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Kære alle i Kastaniehaven, kære beboere, kære pårørende, kære per-

sonale, kære læsere, venner og andet godtfolk. 
Denne bliver min sidste avis i Kastaniehaven. 

Det er sidste gang, jeg har det privilegium at 

få lov at skrive forsiden, når mange forinden 

har indleveret spændende læsestof om hver-

dagen i Kastaniehaven, og som så er redigeret 

og flot sat op til den avis du nu sidder og læ-

ser. Uden Inger Astrups store, store hjælp 

hver eneste gang avisen skal udkomme, ja så 

var der ikke nogen avis. Endnu et tydeligt be-

vis på, at der hver eneste dag er frivillige i 

Kastaniehaven, der bidrager på en ene eller 

den anden måde i hverdagen. TAK Inger. 

 

Når disse linjer læses har der været afholdt af-

skedsreception for mig, og mens jeg sidder og 

skriver forsøger jeg at forberede mig på de 

kommende dage, som helt sikkert bliver helt 

specielle og også rigtig svære. Men jeg har 

selv valgt at tiden nu er moden til, at jeg skal 

forlade Kastaniehaven.  

 

Det har på ingen måde været en let beslutning 

for mig, men jeg er så taknemmelig for alle de 

gode oplevelser, vi har haft sammen gennem 

de mange år. Der har været både op- og ned-

ture, men langt flest sjove, gode hverdage 

med masser af oplevelser og dejligt samvær. 

Alle der færdes i Kastaniehaven, er hver på 

sin måde bidragydere til, at det er et dejligt 

sted. Det betyder også at fremtiden er i sikre 

hænder, for jeg er overbevist om, at alle fort-

sat bidrager til gode hverdage fremover. Jeg 

vil gerne her benytte lejligheden til at byde 

Jeanette Raas hjertelig velkommen som 

min efterfølger. Jeg ønsker både Jeanette og 

Kastaniehaven alt det bedste sammen i de 

kommende år.  

 

I denne avis er der igen skønne glimt fra 

hverdagene, som de former sig. Hver gang er 

der små eksempler på at nye veje afsøges. 

Læs f.eks. om hvordan der eksperimenteres 

med hjerne - kunst – gymnastik. Det kan der 

komme sjove tegninger ud af. Eller læs om 

hvordan der nu er indført ”sangstuegang”, 

der indebærer dejlige besøg hos hinanden, 

ledsaget af sang og musik. Der er indkøbt små 

musikinstrumenter, så mange beboere er med 

som aktive musikere. Der er sågar flere der er 

begyndt at spille guitar. Fantastisk. Vi har 

gennem årene været optagede af at finde for-

skellige former for aktiviteter, så der afsøges 

nye hjørner og der gives nye muligheder for 

oplevelser. Vores erfaring er og bliver, at 

sang og musik altid er fantastisk i mødet med 

hinanden. Der venter også nye spændende op-

levelser i det nye år med musikalske udfoldel-

ser, bl.a når der kommer besøg fra Gambia al-

lerførst i det nye år. Vi har købt musikinstru-

menter, der er direkte fremstillede i Gambia 

og der inviteres til live oplevelse med musike-

re derfra 11.1.19. Alt sammen aktiviteter der 

hænger sammen med projekt ”Musik i Livet”. 

 

I avisen er der mange flere skønne beretnin-

ger, og et andet eksempel som jeg gerne vil 

trække frem er historien om kaniner, der giver 

kontakter og oplevelser for mange. Kaninerne 
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har bolig i hus 14, og Minna der bor i huset er 

særlig involveret i pasningen af kaninerne, 

men pasningen af dem rækker meget længere. 

Historien om kaninerne har været delt på fa-

cebook, og det er endt med at tidligere naboer 

til Minna nu har tilbudt, der kan hentes hø og 

halm hos dem, og så giver det pludselig endnu 

mere mening at starte bussen op for at tage på 

udflugt til Hampen. Handymændene er hver 

tirsdag involverede i boligforbedringer til ka-

ninerne eller andet omkring dem, og på den 

måde giver det oplevelser og kontakter på 

kryds og tværs. Det må da også være det , der 

kaldes samskabende aktiviteter. 

 

Det kan måske synes småt og måske endda 

banalt med den slags historier, men det er 

præcis det, det hele handler om: at have blik 

for de mange forskellige ting, der kan give 

oplevelser, indhold og sammenhæng i de 

gamles hverdag. Gennem årene har vi altid 

været optagede af at finde veje til at støtte op 

om den enkelte ældres hverdagsliv, men vi 

ønsker også at udfordre og afprøve nye veje 

til oplevelser, og alder er bestemt ingen hin-

dring for at prøve nyt 

 

Jeg har været meget, meget glad for mit ar-

bejde og min hverdag her i Kastaniehaven, 

sammen med beboerne, personale, med frivil-

lige og pårørende og nærområdet, og jeg sy-

nes, Kastaniehaven er et helt fantastisk sted, 

som jeg vil komme til at savne meget. Stedet 

er fantastisk, fordi der er så mange, der på en-

gageret vis bidrager ind i hverdagen, med 

stort og småt. Der er så mange, der er optage-

de af at skabe gode dage hver dag, at bidrage 

til at der er noget at stå op efter hver dag, at 

der venter mulighed for oplevelser både i det 

helt nære, men også med muligheder for at 

komme ”ud i verden” for at opleve. Læs også 

om besøg på den lokale Bodega, endnu et ek-

sempel på at gribe muligheder og invitere 

verden ind eller at række ud mod verden og 

deltage, hvor det er muligt. 

Erik Andersen har i avisen skrevet, at jeg har 

været i Kastaniehaven altid, og det er fuld-

stændig korrekt. Jeg har været med fra første 

streg på tegnebrættet og det har været en fan-

tastisk rejse. Jeg er fuld af taknemmelighed 

over alle de mange spændende mennesker jeg 

har mødt gennem årene. Tak til alle for fanta-

stiske år, for den tillid der er blevet mig vist 

og for lysten til at bidrage til hverdagen, og til 

fællesskabet. 

 

Jeg vil fortsat følge med på afstand, og jeg vil 

tage alle de mange fantastiske eksempler med 

herfra, og forsøge at bidrage til udviklingen af 

ældreområdet, men nu fra en anden vinkel. 

Jeg vil med glæde komme på besøg, hvis jeg 

bliver inviteret, og jeg håber I fortsat vil leve-

re masser af gode eksempler på hverdagslivets 

mange muligheder for at bidrage til værdig-

hed i ældreplejen.  

 

Og hvad så nu? 

På et tidspunkt troede jeg, at jeg måske skulle 

på efterløn i nær fremtid, men det skal jeg ik-

ke. Jeg er så heldig, at jeg har fået mulighed 

for spændende nye udfordringer, og jeg skal 

sammen med 7 andre konsulenter udgøre et 

Værdighedsrejsehold, der skal varetage kon-

krete uddannelses- og procesforløb i kommu-

nerne på ældreområdet. Med andre ord skal 

jeg fortsat arbejde med alt det jeg gennem 

årene har været optaget af, nemlig ældreom-

rådet, men nu i en ny sammenhæng. Jeg har 

hele mit arbejdsliv været beskæftiget med 

ældreområdet, først i den direkte pleje og om-

sorg, for så siden at være underviser på områ-

det og gennem de sidste mere end 20 år, har 

jeg været leder. Nu håber jeg på at kunne bin-

de sløjer på mine erfaringer og være med til at 

hjælpe plejecentre og kommuner, der ønsker 

at skabe mere og bedre værdighed i ældreple-

jen. Så opgaver ved rejseholdet for Værdig-

hed vil blive mit primære fokus, foruden at 

jeg også vil løse andre konsulentopgaver der 

måtte være efterspørgsel efter. Det er min for-

ventning, at jeg fremover får en mere moderat 

arbejdsuge, så jeg for alvor kan skrue op for 

min rolle som både mormor og farmor, og 

med nu 4 børnebørn, bliver det skønt med fle-

re timer til samvær med dem.   

 

Det har været fantastiske år i Kasta-

niehaven. Tak til jer alle.  
Det er lige før det glemmes, at det er jul lige 

om lidt. I ønskes alle en rigtig glædelig jul og 

et godt og spændende nytår. Tusind tak for al-

le årene i Kastaniehaven.     

Emma Winther 
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Uddrag af Kaj Schnoors dagbog den 30. oktober 2018 
 

Kaj var omme på Kastanjehaven i dag, vi var på bustur med Ulla som chauffør. 
Først kørte vi gennem Jelling by til Lerbæk Mølle, hvor vi drejede til venstre og kørte 
videre, gennem det meget smukke område, indtil vi kom ud ved Grejsdalsvej. Her 
kørte vi lige over krydset, og op til det store hus og bygninger Højgård (red.), som 
Lego familien har været bygherre for. Så kørte vi ned til Højgård skov og mod Vejle 
gennem Grejsdalen. Vi stoppede ved den smukke og særprægede Grejsdalens Kirke. 
Vi kørte rundt om kirken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Herfra kørte vi videre med retning ned mod Vejle havn. Ud til det store flotte bygge-
ri, liggende med vand omkring hele byggeriet ude midt i havnen (Fjordenhus tegnet 
af Olafur Eliasson og ejet af Kirk Kapital, red.). 
Vi holdt lige ved havnekajen, steg ud af bussen, og gik hen til trappen, der gik ned og 
ind i selve bygningen. Jeg tror alle blev meget imponeret af det vi så. Såfremt der er 
nogen, der vil se mere, kan man bestille en rundvisning. Her er der mulighed for at 
se og høre mere om hele bygningen, opførelsen og indretningen. Jeg tror det kan 
ende med at blive Vejles nye vartegn. 
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Hjerne – kunst - gymnastik. 

Fedtfarver og en rulle papir er glædesgivende ved kaffebordet. 

Kaos-rytme-symbolik. 

Først tegnes kaos-streger, fordi det er sjovt. De åbner for kreativitet, vores følelser og 

fantasi. Så sker der noget rytmisk, fordi hjernen søger mønstre, og der skabes symbo-

ler. Derved åbner vores iboende eventyr sig og billeder opstår.  

/ Henriette i Center, kunstner 
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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 ift. 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. 
 
Siden sidste udgave af KastanieAvisen er der sket meget. Læs her om de forskellige musikaktivite-
ter, der har beriget os i efteråret. 
 

Projekt Musik i Livet  
Musik er hverken en impuls eller stimulus som vi passivt reagerer på, men virker når vi agerer som 
en del af en helhed eller et samspil. Hanne Mette Ochsner Ridder 

 
 

Undervisning ved musikterapeut 
Siden sidst har personale fået undervisning ved musikterapeut, hvor vi bl.a. skulle følgende: 
Noter en sang som du husker blev sunget i dit barndomshjem 

 Noter en sang du har danset til 

 Noter en sang som gør dig rigtig glad 

 Noter en sang som let gør dig rørt 

 Et stykke musik I hører meget for tiden? 

 
Personalet er blevet mindet om at musik er bundet op på minder og personer, og også at vi kan 
være meget mere bevidste i vores anvendelse af musik, og også at vi skal gøre mere af det vi gør i 
forvejen. 
En lille sang letter stemningen, og flytter fokus, og så koster det ikke noget 
 
 
 

Benjamin 
Kære alle sammen i Kastaniehaven 
 
Mit navn er Benjamin Møller Kirketerp og jeg er 

pr. 10/10-2018 blevet ansat som musiker i for-

bindelse med projekt Musik i livet der afvikles 

indtil slut juni 2019. Jeg er udannet cand. mu-

sicae med speciale i el-bas og komposition fra 

Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Til 

daglig er jeg aktiv musiker i mange forskellige 

sammenhænge. Her i Kastaniehaven skal jeg va-

retage projektet Musik i livet. Dette handler kort 

fortalt om at implementere musik i hverdagen i 
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Kastaniehaven. Dette kan gøres på mange forskellige måder. Jeg er meget opsat på at gøre det på 

en måde, der gavner, hjælper og er i overensstemmelse med jeres hverdag her. Mit ønske er at mu-

sikken kan blive implementeret igennem dialog med jer, således at vi sammen finder de bedste løs-

ninger og idéer. Jeg er fagperson, men jeres ord, idéer, tanker og ønsker vægter lige så højt som 

mine. Jeg er her for at realisere tiltag og jeg er meget åben overfor jeres tanker og idéer. Min til-

gang til dette projekt er, at jeg gerne vil bidrage med tiltag ,der kan køre selvstændigt, når jeg ikke 

er her mere. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i jer og jeres beboere. På den måde tror jeg, at vi 

sammen kan få musikken i spil til glæde og til gavn. 

Kærlig hilsen 

Benjamin 

 

Indkøb af instrumenter til alle husene 
I alle huse har de fået percussion instrumenter samt en guitar. De har alle-
rede fra ankomstdagen været flittigt brugt og været til stor glæde for be-
boerne. 
De er super nemme at bruge og kan medvirke i dagligdagen uden nogen 
form for stor sangstemme, klaverkundskaber osv.  
Selvfølgelig kræver guitaren at man kan spille på den, men ellers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stuegangsang 
Med Benjamin, som nu er ude i husene, og de nyindkøbte instrumenter er ”sangstuegang” blevet 
en realitet. Det går i sin enkelhed ud på at en gruppe beboere og personale tager på tur rundt i hu-
set med instrumenter og sangstemmen smurt, og på den måde skaber musik og glæde. Det er ikke 
kun beboeren der får besøg der bliver glad, det er også en flok glade musikanter som kan forlade 
en stemningsfyldt lejlighed for at gå videre til den næste dør og banke på.  
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Dans i hus 12  
 
Dans i hus 12 har været til stor glæde for 
beboere, pårørende og personale. Der er 
blevet danset og sunget, og der har væ-
ret mange smil over glæden ved at be-
væge sig til musik, og over at mindes 
glemte tider gennem musik.  
 
Citrondrengen har trofast sørget for mu-
sik og underholdning, og han spiller op i 
hus 12 igen til foråret, hvor et nyt forløb 
med dans og musik starter i hus 12. 
 

 
 
 

Babyrytmik på Kastaniehaven 
Gennem projektet fik vi mulighed for at have GENERATIONS RYTMIK. Fra uge 43-48 har der hver 

torsdag været rytmik med Tine Mynster. Tine Mynster er musik formidler og underviser, og har gi-

vet babyer, børn og ældre en skøn oplevelse med sang, musik, rytmer og lyde. Der har været store 

smil hele vejen rundt, når Tine har fundet sine instrumenter frem og har sunget genkendelige san-

ge.  

Rytmikken har foregået i 3 af Kastaniehavens huse på skift, 
for på den måde kan det gavne flest beboere. Beboere fra 
andre huse har også været velkomne, og tit har der været 
fyldt op med både beboere og babyer. 
 
I begyndelsen var det lidt utrygt, at det skulle være i forskelli-
ge huse, siger både Tine og babyernes mødre, men indholdet 
i babyrytmik er genkendeligt og trygt og ergoterapeuten har 
været med hver gang. 

 
Babyernes mødre har bl.a. set opslag på facebook om baby-
rytmik på Kastaniehaven, og der har været stort fremmøde. 
Og nogle af mødrene har udtalt at det er dejligt at se at både 
babyer og ældre nyder det. Mødrene giver udtryk for, at ba-
byerne er godt stimulerede, når de kommer hjem. Og de er 
glade for muligheden for at komme på plejecentret med de-
res babyer. 

 
Her på stedet har det været formålet 
at skabe et fællesskab omkring musik og lyd på tværs af generationer, og 
samtidig forsøge at nedbryde de barrierer der kan være ved at træde ind 
på et plejecenter. Vi vil gerne åbne os op for lokalsamfundet, og ved at invi-
tere de barslende mødre og deres babyer ind giver vi samtidig vores bebo-
ere en oplevelse som er uvurderlig. Mødet mellem den ældre og babyer 
skaber meget glæde og bringer mange minder frem hos den enkelte bebo-
er. 
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Vi får besøg af Tine Mynster igen i foråret til endnu en 
omgang af Babyrytmik på Kastaniehaven, hvor mødre og 
babyer bliver inviteret.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Der venter mange flere skønne musikaktiviteter i det nye år 
Bl.a. har Benjamin og Karina et møde med forfatteren til bogen, der er vist 
her, og præst og kordegn i Give Sognehus for at planlægge hvilke mulig-
heder der er for aktiviteter. 

 

 

 

Perspektiver 
Den ene side af regnbuen ……  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

…... og den anden side af regnbuen.  
Regnbuer betragtes i mange kulturer for lykkebringende. Og her er den lige over 
hele Kastaniehaven.  

 
 
Regnbuen er som en klemme, der hol-

der enderne af himlen sammen. Må 

han også kombinere krop og sjæl med 

mildheden af hans farver. Irsk ord-

sprog 

Se regnbuen! Kun når himlen græder 

ser du farverne i lyset. Shan Tao 

Hvis du vil have regnbuen, er du nødt til at finde dig i regnen. Dolly Parton  

/Karina 

  



 9 

Kaffespøgelset 

 

En mørk vinter aften, hvor blæsten ruskede i træerne og mørke skyer bevægede sig hurtig 

hen over himlen, stod Mie og jeg i hus 12 i køkkenet. 

Vi var i gang med at lave aftenkaffe. Der var kun os to i den store mørke stue, da der plud-

selig blev meget koldt omkring os, det var som om tiden stod stille. 

Vi frøs begge to til is og kaffemaskinen gav et hyl fra sig. Da så vi noget mørkt og alligevel 

gennemsigtigt bevæge sig hen mod os. VI for sammen og tænkte at vores sidste kop kaffe 

var drukket! 

 

Nu var gode ostemadder dyre….hvad ville der ske med os? Opvaskemaskinen gav et højlydt 

suk fra sig og pludselig slog det os at det måske var et tegn eller et varsel! Men på hvad? 

Jeg kom i tanke om da jeg skulle hælde den ny bryggede kaffe over i en termokande tidlige-

re i dag, havde jeg spildt en del af kaffen ud over bordet. 

Vi har lært at vi ikke skal græde over spildt kaffe, så det tænkte jeg såmænd ikke videre 

over! 

Nu slog det mig, at jeg nok var kommet til at såre kaffe-ånden, som jo sikkert kun vil os det 

bedste. 

Jo, vi har jo hørt om, at man bliver smuk af dampen fra kold kaffe! 

Alligevel stod vi stive af skræk, mens noget brunt fløj rundt i køkkenet. Så tegnede der sig 

et tydeligt billede af et uhyggeligt lille væsen! 

 

Hvem er du og hvad vil du os? Spurgte vi med rystende 

stemmer…. 

Jeg er Kastaniehavens kaffespøgelse, lo det lille væsen. Jeg 

er her for at I ikke skal glemme kaffetiderne og at kaffen I 

drikker er velsmagende. 

Jeg har faktisk været jeres kaffeånd i snart 15 år, og jeg har 

været der for at passe på jer, mens I har måttet prøve mange 

forskellige kaffe mærker af…ak ja! Der var en periode, hvor 

I her i huset absolut skulle prøve at drikke koffeinfri kaffe… 

Jo jeg er helt med på, hvorfor ideen opstod, men kæreste 

venner…..Nej lad os holde os til den virkelige vare! 

 

Vi blev med et meget afslappede, kaffeånden havde givet os en god kop kaffe hver, som vi 

nød ovenpå denne uhyggelige, men samtidige spændende oplevelse. 

 

Kaffe spøgelset ønskede os alle i Kastaniehaven – også ikke kaffedrikkere – en rigtig glæde-

lig Kaffe Jul og et godt og Bønnerigt Nytår 

  

En oplevelse vi ikke vil være foruden.  

 

Kærlig hilsen Mie og Susanne. 
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Nyt fra Kastanierådet 

 
Den 31. oktober meddelte Emma, at hun ønsker at stoppe som leder af Kastaniehaven. Eftersom 
hun selv siger det, har hun jo været der altid. Og det er ingen overdrivelse, for hun har været leder 
i alle de 14 år Kastaniehaven har eksisteret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emma var med helt fra starten med planlægningen af byggeriet og stod således også senere for 
den udfordring det var at få de forskellige kulturer fra de 4 gamle plejehjem til at smelte sammen. 
Og efterhånden som årene er gået, er der sket de tilpasninger og justeringer, som udviklingen har 
krævet. Mange gode og spændende ideer er afprøvet og gennemført gennem tiden. Der er tænkt 
kreativt og alternativt, når Kommunens spareplaner skulle realiseres. Emma har i tidens løb sat 
mange ting i gang i og omkring Kastaniehaven. Samarbejdet med børnehaverne og bofællesska-
berne er kun en lille del af hele konceptet med synliggørelse og samarbejde, som hun har kæmpet 
for.  Bl.a. gennem ”lad det gro” projektet er der skabt gode relationer med de omkringliggende in-
stitutioner. Der har været afholdt generationsdage, æbleuger, motionsuger og meget mere, som 
Emma skal have en stor del af æren for. Vi har i Emma haft en fremsynet og visionær leder, som 
også er respekteret langt uden for Give og omegn. 
 
Men så kom Sophie Løhde med et 
tilbud der var for spændende at sige 
nej til. 
Det var så regeringens ledelseskom-
mission der havde brug for en leder 
ude fra det virkelige liv. 
 Det skulle vare 1 år, men viste sig så 
alt for spændende at slippe igen. Så 
nu springer Emma ud på det dybe 
vand og starter som selvstændig 
konsulent.  
 
Det vil selvfølgelig føles mærkeligt at 
komme på Kastaniehaven den første tid efter Emmas afgang. Men livet skal jo gå videre, og det 
bliver selvfølgelig ved med at være et fantastisk plejecenter. 
 

Jeg har et godt 

tilbud til dig. 

Spændende! 
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Vi håber så, at Emma bliver glad for det 
nye liv, som hun nu skal til at leve. 
Vi håber også der kan blive tid til lidt af-
slapning i hængekøjen oppe ved som-
merhuset. 
 
Vi skylder alle Emma en stor tak for 
den kæmpe indsats hun har gjort for 
Kastaniehaven gennem alle de 14 år 
hun har været leder. 
 

Den 2. januar starter den nye leder, og vi byder selvfølgelig hjertelig velkommen til Jeanette Raas.  

Jeanette kommer fra en stilling som områdeleder ved Jam-

merbugt Kommune – en stilling hvor hun er nærmeste leder 

for 6 hjemmeplejeledere, 1 sygepleje leder og 1 aktivitetsleder 

- Området beskæftiger ca. 350 medarbejdere 

 

Jeanette er uddannet social og sundhedsassistent og har di-

plom i ledelse. 

 

Jeanette er 43 år og har en bred faglig viden og kompetencer, 

har en systemisk og anerkendende tilgang til ledelse. Har fo-

kus på et godt arbejdsmiljø og stolthed i opgaveløsningen, li-

gesom hun er optaget af relationer, meningsskabelse, værdier, 

antagelser og kommunikation. 

 

Vi ser frem til at samarbejde med Jeanette, forhåbentlig i mange år. Vi forventer hun vil bevare ån-

den og den stil som Emma kørt efter. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke må ske ændringer, 

det må det gerne, hvis det er til gavn for beboere og brugere. Vi håber også det gode forhold, der er 

til de frivillige fortsætter.  

 

Erik Andersen 
 

 

 

 

 

 

Glædelig jul fra onsdags-

gymnastikoldet. 
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Give Avis skrev: 

Lad det gro - nu på bodega 
En stor bordfuld beboere fra Kastaniehaven var fredag den 23. november på for-
middagsbesøg på bodega Dragonen i Give for at hygge sig med hinanden og friske 
op på gode gamle minder 
 
Det sker ved sjældne lejligheder, at man kan blive inspireret af et TV-
program; tag nu Hanne Nielsen, indehaver af Dragonen på Torvet i Gi-
ve. Hun lod sig inspirere af et indslag i TV-avisen, hvor man præsente-
rede seerne for et indslag, om hvordan ældre fra et plejehjem som et 
led i plejehjemmets aktivitetsudbud var på bodega. Under ordnede for-
hold naturligvis. 
Da jeg så det program, blev jeg inspireret til selv at tilbyde noget lig-
nende. Jeg kontaktede Marie Holst Henriksen, der er aktivitetsansvarlig 
på Kastaniehaven i Give, og foreslog, at de kunne komme på besøg med nogle beboere her hos 
mig, fortæller Hanne Nielsen. 
Den invitation var man ikke sen til at takke ja til på Kastaniehaven, og fredag den 23. december 
ankom den første lille busfuld beboere til Dragonen klokken 10.30 om formiddagen sammen med 
Marie Holst Henriksen og Katja fra Kastaniehaven.  
 

Fra irsk whisky til appelsinvand  
Den otte mand store delegation blev bænket det deres fremtidige stambord, også blev der ellers 
bestilt fra både den spirituelle og den forsigtige bar. På bordet kom kaffepunch, irsk whisky, et par 
snapse, og så var der et par stykker, der foretak en appelsinvand og en danskvand. 
-Vi skal nok få dem opdraget ordentligt til næste gang, lød det fra et par storsmilende herrer med 
kaffepunchkopperne hævet til hilsen hen mod appelsinvandens indehaver. 
-Jaja, det er godt med jer. I ved jo ikke hvad jeg har puttet i vel, lød modsvaret lunt fra herren med 
appelsinvanden. 
Og snakken gik ganske lystigt hen over bordet, og det er netop det, at det handler om: At skabe 
nogle rum, hvor beboerne kan hygge sig sammen, mindes de gode tider, hvor man måske gik ind 
på et værtshus og fik sig en fyraftensbajer. 
 

At røre lidt i gryden med gamle minder  
Det handler meget om at give oplevelser af sanselig og fysisk karakter, som kan røre lidt rundt i 
gryden med gode gamle minder, og så ligger der jo også i samarbejdet mellem Kastaniehaven og 
Dragonen den helt grundlæggende ide med Lad det gro-konceptet, at institutionerne er i tæt sam-
arbejde med det omkringliggende lokalsamfund. 
-Jeg spurgte i formiddags beboerne, om de ville med en tur på bodega her i dag, og de seks første 
jeg, spurgte, sagde ja lige med det samme. Og så var bussen jo fyldt. Det her besøg vil fremover 
komme til at indgå en gang om måneden i vores aktivitetskalender, og det som beboeren indtager 
på Dragonen dækkes naturligvis af vores aktivitetskasse helt på linje med de udgifter vi har på vo-
res andre udflugter, forklarer Marie Holst Henriksen. 
 

Hvad mon oldebørnene tænker? 
Dagens publikum var naturligvis i den lidt ældre en-
de af aldersskalaen i forhold til Dragonens vanlige 
gæster, eksempelvis var en af kaffepunchherrerne 
en frisk knægt på 92 år. 
Selskabet bestod også af ægteparret Emmy og Ro-
bert, og de er sagt med et smil lidt betænkelige ved, 
om nu deres børn, børnebørn og oldebørn kan læse 
i avisen, at de er begyndt at gå på bodega. 
Udover at hyggesnakke og spise sig mæt på den 
sjove måde i irsk kaffe kan Kastaniehavebeboerne 
også hygge sig med et slag billard, en gang rafling 
og måske også en lille svingom, hvis mor Hanne el-
lers kan få gang i jukeboxen så tidligt på dagen. 
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Relations Netværk 
Besøg fra Bredagerskolen: 
 
Så har der igen været besøg fra relations net-
værket i hus 10 og 16.  
Relations netværket er et projekt hvor virk-
somheder adopterer skoleklasser som følger 
den samme virksomhed med læringsbesøg 3-4 
gange årligt fra 1. klasse til 7.klasse. Det bety-
der at Beboere og skoleelever efterhånden 
kommer til at kende hinanden rigtig godt og 
skaber nogle fine relationer på tværs af gene-
rationer. 
 
Kastaniehaven har adopteret en klasse fra Bredagerskolen i Jelling. 
 
Denne gang var temaet ”engelsk”, og eleverne skulle finde 2-3 ting eller en person, 
som skulle beskrives på engelsk og det modsatte hold skulle så finde og gætte hvil-
ken ting/person, som der var tale om. Som altid blev der sluttet af med en sang, som 
denne gang selvfølgelig blev sunget på 
Engelsk. 
 
Hilsen hus 10 og 16. 
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Hyldest til handymænd 
 

TAK for jeres faglige ekspertindsats, ellers havde kaninerne ikke haft et sted at bo. 

 

Kære handymænd  
Tusind tak for kaninburet. Vi hopper glade rundt i 
det og beboerne kan se os fra deres lejligheder til 
stor glædelse. (Vi er bedre end fjernsyn) 
 
Vi oplever dog udfordringer på følgende områder: 

 Måske kan buret vendes om, vi hopper ikke 

over, men det vil være lettere for Kanina og 

kollegaer at fange os igen 

 Et læhjørne i buret 

 Vinterbolig 

 

God arbejdslyst. Hilsner fra Chip & Chap 

 
 

 

Der ydes yderst kompetent 
service i tilbygning efter ka-
nin-familie-forøgelsen den 
10.10.18. 
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Julen er over os 
Juletræsfest 
Det har bl.a. budt på juletræsfest den 18. november i 

Centret, hvor hus 16 var vært for ca. 100 beboere, på-

rørende og personale. 

Stemningen var høj og musikken blev leveret af jule-

manden i år.  

Han havde i dagens anledning fået selskab af endnu en 

julemand, som kom med godter til alle fremmødte 

børn. 

Der blev sunget og danset om juletræet til stor glæde for store og små. Eftermiddagskaffen 

var erstattet med Gløgg og æbleskiver. 

 

Julebagning og julehygge i hverdagen 
Den 6/12 var der julebagning for beboere, arran-

geret af de pårørende. 

Her var der budt ind til hygge med langt bord op-

sat på A siden, hvor man både kunne hjælpe med 

produktion eller sidde og nyde duften i køkkenet. 

 

Ellers har dagene budt på flere hyggestunder, 

hvor alle kan være med. 

 

 

Julesang med musik fra tablet 
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Sansestol. 

”Den er rigtig god at sidde i”, si-
ger Erik, da han tester Kastanie-
havens nye sansestol. 
Den får plads i Centret og alle er 
velkommen til at prøve den. 
”Det er ligesom at få et knus af 
stolen”, siger ergoterapeut Kari-
na. 
 
Erik og Ulla afprøver stolen. 
 

/ Karina 
 

 

Ergoterapeutstuderende 

Kastaniehaven har haft glæde af 3 ergoterapeutstuderende, som var ude i deres første praktik 

”AKTIVITET OG DELTAGELSE I HVERDAGSLIVET”. De er meget begejstrede for Kastaniehaven og de 

muligheder som er her. Her modtager de undervisning i terapihund af Cody  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glimt fra efterårets aktiviteter 
 

HUSK MIG 

En dag i september trodsede 7 beboere regnvejret og brugte formid-

dagen på landsindsamlingen til Alzheimersforeningen.  

I anledningen af Huskedagen hjalp Alzheimerforeningen med at sæt-

te fokus på demens og samle penge ind til støtte, rådgivning og 

forskning.  

En hyggelig formiddag i Give midtby! 
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FRIVILLIGFEST 

 

 
Torsdag d. 27. sep-
tember fejrede vi alle 
vores fantastiske fri-
villige, som hver dag 
gør en kæmpe for-
skel for alle i hele 
Kastaniehaven.  
 

En rigtig god aften til årets frivilligfest, og endnu 
engang stor tak til alle frivillige i Kastaniehaven. 
 
 
 
 
CAFE ROLLE 
var på besøg i Hus 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAD DET GRO 
Traditionen tro er der "Lad det gro" samarbejde en uge i 
oktober. 
Udover det samarbejde, som foregår i årets løb, er der i 
den uge stort fokus på, at alle typer institutioner samles 
om fælles aktiviteter. 
 
Idag, torsdag, var der igen masser af aktivitet på tværs 
af børnehavebørn, plejehjemsbeboere, brugere af cen-
ter for beskyttet beskæftigelse og frivillige.  
Lad det gro - ugen nåede idag sit højdepunkt hvor der 
var kaldt til samling på Kastaniehaven. Efter en vel-
komst, og fælles sang var der arrangeret forskellige ak-
tivitetsposter der havde sanserne i fokus. Der var noget 
for alle sanser, høre, føle, lugte, smage og masser af 
bevægelse. 
Vejret var med os og alle nød et par aktive timer i fæl-
lesskab☀️  
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Vi havde idag besøg af skønne børn og unge som 

løb motionsløb på stien rundt om Kastaniehaven. Det 

blev til motion for alle, da det skønne vejr ikke kunne 

stoppe hverken kørestolsbrugere eller rollatorer for at 

tage turen med rundt. 
 

 

 

 

 
 

HØJSKOLEDAG 
Omkring 60 pensionister og efterlønnere deltog den 1. no-
vember  i højskoledag på Kastaniehaven. 
En skøn dag sammen med Eva Bach og Aage Augustinus 
om formiddagen og Helge Theilgaard om eftermiddagen, 
hvor der blev sunget og fortalt historier. 

 

 
 
BESØG PÅ STAUNING FLYMUSEUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JULEFROKOST 
Årets julefrokost blev afviklet med 105 deltagere og 
med god julemusik af Steen Nielsen. 
 
 

  

https://www.facebook.com/Kastaniehaven/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWKObelymNjcvenQAhn6ah5dSvM6uyy6UD0K1KaUK4nm50qwizsU-7Fdq6baJj2aqGWipXXM6ooW9O&hc_ref=ARSyGNN_zeWisHo6aBUShW5e80WAZgsS8Mz-4KH1xz1X19YD9guxDH7JN4caPK5-XQw&__xts__%5B0%5D=68.ARAhiEmU4uaJRkvhDg0oGrV4Xswq82B63CmzjRtrP_Rw7wTJxNGhwvoZXmI_9H3UPDEVUf0zn_d7U-y5T6WVWtI4D0dMfOYGeh4nNo_FSHODWrq8QVxm3GiVDXM8dT3UwvIsLS9Br8q5dDIPuWR1fyI_kxRWmZs0zzVXaqkcvRzxkpQvCPntp82dUxlHZMHHsTgOCQLzYfvlRnMk76U2SE5_27nO5NfyATR8FFq_p-k1T4VxIMb_TEMVPYlG-N1WU7kHaEqzgtyH1ftACz1ZAMjptNaQE66rbT6xu3CiueXMxlsO-0CqLKn-5-hC_ybgJUHPlU4eSPNRK3m3XA1QFNsGpY5AdD5JpXtyBatsHH5-ycJkRRJE1-NQEaqkMgGD7IIUVBs6XBcWRLWQqvuX7F44_qJefByyu-WVEgHz6UuaCN-GkVG9CicansPW4Brvr_Bg8ft9CrE1e8bTR7gsY5Wek0GiFiVqPVhttHfDNt3VyvMbTUTsFKAMwg
https://www.facebook.com/Kastaniehaven/?ref=nf&__tn__=%3C-R&eid=ARAWKObelymNjcvenQAhn6ah5dSvM6uyy6UD0K1KaUK4nm50qwizsU-7Fdq6baJj2aqGWipXXM6ooW9O&hc_ref=ARSyGNN_zeWisHo6aBUShW5e80WAZgsS8Mz-4KH1xz1X19YD9guxDH7JN4caPK5-XQw&__xts__%5B0%5D=68.ARAhiEmU4uaJRkvhDg0oGrV4Xswq82B63CmzjRtrP_Rw7wTJxNGhwvoZXmI_9H3UPDEVUf0zn_d7U-y5T6WVWtI4D0dMfOYGeh4nNo_FSHODWrq8QVxm3GiVDXM8dT3UwvIsLS9Br8q5dDIPuWR1fyI_kxRWmZs0zzVXaqkcvRzxkpQvCPntp82dUxlHZMHHsTgOCQLzYfvlRnMk76U2SE5_27nO5NfyATR8FFq_p-k1T4VxIMb_TEMVPYlG-N1WU7kHaEqzgtyH1ftACz1ZAMjptNaQE66rbT6xu3CiueXMxlsO-0CqLKn-5-hC_ybgJUHPlU4eSPNRK3m3XA1QFNsGpY5AdD5JpXtyBatsHH5-ycJkRRJE1-NQEaqkMgGD7IIUVBs6XBcWRLWQqvuX7F44_qJefByyu-WVEgHz6UuaCN-GkVG9CicansPW4Brvr_Bg8ft9CrE1e8bTR7gsY5Wek0GiFiVqPVhttHfDNt3VyvMbTUTsFKAMwg
https://www.facebook.com/Laddetgroigive/photos/pcb.316987675755986/316987369089350/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDJ10TQwlqm_7DXSe2kfVLzH5dPvAP1VrXV6ObusRocWDJwKSLyTA8iz1aMt6YUGrvhMqEO8PHuXm7f&__xts__%5B0%5D=68.ARDfFnMzbGrO8zT7k9hw1I7wslY5jQA_DHUGCgZgm4UTEB4S4lW5hRmiRIjOuxBy9vckW6lLX7VvCteUbb-QywkaA_0wd8AgtA1rJSm2ZWmdhFd24lDLFU52zymIMjvJ-gS-VHSQ419c6CXldO0XZP1JY1iDi3vydDa3_1u39edrl95o895f1hE1kGeyxWEOuwo9wnieu1qsX7ebfcI3VPCJszvScx-SISlpqlFJxDL1HGO6Jux2_7KHqgIiNOww2pgdBYs7Nt32GZSP1m_a16AL6VqYB8IZMFTmGRHDBX5b9fWg99hWyTgUMK-soQ7nhj51u-20042RnC4JIBXTmBhxizc2uMGnkjRCnrNDfzMQlazT3ID6TAaVK1ZG60WIbaRosigzYQ7Xd0ob2IxI7oH8QpaKqxCyQWXXVEf8vNeExew6Fbu1H_eJJU_j48TTap1P7_OWfqJwrKcaGDMmTJPfjEKgQDk0tRZh7LjgUOcYHhAFq_hdSD1UTg
https://www.facebook.com/Laddetgroigive/photos/pcb.316987675755986/316987369089350/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDJ10TQwlqm_7DXSe2kfVLzH5dPvAP1VrXV6ObusRocWDJwKSLyTA8iz1aMt6YUGrvhMqEO8PHuXm7f&__xts__%5B0%5D=68.ARDfFnMzbGrO8zT7k9hw1I7wslY5jQA_DHUGCgZgm4UTEB4S4lW5hRmiRIjOuxBy9vckW6lLX7VvCteUbb-QywkaA_0wd8AgtA1rJSm2ZWmdhFd24lDLFU52zymIMjvJ-gS-VHSQ419c6CXldO0XZP1JY1iDi3vydDa3_1u39edrl95o895f1hE1kGeyxWEOuwo9wnieu1qsX7ebfcI3VPCJszvScx-SISlpqlFJxDL1HGO6Jux2_7KHqgIiNOww2pgdBYs7Nt32GZSP1m_a16AL6VqYB8IZMFTmGRHDBX5b9fWg99hWyTgUMK-soQ7nhj51u-20042RnC4JIBXTmBhxizc2uMGnkjRCnrNDfzMQlazT3ID6TAaVK1ZG60WIbaRosigzYQ7Xd0ob2IxI7oH8QpaKqxCyQWXXVEf8vNeExew6Fbu1H_eJJU_j48TTap1P7_OWfqJwrKcaGDMmTJPfjEKgQDk0tRZh7LjgUOcYHhAFq_hdSD1UTg
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Der var engang 2 kaniner, som hed Chip & Chap …  
… indtil Kastaniehavens to pige-kaniner fik unger, så var der 6. Fødseldag: 
10.10.2018 

 
 

 
Dorthe tilpassede perlekunstudsmykningen ved kaninhjemmet. 
 

 
 

 
 
For Chap var IKKE en pige, men derimod far 

til ungerne, og derfor blev han nødt til hurtigt at flytte. Han tri-
ves og har det rigtigt godt i sit nye hjem, og han følger med i 
ungernes liv på facebook. 

 
Og så startede en nøje beregning for at sikre, at ungerne kunne kønsbestemmes i 

tide, og mange har været involveret i processen, særligt Erik har vejledt, for han 
har stor erfaring med kaniner. For at være helt sikker blev kaninungerne kønsbe-
stemt hos fagperson, nemlig dyrlægen. Og det var heldigt for det viste sig at være 

2 drenge og 2 piger. 
 

Drengekaninerne flyttede hjemmefra 6/12, og vi skal ud at besøge dem engang.  
I det fine bur, med masser af meningsfulde aktivitetsmuligheder og vinterafdeling, 
som Gitte V har snedkereret er der nu 3 pige-kaniner, som har adresse. 

Gitte har også lavet et fin fold til græsplænen, hvor de kan komme ud, så man 
kan se dem fra lejlighederne. Der er så mange muligheder. 
”Det har været så spændende at følge dem og se dem vokse op,” siger Minna og 

griner. 
 

KANIN DÅB🐰 
Minna har navngivet kaninerne med hjælp fra børn fra Søndermarkens børnehus, 

som har fulgt trofast med i kaninernes liv, og sunget og 

danset kanindansen ”Hop kaniner, hop-hop-hop”. 
 

Mor-kaninen hedder Nissa. 

Den hvide kanin hedder Pusling og 
den lille grå-brune uldtot hedder Fluffy. 

 
Minna fik hjælp af en gruppe børn fra Søndermarkens bør-

nehus, som har fulgt trofast med i kaninernes liv med i kaninernes liv.  

 
Kaninerne giver så meget aktivitet og glæde til Kastaniehaven. Hverdagen giver 

endnu flere muligheder når der sidder en lille uldtot og venter på en🐰 

 

Hvis der er nogle som kender nogle, som har halm el-
ler som har noget fint hø er vi meget interesserede. 

 
 

GLÆDELIG JUL ovre fra Kaninstrup 
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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 

Tirsdag den 8. januar Gudstjeneste kl. 14,30 

Torsdag den 10. januar Musikalsk foredrag v. Lauridsen, Bro og Mariager 

kl.14,00 (T) 

Fredag den 11. januar Koncert med The Gambian Folk Project 

Fredag den 18. januar Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Citrondrengen spiller  

Tirsdag den 22. januar Gudstjeneste kl. 14,30 

Tirsdag den 22. januar Cafe Rolle kl. 14,30 – 16,00 

Torsdag den 31. januar Jysk Tøjsalg 

Tirsdag den 5. februar Gudstjeneste kl. 14,30 

Torsdag den 9. februar Wienerkoncert 

Fredag den 15. februar Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 

Tirsdag den 19. februar Gudstjeneste kl. 14,30 

Tirsdag den 19. februar Cafe Rolle kl. 14,30 – 16,00 

Tirsdag den 5. marts Gudstjeneste kl. 14,30  

Fredag den 8. marts Tøjbilen med modeshow 

Fredag den 15. marts Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl. 

10 – Citrondrengen spiller 

Tirsdag den 19. marts Gudstjeneste kl. 14,30 

Tirsdag den 19. marts Cafe Rolle kl. 14,30 – 16,00 
 

 

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 13 

Deadline for aflevering af stof er 18.3.2019. 

Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleveres 

på kontoret. 

Alle læsere opfordres til at komme med indlæg. 

mailto:ingerastrup@gmail.com

