KastanieAvisen sommer 2021
Juli 2021

Du danske Sommer, vi elsker dig.
Mundbindet er væk og vi kan nyde hinandens smil.
Vi skal fortsat passe på og skiltningen på Kastaniehaven er tilpasset de gældende retningslinjer.
På Kastaniehaven er ishuset sat op af vores handymænd og det er til stor
glæde for beboere og gæster i dagscentret.
Vores center summer mere og mere af liv, som tiden skrider frem.
Flere aktiviteter er sat i gang for vores beboere og gæster, og vores åbent
dagscenter er kommet godt i gang efter nedlukningen.
Det er en fornøjelse at se blandt andre strikkecaféen, billard, kortspil, patchwork være i gang igen.
Vores beboere har for nyligt nydt godt at en fredagsbar, hvor vi kunne samle
vores beboere på tværs i centret.
Siden sidste KastanieAvis har vores handymænd kunne fejre 10 års jubilæum.
Igen stor tak for de timer, som I har bidraget med igennem de 10 år.
Uanset med hvad eller hvordan man bidrager frivilligt, så er vi dybt taknemlige for tiden, som lægges i Kastaniehaven.
Vores beboere har stor glæde af blandt andet blomster og grønt, som leveres
til os, og af gåvenner.
Kastanierådet har kunnet holde generalforsamling og alle mand/kvinder står
klar til at arrangere koncerter, foredrag og andre gode indslag.
Efter sommerferien har vi Åbent Hus at se frem til og flere musiske indslag er
os i vente – vi har glædet os til at åbne Kastaniehaven op igen efter nedlukningen.
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I uge 24 var mange beboere og gæster i dagscentret på gåtur til Torvegade,
hvor vi kunne se DM i landevejscykling.
Personalet havde taget is og drikkevarer med til beboerne, som havde et par
gode timer i cyklingens tegn.
I vil møde ”kendte” ansigter i nye roller, da Majbritt (boenhed 10) har valgt
at søge andre udfordringer og da Lene (boenhed 16) skal varetage sygeplejerskeopgaver på tværs i og efter
sommerferien. Pouline, som er et
kendt ansigt i boenhed 10, står fremadrettet som tovholder for boenheden. Else, som aktuelt er SSA i boenhed 12, kommer løbende til at tage
over for Lenes opgave som tovholder
i boenhed 16, efter sommerferien.
I ønskes alle en skøn sommer.
Mange hilsner fra Carina.
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Have ved Hus 12
Hus 12 er ved at få lavet ny og demens-venlig have.
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Thomas Nedergaard Rasmussen skrev den 29.05. bl.a. dette i VAF

Kastaniehaven vender stærkt tilbage - men nogle skal kontaktes flere
gange
Plejecenter Kastaniehaven har været tvunget til at drosle ned for aktiviteterne
de seneste måneder, men nu tillader nye retningslinjer, at de sociale tiltag kan
vende tilbage til gavn for både beboere, brugere og frivillige.
Efter et halvt år med stramme coronarestriktioner og begrænset adgang for både beboere og brugere af Kastaniehavens aktiviteter, er hverdagen ved at vende tilbage på
plejecenteret.
Selvom beboerne var blandt de første i kommunen, der blev vaccineret, har de siden
december været opdelt i mindre grupper, og de har ikke haft den almindelige kontakt
til de personer, der ellers gæster plejecenteret jævnligt. Nu må beboerne dog igen
komme mere ud af deres coronabobler.
På Kastaniehaven har
man både aktiviteter
for borgere, der er visiteret til at deltage i en
eller flere af stedets aktiviteter. Samtidig er
sociale aktiviteter som
kortspil, billard, strik,
kreative- og kunsthold
i flere tilfælde også åbne for alle andre, der
har lyst til at være en
del af det åbne dagcenter.
Ifølge centerleder Carina Louise Skærlund var det på mange måder nemmere at lukke
ned for centerets tilbud, end det er at få gang i dem igen.
For det første skal det foregå under nogle ordentlige vilkår, men det kræver også, at
der bliver ringet rundt, for der er nogle, der kontaktes til et par ekstra gange, før de
kommer i gang igen, siger Carina Louise Skærlund.
Nogle føler sig stadig i risikozonen, fordi de ikke er blevet vaccineret, og det holder
også nogle fra at dukke op, supplerer Jeppe Christensen.
Stor lyst til at vende tilbage
Selvom det ikke er alle, der endnu har lyst til at genoptage aktiviteterne, er der mange, som har set frem til genåbningen af Kastaniehaven, fortæller Erik Andersen. Han
er formand for Kastanierådet, der blandt andet er engageret i at øge udbuddet af aktiviteter på Kastaniehaven til glæde for beboere, brugere og frivillige.
Vi er virkelig blevet spurgt mange gange, hvornår det igen var muligt at komme tilbage til den ene eller anden aktivitet - også i forhold til de frivillige. Man har knapt
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kunnet vise sig nede i byen uden at blive spurgt, hvornår vi holder noget igen, eller
hvornår man kan komme og spille kort, så vi glæder os også til at komme i gang, siger Erik Andersen.
Gruppen af de visiterede borgere er de første, der har fået lov til at vende tilbage for
at spille kort, strikke eller bare snakke på Kastaniehaven. Imens har beboerne været
samlet i mindre grupper i deres respektive bo-enheder, der er placeret i en halvcirkel
rundt om den bygning, der rummer de administrative medarbejdere samt diverse aktivitetslokaler. Netop plejecenterets fragmenterede rammer har været en fordel de seneste måneder.
Fordi husene ikke ligger fysisk sammen, har det kunnet lade sig gøre at invitere de
visiterede borgere indenfor hurtigere end ellers. Nogle af deres aktiviteter har vi så
kunnet streame ud til beboerne, selvom de ikke måtte deltage rent fysisk, siger Carina
Louise Skærlund.
Til gengæld har begivenheder som banko, højtlæsning og gudstjenester været arrangeret i hver enkelt bo-enhed, og der derfor har der samlet set skulle planlægges flere
aktiviteter, fortæller Carina Louise Skærlund.
Vigtig at få folk indenfor
Med de lempede restriktioner kan plejecenteret derfor også begynde at kigge frem
mod en periode, hvor der igen kan laves flere arrangementer som eksempelvis musikalske indslag og åbent hus. Især til åbent hus-arrangementerne håber både Kastaniehaven og Kastanierådet, at der kommer mange udefra for at se, hvilke muligheder der
er.
Vi vil gerne, at beboerne skal
blandes med folk ude fra byen.
Det er vi kommet tættere på i
de senere år, indtil corona satte
en stopper for det. Samtidig synes vi, det er ret vigtigt, at få
folk indenfor murene, for plejecenter og plejehjem har i
manges øre en grim lyd, men
jeg har selv været begejstret for
at komme her. Desuden håber
vi, at der kommer nye til, som
vil byde ind med ideer til nye
aktiviteter, siger Erik Andersen fra Kastanierådet.
Selvom det langt fra er et krav, er arrangementer, hvor både beboerne, visiterede borgere og øvrige personer udefra kan mødes til samme aktivitet at foretrække.
Helt optimalt vil vi genre samle dem på kryds og tværs, siger Jeppe Christensen.
Plejecenter Kastaniehaven forventer, at det næste åbent hus holdes 26. august.
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Biograf
Hus 12 og 14 har en gang i ugen biograf, her prøver vi at finde nogle gode
gamle film og ind i mellem ser vi en lidt anderledes eller ny film, for at der er
lidt for en hver smag.
Her over sommeren ser vi badehotellet, det passer jo perfekt til årstiden.
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Handy mændene
har nu i 10 år glædet Kastaniehaven med deres hjælp til alt udenfor såvel som indendørs.
Såsom at vedligeholde bænke, rette fliser op, hjælpe med lamper og billeder i boenhederne, passe pølsevognen, ishuset, sætte telte op, ja kort sagt alle steder som trænger til en hjælpende hånd.
Tak for de første 10 år, vi glæder os til de næste 10.
Kirsten K

Cafedamer
Cafeen og Kastaniehaven siger tusind tak for 15 års trofast, frivilligt arbejde i
Cafeen. Flere af jer har været med hele vejen, I har alle gjort en uvurderlig
hjælp i Cafeen både på hverdage, hvor I har haft diskbetjening, opvask, lettere rengøring og til Kastaniehavens store fester, hvor I på skift har taget en
tørn med at hjælpe med maden, servering og i særdeleshed at få ryddet op
bagefter.
Mange gode samtaler har vi fået, vi siger tusind tak til jer alle.
Kirsten K
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Set i Give Avis den 12-05. Skrevet af Jim Hoff

Praktik på Kastaniehaven
Ida Damsbo fra Jelling var i uge 18 i praktik som social- og sundhedsassistent på
plejecenter Kastaniehaven i Give som en del af initiativet ”virksomheder adopterer
skoleklasser – sammen uddanner vi fremtidens medarbejdere”.
Man kan tydeligt mærke både begejstringen og ildhuen, når 15-årige Ida Damsbo fra Jelling udtaler sig om sit praktikophold som social- og sundhedsassistent på plejecenter Kastaniehaven i Give.
Praktikopholdet er kommet i stand som en del af det projekt, der blev søsat i 2016, hvor Kastaniehaven blev en del af initiativet ”virksomheder adopterer skoleklasser – sammen uddanner vi fremtidens medarbejdere” .
Dengang 'adopterede' centret en skoleklasse fra Bredagerskolen i Jelling, da Ida og hendes
venner gik i 3. klasse.
Som udgangspunkt skal klasserne i adoptionsordningen besøge sin adoptionsvirksomhed to
gange pr. skoleår til såkaldte læringsbesøg. Et læringsbesøg, som tager udgangspunkt og
afsæt i et fag/tema, som klassen skal arbejde med i skolen.
Glædeligt at relationsnetværket virker
På to årlige evaluerings- og planlægningsmøder designer skole, virksomhed og Karsten B.
Vester fra relationsnetværket et læringsbesøg, hvor eleverne forbereder sig i klassen, selve læringsbesøget og en efterbehandling hjemme i klassen.
- Desværre har coronaen været en
bremseklods i forhold til, at klassen har kunnet besøge Kastaniehaven efter planen, men heldigvis er
det lykkedes for Ida at komme i
praktik her hos os i en uge, og det
er vi rigtig glade for, konstaterer
plejecentrets leder Carina Skærlund.
Hun lægger ikke skjul på, at det for hende og plejecentret er utrolig fedt, at initiativerne omkring relationsnetværket virker, og at der er unge som Ida, der viser interesse for faget.
- Konceptet med relationsnetværket og adoptionsklasserne er vores gyldne mulighed for at
vise os frem. Og det er vigtigt i en tid, hvor der er rift om de gode medarbejdere. Her er Ida
en god ambassadør, som kan tage hjem og fortælle sine venner i klassen nogle pæne ting om
os.
Har arvet de 'varme hænder'
Det er første gang, at Ida, der går i 8. klasse, er ude i praktik, og hun har i løbet af de første
dage på plejecentret fået en rigtig god mavefornemmelse omkring sit ønske om på sigt at
komme til at arbejde som sosu-assistent.
- Jeg synes, det er gået rigtig godt, og jeg har fået en god fornemmelse af, hvad jobbet indebærer, fordi man ser mere og man prøver mere, end når man er på klassebesøg. Jeg synes
bestemt, at jeg er blevet klogere på det her job - og fremfor alt oplever jeg, at det er sjovt at
gå på arbejde, konstaterer Ida med et stort smil.
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Hun har gennem længere tid vidst, at hun vil arbejde med mennesker, og det er måske næppe den helt store overraskelse, at hun har fået "varme hænder". Hendes mormor er nemlig
pædagog, hendes mor arbejder som sygeplejerske og er tilknyttet hjemmeplejen, mens hendes morbror er ambulancekører.
Har brug for gode ambassadører
Netop Idas positive take på det at arbejde som sosu-assistent er det, man har brug for indenfor plejebranchen. Det er en god måde at rekruttere nye medarbejdere på, og det er også en
god måde at spotte de dygtige talenter på.
- Det handler jo om at få fat i de unge hurtigt, og om at få dem gjort interesserede i vores
fag, så fødekæden til dygtige medarbejdere er klar hele tiden, siger Carina Skærlund.
Hun glæder sig i øvrigt ekstra meget til at samfundet generelt åbner mere op, så hun også
kan opleve plejecentret folde sig ud i fuldt flor med aktiviteter, musik og events.
- Kort efter at jeg blev ansat i marts 2020, lukkede landet ned pga. corona, så jeg har som
leder hverken oplevet de mange besøg fra skoler/institutioner i forbindelse med Lad det groprojektet eller oplevet de mange fine events og aktiviteter, som man er så berømt for her på
stedet. Det ser jeg meget frem til.
Hun kan forøvrigt melde ud, at plejecentrets ansøgning om fire storskærme til husene er gået igennem. Det betyder, at beboerne kan blive i deres egne bobler i husene og nyde eksempelvis musik- og kulturudsendelser fra Det Kongelige Teater.
Og Ida? Jamen, hun kan sagtens se sig selv blive en del af fremtiden på plejecentret med
den alsidige hverdag og de mange udadvendte tiltag - både online og i virkeligheden.

Blomster
Vi siger tak til Margrethe Sand for alle de flotte forårsblomster, de gør stor glæde hos vores beboere og dagvisiterede. Det er altid dejligt med årstidens blomster.
Kirsten K
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Fredagsbar
Vi har den 28/5 holdt fredagsbar for beboerne på Kastaniehaven, det var vores første fælles arrangement siden Corona startede.
Det var helt fantastisk igen at se og mærke den gode stemning Kastaniehaven er
kendt for.
Vi havde inviteret Helge "Bamse" Madsen til at stå for underholdningen og det var
rigtig godt, der var liv og glade dage, med både fællessang og sving ved bordene.
Vi glæder os til at arrangere flere hyggelige aktiviteter i de kommende måneder.
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Den 16.06. er følgende udsendt

Til pårørende og gæster af Plejecenter Kastaniehaven.
Der er ingen krav om brug af mundbind på Plejecenter Kastaniehaven, men vi skal fortsat
passe på.
VED BESØG I BOENHEDERNE:
Hvis borger og pårørende er færdigvaccinerede og symptomfri er der ingen krav om mundbind/visir.
De generelle forebyggende coronatiltag gælder dog stadig ved besøg – se også de blå plakater ophængt i boenhedernes indgangspartier.
Hygiejne
Vi opfordrer til at være opmærksomme på håndhygiejne før og efter besøg, lufte ud under
og efter besøg, samt rengøring af kontaktflader, hvis berøring ikke kan undgås under besøget.
Information om håndhygiejne
https://www.sst.dk/.../H%C3.../Haandhygiejne_A5.ashx...
Forsamlingsforbud
Vi opfordrer til at myndighedernes anbefalinger følges ift. hvor mange der må være i private
hjem/beboerens bolig.
Afstand
Færdigvaccinerede borgere kan være sammen med pårørende uden afstand. Dog anbefales
det, at pårørende holder afstand, hvis de ikke er vaccinerede og er i øget risiko for et alvorligt COVID-19 forløb.
I CAFÉEN OG DAGSCENTRET:
Udover de generelle forebyggende coronatiltag (de blå skilte) og forsamlingsforbuddet, så
er der krav om fremvisning af coronapas ved køb i caféen såfremt man ikke er visiteret
dagscenterbruger.
88
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Cykelløb
I anledning at DM i landevejs cykling, var vi selvfølgelig tilstede og heppe
I forbindelse med DM i Cykelløb, deltog vi med stærkt fremmøde fra Kastaniehaven.
Det var en stor oplevelse for alle. Vi havde taget is med, da det var næsten
25 grader varmt udenfor.
Dejligt med et sådant arrangement for vores beboere og dagsvisiterede borgere.
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Nyt fra Kastanierådet.
Nu kan vi endelig komme i gang igen. Der er afholdt
generalforsamling den 16. juni.
Udpluk fra beretningen for 2020:
Det har været et meget specielt år.
Vi nåede at holde 4 arrangementer, inklusiv generalforsamling, inden det hele lukkede ned 12.marts.
De frivillige nåede også at få en super fest den 06.02. Tak for det.
Det har været en rigtig træls tid for alle, beboere, pårørende, de frivillige og ikke mindst
de visiterede og deres pårørende.
Men ledelsen og personalet har gjort et fantastisk arbejde, det lykkedes at holde smitten ude.
Selv om, det ikke har været muligt for Kastanierådet at holde nogle former for underholdning, har der været en hel del rundt i husene. En del er foregået udendørs eller i
mindre grupper, da man ikke måtte blandes.
Der er sket mange ting gennem et år på Kastaniehaven. Der er kommet nye ansigter til
blandt beboere og personale. Dejligt, at man nu må mødes uden maske.
Aktivitetskasserne fra husene er nu samlet i en samlet kasse, som administreres af
Kastanierådets kasserer.
Cafedamerne er stoppet som arbejdsgruppe, men vi håber at vi stadig kan trække på
dem ved arrangementer.
Der vil kun skulle laves en enkelt ansøgning til § 18 midler, men vi håber, at vi kan få
samme beløb som hidtil.
Der er fundet midler til en ny bus.
01.03.20 fik vi en ny leder, som fik en stor udfordring
lige fra starten, da det hele lukkede ned 12.03.
Du har klaret det flot.
Tak til alle for godt samarbejde, Rådet har ikke været
særlig aktiv det seneste år, men tak alligevel.
Stor tak til personalet og en speciel tak til dig Carina. Du er komme godt fra start og du
er kommet igennem med nogle udfordringer, som vi har bøvlet med længe.
Tak for en afslappet omgangstone tone.

4. Beretning fra huset. (Carina)
Det har været et meget specielt og turbulent år.
Nu er vi godt igennem 2. genåbning.
Der er ved at være gang i aktiviteterne og beboerne må nu mødes på tværs.
Det bliver spændende at komme i gang med at bruge de midler vi har stående ubrugt.
Der er kommet en masse nye tiltag og meget har været rykket ud i bo enhederne.
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Jeg glæder mig til, at vi igen kan lave stjernestunder.
BDO har lavet en undersøgelse om plejen m.v.
Resultatet overvejende positivt.
Rådet er konstitueret med genvalg over hele linjen.

Der er planlagt åbent hus torsdag den. 26. august, og det vil
blive anderledes end det har været de seneste år. Der vil blive underholdning, og en del nye tiltag. Så mød op og se
hvad vi har fundet på.

Efter så lang nedlukning skal der selvfølgelig være en ordentlig genåbningsfest. Og det er planlagt til torsdag den.
16. september. Hvad underholdningen kommer til at bestå
af vil afhænge af, hvad der er muligt at skaffe (der bliver rift
om dem).
Efter denne lange pause håber jeg at alle igen er klar til at
være en det af Kastaniehaven og livet omkring stedet
Erik Andersen
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Hverdagen i dagcentret.
Det er blevet sommer og dermed tid til flere udendørs aktiviteter i dagcenteret.
Vi nyder at komme ud at gå på stierne rundt om Kastaniehaven, slikke solskin
på terrassen og cykle lidt længere ture i lokalområdet.
Ishuset og bålhytten er i fuld vigør. Der bliver bagt pandekager og spist is til
den store guldmedalje.

Vi har kørt flere ture i bussen. Vi har fulgt foråret, set hvordan alt springer ud
og bliver lysegrønt.
Turen er blandt andet gået til Munkebjerg i Vejle, for at se de lysegrønne, ny
udsprungne bøgetræer.

Vi har været i Lille Malunds have. En rigtig dejlig udflugt, med madpakker og
kaffe.
Der var masser af indtryk til sanserne. Flotte, duftende blomster. Fuglefløjt og
rislende vand.
Madpakkerne blev indtaget i deres fine og hyggelige overdækkede terrasse.

Der har også været tid til to fisketure. Det er dejligt at få kastet snøren ud,
sidde og se på vandet i ro og mag, mens man venter på fangst. Desværre har
vi ikke haft held med at fange noget endnu.
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Så har det også været muligt, at komme i Løveparken, med vores medbragte
coronapas. Dejligt at det igen kan lade sig gøre.

Nogle damer har været på shoppetur til Kølkær stof og hobby, for at få suppleret op til diverse nørklerier. Om onsdagen sidder der lidt kreative damer og
nørkler i dagcentret. Der bliver lavet kort, klippet sommerfugle og svaler i karton, strikket og hæklet.

Jeppe
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Åbent dagscenter.
Den 10. Maj bød vi velkommen tilbage til holdene
som gæster åbent dagscenter. Dette efter en lang corona pause Stort velkommen tilbage til jer alle sammen. Enkelte hold er desværre standset i mellemtiden.
Vi glæder os over jer, der er kommet tilbage og til at
starte nye hold op fremadrettet.
Vi er også langt om længe blevet fritaget for mundbind, hvilket er en lettelse for både borgere og personale.
Centerbygningen er nu også åbnet for beboerne igen, og vi kan nu lave aktiviteter på kryds og tværs. Vi har blandt andet startet op for gudstjenester i
centeret, Banko og fællessang. Her er åbent for visiterede borgere, beboere
og folk udefra. Det er dejligt at vende tilbage til noget der minder om gamle dage.
Jeppe
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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 3. august
Gudstjeneste kl. 14,30 – foreløbig tidspunkt
Tirsdag den 17. august
Gudstjeneste kl. 14,30 – foreløbig tidspunkt
Torsdag den 26. august
Åbent Hus (se senere på Centrets opslagstavle)
Tirsdag den 7. september
Gudstjeneste kl. 14,30 – foreløbig tidspunkt
Torsdag den 16. september Åbningsfest (se senere på Centrets opslagstavle)
Tirsdag den 21. september Gudstjeneste kl. 14,30 – foreløbig tidspunkt
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 24975476

Næste nummer er planlagt til at udkomme i uge 39
Deadline for aflevering af stof er 22.09.2021.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com .
Alle læsere opfordres til at komme med indlæg.
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