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Lune plusgrader og en spirende natur fortæller os, at der ikke er længe til,
før vi kan spejde mod de lysere og grønnere tider.
Så gik der et år med restriktioner og
hensyn, som beboere, pårørende,
gæster af huset og personalet aldrig
har forestillet sig, at de skulle tage.
Selvom vi går lysere tider i møde, så
slipper coronaen kun langsomt taget
om vores hverdag i Vejle Kommune
og vi er fortsat underlagt restriktioner
og nødvendige hensyn i hverdagen.
Vi sender løbende informationer ud til
beboerne, pårørende, visiterede borgere til dagscentret, til frivillige og til
andre gæster af huset. Information
kan også altid findes på vores hjemmeside eller vores facebookside. Der
er løbende små justeringer i denne
gradvise åbning og vi taler meget om
de nuværende restriktioner og de fortolkninger, der kan være af det. Vi gør
vores bedste efter vores bedste overbevisning og ud fra udstukket information, anbefalinger og restriktioner og vi
stiller os meget gerne til rådighed ved
spørgsmål, da denne tid ikke er
sort/hvid. Dialog er vejen frem da flere
hoveder tænker bedre end et.
På Kastaniehaven står vi klar med åbne arme, når vi igen kan byde vores

beboere ind i dagscentret og når vi
igen kan åbne frit op for arrangementer, stjernestunder og hygge i vores
åbne dagcenter i et fællesskab, hvor vi
kan komme hinanden mere ved.
Vi er også i gang med at snakke om,
hvad vores beboere, pårørende og
gæster af Kastaniehaven ønsker mere
af, så vi kan skræddersy tilbuddene og
aktiviteterne.
Her ønsker vi også indspark, så hvis
du som beboer, borger, pårørende eller som gæst går med en god ide eller
en frivillig ånd i maven, så hører vi på
Kastaniehaven gerne fra dig.
Her i marts har jeg rundet det første
år, som centerleder…..og sikke et år
at se tilbage på.
Personalet har modtaget en stor tak
for et godt samarbejde i det udfordrende år, som det har været. Jeg ser
frem til en normalisering af vores
hverdag, hvor vi kan se fremad ift.
fremtidens Kastaniehaven, hvor vi
fortsætter med at gøre en forskel for
livet i Vejle Kommune, hvor vi kan
skabe endnu flere stjernestunder på
Kastaniehaven som mødested, hvor vi
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kan mødes mere på tværs, og hvor vi i
dialog og samarbejde har fokus på
samskabelse, trivsel og kerneopgaven, så den faglige stolthed skinner
klart for alle.
Vi har været heldige at kunne arrangere musiske indslag af forskellig art i
vores boenheder, samt forestilleringer
inde og ude.
Vores bålhytte er kommet godt i brug
og pandekagerne smager vores beboere og borgerne i dagscentret, når
de på skift kommer forbi bålhytten.
Selvom vi er begrænsede i vores
hverdag i denne tid, så kommer der
mange nye ideer på banen i det daglige. Blandt andet afventer vi svar på
om vi kan starte projekt mobilbiografer
op i boenhederne. Med denne teknologiske løsning vil vi kunne streame
events og arrangementer i andre boenheder og fra dagscentret, samt udsendelser og film til de beboere, der
på baggrund af helbred eller andre
hindringer ikke kan gæste dagscentret
eller være med “hvor det sker”.
Medarbejdere i boenhederne og i
dagscentret har i et samarbejde påbegyndt projekt ”kreativt mobilt værksted”, som fremadrettet vil glæde kreative sjæle i dagscentret og i vores boenheder.

Det kommer også
mig, som
leder til
gode at
have de
kreative
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medarbejdere - se for eksempel en fin
corona, der en dag stod på mit bord.
Det glæder også at få en sådan gave,
selvom det er en corona.
Teknologiens muligheder folder sig ud
og vi benytter den, så meget som muligt for at sikre de bedste løsninger til
hjælp i plejen, kald, hjælpemidler mm.
Inden sommerferien er det planlagt at
vi starter op med implementeringen af
et nyt kaldesystem og nye dørlåse til
beboernes døre, samt til indgangene i
boenhederne.
I denne forbindelse er der indkøbt nye
mobiltelefoner til boenhederne, så vi
kommer også til at skifte telefonnumrene ud. Det orienterer vi så bredt som
muligt, om til de relevante personer,
når vi står klar til at rulle teknologien
ud.
Kastanierådet står klar til at mødes
igen, så snart det kan tillades og jeg
håber, at det meget snart er en mulighed, så vi kan få gang i vores centerråd igen.
Også denne gang vil jeg sige jer pårørende, frivillige, gæster mfl. stor tak for
jeres samarbejde og villighed til at
skabe en Kastaniehaven, som er dejlig at leve i og en oplevelse af gæste.

Med ønsket om et skønt forår på Kastaniehaven
Carina.

Vaccination
Set på Facebook den 30-12-2020
I dag er en dag vi har set frem til på Kastaniehaven, vi har i dag fået det første lille stik.
Med håb om at vi snart kan få vores normale hverdag med endnu flere stjernestunder tilbage.

Set i Vejle Amts Folkeblad.
Onsdag formiddag begyndte vaccinationerne mod covid-19 i Vejle Kommune. Louise Madsen, der er ansat på Plejecenter Kastaniehaven i Give, tog det første stik hjem.
Så vaccinationerne mod covid-19 er skudt i gang i Vejle Kommune.
Klokken 08.54 i morges kunne Jonas Kromann-Larsen fra Lægehuset i Give stikke spidsen
af kanylen i Louise Madsens venstre overarm.
Ergoterapeuten fra Plejecenter Kastaniehaven blev dermed den første til at blive vaccineret
mod den mest omtalte sygdom i 2020 i kommunen - ja, i hele verden.
Louise Madsen var altså den første til at placere sig
i den rødpolstrede stol.
- Det skal bare gøres, når man er i det her erhverv,
lød det fra Louise Madsen, inden hun med et forsigtigt smil trak ærmet på sin T-shirt op, så armen var
blottet.

Skal stadig bruge værnemidler
Louise Madsen glæder sig over, at vaccinationerne
nu er i gang, men hun forudser, at der stadig går
noget tid, inden den corona-fri hverdag for alvor kan vende tilbage.
72 ud af i alt 77 beboere på Kastaniehaven har ifølge centerleder Carina Louise Skærlund
sagt ja til, at de gerne vil vaccineres. Også blandt medarbejderne er der stor opbakning til at
få vaccinen. - Langt størstedelen har tilkendegivet, at de ønsker at blive vaccineret, siger
centerlederen.
- På kort sigt kommer det ikke til at betyde det store. Vi skal stadig overholde retningslinjerne og bruge værnemidler, fortæller Carina Louise Skærlund, der også selv blev vaccineret
onsdag formiddag.
Blandt beboerne på Plejecenter Kastaniehaven blev Inge
Hansen fra Boenhed 10 den første til at modtage vaccinen og
hun var dermed den første borger i Vejle Kommune, som
blev vaccineret..
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"Coronasikre" aktiviteter
På trods af Corona og restriktioner, har vi alligevel haft mulighed for at tilbyde lidt
kulturelt til beboerne og vores dagsvisiterede borgere her på Kastaniehaven.
I ugen op til vinterferien, har vi streamet forestillinger fra Det Kongelige Teater på
storskærm, som har været vist på skift rundt i boenhederne og dagscenteret. Her
har vi i første omgang vist balletten Askepot. Udover selve forestillingen var vi også
så heldige at få en personlig video hilsen fra Balletmester Nikolaj Hübbe som også
blev vist.

I går (24-02) havde hus 16 besøg af et udendørs teater. Forestillingen blev set fra
fællesstuen igennem vinduet. For at de kunne høre, hvad der blev sagt, blev der udleveret høretelefoner.
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Så er den røde løber rullet ud i Centret

Vi siger i denne uge også tak til tøjbilen, som havde stillet op i orangeriet (vores udehus). Her
var der rig mulighed for beboerne for at shoppe nyt tøj, hvor det var tiltrængt.

Vi vil fra Kastaniehaven gerne sige stor tak til alle involverede
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Vaccination 2
Set på Facebook 23-01-2021

Kastaniehaven er nu godt igennem stik 2 i
første vaccinationsrunde af beboerne og personale.
En stor tak for et godt samarbejde omkring
processen skal igen lyde til personalet på Kastaniehaven, Give Lægehus og personalet
sendt fra Region Syd.
I et tæt og effektivt samarbejde gik processen igen i dag op i en højere enhed.
Vi ser frem til, at den sidste del af personalet, som ønsker vaccinen, tilbydes denne,
og vi glæder os i særdeleshed til en mere normaliseret hverdag.
Hvis I holder Vejle Amts Folkeblad, så skulle I tage at læse denne historie om Inge,
som var den første borger i Vejle Kommune til at få vaccinen i første omgang og som
vi har æren af at have boende på Kastaniehaven.
https://vafo.dk/.../inge-p%C3%A5-88-%C3%A5r-jeg-skulle...

Hvad børn dog siger
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Streaming
Jim Hoff har besøgt Kastaniehaven og har skrevet i Give Avis og Vejle Amts Folkeblad

Beboerne på plejecenter Kastaniehaven har både været i den kongelige ballet og til koncert med Dario Campeotto og Richard Ragnvald. Og det helt uden at forlade stedet. Mirakelmidlet hedder streaming.
Livet med corona har ramt mange medborgere, men ikke mindst beboerne på landets mange plejecentre har været hårdt ramt. Ikke bare er de i højrisikogruppen, de har også været isolerede fra både
deres pårørende, og mange af de oplevelser, som plejecentre ellers er så gode til at tilbyde deres beboere, har været aflyst.
Det har medført en grå og trist hverdag for mange af beboerne, hvor dagene løber ud i et og ligner
hinanden, hvilket langt fra er motiverende og befordrende for humøret.
Den problematik kender man kun alt for godt på plejecenter Kastaniehaven i Give, og her har man
via moderne teknologi formået at bringe noget lys, liv og glæde ind beboernes hverdag.
Virtuel rejse til Det Kongelige Teater
Det fortæller Jeppe Christensen, der er aktivitetsmedarbejder på Kastaniehaven.
- Vi har været nødt til at revurdere vores aktivitetsudbud, idet mange ting er blevet aflyst. Vi har
derfor tænkt ud af boksen. Her har vi fået uvurderlig hjælp fra Det Kongelige Teater, der har tilbudt,
at vi kan streame deres forestillinger for vores beboere. Det har vi naturligvis takket ja til, og vi har
allerede vist balletten 'Askepot' for vores beboere på storskærme rundt omkring i husene.
Derudover har plejecentret også haft besøg af de to smørtenorer, Dario Campeotto og Richard
Ragnvald, der begge har givet online-koncert, hvor koncerterne er blevet streamet direkte fra fællesrummet og ud på storskærm i husene.
Streamingstricket betyder, at beboerne kan blive i deres huse, som coronareglerne foreskriver, og
det betyder også, at de beboere der er hårdest ramt af forskellige udfordringer også kan være med,
når der inviteres til underholdning.

"Kunne næsten ikke sidde stille til balletten"
Beboeren Elly er rigtig glad for de nye tiltag,
som har været med til at bringe noget glæde tilbage i hendes og de andre beboeres tilværelse.
- Det var en rigtig stor oplevelse at se balletten
Askepot. Jeg kunne næsten ikke sidde stille og
fik lyst til at danse og synge med. Og så fik vi jo
også en personlig hilsen fra balletmester Nikolaj
Hübbe, som vi kender så godt som en af dommerne fra Vild Med Dans. Det var bare så fint og
hyggeligt, lyder det med begejstring i stemmen
fra Elly.
Hun nød også de to koncerter med Dario Campeotto og Richard Ragnvald, der begge havde forstået formatet og henvendte sig direkte til beboerne under streamingen og dermed var med til at
skabe en rigtig god live-stemning.
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Lys på den mørke vej
Kastaniehaven råder over en transportabel storskærm, som man kan streame fra, men Jeppe Christensen fortæller, at når man nu har fået øjnene op for, hvor meget gavn man faktisk kan have af
den nye teknologi, så vil man arbejde hen mod at få faste mini-biografer ud i husene.
- Coronaen har været skidt på mange områder, men den har også tvunget os til at tænke nyt og i andre baner. Mange beboerne har eksempelvis lært at bruge iPad og at bruge Skype, så de har kunnet
komme i kontakt med deres pårørende.
- Ja, det har egentlig været fint at lære det. Men det har godt nok været en stor mundfuld at skulle
forholde sig til både coronaen, savnet af vores pårørende og så at skulle lære alt det her med iPads
og Skype. Men det har været fint, for ellers havde vi følt os endnu mere isolerede, så det har været
rigtig dejligt med de her fine afbræk fra en ellers noget kedelig hverdag. Det har godt nok været en
noget mørk vej, vi har gået på ind imellem, så fantastisk dejligt med nogle lyspunkter ind imellem,
konstaterer Elly.
Meget mere streaming - også når coronaen er væk
For Jeppe Christensen og hans kolleger handler det meget om at tilføre beboernes hverdag noget
'stjernedrys' med gode oplevelser, og her har man altså fundet endnu et middel i form af streamingsteknologien.
- Vi vil helt klart begynde at bruge de her ting meget mere fremover. Nu skal vi gang med at finde
midler til hjemmebiografer til husene, og vores interne netværk kunne også godt trænge til en opgradering. Der er ikke midler til de her ting i plejecentrets budget, så det handler om at søge fonde
osv., siger Jeppe Christensen.
Selv når coronaen en gang er væk, vil man benytte sig af streamingteknologien, netop fordi, den tilbyder så mange flere muligheder og giver alle beboere mulighed for at være en del af de mange oplevelser, som man iværksætter for beboerne på Kastaniehaven.

Aktivitetsmedarbejder Jeppe Christensen og beboeren Elly fra Kastaniehaven er begge begejstrede over de nye muligheder for at streame events fra det kongelige teater og interne musikkoncerter. Foto: Jim Hoff
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Opdaterede besøgsrestriktioner på Vejle Kommunes plejecentre
Vi får løbende nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed for besøg på plejecentre.
Lige nu gælder følgende regler for Vejle Kommunes plejecentre:
Styrelsen for Patientsikkerhed har fredag 12. februar ophævet de generelle besøgsrestriktioner på alle vores plejecentre i Vejle Kommune. Det skyldes dels, at alle beboere nu er
vaccineret, og dels at smitten er så lav.
Det betyder, at der ikke længere er regler for, hvem og hvor mange der må komme på besøg
hos beboerne. Nu kan de få besøg af dem, de har lyst til at se.
Forsamlingsforbuddet skal overholdes
De generelle forebyggende corona-tiltag gælder dog stadig ved besøg:

Forsamlingsforbuddet på 5 personer skal overholdes.

Der skal holdes mindst to meters afstand.

Fokus på håndhygiejne før, under og efter besøg.

Fortsat krav om mundbind for personale og besøgende.
Vi har også fokus på, at:

Besøgende skal være uden symptomer, der kan give mistanke om COVID-19.

Besøgende skal vaske/spritte hænder før og efter besøget.

Besøgende skal så vidt muligt undgå at røre kontaktpunkter og genstande på plejecentret.

Hvis borger eller besøgende får mad/drikke under besøget, er det vigtigt at undgå
fælles kontaktpunkter, fx kaffekande.

Kontaktflader rengøres, som vi gør i dag.
TILLÆGSINFORMATION VEDRØRENDE BESØG PÅ PLEJECENTRET:
For at mindske risikoen for smitte og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering
af coronavirus er der indført en række tiltag for besøg som fortsat er gældende:
Besøget foregår i beboerens bolig og ikke i fællesarealerne.
Der skal fortsat være 2 meters afstand mellem besøgende og beboer.
Møbler (fx stole, borde, håndtag m.fl.) og service, som den nærmeste pårørende bruger, skal rengøres efter brug. Der er vand og sæbe i boligen.
Besøgende, som medbringer drikkevarer/forplejning er selv ansvarlig for bortskaffelse.
Hvis I har spørgsmål til dette brev eller andet, som I har brug for at snakke om i denne situation, er I meget velkomne til at kontakte personalet eller undertegnede.
De bedste hilsner
Centerleder Carina Skærlund
Tlf. 21580933 | E-mail: calsk@vejle.dk | www.vejle.dk
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Børnehaven pynter til påske
10-03-2021

Vi har i dag på Kastaniehaven haft fint besøg af børn fra Søndermarkens Børnehave.

Vi startede med en lille sang, og herefter pyntede
børnene først træer og buske med de fineste perleplader og påskeæg, som de selv havde lavet.

Herefter fik de lov til at male på vinduerne til stor glæde for
vores beboere som sad spændt og ventede.

Vi havde det festligt og der blev skabt kontakt gennem ruden. Det var helt fantastisk at overvære.
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I dag fik hus 10 og 12, samt vores dagsvisiterede fornøjelsen. Vi glæder os til på næste onsdag,
hvor hus 14 og 16 også får besøg, denne gang af Blæksprutterne fra Søndermarkens børnehave.
Stor tak til de dygtige børn.

18-03-21
I går havde vi igen på Kastaniehaven besøg af Søndermarkens Børnehave, som pyntede fint op
til påske og malede på vinduerne. Vi siger tak for den fine kunst.
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Nyt fra Kastanierådet.
Der er desværre ikke ret meget at berette om denne gang. Som alle ved har Kastanierådet haft en lang ferie, og det er ikke med vores gode vilje vi har været underdrejejet
i et helt år.
Der var mange planer, som ikke kunne gennemføres på grund af coronaen.

Meget måtte vi aflyse helt og andet er udskudt på ubegrænset tid. Der har været nogle
arrangementer for beboerne, men deltagere ud fra har ikke måttet deltage, da centret
har været lukket for gæster. Vi håber der kan komme gang i det så småt inden så længe. Det bliver selvfølgelig efter de forskrifter som gælder på kommunens plejecentre.
Vi har også måttet udsætte årsmødet i Kastanierådet, selvom det står i vedtægterne
det skal holdes i februar måned. Det vil blive gennemført, så snart det bliver muligt.
Der arbejdes p.t. på at finde finansiering af en ny bus, da
den gamle er ved at være udtjent. En bus på et plejecenter en meget vigtig for beboere og visiterede, så de kan
komme lidt ud i virkeligheden. Med den størrelse Kastaniehaven her ville det faktisk være godt med to busser.
Det kræver selvfølgelig personer der kan køre dem, men
det kan måske til dels løses med frivillige.
Jeg håber inderligt vi snart kan blive aktive igen, og få gang i de udskudte planer. De
gæster der plejer at deltage i arrangementerne på Kastaniehaven spørger også til
hvornår vi starter igen, og svaret er så hurtigt som muligt
Jeg ønsker alle en god sommer, og ser frem til vi kan mødes igen.

Erik Andersen
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Cafeen
Vi har i det forgangne år udvidet vores leverancer til husene.
Cafeen har siden nedlukningen i marts 2020
leveret smørrebrød til husene hver dag.
Annette van der Lee står for smørrebrødet til
beboerne.
Annette har i det forløbne år, smurt ikke mindre end ca. 56.000 stykker smørrebrød fordelt
på de 4 boenheder.

Vi får flere og flere ældre borgere med tygge-synkebesvær og til dem fremstiller vi gratinsmørrebrød hver dag.

Her er det Janne som har fremstillet dysfagi smørrebrød.
Pt. Smører vi 35 stykker dysfagi smørrebrød om dagen.
Til weekenderne leverer vi lune retter, samt desserter.
Venlig hilsen Kirsten K, Cafeen
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Det Kongelige Teater
Denne uge (uge 12) står i Det Kongelige Teaters tegn og der bliver vist ballet i alle huse.
Hus 14 har i dag lagt ud med festlig stemning, forplejning og forestillingen Napoli

Så er teatersalen ved at være klar til
publikum
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Aktiviteter
På Kastaniehaven har vi fortsat et bredt udvalg af aktiviteter i dagligdagen som vi tilbyder
til vores beboere samt visiterede borgere. En del af dem er påvirket eller tilpasset pga. restriktioner, men enkelte kan også fungere næsten som normalt.
Vi kan nu, hvor det gode vejr er på vej, endelig komme lidt mere ud og benytte os af oplevelser i det fri.

I denne uge har vi for første gang i år fået gang i
vores bålhytte, hvor vi serverer pandekager for beboerne til stor glæde.

I løbet af vinteren har vi også haft køreure ud af huset, hvor vi kommer rundt i lokalområdet. Turene har bl.a. gået til Hopballemølle, Dyrehaven i Vejle og Brunkulslejren i Søby.
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I februar har der været holdt fastelavn hvor der har været
fine udklædninger blandt personalet. Nogle kunne genkendes andre kunne ikke….

Der bliver hver anden tirsdag afholdt gudstjenester i de enkelte bo enheder,
hvilket betyder at hvert hus får 1 gudstjeneste om måneden. Derudover har
der enkelte gange også været vist gudstjeneste streamet direkte fra Kirken i
Give, til storskærm ude i husene. Det er dejligt som teknikken kan hjælpe os,
når verden udenfor vender på hovedet.

Der er hver uge Stolegymnastik i de enkelte huse, varetaget af vores
fysio- og ergoterapeuter.

Banko som tidligere blev afholdt i dagscentret, er blevet fordelt
og afholdt i små udgaver i de enkelte huse. Dette da vi fortsat ikke må blande beboerne fra de forskellige huse.

Som et nyt tiltag har vi startet hold med Kunst og tegning, varetaget af vores nye kollega Helle.
Her bliver klippet, klistret, kreeret og tegnet. Pynten
bliver herefter hængt op i vinduer og troldegrene eller hvor det kan passe ind.
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Når vejret bliver lidt varmere endnu, glæder vi os til at få gang
i vores tandem og ladcykler igen.

Gennem hele året på Kastaniehaven modtager vi de dejligste
blomster og grene fra Margrethe Sand. Hun afleverer et ordentligt
læs, som bliver fordelt ud til husene og dagcentret og sat i krukker
og vaser. De seneste par måneder har vi bl.a. modtaget Kirsebær
Korneller, Forsytia, Vintergækker og Dorthealiljer.
En stor, stor tak til Margrethe for det.

Jeppe

Gamle ord om Påsken
Påskelørdag/påskeaften
Denne dag var og er, i modsætning til langfredag, en glædens dag.
Påskelørdag blev også kaldt påskeaften, men endnu oftere skidenlørdag, fordi mange denne
dag spiste "skidne æg", dvs. hårdkogte æg i sennepssovs.
Det var i det hele taget en rigtig "æggedag", ikke mindst for børnene, som løb fra hus tril
hus og tiggede æg.
De indsamlede æg blev så dekoreret ved at man kogte dem med løgskaller, rødbedesaft, kaffegrums eller sammen med stenmos.
Men inden børnene plumpede æggene i farvebadet, havde de tegnet
med tælle på skallerne. De tegnede mønstre tråde så frem, når æggene
havde kogt nogle minutter i farvebadet. Der var med andre ord tale
om en slags "æggebatik".
I flere egne "trantede" (trillede) børnene de hårdkogte dekorerede æg ned ad en lille bakke
eller et skråtstillet bræt. Kunne mn ramme et andet æg, havde man vundet det.
Overtro og varsler
I rigtig gamle dag måtte børnene ikke spise de æg, der gik i stykker under "trantningen". De
skulle blive liggende som påskeoffer til fuglene.
I det hele taget skulle man denne dag spise alle de æg, man kunne.
På store gårde fik karlene ti, pigerne otte, og børnene mindst seks æg, så alle var ganske vel
forsynet.
Jo flere desto bedre, for jo raskere ville man blive i det kommende år, og des bedre ville det
gå alle husets beboere.
Ægget har altid været symbol på liv samt frugtbarhed. Og alt dette "æggeri" var – og er –
tydeligvis rester af ældgammel hedensk frugtbarhedskult.
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Men ikke alle æg var lige gode: hønsene lagde kun få eller slet ingen æg om vinteren, hvor
man måtte spare på foderet.
Og de første forårsæg regnedes for de bedste, mens hønnikeæg var de kraftigste – de besad
nærmest magisk styrke.
Man såede ligefrem æg, idet der blev lagt æg i den første plovfure, somme tider sammen
med gammelt brødstykker eller krummer, som var gemt fra julen.
Denne skik kendes i hvert fald fra Harald Blåtands tid (ca. år 1000)
Af og til tog man ligefrem æg med i kirken for at få dem velsignet, inden de blev pløjet ned
eller spist.
Påskelammet kendes helt fra Det gamle Testamentes tid. Senere blev det
symbol på Kristus som Guds lam, der bærer alverdens synder.
I katolsk tid blev små lam af voks bragt med i kirke til påske, så præsten kunne velsigne dem, hvorefter de blev brugt som amuletter.
Æg fremstillet af chokolade, sukker og marcipan er – ligesom påskeharen, der
stammer fra Tyskland – af ganske ny dato.
Kilde: Vore gamle kalenderdage. Tro, overtro, fest og højtid i svundne tider

Sundhedsstyrelsens anbefalinger
fra 17. oktober 1918.
(Ligner det noget vi kender i dag?)
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Sylfiden
Hus 12 har også været i Det kongelige teater hvor beboerne så ”Sylfiden”, og der
blev sluttet af med hyggelig påskefrokost.
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Normalt er det arrangementer i Centret, vi nævner her. Men dem er der jo ingen af for
tiden. Derfor nævnes noget af det, som sker i husene.
Dato
Hver uge i husene

Arrangement
f.eks. køreture, stolegymnastik, musik og sang, banko

Tirsdage

Gudstjeneste i boenhederne.
Tiderne offentliggøres i de enkelte huse.

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

Se på opslagstavlen i Centret (når der igen åbnes).

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 26
Deadline for aflevering af stof er 24.6.2021.
Kan sendes til ingerastrup@gmail.com
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