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Velkommen, kære efterår.
Et fokus på COVID-19 fylder fortsat
meget i vores samfund, og aktuelt stiger smittetrykket, også i Vejle Kommune. Trods dette har vi her efter
sommerferien set små lysglimt for enden af tunnelen og vi ser frem til gode
stunder.
Vi har budt september måned velkommen med gradvist at åbne vores dagsog aktivitetscenter for visiterede og
udefrakommende gæster. Dette dog
med restriktioner og skarpt fokus på
retningslinjer vedrørende hygiejne og
afstand fra Vejle Kommune og Sundhedsstyrelsen.
Vi har til stor glæde budt alle dagsvisiterede velkommen tilbage til de pladser, som de havde før nedlukning. Vi
har også haft glæden af at byde de første holdaktiviteter velkommen tilbage
inden for vores døre. Det er fantastisk
at se og høre livet i vores dags- og aktivitetscenter igen – en oplevelse som
jeg, da jeg startede som Centerleder i
marts i år, kun oplevede ganske kort

inden vi lukkede dørende grundet COVID-19.
De fysiske rammer er ændret og tilpasset, så vi kan byde så mange hold velkommen, som muligt, og samtidigt
holde den anbefalede afstand.
Personalet vil i starten gøre meget ud af
være synlige og hjælpsomme, så vi alle
kan være helt trygge med denne genåbning.
Personalet i dagscentret er opdateret på
gældende retningslinjer og der er skilte,
som også adviserer om vores fokus på
hygiejne og afstand.
Plejecentrets beboere må stadigvæk ikke komme i dagcentret og der er på nuværende tidspunkt fortsat ikke åbnet
for selvtrænere eller holdtræning, og
det betyder, at gymnastikholdet fortsat
er pauseret.
Vores dagscenterpersonale står til rådighed for information og spørgsmål på
24975476.
Vi håber meget på, at kunne fortsætte
denne gradvise åbning, men er også
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bevidste om, at dette kan ændre sig fra
dag til dag i takt med overvågningen af
smittetryk og udmeldinger fra Vejle
Kommune.
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger
og retningslinjer, som skal understøtte
at undgå smittespredning af COVID-19
i vores samfund:






Afstand: 2 meters afstand er
anbefalet.
Lokalestørrelsen afgør deltagerantal – der skal være
4m2 gulvareal per person.
Der skal være afsat tid til
rengøring.
Mindre grupper og brug af
dagscentret på forskudte
tidspunkter anbefales.
Ved ankomst og afgang skal
der væskes hænder eller afsprittes. Dette også hyppigt
under opholdet i dagscentret.

Ift. vores boenheder, så er der også retningslinjer og anbefalinger, som vi er
opmærksomme på i vores hverdag.
Hvis der er spørgsmål vedrørende besøg, retningslinjer og anbefalinger, så
står personalet klar med opdateret viden på området og vi har fokus på at
ophænge opslag med informationer i
boenhederne med det seneste nye vedrørende anbefalinger og restriktioner
for vores boenheder på Kastaniehaven.
Vores personale i boenhederne står til
rådighed for information og spørgsmål
på 24975476.
I takt med gradvis åbningen og mere
færden i offentligheden, så har vi også
oplevet mere aktivitet på vores udeområder og stisystemer. Det skaber glæde
at se, hvordan livet igen så småt begynder at summe, selvom der fortsat er
afstand og høj hygiejnestandard på
dagsordenen.
Vi har haft mulighed for at arrangere
forskellige aktiviteter for vores beboere
her i sensommeren, og der er allerede
flere aktiviteter fastlagt til efteråret.
Blandt andet har hus 12 været på tur til
Givskud i flere omgange – dette til stor
glæde blandt beboerne her.
Der har i flere af boenhederne været
høstfest og sensommerfest for vores
beboere med musik og dejlig mad.
I vente har vi ture til det lokale museum, flere ture til Givskud, bowlingtur,
mere sang og musik i boenhederne og
ture i det fri – ideerne til aktiviteterne
har været mange fra vores beboere og
de sidste er nu i gang med at blive arrangeret efter mulighedernes kunst.
En stor tak skal lyde til medarbejderne,
som er med til at stable disse udflugter
og tiltag på benene – det er til stor glæde for vores beboere på Kastaniehaven,
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samt skaber dejlige smil og minder at
se tilbage på.
Der kommer til at ske forandringer i
ledelsen på Kastaniehaven. Majbritt
Petersen, som til nu har været assisterende leder i et par år, har valgt at søge
nye udfordringer og stopper med udgangen af september måned. Majbritt
er takket for hendes arbejdsindsats for
Kastaniehaven og hun er ønsket held
og lykke med hendes nye arbejde.
En ny assisterende leder forventes at
kunne tiltræde fra 1.december.
Jeg vil også bruge denne avis til at takke vores frivillige for tålmodigheden i
denne tid og også tak for hjælpen med

gradvist at komme tilbage til en mere
normaliseret hverdag end vi har oplevet
de sidste 6 måneder.
Vi nyder især, at handymændene er i
gang igen i stor stil – det er et prisværdigt stykke arbejde, som den gruppe
udfører.
Vi ser frem til at få de sidste frivillige i
spil og til at vi igen kan igangsætte mere liv og glade dage i form af aktiviteter
og arrangementer på kryds og tværs.
I ønskes alle et dejligt efterår.

Med venlig hilsen
Carina Louise Skærlund

3

05.08. I kolonihaven
Det gode vejr er tilbage, og det bliver flittigt udnyttet. Her
er de visiterede borgere en tur i haven.
Der kan blandt andet nydes blomster, imens en god samtale er i gang og plukkes massevis af bær.

Og mændene kan mødes om træstubben til en
dyst - slå søm i.
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Hus 12 har besøg af pølsevognen
I begyndelsen af september nyder Hus 12 det gode vejr og har besøg af pølsevognen.
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Blomster
I hele 2020 har Kastaniehaven været så heldig at få blomster leveret fra en dame i Grønbjerg.
Leveringen begyndte allerede i februar med
vintergækker, erantis og dorotealiljer, efterfulgt af blomstrende buske i form af blandt
andet forsytia, troldnød og hvid jasmin.
Sidenhen kom der påske- og pinseliljer,
sommerblomster, lyng, havre og mange
andre flotte blomster.
Personalet i Centret har sammen med de
visiterede lavet flotte buketter som er leveret rundt i husene til glæde for beboerne.

vi har også fået leveret tæt på 10 kg plukket solbær og ribs, som
Cafeen har lavet til saft og marmelade til brug i Centret og til beboerne.

Kirsten K
Cafeen

5 generationer
Den 8. juli blev den lille pige Elina født.
Moderen er Mette Damkier Nissen,
Herning.
Morfar er Lars Nissen, Urup, Grindsted
og oldemor Else Laursen Nissen, Give.
Familiens overhoved er tipoldemoderen Ellen
Laursen, der bor i Hus 16.

(Vi siger tak til Else for det dejlige familiebillede)
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Set på Facebook

til Plejecenter Kastaniehaven Give
Skær ikke alle plejehjem over en kam. Selvom tiden er knap - så oplever vi kun smilende, omsorgsfulde og kærlige medarbejdere hver gang vi besøger min faster på Kastanjehaven i Give. Tak fordi I gør en forskel ❤

Emma Winther Hvor er det dejligt med positiv anerkendelse Det er hårdt for medarbejdere og ledere i ældreområdet i øjeblikket, så der er også brug for at de gode historier får lidt opmærksomhed.
Hanne Hartmeyer I en tid som nu, hvor der er så megen snak om omsorgssvigt, er jeg så glad for
at have været 'fluen på væggen' (pedel) på to dejlige plejehjem, bl.a. Kastaniehaven. Har aldrig
set/hørt noget dårligt. Har tværtimod flere gange været rørt over omsorgen ❤ Tak

07.09.
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Busture – Løveparken og Billund
Denne besynderlige corona tid, har også båret noget positivt med sig. Vi har på plejecentre fået en pose penge til at give beboerne oplevelser i og udenfor huset. Det er vi
så småt startet på og i sidste uge var hus 12 på busture, 2 ture til Givskud Løvepark
og en tur til Billund (efter ønske fra en beboer). Vejrguderne var med os og vi havde
nogle rigtig gode ture i løveparken og efterfølgende frokost ved den lokale pølsevogn
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Handymænd på terrassen
I foråret var handymændene forment adgang til Kastaniehaven, men for et par måneder
siden åbnede vi langsomt op igen for visse grupper.
Ikke bare handymændene var heldige, det var Kastaniehaven også. Nu kunne vi igen få
malet havemøbler ordnet have
osv.
Handymændene må ikke komme
indenfor nogen steder og har derfor fået deres formiddagskaffe
udenfor hele sommeren.
Kirsten K
Cafeen
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Nyt fra Kastanierådet.
Denne gang er det ekstra svært at skrive om Kastanierådets virke. Vi har på grund af
Corona nedlukningen ikke været i stand til at afholde de planlagte arrangementer.
Meget er helt aflyst, og andet er udsat til næste år, når smitten forhåbentlig er mere
under kontrol. Det har jo i længere tid ikke været muligt at komme på plejecentre i
det hele taget, så alt det frivillige arbejde har været sat på pause. Vi har selvfølgelig
savnet at komme på Kastaniehaven, men hensynet til beboernes sikkerhed er det vigtigste, så alle skal selvfølgelig rette sig efter de retningslinjer, der er for området. Det
er jo lykkedes at holde smitten ude indtil nu, og her skal personalet have stor ros deres indsats. Beboerne har lidt afsavn i form af manglende besøg fra pårørende, og i
det hele taget det liv det giver med besøg ude fra. Men her har personalet fra centret
været med til at skabe liv i husene, så der er foregået forskellige ting til adspredelse.

MIDLERTIDIG LUKKET
PÅ GRUND AF CORONA

Det største afsavn har de visiterede lidt, de har gennem lang tid ikke måtte komme i
centret. Både de visiterede og deres pårørende har virkelig brug for dette frikvarter, så
det er dem det er allermest synd for. Andre brugere af dagcentret og husets faciliteter
har selvfølgelig savnet den kontakt, og det samvær der er på stedet.
Jeg tror desværre ikke det bliver muligt at afholde flere arrangementer i år, men håber
vi kan vende tilbage til næste år med en masse ny energi. Der er jo udskudt flere ting,
som vi gerne vil gennemføre, når der bliver mulighed for det.
Erik Andersen
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Stemningsbilleder fra Hus 16
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Sommerfest i Hus 14
Traditionen tro blev der holdt sommerfest i hus 14 med dejlig mad, god musik af Citrondrengen, der spillede både hyggemusik og dansemusik. Og selvfølgelig var der en
masse glade mennesker med til festen.
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Saftkogning
Vi har kogt saft af vores vindruer fra orangeriet. Det gav anledning til en snak om gamle dages saftkogning. Det var dejligt med alle de kompetente husmødre til at vejlede os i processen.

17

HUSK Coronarådene gælder stadig.
Denne gang får du dem på sønderjysk
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Der er stadig ledige pladser. Ring og hør
om du kan nå at komme med.
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Kommende arrangementer i Centret
Dato
Arrangement

Pt. er der ingen arrangementer planlagt.
Under forudsætning af, at der bliver åbnet i Centret, vil arrangementer kunne
gennemføres.

Se på opslagstavlen i Centret.

Følg med på Kastaniehavens Facebook-side
https://www.facebook.com/pg/Kastaniehaven/posts/?ref=page_internal

eller hjemmeside. https://kastaniehaven.vejle.dk/dagcenter-aktiviteter/

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge
52
Deadline for aflevering af stof er 12.12.2020.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleveres på kontoret.
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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