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Foråret er over os ………. igen, og det er så dejligt!
Det emmer af forår alle vegne, og den ene
dag skønt mildt forårsagtigt og næste dag
vinteragtigt og koldt og klamt. Men det er
ganske vist: dagene længes og det spirer
og gror. Fuglene har travlt med redebygning og de kvidrer lystigt derude. Der bliver beskåret træer rundt ved ”indre ringvej” og påskeliljerne er på vej til snarlig
blomstring. Der planlægges aktiviteter i
kolonihaven, bl.a. med plantning af brombærespalier om kort tid. Forventningen om
mange gode timer udendørs optager os alle nu. Der gås ture og snart vil cyklerne og
golfbilen igen være at se dagligt rundt om
Kastaniehaven og nede i byen, travlt optaget af at give beboerne mulighed for
udendørs oplevelser.
I takt med det bedre vejr er børnene igen
hyppige gæster. Dagplejen der lægger vejen forbi og børnehaverne der kommer på
besøg. Alt sammen så livsbekræftende og
energigivende.
Vi håber på mange stunder i den kommende sæson, hvor der er dejlige møder
mellem de gamle og børnene. Allerede nu
kan det afsløres at vi sidst på sommeren
holder generationernes dag, hvor vi får besøg af ”De Jyske Helte”, og vi skal være
sammen om cirkusforestilling, hvor børn,
unge og gamle kan mødes omkring en fæl-

les forestilling. Så sæt allerede nu kryds i
kalenderen den 1.9.2018. Forventningens
glæde er også er god at have.
I avisen kan der læses om dejlige aktiviteter, der har været de sidste måneder. I særlig grad er jeg glad for, når det lykkes at
centret er ramme om gode fester, som kan
afholdes af beboerne, der bor i husene.
Det er mere overkommeligt at komme til
fest, når det ligger så tæt på egen bolig, og
man kan komme hjem igen hvis kræfterne
svigter. Vi er glade, når svære stunder kan
vendes til en ”Glædens fest”, som der berettes om i avisen. I den sammenhæng fortælles om kokkemænd, der laver mad, god mad der glæder og fornøjer.
I det skjulte og i det stille foregår der
mange ting rundt omkring i Kastaniehaven. Kokkemændene er en gruppe mænd,
der gennemlængere tid har haft fornøjelsen af at mødes om aftenen for sammen at
lave god mad i centrets lokaler. Så Kastaniehaven er også mødested for andre end
beboerne, og det giver mulighed for at
vedligeholde eller knytte nye venskaber.
Og så er det jo mænd! Et helt særligt kapitel, som vi på mange måder bliver mindet
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om har særlig betydning. Mænd har glæde af at mødes med andre mænd, og det
kan være svært i en kvindedomineret verden. Så læs også om fødselsdagsfejring,
kun for mænd. Så derfor er det også med
glæde, jeg kan fortælle, at vi har ansat en
ny mandlig medarbejder, Lars Svane, som
præsenterer sig selv i avisen. Med Lars
følger også musik. Dejlig medrivende og
engagerende musik. Så vi kommer i den
kommende tid til at anvende musikken
meget mere i hverdagen. Der er opstået en
rytmegruppe, som mødes hver tirsdag. Der
synges og spilles meget i hverdagen, og
sang giver et dejligt nærvær og glæde til
mange, og vi tror på, at vi via musikken
kan nærme os hinanden på nye måder. Så
vi byder Lars meget velkommen med sin
guitar.
Personalet har gennem de sidste par måneder været på kursus, og vi går en spændende udvikling i møde. Med det fælles
faglige udgangspunkt, at vi som personale
skal og kan blive bedre til at møde hver
enkelt beboer, så beboerens egne ønsker
og drømme kommer tydeligt i fokus, hvor
det overhovedet er muligt. Det hedder i

nutids sprog: rehabilitering, og vi er optaget af hverdagens muligheder for selv at
være aktiv, medvirke og vedligeholde og
om muligt genvinde færdigheder. Det er
ikke for sent at drømme, så vi vil gerne
hjælpe med at indfri drømme om at være
med i livets muligheder. Så vi øver os som
personale og vi vil også gerne udfordres,
så hvis vi ikke gør det vi siger, så vil vi så
gerne have at både beboere og pårørende
hjælper os med at holde fast. Sammen kan
vi blive bedre og støtte op om bedre hverdage for den enkelte, inden for de rammer
der er givet.
Ved redaktionens slutning er påskemiddagen i Centret netop afsluttet. Kjeld og Hilda Heick har underholdt til stor fornøjelse
for alle, der har været med. Avisen når også at bringe lidt billeder fra festen.
Så med en dejlig dag med god mad og dejlig underholdning og glade deltagere i
frisk erindring ønskes alle en rigtig god
påske.

Emma Winther

Garn – Garn – Garn
Torsdag den 11. januar besøgte Børge Larsen fra Vejle
Amts Folkeblad strikkerne på Kastaniehaven, og det kom
der en fin artikel ud af. Efterfølgende blev det også omtalt i
Give Avis. Strikkeriet (strømper, trøjer, tæpper mm.) bliver med Rotarys hjælp fragtet til Litauen og fordelt til institutioner der.
Artiklerne har resulteret i flere donationer af garn.

Ligger du inde med garnrester, vil strikkerne tage imod
det med glæde.
Alle garntyper, -tykkelser og -farver kan bruges.
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Cafe Rolle
er Danmarks mest mærkværdige Cafe med
Danmarks mest minimale åbningstider. Skiftende fra måned til måned og åbent KUN en eftermiddag om måneden. Alle er velkommen. Også
dem som ikke er vant til, eller har kendskab til
Kastaniehaven i Give.

Gæsterne!
De er unikke og noget ganske særligt. Især dem
der bor i Kastaniehaven.
I mandags var der ”fuldt hus.” Værterne i Cafe
Rolle var Lars, Tina og Dina. Der blev sunget og
der blev fortalt lidt historie. Det var så fint. To beboere sang solo.
Der blev sunget så fint med på alle sangene. Lars spillede og førte an på sin guitar. Det er ganske
tydeligt, at sangene gør noget godt for os alle.
Det var en mandag med liv og glæde på Cafe Rolle – og Kastaniehaven i Give – Et ganske specielt og fantastisk sted.

Dina

Fastelavn

Fastelavn er mit navn... boller vil jeg
have´..
Kastaniehaven har holdt fastelavn
med besøg af Agerholm. Dagen
startede med kaffe og fastelavnsboller, derefter skulle tønden slås
ned. De gik alle til den og vi fik kåret en kattedronning og kattekonge.
Dejlig oplevelse.

Så festligt, når de dagvisiterede kommer i taxa og er udklædt hjemmefra.
EW
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Glædens fest på Kastaniehaven
Min datter Anne og jeg, Inge Hansen, sidder og taler om og glædes over alle de dejlige oplevelser som min afdøde mand Vagn og jeg nåede at få sammen her på Kastaniehaven siden vi flyttede ind den 18. september 2017 i Hus 10. Det er specielt Glædens Fest søndag
den 3. december 2017 vi vil dele med jer her.
Flytningen til Kastaniehaven
Da vi flyttede ind lå det ikke lige i tankerne, at vi i starten af december, godt 2½ måned senere, ville kunne samle familien og tidligere naboer fra Sønderdal til en lille fest. Nej, indtil da havde
2017 budt på mange udfordringer og forandringer for os begge.
Den største, at vi begge ikke mere kunne klare dagligdagen i vores dejlige hjem i Sønderdal, men måtte søge en fælles plejehjemsplads, helst på Kastaniehaven. Det var en svær tid. Men vi
mødte et omsorgsfuldt personale, og med deres gode hjælp og
venlighed blev bekymringer i løbet efteråret vendt til glæde og
mere overskud for os begge, også selvom Vagns kræfter langsomt
blev mindre.
Tanker om at holde fest
I starten af november havde jeg fået det så godt, at jeg gerne ville fejre min 85 års fødselsdag i slutningen af måneden, meget gerne ved at samle familien. Men hvordan det kunne
arrangeres kom først til mig under samtalen med en ven, som er tovholder for Kokkemændene her på Kastaniehaven i nr. 8. Hvis nu Kokkemændene havde mod på at lave maden,
så ville der kunne inviteres til fest. Mine tanker blev også vendt med vores datter Anne og
Vagn. Heldigvis var kokkemændene med på ideen. Denne ene gang ville de gerne være
kokke til en fest, og næsten alle kunne den 3. december. Blandt kokkemændene er en del
af vores tidligere naboer fra Sønderdal og inden vi så os om var kokkekonerne også involveret og alle inviteret. Vort store ønske var, at de udover at lave maden og ordne det praktiske omkring festen også var med som gæster.

Antallet af gæster voksede fra omkring 25 til 49. I KastaniehaveCentret er der jo god plads.
Her tog vi imod vores 46 gæster – familien og tidligere naboer fra Sønderdal – til Glædens
Fest søndag den 3. december kl.12.
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Menuen skulle være praktisk, så den blev:

Forret: Tunmousse med ½ æg, rejer, ærter, majs,
ananasstykker, dressing og flutes. Hvidvin
Hovedret: Bøf stroganoff med ovnbagt kartoffelmos, appelsinmarinerede gulerødder, haricots verts,
asier. Rødvin
Dessert: Citronfromage. Dessertvin.
GLÆDENS FEST
Min mand og jeg syntes, der var så meget at fejre og sige TAK for, som vi ikke havde haft
kræfter til de sidste fem år. Min 80 års dag i 2012, Vagns 85 årsfødselsdag 2015, vort Diamantbryllup i 2017. Vi ville også gerne sige tak til dem, som i løbet af de sidste fem år og
ikke mindst i løbet af 2017 har båret med og hjulpet på forskellig vis, ikke mindst hen over
sommeren og i forbindelse med flytningen til Kastaniehaven, tømning og klargøring af huset på Sønderdal til salg.
I ugerne op til festen faldt alting på plads. Og Vagn og jeg kunne glæde os til dagen.
Bordpynt
Vagn har broderet og kniplet i over 60 år,
så det er blevet til meget forskelligt:
flaconer, rigtig mange lommetørklæder
med kniplingsbort og nogle med monogram, stolaer, dækkeservietter, mellemlægsservietter også nogle med initialer,
bogmærker, julepynt, kræmmerhuse,
flettede julehjerter, engle, små juletræer,
slips med perler, klokkestrenge, duge, billeder, mange, mange metre mellemværk
som jeg har syet i pudevår og dynebetræk, festremser i mange farver men rigtig mange i
blå.
Blomsterbordpynten var lyserøde nelliker og
lyseblå iris, som i min brudebuket for over
60 år siden, det passede jo så fint til de blå
festremser. Anne hjalp os med at lave et fint
sangblad med ni sange og salmer, jeg havde
nogle små historier og kommentarer til undervejs. Vagn bød velkommen og vi havde i
fællesskab skrevet nogle tanker ned, som jeg
også bød velkommen med, med stor tak til
Gud, at han har styret det hele så godt for os
og stor tak til alle.
Efter middagen kunne man gå over og se
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vort nye hjem i de dejlige omgivelser her i hus 10B, hvor Vagn og jeg fik lov at få 3 ½ gode
måneder sammen.

Så var der kaffe. Anne havde bagt kransekager og en af kokkekonerne havde bagt to slags
brunkager og så var der Twist, orangegrene og frugt. En rigtig dejlig og uforglemmelig dag.
En fest som på alle måder blev GLÆDENS FEST. En dejlig minderig dag, som vi efterfølgende sammen glædede os meget over og talte om hver dag med stor taknemlighed.
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Vagns kræfter blev henover julen og nytåret gradvist mindre, og fem dage efter han fyldte
87 år, døde han stille om morgenen den 5. januar 2018 med sine kære omkring sig. Derfor
er det nu en ekstra stor glæde for både min datter og mig samt den øvrige familie, at vi fik
mulighed for at holde Glædens Fest. Det kan vi ikke takke Kokkemændene og Kokkekonerne nok for, at det blev muligt.
Personalet her i Hus 10 vil vi også gerne takke for jeres store omsorg og gode hjælp, som
var med til, at Vagn og jeg fik kræfter til at kunne samle familien og de gamle naboer til en
fest, som nu giver mig så megen glæde og taknemlighed at tænke på og glædes over de
dejlige billeder.

Tak.
Inge Hansen

Min Livshistorie
Give Avis skrev bl.a. følgende på nettet og bragte en stor artikel i avisen:
Birgit Søholt fra plejecenter Kastaniehaven inviterer sammen
med Ældre Sagen til kursus i Min
Livshistorie onsdag den 22. februar.
Nu kan du få din livshistorie på
digital lagerhotel
- Vi er alle fulde af gode livshistorier, og dem vil Kastaniehaven
gerne hjælpe dig med både at få
skrevet ned og at få sat i systematik på det verdensomspændende edderkoppespind ........

Flere nye brugere har taget mod tilbuddet, og har du lyst til at høre mere, så mød op i
Centret onsdage kl. 14-15,30. Medbring gerne din egen PC eller IPad (eller du kan
låne på stedet)
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Jeg hedder LARS SVANE – og jeg har godt nok allerede huseret her i jeres dejlige
KASTANIEHAVE(n) i en god måneds tid nu… men NU er det vist på tide at få
præsenteret mig lidt mere præcist til alle interesserede!
Jeg er oprindeligt læreruddannet i Jelling med fokus på MUSIK som pædagogisk
virkemiddel – men med i min faglige bagage har jeg også et mægtigt fint diplombevis som SPECIALPÆDAGOG, og det er og bliver den pædagogiske henvendelse
og praksis, der har min interesse – og som jeg i al ubeskedenhed føler mig god til.
Jeg opfatter mig simpelt hen som MUSIKPÆDAGOG – og som sådan vil jeg gerne
udfolde terapeutiske ambitioner & perspektiver i mit arbejde, selv om jeg altså ikke er
uddannet som terapeut. Denne interesse har jeg haft i snart 30 år - nemlig siden jeg
under læreruddannelsen var i praktik på en specialskole og via simple musikterapeutiske øvelser fik skabt en lille men tydelig relation til en ung mand med autistiske
træk så stærke, at han stort set var umulig at få kontakt med.
Nu har KASTANIEHAVEN til min store glæde givet mig mulighed for at prøve
mine ambitioner og evner af her på stedet i 3 mdr. - og samarbejdet skal vise, om
min indsats i det menneskelige samspil kunne gøre en god forskel for mange af Jer,
der bor her eller har jeres gang her i Centeret og i husene. - Henvend Jer endelig!
Jeg bor i en lejlighed midt i Give og synes, vi har en hyggelig og rar by og et fremragende ÆLDREHJEM/PLEJECENTER, der summer af liv og inspiration!
Lars har skrevet dette i februar,
og ansættelsen er senere forlænget, så nu er der meget mere
musik og sang på Kastaniehaven
EW
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Grønland
Fredag den 26. januar var der i
forbindelse med brunch foredrag med Elin og Leif Kyed.
De fortalte om deres år som lærere i Grønland, først på vestkysten, og efter en tid i Danmark
var de tilbage i en bygd på østkysten.
Senere har de besøgt Grønland mange gange, og der var et rigt billedmateriale, så vi fik indblik i forholdene.
Elin og Leif havde medbragt en
del kunsthåndværk fra Grønland.

Wienerkoncert
Vi kan vist godt sige, at det nu er en tradition, at Brande
Amatørorkester kommer her og holder nytårs/wienerkoncert
på Kastaniehaven.
Der var fuldt hus, og de dejlige rytmer og dygtige solister Børge Toft og
Sebastian Glud Østergaard leverede
en rigtig dejlig aften.
Og Den svingende, klingende, livsglædebringende, hjertebetvingende wienervals inviterer til en svingom.
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Rollatorparkering
Til de større arrangementer skal der være tilstrækkeligt med p-pladser, såvel
ude som inde.

Kun for sjov
En dejlig frostklar fredag formiddag var der inviteret til brunch og musikunderholdning i Centret. Næsten 90 personer havde taget mod invitationen, da Kirstens køkken
og cafedamerne serverede brunch.
Musikerne "Kun for sjov" sørgede for underholdningen, bl.a. mange gamle gårdsangerviser, og der var også god lejlighed til en svingom – og det benyttede mange sig
af.
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En ven, en kammerat.
Den bedste ven, en sikker ven.
Vi kan lave en artikel til vores avis, KastanieAvisen, siger Karina.
Allan og Cody kigger på hinden, ”det må vi lige snakke om, siger Allan og smiler
og klapper hunden.
”Hvad betyder det at kunne komme ud og gå tur med Cody?”
FRIHED.
”Hvad er det gode ved en hund? ”
For mig er det, at det er en ven. Man får en ven. Nogle kan ikke lide det, og nogle
synes det er dejligt. Hunden hjælper.
Og han vogter. Han er en god vagthund, han passer på mig.
Fuglene synger i det sneklædte landskab omkring Kastaniehaven denne 8. dag i
marts, og det lyder til, at fuglene tror på forårets snarlige komme.
Hunde kan ikke lide at få salt på sine poter, siger Allan.
Det er dejligt at komme ud at få frisk luft, og det er også dejligt bagefter at slappe
af.
Allan sætter sig i sin gode stol og siger til Cody ”du er min gode ven, det er du”,
imens hans hænder forsvinder i Cody’s store pels.
”Hvad kan være en god overskrift til artiklen? ”, spørger Karina.
En ven, en kammerat. Den bedste ven, en sikker ven.
Følelsen af en bedste ven og tryghed.
Han slapper af nu. Nu hviler vi os.
Både mennesker og dyr, de kigger efter nogle steder, hvor de har tryghed og sikkerhed.
Vi har det godt.
Allan, Hus 12.

Foto 15. marts 2018
”Det er det bedste, der kan ske”, siger Allan, når Cody
kommer, ”hvor er det heldigt at møde dig igen”.
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Dén dag var det THOMAS’ fødselsdag – hurra, hurra, hurraaaaa!
(Glimt fra en musikpædagogs dagbog…)

En dejlig, solrig(!) januar formiddag på Kastaniehaven kan som bekendt sagtens se således ud:
3-4 styks af Kastaniehavens allerhyggeligste ældre herrer og et par af stedets ansatte af ægte hankøn(!) tager westernguitaren under een af de stærke arme og begiver sig i fælles flok over i Hus
14, hvor den nyindflyttede sangfugl og årsunge, THOMAS, bør fejres godt og grundigt på sin 98-års
fødselsdag!
Det bette selskab banker på hos een af de andre gode kammerater på gangen, og denne veloplagte guttermand slutter sig lynhastigt til de andre festoplagte.
Nu stemmes guitaren stille og roligt, der hentes et fint Dannebrog – og så marcherer den glade
gruppe uanmeldt ind ad døren til lejligheden, hvor FØDSELARIUS sidder og hygger sig med een af
dagens første gratulanter. Sidstnævnte hædersmand har uden videre inviteret THOMAS ind til sig
for at fejre ham, der er sat lidt godt på bordet imellem de to gode samtalepartnere, og lejlighedens dør står ganske åben ud imod andre eventuelt interesserede: VELKOMMEN – her i vores hus
er glæde!
De sjungende gæster modtages med kyshånd og høje råb – og gæsterne får straks lov til at uddele
de medbragte småkager fra Kirstens Køkken og en enkelt velsmagende dram fra MANDEGRUPPENS bryghus.
Sangstemningen fortsætter i en god halv times tid – en hel del gange afbrudt af mere eller mindre
saft-spændte anekdoter fra flere af selskabets veltalende medlemmer. Endnu en hyggesulten beboer lader sig indrullere (i selskab med en skøn blondine, som hurtigt indser det rigtige i raskt at
tage flugten - iført et forstående smil og glimt i de blå, blå øjne…) På een eller anden måde sidder
der efterhånden 8-9 snakkende og syngende herrer i en fin rundkreds i Jakobs lejlighed. En enkelt
skål eller to bliver naturligvis udråbt til den ranke fødselars ære.
Den unge fødselar fortjener herefter at få bare en lille smule ro, så han er klar til det næste par
runder af besøg i løbet af dag og aften, så der takkes for besøget, og der ønskes fortsat glædelig og
festlig fødselsdag.
Senere viser det sig, at flere nysgerrige kvindemennesker har hygget sig med at lytte ude på gangen og nok har fået sig et rigtigt godt fnis eller tre ved at nyde lyden af et godt, gammeldaws herreselskab.
Hermed siger Niels & Lars fra Centret mange tak for gæstfriheden til vært Jakob og FØDSELAR
THOMAS.

HURRA!
Mænd vil have mænd.
Det er så dejligt, at der nu er flere mænd også i personalegruppen.
EW
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I sne står urt og busk i skjul,
det er så koldt derude.
Benny og Erling U

Men derfor havde vi nu alligevel to friske mandfolk, der lige kunne skovle lidt sne
for os, så på med jakke og vanter og så ud og lave lidt motion, der gav mening.
De to herrer var ret tilfredse med deres arbejde, og de sluttede af med en kop kaffe
og et stykke brød.
Der var da også to, der fik en lille sneboldkamp, hvem der vandt
vides ikke helt.
Erling U og Sini

Nu glæder vi os til foråret, så vi kan komme på nogle dejlige ture i
bussen og komme ud og få ordnet haven og de skønne blomster.
Hilsen Hus 12

Bussen ruller
Onsdag den 14. marts bragte
TVSyd et indslag om frilandsgrise ved Vorslunde.
Derfor bestemte vi, at torsdagskøreturen skulle være en "grisetur", så vi selv
kunne se grisene. Vi så 2 forskellige steder i nærområdet.
Grisene så ud til at befinde sig godt trods det kolde
vejr.
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Cody's klumme

Foto 8/3
Siden sidst har jeg desværre haft en ufrivillig pause på 3 uger, fordi Karina væltede og faldt og slog sin skulder, så hun ikke kunne køre bil. Jeg har trænet hende
godt, så nu er jeg og vi heldigvis tilbage igen.

Jeg er ved at øve med mine nye skridsikre hunde-strømper, så jeg kan vise jer
nogle af mine dansetrin. Det er helt vildt, at man kan købe skridsikre strømper til
14

hunde, men dejligt så jeg ikke glider og kommer til skade. De er meget blå, og det
ser mega fjollet ud, men det hjælper mig til ikke at skride på det glatte gulv. Og
jeg behøver heldigvis kun på forbenene.

Der er masser af sang og musik og lyd og dans i Kastaniehaven, og det vil jeg så gerne være med til også.

”Der sidder en vovse i et vindue – en sød lille logrende fyr …” og det er MIG.
Jakob i Hus 14 er dygtig til at træne med mig.

Den 5. januar var en flok beboere på tur til Århus, og jeg blev
hentet på tilbagevejen og kørte med bussen til Kastaniehaven
… jeg sad på forsædet, og ja jeg havde min hundesele på, for
sikkerhed må man ikke gå på komprohund med.

Karen med sin hund,
mens vi venter på foråret
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Johanne kaldte på mig og ville så gerne have
mig til at sidde på skødet … så det gjorde jeg.

Mis i Hus 12 og jeg nærmer os
hinanden mere og mere

Omgivet af dyr i Hus
12

Pas godt på HUNDanden.
I øjenhøjde, nærvær og ligeværd,
vuf fra Cody
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Træværksted og drejekursus
- Et kursus for gamle sure mænd og kvinder
Der er igen kommet gang i træværkstedet på Kastaniehaven. Hver onsdag fra kl. 9.00-12.00 mødes
en håndfuld mænd og drejer træ. De mange gode maskiner og drejebænke har stået i et stykke tid
og ventet på at blive brugt igen, og det bliver de nu.

Hans Eriksen, som tidligere har stået for træværkstedet på Kastaniehaven har nu igen taget teten
og tilbyder et drejekursus.
Mændene på holdet er både nybegyndere og garvede trædrejere, og de kan derfor hjælpe hinanden. I træværkstedet er der stor koncentration og god stemning. Har man lyst til at være med, eller lyst til at bruge faciliteterne på andre tidspunkter end det nævnte, så kontakt Hans Eriksen på
Tlf: 21901520 eller mail: Hans.eriksen39@gmail.com.

17

Nyt fra Kastanierådet.
Onsdag den 21. februar var der generalforsamling/årsmøde i Kastanierådet (der var 18
personer mødt op). Af beretningen fremgik det, at 2017 lignede de foregående år med
hensyn til aktiviteter.
Programmet spænder vidt, lige fra foredrag, højskoledag, underholdning med sang og
musik og det mere festlige som høstfest og julefrokost. Årets sommersang blev afviklet i
trælst vejr med meget blæst og ikke ret høje temperaturer, så det er besluttet ikke at holde
sommersang på den måde i 2018. Der vil i stedet for blive flere mindre arrangementer,
som kan afvikles i Cafeen eller i husenes opholdsrum.
Der har også været 2 ministre på besøg i løbet af året. Sophie Løhde kom i anledning af
Emmas deltagelse i regeringens ledelseskommission. Og Thyra Frank var på en inspirationsrunde på udvalgte plejecentre.
Økonomien ser fornuftig ud med en kassebeholdning på ca. 13 000 kr. Og med det tilskud,
der kommer fra § 18 puljen bliver der også et godt program i 2018.
Der var genvalg af alle til rådet, og der blev valgt to nye suppleanter Amdi Pedersen og
Knud Møller.
Rådet er senere konstitueret med: Formand Erik Andersen. Næstformand Sonja Skov.
Kasserer Karsten Sørensen. Sekretær Rita Mikkelsen. Kontaktpersoner til husene er: Hus
10 Knud Møller. Hus 12 Bjarne Hansen. Hus 14 Sonja Skov. Hus 16 Tove Secher.

Erik Andersen
Kastaniehavens Gå-Venner
Hver mandag kl. 14.30 mødes Kastaniehavens Gå-Venner i Centret til en kop kaffe, inden de går i
de forskellige huse for at invitere beboere med på en tur i nærområdet. Det er sjovere at komme
af sted, hvis man er flere, der går sammen. Nu bliver det forår og flere får mod på at komme ud og
opleve vejret. Gå- Venner har i den anledning fået nye veste, så man ikke er i tvivl om hvem de er,
når de går tur rundt omkring Kastaniehaven med beboere. Der er altid plads til nye Gå-venner, så
endnu flere beboere kan få mulighed for at komme ud.
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Påskemiddag og underholdning
"Her i vores hus er glæde, her i vores hus er fest"
Fredag den 23. marts var der liv og glade dage på Kastaniehaven, da Keld og Hilda Heick underholdt til
årets påskemiddag.

Dejlig middag med bl.a. lam og forskellige slags grønt – dog ikke 7 slags som traditionen foreskriver –
men det er jo heller ikke helt påske endnu 

Keld og Hilda sørgede for en god stemning i lokalet, og Thomas Skov kvitterede med en hyldestsang til
dem.

Bagekone
På en tur i husene forleden mødte jeg Rita Mikkelsen i fuld aktivitet med
at bage til huset, - på frivillig basis. Rita er datter til en af beboerne, og
Iver sad ved siden af og kiggede på. Jeg kommenterede det jeg så, over
for Iver, hvortil han svarede på sindigt jysk:
”Hun ska’ jo hvil’ se ve nøj”
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
Torsdag i lige uger
Fællessang kl. 14,00 i Hus 14
Tirsdag den 3. april
Gudstjeneste kl. 14,30 – altergang
Tirsdag den 17. april
Cafe Rolle kl. 14,30
Tirsdag den 17. april
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 19. april
Brunch med rejseforedrag v. Mette og Poul Nørup kl.
10,00 (T)
Fredag den 20. april
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10 – Husorkestret spiller
Tirsdag den 1. maj
Gudstjeneste kl. 14,30 – altergang
Tirsdag den 15. maj
Cafe Rolle kl. 14,30
Tirsdag den 15. maj
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 17. maj
Pinsebrunch med Syngepigerne fra Løvlund kl. 10,00
(T)
Fredag den 18. maj
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10 – Citrondrengen spiller
Tirsdag den 5. juni
Gudstjeneste kl. 14,30
Fredag den 8. juni
Frivilligfest – indbydelse udsendes senere
Tirsdag den 12. juni
Cafe Rolle kl. 14,30
Fredag den 15. juni
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10 – Husorkestret spiller
Tirsdag den 19. juni
Gudstjeneste kl. 14,30
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 26.
Deadline for aflevering af stof er 21.6.2018.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleveres på kontoret.
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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