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Pris 15 kr.

Sommer - og tropenætter…
Sommeren står for døren og slutningen af juni har
budt på 30 grader og tropenat – og det betyder så
også at vi på Kastaniehaven har haft indviet ishus
og pølsevogn i sæson 2019– først til fredagsbaren
og senest i uge 26. Jeg har glædet mig rigtig meget
til at opleve udenoms arealerne summe af liv – og
sol.

Oplevelser er der mange af på Kastaniehaven: faldskærmsudspring, besøg fra skoleklasser, babyer,
dagplejer, børnehaver - ture ud af huset, musik,
dans, cykling, bålhygge, tegneglæde, dyr, gymnastik, træning – ja jeg kunne blive ved. Senest har vi
skudt campingsæsonen i gang og fået vognen sat op.
Sommeren står for døren og det betyder nye ansigter her på Kastaniehaven – nemlig vores ferieafløsere.
Vi er selvfølgelig stadig dækket ind
med de nødvendige kompetencer i
sommeren og vores afløsere bliver
lært godt op. Jeg håber I vil tage
godt imod dem.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle
en rigtig dejlig og forhåbentlig sol1

rig sommer. Tak for og til fantastiske medarbejdere og frivillige for vilje, hjerte og
lyst til at skabe stjernestunder.
Nu går vi sommeren i møde sammen med alt det søde
fuglene synger smukt fra træerne hvor de bor
og alt springer ud, smukt i alt dets flor
vinterens mørke bliver glemt
og lyset i øjnene, gør det hele lidt mere nemt
hjertet lidt blødere banker
for lyset fjerner nogle af de dystre tanker
så vi skal huske at nyde livet
og ikke tage alt for givet.
Jeanette Raas
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Påskemiddag
Torsdag den 11. april var der påskemiddag på Kastaniehaven for beboere, pensionister og dagcentrets brugere, Der var fuldt hus – ca. 100 deltog i middagen.
Som altid havde cafeen sørget for god mad.
Underholdningen stod Lotte Riisholt for, og der var god stemning hele vejen igennem.
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TEGNE GLÆDE
På Kastaniehaven har vi det sidste ½ år tegnet os til stjernestunder 
Henriette, kunstterapeut, har været ansat i en projektstilling og erfaringerne
herfra har været meningsfulde.
Henriette har skabt et rum, hvor intet er rigtigt eller forkert, hvor man kan være som man er. En stemning af tilstedeværelse, hygge og glæde iblandet
kærlig humor. Og i det opstår en koncentration, initiativ og nærvær.
Oplevelser, som fortsætter efter sommerferien med Tegneglæde på tirsdage
kl. 10.00 i centret.
Tak til Henriette for inspiration, tilpasse forstyrrelser og stjernestunder.
Jeanette Raas
At tegne et TRÆ
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Musik og foredrag med Mette og Poul Nørup
Torsdag d. 9. maj var der i inviteret til foredrag med Mette
og Poul Nørup, som flere gange tidligere har besøgt Ka-

staniehaven med deres fantastiske foredrag, som er
meget inspirerende og fangende.
Denne gang fortalte Mette og Poul om deres cykeltur
fra Esbjerg til Gibraltar. En 4600 km lang cykeltur rig på
unikke oplevelser.
Mette og Poul viste smukke billeder imens de fortalte
om deres oplevelser.
Der var også plads til en fællessang.

Zenobia
Koncert i Kastaniehaven. En torsdag eftermiddag havde Kastaniehaven besøg af
Zenobia. De tre piger leverede en flot koncert, med god musik og skøn sang. Der var
også fællessange, som beboerne og gæsterne genkendte og sang lystigt med på.
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I hus 12
er der er rigtig godt gang i haven.
Handymændende har malet højbede, og der er blevet sået diverse
grøntsager :-)
Der er sat agurke- og tomatplanter
i drivhuset (eller hvad man ellers
kalder huset midt i haven)
Martin som er på billedet er ihærdig med at holde ukrudtet nede og
slå græsset. Han nyder at holde
haven ren og pæn.

Lykke
Vil du være lykkelig en dag, så drik dig fuld.
Vil du være lykkelig tre dage, så gift dig.
Vil du være lykkelig otte dage, så slagt et svin og spis det.
Vil du altid være lykkelig, så bliv gartner.
Kinesisk ordsprog
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Jim Hoff skrev i Give Avis den 11. juni:

Det var en livsdrøm, der gik i opfyldelse for 87-årige Erik Henning Kristiansen, da han 1. juni blev smidt ud af et fly i firekilometers højde. Dog med faldskærm og støttepædagog.
Til daglig er Erik Henning Kristiansen et meget jordnært menneske, men 1. juni mistede den 87-årige beboer på Plejecenter Kastaniehaven i Give totalt jordfindelsen. Her
gik en livsdrøm nemlig i opfyldelse for Erik, der denne dag indløste en meget speciel
fødselsdagsgave fra sine børn: Et faldskærmsudspring.
Åstedet for denne flyvske begivenhed var Dropzone Denmark
på Skinderholmvej 31 i Herning,
hvor et topprofessionelt hold sørgede for at Erik Kristiansen fik en
oplevelse, der med den 87-åriges
faldskærmudspringers ord "var de
bedste 12 minutter i hans liv".
- Det tog 20 minutter at komme
med flyet op i de fire kilometers
højde, og så tog det 12 minutter
at komme ned. Ham den flinke og
dygtige mand, jeg sprang tandemspring sammen med, gav mig
nogle ekstra ture hen over Herning, fordi han syntes, jeg klarede det hele så flot og fordi, han kunne mærke, hvor
meget jeg nød det. Og det satte jeg meget pris på , fortæller Erik Kristiansen med et
kæmpestort stolt smil om munden.
Tirsdag den 4. juni, tre dage efter den nærmest himmelske åbenbaring af en oplevelse,
havde Eriks datter Vivi arrangeret et surprise-party for sin far på Kastaniehaven. Her
havde hun sørget for film- og fotofremvisning af Eriks store oplevelse, ligesom der var
indkøbt kagemand med dertil hørende saftevand.
Har kæmpet sig tilbage efter to blodpropper
Beboerne på Kastaniehaven var sammen med personalet inviteret til filmforevisning,
og her kunne Erik sammen med dagens gæsteopbud genopleve den fantastiske dag
hos Dropzone Denmark.
- Jeg har altid drømt om at komme op og springe ud med faldskærm, men min kone
har altid forbudt mig det. Hun ville jo nødigt miste mig. Hun døde så desværre sidste
år, og op til min 87 års fødselsdag havde jeg snakket med mit barnebarn Cecilie om at
springe ud med faldskærm, Hus viste mig en video om det faldskærmsudspring hun
selv havde bedrevet i 2018 i New Zealand, og her kunne jeg jo godt se, at det så meget sikkert ud. Da mine børn spurgte mig, om jeg ville have et faldskærmsspring i fødselsdagsgave, sagde jeg derfor ja lige med det samme, fortæller Erik, mens han på det
store filmlærred i baggrunden netop har kastet sig ud af det lille Cessna Caravan-fly
med sin instruktør.
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Hans datter Vivi står stolt i baggrunden og nyder sin fars store glæde ved at fortælle
om sin store oplevelse.
- Far er simpelthen bare så sej. Han
har kæmpet sig gennem to blodpropper det sidste års tid. Derfor er
det helt fantastisk, at vi er nået hertil, at han kan få sin livsdrøm om at
springe ud med fladskærm opfyldt.
Han har træner benhårdt op til
springet og overrasket både læger
og terapeuter med sine store fremskridt. Han går med rollator, men
det er hans mål at kunne blive så
god, at han kan droppe den, fortæller Vivi, der ikke tøver med at kalde
sin far for et stort forbillede med en
jernvilje uden lige.
Hun kan også oplyse, at et tandemspring med dertil hørende foto og videooptagelse
samt certifikat + kostede familien 3000 kroner.
Bange? Overhovedet ikke!
I forbindelse med tandemspringet var Erik gennem en hel masse sikkerhedsmæssige
foranstaltninger, så han kunne føle sig tryg før og under springet.
- Sikkerheden var på topprofessionelt niveau hele vejen igennem. De var både så søde og dygtige allesammen, og det gjorde det trygt for både mig om min familie, fortæller Erik, der havde et heppekor på cirka 40 familiemedlemmer/venner med til Herning.
Heriblandt hans rigtig gode ven Erik Boje, som også bor på Kastaniehaven. Han var
også pivstolt over sin kammerat.
- Jeg var overhovedet ikke bange. Ikke på et eneste tidspunkt. Jeg var selvfølgelig lidt
spændt, for nu skulle min livsdrøm jo gå i opfyldelse. Men jeg glædede mig vildt meget,
og både turen op og turen ned er noget af det mest fantastiske, jeg nogensinde har oplevet. Det kan slet ikke beskrives med ord. Da jeg røg ud af flyveren gav det et sug i
maven,og de mest fantastiske tanker fløj bare gennem hovedet på mig. Jeg råbte
'juhuuuh' højt af glæde og vinkede med begge armene, og så havde jeg ellers bare fokus på at nyde turen og udsigten og på at se så meget af Herning oppe fra luften som
overhovedet muligt, fortæller Erik med stor begejstring i stemmen.
Da han var tæt på jorden, kunne han se og høre sit medbragte heppekor huje og klappe. Landingen gik perfekt, og hans fans kom løbende hen til ham med både rollator og
tandsættet, som Erik havde taget ud inden op- og nedturen - for en sikkerheds skyld.
- Det ville jo være dumt at tabe tænderne og ramme en eller anden tilfældig nede på
jorden med mit gebis, lyder det fra Erik med et skævt grin - med tænder.
Første faldskærmsspringer på Kastaniehaven
Faldskærmsudspringet var så stort et adrenalinkick for Erik, at han de efterfølgende
nætter knap nok kunne sove.
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- Jeg oplevede det hele igen og igen. Og jeg tænker da også næsten hele tiden på oplevelsen. Jeg har set videoen fra springet 3-4 gange, og jeg bliver lige begejstret hver
gang. Det er i hvert fald helt sikkert, at det ikke er sidste gang, jeg prøver at springe ud
med faldskærm. Jeg har snakket med mit barnebarn Cecilie om, at vi til næste år skal
springe sammen, og det vil hun gerne. Og så vil jeg gerne have, at du skriver i avisen,
at jeg er så glad for at mine søde og dejlige børn ville give mig denne her fantastiske
oplevelse. Det har været helt eminent, og jeg føler det jo næsten som om, jeg har ydet
en kæmpestor sportspræstation. Jeg kan kun anbefale andre at prøve at springe ud
med faldskærm, siger Erik med blikket rettet hen mod nogle af beboerne på kastaniehaven.
De takker dog pænt ned tak, så
den fornøjelse står Erik pt. alene
med på Kastaniehaven. Han er da
også den første beboer overhovedet på Kastaniehaven, der har
sprunget ud med faldskærm. Og
så er han også den ældste udspringer, som Dropzone Denmark
nogensinde har haft i luften.
Det er to rekorder, som den kvikke
og seje ældre herre er stolt af - og
det med god grund.
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Grundlovsdag
Grundlovsdag, fars dag og valgdag.
Solen skinnede varmt på denne store dag. Aftensmaden blev serveret på terrassen, direkte fra gryderne, så der var mere tid til at skåle og have det rart sammen.

Nærvær en søndag.
Hver især har en mening om ordets betydning og hver især har forskellige oplevelser af
nærvær.
Når Citrondrengen inviteres til vores hus, for at spille musik, synge og skubbe os på dansegulvet, er det for at bringe os sammen. I et par timer glemme alt om valg, tanker om de
udfordringer der er i at blive ældre og bare nyde. Nyde at danse, synge og lade en tåre trille, når en bestemt sang vækker gode minder frem. Nogle gange er det bare øjeblikket,
nu'et, der giver én en kærkommen følelse af at føle sig tilpas.
Sammen har vi skabt et nyt minde, et minde der vil varme i dagene efter.
Else Marie Hus 10
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Farveller til Terapihund Cody

2½ år har vi haft fornøjelsen af Codys besøg om torsdagen og 16. maj var
hans sidste arbejdsdag. Karina har valgt nye udfordringer i sit arbejdsliv.
Vi har haft meningsfulde træningsforløb og aktiviteter med Cody. Vi vokser
som mennesker gennem aktiviteter og anerkendelse og det, at være nogen
og at være noget for andre, at have en rolle. Cody har været en del af omgivelserne på Kastaniehaven, både når han var her og når han ikke var her.
For når han ikke er her har vi billederne til at vække minderne og følelserne.
Og disse kan man heldigvis ikke tage fra os.
Cody vil blive savnet og heldigvis er Trygfondens besøgshunde sat godt ind i
nogle af Codys faste forløb, som de kan fortsætte. Trygfonden har nemlig også fokus på at anvende besøgshundene som terapihunde og det er rigtig
godt.
Jeanette Raas
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Herreklubben
I marts måned var vi på tekstilmuseet i Herning. Vi var der en onsdag, da der netop om
onsdagen er arbejdende værksteder.
Ved maskinerne stod de folk som engang har betjent dem og var nu frivillig på museet. De
kunne fortælle mange historier fra deres arbejdsliv og helt fantastisk, at de så som pensionister stolt fortæller og viser, hvordan maskinerne skal betjenes. Det var en stor oplevelse
og flot sat op på museet.
Der er noget at se både for børn og voksne.
Hilsen Niels og Lis

12

Lige før sommerferien 2018 søgte vi Sundheds – og ældreministeriets pulje for igangsættelse af
aktiviteter på plejecentre ifht. livskvalitet for beboere på plejecentre. Vi søgte penge til, at kunne
realisere nogle drømme om at skabe endnu flere aktiviteter med musik for beboerne på Kastaniehaven. 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.
Projektet nærmer sig sin formelle afslutning, dog er det helt sikkert at der fortsat vil være masser
af musik og lyd på Kastaniehaven. Siden sidste udgave af Kastanieavisen har der været masser af
musik og liv på Kastaniehaven ifb. projektet. Læs her om de forskellige musikaktiviteter.

Demens Salmesang
2 gange har Kastaniehavens bus kørt til Farre
Kirke for at hjælpe en flok beboere til at deltage
i demenssalmesang. Benjamin og Karina har lavet et samarbejde med præsten og organisten,
og har derigennem kunne gøre det muligt at give enkelte beboere denne oplevelse. Ideen
med dette tilbud er at give beboeren en oplevelse af kirkerummet på deres præmisser. Der
bliver brugt musik, sang og ritualer. Der lægges
vægt på genkendeligheden i salmerne, musikken, duftene, lydene og ting man kan røre ved.
Alt dette for at aktivere erindringen.

Babyrytmik
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Torsdag d. 23. maj var sidste omgang med babyrytmik på Kastaniehaven i denne omgang. Babyrytmik har bestået af 6 torsdage hvor hus 16
har været fyldt med små børn og musik og
sang.
Beboerne har nydt synet af babyerne, som har
vækket minder.
Musik er sjovest når man laver den sammen med
andre. Tine Mynster, som har stået for den musikalske del, har lagt op til at der blev sunget sammen, både gamle kendte sange fra da beboerne
var børn, men også nye sange, der er skrevet til
nutidens børn.
Musikken er blevet sunget, spillet og danset.

Udendørs musikinstrument
Som den del af Projekt Musik i Livet, blev der bevilliget penge til at få et musik instrument udendørs. Og takket være vores Handymænd er instrumentet nu stillet op på centerets terrasse. Det er
en stor zylofon med dejlige, bløde og blide toner. Hvis du kommer forbi, så afprøv den.
Instrumentet bliver sat mere permanent i jorden med tiden, og vi håber at der bliver mulighed for
en festlig indvielse.
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Vega – seminar
D. 23.5 var Karina og Benjamin på seminar i Århus, hvor de fortalte projekt Musik i Livet på Kastaniehaven. De fortalte om hvordan Kastaniehaven ønsker at bruge musikken som et redskab til at
stimulere sanserne. Benjamin fortalte endvidere om hvordan han i projektet, som musik faglig, har
aktiveret sig selv i samklang med de mennesker, rutiner og måder at gribe hverdagen an på, der er
på Kastaniehaven.
Vega – netværket er et netværk for alle der arbejder med gamles hverdagsliv, og er et netværk
som Kastaniehaven har været en del af i mange år. Her deles erfaringer og arbejdspladser inspirerer hinanden, for at gøre de ældres hverdagsliv endnu mere meningsfyldt.
Sidst på dagen afholdt Karina og Benjamin en workshop, hvor de deltagende fik lov at prøve Kastaniehavens instrumenter på egen krop.

Mors dag 2019 søndag den 12. maj
En hyldest til mor.
Vi startede ud lørdag eftermiddag med friske jordbær, chokolade og et glas køligt rosé/mousserende vin, både med og uden alkohol.
Alle kunne være med uanset køn og om man selv er mor, vi kommer jo alle fra en mor :-)
De beboere som ønskede at være i egen lejlighed, fik serveret en lille anretning hjemme.
Vi andre var samlet i fællesstuen hvor vi hyggede os sammen og lyttede til Kim Larsen.
Vi annoncerede med tilbud om neglelakering og fodbad.
Hanne, Else Marie og Diana
Hus 10
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Gjemm-Ævvel
En Diel aa æ Ævvel blæjst nie i æ Haww
te Glee faa no Bøen, dæ fæk undt i dje Maww.
En Diel saa a skinnet saa runnd aa saa røø,
men demm lo æ Worm aa æ Gindinger øø.
Dæ bløw kons saa fo, dæ wa tjenle aa gjemm,
no kommer et an o, om miin er a demm!
Anton Berntsen
(se anledningen til digtet på side 18)
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Herreklubben
var en onsdag aften på tur til Tørskind grusgrav, for at kigge på gamle veteranbiler og andet godt
materiel!

Hver onsdag i sommermånederne er der træf med biler og motorcykler, traktorer osv. i
Tørskind grusgrav, hvor der også er de store skulpturer, som Robert Jakobsen stod for i
sin tid!
Det er en tur værd og et dejligt område at gå i og en udsigt ud over landskabet, hvis man
går ad stierne op på kanten. Det er et fantastisk syn der udfolder sig.
Omkring kl. 17 kommer de første veteranbiler kørende og så kommer de ellers i en lind
strøm og parkerer deres hobby så andre kan gå rundt om den og studere forfra og bagfra,
fra siden og inden i.
Fantastisk aften med godt vejr og selvfølgelig var der opstillet en pølsevogn, hvor vi købte
vores aftensmad.
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Nyt fra Kastanierådet
Kastaniehaven efter 15 års drift.
Det er nu snart 15 år siden plejecentret blev taget i brug. En god ide af byrådet i den daværende Give kommune. Et nyt stort plejecenter, som skulle afløse 4 gamle nedslidte plejehjem. Efter kommunesammenlægningen blev Kastaniehaven Vejle Kommunes største plejecenter. Det var godt og fremsynet at bygge 4 huse/afsnit med masser af plads og luft omkring. Efter 15 år fungerer det stadigvæk godt. Der er selvfølgelig kommet mange nye muligheder og fremskridt med tekniske løsninger.
Når man ser nye plejecentre med censorer i gulvene og moderne dørlåse m.m.kan man sagtens se, der er fordele ved den nye teknik, og at det også øger sikkerheden og trygheden. At
hele centret er bygget i et plan på et forholdsvis jævnt terræn gør det nemmere at komme
omkring også med rollator og kørestol. Efter 15 års brug er der også tilført en atmosfære af
hygge og hjemlig stemning, som kun kan komme efterhånden. Der er selvfølgelig stadigvæk
ideer og tiltag for at gøre stedet endnu bedre, og der arbejdes konstant med at forbedre og
optimere forholdene for beboere og visiterede borgere. Hvis der er nogen, der har gode ideer
til forbedringer er I meget velkommen til at kontakte Kastanierådet for en snak om det. Ledelsen og personalet er også meget lydhøre, hvis I går til dem med jeres tanker. Men der er
jo altid et budget der skal holdes, og vi skal have så meget som muligt ud af de rammer der
er. Nytænkning behøver ikke altid at koste en masse penge, det kan sagtens være nemme
praktiske løsninger, som bare kan udføres på en anden måde. Så kom frem med jeres ”billige” forslag, så de kan blive vurderet, og måske prøvet af.

Erik Andersen

Pinsebrunch på Kastaniehaven
Torsdag den 6. juni var der brunch med efterfølgende foredrag,
Det var Erna Kristoffersen, der fortalte om sin moders liv.
Ernas mor var Ellen Berg, som levede sine sidste år på Kastaniehaven. Det var en fortælling om et liv med hårdt arbejde, men også med mange glæder.
Ellen havde bl.a. benyttet biblioteket flittigt. Hun læste bøgerne,
lærte det udenad, som var værd at gemme, så hun kunne genfortælle det.
Bl.a. andet var Anton Bertnsens digt om Gjemm-Ævvel en af hendes favoritter.
(se digtet på side 16)
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SKØNNE VÆSNER I HUS 14.

Så er sommeren endelig kommet og vi kan rigtig nyde vores skønne kaniner.
Alle er meget velkomne til at komme og hygge med dem. Man kan også tage dem
med sig rundt i husene på besøg.

Som vi alle ved kan dyr bare noget som mennesker ikke kan. Når man når op i alderen kan det være svært at nå ned til gulvet, men når en kanin skal nusses kan man
sagtens nå derned 

God sommer fra hus 14.
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Kommende arrangementer i Centret
Dato
Mandage
Onsdage
Torsdag i lige uger
Tirsdag den 6. august
Tirsdag den 20. august
Torsdag den 29. august

Arrangement
Bankospil kl. 10, hvis ikke der er andre arrangementer
Fællessang kl. 10–11 v. Mogens Jensen og Lis Ringive
Fællessang kl. 14,30 – 16,00 i Hus 14 (ikke i juli)
Gudstjeneste kl. 14,30
Gudstjeneste kl. 14,30
Åbent Hus kl. 10,00 – 14,00

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 (tidligst 4 uger før arrangementet)

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 39
Deadline for aflevering af stof er 15.9.2019.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleveres
på kontoret.
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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