KastanieAvisen efterår 2021
Oktober 2021

SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ
Efteråret er over os og vi tager hul på
flere aktiviteter og kreative sysler indendørs.
Vi har dog til nu oplevet flere september dage, hvor vejret har været solrigt
og varmt, så bålhytten har været i brug
i flere omgange og beboere og borgere,
som gæster dagcentret har også været
en del i det fri – både på Kastaniehaven
og vores omkringliggende natur, samt
på tur i bussen. Vi har mange skønne
attraktioner og naturpletter i det lokale
område og i Vejle Kommune, som vores beboere og gæster i dagscentret nyder at opleve.
Aktuelt har vi flere dejlige arrangementer at se tilbage på.
Uge 34 bød på Åbent Hus.
Det bragte stor glæde til mange med
det summende liv. I forbindelse med
Åbent Hus vi fik inviteret børnehaven
inden for – dette har vores beboere og
personale virkelig glædet sig til blev
muligt. Vi er klar til igen at starte vores
”Lad det gro”-samarbejde, hvor vi un-

derstøtter generationsmøderne mellem
børn og ældre, og hvor vi skaber liv
imellem institutionerne. Dette for at få
trivslen til at gro og sammen kunne være en forskel for hinanden.
Torsdag uge 38 stod der GENÅBNINGSFEST på programmet. Trine
Gadeberg stod for koncertoplevelsen
og underholdning. Hun har fået topkarakter fra udefrakommende gæster, pårørende og beboerne, som gæstede arrangementet. Dan Cake havde sponsoreret lækre kager til kagebordet.
En stor tak skal lyde til vores Kastanieråd for at arrangere dette vidunderlige
arrangement med unik god stemning og
skøn musisk indslag og underholdning.
Vi ser frem til de kommende arrangementer og aktiviteter, som I arrangerer
på Kastaniehaven.
Også en stor tak til frivillige Handymænd for hjælp til mange praktiske
opgave igennem uge 38. Der udover
skal der også lyde en stor tak til alle
som gav en hånd med til blandt andet
borddækning og oprydningen.
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Covid situationen er i Vejle Kommune
under kontrol og vi oplever, at restriktioner slipper i hverdagen. Dette mærkes også i anbefalingerne til pårørende
og til beboerne. Men der er fortsat anbefalinger til pårørende og gæster, som
vi gør opmærksomme på ved hjælp af
opslag på Kastaniehaven.

På Vejle Kommunes hjemmeside Plejecentre og hjemmepleje - Vejle Kommune kan I også opdaterer jer vedrørende oplysninger om emnet.

søroplevelse på Kastaniehaven for beboerne i hverdagen.

Lisbeth kommer fortsat på Kastaniehaven og forkæler vores beboere. Lisbeth
kommer udvalgte weekender i boenhederne på skift.
Uge 38 bød på mere end en genåbningsfest.
Vi havde mulighed for at tage hul på
vores store personalemøder, hvor vi
kan samle medarbejderne på tværs af
boenhederne til fælles dialog og sparring. Det var en fornøjelse at se personalet samlet i et lokale for første gang i
1,5år.
Vores beboere, som ønskede 3. stik af
vaccinen, fik denne. Vaccinationen foregik i et samarbejde med Sygehus Lillebælt og Give Lægehus.

Derudover er det muligt at spørge personalet til råds, hvis tvivlsspørgsmål
opstår.
Personalet er fortsat yderst opmærksomme på hygiejnen og udluftning,
som en del af deres hverdag.
Vi har her i september budt velkommen
til endnu en frisør på Kastaniehaven.
Nadia som har MOBIL FRISØREN vil
komme forbi Kastaniehaven på udvalgte datoer og tilbyder en fortryllende fri2

Vi har også budt velkommen til en ny
tovholder i boenhed 16. Else Utoft tager over på rollen som tovholder i boenheden efter Lene, som fremadrettet
vil være sygeplejersken på Kastaniehaven, som går på tværs. Else har været
på Kastaniehaven i lidt over 1 år, hvor
hun primært har været tilknyttet boenhed 12 til nu.
Kastaniehaven har fået opgraderet til
kaldeanlæg og sensorer blandt beboerne. Derudover er der kommet nye ind-

gangstelefoner/indgangskald. Hvor flere tidligere har anvendt nøgle til at
komme ind i en låst boenhed, skal der
aktuelt trykkes på kaldet ved indgangen
for at man kan lukkes ind, hvis man
kommer til en låst indgangsdør.
Det sidste, som firmaet mangler at
etablere, det er dørlåsene på beboerdøre.

Når de nye dørlåse er etableret, så skal
der ikke bruges nøgler ved dørene til
beboernes stuer. Der skal bruges chips,
som personalet står for at udlevere til
beboerne, når vi når dertil.
Spørg endelig personale ved spørgsmål
– vi har flere administratorer og superbrugere, som kan svare på spørgsmål.

I ønskes et fantastisk efterår med alt det bedste, som et efterår kan byde på.
Mange hilsner fra Carina.

Patchwork
05.07.
På Kastaniehaven er holdende i åbent dagscenter i fuld gang igen.
Her er det patchwork holdet om torsdagen, der er ved at bidrage til kulturlivet i Vejle. Vi
glæder os til at se det færdige resultat
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Skyttehushaven
14-07-2021

Denne uge bød blandt andet på bustur til Skyttehushaven i Vejle, hvor vi fik set de smukke
fugle, fantastiske blomster og nydt en is i ishuset. På trods af den kolde is var der ingen
der frøs 
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Set på Vejle kommunes fb 03-08-2021

Olympiske lege i Tokyo
Også beboerne på Plejecenter Kastaniehaven i Give støtter de danske håndboldherrer i Tokyo
I anledning af dagens kvartfinale var der stillet storskærm op, pyntet med flag, og der
blev hygget med chips, øl og vand.
Stort tillykke til herrelandsholdet med dagens sejr
Og Kastaniehaven er selvfølgelig klar til semifinalen
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Set på Kastaniehavens fb 06-08-2021

Mere OL
Torsdag eftermiddags håndboldkamp blev igen nydt af flere beboere på storskærm i vores Dagscenter.
Eftermiddagens hygge blev fuldendt, da de danske herrer vandt kampen.
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Åbent Hus
I år kunne der igen inviteres til åbent hus i slutningen af august.
De yngste årgange var fint repræsenteret med børn fra børnehaverne og dagplejebørn.
Trods det lidt kølige vejr kunne der fint spises sluch-ice.
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Også hoppeborgen og musikinstrumenter blev flittigt brugt.

Jim Hoff skrev i Give Avis 05-09

Hyggen i højsædet, da Kastaniehaven åbnede dørene
Torsdag den 26. august åbnede Plejecenter Kastaniehaven dørene til åbent hus arrangement.
Dagen var godt besøgt, og gæsterne havde mulighed for tur i både hestevogn, veteranbiler, duo cykler og hoppeborg. Sidste aktivitet var dog kun for de mindste - bare
lige nævnt for en god ordens skyld.
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Herlighedsbarometret stod højt, idet der var slush-ice, pandekager og ribbenssteg på
menuen, ligesom der var rig mulighed for at shoppe lidt i de mange boder stillet op af
centrets åbne dagscenterhold.
Her kunne man, hvis man var interesseret, også skrive sig op til de forskellige hold.
Dagens musikalske underholdning blev varetaget af altid kompetente og hyggelige
Christian Daugaard.
- På trods af at solen ikke var med os, kunne vi varme os ved den hyggelige stemning,
fællesskaber og glade gensyn.

Åbent Dagcenter
Det åbne dagcenter tilbyder mange forskellige aktiviteter. Tilbuddet er til pensionister
og efterlønnere samt frivillige, grupper m.fl.
Der er mange muligheder for deltagelse i kreative grupper.

Blomsterbinderne starter den 26. september efter
Corona-pausen, og der er plads til flere på holdet.
De mødes tirsdag formiddag.

Porcelænsmalerne, der mødes torsdag
formiddag har også plads til flere på holdet.
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Måske har du uindbundne bøger liggende,
som kunne trænge til fast omslag. Eller hvad
med tidsskrifter mv., som kunne samles, hvis
du gik til bogbinding. Det foregår torsdag eftermiddag

Der har tidligere været et malehold/kunstgruppe
mandag formiddag. Dette håber vi kan komme i
gang igen her til efteråret.

Der er flere muligheder for at samles om håndarbejde – strik, hækling osv. Der er
hold mandag formiddag, tirsdag eftermiddag eller torsdag formiddag.
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Træværksted og drejekursus kan du deltage i onsdag formiddag.

Der er mulighed for at samles til Patchwork
torsdag eftermiddag.

Lav dine egne festkort under kyndig vejledning onsdag formiddag.
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Dette er blot et udpluk af de mange muligheder, der er for aktiviteter i Dagcentret.
Hvad med at prøve bl.a. Kortspil. Billard, Mad for mænd, Dart,
Kontakt personalet i Centret på tlf.24 97 54 76, hvis du har lyst til at deltage i nogle
af de mange tilbud.
Ønsker du en samlet oversigt over aktiviteter på Kastaniehaven, er du velkommen til
at kigge forbi og hente en aktivitetsfolder.

Åben træning
Trænger du til motion og kan du træne på egen hånd? Kastaniehavens terapeuter har
et tilbud om, at du kan bruge træningssalen og maskinerne her.
Du skal kontakte Heidi på tlf. 21 19 71 21 og aftale tid for instruktion i brug af maskinerne.

På åbent hus dagen fik vi også rekrutteret nye frivillige.
Bl.a. til vores gåvenner hver torsdag eftermiddag,
bankovenner hver mandag

og frivillige til at hjælpe ved vores gudstjenester på Kastaniehaven.
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Udover de mange stande indendørs, hvor Christian Daugaard spillede hele dagen, var
der forskellige køretøjer, der kunne prøves udendørs.
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Forskellige aktiviteter i Centret
I august måned har vi besøgt Hastrup ad flere omgange. En af gangene stod den på bålpølser og kartoffelsalat skyllet ned med en øl. Det var så hyggeligt.

Vi har været ved Rørbæk sø, hvor vi fik dejlig formiddagskaffe, kiggede på den skønne natur og så et flot svanepar.
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Vi har fået gang i et nyt tiltag – en kreavogn, der kommer i hvert hus en formiddag om
ugen og det går rigtig godt.

Vi har lejet et nyt program til touch and play skærmen. Det hedder studiekredsen, som er
et quiz program, der udover at være sjovt, samtidig vækker gamle sjove minder til live hos
mange af os.

3 unge, der læser til pædagogisk assistent, kommer her den 21.9. De kommer 3 gange og
laver et naturlivsprojekt her i Dagcentret.

Trygfondens besøgehund Uffe er begyndt at komme igen i husene, den spreder smil på
læben, han kommer sammen med Henriette hver anden mandag formiddag og hver anden
onsdag om eftermiddagen.

15

Hverdagsliv i Hus 10
Lidt humor gør dagen lidt sjovere. Især på en regnvejrs fyldt dag. Derfor fik beboerne, som
stadig sad ved kaffebordet at vide, at det ville være dejligt med lidt sang, mens Søren og
jeg kokkererede i køkkenet. Sangbøgerne blev hurtigt delt rundt og imellem dem, fandt de
nummeret på den første sang. Efter et par sange, fik de at vide, at nu havde de gjort sig
fortjent til kartoflerne. Der blev grint og der blev lystigt sunget, til stor fornøjelse for os i
køkkenet. Efter noget tid dukkede en pårørende op, som også valgte at deltage. Og endnu
2 pårørende.
Den dejligste eftermiddag med skøn sang, grin, drillerier og et glas vand til de gæve sangere.
Else Marie Hus 10

Åse hjælper damerne med strikketøjet, og så går snakken og maskerne.
Hus 10
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Nyt fra Kastanierådet.
Efter en gradvis åbning hen over sommeren, er der så småt ved at være normale tilstande på Kastaniehaven. Det har været en lang ufrivillig ferie (pause) vi har holdt.
Det traditionelle åbent hus blev som tidligere afholdt sidste torsdag i august. Det blev
afviklet lidt anderledes i år med hoppeborg for børnene som blev flittig brugt. Der var
hestevognskørsel for unge og gamle, og der blev kørt mange ture. Veterankøretøjer
var der også, og der var der også muligt at få en køretur i nogle af dem. De forskellige aktiviteter der finder sted på Kastaniehaven blev præsenteret, så men kunne blive
inspireret til nye hobbyer eller vinterens sysler. Med Kirstens populære ribbensteg på
menuen bliver det ikke bedre. Det hele blev ledsaget af Kristian Daugårds dejlig afdæmpede musik i baggrunden.

For at markere de nye/normale tilstande, blev der holdt åbningsfest den 16. september for beboere og ca. 100 personer ude fra byen. For at sikre plads nok blev der opstillet et stort telt på parkeringspladsen, hvor underholdningen med Trine Gadeberg
blev afviklet. En vellykket og festlig dag.

Efter et år med aflysninger og udsættelser kan vi endelig begynde at planlægge fremtidige aktiviteter. Resten af året er nu planlagt, som I kan læse på bagsiden af avisen.
Jeg vil lige fremhæve højskoledagen den 4. november hvor der bliver foredrag af
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Lotte Blicher Mørk, som er hospitalspræst på Rigshospitalet, forfatter og foredragsholder. Og Jacob Bonnerup som er forstander på Engelsholm Højskole.
Der er nu i gang planlægningen af næste års program, og vi håber det kommer til at
fungere som i gamle dage. Vi håber også igen at få penge fra §18 puljen, som er hele
grundlaget for økonomien i Kastanierådet.
Jeg håber virkelig at I er klar til komme på Kastaniehaven igen. Vi ønsker at vende
tilbage til hverdagen som vi kender den, men også gerne med nye ideer og nye aktiviteter (kom gerne med ideer).
Erik Andersen

Foredrag og frokost på Kastaniehaven 6/10. Vel mødt
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Set på Kastaniehavens fb-side

GENÅBNINGSFEST
Torsdag den 16.september bød på en fantastisk genåbningfest på Pleje- og Aktivitetscenter
Kastaniehaven, hvor Trine Gadeberg sørgede for en helt unik stemning, vidunderlig koncertoplevelse og skøn underholdning.
En stor TAK til vores Kastanieråd for at stable dette fantastiske arrangement på benene.
Ydermere TAK til vores Handymænd for deres praktiske hjælp i flere dage.
TAK til frivillige damer for hjælp med servietfoldningen, borddækning og hjælp ved at gå
til hånde.
Tak til jer, som gav en hånd med stolestabling og samling af service efter maden.
TAK til Dan Cake for sponsorering af kager til
kaffebordet.
Sidst, men ikke mindst tak til alle jer, der gæstede arrangementet og skabte en helt fantastisk
stemning.
TAK, bare TAK.

Traditionen tro skulle dagens kunstner skrive autograf på scenegulvet
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Kommende arrangementer i Centret
Dato
Arrangement
Hver mandag
Bankospil kl. 10, hvis ikke der er andre arrangementer
Hver torsdag
Fællessang kl. 10–11 v. Mogens Jensen
Tirsdag den 5. oktober
Gudstjeneste kl. 14,30
Onsdag den 6. oktober
Foredrag med Hans Erik Pedersen og frokost kl. 10,00
(T)
Torsdag den 14. oktober
Jysk Tøjsalg kl. 10,00 – 14,00
Tirsdag den 19. oktober
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 21. oktober
Sønderjysk kagebord med underholdning v. Jazz for 2
kl. 14,00 – 16,00 (T)
Tirsdag den 2. november
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 4. november
Højskoledag kl. 10,00 – se nærmere program i Centret
Tirsdag den 16. november
Gudstjeneste kl. 14,30
Torsdag den 25. november Syng julen ind kl. 14,00 – 16,00
Torsdag den 16. december Julefrokost kl. 11,00 – 15,00 Musik v. Per Larsen (T)
Fredag den 24. december
Julegudstjeneste
Der kan lejlighedsvis blive arrangeret ekstra foredrag, musikarrangementer o. lign.,
som annonceres ved opslag i Centret, på Facebook eller i dagspressen
Husk tilmelding til arrangementer mærket (T). Tilmelding kan ske på opslagstavlen
ved indgangen eller på tlf. er 2497 5476

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 52
Deadline for aflevering af stof er 20.12.2021.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com .
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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