen og jeg stod klar med nettet, og give fisken en gok i nakken, så vi var sikre på den var 

død. 

 

Ud med snøren igen, og så sad vi og hyggede os, og tiden fløj 

afsted.  

 

5 min før vores tid var udløbet, sad vi og talte om, at vi hellere 

måtte begynde at pakke sammen, da der blev rykket i Sørens 

fiskestang igen. Der var bid igen på Sørens stang. Vi fik halet 

en 1,6 kg fin ørred ind. Samme procedure som ved den første 

fisk, Søren styrede fiskestangen og jeg styrede nettet, bortset 

fra, det var Søren der gav fisken et gok i nakken denne gang. 

 

Så var det bare at få gjort fisk rene, pakket sammen og snuden 

hjemad mod Kastaniehaven. 

 

Charlotte 

 

 

  

http://www.hobbyfiskeren.dk/fisk/baekorred-2/
http://www.hobbyfiskeren.dk/fisk/regnbueorred/
http://www.hobbyfiskeren.dk/fisk/kildeorred/
http://www.hobbyfiskeren.dk/fisk/regnbueorred/
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Sommerfest i hus 16 

 

Den 13. juni 2018 holdt hus 16 sommerfest. Der var dækket op til fest og lækker 

mad fra Campingpladsen. 

Menuen var Karbonader med kartofler og stuvet 

ærter og gulerødder og Citronfromage til dessert. 

 

Efter middagen spillede Citrondrengen op til dans 

og sang fra hvem der måtte have lyst. Annelise 

gav et nummer i mikrofonen med musik fra Ci-

trondrengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervejs blev der serveret kaffe, med små kransekager og et stykke chokolade. 

 

Alle var i et dejligt 

humør og der blev 

deltaget på mange 

måder.  

Der var kørestols-

dans, der blev val-

set og vugget. 

Til slut var der en 

der var så heldig at få en dans med en sømand 

En rigtig hyggelig eftermiddag i hus 16! 
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Kommer du og besøger mig i min nye lejlighed? 
 
Sådan spurgte jeg Cody inden jeg flyttede ind i Hus 12, for jeg har i lang tid pas-
set Cody efter frokost hver torsdag i centeret.  

 
 

 
 
 

Jeg blev så glad, da han 
kom kl. 8 om morgenen og 
vækkede mig, så det gør 

han hver torsdag nu. 
 

 
 

 
 

Jeg har selv en hund. Den fik jeg da jeg var 2 år, og 
mine forældre sagde, at jeg skulle passe godt på 
den, så det gjorde jeg. Den er blevet lappet lidt, men 

den er så fin. 
 
Og jeg har haft en golden retriever, som hed ’Tjuki’ 

... nogle gange kommer jeg til at kalde Cody for Tju-
ki, men det gør ikke noget, for han kommer alligevel 

og han er så sød. 

 
Minna Hus 12 

 

 
 

Nye beboere 

Det er så dejligt med nye beboere (Chip og Chap) i hus 14. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der er udsigt til boligforbedring for 

kaninerne, da handymændene er i gang 

med nyt bur. EW 
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Nyt fra Kastanierådet 

Nu er sommeren ved at være ovre, og vi må da virkelig sige, vi har haft rigtig sommer i 
år. Sommersangen undlod vi i år, fordi det danske vejr er for ustabilt til udendørs ar-
rangementer. Det var så lige netop i år det var godt hele sommeren, det var jo næsten 
umuligt at ramme en regnvejrsdag i år. Men i forbindelse med generationsdagen var de 
Jyske Helte forbi med deres show (sjov). Og det foregik i godt vejr, men med lidt sløj 
deltagelse udefra. Der manglede en masse børn til hoppeborgen og det der var lavet 
for dem. Når der er generationsdag, skal det jo gerne bestå af andre end beboere og 
pensionister.  
 

 
Men det hjælper ikke at ærgre sig eller være bagklog, så nu starter vi med en ny sæson. 
I år bliver den traditionelle høstfest lavet om til en oktoberfest, men ellers bliver efter-
årets program i lighed med de foregående år. Der bliver bl.a. Højskoledag og andespil 
med rigtige ænder(dog ikke levende), og der bliver en eftermiddag med Kis og Hans 
Holm. Og når julen nærmer sig, skal vi selvfølgelig også have julefrokost. Vi er nu ved at 
lave en ønskeseddel til kommunen, som skal med når vi søger § 18 puljen til næste år. 
Det er jo altid spændende, hvor meget vi får, men jeg tror på vi får nok til at lave et 
program som er på linje med tidligere år. 

 
Kastaniehavens Handymænd har la-
vet 5 træheste og klatrestativ til Bør-
negården Søndervang, og afleverin-
gen blev der også lavet en lille fest 
ud af. 
 
Der er jo mange frivillige tilknyttet 
Kastaniehaven, men det vil være 
godt med flere ”skubbere” eller gå-

venner, så beboerne kan komme mere ud i den friske luft. Der er jo både golfbil og el-
cykler til rådighed, så der er muligheder nok. Der er også brug for besøgsvenner, som 
kan komme på besøg hos beboerne. Det kan være med til at gøre dagene lidt sjovere 
og anderledes med selskab af folk udefra. 
 

Erik Andersen 



 7 

På solbær rov 
 
Hus 16 havde en formiddag udset sig solbær i krattet bag huset, det skulle udnyttes 
og vi gik på rov.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der blev plukket og smagt flittigt. Diskussionen gik især på hvad man kunne bruge 
de meget kraftige bær til ud over marmelade. 
 
Og når der kun var to hænder til at skubbe, måtte vi 
være lidt kreative 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Ørne 
 

Lørdag den 25.august kørte vi en busfuld Herrer op til Them Ørnereservat. Det var et flot 

show og alle nød turen med velbehag. Heldigvis var vejret med os 
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Tur til Emmas sommerhus 

 
Torsdag i uge 27 tog vi på tur til Vemb med en bus fuld af glade mennesker, vi skulle 

besøge vores centerleder Emma til frokost og kaffe. 

Vi drog afsted fra Kastaniehaven kl 9.30 og var i Vemb lidt 

over 11. 

Vi startede med en tur rundt forbi hængekøjen bagerst i ha-

ven, og der blev tilbudt prøvetur hvis man havde lyst. 

Haven var rigtig hyggelig med masser at naturlig beplant-

ning, frugtbuske og træer. 

Vi var så heldige at blive budt på en forfrisk-

ning efter køreturen, og vejret holdt næsten 

tørt. 

Der kom en sød lille bemærkning om hvem 

det var der havde sunget så smukt på turen, 

om det var chaufføren; det måtte dog ind-

rømmes, at det var en cd med gode danske 

sange 

 

Frokosten blev nydt i garagen, hvor vi sad i læ fra de få dråber der faldt. 

Kl 14 vendte vi næsen tilbage mod Kastaniehaven, og alle havde haft en dejlig tur, 

med snak, grin og gode historier. 

 

Louise 
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Sommerfugle, blæksprutter & kaniner 
 
Vidunderlige eksempler fra Lad det gro netværket, hvor samarbejde og relationer på tværs 
glæder mange med meningsfulde aktiviteter. 

”Hvor er de gamle mennesker”, siger børnene fra Søndermarkens Børnehus, mens 
de kommer igennem Hus 14’s indgang, og gør klar til at sige goddag og give hånd 

til de beboere som venter besøg og samvær med børnene.  
”Hvor ER de søde, de børn”, siger en beboer. 

 
 
 

 
Når vi har hilst på hinanden synger vi ”Jeg ved 

en lærkerede” og børnene har en remse med 
bevægelser til, som vi kan kigge på eller selv 
være med til, og begge dele er helt fint, for 

man gør det, man kan. 
 
 

 
 

 
 
”Se de små kaniner sover” er en rigtig god sang, og mens børnene danser sidder 

Minna og Emmy med Chip & Chap. 
 

 
 
 

”Hop kaniner, hop, hop hop” synger blæk-
sprutte-børnene i kor, for de har øvet sig 
hjemme og har glædet sig til at være sam-

men med Chip og Chap igen og vise os, 
hvad de kan.  
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Sommerfugle-børnene 
kiggede med store øjne 
på bamserne i sofaen i 

Hus 10 … og det var lidt 
mærkeligt for pludselig 

bevægede 2 af bamserne 
sig, for det var nemlig 
Chip & Chap. 

 
 

 
 

 

 
Chip & Chap 
er ved at få 

lavet en gæ-
stebog, og 

sommerfug-
le-børnene 
tegnede søde 

kaniner og 
solskin deri. 

 
 
 

”Kaste-gribe” er en god aktivitet uanset alder. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farvel farvel og tak for i dag. 

 
Karina 
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Cody's klumme 
 
Til Generationernes Dag, kom Karina 
og jeg fra Middelalderen, og jeg smile-

de, da en af De Flyvende Helte tog hat-
ten af og stolt sagde, at han havde 
samme hårfarve som mig. Min farve 

hedder ”blue merle”, og det er også 
derfor jeg har et halvt blåt øje, som gi-

ver mig det kække charmerende blik. 
 

 

 
 

 
 
Jeg bliver simpelthen så glad, over alle de kollegaer jeg har. 

Her er skønne lille Luna i fuld aktivitet sammen med Mo-
gens til Åbent Hus. 
  

  
 

 
 
Jeg fyldte 6 år den 15. august, så jeg er ikke en hvalp mere ... 

eller... Jeg blev fejret med flag i mit hus og med gave i centret. 
 

 
 
 

Jeg har et tæt samarbejde med 
cafeen og køkkener. Det er vigtigt, at man får det at 
spise, som man bedst kan lide, men det er også vig-

tigt, at det er i en konsistens man kan tygge, bear-
bejde med tungen og synke uden at få det galt i hal-

sen. 
 
 

 
 
 

Test af pandekager i bålhytten, hæ-
hæ. 

 
”Når lykken rammer os, ville vi 
alle ønske, at vi havde en hale, 

så vi kunne logre” W.H.Auden 

 

 
/Cody Olsen 
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Glimt fra sommerens aktiviteter 
 

Heste til børnehaven – Lad det gro-samarbejdet. 

 

Det er til stor glæde for rigtig mange, når handy-

mandsgruppen i Kastaniehaven kreerer oplevelser, 

der kan spredes og skabe glæde for små og store, 

unge og gamle. Heste og klatrestativ har nu fået fast 

plads i børnehaven. 

 

 

 

 

 

Generationsdag 

Kastaniehaven er en del af "Lad det Gro", som er et netværk mellem 6 institutioner i Give. 

"Lad det Gro" ønsker at skabe endnu flere oplevelser og fællesskab på tværs af institutio-

ner, foreninger og lokalsamfund og havde inviteret til Generationsdag ved Kastaniehaven. 

 

   
 

 

Åbent Hus 

Der var masser af liv i Kastaniehavecentret torsdag den 30.8 til åbent hus! Tak til alle be-

søgende, frivillige og holddeltagere for en dejlig dag � 

 

Cafeen serverede traditionen tro ribbenssteg 

med tilbehør. 
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Uffe – en af Trygfondens besøgshunde 

Hver anden mandag får Lars besøg af Uffe og Henriette. Lars vender sig straks rundt i 

sengen for at finde godbidderne til Uffe, som han har stående på sit sengebord – og der er 

ingen tvivl om at Uffe’s besøg er meningsfuldt og af stor værdi og glæde.  

 

/ Karina, besøgshundekoordinator  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

På Kastaniehaven ønsker vi 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. 
 
Lige før sommerferien søgte vi Sundheds – og ældreministeriets pulje for igangsættelse af aktivite-
ter på plejecentre i fht. livskvalitet for beboere på plejecentre. Vi søgte penge til at kunne realisere 
nogle drømme om at skabe endnu flere aktiviteter med musik som ramme for beboerne på Kasta-
niehaven. Og vi søgte penge til at kunne blive endnu klogere og dygtigere til at bruge musik, lyd og 
rytme som et fagligt redskab i arbejdet med mennesker. 
Lige efter sommer kom svaret fra Sundheds – og Ældreministeriet, som havde givet tilsagn til vores 
projekt ”Musik i Livet” på Kastaniehaven. 
 
Projektet rummer forskellige tiltag. Bl.a. Erindringsdans i hus 12 for beboere og pårørende i hus 12 
med Citrondrengen, generationsrytmik med Tine Mynster – og besøg af flere generationer, under-
visning af personale v. musikterapeut fra Vejle Kommunes demensenhed, indkøb af flere musik-
redskaber og i det hele taget igangsættelse af flere musik aktiviteter. 
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Erindringsdans i hus 12 
Erindringsdans er et koncept, der tager udgangspunkt i reminiscensmetoden 
ved systematisk at anvende minder og erindringer. Ved at se genkendelige 
danse og lytte til melodier fra 40´erne, 50´erne eller 60´erne, øges motivatio-
nen til selv at deltage i dansen og ved guidning og spejling som kommunikati-
onsmetode kan tidligere motoriske færdigheder genkaldes. Desuden giver 
dans glæde, motion og tillader tæt, fysisk kontakt på en naturlig måde. 
Dansen startede i hus 12 i uge 36 og er planlagt frem til sidst i november i ef-
teråret.  
 
 
 
Vi har hele tiden brug for at blive inspireret, og torsdag den 20. september tog Karina og Tina til 
Konference i Skanderborg hvor fokus var; 

MUSIK SOM PÆDAGOGISK INVITATION 
 
De var bl.a. til et oplæg med Sigurd Barret, som startede sit oplæg med … ”Nu vil jeg fortælle om 
min tilgang til MUSIK I LIVET”. Karina og Tina fik fortalt ham, at vi netop har fået en pulje penge 
som skal gå til musik, som vi har kaldt det samme. Det har han skrevet til os i en bog + cd om 
DANMARKSHISTORIE, som kan blive til mange forskellige meningsfulde aktiviteter på hele Kastani-
ehaven. 

 
 
Karina og Tina fik inspiration fra Peter Vuust, hjerneforsker og jazzbassist, som fortalte om menne-
skets musikalske udvikling. Vores hjerne forsøger at forudsige fremtiden, fordi det giver os tryghed 
og sikrer vores overlevelse. På samme måde som vi kan forudsige trafik, inden vi krydser en vej. 
Det handlede også om bevidstgørelse, læring og nydelse. 
Aase Marie Ottesen fortalte om musikalsk nærvær – en måde at kommunikere på uden ord. At 
være til stede i nuet og skabe oplevelsesøjeblikke og mødeøjeblikke og at være frem for at gøre. 
At nynne gør os roligere og de mennesker som vi er sammen med vil derfor aflæse os som rolige 
og selv blive rolige.  
Det handler om at både mennesker med demens OG personale kan få en tryg oplevelse og relati-
on. 
Det handler om Musik i Livet … i hverdagslivet. 
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Fra uge 43 hvor vi har fået mulighed for at have GENERATIONS RYTMIK. Tine Mynster, som er mu-
sik formidler og underviser kommer og laver musik og lyd for alle aldre. Vi håber på denne måde at 
give en oplevelse af musik, som både stimulerer småbørn og ældre. 
 
1 årigt projekt 
Projekt ”Musik i Livet” er et 1 årigt projekt, og vi har mange gode ting at se frem til. 
Oversigt over projektet indhold fra august 2018 – juli 2019 kan ses på opslagstavlen i Centret 
 
 
 

Samsø turen. 
Jeg lærte Inge at kende, da hun i september 2017 flyttede ind i hus 10 med sin mand Vagn, som 
desværre faldt bort i begyndelsen af 2018. Inge havde nogle problemer med benene, kroniske 
nerve smerter.  Inge var meget motiveret til at prøve træning, for at se, om det kunne afhjælpe 
hende i dagligdagen og reducere de smerter hun havde i benene. 
I samarbejde fik vi lavet et træningsprogram, som Inge kunne træne ud fra, både til træning og 
hjemme hos sig selv 
Inge kom hver uge over for at træne, samt hun lavede øvelser hjemme hos sig selv. Efter kort tid 
kunne Inge mærke, at smerterne havde aftaget lidt i benene, hun kunne selv komme ned at ligge 
på den side, som hun i mange år ikke havde kunnet ligge på.  
En dag hvor Inge trænede kom snakken ind på Samsø, Inge fortalte, at 
hun havde været på Samsø, og hun syntes det var en fantastisk ø, og 
hun havde nogle meget dejlige minder derfra.  
Jeg spurgte Inge, om vi ikke skulle tage en tur af sted til Samsø, så hun 
kunne få genopfrisket alle de steder som hun havde set på Samsø.  Inge 
var først lidt betænkelig ved ideen, men det tog ikke ret længe at over-
tale hende til en tur til Samsø.  
Vi fandt en dag, fik bestilt færgebillet, og så var der kun ventetiden, 
indtil vi skulle af sted. 
Dagen inden vi skulle afsted, aftalte vi, at vi hver især skulle smøre en 
madpakke, og så spise den på turen. 
 
Fredag d.25.5 kl. 07.30 var vi klar til at køre mod Hou, hvor vi skulle med færgen. Vi kom til færgen 
i god tid, og så den sejle ind i Hou havn, kørte om bord, fik fat i Inges rollator så hun kunne tage 
elevatoren op til salonen på færgen. Overtiden fra Hou til Sælvig, tager en time, så vi fik tid til vo-
res medbragte kaffe. 
Da færgen anlagde til Sælvig, kørte vi fra borde, og kørte først til Onsbjerg hvor vi kørte rundt, og 
så de små gamle huse.  

I det nordvestlige hjørne af Samsø, på vej op til Nordby og Nordby 
bakker ligger Mårup 
havn. Op mod Mårup 
havn kom vi forbi en 
bod ved vejen, hvor 
de solgte grøntsager. 
Vi holdt ind, og fik 
købt grønne asparges 
til Inges datter, og ved 
boden lå der en lade, 
som vi kiggede ind, 
der så vi et bjerg af 
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løg, aldrig havde vi set så mange løg på et sted. Tør slet ikke tænke på hvor mange hakkebøffer der 
skulle bruges til alle de løg. 
 
Mårup er navnet på en af de fire havnebyer på Samsø. Området er dannet i istiden, og et par kilo-
meter nord for havnen findes der en enestående istidskløft kaldet: Møgelskår, og lidt længere 
nordpå i Nordby bakker ligger det 64 meter høje Ballebjerg med udsigtstårn  
Efter at have beundret de gamle huse og set på bådene i Mårup havn, kørte vi igennem til Nordby. 
I Nordby har de en labyrint. 

 Labyrinten på Samsø er Verdens største med 50 000 træer. Læg 
lige mærke til, at inde midt i labyrinten er stierne formet så det 
ligner Samsø. Den blev anlagt i 2000 og dækker et areal på 6 ha. 
Den samlede stilængde er på 5,4 km. Labyrinten besøges af ca. 
20.000 gæster om året. Efter at have kigget ind, dog uden at 
prøve labyrinten, fortsatte vi til Nordbybakker. Vi kørte rundt og 
læste på de mange oplysningsskilte, der er om området. Her 
kommer et lille udpluk. 
Nordby Bakker 
strækker sig ca. 7 
km - fra Issehoved i 
nord til Asmindør 
Hage i syd, og det 
er et markant 
randmoræneland-
skab. Altså det ma-

teriale, som isen skubbede foran sig. Det bakkede 
landskab er gennemskåret af en række dale, der på 
Samsø kaldes for skår. Møgelskår, Balleskår, Svinekil-
derne og Espedal er erosionsdale, der blev skabt ved stærke smeltevandsstrømme, da isranden 
trak sig tilbage. 
 
Fredede områder. 
Overdrev er nu en af de mest truede landskabstyper i Danmark, og derfor er der gjort en særlig 
indsats for at bevare Nordby Bakker. Siden 1960 er ca. 480 hektar (5 km²) af Nordby Bakker - fra 
Issehoved i nord til Asmindøre Hage i syd - blevet fredet. Heraf ejer Naturstyrelsen ca. 280 hektar 

(3 km²). De første fredninger blev hovedsagelig gennemført for at 
forhindre sommerhusbebyggelse, mens de senere fredninger også 
skulle sikre publikums ret til at færdes i naturområderne. Frednin-
gerne skal også sikre, at landskabet holdes fri for selvsåninger i de 
områder, hvor dyrkning og græsning ophører. Det sker bl.a. gennem 
forskellige former for pleje af landskabet, hvor området holdes lys-
åbent med græssende kreaturer og får. Achton Friis skrev i 1920’erne 
i sit værk ”De Danskes Øer” om sine iagttagelser i Nordby Bakker: ”Et 
mylder af blomster er strøet over disse fattige bakker. Mellem gni-
strende røde mosser gror engelsk græs, stenbræk, fandens mælke-

bøtte, kodrivere og stedmoderblomster; violer vælder op af sandet i store klynger, engelsød og ti-
mian, forglemmigej og potentil. Violette storkenæb står med forbavsede ansigter over deres egen 
pragt på denne magre bund, og evighedsblomsters sølvgrå blade stråler som smykker på mossets 
puder. Rundt omkring står den alvorlige lyng i lave stride buske”. Også i dag kan vi glæde os over 
den artsrigdom, der findes i floraen i Nordby Bakker. 
Efter at have kørt rundt og nydt den storslåede natur, var det tid til frokost. Det var oplagt at fro-
kosten blev indtaget ved Ballebjerg med udsigtstårnet. Det pudsige tårn blev opført allerede i 1920 
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for sognerådsformand og gårdejer Morten Madsen 
egne penge, og indvendig rummer tårnet en lille 
planche-udstilling om stedets historie. De lokale har 
fra gammel tid brugt Ballebjerg til en aftentur med 
madkurv og drikkevarer.  
 
Efter frokosten var 
det selv Nordby som 
skulle ses, samt der 
skulle også nås at spi-

se is inden vi skulle med færgen hjem. Ja som tiden løber, når man 
hygger sig, og er i godt selvskab. 
Landsbyen Nordby er tæt knyttet til Nordby Bakkers historie, og 
derfor er det spændende med et besøg i denne særdeles velbeva-
rede landsby. De sammenbyggede, stråtækte bindingsværkshuse 
med stokroser er idyllisk placeret rundt om landsbyens gadekær. 
Ren Morten Korch. Bemærk også det pudsige, gule klokketårn fra 
1857, hvor et frivilligt ringerlav har ansvaret for at ringe solen op 

og ned. Selve kirken ligger 
næsten 2 km syd for Nordby, 
og derfor måtte man have et 
ekstra klokketårn i byen. Nordby er desuden kendt for sit 
smukke gadekær, det skulle også beundres. 
 
På vej tilbage 
stoppede vi 

op på det sted hvor Samsø er smallest, det hedder 
Kanhave kanalen. Der er knyttet et sagn til hvor-
dan Samsø blev delt i to. I vikingetiden blev kana-
len anlagt på tværs, den er ca. 500 m lang og 11 m 
bred. Det siges, at kanalen blev gravet ud på en 
nat af vikingerne, for at de kunne redde deres flå-

de som havde base i Stavns fjord, og ud i Mårup Vig, hvor de kunne 
sejle væk, da vikingerne opdagede at de var ved at blive angrebet af 
fjenden ude fra Kattegat. 
Nu var tiden til at vi skulle med færgen hjem, så af sted til Sælvig 
havn, køre ombord på færgen, og hjemad til Kastaniehaven igen. Det 
var den skønneste tur, med masser af oplevelser og fantastisk vejr, vi 
kunne ikke have ønsket os det anderledes….  
 
Tak Inge for en super tur og din seje vilje til at kunne træne op til at 
være så aktiv som du er. 

Jeg må simpelthen fortælle, at Inge har været på flere ture siden vores Samsø tur sammen med 
hendes datter Anne. 
 
Kærlig hilsen Charlotte 
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Ferieminder 
Nogle af Inges feriebilleder fra turene til Djursland og Ærø med datteren Anne. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Ny ergoterapeut 

Mit navn er Anne-Mette Lundegaard, og pr. 1. september startede jeg som ergotera-
peut i Kastaniehaven med tilknytning til hus 10.  
Tak for en super god velkomst og forståelse for, at det tager lidt tid at lære beboere, 
pårørende, personale, struktur og kultur at kende. 
 
Jeg kommer med 4 års erfaring som trænende ergoterapeut på plejecentrene Hejlskov 
og Ågård ved Egtved og er optaget af, at hver enkelt person som bor i plejebolig bliver 
mødt og støttet i at bevare sin identitet og selvopfattelse, som er opbygget gennem et 
langt liv.  
 
Derfor er jeg nysgerrig på hvad der gør hverdagen til en god dag og hvilke aktiviteter som beboerne oplever 
som meningsfulde at deltage i. Jeg er ansat som led i, at Kastaniehaven har fokus på den rehabiliterende 
tilgang. For mig at se handler det både om at opretholde fysisk mobilitet og om ”småting” som når beboere 
selv vælger tøj, spænder livremmen eller sætter håret lige præcis den måde, som det skal gøres på.  
Jeg er nysgerrig på beboerens familiesituation og hvad de tidligere har lavet i arbejdslivet, fritidsinteresser 
og hverdags”sysler”, fordi det giver et fingerpeg om hvilke vaner og roller som var og måske stadig er be-
tydningsfulde.  Som tidligere folkeskolelærer er jeg også optaget af, at beboerne oplever sig som en del af 
et socialt fællesskab, og det gør jo ikke noget, hvis samvær og aktivitet både skaber øjenkontakt og smil.  

 

 

 

 

1 Kaffepause ved Fornæs Fyr ved Grenå 
2 Uden for Ørum Kirke, hvor Inge er døbt, 

konfirmeret og gift 

3 På toppede brosten i Ærøskøbing 
4 Fra Flaske-Peters samling i Ærøskøbing 

Anne-Mette afløser Charlotte og hun går til 

opgaven med det formål at støtte op om 

beboernes ønsker og drømme EW 
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Kommende arrangementer i Centret 

Dato Arrangement 

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

Onsdag Fællessang kl. 10–11 v. Mogens Jensen og Lis Ringive 

Torsdag i lige uger Fællessang kl. 14,30 – 16,00 i Hus 14 

Torsdag den 1. oktober Oktoberfest kl. 17,00 

Tirsdag den 2. oktober Gudstjeneste kl. 14,30 – altergang 

Tirsdag den 9. oktober Cafe Rolle kl. 14,30 – 16,00 

Tirsdag den 16. oktober Gudstjeneste kl. 14,30 

Fredag den 19. oktober Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Husorkestret spiller  

Torsdag den 1. november Højskoledag kl. 9,30 – 16,00 /T) 

Tirsdag den 6. november Gudstjeneste kl. 14,30 – altergang 

Torsdag den 8. november Gammeldags andespil kl. 14,00 

Tirsdag den 13. november Cafe Rolle kl. 14,30 – 16,00 

Torsdag den 15. november Kis og Hans Holm underholder kl. 14,30 (T) 

Tirsdag den 20. november Gudstjeneste kl. 14,30 

Fredag den 16. november Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Husorkestret spiller 

Tirsdag den 4. december Gudstjeneste kl. 14,30  

Tirsdag den 11. december Cafe Rolle kl. 14,30 – 16,00 

Torsdag den 13. december Julefrokost kl. 11,30 – Steen Nielsen underholder (T) 

Fredag den 14. december Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Citrondrengen spiller 

Mandag den 24. december Gudstjeneste kl. 10,00 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 51 

Deadline for aflevering af stof er 11.12.2018. 

Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleve-

res på kontoret. 

Alle læsere opfordres til at komme med indlæg. 

mailto:ingerastrup@gmail.com

