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…En uforglemmelig opstart – på mange måder…
Først og fremmest vil jeg benytte mig
af denne mulighed for at sige jer alle
tak for den varme velkomst som ny leder af Kastaniehaven. Det har været en
spændende opstart på jobbet.
Det har været en stor fornøjelse at møde jer alle. Jeg ser frem til et godt og
givtigt samarbejde, hvor jeg også får
mulighed for at udbygge relationen
med beboere, gæster af huset, pårørende, frivillige og ikke mindst personalet.
Jeg ser frem til at komme mere ind i
arbejdet som leder af Kastaniehaven og
til at få nærmere kendskab til forskellige arrangementer og aktiviteter, samt
livet på hele centret.
Mine første oplevelser med stedet her
har været rørende, varmer og giver god
energi. Kastaniehaven summer af liv,
godt humør og en fællesskabsfølelse,
som jeg vil værne om. Jeg har oplevet
flere stjernestunder i husene og i vores

dagscenter, hvor relationen og samværet er i fokus.
Jeg har flere ideer og drømme, når det
kommer til livet på Kastaniehaven. Også når det omhandler Kastaniehaven
som arbejdsplads. Jeg ser frem til at arbejde med flere tiltag i et samarbejde
med det lokale samfund i Give og omegn, frivillige og medarbejderne.
I Vejle Kommune er det vigtigt at skabe en attraktiv arbejdsplads, og der ønsker jeg, at Kastaniehaven har førerpositionen. På en attraktiv arbejdsplads
finder man et personale, der trives,
hvilket smitter af på beboer, pårørende,
frivillige og andre gæster af huset. Livet på Kastaniehaven er i fokus og giver gode oplevelser for vores beboere,
pårørende, gæster af huset, frivillig og
ikke mindst for personalet.
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Jeg kan se på aktivitetskalenderen, at
centret i sidste kvartal har været fyldt
af mange gode arrangementer og aktiviteter. Der har også i februar været afholdt frivilligfest, som jeg kun har hørt
har været en succes. Jeg glæder mig til
at blive en større del af alle disse skønne øjeblikke fremadrettet.
Desværre er aktiviteter og arrangementer i marts og start april lukket ned for
en stund, og vi står i en usædvanlig situation, hvor vi har skullet gennemføre
flere restriktioner på Kastaniehaven.
Coronavirus har været det store samtaleemne og er det fortsat.
Hele Vejle Kommune følger sundhedsstyrelsens opdateringer på området og
regeringens beslutninger, samt ændringer i lovgivningen. De nødvendige for-

Give Avis har bragt en artikel
med Kastaniehavens nye leder
Carina Skærlund
Du kan se den her
https://www.giveavis.dk/giveavi
s/Kastaniehavens-nye-lederSystematisk-og-aabenholdspiller/artikel/443076
ia
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anstaltninger er lavet og besluttet for at
passe på vores beboere, frivillige, gæster af huset, pårørende og personale.
Vi har forsøgt at orientere så bredt som
muligt, så snart vi har fået nye restriktioner, samtidig med at vi har forsøgt at
lave en så normal hverdag, som muligt,
i vores boenheder.
Jeg ser meget frem til at livet igen skal
summe på Kastaniehaven. Vi venter alle i spænding på at det sker og er
spændte på, hvordan den kommende
fremtid bliver for vores danske land.
Jeg vil sidst, men ikke mindst ønske jer
et skønt forår og forsommer.
Mange hilsner fra
Carina.

Denne avis er meget naturligt præget af situationen, der har ramt
Danmark i forbindelse med coronasmitten.
Mange af de planlagte arrangementer er aflyst, og derfor er der ikke
så mange beskrivelser af aktiviteter
i det forløbne kvartal.
Men så har der været plads til flere
billeder fra de aktiviteter, som er
gennemført, og man kan se, at beboerne og husets besøgende har
deltaget i mange af dem.
ia

Brunch og foredrag om Dansk Vestindien

Den 24. januar bød på et spændende rejseforedrag med Ulrik
Lauridsen.
Han tog os med en tur "Fra Dansk Vestindien til Ribe i Farfars
fotospor".
Farfaderen, der var gendarm på øerne 1911-1914, var meget fotointeresseret og tog i denne periode adskillige hundrede fotos af
gendarmerikammerater, bygninger, naturen, militære parader,
samt af danske officielle personer.
Mange af fotografierne er i dag i Ulrik Lauridsens varetægt, og
de har ansporet ham til fra 2006 og fremefter at arrangere rejser
til øerne.
En meget spændende dag.
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Fastelavn, er mit navn.

Fastelavn er mit navn..... Kan du gætte hvem jeg
er.....? Traditionen tro blev der her i dag, på fastelavns mandag, sunget fastelavnssange og slået
katten af tønden
Vi havde forinden pyntet tønden flot med ekstravagant og impressionistisk malerkunst :o)

Vi fik besøg af en flok flot udklædte børn fra Gårdbørnehaven.
Der var blandt andet en dykker, Pippi, en heks, prinsesser og stærke superhelte.
Alle, både store og små hjalp til med at slå katten af tønden.
Da den endelig langt om længe gav sig, var der slik, fastelavnsboller, kaffe og saftevand til alle.
En dejlig formiddag med masser af smil og godt humør.
og til sidst som fortjent nydt godter og fastelavns boller.
Til dagens begivenhed fik vi dejligt besøg fra en af byens børnehaver. Tak for det
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Frivilligfest
Torsdag aften den 6. februar stod i frivillighedens tegn da Kastaniehaven havde inviteret
alle de frivillige til fest!
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De frivillige ildsjæle yder hver dag en kæmpe indsats, som gør livet i Kastaniehaven til noget helt særligt. Tak for jer hver i sær 
Der blev serveret dejlig mad, og samvær og gode snakke dannede rammerne for en skøn
aften.

Senere på aftenen fik vi fornemt
besøg af Stine og Martin som med
deres underholdning, spredte
glæde og latter i hele salen.
Tak for en god fest.

Fra de frivillige skal også lyde en
tak til det personale, som bidrog til
underholdningen
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Glimt fra Hus 16

Her i hus 16 hjælper nogle beboere glædeligt med at lave
frokost, her er det Katy der stolt har lavet øllebrød

Hver torsdag kl 14,
bliver der liv og glade dage i hus 16, da
vores ergoterapeut
og fys holder stolegymnastik til stor
glæde for vore beboere samt personale
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Birthe Kjær
Fredag den 21. februar besøgte Birthe Kjær Kastaniehaven med pianisten Mickey
Pless.

Et veloplagt publikum sang med på de mange kendte sange.
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og en lille svingom blev det også til!
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Publikum kvitterede med stående applaus
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Udsendt 18.3.

Udsendt 19.3.

INFO TIL ALLE PÅRØRENDE !!
INDKØB
Da vi desværre ikke har mulighed for at lave aftaler vedrørende
udbringninger af varer til beboerne, som det ser ud nu, og da der
ikke for beboerne er udgangsforbud, så er dette gældende for nu:
Vi opfordrer kraftigt, at beboerne IKKE tager herfra og handler.
Første valg er at få det leveret af familie eller pårørende, inden
beboeren selv begiver sig af sted.
Er der pårørende, som kan handle, så er dette fortsat en mulighed
og nedenstående er måde, hvorpå det kan ske:
- indkøbene aftales pr. telefon
- pårørende køber ind
- stiller varer ved døren (UDEN AT KOMME IND PÅ PLEJECENTRET), altså ingen fysisk kontakt
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Wienerkoncert
Det er blevet en tradition, at Brande Amatørorkestert gæster Kastaniehaven tidligt på
året, og det skete også i år.

Der blev leveret en rigtig god koncert med de dygtige musikere og solister. Der var
ikke blot tale om de gamle wienernumre, men der var også mange nyere numre på
programmet
–en tur til Mexico blev det
også til.

I pausen blev der serveret "bobler" og kransekage.
Mon ikke de kommer igen næste år?
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Nyt fra Kastanierådet.
Den første marts fik Kastaniehaven ny leder. Jeanette Raas som kun havde været leder i
13 måneder fik en chance hun ikke kunne sige nej til, og valgte at flytte tilbage til Ålborg.
Det var ærgerligt for hun var ellers faldet godt til på stedet, og det var ikke utilfredshed der
fik hende til at sige op. Den nye leder blev så Carina Louise Skærlund, og vi ser frem til et
godt samarbejde med hende, som vi håber bliver af længere varighed.
Carina har fået en speciel start på sit arbejde med karantæne og alt det som det medfører.
Det har også bevirket at alle frivillige er "fritstillet" indtil videre. Der skal selvfølgelig tages
alle de midler i brug, som kan øge sikkerheden for beboerne og de ansatte. Vi ser frem til,
at der igen bliver åbnet for besøg, så dagligdagen bliver normal med mere liv på stedet.
Alle frivillige går nu hjemme og samler kræfter, og bliver ladet op til at fortsætte der, hvor vi
måtte stoppe.
Der var ellers et godt program med aktiviteter her i foråret, men meget af det måtte jo aflyses/udskydes, så der skal findes nye datoer for gennemførelse af de planlagte arrangementer. Det går vi i gang med, når der er en afklaring på hele coronaproblemet.

Referat fra
Generalforsamling i Kastanierådet d. 19.02.20
Velkomst ved formanden Erik Andersen. Der var 18 deltagere.
1.-Poul Lindsted blev foreslået og valgt til dirigent.
2.-Mette og Kirsten valgt til stemmetællere.
3. Formandens beretning:
Der har også i 2019 været en masse spændende arrangementer, vekslende mellem sang, musik og foredrag. Nogle arrangementer har været med spisning, enten som brunch, frokost
eller middag. Alle med dejlig mad som Kirsten og hendes hjælpere har stået for. Tak for det.
Der har også været højskoledag d. 07.11. netop på dagen hvor højskoler kunne fejre 175 års
jubilæum.
Cafedamerne og Kastanierådet var igen blevet tildelt en pæn sum penge fra § 18 midler.
Vi havde søgt Velux fonden om bevilling af en ny bus, men fik desværre afslag. Vi er i gang
med at finde en anden løsning, evt. en reklamefinansieret bus.
Det har været oppe på landsplan, at det er for dyrt at bo på plejehjem, men det koster mange
penge at drive et plejehjem. Langt de fleste beboere kan få boligydelse og så bliver huslejen
til at betale for de fleste.
Der tiltræder en ny leder pr. 01.03.20, Carina Louise Skærbæk, så må vi bare håbe, at hun
bliver lidt længere.
En stor tak skal lyde for godt samarbejde i rådet, til ledelsen og ansatte, og de mange frivillige.
4. punktet udgår da vi ingen leder har i øjeblikket.
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5. Vi fik udleveret revideret regnskab. Der er et lille underskud på 8.544,00, men vi skal ikke have for mange penge til at stå på kontoen.
Der er ikke lavet et egentlig budget, men vi har for 2020 fået 56.000 i § 18 tilskud, så de
skal gerne bruges.
6. ingen forslag.
7. Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Erik Andersen, Sonja Skov, Svend Andersen og Karsten Sørensen.
Valg af suppleanter.
Der var genvalg til Knud Møller og Dorthe Jensen
8. Valg af revisor:
Kirsten Sørensen blev valgt for 2 år.
9. Eventuelt.
Erik afsluttede med tak til dirigenten.

Rådet det har konstitueret sig således
Formand

Erik Andersen

Silhg@post.tele.dk

40461652

Næstformand

Sonja Skov

sonja-kurt@mail.dk

20127696

Sekretær

Rita Mikkelsen

Poul.mikkelsen@stofanet.dk

40165249

Kasserer
Husrep. hus 16
Medlem

Karsten Sørensen

karsten.tejsen@hotmail.com

42941077

Svend Andersen

svenda38@hotmail.com

22731736

Pouline Vemmelund

Kurtvemmelund@gmail.com

60499384

Husrep. Hus 14
Husrep. Hus 12

Bjarne Hansen

dbha@dlgtele.dk

21258384

Suppleant

Dorthe Jensen

DortheJensen@mail.tele.dk

29662418

Suppleant
Husrep. Hus 10
Leder

Knud Møller

knudgive@gmail.com

40913089

Carina Skærlund

calsk@vejle.dk

21580933

Cafeen

Kirsten Kristensen

kirkr@vejle.dk

24975402

Koordinator

Mette Johansen

metjh@vejle.dk

23285052

Erik Andersen
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Danmark synger – også i Hus 16
Fredag den 20. marts deltog Hus 16 i den fælles morgensang, der blev sendt i DR1.
Alle sang godt og højt med 
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Ikke alt er forbudt i denne tid
Se positivt og glæd dig over de ting vi må

Set på facebook-siden "Corona hjælp Danmark"
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Kommende arrangementer i Centret
Dato
Arrangement
Hver mandag
Bankospil kl. 10, hvis ikke der er andre arrangementer
Hver onsdag
Fællessang kl. 10–11 v. Mogens Jensen
Fredag den 17. april
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10 – Leif Boutrup spiller
Tirsdag den 21. april
Gudstjeneste kl. 14,30
Tirsdag den 5. maj
Gudstjeneste kl. 14,30
Fredag den 15.maj
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10-11.30 – Steen Nielsen spiller
Tirsdag den 19. maj
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 28. maj
Pinsefrokost med underholdning kl. 10,00 (T)
Tirsdag den 2. juni
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 4. juni
Jysk Tøjsalg kl. 10-13
Tirsdag den 16. juni
Gudstjeneste kl. 14,30
Fredag den 19. juni
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10 – Leif Boutrup spiller

Der kan lejlighedsvis blive arrangeret ekstra foredrag, musikarrangementer o. lign.,
som annonceres ved opslag i Centret, på Facebook eller i dagspressen

I denne "coronatid" kan der også forekomme aflysninger af planlagte arrangementer. Følg med på Kastaniehavens Facebookside og i dagspressen.
Giv gerne besked til dem du kender, som ikke er på Facebook. Se opslag på
opslagstavlen, når Centret igen åbner.
Husk tilmelding til arrangementer mærket (T). Tilmelding kan ske på opslagstavlen
ved indgangen eller på tlf. 232805052

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 27
Deadline for aflevering af stof er 18.6.2020.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleveres
på kontoret.
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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