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…I denne søde juletid….
Årets sidste udgave af KastanieAvisen
bærer selvfølgelig præg af de mange
og forskellige aktiviteter som har fyldt
vores dejlige center i sidste kvartal af
2019, særlig juleforberedelserne har
været og er mange.
En stor tak til personale, frivillige og
pårørende for uvurderlig engagement
og initiativ til at være medskabende til
de mange stjernestunder, som pryder
livet i Kastaniehaven.
Jeg vil bede jer frivillige om at sætte
kryds i kalenderen d. 6. februar 2020,
hvor vi gerne vil takke for jeres store
indsats med en frivillig fest.
Dette bliver mit sidste indlæg til Kastanieavisen. Jeg har opsagt min stilling
og fratræder med udgangen af januar
mdr. for at starte i job i Aalborg.
Det har været et inspirerende og oplevelsesrigt år, hvor jeg har nydt at

”mærke” livet på Kastaniehaven og de
mennesker, der på hver deres vis sætter et fantastisk præg på hverdagslivet. Jeg vil savne jer alle og mindes
de gode stunder med glæde.
Der er værdighed på dagsorden i
mange sammenhænge, også på Kastaniehaven. Vi har brug for hinanden
- og brug for at beboere, pårørende,
frivillige og medarbejdere er optaget af
de små tiltag, der kan skabe lidt ekstra
værdighed i hverdagen. Det, der er
værdigt for den ene er ikke nødvendigvis værdigt for den anden. Det inviterer til dialog og nysgerrighed for at
opspore, hvad der er værdigt for dig
og mig.
Med disse ord vil jeg ønske jer alle en
rigtig glædelig jul og et lykkebringende
nytår.
På gensyn i 2020 


Jeanette Raas
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Fredagsbar
En fredag eftermiddag med god musik, glade mennesker og barstemning med aviser og øl
på bordet. Der var også mulighed for både almindelig dansk kaffe og irsk kaffe.

Ole
de
kunne
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Gas stod for underholdningen, og vi hørte alle
gode gamle Kim Larsen numre, som mange
synge eller nynne med på.

Ny udsmykning til Kastaniehaven
Ved hus 14 er der blevet opsat en flot sten på fællesarealerne ved orangeriet.
En tidligere beboer, som har arbejdet som stenhugger, har udført stenen, som efter
hans død er flyttet til fællesarealet.
Familien har skænket stenen til Kastaniehaven,
og stenen er forsynet med givernes navne –
ægteparret Birgit og Erik Bøje Sørensen, som
har boet på Kastaniehaven.
Nogle handymænd har etableret bedet, hvor
stenen står, så det vil være nemt at holde græsset omkring.
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Højskoledag
Den 7. november – 175 året for etablering af
den første højskole i Danmark (Rødding) –
var der højskoledag på Kastaniehaven.
Formiddagen bød på sang, samtale og fortælling med Bolette Elvstrøm.
Bolette havde taget pianist med, så der var
dejlig musik til sangene.
Publikum blev selv involveret i samtaler og
fortællinger, så man kunne høre hinandens
fortællinger og erfaringer fra forskellige livssituationer.
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Cafeen havde sørget for det kulinariske, og frokosten bestod af forskellige lækre supper med hjemmebagt brød.
Eftermiddagen bød på foredrag, musik og billeder af Tine Lilholt.
Tine fortalte om forandringer i livet, og hvorledes man kan skifte retning i sin udtryksform, men stadig indenfor det kunstneriske. Tines mand Klaus Thrane var med i
underholdningen.

Tine og Klaus har sat musik til
nogle af Tines malerier, og afspilningen af musikken, medens der
blev fokuseret på billederne og detaljerne deri, gav en helt speciel
stemning.
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Besøg fra Bredagerskolen
Så har hus 10 og hus 16 igen haft besøg af Bredagerskolen i forbindelse med læringsbesøg.
Besøget er en del af relationsnetværket, hvor virksomheder adopterer skoleklasser med
henblik på at fremme de unges viden og interesse for de mangfoldige jobmuligheder der
findes på det private og offentlige arbejdsmarked...
Læringsbesøgene er altid relateret til et af de obligatoriske skolefag.
Denne gang var temaet: sundhed, kost og ernæring. Dilemmaer, etik og moral i forhold til
ernæring og det at bo på plejecenter.
De unge mennesker havde
forberedt sig hjemmefra med
diverse “ Dilemma kort” og
havde samtale med både beboere og personale i de 2
huse.
Børnene skulle efterfølgende
arbejde med at lave kostplaner og drøfte dilemmaer ud
fra den konkrete viden, de
havde fået i samtalen med
beboere og personale.
Hilsen hus 10 og 16
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Anna Lise´s afskedsreception 27. november 2019

Hus 14 tog afsked med Anna Lise
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Juletræ i Centret
Samarbejde om juletræet.
En fredag drog en flok fra Kastaniehaven
på jagt efter et juletræ.

Der var flere at vælge imellem, og man
blev enige om det træ, som var allerpænest.

Nogle fra flokken fik fat i saven og fik
træet fældet
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- og resten så til at det gik ordentligt
for sig.

Tirsdagen efter satte handymændene træet på fod.

Og nu var et nyt hold klar til at pynte træet

Så ved
rigtigt

godt samarbejde fik Centret et
flot juletræ.

9

Julebag i hus 14 2019 – hyggedag for beboere og pårørende.

Yderligere har hus 14 et julearrangement den 16 december kl. 14-16, hvor der serveres
gløgg og æbleskiver til beboere, pårørende og frivillige og ”ønsker god jul”,
- og måske bliver der serveret nogle af småkagerne den dag, hvis ikke de er spist forinden  (ia)
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Stemningsbilleder fra Hus 16

Selvom man kommer op i årene, kan ens livret
stadig være pizza, og selvfølgelig skal man have
det, når man har fødselsdag. Trods skepsis over
at skulle spise med fingrene blev de store familiepizza’er spist med største velbehag.

I november blev den store julebagedag afholdt, og igen i år
fik vi hjælp af frivillige i form
af 2 pårørende, som sammen
med en flok beboere sørgede for
småkager til hele julen. Duftene spredte sig, og skabte store
smil og sultne ganer.

Julen er også flyttet ind på Kastaniehaven hus 16, og det traditionelle juletræ
står pyntet og tændt i indgangen. Under
ligger kalendergaverne. Hver middag bliver der trukket et navn og en af beboerne
får lov at komme ud og vælge gave. Unge
som gamle kribler det i hænderne for at
komme hen og mærke og gætte hvad der
mon er i.
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Vores kære rensdyr, der hvert år står og
pynter i opholdsstuen giver anledning til
mange grin og smil, da nogle er henne og
mærke og røre. Nogle dage bliver de endda
inviteret til bordet og får serveret ”kaffe”.

God jul til alle fra Hus 16

JULEFORBEREDELSER I HUS 10
Hus 10 har den 1. december haft julearrangement med julegløgg
og æbleskiver.

Der var deltagelse af mange pårørende, og der
blev pyntet til jul i lejlighederne

Hyggelig
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eftermiddag

JULEHYGGE
Traditionen tro, havde vi igen i år julehygge i hus 12. En vellykket aften med musik
fra Citrondrengen, æbleskiver og gløgg.
Tak fordi I altid bakker godt op omkring denne aften!
Glædelig jul & godt nytår fra beboere og personalet i hus 12.
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Nyt fra Kastanierådet.
December 2019
Nu er 2019 snart brugt op, og vi kan se tilbage på årets gang her på Kastaniehaven.

Den første januar tiltrådte Jeanette Raas som leder af plejecentret. Det var en helt ny og
fremmed situation for stedet, at det ikke var Emma, der bestemte længere. Emma havde
jo været der altid og helt fra planlægningsfasen præget opbygningen og udviklingen af
centret.
Vi var alle spændte på, hvad der ventede os. Men efter 1 år på pladsen er Jeanette kommet godt fra start, og jeg mener hun gør det rigtig godt. Det er en stor opgave at lære alle
krogene at kende. Alle de relationer, der skal bygges op til beboere, pårørende, personale
og frivillige, og ikke at forglemme Kommunen og alle de institutioner, som der skal samarbejdes med. Det er virkelig en opgave at få det hele til at spille sammen, og det synes jeg
Jeanette har klaret meget godt.

For Kastanierådet har året lignet de forrige med hensyn til arrangementer og opgaver. Der
er jo nogle ting, der er ved at være en tradition, F.eks. Wienerkoncert, Påskemiddag, Pinsebrunch og Højskoledag, og det skal selvfølgelig fortsætte, så længe der er interesse og
opbakning til det. Vi forsøger jo at få så meget ud af de midler (§18) vi har at gøre godt
med. Programmet skal være så alsidigt, at det både tilgodeser beboerne og brugerne af
centret, meget gerne med sang og/eller musik. Årets åbent hus arrangement var dårligt
besøgt i år. Det er muligt, at konceptet skal ændres en del og gøres mere spændende Vi
vil gerne også fremover starte den nye sæson med at vise programmet for den kommende
vinter, og hvad der tilbydes af muligheder.

Kastaniehavens bus er ved at være gammel og udtjent, så det helt
store ønske er at få den udskiftet. Vi skal gerne finde en finansiering,
så det ikke belaster plejehjemmets økonomi for meget. Hvis der er nogen, som har ideer til at skaffe penge, vil vi meget gerne høre om det.
Der findes sikkert fonde og andre muligheder som kan søges. Det er
så stor en udgift at det ikke lige kan tages på driften, så kom endelig
med ideer.

Der skal være generalforsamling/årsmøde i Kastanierådet den 19. februar kl. 14,00. Vi vil
opfordre til at man møder op, og deltager i debatten. Det gælder brugere af centret og pårørende til beboere på Kastaniehaven. Især pårørende opfordres til at møde op, da der her
er mulighed for en dialog med rådet om alt i og omkring Kastaniehaven. Alle er meget velkommen til at komme med ideer og forslag til forbedringer/forandringer. Der opstår nye
ting omkring os hele tiden, så der er sikkert muligheder, vi ikke har været opmærksomme
på, og kan bruge lidt hjælp til. Fra rådets side vil vi være åbne og positive, og tage alle forslag alvorlige. Vi kan dog ikke garantere, at alle ønsker kan opfyldes, da det jo er også et
spørgsmål om resurser.

Erik Andersen
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JULEFROKOST I CENTRET
Traditionen tro blev der afholdt julefrokost i Centret for beboere og brugere af Centret.

Cafeen havde fået stillet en rigtig fin buffet an med megen god julemad, og gæsterne tog godt for sig. Selvfølgelig var
der også mandelgave – endda en gave til
hvert bord.

Steen Nielsen sørgede for musikken, så også det var i gode hænder.
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Børn fra Børnegården Søndervang kom med
Luciaoptog – en fin start på dagen.
Mon ikke børnene nød det lige så godt som
gæsterne.
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Efter al den gode mad var det tid til at få sig rørt og så blev
der danset.
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Historietimen
Hvorfor holder vi jul?
Det er nok de færreste i Danmark, der helt kan se sig fri for at fejre jul på én eller anden måde.
De fleste kæder det ganske sikkert også sammen med Jesus’ fødsel. Men ikke alle er klar
over, at jul fandtes inden da. At Jesus faktisk slet ikke blev født d. 24. december. Og at julen
ikke varer helt til påske.

Yule blev til jul
Julen kommer oprindeligt fra en solhvervsfest, der hed Yule. Endnu tidligere
kaldte man det en midvinterfest. Summa summarum er, at man fejrede de
lysere tiders kommen. Vinteren var halvvejs igennem, dagene begyndte at
blive længere og lysere. Det fejrede man med fest og lækker mad i familie
og gode venners lag. I dag pynter vi i stedet op med lys i adskillelige variationer til højtiden. Alt fra gavle til flagstænger og træer bliver svøbt i lyskæder. Julen lyser i dag den mørke tid op.

Fejring af Jesus’ fødsel
Så blev Jesus født d. 24. december. Eller gjorde han? I Danmark
fejrer vi julen d. 24. december,
men ifølge kristendommen er det
faktisk om morgenen d. 25. december, at han blev født. Nogle vil
mene, at det faktisk var på et helt
andet tidspunkt end i december, at
det bare var praktisk at kæde kristendommen sammen med en eksisterende højtid – men ikke desto
mindre er det i kristendomsundervisningen denne dag, der markerer
Kristus fødsel.
Det undrer måske nogen, at vi fejrer jo jul d. 24. december og ikke d. 25. december, hvis det
var her, at Jesus blev født. Vi fejrer aftenen før Jesus’ fødsel som nogle af de eneste i verden.
I mange andre lande, fejres julen om morgenen d. 25. december, og her får børnene også
først deres gaver. Det ser man for eksempel i Amerika og i England.
Helt grundlæggende er julen i dag altså en fejring af, at Jesus kom til verden; at Gud viste sig i
menneskeform; at vi fik kristendommen. Gaverne er et symbol på de gaver, Jesus modtog af
de tre vise mænd. Vi pynter op med blandt andet bukke, som var tilstede i stalden, og engle,
da en engel viste sig for Joseph.

Julen varer lige til påske – eller gør den?
Når vi spæner om juletræet juleaften med hinanden og
hænderne og synger ”Nu’ det jul igen” gennem hele huset,
synger vi blandt andet, at julen varer lige til påske. Helt
sandt er det ikke, for julen varer nu egentlig kun til helligtrekongersdag d. 6. februar. Og selvom vi fejrer jul i hele december – og nogle endnu tidligere – starter julen med kirkebrillerne på først d. 24. december.
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Vi tæller ned med advent
Forud for juleaften kommer de fire søndage i advent. Den første
søndag i advent kan ligge mellem d. 27. november og d. 3. december og markerer kirkeårets nytår. De fleste danskere har en
adventskrans med fire lys stående, som symboliserer hver af de
fire søndage frem til jul. Førhen havde man også mindre lys, der
symboliserede de seks andre dage i ugen. I dag kombinerer vi adventskransen med et kalenderlys, der tæller de 24 dage frem til juleaften.

Gaver er lig med næstekærlighed
De tre vise mænd kom med gaver til Jesusbarnet julenat. Derpå startede traditionen om at forære hinanden gaver juleaften eller julemorgen.
At give gaver til dem, vi har kær, stemmer dog
rigtig fint overens med hele essensen af kristendom, hvor næstekærlighed er et af omdrejningspunkterne. Det ligger i mennesket at blive glade
for at modtage ting, at vores familie og venner
har tænkt på os og haft lyst til at give os en gave.
Det er derfor en måde at vise, at vi holder af hinanden. I takt med, at vi som samfund bliver mere og mere velhavende, bliver gaverne også
større og dyrere. Det er i dag ikke unormalt, at børn får gaver for flere tusinde kroner juleaften.
Før i tiden handlede det i langt højere grad om tanken bag.

Er dette en del af julemaden??
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Kommende arrangementer i Centret
Dato
Hver mandag
Hver onsdag
Tirsdag den 7. januar
Fredag den 10. januar
Tirsdag den 21. januar
Torsdag den 30. januar
Tirsdag den 4. februar
Torsdag den 6. februar
Tirsdag den 18. februar
Onsdag den 19. februar
Fredag den 28. februar
Tirsdag den 3. marts
Torsdag den 6. marts
Tirsdag den 17. marts
Fredag den 20. marts
Fredag den 27. marts

Arrangement
Bankospil kl. 10, hvis ikke der er andre arrangementer
Fællessang kl. 10–11 v. Mogens Jensen
Gudstjeneste kl. 14,30
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10 – Citrondrengen spiller
Gudstjeneste kl. 14,30
Jysk Tøjsalg kl. 10-13
Gudstjeneste kl. 14,30
Frivilligfest (T)
Gudstjeneste kl. 14,30
Generalforsamling i Kastanierådet kl. 14,00
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10-11.30
Gudstjeneste kl. 14,30
Wiener koncert v. Brande Amatør Orkester kl. 19.00
(T)
Gudstjeneste kl. 14,30
Fredagsbar v. Henning Vad – det syngende postbud.
Vild med dans fortrinsvis for beboere og visiterede kl.
10.

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 14
Deadline for aflevering af stof er 19.3.2020.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com eller afleveres
på kontoret.
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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